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استان در گفت وگو با »پیام ما«:

معترضان به جای 
کلی گویی، سند 

ارائه دهند
گزارش های مرتبط:

 ما
ام

 پی
ی/

ش
دی

رخ
س

 یا
س

عک

 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 910

چهارشنبه 3 خرداد 1396
  16 صفحه

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

مورد عجیب مشرفی
در انتخاباتی که لیست ها پیروز بودند

 علی اکبر مشرفی تنها نامزد مستقلی است که 
وارد شورای شهر پنجم شده

انس طال         1.260.90

مثقال طال     4.991.000

گرم طالی 1۸  1.152.250

گرم طالی 24  1.536.320

انس نقره             17.23

انس پالتین         954.00

انس پاالدیوم      777.00

بهار آزادی      11.۸30.000

امامی          12.104.500

نیم           6.520.000

ربع          3.710.000

گرمی        2.570.000

دالر              37.5۸0

یورو              42.330

پوند            4۸.730    

درهم امارات        10.3۸0

لیر ترکیه            10.۸30

یوان چین           5.7۸0

ین ژاپن              350    

دالر کانادا         2۸.630

دالر استرالیا      2۸.۸10 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

17  تا  35

فردا

17  تا  36

دسترسی آزاد به اطالعات رسمًا فراهم شد
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

15
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زمینه هـای  در  بـزرگ همـواره  رخدادهـای 
اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و به ویژه در 
زمـان دفـاع رخ می دهنـد و به مـرور زمان، 
برخـی از ایـن وقایـع بـه حافظـه تاریخـی 
گاهـی  می شـوند.  تبدیـل  ملـت  یـک 
عظمـت یـک رخداد چنـان بر تـارک تاریخ 
می درخشـد کـه نقـش زمینه هـا فرامـوش 
می شـوند و فقـط خـود آن رخـداد باقـی 
و  بزرگ داشـتن  بـه  آدمیـان  تـا  می مانـد 
خیره نگریسـتن در آن قناعـت کنند. روزگار 
سـپری می شـود و مـردم در حیـرت باقـی 
می ماننـد کـه آن بزرگـی و عظمـت چگونـه 
می تـوان  چگونـه  اکنـون  و  شـد  ممکـن 
بـه همان سـان بزرگـی کـرد؟ ایـن مسـاله 
آنـگاه پررنگ تـر جلـوه می کنـد کـه مـردم 
جـاری  وقایـع  بـا  آن  همسان سـازی  بـه 
در همـان جامعـه دسـت می زننـد. فتـح 
بزرگی هایـی  همـان  ازجملـه  خرمشـهر 
اسـت کـه عظمـت  آن بر تـارک تاریـخ این 
سـرزمین باقـی مانـده و یادش، اشـک به 
چشـم می دوانـد. هنـوز شـیرینی لحظه ها 
بـه  ایرانیـان  شـیرینی هایی کـه  لـذت  و 
تقسـیم  یکدیگـر  میـان  آن،  پاسداشـت 

کردنـد، در کام مـردم می نشـیند. 
ادامه در صفحه 8

یادداشت مهمان
علی ربیعی 

اخالق سوم خرداد

در این پیام ما می خوانید

نوگواهینامه ها 
برچسب می خورند

رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کرمان عنوان کرد

استخراج 63 میلیون تنی 
از معادن  استان کرمان

زاگرس از کرمان پرید
پروازهای زاگرس از کرمان 

لغو شد

10

3
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ــتان  ــوب اس ــازی جن ــه ای اداره کل راه و شهرس ــی دو مرحل ــه عموم ــی مناقص ــت دوم آگه ــیله نوب بدینوس
کرمــان کــه در تاریــخ 96/3/2 بــه چــاپ رســیده اســت در قســمت نــوع تضمیــن )ضمانتنامــه بانکــی: مطابق 

بــا فرمــت ارائــه شــده در اســناد- اصــل فیــش واریــز وجــه نقــد( و آرم آن اداره اصــالح مــی گــردد.

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

اسـماعیل رییسـی، مسـوول حقوقی و بررسـی شـکایت هیأت 
عالـی نظـارت انتخابـات اسـتان کرمـان گفـت کـه 157 نامـزد 
انتخابـات شـورای شـهر و روسـتای اسـتان کرمـان در خصـوص 
رونـد انتخابـات شـکایت کرده انـد. بـه گفتـه او در شـهر کرمـان 
31 مـورد، بخـش مرکـزی کرمان)شـامل روسـتاهای اطـراف( 
12 مـورد، پنـج مـورد از بخش هـای شهرسـتان بردسـیر تاکنـون 
شـکایت در خصـوص رونـد انتخابـات شـورای شـهر و روسـتا 
بخـش مرکـزی  در  مـورد شـکایت  اسـت. 54  گـزارش شـده 
تعـداد  رابـر  شهرسـتان  در  ثبت شـده.  شـهربابک  شهرسـتان 
شـکایات شـهر رابـر 11 نفـر، بخش هنـزا دو نفر، بخـش مرکزی 
هفـت نفـر؛ روسـتاهای بخش مرکزی شهرسـتان کوهبنان سـه 
مورد؛ همچنین در شهرسـتان بم، 11 شـکایت از شـهر بم، بخش 
مرکـزی 13 نفـر و بخـش بـروات هفـت نفـر تاکنـون شـکایت 
کرده اند. در شهرسـتان ارزوئیه هفت مورد شـکایت از روسـتاها، 
6 مـورد شـهر ارزوئیـه؛ در شهرسـتان جیرفـت 6 مـورد شـهر 
جیرفـت، درب بهشـت جیرفـت دو مـورد، شـهر جبالبـارز 1 مورد 
بخش جبالبارز هشـت شـکایت، سـاردوئیه 12 مورد، اسـماعیلیه 
سـه مـورد، بخـش مرکـزی جیرفـت 10 مـورد شـکایت تاکنـون 

گزارش شـده اسـت. در شهرسـتان کهنوج که در شـهر کهنوج 10 
و روسـتاهای آن 10 مـورد شـکایت تاکنـون گزارش شـده اسـت، 
ضمـن آنکـه در شهرسـتان منوجـان پنـج شـکایت روسـتایی و 
سـه شـکایت شـهری دارد؛ رودبـار پنـج نفر شـهری و یـک مورد 
زهکلـوت و یـک مـورد شـکایت روسـتایی گزارش شـده اسـت. 
در شهرسـتان زرنـد 6 مـورد شـکایت شـهری، یـک مـورد شـهر 
خانـوک و روسـتای پنـج مـورد؛ در شهرسـتان ریـگان 18 مـورد 
شـهری و 10 مورد روسـتایی؛ همچنین در شهرسـتان رفسـنجان 
6 شـکایت از شـهر رفسـنجان و در شهرسـتان عنبرآباد 54 مورد 
کل شـکایات روسـتایی آن اسـت و 19 مـورد شـکایت شـهری 
دارد. در نرماشـیر چهـار مـورد شـکایت شـهری گـزارش شـده 
اسـت،  28 مـورد شـکایت شـهری در سـیرجان گـزارش شـده 
اسـت؛ همچنیـن در شهرسـتان قلعـه گنـج چهـار مورد شـهری، 
بخـش مرکـزی آن سـه مـورد و چـاه دادخدای شهرسـتان قلعه 
گنـج یـک مـورد شـکایت تاکنـون داشـته اسـت و همچنین در 
شهرسـتان بافـت بخـش مرکـزی آن 12 مـورد و دو شـکایت از 
بخش خبر داشـته ایم. این تعداد شـکایت از سـوی 157 نامزد 

مطـرح شـده اند./ ایسـنا

شکایت 157 نامزد شوراهای شهر و روستای استان کرمان

شکایت 157 نامزد 
شوراهای شهر و روستای

 استان کرمان

معترضان به انتخابات 
شورای شهر کرمان چقدر 

رأی آوردند؟
و

سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حمیــد محمــدی، رییــس ســازمان حــج 
ــج  ــران ح ــوزش زائ ــه آم ــت ک ــارت گف و زی
96 از مــاه مبــارک رمضــان آغــاز مــی شــود، 
و  تغذیــه  مســکن،  حــوزه  کارشناســان 
تــدارکات ســازمان حــج و زیــارت بــا حضــور 

دو ماهــه در کشــور عربســتان و تــالش 
ــی  ــیار خوب ــات بس ــتند امکان ــدی توانس ج
ــه  ــد. ب ــی فراهــم آورن ــرای حجــاج ایران را ب
ــوزه  ــران در ح ــای زائ ــوزش ه ــه او آم گفت
مســائل اجرایــی و دانســتنی هــای ســفر و 

ویژگــی هــای حــج امســال از جملــه گرمــای 
ــا آن  ــران ب هــوا و ازدحــام جمعیــت کــه زائ
ــائل  ــن مس ــود و همچنی ــد ب ــه خواهن مواج
فرهنگــی کامــال مــدون شــده کــه ایــن 
ــا  ــی کاروان ه ــات آموزش ــائل در جلس مس
و همچنیــن همایــش هــای متمرکــز بــه 
بــا  شــد.  خواهــد  داده  آمــوزش  زائــران 
تکمیــل کاروان هــای حــج آمــوزش حجــاج 

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ

آغاز آموزش زائران حج از ماه رمضان
کاروان های حج تا چند روز دیگر تکمیل می شوند

نیاز به سه برابر شدن جنگل ها
محققان در یک شبیه سازی به این نتیجه رسیده اند که درختکاری به تنهایی نمی تواند 
اثرات استفاده از سوخت های فسیلی و گازهای حاصل  از سوختن آنها را به طور کامل 
محو کند اگرچه که در حال حاضر جنگل ها باید سه برابر شوند.

مورد عجیب مشرفی
در انتخاباتی که لیست ها پیروز بودند

 علی اکبر مشرفی تنها نامزد مستقلی است که وارد شورای شهر پنجم شده

مشرفی، تنها عضو مستقل شورای شهر پنجم

در  پنجــم  شــهر  شــورای  منتخبــان 
از  کرمــان هماننــد دیگــر اســتان ها 
ــان  ــای لیســت اصالح طلب ــن نامزده بی
و اصولگرایــان معرفــی شــدند امــا یــک 
نامــزد بــدون حضــور در لیســت موفــق 

ــود. ــم ش ــورای پنج ــد وارد ش ش
علی اکبــر مشــرفی، رییــس شــورای 
شــهر دوره چهــارم کرمــان در حالــی 
توانســت  رأی   55 و  هــزار   26 بــا 
وارد  نامــزد مســتقل  تنهــا  به عنــوان 
کرمــان  پنجــم  دوره  شــهر  شــورای 
باقی مانــده  10 کرســی  از  شــود کــه 
ــی  ــت کرس ــان، هف ــهر کرم ــورای ش ش
ســه  و  شــد  اصالح طلبــان  نصیــب 
ــی  ــان رســید. عل ــه اصولگرای کرســی ب
ایران منــش، محمــد  بهرامــی، زهــرا 
ــواد  ــد، محمدج ــن ارجمن ــاد، رامی فرش

و  کامیــاب، محمدرضــا میرحســینی 
علــی خــدادادی از لیســت امیــد و 
حســین چناریــان، منصــور ایران منــش 
لیســت  از  زاده  معصــوم  ماه بانــو  و 

اصولگرایــان بــه شــورا رســیدند.

موج لیست ها
 ورود مشــرفی به عنــوان نامــزد مســتقل 
بــه شــورای شــهر آنجــا بیــش از پیــش 
بــه چشــم می آیــد کــه نه فقــط در 
کالن شــهرها،  اکثــر  در  کــه  کرمــان 
لیســت ها  بــه  منتســب  نامزدهــای 
ــده  ــتقالن بازن ــدند و مس ــورا ش وارد ش
ــان  ــد. اصالح طلب ــات بودن ــزرگ انتخاب ب
هــر 21 کرســی شــورای شــهر پایتخــت 
را فتــح کردنــد و آنچــه در انتخابــات 
مجلــس بــر ســر اصولگرایــان آمــد، 
ــز تکــرار  ــات شــورای شــهر نی در انتخاب
شــد. آن طــور کــه اقتصــاد نیــوز نوشــته، 
ــی  ــروزی بزرگ ــان مشــهد پی اصالح طلب
ــم  ــود رق ــرای خ ــال ب ــس از 12 س را پ

زدنــد و لیســت امیــد اصالح طلبــان 
کرســی   15 همــه  شــهر  ایــن  در 
شــورای شــهر را از آن خــود کردنــد. 
ــم  ــرج ه ــتند در ک ــان توانس اصالح طلب
ــد.  ــب کنن ــبی را کس ــروزی دل چس پی
همــه 13 نفــر لیســت اصالح طلبــان در 
ایــن شــهر پیــروز شــده اند و کرجی هــا 
حتــی یــک اصولگــرا را هــم بــه شــورای 
ــان  ــد. اصالح طلب ــود راه ندادن ــهر خ ش
12 کرســی و اصولگرایــان یــک کرســی 
از 13 کرســی شــهر شــیراز را کســب 
هــم  شــیراز  به این ترتیــب  کردنــد. 
ــان  ــروزی اصالح طلب ــوی پی ــه دومین ب
پیوســت. در بنــدر انزلــی و زاهــدان هــم 
اصالح طلبــان به طــور کامــل شــورای 
همــدان  در  کردنــد.  فتــح  را  شــهر 
نصیــب  پنــج کرســی  11 کرســی  از 
نصیــب  کرســی   6 و  اصالح طلبــان 
ــاس، ســه  ــان شــد. در بندرعب اصولگرای
ــه شــورای  اصالح طلــب و دو اصولگــرا ب

ــه  ــه کرســی ها ب ــد و بقی شــهر راه یافتن
چهره هــای معتــدل نزدیــک بــه دولــت 
می بینیــم  ترتیــب  بدیــن  رســید. 
ــه  ــات ب ــن انتخاب ــتقالن در ای ــه مس ک
علی اکبــر  امــا  باختنــد  لیســت ها 
مشــرفی بــا وجــود مســتقل بــودن، 
موفــق بــه ورود بــه شــورای شــهر پنجــم 

ــد. ــان ش کرم

کمپین حساب شده
چهــارم  دوره  انتخابــات  در  مشــرفی 
شــورا توانســته بــود 30 هــزار و 67 
رأی کســب کنــد و در ایــن دوره حــدود 
چهــار هــزار رأی کمتــر کســب کــرد. آرای 
مشــرفی اگرچــه کــم شــد اما بــا نگاهی 
بــه کاهــش رأی دیگــر اعضــای شــورای 
ــم،  ــورای پنج ــات ش ــارم در انتخاب چه
می بینیــم کــه مشــرفی از اکثــر اعضــای 
شــورای چهــارم بهتــر هــم بــوده کــه این 
ــتاد  ــده س ــن حساب ش ــان از کمپی نش
ــم  ــورای پنج ــات ش ــرفی در انتخاب مش
ــا  ــل ب ــه دور قب ــری ک ــرا ل ــت. زه اس
30 هــزار و 690 رأی نفــر اول شــورای 
ــات  ــن انتخاب ــود، در ای ــارم ب ــهر چه ش
ــرد.  ــب ک ــر کس ــزار رأی کمت ــت ه هش

شــوراها  همیشــگی  مــرد  مؤیــدی، 
ــزار  ــا 28 ه ــش ب ــال پی ــار س ــه چه ک
بــود،  شــده  شــورا  وارد  رأی   565 و 
اگرچــه در لیســت اصولگرایــان بــود 
امــا در انتخابــات اخیــر 20 هــزار و 
671 رأی بیشــتر نیــاورد. جعفــری هــم 
بــا کاهــش رأی 6 هزارتایــی روبــرو 
ــارم  ــورای چه ــای ش ــر اعض ــد. دیگ ش
ــم  ــورای پنج ــات ش ــزد انتخاب ــه نام ک
ــن  ــا چنی ــش ب ــم و بی ــد ک ــم بودن ه
ــرو شــدند. نکتــه جالــب  شــرایطی روب
ــات  ــرفی در انتخاب ــه مش ــت ک آنجاس
شــورای پنجــم، بیــن اعضــای شــورای 
چهــارم نفر ســوم شــده کــه در مقایســه 
بــا رتبــه دومــش در انتخابــات شــورای 
شــهر چهــارم، چنــدان بــد نیســت. ایــن 
ــی اســت کــه دو عضــو شــورای  در حال
چهــارم کــه در انتخابــات اخیــر باالتــر از 
مشــرفی ایســتاده اند، عضــو لیســت 
امیــد و لیســت اصولگرایــان بودنــد 
و می تــوان گفــت ورود مشــرفی بــه 
ــت ها  ــروزی لیس ــود پی ــا وج ــورا ب ش
اکثــر  شــهر  شــورای  انتخابــات  در 

کالن شــهرها قابل توجــه اســت. 

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه

ــزد مســتقل  ــا نام ــوان تنه ورود مشــرفی به عن
بــه شــورای شــهر کرمــان آنجــا بیــش از 
پیــش بــه چشــم می آیــد کــه نه فقــط در 
ــای  ــهرها، نامزده ــر کالن ش ــه در اکث ــان ک کرم
ــدند و  ــورا ش ــت ها وارد ش ــه لیس ــب ب منتس
مســتقالن بازنــده بــزرگ انتخابــات بودنــد. در 
ــان 21 کرســی را از آن خــود  ــران اصالح طلب ته
ــه  ــورا ب ــی ش ــر 15 کرس ــهد ه ــد. در مش کردن
ــان  ــیراز اصولگرای ــید. در ش ــان رس اصالح طلب
یــک کرســی و اصالح طلبــان 12 کرســی را از آن 
ــد. در کرمــان هــم به جــز مشــرفی  خــود کردن
ــان و  ــه اصالح طلب ــی ب ــت کرس ــتقل، هف مس

ــید. ــان رس ــه اصولگرای ــی ب ــه کرس س

بیماری قلبی؛ مهم ترین 
علت مرگ زنان ایرانی

مطهــره عالمــه، رییــس اداره ســالمت زنــان و 
ــت  ــاره وضعی ــت درب ــاالن وزارت بهداش میانس
اولیــن  و  زندگــی  شــیوه  شــاخص های 
ــان گفــت کــه در حــال  علــت مــرگ و میــر زن
ــل  ــن عل ــرطان ها مهمتری ــی و س ــی - عروق ــای قلب ــر بیماری ه حاض
ــز در  ــتان نی ــرطان پس ــود. س ــوب می ش ــران  محس ــان ای ــرگ زن م
ــان محســوب  ــرگ زن ــل م ــن عام ــان ســایر ســرطان ها جــزو اولی می
می شــود. البتــه ســرطان روده بــزرگ هــم در زنــان و در مــردان آمــار 
ــه  ــرطان دهان ــرطان ها دارد. س ــی از س ــرگ ناش ــان م ــی در می باالی
رحــم نیــز بــا فاصلــه زیــادی از ایــن دو ســرطان، یکــی از علــل مــرگ 
ــرطان  ــه س ــر س ــه ه ــت ک ــن درحالیس ــت. ای ــی از سرطان هاس ناش
ــع  ــه موق ــان ب ــگام و درم ــخیص زودهن ــگیری، تش ــل پیش ــم قاب مه
ــه  ــورد توج ــران م ــوان ای ــالمت بان ــه س ــه در برنام ــه البت ــتند ک هس

قــرار گرفته انــد.

تعیین کف نمره دانش آموزان برای 
ورود به رشته های ریاضی و تجربی

آمــوزش  دفتــر  مدیــرکل  محبــی،  عظیــم 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  اول  متوســطه 
ــه اواخــر  ــی گفــت ک ــت تحصیل ــط هدای ضواب
ــه  ــت ک ــط آن اس ــن ضواب ــه ای ــد، از جمل ــالغ ش ــته اب ــال گذش س
بــرای رشــته ها کــف نمــره در دروس تخصصــی تعییــن شــده اســت 
ــی و رشــته ریاضــی  ــوم تجرب ــرای رشــته عل ــوان مثــال ب ــه عن کــه ب
بایــد 14 باشــد. ضابطــه دیگــر ایــن کــه مبنــای کــف نمــره  مجمــوع 
ــره  ــه نم ــه البت ــت ک ــم اس ــتم و نه ــم، هش ــال هفت ــه س ــرات س نم
ســال نهــم ضریــب 3 و نمــره ســال هفتــم و هشــتم  ضریــب یــک 
ــتم  ــم و هش ــال هفت ــای س ــات نمره ه ــان امتحان ــس از پای دارد. پ
هــم وارد ســامانه شــده و اولویــت هــای دانــش آمــوز مشــخص مــی 
ــی در اواخــر خــرداد  ــه کتب ــات خــرداد کارنام ــس از امتحان شــود. پ

صــادر مــی شــود.

اقتصادآموزشسالمت

زیـارت،  و  حـج  سـازمان  رییـس  گفتـه  بـه 
اسـتقبال زائـران برای نام نویسـی در کاروان 
هـا رضایـت بخـش بـوده و بنظـر مـی رسـد 
بـا روند جـاری طـی روزهـای آینـده ظرفیت 
عمـال  و  شـود  تکمیـل  حـج  هـای  کاروان 
پزشـکی  معاینـات  و  آموزشـی  هـای  برنامـه 
حجـاج آغـاز شـود. راهکارهـای اجرایـی برای 
رفـع نگرانـی هـای حجاج دیده شـده اسـت.

کاغذ اخبار

صـدور  کارمـزد 
پـس  چـک  دسـته 
سـازی،  شـخصی  از 
اسـاس سیسـتم  بـر 
صیـاد هر برگ بـه مبلغ 1200 ریـال خواهد بود.  
بانـک مرکـزی، تغییـرات جزیـی در بخشـنامه 
 11/07/1395 مـورخ   218546/95 شـماره 
درخصـوص انـواع و میـزان حداکثـر و حداقـل 
نرخ هـای قابـل وصـول کارمـزد خدمـات بانکی 
)ریالـی( اعمـال و بـه بانـک هـا ابـالغ کـرد. 
مـورخ   95/  218546 شـماره  بخشـنامه  پیـرو 
قابـل  نرخ هـای  حداکثـر  موضـوع   955/  7/  11
وصـول کارمـزد خدمـات بانکـی )ریالـی( و بـا 
عنایـت به طرح برخی ابهامات از سـوی شـبکه 
بانکـی کشـور مقـرر شـد: کارمـزد ضمانتنامـه 

شـماره  )ردیـف  ترکیبـی  وثائـق  دارای  هـای 
11(، پـس از کسـر سـپرده نقـدی از مبلـغ کل 
ضمانتنامه، متناسـب با سـهم هر یـک از وثائق 
و نـرخ های متناظرآن، محاسـبه می شـود. نوع 
خدمـت منـدرج در بنـد 9  -1  -6 ردیـف 66 ، بـه 
»چـک هـای واگـذاری عهـده سـایر بانک هـا« 
تغییـر یابـد و کارمـزد مربـوط متوجـه ذینفـع 
چـک خواهـد بـود. کارمـزد صـدور دسـته چک 
شـخصی  از  پـس   66-  1-  11 ردیـف  موضـوع 
سـازی، بـر اسـاس سیسـتم صیـاد هـر بـرگ 
بـه مبلـغ 1200 ریـال خواهـد بود. ضمنـًا مجددًا 
تاکیـد می شـود بانک ها و موسسـات اعتباری 
می تواننـد به منظـور رقابت بـا یکدیگر، حداکثر 
تـا 300 درصـد مبالـغ مندرج در جـداول ابالغی، 

نرخ هـای کارمـزد کمتـری را اعمـال کننـد.

منصــور ریاحــی، مدیرعامــل شــرکت 
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل
ایــران از برگــزاری مناقصــه بیــن شــرکت های 
زنجیــره ای بــرای توزیــع ســوخت هواپیمایی 
خبــر داد و گفــت کــه در ایــن راســتا بیــش از 
50 مرکــز ســوخت هواپیمــا بــه بخــش 

خصوصی واگذار می شود.
در هفدهمیــن جلســه هیــات دولت 
بــا طــرح پوشــش ریســک ارزهــای 
خارجــی موافقــت شــده اســت بــا ایــن 
ســرمایه گذار  ورود  بــه  امیدهــا  اقــدام 
خارجــی در ایــران مخصوصــا ورود آن هــا بــه 

بازار سرمایه کشور بیشتر می شود.
نجفعلــی انتظــاری، مدیــر امــور 
ــه امــداد امــام  اجرایــی زکات کمیت
خمینــی)ره( گفــت کــه امســال پیش بینــی 
می شــود بیــش از 305 میلیــارد تومــان 

زکات در کشور جمع آوری شود.
رضــا ملــک زاده، معــاون وزیــر 
بهداشــت بــا اشــاره بــه چاقــی، 
ــه  ــی ب ــرک فیزیک ــدم تح ــه وزن و ع اضاف
عنــوان مهم تریــن عوامــل بــروز ســرطان 
ــور 90  ــفانه در کش ــت: متاس ــتات گف پروس
ــد و 30  ــی ندارن ــرک کاف ــردم تح ــد م درص

درصد ایرانیان چاق هستند.
ــات  ــان، عضــو هی کــوروش جعفری
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران بــا اشــاره بــه ضررهــای حــذف وعــده 
از ســوی روزه داران گفــت کــه  ســحری 
ــش  ــبب افزای ــحری س ــده س ــوردن وع نخ
خطــر ابتــالی روزه داران بــه کبــد چــرب مــی 
شــود و بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود 

این وعده غذایی حذف نشود.
ــس  ــژاد، ریی ــوی ن ــل تق ســید کام
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور گفت 
ــرادی  ــد شــدیم اف کــه ســال گذشــته متعه
افــزوده  ارزش  زنجیــره  در  مالیــات  کــه 
پرداخــت کــرده انــد ظــرف یکمــاه بــه 
اســترداد آن اقــدام کنیــم کــه بــر ایــن 
ریــال)1300  میلیــارد  هــزار   13 اســاس 
میلیــارد تومــان( اســترداد مالیاتــی داشــتیم 

و این افتخار دولت روحانی است.
وزیــر  پورمحمــدی،  مصطفــی 
دادگســتری گفــت کــه بــا تصویــب 
دو الیحــه مالکیــت فکــری و صنعتــی، تحول 
ــم  ــوزه را شــاهد خواهی ــن ح ــن در ای بنیادی
بــود. امیدواریــم مجلــس مالکیــت هنــری و 
ادبــی را در همیــن ســال بــه تصویب برســاند 
ــت  ــوزه بدس ــن ح ــی در ای ــول مبنای ــا تح ت

بیاوریم.
اداره  رییــس  عالمــه،  مطهــره 
ــان و میانســاالن وزارت  ســالمت زن
پســتان  ســرطان  غربالگــری  بهداشــت: 

برنامه سالمت زنان دیده شده است.

گزیده ها

نرخ جدید برای صدور هر برگ 
دسته چک اعالم شد
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بانکـــی  مصوبـــه  تازه تریـــن  در 
قـــرار بـــر ایـــن شـــده تـــا ســـقف 
مجـــاز بانک هـــا بـــرای بنـــگاه داری 
از 40 درصـــد موجـــود بـــه 20 درصـــد 
ســـرمایه پایـــه کاهـــش یابـــد. 
ـــی و  ـــون پول ـــاده )34( قان ـــق م طب
بانکـــی، خریـــد ســـهام شـــرکت ها 
و مشـــارکت در ســـرمایه یـــک یـــا 
چنـــد شـــرکت و یـــا خریـــد اوراق 
ـــط  ـــی توس ـــی و خارج ـــادار داخل به
بانک هـــا بـــه حســـاب خـــود تنهـــا 

بـــه میزانـــی کـــه بانـــک مرکـــزی 
ممکـــن  کنـــد،  مـــی  تعییـــن 
خواهـــد بـــود. بـــر ایـــن اســـاس 
ســـرمایه گذاری های  مجمـــوع 
ـــک  ـــر بان ـــطه ه ـــطه و باواس بی واس
اوراق  در  اعتبـــاری  موسســـه  و 
ــوی  ــده از سـ ــر شـ ــادار منتشـ بهـ
می توانـــد  حقوقـــی  اشـــخاص 
ــرمایه  ــد سـ ــا 40 درصـ ــر تـ حداکثـ
ــر  ــادار منتشـ ــه آن در اوراق بهـ پایـ
از ســـوی هـــر  بـــوده و  شـــده 

شـــخص حقوقـــی حداکثـــر تـــا 10 
ـــه  ـــه آن مؤسس ـــرمایه پای ـــد س درص
ـــر  ـــه اخی ـــا مصوب ـــاری باشـــد. ب اعتب
ــوب  ــار مصـ ــول و اعتبـ ــورای پـ شـ
ــات  ــا و موسسـ ــه بانک هـ ــد کـ شـ
اعتبـــاری نمی تواننـــد بیـــش از 20 
درصـــد از ســـرمایه پایـــه خـــود را 
ســـرمایه گذاری  و  بنـــگاه داری  در 
هزینـــه کننـــد. البتـــه در ایـــن 
شـــده  اعـــالم  دســـتورالعمل 
طـــی  موظفنـــد  بانک هـــا  کـــه 
ســـه ســـال بایـــد شـــرکت های 
بنگاه هایـــی  در  کـــه  تابعـــه ای 
ــام  ــی انجـ ــت غیربانکـ ــه فعالیـ کـ

می دهنـــد را واگـــذار کننـــد.

سـامانه اینترنتـی به منظـور اسـتفاده تمامـی شـهروندان 

بـرای دسترسـی بـه اطالعـات راه انـدازی شـده و بـه زودی 

توسـط وزرای ارشـاد و ارتباطات، رسـمًا رونمایی می شـود.

می توانـد  ایرانـی  حقوقـی  یـا  حقیقـی  شـخص  هـر 

را  اطالعـات  بـه  دسترسـی  بـرای  خـود  درخواسـت 

الکترونیـک حقیقـی  از طریـق درگاه  به صـورت برخـط 

بـا ثبت نـام در سـامانه بـه آدرس foia.iran.gov.ir و 

ایجـاد حسـاب کاربـری، پیشـخوان دولـت الکترونیک، 

پسـت یـا مراجعـه ی حضـوری بـه واحـد اطالع رسـانی 

مؤسسـه  درخواسـت شـونده، تسـلیم کنـد. آن طـور کـه 

خبرآنالیـن نوشـته، کاربـر درخواسـت خـود را از طریـق 

و  انتشـار  تصویـب کمیسـیون  بـه  مربوطـه کـه  فـرم 

تکمیـل  اسـت،  رسـیده  اطالعـات  بـه  آزاد  دسترسـی 

دارنـد  مهلـت  روز   10 دسـتگاه ها  می کنـد.  ارسـال  و 

اطالعـات موردنظـر شـهروندان را بدهنـد و در صورتـی 

کـه ایـن زمـان بـه تأخیـر بیفتـد، شـهروندان در همین 

سـامانه، شـکایت خـود را ثبـت می کننـد تـا از طریـق 

اطالعـات  بـه  آزاد  دسترسـی  و  انتشـار  کمیسـیون 

پیگیـری شـود. مطابـق آیین نامـه اجرایـی ایـن قانـون 

تمامـی پاسـخ های دسـتگاه ها بـه شـهروندان، هم زمان 

در سـایت نیـز منتشـر خواهـد شـد مگـر این کـه حاوی 

باشـد. اطالعـات شـخصی 

اطالعات قابل ارائه
آمـار رسـمی، آیین نامه هـا و ضوابـط، اطالعـات قراردادهـا، 

آیین نامه هـای مشـارکت اشـخاص در اجـرای اختیـارات 

سـازمان، سـازوکارهای شـکایت شـهروندان از تصمیمـات 

و اقدامـات، اهـداف، وظایـف، سیاسـت ها و خـط مشـی 

و سـاختار، اختیـارات و وظایـف مأمـوران ارشـد دسـتگاه، 

ارائـه ی  مراحـل  و  روش هـا  اداری،  مکاتبـات  و  اسـناد 

خدمـات سیسـتم بـه جامعـه، انـواع اطالعـات نگهـداری 

شـده و آیین نامـه دسترسـی بـه آن هـا از جملـه مـواردی 

آن هـا  دسترسـی  بـرای  می تواننـد  مـردم  کـه  اسـت 

درخواسـت خـود را ثبـت کننـد.

چه سازمان هایی باید اطالعات ارائه دهند
در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه  دسـتگاه، 

ارائـه اطالعـات پردازش شـده نیسـت بلکه ارائه اصل اسـناد 

اسـت. مطابـق ماده یـک آیین نامه اجرایی قانون دسترسـی 

آزاد بـه اطالعـات، تمامی دسـتگاه  ها، سـازمان ها و نهادهای 

وابسـته بـه حکومـت به معنای عام که شـامل دسـتگاه های 

خدمـات  مدیریـت  قانـون  پنـج  مـاده  موضـوع  اجرایـی 

کشـوری، نهادهـای انقالبی، نیروهای مسـلح، قوای قضاییه 

نهادهـای  سـازمان ها،  شـرکت ها،  مؤسسـات  و  مقننـه  و 

وابسـته بـه آن هـا و بنیادهـا و مؤسسـاتی که زیـر نظر مقام 

معظـم رهبـری اداره می  شـوند و همچنیـن هـر مؤسسـه، 

شـرکت یـا نهـادی که تمـام یا بیـش از 50 درصد سـهام آن 

متعلـق بـه دولـت بـه معنـای عـام کلمـه و نـه فقـط قوه ی 

مجریـه اسـت، مکلفنـد طبـق قانـون، اطالعات درخواسـتی 

شـهروندان را در اختیارشـان بگذارنـد. همچنیـن مؤسسـات 

خصوصـی ارائه دهنـده خدمـات عمومـی از قبیـل بانک هـا 

هـم مشـمول ایـن قانون هسـتند. مطابق آیین نامـه اجرایی 

ایـن قانـون، ارائه درخواسـت به دو شـکل مراجعـه حضوری 

بـه دسـتگاه یـا از طریـق سـامانه الکترونیکی خواهـد بود و 

پاسـخ دسـتگاه بـه یکـی از چهار شـکل )مراجعـه حضوری، 

ایمیـل، پسـت یـا کارپوشـه ملـی ایرانیـان( بـه انتخـاب 

متقاضـی اسـت. در مرحله ی بعدی، دفاتر پیشـخوان دولت 

هـم به عنـوان محـل دریافـت درخواسـت ها اضافـه خواهـد 

شـد. سـامانه دسترسـی به اطالعات به گونه ای طراحی شـده 

کـه هـر دسـتگاه مشـمول بـه آن می پیونـدد و آمادگی خود 

را بـرای ارائـه خدمـت اعالم می کنـد. طبعًا دسـتگاه هایی که 

نامشـان در فهرسـت نیسـت یـا بعدًا نباشـد، به معنـای این 

اسـت که هنـوز بـه این سـامانه نپیوسـته اند.

اولتیماتوم برای بنگاه داری بانک ها
سقف مجاز شرکت داری نصف شد

احتمال توقف تولید چهار 
خودرو تا پایان 97

پراید و پژو 405؛ گزینه های اول حذف

ــد  ــه نمی توانن ــار خــودرو ک ــد چه ــاه ســال 1397 خــط تولی ــان دی م ــا پای ت
ــد  ــرم جدی ــاء و پلت ف ــورد ارتق ــه ۸3 م ــی را از 52 ب ــتانداردهای خودروی اس
را مدنظــر قــرار دهنــد، متوقــف می شــود. نیــره پیروزبخــت، رییــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد بــه ایســنا گفتــه برنامــه تدوین شــده بــرای ارتقــای 
اســتانداردها از 52 بــه ۸3 مــورد تــا دی مــاه ســال 1397 کامــالً بررسی شــده 
ــط  ــد خ ــت کن ــاله را رعای ــن مس ــان ای ــا آن زم ــد ت ــی نتوان ــر خودروی و اگ
تولیــد آن متوقــف خواهــد شــد. صنعــت خودروســازی صنعتــی اســت کــه 
ــاد  ــد ایج ــرد و نیازمن ــون ک ــاله آن را دگرگ ــا یک س ــش ماهه ی ــوان ش نمی ت
ــاد داشــته باشــید زمانــی کــه در  ــه ی زیرســاخت های منطقــی اســت. اگــر ب
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــر صنع ــری وزی ــای جهانگی ــی، آق ــای خاتم ــت آق دول
بــود زمــان زیــادی طــول کشــید تــا پیــکان از رده خــارج شــود و بــرای توقــف 
خــط تولیــد پیــکان نیــز جشــن برگــزار شــد. اگــر بخواهیــم خودرویــی را از رده 
خــارج کنیــم بایــد جایگزیــن مناســب آن وجــود داشــته باشــد، چراکــه در غیر 
ایــن صــورت بایــد پاســخگو بــود. بســیاری از خودروهــا کــه در ســایر کشــورها 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد، به اصطــالح خودروهــای ســبک و کوچــک تلقــی 
می شــوند، در مســافت های  بین شــهری مورداســتفاده قــرار نمی گیرنــد و 
ــه  ــه ب ــن توج ــد. بنابرای ــت می کنن ــی حرک ــا ســرعت حداقل ــهر ب در درون ش
ایــن مســاله ازجملــه تمهیداتــی بــود کــه می توانســتیم طــی دوره تحریــم در 

ــم. ــری کنی ــا آن تصمیم گی ــاط ب ارتب
در ماه هــای گذشــته بحــث بــر ســر توقــف خــط تولیــد پرایــد و پــژو باالگرفتــه 
ــی از  ــه نام ــت، اگرچ ــده اس ــم اضافه ش ــر ه ــودروی دیگ ــاال دو خ ــود و ح ب

ــرده نمی شــود. ــا ب آن ه

دسترسی آزاد به اطالعات رسمًا فراهم شد
تمامی نهادهای وابسته به حکومت باید ظرف 10 روز اطالعات درخواستی 

شهروندان را در سامانه راه اندازی شده ارائه دهند

ــای  ــازمان ها و نهاده ــتگاه  ها، س ــی دس تمام
ــه  ــام ک ــای ع ــه معن ــت ب ــه حکوم ــته ب وابس
ــج  ــاده پن ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرای ــامل دس ش
نهادهــای  کشــوری،  خدمــات  مدیریــت  قانــون 
انقالبــی، نیروهــای مســلح، قــوای قضاییــه و مقننــه 
نهادهــای  ســازمان ها،  شــرکت ها،  مؤسســات  و 
وابســته بــه آن هــا و بنیادهــا و مؤسســاتی کــه 
ــوند و  ــری اداره می  ش ــم رهب ــام معظ ــر مق ــر نظ زی
همچنیــن هــر مؤسســه، شــرکت یــا نهــادی کــه تمــام 
یــا بیــش از 5۰ درصــد ســهام آن متعلــق بــه دولــت 
ــه  ــوه  مجری ــط ق ــه فق ــه و ن ــام کلم ــای ع ــه معن ب
اســت، مکلفنــد طبــق قانــون، اطالعــات درخواســتی 

ــد. ــان بگذارن ــهروندان را در اختیارش ش

ایران دهمین کشور
 بالخیز دنیا

بیگــی،  آقــا  هللا  ســیف 
مدیریــت  دفتــر  مدیــرکل 
غیرعامــل  پدافنــد  و  بحــران 
شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــا و  ــز دنی ــور بالخی ــن کش ــوان دهمی ــه عن ــران ب از ای
چهارمیــن کشــور ســیل خیــز آســیا یــاد کــرد و گفــت 
کــه ســیالب یــک رخــداد عجیــن شــده بــا کشــورمان 
ــن  ــه باالتری ــت ک ــه اس ــه غیرمترقب ــن 30 حادث دربی
میــزان خســارت را بــه بــار مــی آورد. اقلیــم مــا نســبت 
بــه گذشــته فــرق کــرده اســت و بایــد رفتــار خــود را در 

ایــن خصــوص تغییــر دهیــم.

ورود و خروج دارو هم از 
مصادیق قاچاق است

ــر  ــار،  مدی شــهریار اســالمی تب
کل دفتــر بازرســی، پاســخگویی 
ــی  ــور حقوق ــکایات و ام ــه ش ب
ســازمان غذا و دارو از مســافران 
کشــورهای خارجــی خواســت از مصادیــق قاچــاق 
و  ورود  هنــگام  دارو  جملــه  از  ســالمت  کاالهــای 
خــروج از کشــور ، شــناخت الزم را کســب کننــد. ورود 
و خــروج بــی ضابطــه فــرآورده هــای ســالمت ماننــد 
ــزات پزشــکی در  دارو، مکمــل هــا، ملزومــات و تجهی
یــک چمــدان کوچــک مــی توانــد بــه عنــوان مصــداق 

ــد. ــن باش ــر آفری ــراد دردس ــرای اف ــاق ب کاالی قاچ

ارائه گزارش ایجاد اشتغال در 
1۰۰ روز اول دولت دوازدهم

ـــاون،  ـــر تع ـــی، وزی ـــی ربیع عل
از  اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار 
الیحـــه  کلیـــات  تصویـــب 
برداشـــت یـــک و نیـــم میلیـــارد دالر از منابـــع صنـــدوق 
توســـعه ملـــی در مجلـــس شـــورای اســـالمی خبـــر 
داد و گفـــت کـــه در 100 روز آینـــده گـــزارش ایجـــاد 
اشـــتغال و بـــه بـــار نشســـتن طرح هـــای وزارت 
ــت  ــرد. در 100 روز اول دولـ ــم کـ ــه خواهیـ کار را ارائـ
ـــب و  ـــای کس ـــود فض ـــه بهب ـــگارش برنام ـــم ن دوازده

کار در رســـته های منتخـــب صـــورت گیـــرد.

نوگواهینامه ها برچسب 
می خورند

افــرادی کــه گواهینامــه پایــه 
کرده انــد  دریافــت  را  ســه 
ــد  ــازه ندارن ــاه اج ــا ســه م ت
بــدون  و  تنهایــی  بــه  کــه 
رانندگــی کننــد.  دارای گواهینامــه  افــراد  حضــور 
ــز  ــح نی ــا 5 صب ــب ت ــاعت 12 ش ــراد از س ــن اف ای
ــن اجــازه رانندگــی  ــد؛ همچنی اجــازه رانندگــی ندارن
در جاده هــای برون شــهری را نیــز ندارنــد. ایــن 
ــد را در  ــده جدی ــام رانن ــه ن ــی ب ــد مثلث ــراد بای اف

ــد. ــب کنن ــودرو نص ــه خ ــب شیش ــو و عق جل

جامعهجامعهحوادث جامعه

بـر اسـاس اعـالم مرکـز آمـار ایـران، نـرخ تـورم سـاالنه 
منتهـی بـه 31 اردیبهشـت سـال 96 بـا 0.2 درصـد افزایش 
درصـد   7.1 بـه  سـال گذشـته  مشـابه  زمـان  بـه  نسـبت 
رسـید. گـزارش شـاخص قیمـت کاالها و خدمـات مصرفی 
خانوارهـای شـهری کشـور در اردیبهشـت مـاه سـال 1396 
)بـر  شـاخص كل  شـده.  منتشـر  آمـار  مرکـز  سـایت  در 
عـدد   1396 سـال  مـاه  اردیبهشـت  در  مبنـای100=1390( 

244.4 را نشـان می دهـد كه نسـبت به مـاه قبل 0.2 درصد 
کاهش داشـته اسـت. شـاخص گـروه عمـده »خوراكی ها، 
آشـامیدنی ها و دخانیـات« در ایـن مـاه بـه رقـم 299.1 
رسـید كـه نسـبت بـه مـاه قبـل 1.3 درصـد کاهش نشـان 
می دهـد. شـاخص گـروه عمـده »كاالهـای غیـر خوراكی و 
خدمـات« در اردیبهشـت مـاه 1396 بـه رقم 225.6 رسـید 
كـه نسـبت به ماه قبـل 0.3 درصد افزایش داشـته اسـت.

ــت  ــوری گف ــر رییــس جمه ــان، رییــس دفت ــد نهاوندی محم
ــر  ــال 1400 فق ــا س ــت ت ــم اس ــم مصم ــت دوازده ــه دول ک
ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــران بزدای ــه ای ــره جامع ــق را از چه مطل
هیــچ خانــواده ای در ایــران نباشــد کــه در فقــر مطلــق 
ــاد  ــد. اعتق ــته باش ــردن نداش ــوان کارک ــرده و ت ــر ب ــه س ب
ــد  ــران بای ــت در ای ــکل محرومی ــه مش ــت ک ــن اس ــا برای م
ــی کار  ــه توانای ــانی ک ــود و کس ــه یابی ش ــایی و ریش شناس

ــد ولــی  ــد، کســانی کــه توانایــی کار کــردن دارن کــردن ندارن
ــغل  ــته و ش ــی کار داش ــه توانای ــانی ک ــد و کس ــد کارن فاق
ــی  ــک زندگ ــی نیســت از ی ــا درآمدشــان کاف ــد ام هــم دارن
ــوند.  ــد ش ــب بهره من ــد و مناس ــا درآم ــغل ب ــت و ش باکرام
ــت  ــرد دول ــه رویک ــرد ک ــالم ک ــا اع ــی صراحت ــر روحان دکت
دوازدهــم تــا ســال 1400عــزم جــدی بــرای ریشــه کــن کــردن 

ــت. ــق اس ــر مطل فق

7.1 درصد؛ نرخ تورم اردیبهشت
افزایش 0.2 درصدی تورم نسبت به اردیبهشت 95

حذف فقر مطلق تا سال 1400
نهاوندیان: دولت مصمم به رسیدن به این هدف است

توجه ویژه به طرح تحول سالمت در ژنو
هاشمی، وزیر بهداشت گفت که در حاشیه اجالس مجمع جهانی بهداشت در ژنو 

درباره طرح تحول سالمت صحبت شد. برای کشورهای شرکت کننده جالب بود که 
در ایران دولت و مجلس و بخش های دیگر سیاست گذاری دولت، حمایت خوبی 

از سالمت کردند.

کاغذ اخبار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بــا  اعــالم کــرد  پیونگ یانــگ  آنکــه  از  پــس 
موفقیــت یــک موشــک بالســتیک میانبــرد را 
ــت  ــمالی خواس ــن از کره ش ــرده، چی ــش ک آزمای
اتمــی اش،  و  موشــکی  برنامه هــای  بــا  تــا 

ــل را  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــای ش قطعنامه ه
نقــض نکنــد.آن طــور کــه ایســنا نوشــته آمریــکا 
در تــالش اســت چیــن، بزرگتریــن و تنهــا متحــد 
کره شــمالی را متقاعــد کنــد تــا بــرای مهــار پیونــگ 

یانــگ اقدامــات بیشــتری انجــام دهد.کره شــمالی 
از آغــاز ســال گذشــته میــالدی چندیــن موشــک 
را پرتــاب و دو بمــب اتمــی را آزمایــش کــرده کــه 
ــا قطعنامه هــای شــورای امنیــت  همگــی مغایــر ب
ــعه  ــرای توس ــش ب ــمالی برنامه های بوده اند.کره ش
توانایــی موشــکی بــرای حملــه بــه آمریــکا را 
هرگــز پنهــان نکــرده و درخواســت ها بــرای توقــف 
برنامه هــای تســلیحاتی اش را حتــی اگــر از جانــب 
چیــن مطــرح شــده باشــد، نادیــده گرفتــه اســت. 

درخواست چین از کره شمالی برای

 پایبندی به قطعنامه های سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل به روحانی تبریک گفت
دبیر کل ســازمان ملل برگزاری موفق انتخابات ریاســت جمهوری و انتخاب حســن 
روحانی را به دولت و مردم ایران تبریک گفت.اســتفان دوژاریک، ســخنگوی 
دبیرکل ســازمان ملل، گفت: دبیر کل ســازمان ملل مشــتاق اســت تا به همکاری با 
رئیــس جمهــوری ایران و دولت وی در مورد مســائل مورد عالقه ادامه دهد.

۲۲ کشته و ۶0 زخمی در انفجار
 سالن »منچستر آرینا« 

فضای امنیتی شدید در منچستر

پلیــس انگلیــس اعــالم کــرد، بــه دنبال 
وقــوع انفجــار در ســالن »منچســتر 
آرینــا«، 22 تــن کشــته و تعــداد زیــادی 

ــده اند.  ــی ش زخم
آن طــور کــه ایســنا نوشــته پلیــس 
ایــن  اطــراف  در  مــردم خواســته  از 
ســالن کــه ظاهــرا محــل برگــزاری 
یــک کنســرت بــوده، تــردد نکننــد. 
ــه  طبــق اعــالم پلیــس، ایــن رویــداد ب
احتمــال زیــاد یــک حملــه تروریســتی 
ــوده  ــاری ب ــذاری انتح ــق بمب گ از طری
و دســت کم 22 کشــته و 60 زخمــی بــر 

ــت. ــته اس ــای گذاش ج
مــی،  تــرزا  واکنــش،  نخســتین  در 
نخســت وزیر انگلیــس ایــن انفجــار 
را محکــوم کــرد و آن را یــک حملــه 

خوانــد. هولنــاک  تروریســتی 

ــار  ــن انفج ــان ای ــا قربانی ــت، ب وی گف
ابــراز همــدردی  و آســیب دیدگان آن 

. می کنــد
هــم  انگلیــس  نخســت وزیر  دفتــر 
ــرای بررســی انفجــار  ــه ب اعــالم کــرد ک
ــزار  ــراری برگ ــت اضط ــتر، نشس منچس

. می کنــد
حــزب محافظــه کار انگلیــس نیــز اظهــار 
داشــت، در پــی ایــن انفجــار تبلیغــات 

ــد. ــف می کن ــی را متوق انتخابات
ــی  ــن حــال، مســئوالن آمریکای در همی
ــتر  ــار منچس ــه انفج ــد ک ــالم کرده ان اع
ناشــی از یــک عملیــات انتحــاری و 

ــت. ــوده اس ــتی ب تروریس
ــالم  ــکا اع ــی آمری ــی داخل وزارت امنیت
کرده اســت: از نزدیــک اوضاع منچســتر 
ــی  ــواهدی مبن ــم و ش ــال می کنی را دنب
بــر اینکــه تهدیداتــی در زمینــه حمــالت 
ــیقی در  ــرت های موس ــان کنس در جری
آمریــکا وجــود داشــته باشــد در دســت 

نیســت.
بــه  معــروف  سرپوشــیده  ســالن 
»منچســتر آرینــا« ظرفیتــی حــدود 
1۸ تــا 20 هــزار تــن دارد و یکــی از 
محل هــای معــروف برگــزاری کنســرت 
موســیقی اســت. حاضــران در ایــن 
ــی  ــان و جوانان ــرا نوجوان ــرت اکث کنس
بودنــد کــه بســیاری از آنهــا از شــهرهای 
ــد. ــده بودن ــتر آم ــه منچس ــف ب مختل

در ابتــدا برخــی از شــاهدان از شــنیدن 
و مشــاهده انفجــار در داخــل ســالن 
ــر داده  ــه خب کنســرت و نزدیکــی صحن
بودنــد امــا بــا گذشــت ســاعتی از ایــن 
واقعــه، شــاهدان دیگــر گفتنــد انفجــار 
دقیقــا بعــد از اتمــام کنســرت و تــرک 
»آریانــا گرانــده«، خواننــده آمریکایــی و 
ــد از  ــراد بع ــه معمــوال اف در قســمتی ک
ــا  ــی دی ی ــدن س ــرای خری ــرت ب کنس
دیگــر محصــوالت جمــع می شــوند، 

روی داده اســت.

در ویدئــو منتشــر شــده از ایــن 
واقعــه دود یــا محــل انفجــار دیــده 
نمی شــود امــا پلیــس منچســتر تاییــد 
ــن  ــان ای ــن در جری ــد ت ــه چن ــرده ک ک

واقعــه کشــته شــده اند.
هنــوز مشــخص نیســت کــه علــت 
آســیب دیــدن افــراد، انفجــاری کــه 
گفتــه می شــود در نزدیکــی صحنــه 
روی داده بــوده یــا ازدحــام و عجلــه 
ــث  ــالن باع ــرک س ــرای ت ــران ب حاض
زیــر دســت و پــا مانــدن قربانیــان 

شــده اســت.
ــک  ــه ی ــی گفت ــه بی .بی .س ــس ب پلی
نزدیکــی  در  هــم  انفجــاری  وســیله 
ایســتگاه متــرو ویکتوریــا کــه کنــار 
ــدا  ــت، پی ــا اس ــتر آرین ــالن منچس س
شــده و بــه همیــن علــت، پلیــس 
ــن  ــراف ای ــردم را از اط ــگاران و م خبرن

ایســتگاه دور نگــه داشــته اســت.
در  کننــدگان  شــرکت  از  بســیاری 
کنســرت خواننــده پــاپ آمریکایــی، 
دختــران نوجــوان 10 تــا 15 ســاله بودند.

ــت  ــوز عل ــه هن ــا گفت ــور ایرن ــا آن ط ام
اصلــی حادثــه بــه طــور دقیــق گــزارش 
نشــده اســت امــا خبرهــا حاکــی از ان 

اســت کــه انفجــار یکــی از بلندگوهــای 
بــوده  حادثــه  ایــن  عامــل  ســالن 
اســت.  هنــوز علــت اصلــی حادثــه بــه 
طــور دقیــق گــزارش نشــده اســت امــا 
خبرهــا حاکــی از ان اســت کــه انفجــار 
یکــی از بلندگوهــای ســالن عامــل ایــن 

ــت.  ــوده اس ــه ب حادث

تعلیق مبارزات انتخاباتی 
در انگلیس

حــزاب سیاســی از جملــه دو حــزب 
ــر انگلیــس  ــی محافظــه کار و کارگ اصل
روز گذشــته توافــق کردنــد کــه مبــارزات 
انتخابــات پارلمانی هشــتم ژوئــن ) 18 
خــرداد ( را بــه حــال تعلیــق درآورنــد. 
جرمــی کوربیــن رئیــس حــزب کارگــر 
ــا ›تــرزا مــی‹  در بیانیــه ای گفــت کــه ب
نخســت وزیــر و رهبــر محافظــه کار 
انگلیــس گفــت وگــو کــرده و دو طــرف 
توافــق کــرده انــد کارزار انتخاباتــی را بــه 
ــال  ــه ح ــی ب ــات پارلمان ــور انتخاب منظ

ــد. ــق درآورن تعلی
ــن از  ــزود: »م ــر اف ــزب کارگ ــر ح رهب
اتفاقــات هولنــاک شــب گذشــته در 

منچســتر وحشــت زده شــدم« .

خبر
ته

نک

داعش مسوول انفجار 
در منچستر 

گـروه تروریسـتی داعـش در پیامـی کـه در شـبکه های 
اجتماعی منتشـر شـد، مسـئولیت انفجار در محل برگزاری 
یک کنسـرت در شهر منچسـتر را بر عهده گرفت. در همین 
حـال حامیـان داعـش در پـی انفجـار منچسـتر در فضای 
مجـازی بـه جشـن و شـادی پرداختنـد. ایـن در حالـی 
اسـت که توئیتر، ده ها حسـاب کاربـری متعلق به حامیان 
داعـش را مسـدود کـرده با این حال برخـی از حامیان این 
گروه تروریسـتی همچنـان پیام هایی را در تلگرام و سـایر 
سیسـتم های ارتباطـی امـن منتشـر می کننـد. به نوشـته 
روزنامـه دیلـی میـل، چهـار سـاعت پیـش از وقـوع ایـن 
حملـه نیـز بـه نظر می رسـد کـه در دو پیـام در شـبکه های 

اجتماعـی وقـوع آن پیش بینـی شـده بود.

وانـگ یـی، وزیـر امـور خارجـه چیـن روز گذشـته  
در بیانیـه ای گفـت: مـا از کره شـمالی می خواهیـم 
تـا مجـددا قطعنامه هـای شـورای امنیـت را نقـض 
نکنـد. در همیـن حـال امیدواریـم تمامـی طرفین 
خوشـیتن داری خـود را حفظ کرده و بـا هر اقدامی 
تحـت تاثیـر قـرار نگیرند و بـر اجـرای قطعنامه های 
شـورای امنیـت علیه کره شـمالی پافشـاری کرده و 
ایـن قطعنامـه را بـه عنـوان اقدامـی صلح آمیـز در 

کنـار مذاکـره و رایزنـی حفـظ کنند.

پیام
بین الملل 

چیـن درصـدد یـک سـرمایه گـذاری 
بـزرگ در بخـش گردشـگری اسـت تا 
موتورهـای رشـد  از  یکـی  بـه  را  ایـن صنعـت 

اقتصادی تبدیل کند.
حزب اپوزیسـیون پاکستان قصد دارد 
تـا علیـه دولـت بـه خاطـر بازداشـت 
فعـاالن آنالیـن ضد دولت تحت قانون مناقشـه 

برانگیز جرایم سایبری شکایت کند.
بـا  کـه  برزیـل  جمهـوری  رئیـس 
درخواسـت های مردم این کشـور برای 
کناره گیـری به اتهام رسـوایی فسـاد روبروسـت، 
گفته اگر توسـط دادگاه عالی هم محکوم شـود، 

از سمتش کناره گیری نمی کند. 
در حالـی کـه برخـی منابـع خبـری از 
حملـه مسـلحانه بـه خـودروی حامل 
فرسـتاده ویژه سـازمان ملل در شهر صنعاء خبر 
می دهنـد شـبکه خبـری المیادین وقـوع چنین 

حمله ای را تکذیب کرد.
آمریکا شـش قایق گشـت ساحلی به 
گارد ساحلی ویتنام داده که بخشی از 
برنامـه گسـترش همـکاری امنیتـی میـان دو 
کشـور در بحبوحـه تنش هـا بر سـر دریای چین 

جنوبی محسوب می شود.
ارتـش آمریکا روز گذشـته  حمالتی را 
علیـه مقرهای القاعده در اسـتان های 
البیضـاء و مـأرب یمـن انجـام داد که به کشـته 
تروریسـتی  گـروه  ایـن  عضـو  چنـد  شـدن 

انجامید.
یکی از قانونگذاران اپوزیسـیون ونزوئال 
برگـزاری  بـا  همزمـان  کـرد،   اعـالم 
اعتراضـات بـه افزایـش اقدامـات »خصمانـه« 
دولـت سوسیالیسـت، معترضان دوشـنبه شـب 
خانـه کودکی هوگو چـاوز، رئیس جمهور فقید در 

غرب این کشور را به آتش کشیدند.
رئیـس جمهـور آمریـکا بـر حمایـت 
کشـورش از گروه هـای یمنـی جهـت 
دسـتیابی به راه حلی مسـالمت آمیز بـرای پایان 

دادن به درگیری ها در این کشور تاکید کرد.
جنوبـی  سـودان  جمهـوری  رئیـس 
و  اعـالم کـرد  یک طرفـه  آتش بـس 
قـول داد تـا زندانیان سیاسـی را آزاد کند. با این 
وجـود بـه دلیل اینکه توافقی سیاسـی با شـبه 
نظامیـان صـورت نگرفتـه نمی توان گفـت که آیا 

آتش بس اجرایی می شود یا خیر. 
بـه رغم خـط قرمزی کـه آمریکا برای 
نیروهـای  و  سـوریه  ارتـش 
هم پیمانـش در خصـوص پیشـروی به سـمت 
منطقـه التنـف گذاشـته و حتـی اخیـرا کاروان 
نظامـی نیروهای هم پیمان ارتش سـوریه را در 
ارتـش  امـا  گرفـت  هـدف  دیرالـزور  اطـراف 
در  و  برنداشـته  دسـت  پیشـروی  از  سـوریه 
حومـه شـرقی السـویداء در مـرز بـا اردن بـه 

پیشروی هایی رسیده است.

گزیده ها

تنش در اجالس استانبول 
درباره مساله قره باغ

وزیـر  معـاون  اظهـارات  از  ترکیـه  رئیس جمهـور 
خارجـه ارمنسـتان درباره مسـاله ناگورنـو – قره باغ 
اقتصـادی کشـورهای  همکاری هـای  اجـالس  در 
حـوزه دریای سـیاه در اسـتانبول انتقاد کرد.آثـوت هوواکیمیـان، معاون وزیر 
امـور خارجـه ارمنسـتان در سـخنرانی خود در مراسـم افتتاحیـه این اجالس، 
یـک جوابیـه مفصـل بـه رئیس پارلمـان آذربایجـان که در ایـن اجالس گفته 
بود »هنوز یکی از کشـورهای منطقه دریای سـیاه از ایدئولوژی های مسـموم 
خـود دسـت برنداشـته« داد.نماینـده ارمنسـتان در اجـالس اسـتانبول گفت: 
اجـالس همکاری هـای دریـای سـیاه جایـی بـرای ایـن اتهامـات سیاسـی 
نیسـت.به هرحال اردوغان که ریاسـت این دوره از اجالس را برعهده داشـت، 
از اظهـارات نماینـده ارمنسـتان بـه دلیـل ارائـه یک سـخنرانی کامال سیاسـی 
انتقـاد کـرد و گفـت: هیچ یـک از نمایندگان اتهامات سیاسـی بیـان نکرده اند 

امـا شـما تمـام سـخنرانی تان سیاسـی بوده اسـت. 

فرانسه قصد بازگشایی سفارتش
 در سوریه را ندارد

بازگشـایی  اعـالم کـرد،  فرانسـه  خارجـه  وزارت 
کار  را در دسـتور  سـفارت کشـورش در سـوریه 

نـدارد.
وزارت خارجـه فرانسـه بـا بیان این مطلب نشـان 
داد کـه تغییـر بنیادیـن در رویکـرد پاریـس در قبال بحران سـوریه با ورود 

امانوئـل ماکرون به ریاسـت جمهوری ایجاد نشـده اسـت.
چنـدی قبـل یـک مقـام سیاسـی نزدیـک بـه ماکـرون اعـالم کـرده بـود 
رئیس جمهور جدید فرانسـه تصمیم پاریس درباره بسـتن سـفارت کشـور 

در سـوریه در سـال 2012 را مـورد بازبینـی قـرار می دهـد.
در پـی ایـن اظهـارات رومـن نـادال، وزیـر خارجه فرانسـه در یک نشسـت 
خبری اعالم کرد: بازگشـایی سـفارت فرانسـه در دمشـق در دستور کار قرار 
نـدارد. هنوز مقامات دفتر ریاسـت جمهوری فرانسـه در ایـن باره اظهارنظر 
نکرده انـد. برخـی از کشـورهای اتحادیـه اروپـا در پـی وخیم شـدن اوضاع 

در سـوریه سـفرای خـود را از این کشـور خـارج کردند.

سازمان فرانسه استانبول 
ملل

ســازمان  نماینــده 
ملــل در امــور عــراق 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــهر موصل  آزادسازی ش
»قریب الوقــوع« اســت، اعــالم کــرد روزهــای 
داعــش در موصــل بــه شــمارش افتاده اســت.یان 
کوبیــس، نماینــده ســازمان ملــل در امــور عــراق 
دوشــنبه در جلســه شــورای امنیــت گفــت به رغــم 
پیشــرفت های بــه دســت آمــده، نبــرد همچنــان 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــاده« اس ــش فوق الع ــک چال »ی
شــبه نظامیان داعــش بــه صــورت روز افزونــی از 
غیرنظامیــان بــه عنوان »ســپر انســانی« اســتفاده 
می کننــد.او گفــت: آخریــن تالش هــای کــم 
ــن  ــی ای ــت غیرانســانی ذات ــق، نشــانگر بربری رم
همچنیــن  اســت.یان کوبیــس  تروریســت ها 

و  عــراق  امنیتــی  نیروهــای  تالش هــای  از 
شــرکای ائتالفــی آنهــا بــرای محــدود کــردن 
از  حفاظــت  و  نظامــی  عملیات هــای  اثــرات 
ــن  ــا ای ــت: آنه ــرد و گف ــی ک ــان قدردان غیرنظامی
کار را بــه قیمــت طوالنــی شــدن کمپینــی گزنــده 
ــان جــان  ــه همچن ــد ک و ســخت انجــام می دهن
نظامیــان و غیرنظامیــان را می گیرد.نیروهــای 
ــا حمایــت ائتــالف تحــت امــر آمریــکا  عراقــی ب
رســما عملیــات آزادســازی موصــل را از اکتبــر آغاز 
کردنــد. شــرق ایــن شــهر در مــاه ژانویــه »کامــال 
آزاد« اعــالم شــد امــا درگیری هــا در مناطــق 
غربــی آن همچنــان ادامــه دارد.نماینــده ســازمان 
ــای  ــون عملیات ه ــرد: اکن ــد ک ــل متحــد تاکی مل
ــه ســمت آزادســازی مناطــق  نظامــی در عــراق ب
ــده در دســت داعــش متمرکــز اســت.  باقــی  مان

روزهای داعش در موصل به شـمارش
 افتاده است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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یکشـنبه نامـه ای بـه امضـای حـدود 20 نفـر از نامزدهـای 
شکسـت خورده انتخابات شـورای شهر کرمان خطاب به احمد 
انارکـی محمـدی، رییس هیأت نظارت بر انتخابات شـوراهای 
اسـتان کرمـان در رسـانه ها منتشـر شـد کـه در آن نسـبت بـه 
رونـد برگـزاری انتخابات اعتراض کرده بودند. این نامه در سـه 
بنـد تنظیم شـده و معترضـان مدعـی بـروز تخلفات گسـترده 
در انتخابـات شـدند. از جملـه این تخلفاتی کـه امضاکنندگان 
نامـه مدعـی وجـود آن ها شـدند می تـوان به »ریختـن تعرفه 
رأی بـدون مهـر و امضـای متصدیـان«، »فاقـد کنتـرل بـودن 
صنـدوق آرا بـه مـدت چنـد سـاعت و امـکان افزایـش آرا و 
ریختـن تعرفه هایـی بـدون مهر«، »خسـتگی اعضای شـعب 
اخـذ رأی و خوانـدن رأی بـرای بعضـی از نامزدهـا بدون اینکه 
رأیـی نوشته شـده باشـد« و »اعـالم رأی بـرای نامزدهـای 
انصـراف داده« اشـاره کـرد. در ایـن رابطـه بـا احمـد انارکـی 
محمـدی، رییـس هیأت نظـارت بر انتخابات صحبـت کردیم. 
او کـه نماینـده مـردم رفسـنجان و انار در مجلس هم هسـت، 
می گویـد به جـای این نامـه امضا کردن ها، اگر مدعی هسـتند 
تخلفی رخ داده، سـند ارائه کنند. او از ما خواسـت که از قولش 
بنویسـیم »مـردم در انتخابـات اخیـر، به خصـوص انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری، انتخـاب شایسـته ای داشـتند و هر وقت 
بـرای خواسته شـان حضـور پیدا کننـد، نتیجه می گیرنـد.« در 

ادامـه صحبت هـای ما بـا انارکـی محمـدی را بخوانید:

 این روزها برخی از نامزدهای شکست خورده 
شورای شهر کرمان نسبت به نتیجه انتخابات 

معترض هستند.
در بحـث شـوراها از روز اول اعـالم کردیـم کـه هیـأت نظـارت 
در سراسـر اسـتان بـا توجـه بـه قانـون و بر اسـاس مـر قانون 
عمـل می کنـد. در تمـام رونـد انتخابـات بر این اسـاس عمل 
کردیـم. از ثبت نام هـا گرفته تـا انتخاب هیـأت اجرایی، هیأت 

معتمدیـن، تأییـد صالحیت هـا و برگـزاری انتخابـات. واقعـًا 
مـا بـر اسـاس قانـون عمـل کردیـم و هیـچ سـلیقه ای اعمال 
نکردیـم. نظـر مـا بـر این اسـاس بـود که مـردم بایـد انتخاب 
کننـد و مـا کسـی را بـدون دالیـل قانونـی رد نکردیـم چراکـه 
معتقدیـم مـردم بهترین تشـخیص دهندگان صالحیـت افراد 
هسـتند. در برگـزاری انتخابـات هـم ما به قانون عمـل کردیم.

اخیرًا نامه ای هم امضاشده و مدعی تخلفات 
گسترده در انتخابات شده اند.

بـه  نزدیکـی  آرای  نفـر  ببینیـد یک وقـت می بینیـم یـک 
افـراد منتخـب دارد و تقاضـای بازشـماری دارد. امـا اینکه 
برخـی رأی خیلـی پایینـی دارنـد و کلـی بیاینـد نامـه ای 
امضـا کننـد کـه در انتخابات تخلف شـده، صحیح نیسـت. 
اگـر فقـط بـه کلـی گفتـن باشـد، چنـد برابـر معترضـان، 
افـرادی هسـتند که می گویند انتخابات سـالم برگزارشـده. 
ارائـه کننـد.  دارنـد،  مسـتنداتی  اگـر  می گوییـم  امـا  مـا 
بگوینـد بـه ایـن دلیـل و بـا ایـن مـدارک و مسـتندات، 
تخلـف شـده و مـا اعتـراض داریـم. امـا اینکـه می آینـد 
کلـی اعتـراض می کننـد، درسـت نیسـت. بعضـًا برخی که 
رأی بسـیار پایینـی دارنـد، می گوینـد تخلـف شـده، خـب 
کجـا؟ همه چیـز بر اسـاس مـدرک بایـد باشـد. مدرکی که 
محکمه پسـند باشـد. متأسـفانه کلـی می گوینـد و مدرکـی 

نمی دهنـد. ارائـه 

 شما به عنوان رییس هیأت نظارت بر انتخابات، 
صحت انتخابات را تأیید می کنید؟

بلـه. انتخابات سـالمی برگزار شـد. انتخابات میلی نیسـت 
کـه هرکـس انتخاب نشـد بیایـد و اعتراض کنـد. انتخابات 
سـازوکاری دارد. انتخابـات را کـه یـک نفـر برگـزار نکـرده. 
هیـأت نظارت، هیـأت اجرایی، نماینده نهادهای باالدسـتی 
و حتـی نماینـده خـود نامزدها حضور داشـتند. چه در حین 
رأی گیـری و چـه در زمان شـمارش آرا. اگر مشـکلی بود در 

حیـن کار خـودش را نشـان می داد. 

اما برخی نامزدها ازجمله اعضای شورای شهر 
دوره چهارم کرمان شدیدًا معترض هستند و 
حتی می گویند هیأت نظارت و هیأت اجرایی 

انتخابات را مهندسی کردند.
در مـورد اتهاماتـی کـه واردشـده، قطعًا بررسـی می کنیم و 
اگـر نیاز باشـد پیگیـری می کنیم. امـا مردم بهتریـن داور 
هسـتند. مـردم خـوب تشـخیص می دهنـد. مـا در بحـث 
صالحیت هـا فـارغ از هـر جنـاح سیاسـی افـراد را تأییـد 
کردیـم. اگـر قصـد داشـتیم انتخابات را به نفـع یک جناح 
تمـام کنیـم، در بحـث تأیید صالحیت ها ایـن امکان وجود 
داشـت کـه سـلیقه ای رفتـار کنیم امـا ایـن کار را نکردیم و 

قانونـی عمـل کردیم. 

اگر معترضان مدرک ارائه دهند، تا چه زمانی 
پاسخ می گیرند؟

افـرادی که االن به هر نحوی شـکایت داشـتند اعـالم کردیم تا 
مهلت مقرر که روز یکشـنبه بود، شکایتشـان را به ما برسـانند. 
خواسـتیم مستنداتی که داشـتند را ارائه دهند و تا هفته آینده 

بـه کسـانی که شـکایت کرده اند، نتیجـه را اعالم می کنیم.

روحانی: می خواستند گروهی 
را از قطار انقالب پیاده کنند

رییس جمهور پس از دیدار با رهبری به 
حرم امام )ره( رفت

صبــح دیــروز منتخــب ملــت در انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهــم بــه 
دیــدار رهبــر انقــالب اســالمی رفــت. حســن روحانــی پــس از ایــن دیــدار بــه 
ــالب  ــذار انق ــای بنیانگ ــا آرمان ه ــت و ب ــی )ره( رف ــام خمین ــر ام حــرم مطه
ــاهد  ــته ش ــات گذش ــه در انتخاب ــت ک ــرد. او گف ــاق ک ــد میث اســالمی تجدی
ــش از 41  ــه بی ــات روز جمع ــم؛ در انتخاب ــردم بودی ــی م ــور 45 میلیون حض
ــون  ــار میلی ــد و چه ــای رای ریختن ــه صندوق ه ــر آرای خــود را ب ــون نف میلی
نفــر نیــز در صف هــای اخــذ رای ماندنــد و نتوانســتند رای خــود را بــه 
صنــدوق بیاندازنــد. حضــور 45 میلیونــی مــردم در انتخابــات بــرای نخســتین 
بــار در تاریــخ رقــم خــورد و مــا امــروز بــه محضــر امــام خمینــی )ره( آمــده 
ایــم تــا بــه ایشــان بگوییــم راهــی کــه ایشــان بــه مــا آموختــه انــد را ادامــه 
خواهیــم داد. روحانــی ادامــه داد: »امامــا! تــو انقــالب عظيــم اســالمي را بــه 
ــف و ســبك  ــف، اقشــار مختل ــراد مختل ثمــر رســاندي! در قطــار انقــالب اف
ــد گروهــي  ــالش كردن ــا ت ــا! بعضــي ه ــد. امام ــف بودن هــاي زندگــي مختل
ــه  ــد هم ــم گرفتن ــردم تصمي ــروز م ــا ام ــد، ام ــاده كنن ــالب پي ــار انق را از قط
برگردنــد و ســوار شــوند. امامــا! تــو بــه مــا گفتــي همــه بــا هــم! اگــر همــه 
ــا معضــالت  ــم. م ــي كنی ــم باشــيم معضــالت و مشــكالت را حــل م ــا ه ب
مختلــف داريــم. مطمئنــم بــا وحــدت ملــي و وجــود خلــف صالــح شــما آنهــا 
را حــل خواهيــم كــرد. امامــا بعضــي هــا تــالش كردنــد گروهــي را از قطــار 
ــد و  ــه برگردن ــد هم ــم گرفتن ــردم تصمي ــروز م ــا ام ــد، ام ــاده كنن ــالب پي انق
ســوار شــوند.« رییــس جمهــور کشــورمان بــا بیــان اینکــه ســخنی هــم بــا 
آیــت هللا هاشــمی دارم، گفــت کــه هاشــمي كســي بــود كــه او بــراي اوليــن 
بــار مــرا تشــويق كــرد كــه در انتخابــات حضــور يايــم. او بــه مــن گفــت چــه 
كســاني در انتخابــات حضــور پيــدا مــي كننــد و وظايــف ســنگين روي دوش 
مــرا گوشــزد كــرد. يــاد آن هشــت ســالي كــه در جبهــه هــا بــا هــم بوديــم 
ــادم  ــت هللا هاشــمی! ی ــر. هاشــمي! آی ــم بخي ــي زدي ــدم م ــور ق ــار ه و كن
هســت 9 ســال در کنــار هــم در مجلــس بودیــم، هشــت ســال در دولــت در 
کنــار هــم بودیــم و ســالها در کنــار هــم در مجمــع تشــخیص مصلحــت بودیم؛ 
گواهــی می دهــم تــو عــزت و عظمــت و پیــروزی ایــران و ایــن ملــت را در 
همــه صحنه هــا مــی خواســتی. ملــت ظلــم هایــی را کــه بــه خاطــر تالشــهای 

تــو بــرای انقــالب بــه تــو شــد از یــاد نمــی بــرد.

رییس هیأت نظارت بر انتخابات استان در گفت وگو با »پیام ما«:

معترضان به جای کلی گویی
 سند ارائه دهند

انتخابات ایران 
را قوی کرد

رییــس  الریجانــی،  علــی 
مجلــس گفــت کــه حضــور 
چشــمگیر، غیرتمندانــه و بــا 
ــز  ــر ســتایش برانگی ــات اخی ــت در انتخاب ــت مل متان
ــر  ــم نظی ــه ک ــن حماس ــود. در ای ــن ب ــرور آفری و غ
تفضــل الهــی شــامل حــال ملــت شــد و بــا توجهــات 
امــام زمــان )عــج( صفحــه جدیــدی از قــدرت ملــی 
ــع  ــد و در واق ــاز ش ــا ب ــت ه ــش روی مل ــور پی کش
ــد و  ــربلند ش ــا س ــر در دنی ــات اخی ــا انتخاب ــران ب ای

ــرد. ــدا ک ــل پی ــن المل ــه بی ــوی در صحن ــور ق حض

ندای »علی برکت هللا«
 در پارلمان

مجلـس  علنـي  جلسـه  اوليـن 
رياسـت  انتخابـات  از  پـس 
نطـق  بـا  شـوراها  و  جمهـوري 
عليرضـا  شـد.  همـراه  موضـوع  هميـن  حـول  هايـي 
محجـوب نماينـده مردم تهـران اولين نماينـده اي كه بعد 
از انتخابـات فرصـت نطـق يافـت. او بـا تبريـك پيروزي 
حسـن روحانـي در انتخابات، گفـت: روز 29 ارديبهشـت 
را بايـد نقطـه عطفـي در حـوزه معاصـر بـه شـمار آورد، به 
انتخـاب حسـن روحانـي مـي باليـم. او بـا گفتـن »علي 
بركـت هللا« جمله معروف روحاني، خوشـحالي خود را از 

ايـن پيـروزي ابـراز كـرد.

مردم با اصالح طلبان 
اتمام حجت کردند

فراکســیون  نایــب  تابــش، 
ــردم  ــت: م ــس گف ــد مجل امی
بــا  انتخابــات  ایــن  ایــن  در 
اصالح طلبــان اتمــام حجــت کردنــد تــا دیگــر بهانــه ای 
نباشــد. فــارغ از شــخصیت هــای کاریزماتیــک ماننــد 
ــردم  ــری، م ــم رهب ــام معظ ــی )ره( و مق ــام خمین ام
ــرای منصــب  ــدگاه ب ــر اســاس برنامــه و دی افــراد را ب
ــا  ــم م ــات ه ــن انتخاب ــد در ای ــی کنن ــاب م ــا انتخ ه
ــگاه بــه شــعارها و عملکــرد  مشــاهده کردیــم مــردم ن
آقــای روحانــی داشــتند و بــر اســاس مقایســه میــان 

ــد. ــم گرفتن ــا تصمی رویکرده

خرسندی خمینی از 
انتخاب روحانی

ــه  ــان اینک ــا بی ــام ب ــادگار ام ی
یکــی  اردیبهشــت   29 در 
بــا  و  قدیمــی  نیروهــای  از 
ــار  ــد، اظه ــاب ش ــردم انتخ ــا رای م ــالب ب ــابقه انق س
ــا  ــاداب و ب ــور موثر، ش ــاهد حض ــن روز ش ــرد: در ای ک
ــالم  ــم.  حجت االس ــردم بودی ــار م ــه اقش ــاط هم نش
سیدحســن خمینــی در دیــدار بــا جمعــی از نماینــدگان 
وزارتخانه هــا  نماینــدگان   ، مذهبــی  هــای  اقلیــت 
ــل  ــام راح ــت ام ــزی بزرگداش ــتاد مرک ــای س و اعض
گفــت: طیــف هــای مختلــف آمدنــد و ایــن عــزم ملــی 

ــد. ــان دادن را نش

نظرنظرمجلس مجلس

الیحه جامع انتخابات در راه مجلس
محمدباقر نوبخت با اشاره به دستور رییس مجلس شورای اسالمی، به کمیسیون های 
تخصصی مجلس برای تدوین طرح انتخابات، گفت: کمیسیون های تخصی دولت در 
حال بررسی مواد پایانی الیحه جامع انتخابات هستند، که پس از تصویب این الیحه 

در هیات دولت الیحه تا پایان نیمه نخست سال به مجلس تقدیم می شود.

پیام
سیاسی 

نامــه ای  یکشــنبه  روز 
اعتراضــی بــه نتیجــه انتخابــات 
بــا  کرمــان  شــهر  شــورای 
نامــزد   20 حــدود  امضــای 
رســانه ها  در  شکســت خورده 
کســانی  چــه  شــد.  منتشــر 
امضــا کردنــد،  را  نامــه  ایــن 
نفــر چنــدم انتخابــات شــدند و 
مــردم چــه تعــداد رأی بــه نــام 
انداختنــد؟ صنــدوق  بــه  آن هــا 

13. زهرا لری، 22943 رأی 
23. محمد ربانی زاده، 14631 رأی
24. کمال جوانمرد، 14806 رأی
25.شهین فخر زادگان، 14066 رأی
27. علی موحدی نیا، 13645 رأی

دیوان بیگـی کرمانـی،  رؤیـا   .29
رأی  11163

38. سعید گیالنی، 7940 رأی
39. علی غالمعلی پور، 7105 رأی 

46. غـالم عبـاس گلشـنی فـر، 
رأی  6055

48. نرگس محمدیان، 5936 رأی 
73. محمود مغفوری، 3543 رأی

فرسـنگی،  جمعـه  مجیـد   .92
رأی  265۸

حاجـی زاده،  پـور  ارس   .111

رأی  2152
128. محمد هنری، 1764 رأی 
136. سید علی موسوی، 1518 رأی
139. حمید امین زاده، 14۸9 رأی
167. مسعود گنج بخش، 1149 رأی

احمـدی  محمدمهـدی   .209
رأی  767 خـواه، 

کمترین رأی
 ورود به شورا

ــته  ــه توانس ــری ک ــن نف آخری
پنجــم  شــهر  شــورای  وارد 
شــود، ماه بانــو معصــوم زاده 
ــزار و 951 رأی  ــه 24 ه ــود ک ب
آورد. به جــز زهــرا لــری کــه 
نفــر  رأی  22 هــزار 943  بــا 
ــد و 2  ــات ش ــیزدهم انتخاب س
هــزار رأی بــرای ورود بــه شــورا 
ــدگان  کــم آورد، دیگــر امضاکنن
ــات  ــد تخلف ــه معتقدن ــه ک نام
رأی  رخ داده،  گســترده ای 
نداشــتند.  قابل توجهــی 
عضــو  زاده،  ربانــی  محمــد 
ــه در جلســه  ــارم ک شــورای چه
ــای  ــم تهمت ه ــورا ه ــر ش اخی
ــان مــردم  ــه منتخب زیــادی را ب
و عوامــل اجرایــی انتخابــات 

زد، پــس از لــری، در میــان 
ــزار و 631  ــا 14 ه ــان ب معترض
آورده  را  رأی  بیشــترین  رأی، 
رأی  هــزار   10 از  بیــش  کــه 
بــرای ورود بــه شــورا کــم دارد 
ــده.  ــوم ش ــت و س ــر بیس و نف
ــان  ــود کرم ــرار ب ــر ق ــی اگ یعن
ــم داشــته  دو شــورای شــهر ه
ــم او نمی توانســت  باشــد، بازه
دیگــر  شــود.  شــورا  وارد 
امضاکننــدگان نامــه هــم وضــع 
مشــابهی بــا ربانــی دارنــد و 
هــم کــه  معترضــان  برخــی 
ــم  ــزار ه ــج ه ــه پن ــان ب رأیش
ــن در  ــت. همچنی ــیده اس نرس
ــه  ــه نتیج ــان ب ــی معترض حال
انتخابــات معتــرض هســتند 
رأی  می شــود  دیــده  کــه 
برخــی از آن هــا نســبت بــه 
دوره قبــل تغییــر نکــرده. مثــالً 
محمــد ربانــی کــه از معترضــان 
انتخابــات  در  اســت،  اصلــی 
رأی   377 و  هــزار   14 قبــل 
آورده کــه نســبت بــه انتخابــات 
امســال 300 رأی هــم کمتــر 

ــوده! ب

معترضان به انتخابات شورای شهر کرمان گزارش مرتبط
چقدر رأی آوردند؟

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اسـتان  احمـر  هـالل  جمعیـت  مدیرعامـل 
کرمـان گفـت: جسـد 2 فـرد مفقـود شـده در 
راور و شـهربابک روز گذشـته  پـس از چنـد روز 
جسـتجو پیـدا شـد. علـی گنـج کریمی افـزود: 

از 20 روز جسـتجو و پیمـودن چندیـن  پـس 
کیلومتـر در شهرسـتان راور و کشـت زنـی در 
رودخانـه طوطیـای منطقه لکرکوب روز گذشـته 
ایـن  در  سـاله   33 پسـری  جـان  بـی  پیکـر 

رودخانـه پیـدا شـد.
وی ادامـه داد: عملیـات جسـت و جـو و نجـات 
گـزارش  پـی  در  راور  احمـر  هـالل  جمعیـت 
خانـواده فـرد گمشـده مبنـی بـر ناپدیده شـدن 
جوانـی 33 سـاله در ایـن شهرسـتان آغاز شـد.
وی تصریـح کرد: تیم امداد و نجات شهرسـتان 
راور، تیـم واکنش سـریع و آنسـت )سـگ های 
نجـات( از کرمـان بـرای جسـت و جـوی فـرد 

گمشـده بـه منطقـه اعزام شـدند.

جسد ۲ فرد مفقود شده در راور 
و شهربابک پیدا شد

برگزاری جام باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان
دبیر جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان کشور گفت: دومین دوره این جام 
امسال در 100 شهر متقاضی کشور برگزار خواهد شد. ابراهیم حیدری افزود: معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  تصمیم گرفت طرحی به نام جام  باشگاه  های 
کتابخوانی کودک و نوجوان را به پیشنهاد نیشابور برگزار کند.

زاگرس از کرمان پرید
پروازهای زاگرس از کرمان لغو شد

پرواز های زاگرس از کرمان لغو شد

عطیه بهره بر
خبرنگار / پیام ما

مجتبـی دهقانـی عضوهیـات مدیـره آژانـس مسـافرتی 
جنـوب شـرق در رابطـه بـا آمـدن خـط هوایـی زاگـرس 
چنـدی پیـش به »پیام مـا«  در خصوص حضور شـرکت 
هواپیمایـی زاگـرس گفتـه بـود کـه قطعـا آمـدن خـط 
هوایـی دیگـر بـه کرمـان مفید بـوده و نـرخ ها بـا توجه 
بـه اینکـه رقابت بین خطـوط هوایـی ایجاد کـرده پایین 
آمـد. همانطـور کـه مـی بینیـم ماهان ایـر که تـا قبل از 
آمـدن زاگرس بلیت های خود در مسـیر کرمـان- تهران 
کمتـر از ۲5۰ نمـی داد االن نرخـی برابـر با نـرخ زاگرس 
یعنـی 15۰ هزار تومان بر روی همین مسـیر داده اسـت. 
وی بیـان کـرد کـه در گذشـته هـم شـاهد آمـدن خـط 
هوایـی بـه کرمان بودیم کـه ماهان با پاییـن آوردن نرخ 

پـرواز خـود توانسـت در ایـن رقابت پیروز شـود.

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان 
پلیـس  جـاری  سـال  اردیبهشـت   31 گفـت: 
آگاهـی پـس از اسـتعالم، اعـالم کـرد یک دسـتگاه 
موتورسـیکلت مربوط به شـخص مفقود شده در راور 
پیدا شـده لذا جسـت و جـو در ایـن مناطق متمرکز 
شـد. وی افـزود: تیـم هـای جمعیت هـالل احمر، 
جسـد فـرد متوفـی را در منطقـه لکرکـوب در حالی 
پیـدا کردنـد کـه کامـال از هـم متالشـی شـده بود. 

کرمان ویچ

ــی  ــرکت هواپیمای ــای ش ــرواز ه پ
در  پیــش  چنــدی  زاگــرس کــه 
راه  تهــران   – کرمــان  مســیر 
انــدازی شــده بــود، لغــو شــد. 
ــی  ــه گزارش ــود ک ــاه 95 ب ــان م آب
بــه  ماهــان  »گران فروشــی  از 
»پیــام  روزنامــه  در  کرمانی هــا« 
ایــن  در  کردیــم.  منتشــر  مــا« 
موضــوع  ایــن  بــه  گــزارش 
بــود کــه کرمانی هــا  اشاره شــده 
بــا  هوایــی  ســفرهای  بــرای 
بایــد  »ماهــان«  هواپیماهــای 
بیشــتری  به مراتــب  هزینــه 
دیگــر  مــردم  بــه  نســبت 
طــرف  از  بپردازنــد.  اســتان ها 
»ماهــان«  ازآنجایی کــه  دیگــر 
تمــام  انحصــاری  به طــور 

اختیــار  در  را  پروازهــای کرمــان 
انتخــاب  حــق  کرمانی هــا  دارد، 
ــر  ــد ه ــد و مجبورن ــری ندارن دیگ
ــن  ــن شــرکت تعیی ــه ای ــی ک قیمت
کــرد را بپردازنــد. بــرای نمونــه هــم 
بلیت هــای تاریــخ هشــتم آبــان 
کرمــان بــه تهــران را بــا برخــی 
هوایــی  فاصلــه  کــه  اســتان ها 
تــا  کرمــان  از  بیشــتری  بعضــًا 
ــم.  ــی کردی ــتند، بررس ــران داش ته
در ایــن تاریــخ کمتریــن قیمــت 
بلیــت پــرواز کرمــان- تهــران )216 
هــزار و 300( هواپیمایــی ماهــان 
در ایــن روز از بیشــترین قیمــت 
بندرعباس-تهــران  پــرواز  بلیــت 
ــرکت، 52  ــن ش ــزار( همی )164 ه
ــود.  ــتر ب ــان بیش ــزار و 300 توم ه
پس ازایــن گــزارش کمپینــی بــا 
عنــوان #بلیت_را_ارزان_کنیــد در 
کرمــان شــکل گرفــت. پــس از راه 
ــدگان  ــن، نماین ــن کمپی ــادن ای افت

ــری  ــه امی ــتان ازجمل ــف اس مختل
ــد،  ــردم زرن ــده م ــی، نماین خامکان
اســدی، نماینــده مــردم شــهربابک، 
مــردم  نماینــده  پــور،  کمالــی 
جیرفــت و زاهــدی، نماینــده مــردم 
ــوع  ــن موض ــری ای ــان از پیگی کرم
خبــر دادنــد. 14 دی هــم نامــه 
ایــن  در  کرمانی هــا  اعتراضــی 
ــه دســت وزیــر راه رســید  ماجــرا ب
و نهایتــا اســفندماه بــود کــه احمــد 
حمــزه، نماینــده مــردم کهنــوج، 
منوجــان  قلعــه گنــج،  فاریــاب، 
مجلــس  در  جنــوب  رودبــار  و 
ماجــرای  اســالمی  شــورای 
هواپیمایــی  »گران فروشــی 
بــه  را  کرمانی هــا«  بــه  ماهــان 
صحــت علنــی مجلــس بــرد. او در 
تذکــری بــه وزیــر راه و شهرســازی 
ــان در  ــای کرم ــه »پروازه ــت ک گف
انحصــار هواپیمایــی ماهــان اســت 
و ایــن باعــث ظلــم در حــق مــردم 

کرمــان شــده اســت.« آن طــور کــه 
خبرگــزاری خانــه ملــت نوشــته، 
او تأکیــد کــرده کــه بایــد ایــن 
پروازهــا از انحصــار ماهــان خــارج 
پروازهــای  قیمــت  زیــرا  شــود، 
پروازهــای  قیمــت  از  کرمــان 

اســت.   بیشــتر  بندرعبــاس 

کمپینی که جواب داد
همــه ی ایــن فشــارها اعمــال شــد 
تــا شــرکت هواپیمایــی دیگــری 
یــا  و  پیــدا کنــد  را  بــه کرمــان 
حداقــل قیمــت بلیــط هــای پــرواز 
ارزانتــر  تهــران   – هــای کرمــان 
ــش  ــاه پی ــک م ــدودا ی ــود. ح ش
هواپیمایــی  شــرکت  کــه  بــود 
بــا  را  پروازهــای خــود  زاگــرس 
ــا 180  ــان ت ــزار توم ــت 140 ه قیم
ــدازی  هــزار تومــان در کرمــان را ان
کــرد، در مــدت حضــور شــرکت 
کرمــان،  در  زاگــرس  هواپیمایــی 
ــم  ــان ه ــی ماه ــرکت هواپیمای ش
قیمــت بلیــط هــای خــود را پاییــن 
ــه  ــید ک ــول نکش ــاد ط ــا زی آورد ام
ــد و  ــو ش ــرس لغ ــای زاگ ــرواز ه پ
هواپیمایــی ماهــان هــم قیمــت 

هــای خــود را بــه حالــت قبــل 
ســوال  جــای  حــاال  بازگردانــد. 
اســت کــه اگــر هواپیمایــی ماهــان 
مــی توانســت بلیــط هــای مســیر 
تــر  ارزان  را  تهــران   – کرمــان 
بفروشــد چــرا پیــش از حضــور 
ــب  ــی رقی ــرکت هواپیمای ــک ش ی
ــداده اســت و  ــام ن ــن کار را انج ای
چــرا حــاال کــه پــرواز هــای شــرکت 
هواپیمایــی زاگــرس از کرمــان لغــو 
شــده اســت، بــاز هــم قیمــت بلیط 
هــای هواپیمایــی ماهــان بــه روال 
قبــل برگشــته اســت و در حــال 
حاضــر ایــن پروازهــا را بــا قیمــت 
ــزار  ــا 258 ه ــان ت ــزار توم 236 ه
ــی رســانند.  ــروش م ــه ف ــان ب توم

آوردند فشار 
ــا«  ــام م ــه »پی ــع آگاه ب ــک منب ی
گفــت کــه احتمــاال لغــو پروازهــای 
زاگــرس  هواپیمایــی  شــرکت 
شــرکت  فشــارهای  دلیــل  بــه 
ــی  ــت و نم ــر اس ــی دیگ هواپیمای
خواهنــد در کرمــان انحصــار پــرواز 

بشــکند. 

معاون برنامـه  ریزی و مدیریت منابع 
روز  صبـح  شهرسـازی  و  راه  وزارت 
در  شهرسـازی  و  راه  هـای  طـرح  از  گذشـته 
شـهرهای جیرفـت، عنبرآبـاد و کهنـوج بازدیـد 
کـرد. امیـر امینـی بـه منظـور بازدیـد از محـور 
جیرفـت - بافـت، جیرفـت - بـم و کهنـوج - 

رودان وارد شهرستان جیرفت شد.
مدیریـت  و  برنامـه  ریـزی  معـاون 
منابـع وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: 
53 هـزار کیلومتـر راه هـم اکنـون در سراسـر 

کشور در دست ساخت است.
معاون وزیر راه و شهرسـازی و معاون 
سـازمان برنامـه و بودجه کشـور از دو 
خط ریلـی شیراز-بوشهر-عسـلویه و گل گهر-

شـیراز بازدید کردند که در نتیجـه این بازدید در 
زمینـه تامیـن اعتبار قطعـات 1 و 2 راه آهن گل 

گهر-شیراز تصمیم گیری شد.
و  پایـدار  توسـعه  علمـی  همایـش 
مدیریـت شـهری بـا رویکـرد آرامش 
شـهروندی بـا همـکاری شـهرداری و دانشـگاه 
آزاد اسـالمی در سـالن اجتماعـات دانشـکده 
دکتـر محمـد ابراهیـم باسـتانی پاریـزی واحد 
و  کارکنـان  اسـتادان،  حضـور  بـا  سـیرجان 
و مسـئوالن  دانشـجویان، کارکنـان شـهرداری 

شهری برگزار شد.
معـاون فرهنگـی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان گفت: 
همایـش فرهنگـی ادبـی »خـرداد گـوارا« بـه 
مناسـبت سـوم خردادمـاه روزملـی مقاومـت 

برگزار می شود.
مدیـر کل آب و فاضـالب روسـتایی 
اشـامیدنی  آب  مشـکالت  گفـت: 
اسـالم آباد و روسـتاهایی در بخش کشـکوییه 

رفسنجان به زودی حل می شود.
انتظامـی  فرماندهـی  جانشـين 
نرماشـير از دستگيری يکی از اراذل و 
اوبـاش توسـط مامـوران کالنتـری15 عزيزآبـاد 

اين فرماندهی خبر داد.
فرمانـده انتظامـی عنبرآبـاد از كشـف 
عملیـات  در  تریـاك  كیلوگـرم   250
مامـوران مبـارزه بـا مـواد مخدر این شهرسـتان 

خبر داد.
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
ریـگان گفت: کار برداشـت گنـدم از 2 
هزار هکتار از اراضی این شهرسـتان با برداشـت 

2 تن محصول از هر هکتار به پایان رسید.
 آمـوزش و پـرورش رودبـار، از ایجـاد 
پایـگاه هـای تابسـتانی ورزشـی در 

مدارس این شهرستان خبر داد.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
بینـی کـرد:  پیـش  جنـوب کرمـان 
بیـش از 150 هـزار تـن سـیب زمینـی در طرح 

دوم از مزارع جنوب کرمان برداشت شود.

گزیده ها

باال رفتن آمادگی مردم در مخاطرات 
با اجرای طرح خادم 

ــالل  ــت ه ــوزش و پژوهــش جمعی ــاون آم مع
ــن  ــردم ای ــی م ــان، آمادگ ــتان کرم ــر اس احم
از  کمتــر  را  مخاطــرات  مقابــل  در  اســتان 
ــادم  ــرح خ ــای ط ــوزش ه ــام آم ــت: انج ــرد و گف ــوان ک ــد عن 10 درص
ــی  ــه 30 درصــد م ــی را ب ــن آمادگ ــاده در مخاطــرات( ای ــواده آم )خان
ــا از  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــروز در گف ــید دی ــادی فرش ــاند. ه رس
آمــوزش 165 هــزار نفــر در طــرح ملــی خــادم در اســتان کرمــان خبــر 
ــا توجــه  داد و افــزود: آمادگــی مناســبی در کشــور و اســتان کرمــان ب
ــود  ــردم وج ــن م ــاور بی ــتان پهن ــن اس ــف در ای ــرات مختل ــه مخاط ب

ــدارد. ن
ــرد و  ــاد ک ــت ایج ــا فرص ــر از تهدیده ــالل احم ــرد: ه ــح ک وی تصری
ــان  ــتان کرم ــی از اس ــرج تیم ــیل فه ــد و س ــه زرن ــتیم در زلزل توانس
بــه در منــازل بفرســتیم و آمــوزش هــای طــرح خــادم را ارائــه کنیــم.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ســمانه ایــزدی فرزنــد عبــاس مالــک ششــدانگ 
پــالک  461 فرعــی از 15 اصلــی بخــش 4 کرمــان کــه 
ســند مالکیــت آن بشــرح ثبــت شــماره 65256 صفحــه 161 دفتــر 
ــرگ استشــهاد  ــده ضمــن تسلســم دو ب 290 صــادر و تســلیم گردی
محلــی تصدیــق امضــا شــده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک 
ــی نمــوده  ــود و درخواســت ســند مالکیــت المثن ــت مفق ــور بعل مزب
لــذا باســتناد اصــالح تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آئیــن نامــه 
ــل  ــدرج در ذی ــخ من ــت در تاری ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب قان
آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــر ب ــوق الذک ــک ف ــه مل ب
ــت  ــه اداره ثب ــی ب ــار آگه ــس از انتش ــدت 10 روز پ ــرف م ــد ظ باش
شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت 
ــی  ــت المثن ــه صــدور ســند مالکی ــور نســبت ب ــدت مذک ــس از م پ

اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 96/3/3

ــه 1  ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــس ثب ــر، رئی ــی ف ــی حافظ عیس
کرمــان ،    م الــف 195

دادگستری هالل احمر 
کل  رییــس 
دادگســتری اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه مســئله جــدی 
ــه دادرســی اســت، گفــت: توانســتیم  مــا اطال
ــد  ــث تجدی ــان بح ــتان کرم ــد در اس 75 درص
اوقــات احتیاطــی بــه وقــت رســیدگی بــه 
علــت نرســیدن نظــر کارشناســی را حــل کنیــم 

کــه قــدم خیلــی بزرگــی اســت.
یدالــه موحــد در مجمــع عمومــی ســاالنه کانون 
ــا  ــان ب ــتری کرم ــمی دادگس ــان رس کارشناس
گرامیداشــت فرارســیدن ســو خــرداد ســالروز 
آزادســازی خرمشــهر اظهــار کــرد: ایــن روز 
یــادآور فتــح الفتــوح و ایثــار، مقاومــت و 

ــت. ــی اس مردانگ

موحــد گفــت: بــه طــور متوســط 24 درصــد از 
نظریــات کارشناســی مــورد اعتــراض قــرار مــی 
گیــرد و تاخیــر در اظهــار نظــر و تجدیــد اوقــات 

دادرســی یکــی دیگــر از مشــکالت اســت.
ــث  ــروز، بح ــرایط ام ــرد: در ش ــح ک وی تصری
کارشناســی و نظریــه علمــی بــه مثابــه مشــعل 
ــه  ــت و هرچ ــت اس ــراروی عدال ــی ف و چراغ
ــی  ــت نم ــم ســوتر باشــد، عدال ــن چــراغ ک ای

ــد.  ــدا کن ــد راه خــود را پی توان
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: دســتیابی بــه عدالــت قضایــی در کشــور 
و جامعــه اســالمی هــدف مشــترک همــه 
ماســت و هــر چــه بــه ایــن هــدف نزدیــک تــر 
ــاال  ــا ب ــغلی م ــرافت و قداســت ش ــویم، ش ش

ــی رود.  م

کاهش 75 درصدی تجدید
 اوقات دادرسی
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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

ج
 گن

عه
 قل

ی
دار

مان
فر

س 
عک

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابع 
ــوب کرمــان  طبیعــی و آبخیــزداری جن
گفــت: 65.5 هــزار متــر مربــع از اراضی 
ملــی شهرســتان جیرفــت رفــع تصــرف 
شد.ســرهنگ خانبــاز امیرافضلــی اظهار 
ــی  ــار از اراضــی مل داشــت: 6.55 هکت
ــوران  ــت توســط مأم شهرســتان جیرف
فرماندهــی یــگان حفاظــت و پاســگاه 
ویــژه حفاظــت از منابــع طبیعــی ایــن 

شهرســتان رفــع تصــرف شــد.

ــع  ــزار مترمرب ــان داشــت: 40 ه وی بی
ــه انجیرســیاه  ــن اراضــی در منطق از ای
بخــش جبالبارزشــمالی و شــش هــزار 
متــر مربــع در منطقــه دره رود، ســه هزار 
متــر مربــع در منطقــه ســجدوئیه و 14 
ــاب دراز  ــه ب ــع در منطق ــر مرب ــزار مت ه

بخــش ســاردوئیه قــرار داشــتند.
امیرافضلــی بــا تأکیــد بــر برخــورد 
بــا هرگونــه زمین خــواری و تصــرف 
ــه  ــع طبیعــی تصریــح کــرد: مقابل مناب

بــزرگ  و  بــا زمین خــواران کوچــک 
همــواره در دســتور کار یــگان حفاظــت 
قــرار دارد و بــا جدیــت در ایــن عرصــه 
ــه  ــر می داریــم.وی افــزود: هرگون گام ب
حرکــت در راســتای تخریــب و تصــرف 
جنگلــی  و  مرتعــی  عرصه هــای 
توســط  شــبانه روزی  صــورت  بــه 
مأمــوران یــگان حفاظــت و پاســگاه 
ویــژه رصــد می شــود.فرمانده یــگان 
حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــا  ــوب کرمــان گفــت: ب ــزداری جن آبخی
عناصــر فرصت طلــب و ســودجو کــه 
ــی  ــی اراض ــرف عدوان ــتای تص در راس
ــد، برخــورد قاطــع  ملــی اقــدام می کنن

و مقتدرانــه صــورت می گیــرد. 

۶.۵ هکتار از اراضی ملی 
جیرفت رفع تصرف شد

بهره برداری از  کارخانه روغن 
کشی کنجد قلعه گنج 

ــور  ــا حض ــج ب ــه گن ــتان قلع ــد در شهرس ــی کنج ــن کش ــه روغ کارخان
محمــد ســعیدی کیــا رییــس بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان و جمعــی 
از مســئوالن محلــی مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت . فرمانــدار قلعــه 
گنــج افــزود: ایــن کارخانــه در زمینــی بــه مســاحت هفــت هــزار 
ــزارو 500  ــرش یکه ــت پذی ــا ظرفی ــال وب ــارد ری ــا 23 میلی ــع ب مترمرب
تــن کنجــد درســال و در هــر ســاعت تولیــد 210 کیلــو گــرم روغــن بــه 

ــرداری رســید. ــره ب به
ایــن کارخانــه  14 نفــر در  کنــون  وحــدت عیــدی اظهــار کرد:هــم ا
مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند کــه در آینــده ای نزدیــک ایــن 

تعــداد بیشــتر هــم خواهــد شــد.
ــتضعفان  ــاد مس ــیاه بنی ــج س ــار هوی ــت 200هکت ــرار داد کش ــه ق وی ب
ــرار  ــن ق ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــتان ه ــن شهرس ــاورزان ای ــا کش ب
ــع  ــره وری مناســب از مناب ــرای به ــن ب داد در راســتای کشــت جایگزی
ــاد مســتضعفان محصــول  ــی انجــام مــی گیــرد و در ایــن راســتا بنی آب

ــرد. ــد ک ــداری خواه ــچ ســیاه را از کشــاورزان خری هوی
بنیــاد  ســازمان  رییــس  حضــور  بــا  همچنیــن  تصریــح کــرد:  وی 
مســتضعفان 6 دســتگاه خــودرو ســواری شــهری بــه همــت بنیــاد 
علــوی ،بانــک ســینا و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( بــه 6 نفــر از 

ــد. ــدا ش ــداد اه ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــان تح مددجوی
ــاور نمــی کــرد  ــر 93 کســی ب ــه کــرد: در مه ــج اضاف ــدار قلعــه گن فرمان
ــاد  ــوت اقتص ــوان پایل ــه عن ــه ب ــد ک ــی برس ــه جای ــج ب ــه گن ــه قلع ک
ــت. ــار اس ــب افتخ ــم موج ــون ه کن ــم ا ــود و ه ــناخته ش ــی ش مقاومت

ــج فعــل خواســتن را  وی افــزود: در طــی ایــن مــدت مــردم قلعــه گن
ــاوری رســیدند. ــه خودب ــد و ب صــرف کردن

حجت االسالم سید محمود دعایی: 

هاشمی خواسته بود مسیر روحانی را برای 
حضور دوباره هموار کنیم

عضـو شـورای عالـی اصـالح طلبـان در بخـش 
دیگـری بیـان کـرد: بعـد از اشـتباه تاریخـی هر 
دو جنـاح سیاسـی کشـور در سـال 84 و سـقوط آزاد 
سیاسـت ایـران، ما اصـالح طلبـان مفتخریم کـه جبهه 
بـزرگ خـود را بازسـازی کـرده و امـروز بـا یک اشـاره، 
لیسـت اصـالح طلبـان تهـران به طـور کامل به شـورای 
شـهر مـی رونـد. وی ادامـه داد: مـا افتخـار مـی کنیم 
کـه همـه حوادث سـال 88 نتوانسـت بین مـا و ملت، 
نظـام و رهبـری فاصلـه بیانـدازد. مـا همـه تهمـت ها، 
گوشـه نشـینی هـا، زنـدان و حصـر را تحمـل کردیم اما 
نـه بـه ملـت، نه بـه نظـام و نه بـه رهبری پشـت نکرده 

نخواهیـم کرد.  و 

فوت کارگر ساختمانی
در اثر ریزش آوار 

عمومــی  روابــط  مســئول 
ســازمان آتــش نشــانی  گفــت 
ســاعت10:57  گذشــته  روز 
حادثــه  مــورد  یــک  دقیقــه 
ــان  ــع در خیاب ــر ســاختمانی  واق ــر روی  دو گارگ آوار ب
ــه  ــد ک ــالم ش ــه اع ــاراه حجتی ــش چه ــهریور نب 17ش
ــدند.  ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــا ب ــای م ــورا نیروه ف
جهانشــانی گفــت ایــن حادثــه بــه دلیــل رعایــت نکردن 
ــه  ــود  و دو خــودرو از دو ایســتگاه ب ــی ب اصــول  ایمن
ــوت  ــر ف ــک نف ــه متاســفانه ی ــد ک ــه رفتن محــل حادث
ــه  ــس ب ــه توســط عوامــل اورژان و دیگــری مصــدوم ک

بیمارســتان منتقــل شــد.

نمایشگاه مبل در آتش
 سوخت 

عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ســازمان اتــش نشــانی بامــداد 
روز گذشــته در ســاعت 10دقیقــه 
بامــداد یــک واحــد نمایشــگاه مبــل واقــع در میــدان 
ــده  ــق گردی ــن  دچــار حری ــل پمــپ بنزی خواجــو مقاب
اســت کــه همزمــان 4خــودرو از 3ایســتگاه هــم زمــان 
ــن  ــت ای ــا و عل ــق اطف ــد و حری ــزام ش ــل اع ــه مح ب
حادثــه از ســوی کارشناســان در دســت برســی اســت.
مســئول روابــط عمومــی ســازمان آتــش نشــانی تاکید 

ــی نداشــت. ــه تلفــات جان کــرد کــه ایــن حادث

پیشرفت 73.6 درصدی 
پروژه های اقتصاد مقاومتی

و  برنامـه  سـازمان  ئیـس  ر 
بودجـه اسـتان كرمـان با اشـاره 
بـه تدویـن 430 پـروژه و طـرح 
بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتی 
در اسـتان كرمـان، گفـت: پیشـرفت فیزیكـی متوسـط 
ایـن پـروژه هـا تا 73.6 درصد اسـت. جعفـر رودری در 
هفتادمیـن نشسـت سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان كرمان با حضور اسـتاندار در سـالن پیامبر اعظم 
اسـتانداری كرمـان، افـزود: در راسـتای تحقـق اقتصـاد 
مقاومتـی 154 پـروژه بـرش اسـتانی پـروژه هـای ملی 
بـا پیشـرفت فیزیكـی 71.4 درصـد در اسـتان كرمان در 

دسـت انجام اسـت.

تصادف در محور شهداد 
نهبندان

یـک خـودروی پرایـد در ابتدای 
نهبنـدان  بـه  شـهداد  محـور 
واژگـون شـد. بـه دلیـل کمبـود 
ای     جـاده  اورژانـس  امکانـات 
محـور  امدادهوایـی صـورت گرفـت.  اعـزام  درخواسـت 
شـهداد نهبندان در محدوده اسـتان کرمان فاقد اورژانس 
115 جـاده ای اسـت. اورژانـس مسـتقر در ایـن مسـیر 
اوایل اردیبهشـت امسـال شـبانه به محل دیگری منتقل 
شـد. به دنبال اعتراضات مردمی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اسـتان قول داد اورژانس 115 را در لوت مسـتقر کند اما 
مدیـران این دانشـگاه هنـوز  به وعده خـود عمل نکردند. 

آتش 
نشانی 

برنامه و 
حادثه بودجه  آتش 

نشانی 

ــت  ــه هم ــه ب ــرق ك ــت ب ــا صنع ــع ب ــل صنای ــش تعام درهمای
ــه هــا و  ــا حضــور مدیــران كارخان دفتــر مدیریــت مصــرف و ب
كارگاه هــا  و صاحبــان صنایــع بــه منظــور هماهنگــی بــرای گذر 
ــا  ــدس شــهبا ب ــود مهن ــار تابســتان انجــام شــده ب ــك ب از پی
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای دفــاع مقــدس و حماســه 
ــت  ــداری و مقاوم ــاد پای ــهدا را نم ــهر ش ــح خرمش ــازان فت س
ــان افتخــار  ــرق شــمال كرم ــع ب ــت: شــركت توزی ــد وگف خوان

ــه 586هــزار مشــترك را دارد كــه همراهــی  خدمــت رســانی ب
ــرف و  ــت مص ــه مدیری ــع در زمین ــان صنای ــكاری صاحب و هم

ــار مــی توانــد موثــر باشــد.  پیــك ب
وی بــا تقدیــراز كارخانــه هــا وكارگاه هایــی كــه درســال گذشــته 
ــرد:  ــوان ك ــد عن ــته بودن ــركت داش ــا ش ــبی ب ــكاری مناس هم
امســال نیــز بــا یــاری شــما شــاهد كاهــش هزینــه هــا و صرفــه 

ــود. ــار خواهیــم ب جویــی در صنعــت بــرق و گــذر از پیــك ب

معــاون سیاســی و امنیتــی فرمانــداری جیرفــت گفــت: 180 
میلیــارد ریــال ســال گذشــته بــا حمایــت هــای دولــت تدبیــر و 
امیــد در زمینــه اجــرای طــرح هــای امــور بــرق در جیرفــت هزینــه 
شــده اســت. نــادر مالیــی در همایــش مدیریــت مصــرف بــرق در 
ســالن شــهید مداحــی پــور جیرفــت افــزود: طرح  هــای امــور برق 
جیرفــت بــه منظــور توســعه، نوســازی، بهســازی، تقویــت و بهبــود 
عملکــرد شــبکه بــرق در شــهرها و روســتاهای ایــن شهرســتان بــه 

مرحلــه اجــرا در آمــده اســت.وی تصریح کــرد: اجرای شــبکه  های 
فشــار ضعیــف و متوســط و همچنیــن نصــب پســت  هــای بــرق 
ــاژ و  ــت ولت ــع اف ــه رف ــه در زمین ــی اســت ک ــه طــرح  های از جمل
پایــداری شــبکه بــرق در ایــن شهرســتان نقــش مهمــی داشــته 
اســت.وی عنــوان کــرد: ســال گذشــته 120 میلیــارد ریــال در زمینــه 
ــه توســعه و  ــال در زمین ــارد ری ــرق و 60 میلی ــاژ ب ــت ولت ــع اف رف

اصــالح شــبکه بــرق در شهرســتان جیرفــت هزینــه شــد. 

تالش صنعت برق براي تامین برق مطمئن 
ورونق اشتغال

180 میلیارد ریال در طرح های امور برق

 جیرفت هزینه شده

دستگیری قاتل فراری پس از 11 سال
یک مقام امنیتی از دستگیری قاتل فراری پس از 11 سال در خیابان مصالی 

کرمان خبر داد. وی اظهار کرد:  قاتل فراری »غالمرضا پ ماهانی« دستگیر شد. 
وی ادامه داد: این قاتل فراری در سال 85 درشهرکرمان مرتکب قتل آقای »علی 

قاضی زاده « شده بود. 

کرمان ویچ

مدیـر موسسـه اطالعـات گفت: 
رفسـنجانی  هاشـمی  هللا  آیـت 
قبـل از همه خواسـته بود که راه 
روحانـی را بـرای دولت دور دوم 
االسـالم  حجـت  کنیـم.  همـوار 
سـید محمـود دعایـی در کرمان 
دنبـال  بـه  مـا  همـه  افـزود: 
و  بینانـه  واقـع  درک  بصیـرت، 
آگاهـی کـه در پرتـو مطالعـات 
را  مسـیری  داشـتیم،  خـود 
انتخـاب کردیـم و پیروز شـدیم 
و ایـن راه را در حقیقت بزرگانی 
بـه مـا نشـان دادنـد و توصیـه 

کردنـد.
ایـن  از  یکـی  داد:  ادامـه  وی 
بزرگانـی کـه این مهـم را توصیه 
کـه  نیسـت  امـروز  بـود  کـرده 
شـاهد نتیجـه ایـن توصیه خود 
باشـد و در کنـار وی عناصـر و 
شـخصیت هـای ارجمنـدی هم 
بودنـد کـه نفوذ داشـتند و امروز 
مـن پیـام تقدیر و تشـکر وی را 
خدمـت شـما عـرض مـی کنم.

مدیـر موسسـه اطالعـات گفت: 
رفسـنجانی  هاشـمی  هللا  آیـت 
قبـل از همـه خواسـته بـود کـه 
راه روحانـی را بـرای دولـت دور 

دوم همـوار کنیـم.
حجـت االسـالم دعایـی تاکیـد 
کـرد: یـادگار گرامـی امام سـید 
حسـن خمینـی )ره( نیـز پیـام 
داده و خواسـته بـود راه دکتـر 
روحانـی را همـوار کنیـم و مـن 
سـالم وی را هـم خدمـت شـما 

اعـالم مـی کنم.
وی در جشـن پیـروزی دولـت 
روحانـی در کرمـان بـه ویژگـی 
و  اشـاره  اسـتان کرمـان  هـای 
تصریـح کـرد: همـه شـما پیروز 
هسـتید و امیـدوارم به شـکرانه 
یـاور  و  همـراه  نعمـت  ایـن 
آینـده  روحانـی در چهـار سـال 

باشـید.
وی تصریـح کـرد: امروز اسـتان 
مسـئوالنی  از  برخـوردار  کرمـان 
و  جبهـه  یـادگاران  کـه  اسـت 

جهاد و یاوران سـردار سـلیمانی 
ایـن  انـد  توانسـته  و  هسـتند 
بـه عنـوان  را در کشـور  اسـتان 
موفـق عرضـه  و  نمونـه  اسـتان 

کننـد.
در  داد: کرمـان  ادامـه  دعایـی 
جلـب سـرمایه هـا و کمـک بـه 
اقتصـاد  هـای  طـرح  اجـرای 
مقاومتی اسـتانی موفق اسـت.

تحلیـل  بـه  بنـا  گفـت:  وی 
،یارانـه  مـردم  ایـن  تحلیلگـران 
سـه برابری را با همه مشـکالت 
بـه  خدمـت  راه  و  نپذیرفتنـد 

پذیرفتنـد. را  اعتـدال 

فتنه واقعی کسی بود 
که بیشترین حرمت 

شکنی ها را نسبت به 
رهبری انجام داد

اصـالح  عالـی  شـورای  عضـو 
طلبـان اظهـار کرد: مـا همچنین 
بـا صـدای بلنـد اعالم مـی کنیم 
کـه فتنـه واقعـی کسـی بـود که 

بیشـترین حرمـت شـکنی ها را 
نسـبت بـه رهبـری انجـام داد.

ایـن  در  مرعشـی  سیدحسـین 
مراسـم  اظهـار کـرد: بـه همـت 
ملـت بـزرگ و با حضور باشـکوه 
و کـم نظیـر، خطـرات بزرگـی از 
جمهـوری اسـالمی ایـران دفـع 

. شد
اسـتان  مـردم  بـه  خطـاب  وی 
کرمـان افـزود: مـن بـه عنـوان 
عضـو کوچکی از خانـواده اصالح 
مـی  افتخـار  شـما  بـه  طلبـان 
کنـم، ایـن نخسـتین انتخاباتی 
بـزرگ  حضـور  بـدون  بـود کـه 
مـرد عرصـه سیاسـت، مرحـوم 

رفسـنجانی  هاشـمی  هللا  آیـت 
برگـزار شـد.

ایـن  در  کـرد:  بیـان  مرعشـی 
انتخابات عده ای درک و شـعور 
مـردم را بـه بـازی گرفتـه بودند 
امـا مـردم خـوش درخشـیدند، 
کـه  شـیرمردانی  و  شـیرزنان 
آنهـا  آگاهـی  بـا  دادنـد  نشـان 
روزی  اسـت،  زنـده  نهضـت 
امـام فرمودنـد تا هاشـمی زنده 
اسـت نهضـت زنـده اسـت امـا 
سـالگی   40 آسـتانه  در  امـروز 
مـردم  تـا  بایـد گفـت  انقـالب 
زنـده  نیـز  نهضـت  باشـند  آگاه 

بـود. خواهـد 
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دانستنی ها
ورود هواپیماهای جدید به کشور، صنعت هوایی ایران را متحول 
می کند. در داده نمای زیر مشخصات 4 هواپیمایی که چندی 
پیش به ایران تحویل داده شدند، ببینید.

تلخـی  ایـران،  ملـت  حافظـه  آن،  از  پیـش 
از دسـت دادن سـرزمین را تجربه کرده و خرمشهر 
مـردم  بـود.  شـده  تبدیـل  ملـی  داغ  یـک  بـه 
بـه یـاد سـرزمین هایی بودنـد کـه بـا جنـگ یـا 
بی جنـگ در دوران گذشـته از خـاک وطـن جـدا 
شـده بـود. ازایـن رو خرمشـهر بـه یـک نمـاد از 
بیم هـا و آرزوهـای تاریخـی تبدیـل شـده بـود. 
رویـداد سـوم خـرداد بـا وجـود همـه بزرگـی آن، 
ماننـد همـه حـوادث تاریخـی گذشـته اسـت و 
امـروز زمینه هـای اخالقـی، سیاسـی، اجتماعی و 
فرهنگـی آن در حـال فراموشـی اسـت. بیـم آن 
مـی رود کـه حتـی سـؤال کردن پیرامـون چرایـی 
امکان پذیرشـدن آزادی خرمشـهر هـم فرامـوش 
گـران  بسـیار  مـا  بـرای  فراموشـی  ایـن  شـود. 
تمـام خواهـد شـد؛ چـه اینکـه بـرای قرارگرفتـن 
داریـم و  را  آرزویـش  برتـر کـه  در جایگاه هـای 
آنچـه بـرای خویـش شایسـته می پنداریـم، بـه 

و  قالب هـا  بـا  اگرچـه  رخـداد-  آن  روح  تکـرار 
اشـکال نـو- سـخت نیازمندیـم. نگارنـده بـر این 
بـاور اسـت کـه نگـرش  آدمیانـی کـه تاریخ سـاز 
می شـوند، اثـری بی نظیـر و بسـیار تعیین کننـده 
بـر جریـان تاریـخ دارد. عمیقا بـاور دارم جماعتی 
کـه می خواهنـد تغییـر بـزرگ ایجـاد کننـد، بایـد 
درک عمیقی از تحوالت کشورشـان داشته باشند، 
بـا مـردم خـود همـدردی کننـد، ایمـان عمیـق و 
محکـم بـه قابلیت های ملت خود داشـته باشـند 
و بـرای رسـیدن بـه اهـداف مهـم، از پایمـردی و 
ایثـار مضایقـه نکننـد. ایـن  ارزش هـا را می شـود 
حداقل هـای اخـالق جـاری در متـن یـک جامعه 
به ویژه نخبگان آن جامعه نیز نامید. از ورای سایر 
علل و عوامل، آنچه آزادی خرمشـهر را ممکن کرد 
و آنچـه الزمـه تکـرار سـوم خـرداد در عرصه هـای 
مختلـف به شـمار مـی رود، »اخالق سـوم خرداد« 
اسـت. اخـالق سـوم خـرداد از جنـس پایمـردی 
بـرای اهـداف بلنـد یک کشـور و همـدردی عمیق 
بـا زخـم دردنـاک واردشـده بـر پیکـره ملـت و 
دردکشـان از ایـن زخـم اسـت. این اخـالق، فراتر 
از هـر نـوع صالحیـت فنـی، به آدمیـان صالحیت 
اجتماعـی، تاریخی و سیاسـی برای نقش آفرینی 

در بـازه ای از تاریخ ارائه می کند. انسـان ها اساسـا 
وقتـی بازیگـر می شـوند کـه متخلـق بـه چنیـن 
اخالقـی شـده باشـند و آنهـا کـه چنیـن گوهـر 
اخالقـی ای ندارنـد می آینـد، می روند و نقششـان 
را هـم در جامعـه و تاریـخ ایفا می کننـد اما بزرگ 
نمی شـوند، تاریـخ نمی سـازند، اشـتیاقی ایجـاد 
اخـالق  برنمی آشـوبند.  را  خاطـری  و  نمی کننـد 
سـوم خـرداد، اخـالق آدم هایـی اسـت کـه گمنام 
شـدند تـا »روز واقعـه« نامدار شـود. ویژگی کردار 
مـردان و زنانـی اسـت که جـان می دهنـد تا بقیه 
جـان بگیرنـد و می افتنـد تـا دیگـران برخیزنـد. 
شـانه  سـر  بـر  را  پایشـان  آنکـه  به جـای  آنـان 
دیگـران بگذارنـد و بزرگ نمایـی کنند یـا امکانات 
سیاسـی - اقتصـادی بـرای خـود فراهـم کننـد، 
شانه هایشـان را زیـر پـای دیگرانـی می گذارنـد 
تـا همنـوع آنهـا بـزرگ و بزرگ تـر شـود. آنـان نه 
اشـراف سیاسـی بودنـد، نه سیاسـت اشـرافی را 
می پسـندیدند امـا شـرف سیاسـت بودند. اسـیر 
شـدند تـا بقیـه آزاد زندگی کننـد. جنگ »پیش « 
آنهـا بـود اما »پیشـه « آنها نبـود. مردم بـرای  این 
دالوران، واقعیتـی از جنس گوشـت، خون، عاطفه 
و روح بـود نـه موجودیتی سیاسـی از جنس رأی 

یـا شـعار. جـان بـازی، »بـازی« نبـود کـه بـرد و 
باخـت داشـته باشـد؛ یـک راه بود برای رسـیدن. 
یـک تصویـر بیشـتر نبود کـه آدمیـان آن  را پیش 
چشـم خـود می گرفتنـد »ملـت، شـرف، دیـن« 
و نـه ده هـا تصویـر کـه بـه اقتضائات سیاسـی و 
منافـع ناچیـز، حیثیـت دیگـران را به تـاراج داده 
و بـا اصـول غیراخالقـی بـرای خـرد و له کـردن 
دیگـران بـه نمایـش عمومی گذاشـته شـود. یک 
عـادت نبـود کـه نـه بـرای فتـح سـنگر دشـمن 
بلکـه بـرای فتح کرسـی های قـدرت، تـالش کند 
امیدهـای یـک ملـت را بکشـد و هـر »کلیـد«ی 
بـه  را  مـردم  درهـای مشـکالت  بـرای گشـودن 
سـخره گیـرد و بـا جعـل ظریفانـه، بی اخالقـی را 
گسـترش دهـد. یـادش بخیـر! سـوم خردادی ها 
هنـوز قلک هـای کوچـک کنـار تلفـن بیت المـال 
را بـه یـاد دارنـد. سـوم خردادی ها حتـی بـرای 
تلفن هـای ناچیـز از حقـوق ناچیزشـان مکالمـه 
شـخصی را حسـاب می کننـد امـا برخـی امـروز 
در سـایت ها  مـردم  از جیـب  بی حسـاب وکتاب 
پـول  بـا  و  می کننـد  خبرسـازی ها  شـبکه ها  و 
ناامیـدی،  و  نشـانه گرفته  انـد  را  اخـالق  مـردم 
نفـرت و دروغ را اشـاعه می دهنـد. بـرای آنکـه 

فتـح بـزرگ داشـته باشـیم بـه دریادریـا »اخالق 
سـوم خـرداد« نیازمندیـم. اگرچه »غبـار زمان« و 
»زمانـه غبـار« رسـوخ نـگاه مـا بـه سـه ونیم دهه 
قبـل را دشـوار کرده اسـت امـا باور کنیـد اگر قرار 
اسـت رخدادهـای بـزرگ دیگـری بیافرینیـم، به 
داشـته هایی از جنـس غـرور، اقتـدار و تعالـی، 
بیـش از منابـع، پـول و فنـاوری نیـاز داریـم و 
آن همـه آن صالحیت هایـی اسـت کـه »اخـالق 
سـوم خـرداد« بـه مـا ارزانـی خواهـد کـرد. مـا 
نمی توانیـم از همـه آدمیان انتظار داشـته باشـیم 
از جنـس آدم هـای سـوم خرداد باشـند، امـا اگر 
قـرار اسـت بزرگی هایـی خلـق شـوند کـه همگان 
بـا هر سـلیقه، نگاه و گرایشـی، بـه آن افتخار و با 
عظمـت از آنهـا یاد کنند، به تعـداد کافی آدم هایی 
از جنـس انسـان های سـوم خـرداد نیـاز داریـم؛ 
آدمیانـی کـه ایثـار می کنند، غـم مردم خـواب در 
چشـم ترشـان می شـکند، آرمان طلب، غمخـوار و 
بلندنگـر هسـتند و خـود را ذره ای از یـک تاریـخ 
می بیننـد. آنهـا کـه چـون »ذره« می شـوند، مهـر 
آفتـاب آنان را به آسـمان- به »عیـوق«- رهنمون 

می کننـد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   ادامه یادداشت از صفحه 1

اخالق سوم خرداد
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 در این صفحه می توانید عکس هایی را که در سایت ها منتشر شدند، 
نگاهببینید. مثل عکس روز نشنال جئوگرافیک و توله ببر.

دیدار رهبر کره شمالی با دانشمندان ارتش کره/ رویترز

USA Today Sports /هاکی در آمریکا

توله ببر/ رویترز

کودکان در صندوق عقب یک ماشین در کابل/ رویترز

عکس روز سه شنبه نشنال جئوگرافیک/ کوه های مه آلود مکزیک

فرار دانش آموزان فلسطینی از گاز اشک آور در تظاهرات روز نکبت/ رویترز

هنر رنگارنگ زنان بلوچ بر دیوار عمارت تاریخی بیرجند/ ایرنا

مزارع کلزا در خراسان شمالی/ تسنیم
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1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 در جلسه تولید منطقه کرمان مطرح شد:تناژ استخراج معدن سرچشمه از ابتدای 4
راه اندازی از مرز 1.2 میلیارد تن فراتر رفت. تناژ استخراج سنگ سولفوری در 
معدن میدوک و کنستانتره تولید شده در کارخانه تغلیظ میدوک در اردیبهشت ماه 
و همچنین تولید مس محتوی معدنی در منطقه کرمان از ابتدای سال تا پایان 
اردیبهشت ماه نیز بیش از برنامه است.

صمت

ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش -دومی
صنایــع فلــزی بــا حضــور 200 شــرکت 

از 20 کشور صنعتی جهان درتهران 
دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ماشــین 
ــه  ــران موســوم ب ــزکاری ته ــع فل آالت و صنای
AMBIran2017 بــا حضــور وزیــر صنعــت، 
شــرکت  مشــارکت  و  تجــارت  و  معــدن 
ــتوتگارت  ــی اش ــن الملل ــای بی ــگاه ه نمایش
ــز بیــش از  ــان )مســه اشــتوتگارت( و نی آلم
ــان روز  200 شــرکت از 20 کشــور صنعتــی جه
ــهر  ــه نمایشــگاهی ش ــنبه در مجموع ــه ش س

ــرد. ــکار ک ــاز ب ــاب آغ آفت
همایش مخاطرات زمین شناسی 

تهدید کننده تهران
زمین شناســی  مخاطــرات  همایــش 
ــازمان  ــش س ــران و نق ــهر ته ــده ش تهدید کنن
نظــام مهندســی معــدن در اطالع رســانی و 
ــای  ــالن  همایش ه ــرات آن در س ــتن اث کاس

ــد. ــزار ش ــران برگ ــوالد ای ــی ف ــرکت مل ش
پیشــرفت ۴۸ درصــدی عملیــات 
ــوالد  ــه ف ــه ۲ کارخان ــاخت مرحل س

چهارمحال و بختیاری
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــس ســازمان صنع رئی
چهارمحــال و بختیــاری از پیشــرفت فیزیکــی 
ــن   ــوالد ای ــه ف ــه 2 کارخان ــدی مرحل 48 درص

ــر داد. اســتان خب
دولــت دوازدهــم و ســرمایه گذاری در 

فوالد
براســاس چشــم انداز ســال 1404 تولیــد فوالد 
بایــد بــه 55 میلیــون تــن در ســال برســد. در 
همیــن راســتا نیــز ســرانه مصــرف فــوالد بایــد 
ــد. از  ــرم برس ــه 400 کیلوگ ــرم ب از 235 کیلوگ
ســوی دیگــر انتظــار مــی رود میــزان صــادرات 
ــه 20میلیــون تــن  فــوالد نیــز در افــق 1404 ب

در ســال برســد.
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن 
و صنایــع معدنــی ایــران : افزایش 19 

درصدی تولید مجتمع فسفات اسفوردی
مجتمــع فســفات اســفوردی در مــاه فروردیــن 
امســال 5439 تــن فســفات تولیــد کــرد. ایــن 
رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته،4570 تن 
ــود. همچنیــن میــزان تولیــد ایــن شــرکت،  ب
36 درصــد رشــد نشــان مــی دهــد. همچنیــن 
ــن  ــوالت ای ــروش محص ــال و ف ــزان ارس می
شــرکت نســبت بــه آمــار مــدت مشــابه ســال 

گذشــته 54 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــوالد  ــادرات ف ــدی ص ــد 28 درص رش

خام در فروردین 96
تهــران - میــزان صــادرات فــوالد خــام ایــران 
در نخســتین مــاه امســال بــه رقــم 439 هــزار 
ــا فروردیــن 95  تــن رســید کــه در مقایســه ب
کــه 343 هــزار تــن بــود، رشــد 28 درصــدی را 

نشــان مــی دهــد.

گزیده ها

توافق تولید کنندگان سنگ آهن و 
فوالد بر سر قیمت سنگ آهن

ناصــر تقــی زاده مدیــر عامــل شــرکت گل گهــر 
در گفتگــو بــا پايــگاه خبــري معــدن 24 گفــت: 
بطــور قطــع فــوالد ســازان و ســنگ  آهنــی هــا 
ــر ســر قیمــت ســنگ  ــده ب ــه آین طــی دو هفت
ــه  ــرد خواهنــد رســید.وی تصریــح کرد:ب ــرد- ب ــه یــک توافــق ب آهــن ب
هیــچ عنــوان فــروش ســنگ آهــن بــر اســاس قیمــت جهانــی بــه فــوالد 
ســازان داخلــی در برنامــه قــرار ندارد.امــا تصمیــم داریــم طــوری قیمــت 
ایــن کاال تعییــن شــود کــه تولیــد کننــدگان فــوالد و ســنگ آهــن  دچــار 

ضــرر نشــوند.
تقــی زاده افزود:بطــور قطــع فرمــول تعییــن قیمــت ســنگ آهــن کــه 
ــر  ــود تغیی ــی ش ــن م ــتان تعیی ــوالد خوزس ــرخ شــمش ف براســاس ن
خواهــد کــرد.وی گفــت:گل گهــر در ســال 96 برنامــه ای بــرای صــادرات 
گندلــه نــدارد و تامیــن نیــاز داخــل حتــی اگــر قیمــت جهانــی ســه برابــر 

شــود در اولویــت قــرار دارد.

معدن

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان عنوان کرد

استخراج ۶3 میلیون تنی از معادن
 استان کرمان

حسینی نژاد، رییس صمت کرمان

ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
و تجــارت اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: بایــد در حــوزه معــدن ماننــد 
ــاس  ــزرگ مقی ــل ب ــه اش ــا، ب دنی
نــگاه کــرده و تجربــه آنهــا را پیــاده 
کنیــم. کاری کــه در اســتان کرمــان 
و  ویــژه  اســتراتژی  عنــوان  بــه 
را  بــزرگ  اشــل  در  معدنــکاری 

ــم. ــی کنی ــال م دنب
»مهــدی   ، ایســنا  از  نقــل  بــه 
دوم  روز  در  نــژاد«   حســینی 
خردادمــاه در پنــل هــای تخصصــی 
ــان ،  پیشــران توســعه اســتان کرم
اظهــار کــرد: یکســری صنایــع و 
معــادن بــزرگ را در اســتان کرمــان 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــد ب ــه بای ــم ک داری
 1 توجــه کنیــم و در کل اســتان 
هــزار و 374 پروانــه بهــره بــرداری 

صنعتــی داریــم.

ــی  ــه یاب ــه عارض ــاره ب ــا اش وی ب
واحدهــای صنعتــی اســتان افــزود: 
بــه خوشــه هــای  توجــه ویــژه 
ــی  ــت های ــه ظرفی ــد ب ــی بای صنعت
ــاد و  ــا را ایج ــد آنه ــی توان ــه م ک
اشــتغال و ســرمایه گــذری پایــدار 
در اســتان داشــته باشــد، ســوق 

داده شــود.
کــرد:  تصریــح  نــژاد  حســینی 
ــای  ــات و کااله ــه موسس ــه ب توج
ــر  ــان در صــادرات، تاثی ــش بنی دان
هــای  سیاســت  در  مســتقیمی 
ــال  ــذارد و س ــی گ ــور م ــی کش کل
ــارد و 100  گذشــته بیــش از 2 میلی
میلیــون دالر صــادرات داشــتیم کــه 
بیــش از 300 میلیــون دالر ارزش 
صــادرات مــا مربــوط بــه واحــد 
محصــوالت  بــود کــه  متوســطی 
دانــش بنیــان تولیــد و صــادر کــرد.

ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
بــا  کرمــان  اســتان  تجــارت  و 
سیاســت  از  یکــی  اینکــه  بیــان 
ــه  ــه ب ــور توج ــردی کش ــای راهب ه
ــت  ــان اس ــش بنی ــوالت دان محص
ــن ظرفیــت  و در اســتان کرمــان ای
ویــژه  توجــه  بایــد  و  داریــم  را 
بــه ایــن حــوزه صــورت بگیــرد، 
افــزود: 380 پروانــه بهــره بــرداری 
ــم  ــان داری ــتان کرم ــی در اس معدن
ــون  ــه 63 میلی ــا ب ــتخراج م و اس
تــن رســیده کــه همیــن امــر ســبب 
شــده ارزش افــزوده اســتان رشــد 

ــد. ــته باش داش
کــرد:  تصریــح  نــژاد  حســینی 
تفــاوت مــا بــا دنیــا در ایــن اســت 
کــه عمومــا در دنیــا دولــت هــا 
ــه  کار اکتشــافی را انجــام داده و ب
ســرمایه گــذار بخــش معــدن مــی 

ــون  ــا قان ــد اســتخراج کــن ام گوین
بخــش  مــی گویــد  مــا  کشــور 
ــاف  ــرده و اکتش ــی ورود ک خصوص
ــدا  ــدن پی ــر مع ــد و اگ ــام ده انج
کــرد، مالکیــت مــال مــا و در غیــر 
ایــن صــورت هیــچ حــق و ادعایــی 

ــد. ــته باش ــد داش ــی توان نم
وی افــزود: بــرای معــادن اشــل 
ــش  ــال افزای ــه دنب ــز ب ــک نی کوچ
ارزش افــزوده بــه وســیله روش 
هــای دانــش بنیــان هســتیم و 
اگــر مــی خواهیــم در حــوزه معــدن 
بــه عنــوان پیشــران توســعه برنامــه 
راهبــردی تدویــن کنیــم، بایــد ایــن 
ــی  ــگاه را داشــته باشــیم و معادن ن
ــد ارزش  ــه بتوانن ــم ک ــال کنی را دنب
دانــش  و  ایجــاد کــرده  افــزوده 

ــند. ــان باش بنی
در ادامــه نیــز »ســیدمهدی طبیــب 
بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  زاده« 
اســتان کرمــان اظهــار کرد: پیشــران 
توســعه مــا در اســتان آب، انــرژی 
ــا اشــاره  و بهــره وری اســت. وی ب
ــه اینکــه وضعیــت مــا بــه لحــاظ  ب
ترکیــب  و  صنعــت  تکنولــوژی، 

ــب مناســبی نیســت،  ــع ترکی صنای
افــزود: حــال کــه در آغــاز یــک راه 
ــد  ــن باش ــد ای ــاز بای ــتیم، آغ هس
ــرار  ــای کار ق ــره وری را مبن ــه به ک
ــت  ــورت صنع ــن ص ــم و در ای دهی
راه خــود را پیــدا مــی کنــد و بایــد 
صنعــت شــکل بگیــرد کــه بــه ازای 
ــا  ــول ب ــب آب محص ــر مترمکع ه

ــد. ــی بده ارزش
رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان 
کرمــان گفــت: آب، عامــل تعییــن 
ارزش  ایجــاد  در  ای  کننــده 
ــد  ــزوده اســت و شــاخص را بای اف
هــر  ازای  بــه  بگذاریــم کــه  آب 
ــروی  ــر نی ــر نف ــب آب، ه مترمکع
انســانی و ... چقــدر ارزش افــزوده 

خواهیــم داشــت.
حــال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
حاضــر بهــره وری و مصــرف آب 
در بخــش کشــاورزی مشــکل دارد 
ــا حضــور کارشناســان بــه  و بایــد ب
ــرد  ــه رویک ــدی برســیم ک ــع بن جم
مــا عــوض شــود زیــرا بــا رویکــرد 
نخواهیــم  جایــی  بــه  گذشــته 

ــید. رس

تجــارت  و  رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه یکــی از سیاســت 
هــای راهبــردی کشــور توجــه بــه محصــوالت 
ــن  ــان ای ــتان کرم ــت و در اس ــان اس ــش بنی دان
ــن  ــه ای ــژه ب ــه وی ــد توج ــم و بای ــت را داری ظرفی
ــه  ــرد: 380 پروان ــان ک ــرد، بی ــورت بگی ــوزه ص ح
ــم  ــان داری ــی در اســتان کرم ــرداری معدن ــره ب به
و اســتخراج مــا بــه 63 میلیــون تــن رســیده کــه 
ــتان  ــزوده اس ــده ارزش اف ــبب ش ــر س ــن ام همی

ــد. ــته باش ــد داش رش
ــال  ــه دنب ــز ب ــک نی ــل کوچ ــادن اش ــرای مع ب
ــای  ــیله روش ه ــه وس ــزوده ب ــش ارزش اف افزای
دانــش بنیــان هســتیم و بایــد معادنــی را دنبــال 
ــد. ــاد کنن ــزوده ایج ــد ارزش اف ــه بتوانن ــم ک کنی

ِتــک  موسســه  پیش بینــی  اســاس  بــر 
جــاری،  ســال  اول  ســه ماهه  در   )Teck(
ــازار  ــا شــروع ســال 2018 و پــس از آن،  ب ب
مــس در حالــت کســری عرضــه قــرار خواهــد 

ــت. گرف

بــه نقــل از مــس پــرس، طبــق گــزارش 
ــًا در اواخــر ســال 2018  ــک، نهایت موسســه ِت

ــود. ــد ب ــادل خواه ــت تع ــازار در حال ب
براســاس پیش بینــی ایــن مؤسســه، تــا 
ســال 2025 به طــور میانگیــن، تقاضــا بــا 

نــرخ ســاالنه 1/2درصــد رشــد خواهــد داشــت 
و ســاالنه حــدود 521هــزار تــن تقاضــای 
جدیــد بــرای مــس تصفیه شــده به وجــود 
ــه  ــال 2019 ب ــه از س ــد. درحالیک ــد آم خواه
بعــد، ســاالنه حــدود 230هــزار تــن از تولیــد 
ــته  ــال( کاس ــادن فع ــس )از مع ــی م معدن
خواهــد شــد. در ایــن صــورت، میــزان کســری 
ــه حــدود  ــا ســال 2025 ب ــازار ت ــود در ب موج

ــید. ــد رس ــن خواه ــون ت 5/5 میلی

کسری بازار مس از ۲018
تــا ســال 2025 به طــور میانگیــن، تقاضــا بــا 
ــت  ــد داش ــد خواه ــد رش ــاالنه 1/2درص ــرخ س ن
ــد  ــای جدی ــن تقاض ــزار ت ــدود 521ه ــاالنه ح و س
ــد.  ــد آم ــود خواه ــده به وج ــس تصفیه ش ــرای م ب
درحالیکــه از ســال 2019 بــه بعــد، ســاالنه حــدود 
ــته  ــس کاس ــی م ــد معدن ــن از تولی ــزار ت 230ه
ــری  ــزان کس ــورت، می ــن ص ــد. در ای ــد ش خواه
موجــود در بــازار تــا ســال 2025 بــه 5/5 میلیــون 

ــید. ــد رس ــن خواه ت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 به شماره 14/الف/3-96 م )نوبت دوم(

شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمــان در نظــر دارد پــروژه: اجــرای خــط انتقــال و شــبکه جمــع آوری فاضــالب شــهر ســیرجان بــا قطــر 1200 میلیمتــر را 
بــا بــرآورد 25/825/980/518 ریــال از محــل اعتبــارات عمرانــی )اوراق مشــارکت( از طریــق برگــزای مناقصــه )ارزیابی-مناقصــه( و براســاس فهــارس بهــای ســال 
ــکاری  کــه دارای گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته آب مــی باشــند و گواهــی  ــذا از کلیــه شــرکتهای پیمان ــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. ل ــه پیمان 96 ب
صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا باشــند، دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری 96/3/9 جهــت دریفــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــای 
شــرکت آبفــا کرمــان واقــع در بلــوار 22بهمــن ابتــدای بلــوار ســاوه مراجعــه نماینــد. حدقــل تعــداد شــرکت کننــدگان جهــت بازگشــایی پــاکات دو عــدد مــی باشــد.

-مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند مناقصه: 1/291/300/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
-آخرین مهلت تســلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شــرکت در مناقصه و پیشــنهاد قیمت 

به دبیرخانه شــرکت: ســاعت 14     شنبه   مورخ   96/3/20
-افتتاح پاکتهای الف و ب: ســاعت 9 صبح یک شنبه مورخ 96/3/21

-افتتــاح پاکتهای ج: بعد از ارزیابی در همان روز
-آدرس کرمان – بلوار 22بهمن- شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمان – دفتر قراردادها

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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21 پــارس  20 و  مجــری فازهــای 
ــات  ــادرات میعان ــت: ص ــی گف جنوب
پــارس   21 و   20 فازهــای  گازی 
4 میلیــون  از  بیــش  بــه  جنوبــی 

بشــکه رســید.

علیرضــا عبــادی، مجمــوع میعانــات 
گازی تولیــد شــده در فازهــای 20 و 
21 پــارس جنوبــی را 5 میلیــون و 
252 هــزار و 262 بشــکه اعــالم کــرد 
و افــزود: از ایــن میــزان تاکنــون 4 

میلیــون و 2 هــزار و 233 بشــکه 
ــی از  ــای خارجــی و داخل ــه بازاره ب
ــوری  ــیمی ن ــع پتروش ــه مجتم جمل
ســتاره  پاالیشــگاه  و  عســلویه  در 
ــارس صــادر شــده اســت. ــج ف خلی

ارســال  ایــن گــزارش،  پایــه  بــر 
و   20 فازهــای  از  گازی  میعانــات 
21 پــارس جنوبــی بــه پاالیشــگاه 
حالــی  در  فــارس  خلیــج  ســتاره 
دهــم  کــه  می گیــرد  صــورت 
فــاز  امســال  مــاه  اردیبهشــت 
نخســت ایــن پاالیشــگاه بــا ظرفیــت 

120 هــزار بشــکه میعانــات گازی بــه 
بهره بــرداری رســمی رســیده بــود.
مجــری فازهــای 20 و 21 گفــت: هــم 
اکنــون روزانــه بــه طــور متوســط 
ــات گازی در  4۸ هــزار بشــکه میعان
ایــن دو فــاز تولیــد و ذخیره ســازی 

می شــود.
وی اظهــار کــرد: عــالوه بــر تولیــد و 
ــال  ــات گازی، در ح ــادرات میعان ص
ــا  ــن فازه ــدی ای ــان تولی ــر ات حاض
ــیمی  ــای پتروش ــه مجتمع ه ــم ب ه

ــود. ــال می ش ــی ارس ــارس جنوب پ

نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای اسـالمی گفت: 

کـف رودخانـه زاینـده رود بایـد سـاماندهی شـود تـا کسـانی 

که غیرمجاز در حال برداشـت آب هسـتند شناسـایی شـوند. 

مسـلم اسـت اگـر بخواهیـم تمـام ایـن کارهـای ضـروری را 

انجـام دهیـم نیـاز بـه بودجـه داریـم کـه دولـت ایـن بودجه 

را تأمیـن می کند.حیـدر علـی عابـدی اظهـار کـرد: مهم تریـن 

قولـی کـه رییـس جمهور در سـفر انتخاباتی خـود به اصفهان 

بـرای احیـای  ایـن شـهر داد اختصـاص بودجـه  در مـورد 

زاینـده رود بـود. مـا بایـد یـک بودجـه ای داشـته باشـیم تـا 

خسـارت آن افـرادی را کـه لوله کشـی های بـدون مجـوزی 

را انجـام دادنـد تأمیـن کنیـم. همچنیـن سـد تونـل سـوم را 

تکمیـل کنیـم و پـروژه بهشـت آباد را هـم شـروع و کـف 

رودخانـه زاینـده رود را هم سـاماندهی بکنیـم.وی افزود: کف 

رودخانـه بایـد سـاماندهی شـود تـا کسـانی که غیرمجـاز در 

حال برداشـت آب هسـتند شناسـایی شـوند. مسـلم اسـت 

اگـر بخواهیم تمـام این کارهای ضـروری را انجـام دهیم نیاز 

بـه بودجـه داریـم. بایـد کـف رودخانـه از ورزنه تا تونل سـوم 

سـاماندهی و بسـتر سـازی شـود و دو طـرف رودخانـه جاده 

زده شـود تـا نظـارت آسـان شـود.نماینده مـردم اصفهـان در 

مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: کسـانی کـه بعـد از تاریـخ 

18 دی مـاه 93 از بسـتر رودخانـه آب برداشـت کـرده باشـند 

تخلـف کرده انـد چـرا که بر اسـاس مصوبـه بعد از ایـن تاریخ 

هرگونـه سـرمایه گذاری یـا برداشـت آب از زاینـده رود ممنـوع 

اسـت، منتهـا برخی از مسـئوالن اسـتانی بدون توجـه به این 

مصوبـه سـهل انگاری هایی را کرده انـد و در نتیجـه برخی افراد 

سـرمایه گذاری انجـام داده انـد.

عابـدی تصریـح کـرد: مـا بایـد ایـن سـرمایه گذاران را هـم 

راضـی نگـه داریـم و بایـد خسـارت هایی را هـم بـه آن هـا 

دهیـم. بنابراین خـارج از مجوزها نباید برداشـت آبی صورت 

بگیـرد، تونـل سـوم و بهشـت آباد هـم تکمیل شـود و وقتی 

مجمـوع ایـن کارها انجام شـود احیای زاینده رود انجام شـده 

اسـت. بنابراین تمـام این کارها بودجه زیـادی می خواهد که 

ایـن بودجـه را دولت تأمین خواهد کرد.این عضو کمیسـیون 

بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسـالمی در خصـوص 

قـول رییـس جمهـور مبنـی بـر تکمیـل پـروژه قطار سـریع 

السـیر تهـران به اصفهـان، گفت: خوشـبختانه آخوندی، وزیر 

راه و ترابـری در ایـن خصـوص قـول مسـاعد داده اسـت و 

اگـر ایـن پـروژه بـه پایان برسـد مبـادالت تهران بـه اصفهان 

و بلعکـس تسـریع می شـود و هزینه هـا مقـرون بـه صرفـه 

خواهـد شـد و زمان کمی هـم صرف می شـود.عابدی افزود: 

اصفهـان ترکیبـی از میـراث بشـری، زیبایی هـای طبیعـت و 

حرکت هـای مبتکرانـه و جدیـدی اسـت کـه هـر توریسـتی 

کـه بـه اصفهـان می آیـد مجـذوب زیبایی هـای چنـد بعدی 

اصفهان می شـود. بنابرایـن اصفهان می توانـد به عنوان مرکز 

توریسـتی، صنایع دسـتی و هنرهـای ویـژه مورد توجـه قرار 

بگیـرد. بنابرایـن اگـر بـه زیرسـاخت هـای توریسـتی توجه 

شـود، صنایـع دسـتی و فـرودگاه توسـعه یابـد و هتل هـای 

جدیـد احـداث شـود بـدون شـک اصفهـان در قلـب جهـان 

خواهـد تپید.

اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  اصفهـان  مـردم  نماینـده 

خاطرنشـان کرد: این ملت 40 میلیونی که پای صندوق های 

رأی آمدند مسـتحق خدمات شایسـته ای هسـتند و دولت 

بایـد بـا تمـام وجـود بـه ایـن ملـت خدمت رسـانی بکند.

صادرات 4.۲ میلیون بشکه میعانات 
گازی از پارس چنوبی

پیش بینی برداشت 25تن 
انگور از باغ های منطقه 

سیستان

 رئیــس ســازمان جهــاد كشــاورزی سیســتان و بلوچســتان گفــت: بر اســاس 
پیش بینــی امســال 25 هــزار تــن انگــور از باغ هــای اســتان كــه عمدتــا در 

منطقــه سیســتان قــرار دارد، برداشــت می شــود.
رضــا نجفــی در شــورای کشــاورزی اســتان افــزود: ســه هــزار و 200 هكتــار 
از باغ هــای سیســتان و بلوچســتان بــه كشــت انگــور اختصــاص دارد كــه 2 

هــزار و 500 هكتــار آن بــارور اســت.
ــه  ــی و بقی ــوع یاقوت ــدی در اســتان از ن ــزود: 85 درصــد انگــور تولی وی اف
ــواع فخــری، لعــل، امیــری، ســنگك، غالمــی، شــصت عــروس،  شــامل ان

ــاری و حاجــی عباســی اســت. چشــم گاوی، قنده
ــور  ــطح كش ــور در س ــوع انگ ــن ن ــی زودرس تری ــور یاقوت ــت: انگ وی گف

محســوب می شــود و ســازگار بــا شــرایط ســخت محیطــی اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد كشــاورزی سیســتان و بلوچســتان در ادامــه گفــت: 
انگــور یاقوتــی بــه صــورت عمــده در منطقــه سیســتان و در ســطح كمتــر در 

شهرســتان های خــاش، میرجــاوه، نیكشــهر و ایرانشــهر كشــت می شــود.
نجفــی افــزود: درخــت انگــور یاقوتــی در نیمــه دوم اســفند شــكوفه 
می زنــد، اواخــر فروردیــن میــوه اش ســبز می شــود و در اردیبهشــت 

شــاهد تغییــر رنــگ حبه هــای آن هســتیم.
وی ادامــه داد: برداشــت انگــور در سیســتان و بلوچســتان از نیمــه نخســت 

خــرداد مــاه آغــاز می شــود.
رئیــس ســازمان جهــاد كشــاورزی اســتان در ادامــه گفــت: حــوزه كشــاورزی 
ــرفت های  ــا پیش ــون ب ــال 92 تاكن ــف از س ــای مختل ــتان در بخش ه اس
بســیار خوبــی همــراه بــوده كــه افزایــش خریــد گنــدم از 14 هــزار تــن در 
ــش از 400 درصــدی  ــا رشــد بی ــن در ســال 95 ب ــزار ت ــه 70 ه ســال 92 ب

گوشــه ای از ایــن موفقیت هــا و پیشرفت هاســت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

بودجه مورد نیاز برای احیای زاینده رود را دولت 
تأمین می کند

فرودگاه شهید بهشتی توسعه می یابد 
وی در خصـوص قـول رییـس جمهـوری 
مبنـی بر احداث فـرودگاه بین المللـی در اصفهان، 
اظهـار کـرد: ایـن پـروژه جز ابـر پروژه هایی اسـت 
کـه مـا انتظـار داریـم خبر خوشـش را هـر 3 ماه 
در  فـرودگاه  یـک  هم اکنـون  بشـنویم.  یک بـار 
اصفهـان داریـم کـه سـاختار فرودگاهـی نـدارد و 
در حقیقـت یـک سـالن ترانزیتی اسـت. بنابراین 
شـهید  فـرودگاه  پیـاده کرده انـد کـه  را  طرحـی 
بهشـتی اصفهـان از همیـن فـرودگاه داخلـی تـا 
امامـزاده شـاه کرم)ع( توسـعه یابد تـا آبرومندانه 
شـود و اگـر بـه  زیر سـاخت های اصفهـان  توجه 

شـود قطعـا قلـب جهـان خواهد شـد.

تولید ۲۲۰ تن شیر در استان یزد
مدیر تعاون روســتایی اســتان یزد از تولید ســاالنه 220 شــیر در استان یزد 

خبر داد و گفت: ســال گذشــته بیش از 3 هزار تن شــیر مازاد بر مصرف 
دامداران اســتان یزد خریداری شــد. علی جهازی اظهار داشــت: استان یزد 

یکی از تولیدکنندگان بزرگ شــیر به شــمار می رود.

ایران ویچ

افقی
1- وســـایل و ادوات جنگ - 

فیروزه شفاف نوعی 

2- عنصـــر فلزی کمیاب - 

ســـتاره قطبی - بیم

3- پایه - رونوشـــت - 

کارمند - همســـر اسکارلت

4- از دروس مدرسه - 

نوعـــی کالغ کوچک - دریغ 

خوردن

5- نوعـــی خودرو - کارگاه - 

آسمان اشک 

6- بـــرش هندوانه - انباره - 

شتر نوعی 

7- ســـیاه زخم - به پا 

خاســـتن - ضد عام

8-خط کش مهندســـی - 

آنفوالنـــزا - حمایت کردن - 

فاقد نیروی شـــنوایی

9- عصبـــی - پروردگارا - 

آبادانی

10-شـــرح و تفصیل - به 

جوانـــه دانه های غالت گفته 

می شـــود كه طی یك روند 

مشـــخص خشك شده اند - 

رتبه و پایه

11- شـــهری در اصفهان - 

کارگر رســـتوران - از راه رسید

12- نوعـــی پارچه - گل 

ختمی - ســـی و ششمین 

رییـــس جمهور امریکا

13- زیـــاد آذری - آنچه از 

دســـت رفته - هر چیز بد و 

زشـــت - مخفف اگر

14- صالبـــت - پرش غیر 

ارادی عضـــالت - از صنایع 

دستی

15- فیلمـــی به كارگردانی 

علـــی اكبر كوهكی و جواد 

ارشـــاد - بلند نظری

عمودی
نـــام   - 1-اقـــدام کـــردن 

امبلویـــی اختـــالل  دیگـــر 

اســـتان  در  شـــهری   -2

ـــب  ـــزه دلچس ـــاه - م کرمانش

باریتعالـــی  -

از   - الخبایـــث  ام   -3

ــنتی -  ــای سـ ــیرینی هـ شـ

قعـــر  - دارنـــده 

ـــا  ـــاز کلیس ـــث - س 4- کار عب

ـــده - خوابی

ــیدن  ــاس پوشـ ــرز لبـ 5- طـ

ــقف -  ــگار سـ - نقـــش و نـ

گیاهـــی

غـــالف   - 6-گذرنامـــه 

شمشـــیر - اگهـــی مصـــور

7-مایـــه - الـــی اخـــر - 

ســـازمان   - چـــک  مرکـــز 

اقتصـــادی همـــکاری 

8-گزافـــه گویـــی - فصیـــح 

ـــودن ب

9- ذوق و شـــوق - ملعـــون 

تاریـــخ - بـــرادر مـــرگ - 

چیـــز

10- وســـیله - ســـودمند - 

ــی اورد ــالمتی مـ سـ

11- تشـــنه نیســـت - مـــادر 

ــیمانی - پشـ

12- جنـــاح لشـــکر - فلـــک 

ــن  ــص تریـ ــاس خالـ - المـ

نـــوع ان اســـت

13-درخشـــندگی - وســـیع 

عـــدد   - - همیـــن حـــاال 

ورزشـــی

 - کالغ  صـــدای  14-نیـــم 

مـــکان هـــا - دفـــاع کننـــده

قنـــد  خانـــم  بازیگـــر   -15

هـــای  رشـــته  از   - تلـــخ 

هی نشـــگا ا د
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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

ايــران همچنيــن بــه لحــاظ منابــع و مقاصــد 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــه 38 جه ــى در رتب فرهنگ
كــه نســبت بــه برخــى كشــورهاى اروپايــى از 
دانمــارک،  چــک،  جمهــورى  جملــه 
ــرى دارد.   ــه باالت ــی رتب ــتان و رومان مجارس
گزارشــش  در  اقتصــاد  جهانــى  مجمــع 
ــن فهرســت طــى  ــران در اي ــه اي ــزود: رتب اف

دو ســال اخير به 66 رسيده است.

تاریخـی،  اطالعـات  یـادآوری  در   بایـد حافظـه خوبـی  راهنمـا 
رویدادهـا، حقایـق، اعداد و ارقام داشـته باشـد. تـوان مدیریت و 
سـازماندهی خوبـی داشـته و در مـوارد لزوم تصمیـم گیری های 
درسـتی برای گـروه انجـام دهد. داشـتن روابط عمومـی خوب و 
ایجـاد ارتبـاط نزدیـک بـا مسـافران و همچنین داشـتن ظاهری 
آراسـته و مسـوولیت پذیـری بـاال،  از دیگـر خصوصیـات اصلـی 
راهنمـای تور اسـت. یـک راهنمـای گردشـگری باید همیشـه در 
دسـترس باشـد، بنابراین گاهی از صبح زود تا آخر شـب مشـغول 
کار اسـت. در بسـیاری از مـوارد راهنمـای تـور شـغلی پـاره وقـت 

بـرای افـراد اسـت و در کنـار آن شـغل دیگـری نیـز دارند

ته
نک

گزیده ها

یــا  گردشــگری  راهنمــای 
مســافرتی  تــور  راهنمــای 
دارای  كــه  اســت  كســی 
كامــل  تســلط  و  اطالعــات 
و  طبيعــی  ميــراث  دربــاره 
ــت  ــه اس ــر منطق ــی ه فرهنگ
اســت  قــادر  رو  ايــن  از  و 
ايــن اطالعــات را بــه زبــان 
ــرای گردشــگران  ــل درک ب قاب
ــه  ــا ترجم ــد و ي ــح ده توضي
راهنمــای  يــک  كنــد. 
بایــد  غالبــا  گردشــگری 
ــژه ای  ــنايی وي ــی و آش آگاه
بــا خصوصيــات فرهنگــی و 
اقليمــی و اجتماعــی منطقــه و 
نيــز درک خاصــی از مســایل، 
رســوم  و  آداب  مقتضيــات، 
و مقــررات مرتبــط بــا ايــن 

باشــد  داشــته  هــا  مــكان 
ــي گردشــگران  ــه در راهنماي ك
ــد.  ــرار بده ــتفاده ق ــورد اس م
یــک  هیچــگاه  ضمــن  در 
راهنمــا را بــا لیــدر تــور اشــتباه 

نگیریــد.

ویژگی های راهنما
ــی  ــه خوب ــد حافظ ــا بای راهنم
اطالعــات  یــادآوری  در  
ــق،  تاریخــی، رویدادهــا، حقای
اعــداد و ارقــام داشــته باشــد. 
تــوان مدیریــت و ســازماندهی 
خوبــی داشــته و در مــوارد 
ــای  ــری ه ــم گی ــزوم تصمی ل
ــام  ــروه انج ــرای گ ــتی ب درس
روابــط  داشــتن  دهــد. 
ایجــاد  و  خــوب  عمومــی 
ــا مســافران  ــاط نزدیــک ب ارتب

و همچنیــن داشــتن ظاهــری 
آراســته و مســوولیت پذیــری 
بــاال،  از دیگــر خصوصیــات 
ــور اســت.  ــای ت ــی راهنم اصل
راهنمــای گردشــگری  یــک 
بایــد همیشــه در دســترس 
باشــد، بنابراین گاهــی از صبح 
زود تــا آخر شــب مشــغول کار 
ــوارد  ــیاری از م ــت. در بس اس
راهنمــای تــور شــغلی پــاره 
ــت و  ــراد اس ــرای اف ــت ب وق
در کنــار آن شــغل دیگــری 
ــدادی از  ــا تع ــد. تنه ــز دارن نی
راهنمایــان تــور هســتند کــه به 
صــورت تمــام وقــت کار کــرده 
و از ایــن راه تمــام هزینــه 
هــای زندگــی خــود را تامیــن 

ــد. ــی کنن م

مهارت های مورد نیاز 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــی برق توانای
ــت  ــنین و موقعی ــراد در س اف
داشــتن  متفــاوت،  هــای 
اعتمــاد بــه نفــس، صبــر و 
رفتــار  پذیــری،  مســوولیت 
بــه  زیــاد  عالقــه  مودبانــه، 
هــای  مــکان  و  جغرافیــا 
تاریخــی و داشــتن دانــش 
کافــی در ایــن حــوزه هــا، 
آشــنایی بــا فرهنــگ هــای 
ــا  ــف، آشــنایی خــوب ب مختل
یــک یــا چنــد زبــان خارجــی، 
ــی در  آگاهــی از مســایل ایمن
ســفر، توانایــی حفــظ آرامــش 
در شــرایط اضطراری، داشــتن 
بــا  برخــورد  در  انعطــاف 
مشــکالت ســفر یــا مســافران، 
و  زمــان  مدیریــت  مهــارت 

ــب  ــر مناس ــازماندهی، ظاه س
و آراســته، تــوان بدنــی خــوب، 
ــه و  ــب هزین ــت مناس مدیری
ــه  ــا هم ــور و... اینه ــارج ت مخ
ــه  ــتند ک ــی هس ــارت های مه
ــت  ــرای موفقی ــا ب ــک راهنم ی
ــته  ــد داش ــتر بای ــه بیش هرچ

ــد.  باش

وظایف راهنمای 
گردشگری

وظایــف  ایــن  از  برخــی 
پیوســتن  از  انــد  عبــارت 
ــفر،  ــروع س ــروه در ش ــه گ ب
دادن  و  گویــی  خوشــامد 
بــه  مربــوط   اطالعــات 
ــن  ــان یافت ــافران، اطمین مس
ــوارد  ــه م ــن هم از پیــش رفت
ســفر ماننــد ســرویس دهــی 
ــکان اســتراحت و ...  ــذا، م غ

ــام  ــه و انج ــا برنام ــق ب مطاب
هماهنگــی هــای الزم، انجــام 
بــرای  مناســب  زمانبنــدی 
ــات  ــه توضیح ــفر، ارای کل س
ــل  ــا و مح ــکان ه ــی از م کل
هــای بازدیــد در ســفر بــه 
دیــدن  تــدارک  مســافران، 
هــای  برنامــه  فــروش  و 
مختلــف تفریحــی و گردشــی 
بــه افــراد تــور، مشــاوره دادن 
ــد  ــواردی مانن ــوص م در خص
ــا و  ــازه ه ــا، مغ ــتوران ه رس
مراکــز خریــد هــر منطقــه، 
ــد همیشــه  ــور بای ــای ت راهنم
بــرای مشــاوره دادن، حــل 
بــا  رویارویــی  و  مشــکالت 
ماننــد  اضطــراری  مســایل 
گــم شــدن گذرنامــه یــا پــول، 

و... بیمــاری 

ــال  ــومين س ــراى س ــاد ب ــى اقتص ــع جهان مجم
پــی در پــی ايــران را بــه عنــوان مقــرون بــه 
صرفــه تريــن مقصــد گردشــگرى در جهــان بــراى 
ــزارش  ــه گ ــرد .ب ــى ك ــى معرف ــگران خارج گردش
پــرس تــى وى، ايــن مجمــع در گــزارش شــش 
ماهــه خــود اعــالم كــرد ايــران در زمينــه هزينــه 
هــاى گردشــگرى، ارزا نتريــن مقصــد گردشــگرى 
از  بازديــد  و  شــود  مــى  محســوب  جهــان 
كشــورهاى ديگــر ماننــد مصــر، مالــزى، روســيه، 
متحــده،  ايــاالت  اســپانيا،  يونــان،  تركيــه، 
ــران اســت.  ــر از اي ــه ت ــا پرهزين فرانســه و ايتالي
در تهيــه ايــن فهرســت هزينــه هــاى گردشــگرى 
ــرخ ســوخت،  ــات، ن ــت، مالي ــه قيمــت بلي ازجمل
قيمــت هتــل، نــرخ خدمــات و قيمــت مــواد 
ايــران  انــد.   شــده  گرفتــه  نظــر  در  غذايــى 
ــى  ــع و مقاصــد فرهنگ ــه لحــاظ مناب ــن ب همچني
ــه  ــه 38 جهــان قــرار گرفتــه كــه نســبت ب در رتب
ــورى  ــه جمه ــى از جمل ــورهاى اروپاي ــى كش برخ
چــک، دانمــارک، مجارســتان و رومانــی رتبــه 
در  اقتصــاد  جهانــى  مجمــع  دارد.   باالتــرى 

ــران در ايــن فهرســت  ــه اي گزارشــش افــزود: رتب
طــى دو ســال اخيــر بــه 66 رســيده اســت. چهــار 
ــن  ــه و در فهرســت مناســب تري ــاال رفت ــاز ب امتي
ــل  ــن عوام ــر گرفت ــا در نظ مقاصــد گردشــگرى ب
خارجــى  يــک گردشــگر  بــراى  مختلــف كــه 
اهميــت دارد از جملــه امنيــت، هزينــه هــا و 
ــازار و دسترســى  ــه هــا، بهداشــت، ب تعــداد جاذب
بــه اطالعــات، ايــران در ميــان 136 كشــور در 

رتبه 93 قرار گرفته اســت.

ایران، مقصدی مقرون به صرفه 
در جهان

ــرن  ــش ق ــدود ش ــی ح ــا قدمت ــرز ب ــتای ط روس
متعلــق بــه دوره ی ساســانیان اســت. ایــن روســتا 
ــی از   ــرار دارد و یک ــهر راور ق ــری ش در 35 کیلومت
ــی  ــران محســوب م ــتاهای ای ــاغ روس ــن ب زیباتری
شــود. اطــراف ایــن روســتا را درختــان ســرو بلنــد 
ــر  ــته و دیگ ــردو، پس ــوه گ ــای انب ــاغ ه ــت و ب قام
مجموعــه ی  فضــای  اســت.  پوشــانده  میوه هــا 
ــو از درختــان میــوه و  ــی در ایــن روســتا، ممل وکیل
بــرج تاریخــی بســیار زیبایــی کــه بــا بناهــای 
خشــت و گلــی بــا ســقف های گنبــدی شــکل 
دارد.  قــرار  مجموعــه  ایــن  در  ساخته شــده اند 
درخــت ســرو کهنســال آن بســیار پهــن بــا شــاخ و 
ــیده  ــراف آن کش ــه اط ــه ب ــت ک ــراوان اس ــرگ ف ب

شــده اند و مناظــر زیبایــی را خلــق کرده انــد. در 
ایــن روســتا بــاغ کوچکــی معــروف بــه تــاالر اســت 
ــار  ــف در کن ــزرگ در دو ردی ــرو ب ــه در آن 14 س ک
ــن  ــد و س ــم قرارگرفته ان ــه روی ه ــی روب ــوی آب ج
هرکــدام از درختــان ایــن مجموعــه بــه حــدود یــک 

هزار و پانصد سال می رسد.
و  مناظــر  و   ســاله   1500 ســروهای  همیــن 
مکان هــای دیدنــی روســتای طــرز کافــی اســت تــا 
آن را بــه منطقــه ای جــذاب بــرای گردشــگران 
تبدیــل کنــد. گردشــگران مــی تواننــد بــه راحتــی بــه 
چشــم  دیــدن  از  و  کــرده  ســفر  روســتا  ایــن 
اندازهــای زیبــا لــذت ببرنــد. بهتریــن زمان مناســب 
ــوان فصــل  ــی ت ــه را م ــن منطق ــه ای ــرای ســفر ب ب

ــای  ــه ه ــر جاذب ــت. از دیگ ــتان دانس ــار و تابس به
ــهید  ــد ش ــگاه محم ــتا، آرام ــن روس ــه ای ــک ب نزدی
ابوالخیــر،  ابوســعید  شــیخ  خانقــاه  کوهبنــان، 
نــو  خانــه ی  و  فخــری  خانــه ی  راور،  یخــدان 

هستند.
مجموعــه ســروهای روســتای طــرز کــه تعــداد 
آن هــا بــه 47 َاصلــه می رســد، ازلحــاظ تعــداد، 
ســالمت و ســن در ایــران و جهــان بــی  نظیــر اســت، 
ویژگــی ایــن مجموعــه کاشــت منظــم درختــان بــه 
ــداری از آن هاســت.  ــت در نگه دســت انســان و دّق
از  بــا یکــی  رابطــه  بــزرگان روســتای طــرز در 
ــدود 180  ــد ح ــی گوین ــتا م ــن روس ــروهای ای س
و  حاکــم  رشــیدی  لطفعلی خــان  پیــش  ســال 
مامــور مالیــات، ســر ایــن درخــت را بریــده و بســاط 
خوابــش را بــاالی آن گســترانیده و بــه  منظــور 
بــه  وســیله یــک طنــاب  اســتراحت و خــواب 

به راحتی باالی آن ســرو می رفته است.

طرز؛ باغ روستای ایرانی

راهنمای گردشگری کیست؟

حشــمت هللا فالحــت پيشــه 
ــگرى  ــيون گردش ــو فراكس عض
مجلــس اظهــار کــرد صنعت گردشــگرى 
بــا وجــود اهميــت انكارناشــدنى اش در 
كــه  طــور  آن  هنــوز  دنيــا  اقتصــاد 
شايســته اســت، بيــن نخبگان سياســى 
مــا جايــگاه خــود را پيــدا نكــرده و ما در 
رياســت  هــاى كانديدهــاى  برنامــه 
نقــش  و  تاكيــد  جمهــورى چنــدان 

پررنگى براى توريسم نديديم. 
مدیــرکل  امیــری  مصیــب 
میراث فرهنگــی فــارس گفــت: 
»از تاریــخ 1 فروردیــن تا 31 اردیبهشــت 
ســال جــاری، تعــداد بازدیــد گردشــگران 
تاریخی فرهنگــی  اماکــن  از  خارجــی 
ــوده  ــد ب فــارس 165هــزار و 13 نفربازدی
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
گذشــته بــا تعــداد 116هــزار و 257 
داشــته  رشــد  42درصــد  نفربازدیــد، 

است.«
محمدرضــا نصیری سرپرســت 
معاونــت گردشــگری اداره کل 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
گردشــگری یــزد از برگــزاری نهمیــن 
صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــا  ــان ب ــل داری اصفه ــگری و هت گردش
گردشــگری،  بــازار  توســعه  هــدف 
ــه ایــن صنعــت پــاک و  رونق بخشــی ب
غیرآالینــده و افزایــش ســهم کشــور در 
ــش  ــا افزای ــگری ب ــی گردش ــازار جهان ب
تــوان داخلــی از دوم تــا پنجــم خــرداد 
ســال جــاری در محــل نمایشــگاه های 
دائمــی اســتان اصفهــان خبــر داد و 
گفــت یــزد هــم بــا هــدف معرفــی 
نمایشــگاه  ایــن  در  هایــش  جاذبــه 

شرکت می کند.
نقاشــی هــای« ننــه مکرمــه » 
ایــن روزهــا در مــوزه ملــی 
ایــران، نقاشــی هــای کــه پــس از 
ــه مکرمــه« و  ــوب »نن فــروش گاو محب
غمگیــن شــدن او بــروز و ظهــور یافتنــد. 
20 اثــر از ایــن هنرمنــد خــود آموخته در 
چهارمیــن جشــنواره انجمــن هنرمنــدان 
ــا عنوان«ناگفتــه » 28  خــود آموختــه ب
اردیبهشــت تــا 5 خــرداد در مــوزه ملــی 
ایــران بــه نمایــش گذاشــته شــده 

است.
زهــرا احمــدی پــور رییــس 
ســازمان میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور 
خانــم،  یــک  »وقتــی  کــرد:  بیــان 
مســوول می شــود بایــد بــا تمــام تــوان 
تــالش کنــد تــا ایــن مســیر برای ســایر 
زنــان بســته نشــود و رییس جمهــوری، 
وزرا و اســتانداران همچنــان بــه انتصــاب 

مدیران زن مشتاق باشند.«

بازسازی و مرمت ده خانه تاریخی در ابرکوه 
عباس قديريان، سرپرست اداره خانه هاى تاريخى ابرکوه اظهار کرد » به منظور اجراى طرح 
حمايت از مالكان بناهاى تاريخى، ده خانه تاريخى در این شهرستان مرمت و بازسازى می 
شود و با توجه به ثبت اين بافت ارزشمند در فهرست آثار ملى كشور لزوم نگهدارى از تک 
بناهاى شاخص الزامی است.«

گردشگری
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این صفحه می خوانیم
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ــه   ــد همیش ــعی کنی ــه اول س در درج
بــه جهانگــردان لبخنــد بزنیــد، بــه آنهــا 
ــه  ــد ب ــالش کنی ــد و ت ــرام بگذاری احت
آنهــا خدمــات بهتــری در ازای دریافــت 
مبلغــی کــه از هموطنــان خودمــان 
ــد.  ــه کنی ــد ارای ــت می کنی ــز دریاف نی
ــا  ــه آنه ــد ک ــار کنی ــه ای رفت ــه گون ب
ــه کشــور مــا  ــی ب ــرای دفعــات متوال ب

کنند.  سفر 

ــی  ــن و اصل ــی تری ــگران از ابتدای ــا گردش ــار ب رفت
ــوزش در  ــا آم ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــن نیازهای تری
ــک  ــه ی ــی ک ــود. زمان ــت ش ــان تقوی ــه میزب جامع
ــادل  ــه تب ــد ب ــی کن ــفر م ــه س ــه منطق ــگر ب گردش
فرهنــگ و گرفتــن ارتبــاط بــا مــردم آن منطقــه مــی 
ــگاه  ــرد در جای ــر ف ــار ه ــن نحــوه رفت ــردازد بنابرای پ
خــود از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت. بســیاری از 
ایــن رفتارهــا مســلتزم آمــوزش و مطالعــات بســیار 
ــر  ــه ب ــف جامع ــای مختل ــه بخــش ه ــه ب اســت ک
مــی گــردد اکنــون بــه چنــد مــورد از آنهــا اشــاره مــی 

کنیم.
در درجــه اول ســعی کنیــد همیشــه  بــه جهانگــردان 
ــد و تــالش  ــرام بگذاری ــا احت ــه آنه ــد، ب ــد بزنی لبخن
ــت  ــری در ازای دریاف ــات بهت ــا خدم ــه آنه ــد ب کنی
ــت  ــز دریاف ــان نی ــان خودم ــه از هموطن ــی ک مبلغ
می کنیــد ارایــه کنیــد. بــه گونــه ای رفتــار کنیــد کــه 
ــفر  ــا س ــور م ــه کش ــی ب ــات متوال ــرای دفع ــا ب آنه

کنند. 
یکــی از افــکار اشــتباه مــا در قبــال خارجی هــا ایــن 
ــبی  ــراد مناس ــا اف ــم آنه ــان می کنی ــه گم ــت ک اس
بــرای تیــغ زدن هســتند. در حالــی کــه ما الزم اســت 
اصــول مشــتری مــداری را در قبــال جهانگــردان نیــز 

ــافران  ــه مس ــوط ب ــای مرب ــم. در کاره ــت کنی رعای
تجســس نکنیــم. گاهــی کنجــکاو می شــویم دربــاره 
مســایل شــخصی و عالیــق مســافران بــا آن هــا 
صحبــت کنیــم و وارد گفت وگــو شــویم، و حتــی 
به جــای آن هــا تصمیــم بگیریــم کــه مثــال بــه کجــای 
شــهر برونــد یــا مقصــد بعدی شــان چــه باشــد. ایــن 
نــوع رفتارهــا بــرای برخــی افــراد ناراحت کننــده 
اســت بنابرایــن تــا زمانــی کــه مســافران از مــا 
درخواســت یــا ســوالی نکرده انــد، بهتــر اســت نظــر 

خود را مطرح نکنیم.

چگونه با گردشگران
 رفتار کنیم؟

سرمه دوزی، هنر فاخر ایرانی
از  یکــی  دوزی  ســرمه 
و  شــاخص  رودوزی هــای 
نــخ  اســت،  ایرانــی  فاخــر 
ــال  و  ــتفاده از ط ــا اس ــرمه ب س
یــا نقــره یــا مطــال  و آلیاژهایــی 
ــاف و  ــه ای ص ــورت لول ــه ص ب
ــا  ــی و ی ــا انعطاف ــم و ی محک
گــوش  چهــار  صــورت  بــه 
ــده  ــا مســتطیل تابی مربعــی ی
نــخ  نــوع  ایــن   . می شــود 
حالــت ارتجاعــی دارد و بــه 
حالــت  ممکــن  شــکل  هــر 
می گیــرد. از تاريخچــه ايــن 
ــن،  ــت در دوران كه ــوع دوخ ن
ــت  ــت نيس ــته ای در دس نوش
ولــی آنچــه کــه مســلم اســت 
توجــه ايرانيــان بــه آرايــش 
يقــه لباســها وسمبوســه هــای 

ــن  ــاری و تزیي لشــگری و درب
بــه  وادار  را  آنهــا  درفشــها 
نخهــای  نــوع  ايــن  توليــد 

تزیينی می کرد. 
ســرمه  در  دوختهــای  انــواع 
ــد از ابريشــم  ــارت ان دوزی عب
ده  دوزی،  گالبتــون  دوزی، 
يــک دوزی، كمنــد دوزيــف 
شــرفه دوزی و ســرمه دوزی 
در  دوخــت  ايــن  هســتند. 
ــای  ــا دوخته ــوارد ب ــتر م بیش
دوزی،  پيلــه  ماننــد:  ديگــر 
مليلــه دوزی، گالبتــون دزيــف 
ــه دوزی،  ــرفه دوزی، شمس ش
ده يــك دوزی، صــدف دوزی، 
ــع دوزی،  ــنگ دوزی، مرص س
ــک دوزی،  منجــوق دوزی، پول
زغــره دوزی، مرواريــد دوزی و 

... همراه است.
در  كــه  متعــددی  نقــوش 
ســرمه دوزی بــكار مــی رونــد 
شــامل : انــواع گلهــای گلدانــی 
و صحرايــی و حاشــيه ای و 
جناغــی، حرابــی، محرماتــی 
بتــه  انــواع  و كــج،  راســت 
ســروی،  هــا،  ای  جقــه 
ــواع  ــی، ان ــروچه، گل بادام س
ــوص  ــات بخص ــوط و كلم خط
معمايــی،  طغرايــی  خطــوط 
گلــزار،  ديوانــی،  مثنــی، 
اســليمی و ختايــی، نقــوش 
انــواع  انســانی،  و  حيوانــی 
پرنــدگان بخصــوص طــاووس، 
جغــد، خوشــه هــای انگــوری، 
ــا،  ــا، ســتاره ه ــوه ه ــواع مي ان
ــم  ــی و ني ــر ترنج ــی و س ترن

مــی  ای  كتيبــه  و  ترنجــی 
شوند.

تزییــن  در  دوزی  از ســرمه   
يقــه،  دور  تابلوهــا،  انــواع 
سمبوســه،  ســينه،  پبــش 
كمربنــد و كيســه هــای پــول، 
مســواک،  شــانه،  قلمدانــف 

دان،  ســرمه  مهــر،  قيچــی، 
حنابنــدان  ســينه،  رويــه 
ــد،  ــای قن ــفره ه ــروس، س ع
ســجاده،  ســوزنی،  بقچــه 
ــه  ــس، جهازي ــای نفي ــرده ه پ
ــای  ــه ه ــه جعب ــروس، روي ع
رو  ميــزی،  رو  نفيــس، 

كوســن، و... اســتفاده مــی 
کننــد. همچنیــن ایــن دوخــت 
ــر روی پارچــه هــای  بیشــتر ب
ابريشــم،  ماهــوت،  مخمــل، 
و  ســاتن،  اطلــس،  تافتــه، 
ابريشــمی  هــای  پارچــه 
ســرمه  مــی گيــرد.  انجــام 

دوزی در شــهرهای اصفهــان، 
ــان،  ــاس، كاش ــران، بندرعب ته
و  هرمــزگان  اســتان  يــزد، 
قســمتی از اســتان كردســتان 
و قزويــن اشــاره رواج داشــته 

و دارد. 

اینکــه شــما در ســفر باشــید لزومــا بــه ایــن معنــا 
ــز آنجــا باشــد. همــه مــا  ــان نی نیســت کــه ذهــن خالقت
در تعطیالتمــان مرتکــب کمــی تنبلــی مــی شــویم. ایــن 
بــرای اغلــب بخــش هــای ســفر بــدک نیســت، امــا اغلــب 
نیــز بــه پشــیمانی ختــم مــی شــود. شــاید وقتــی از بیــن 
منظــره هــا و صحنــه هــای فــوق العــاده عبــور مــی کنیــم 
دوربینمــان را درون اتــاق جــا گذاشــته باشــیم. شــاید هــم 
ــه  ــی متوج ــم و وقت ــی کنی ــه عکاس ــهل انگاران ــی س خیل
ــر عکاســی کنیــم در ایــن  ــم بهت شــویم مــی توانســته ای
ــا  ــر اســت را ب ــرای داشــتن عکــس بهت آمــوزش آنچــه ب
هــم مــرور مــی کنیــم. در مســتند ســازی ســفر هوشــیار 
ــان  ــس هایت ــا عک ــه ب ــی ک ــل وقت ــت مث ــید، درس باش
داســتان یــک روز ازدواج را روایــت مــی کنیــد، مــی 
توانیــد همــان کار را در ســفرتان پیــاده کنیــد و قصــه گــوی 
ــات  ــه ثبــت کــردن جزیی ــی را ب ســفر خــود باشــید. زمان

ــد.  ــفرتان اختصــاص دهی ــی از س کوچک
بــرای برخــی ســفرها، غــذا نقطــه ای برجســته از تجربــه 
ــه  ــر کشــیدن اینک ــه تصوی ــود. از ب ــد ب ی آن ســفر خواه
چــه قــدر وعــده هــای غذاییتــان زیبــا، لذیــذ و یــا جــذاب 

بــوده انــد واهمــه نداشــته باشــید.
پلــه هــای طاقــت فرســایی کــه مــی خواهیــد بپیماییــد یا 
پلــی کــه دربــاره ی آن بــرای دیگــران میخواهیــد بگوییــد 
ــی در رســیدنتان  ــر داســتان جالب ــد. اگ ــوش نکنی را فرام
ــه  ــید. ب ــر بکش ــه تصوی ــرا ب ــود دارد، آن ــد وج ــه مقص ب
ــا موقعیــت هــای کــم نظیــر  ــا ی ــال زمیــن هــای زیب دنب
باشــید. دوســت و یــا عضــوی از خانــواده را ببریــد و 
زمانــی اختصــاص دهیــد تــا چنــد فریــم عالــی را ترکیــب 
بنــدی و عکاســی کنیــد. از ایــن کار بســیار راضــی خواهیــد 
ــای  ــره ه ــا پرت ــان ی ــی از خودت ــای عکاس ــه ج ــود. ب ب
ــات  ــر لحظ ــرت دیگ ــی، از کث ــار تاریخ ــار آث ــی کن معمول
قابــل عکاســی در طــول ســفر شــگفت زده خواهیــد شــد.

چگونه عکس های خوبی 
از سفرمان بگیریم

بازارهاى سنتى باید احيا شوند 
حمید کارگر ریيس مركز ملى فرش ايران معتقد است با آنكه صادرات ايران به آمريكا در حوزه 
فرش افزايش داشته است، متاسفانه بخشى از بازارهاى سنتى را ناديده گرفتيم و نياز است با 
تبليغات و ابزارهايى مثل برگزارى نمايشگاه ها و اعزام يا پذيرش هيات هاى تجارى بازارهاى 

سنتى مانند آلمان، كشورهاى عربى و برخى كشورهاى اروپايى را مجددا احيا كنيم.

گردشگری

ــه در طــول دهــه  ــران ك ــى اي ــاوگان هواي ن
ــاى  ــم ه ــل تحــر ی ــه دلي ــای گذشــته ب ه
ــوان  ــد ت ــور ج ــور، بط ــه كش ــه علي دوجانب
نداشــت  را  نوســاز  هواپيماهــاى  خريــد 
ــی  ــرات توانای ــام مذاك ــه انج ــبت ب و نس
ــود. امــا پــس از  خــود را از دســت داده ب
ــد  ــن بن ــام و قرارگرفت ــى شــدن برج اجراي
لغــو تحريــم هــاى هوايــى ايــران در ايــن 
توافــق بــزرگ عمــال شــرايط بــراى ايراليــن 
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــى فراهــم شــد ت هــاى ايران
ــزرگ  ــازان ب ــا هواپيماس ــتقيم ب ــور مس ط
جهــان مذاكــره كننــد. بــه نقــل از روزنامــه 
مــاه  چنــد  از  پــس  حــال  توریســم 
ــه  ــر ب ــران اي ــداوم ســرانجام اي ــره م مذاك
ــق  ــى موف ــن ايران ــتين ايرالي ــوان نخس عن
ــركت  ــه ش ــا س ــود را ب ــرات خ ــد مذاك ش
ــرانجام  ــه س ــگ و ATR ب ــاس، بویين ايرب
برســاند . پــس از نهايــی شــدن مذاكــرات 
ايــن شــركت ســه  ابتــدا  ايربــاس  بــا 
ــران  ــه اي ــاى 321 و 330 ب ــد هواپيم فرون
تحويــل داد و پــس از آن نيــز شــركت 
ATR بــا نهايــى كــردن مذاكــرات 15ماهــه 
خــود در يــک روز، چهــار هواپيمــا بــه 
ــن  ــه اي ــرد. البت ــه ك ــور اضاف ــاوگان كش ن

موضــوع براســاس گفتــه هــاى مديرعامــل 
ــى  ــدى طوالن ــاز رون ــا آغ ــر صرف ــرا ن اي اي
ــى  ــده يعن اســت كــه در طــول 20 مــاه آين
ــال 2017 و  ــده از س ــى مان ــاى باق ــاه ه م
ــد  ــدا خواه ــه پي ــال 2018 ادام ــاه س 12 م
ايــران  مــاه   20 ايــن  طــول  در  كــرد. 
ــا  ــد هواپيم ــدودا 32 فرون ــار دارد ح انتظ
ــاز  ــزرگ هواپيماس ــركت ب ــه ش ــن س از اي
ــاى  ــق برآورده ــرد. طب ــل بگي ــان تحوي جه
ــران  ــه اي ــال 2017 ب ــه در س ــورت گرفت ص
داده  تحويــل  جديــد  هواپيمــاى   9 ايــر 
خواهــد شــد . شــركت ATR پنــج فرونــد 
بــا هــدف توســعه  را  هواپيمــاى ديگــر 
ــه  ــران ب ــاه اي ــرد كوت ــاوگان ب ــز ن و تجهي
ــاس  ــل مــی دهــد و ايرب ــر تحوي ــران اي اي
از  هواپيمــا  فرونــد  چهــار  تحويــل  نيــز 
خــود  كار  دســتور  در  را   320 خانــواده 
ــداد  ــال 2018 تع ــد داد. در س ــرار خواه ق
هواپيماهــاى تحويلــى بــه ايــران بــه عــدد 

ــيد.  ــد رس 23 خواه
ــده  ــال آين ــل س ــا از آوري ــن ه ــار اي در كن
شــركت بويينــگ نيــز نخســتين هواپيمــاى 
خــود را از خانــواده 777 بــه ايــران ايــر 
ــران  ــه اي ــس از آنك ــد. پ ــی ده ــل م تحوي

ايــر بــه مــدت 20 ســال امــكان خريــد 
ــدا  ــو را پي ــاى ن ــد هواپيم ــک فرون ــى ي حت
نكــرده بــود، موفــق شــد در طــول مــاه 
هــاى گذشــته هفــت فرونــد هواپيمــاى نــو 
تحويــل بگيــرد و انتظــار داشــته باشــيد كــه 
ــر  ــو ديگ ــاى ن ــده 32 هواپيم ــاه آين در 20م
نيــز وارد ناوگانــش شــود . ايــن اتفــاق 
بــزرگ كــه مــی توانــد ســن نــاوگان ايــران 
ــل توجهــى كاهــش دهــد،  ــه شــكل قاب را ب
زيــر ســايه اجــراى توافــق هســته اى اتفــاق 
افتــاده كــه البتــه مــی توانــد در آينــده 
نزديــک بــا همراهــى ديگــر ايراليــن هــا بــه 
ــران  ــى اي ــت هواي ــزرگ در صنع ــى ب انقالب

ــود. ــر ش منج

ورود هر هواپیما برابر با ایجاد 
یکهزار شغل است

ــد  ــی گوی ــر راه و شهرســازى م ــام وزي ــم مق قای
بــرای ورود هــر هواپيمــا یــک هــزار شــغل 
مســتقيم و غيرمســتقيم ايجــاد مــی شــود. 
اصغــر فخریــه كاشــان تصریــح کــرد خريــد 
ــق  ــی تحق ــداق واقع ــد مص ــای جدي هواپيماه
اقتصــاد مقاومتــی اســت، در پشــت پــرده ايــن 
عمليــات، پيچيدگــی هایــی وجــود داشــت كــه 
ــک  ــس كل بان ــی و تاريخــی ریي ــم فن ــا فه تنه
ــدن  ــت و مع ــک صنع ــل بان ــزی و مديرعام مرك
قــادر بــه حــل آن بــود. وی اظهــار کــرد بــا 
اســتفاده از ايــن هواپيماهــا مــی توانيم فــرودگاه 
ــيم. ــق ببخش ــروم را رون ــک و مح ــاى كوچ ه

سن ناوگان هوایی ایران
 کاهش می یابد
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این صفحه می خوانیم
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-----

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     43,700,000 .................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................42,400,000
پژو 206 . تیپ 2 ................................. 32,900,000

رنو کپچر 2017 ........................................ 116,000,000   
32,000,000 ................................................ LX  سمند
41,000,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 26,600,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 3۸,500,000
3۸,500,000 ...................... V۸ پژو 206 صندوقدار
34,100,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 22,000,000     
2۸,200,000 ............................................... EX   ساینا
27,500,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................  92,600,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,300,000
رنو ساندرو اتوماتیک .......................... 53,300,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,۸00,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
لیفان ۸20 ...............................................  ۸۸,500,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  64,900,000
هیوندای I20 جدید ..............................  ۸6,500,000
جک S5 دنده ای ................................ ۸3,600,000

مدیران خودرو
  74,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
تیگو X33 اتوماتیک ...........................  67,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  44,700,000 
72,000,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  11۸,000,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای ..........................  53,000,000  
ام جی 360 اتوماتیک ........................  63,000,000

رییس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی اظهار کرد: طبق دستورالعملی که معموال 
از سوی اماکن ابالغ می شود واحدهای صنفی مجوزدار در ایام ماه مبارک رمضان 
می توانند به صورت بیرون بر ساندویچ های سرد ارائه کنند اما با این حال پذیرایی از 
مشتریان در داخل واحد صنفی یا فروش ساندویچ های گرم تخلف محسوب شده و 
با آن برخورد می شود.

بازار

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 7200
بیشترین قیمت: ......... 7400

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 3۸00
بیشترین قیمت: ......... 4200

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 36000
بیشترین قیمت: ...... 37000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 24000
بیشترین قیمت: ....... 26000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 20۸50
بیشترین قیمت: ........ 21600

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 10500  

عدس ............................. 6500    
لپه ................................... 9400  
لوبیا قرمز .................... 9000    

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

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

فندق ........................... 36000    
پسته ........................... 42000  

آلو بخارا ....................... 19۸00  
بادام ............................. 39000

اقـالم مصرفـی

ــن  ــا دوربی ــی ب ــا از موبایل های ــا همه ج ــن روزه ای
ــه  ــا ب ــده و عکس ه ــباع ش ــت اش ــلفی باکیفی س
ســرعت بــرق و بــاد در شــبکه های اجتماعــی 
ــادی  ــوز هــم افــراد زی ــی هن منتشــر می شــوند؛ ول
ــد.  ــی می خواه ــه دلشــان عکــس واقع هســتند ک
عکســی کــه بتــوان آن را لمــس کــرد، درون آلبــوم 
گذاشــت یــا بــه گوشــه ی یخچــال و مانیتــور 
چســباند و بــا هــر بــار نــگاه کــردن بــه آن بــه یــاد 
ــن  ــاد. همی ــک افت ــا نزدی ــوش دور ی ــرات خ خاط
ــاپ  ــی چ ــن عکاس ــا دوربی ــده ت ــث ش ــل باع دلی
 Instax ســریع دوبــاره محبــوب شــود. دو دوربیــن
mini 8  از فوجــی فیلــم و Snap از پوالرویــد، 
موفق تریــن دوربین هــای دارای قابلیــت چــاپ 
ــی بیــن ایــن  ســریع هســتند تفاوت هــای بنیادین
ــم  ــا ه ــا را ب ــس آن ه ــود دارد، پ ــن وج دو دوربی

ــم. مقایســه مــی کنی

مقایسه شکل ظاهری
ــر  ــی از Instax Mini 8 زیبات ــن Snap خیل دوربی
اســت و ایــن موضــوع را همه قبول دارنــد  Snap از 
رقیــب خــود بــه مراتــب کوچک تــر اســت و حســی 
شــبیه بــه یــک دوربیــن دیجیتــال کامپکــت را بــه 
ــا  ــا Instax Mini 8 ت ــد. ام ــل می کن ــر منتق کارب
ــی  ــن بوی ــد زمخــت اســت و کم تری ــان بخواه دلت

ــن  ــرده اســت. دوربی ــدرن نب ــت طراحــی م از ظراف
اســباب بازی  یــک  فیلــم حس وحــال  فوجــی 
بچگانــه را دارد و خیلی هــا شــیفته ی همیــن ظاهــر 

ــوند.  ــش می ش ــزه و بانمک بام

تفاوت های ساختاری 
دوربیــن Instax mini 8 یــک دوربیــن تمامــا 
آنالــوگ اســت و در آن، سنســور دیجیتالــی محلــی 
ــاتر را  ــه ی ش ــه دکم ــار ک ــر ب ــدارد. ه ــراب ن از اع
می زنیــد، Instax mini 8  تنهــا یــک عکــس 
 Snap ــان می دهــد و تمــام. امــا کاغــذی تحویل ت
یــک دوربیــن دیجیتالــی اســت و سنســور 10 
ــی  ــام عکس های ــه تم ــلی دارد. در نتیج مگاپیکس
کــه بــا Snap می گیریــد عــالوه بــر پرینــت شــدن 
بــه شــکل کاغــذی، بــه صــورت دیجیتــال روی یــک 
کارت حافظــه ی micro SD ذخیــره می شــوند و 
ــان  ــا موبایل ت ــر ی ــه کامپیوت ــا را ب ــد آن ه می توانی
ــه  ــد ک ــن کنی ــد تعیی ــا نمی توانی ــد. ام ــل کنی منتق
ــال دوربیــن اســتفاده شــود  ــت دیجیت ــا از حال تنه
و عکســی چــاپ نشــود. شــما بــا فشــردن دکمــه ی 
شــاتر، مجــوز چــاپ عکــس را هــم صــادر می کنیــد 
ــره  ــم ذخی ــی ه ــخه ی دیجیتال ــرف، نس و از آن ط
ــا کلکــی کــه می توانیــد ســوار کنیــد  می شــود. تنه
ــن  ــرد ای ــال بگی ــس دیجیت ــا عک ــا  Snap  تنه ت
ــد. ــی کنی اســت کــه مخــزن کاغــذ عکــس را خال

سایز عکس و کیفیت آن
ــاوت  ــم تف ــس ه ــایز عک ــن  در س ــن دو دوربی ای
ــی در  ــن Instax mini 8 عکس های ــد. دوربی دارن
ــان  ــانتی متر تحویل ت ــی 6 در 4.5 س ــایز تقریب س
ــش را  ــد عکس های ــده ی پوالروی ــد و نماین می ده
ــد.  در ســایز 7.5 در 5 ســانتی متری چــاپ می کن
عکس هــای دوربیــن Snap بــه صــورت تمــام 
ــچ بخشــی  ــا، هی ــه می شــوند و در آن ه کادر گرفت
ــد؛  ــی نمی مان ــفید( باق ــتفاده )س ــذ بی اس از کاغ
ــر  ــس در نظ ــرای عک ــیه  ای ب ــچ حاش ــی هی یعن
عکس هــای  اینکــه  حــال  نمی شــود.  گرفتــه 
ــی  ــل توجه Instax Mini 8 حاشــیه ی ســفید قاب
ــره  ــی از چه ــرای عکاس ــت ب ــوان گف ــد. می ت دارن
)کــه معمــوال کاربــرد اصلــی ایــن دوربین هــا 
مناســب تر   8  Instax Mini دوربیــن  اســت( 
 Instax Mini اســت.  معمــوال عکس هایــی کــه بــا

از شــفافیت و روشــنایی  8 گرفتــه می شــوند، 
بهتــری برخــوردار هســتند و در عکس هــای گرفتــه 
شــده بــا Snap، می تــوان نویــز را در نقــاط تاریــک 
تصویــر بــه چشــم دیــد. حقیقــت ایــن اســت کــه 
ــا  ــردن عکس  ه ــره ک ــه تی ــی ب ــی ذات Snap تمایل
دارد و در تمــام عکس هــا ایــن نکتــه را حــس 
خواهیــد کــرد. فلــش Instax Mini 8 همــواره 
ــچ نوردهــی  ــا پی ــد ب ــا می توانی روشــن اســت. ام
)Exposure( کــه دور لنــز دوربیــن تعبیــه شــده، 
ــدودی  ــا ح ــد و ت ــم کنی ــی را تنظی ــزان نورده می
نقــص Over Exposed شــدن عکــس را برطــرف 
کنیــد. ایــن تنظیمــات در دوربیــن Snap به شــکل 
متفــاوت و البتــه پیشــرفته تری اعمــال شــده 
اســت. در Snap یــک پیــچ بــرای تنظیــم حالــت 
رنــگ در اختیــار داریــد کــه اجــازه می دهــد تونــاژ 
ــد  ــن کنی ــی تعیی ــا حت ــد ی ــاب کنی ــگ را انتخ رن
ــود.  ــاپ ش ــفید چ ــیاه و س ــف س ــس در طی عک
ــان  ــه دلت ــود دارد ک ــم وج ــاب ه ــق انتخ ــن ح ای
 )Sepia( بخواهــد عکســی بــا تــم رنــگ قهــوه ای
داشــته باشــید. بــا انتخــاب Snap می توانیــد 
چیــزی نزدیــک بــه فیلترهــای اینســتاگرام را روی 

ــد. ــال کنی ــان اعم عکس هایت

کاغذ عکس و قیمت دوربین
بــرای شــروع عکاســی نیــاز اســت کــه کاغــذ 
عکــس مخصــوص همــان دوربیــن را تهیــه کنیــد. 
 Premium بســته ی 50 عــددی کاغــذ عکــس
ــود،  ــتفاده می ش ــن Snap اس ــه در دوربی Zink ک
119 هــزار تومــان قیمــت دارد کــه بــا یــک حســاب 
سرانگشــتی می تــوان فهمیــد هــر عکــس برایمــان 
می خــورد.  آب  تومــان   300 و  هــزار   2 حــدودا 
ــزار  ــا ۸3 ه ــا ب ــن کاغذه ــددی ای ــته ی 30 ع بس
ــه ی  ــه هزین ــت ک ــد اس ــل خری ــان قاب و 300 توم
ــش  ــان افزای ــزار و 700 توم ــه 2 ه ــر عکــس را ب ه
می دهــد. در ســمت مقابــل، کاغذهــای عکــس 
ــا در  ــه غالب ــم ک ــن Instax Mini 8  را داری دوربی
بســته های 10 تایــی عرضــه می شــوند و گاهــی 
ــم  ــا ه ــددی آنه ــته های 20 ع ــاهد بس ــات ش اوق
هســتیم. بســته های 10 تایــی ایــن کاغــذ از 30 
ــان قیمــت می خــورد؛ در نتیجــه  ــا 35 هــزار توم ت
بــرای عکاســی بــا Instax Mini 8  بایــد از 3 تــا 3 
هــزار و 500 تومــان بــرای هــر عکــس کنــار بگذاریــد. 
قیمــت دوربیــن Snap  453 هــزار تومــان اســت و 
قیمــت Instax Mini 8 چیــزی حــدود 275 هــزار 

ــان اســت. توم

حس خوب عکس کاغذی؛ راهنمای خرید
 دوربین عکاسی چاپ فوری

مدیــر کل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات ســازمان 
ــه منظــور حمایــت از تولیــدات  توســعه تجــارت گفــت : ب
داخلــی و ترویــج مصــرف  کاالهــای ایرانــی طــی مصوبــات  
قلــم   364 جمعــًا  خارجــی  خریــد  وزیــران  هیــأت 
ــط  ــی توس ــابه داخل ــد مش ــی دارای تولی ــای خارج کااله
ــده اســت و فهرســت  ــوع گردی ــی ممن دســتگاه های دولت
ــت  ــت دول ــه هیئ ــز ب ــم کاال نی ــامل 115 قل ــی ش تکمیل

ــت. ــده اس ــنهاد ش پیش

بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آمارهایــی کــه شــرکت فرودگاه هــا 
ارائــه کــرده اســت، در فروردیــن امســال 37 هــزار و 695 ســورتی 
ــان آن  ــه در جری ــده ک ــام ش ــران انج ــای ای ــرواز در فرودگاه ه پ
چهــار میلیــون و 697 هــزار و 499 مســافر جابجــا شــده اند. 
ــا در  ــاه نشســت و برخاســت هواپیم ــن م ــن اســاس در ای ــر ای ب
فرودگاه هــای ایــران رشــدی 10 درصــدی و اعــزام و پذیــرش 

ــت. ــانده اس ــت رس ــه ثب ــدی را ب ــدی 15 درص ــافر رش مس
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ممنوعیت واردات کاالی خارجی پذیرش مسافران هوایی 
در فروردین امسال

نبض بازار

فانتزی نان 
توافقی قیمت 

ــه ای 16  ــر طبق ــتگاه ف ــک دس ی
دیــس پیشــرفت پخــت، یــک 
دســتگاه فــر گــردان پیشــرفت 
پخــت، یــک دســتگاه فــر دوار 
دســتگاه  یــک  پخــت،  تکنــو 
یــک  کیلویــی،   120 میکســر 
ــی، دو  دســتگاه میکســر 60 کیلوی
دســتگاه رول کــن، یــک دســتگاه 
ــن  ــتگاه په ــک دس ــر، ی ــت ب تس
دســتگاه  یــک  لــواش،  کــن 
ــد بخــار اتوماتیــک، دو عــدد  تولی

ــده ــک کنن ــر خن ف
09358688310 تماس: 

فــروش دســتگاه هــای 
حضــور و غیــاب

توافقی قیمت 
شــرکت فنــی و مهندســی ارغــوان 
دهنــده  ارائــه  کــوی،  افــزار 
ــاب  ــور و غی ــای حض ــتگاه ه دس
مبتنــی بــر تشــخیص چهــره ، اثــر 
ــتفاده  ــل اس ــت و کارت، قاب انگش
و  حضــور  سیســتم  عنــوان  بــه 
ــنل  ــوزی، پرس ــش آم ــاب دان غی
اداری و هوشــمند ســازی باشــگاه 
ــای  ــگ ه ــای ورزشــی و پارکین ه

شــهری و مســکونی.
ــاس: 03433118369،  ــن تم تلف

09138464203

کسب و کار

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

   گزارش

 Instax توســط  کــه  عکس هایــی 
ــه  ــه می شــوند، بالفاصل Mini 8 گرفت
از دوربیــن بیــرون می آینــد. امــا کاغــذ 
عکــس در زمــان بیــرون آمــدن از دوربیــن 
ســفید اســت و عکــس شــما در اثــر تمــاس 
ــن  ــوال بی ــان )معم ــرور زم ــه م ــوا و ب ــا ه ب
ــا ســه دقیقــه( ظاهــر می شــود. در  یــک ت
ــس از  ــدن عک ــرون آم ــن Snap بی دوربی
دوربیــن بــا کمــی تاخیــر همــراه اســت. در 
ــده  ــاپ ش ــورت چ ــه ص ــس ب ــوض، عک ع
و همــراه بــا تمــام رنگ هــا از دوربیــن 

خــارج می شــود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیـش از ایـن گفتیـم بـه سـبب خیـل 
عظیم طرفداران پیام رسـان »تلگـرام« در 
داخـل کشـور و متـن بـاز بـودن API آن، 
بسـیاری از توسـعه دهندگان داخلـی بـه 
دسـتکاری های  بـا  و  رفتـه  آن  سـراغ 
کوچـک و بـزرگ در آن سـعی دارنـد تـا 
سـهمی از بـازار پر رونق این اپلیکیشـن را 
نصیـب خـود کننـد.در دومین قسـمت از 
ایـن مجموعه مطلب بـه دو نمونه دیگر از 

پرطرفدارترین آن ها خواهیم پرداخت.

مای تلگرام
اپلیکیشـن  »پارمیـک«  اسـتودیوی 
غیررسـمی رایـگان »مـای تلگـرام« که بر 
پایـه API تلگـرام اصلی سـاخته شـده را 

بـه عنوان اولین اپلیکیشـن خـود در کافه 
بازار منتشـر کرده اسـت. مـای تلگرام نیز 
هماننـد دو ابزار شـخص ثالث که پیش تر 
اصلـی  تلگـرام  همـان  معرفـی کردیـم، 
ارائـه  همـراه بـا امکانـات پیشـرفته تر را 
می کند.عـالوه بـر قابلیـت های مرسـومی 
پیشـرفته  فـوروارد  و  دسـته بندی  چـون 
آنالیـن  وضعیـت  اعـالم  چـون  مـواردی 
بـودن مخاطبـان، تغییـر عکس، شـماره، 
نـام و نـام کاربـری پروفایـل آن هـا نیز به 
بـه  شـناور  نوتیفیکیشـن  یـک  وسـیله 
همچنیـن  می رسـد.  کاربـران  اطـالع 
ممبرگیـر بـرای افزایـش اعضـای کانال و 
خریـد کارت شـارژ و معرفـی کانال هـای 
ایـن  اضافـه  قابلیت هـای  از  پرطرفـدار 

تلگرام غیررسـمی محسـوب می شـوند.با 
اسـتفاده از پیـام رسـان غیر رسـمی مای 
فـوروارد،  از  پیـش  می توانیـد  تلگـرام 
پیام هـا را ویرایش کنیـد، گفتگوهای مهم 
مدیریـت  بـه  نماییـد،  بوکمـارک  را 
روی  و  بپردازیـد  خـود  دانلودهـای 
چت هـای خصوصی تـان قفـل بگذاریـد. 
مـای تلگـرام رایـگان بـوده، بیـش از 200 
هـزار نصب فعال دارد و توسـعه دهنده آن 
بـه  برنامـه ای  درون  پرداخـت  طریـق  از 

کسب درآمد می پردازد.

ویدوگرام
»ویدوگـرام« نسـخه Mod شـده تلگـرام 
اصلی اسـت که قابلیـت تماس تصویری 

را در اختیـار کاربـران قـرار می دهـد. ایـن 
تلگـرام  بـاز  متـن   API از  رسـان  پیـام 
اسـتفاده می کند و قادر اسـت مسـتقیمًا 
بـه سـرور اصلی ایـن اپلیکیشـن متصل 
شـود. اما وقتی با یک تلگرام غیررسـمی 
مواجـه هسـتیم انتظاراتمـان از امکانـات 
ارائـه شـده توسـط آن نیـز بـاال مـی رود.
همانطـور کـه از نـام ویدوگـرام مشـخص 
اسـت، مهم ترین و شـاخص ترین ویژگی 
کـه ایـن پیام رسـان ارائه می کنـد قابلیت 
 HD مکالمـه تصویری با کیفیـت مطلوب
اسـت.بدین منظـور دیوایس هـای مبدأ و 
مقصـد بایـد ویدوگـرام را نصـب داشـته 
باشند و سـپس اقدام به برقراری تماس 
تصویـری کننـد. بـه طـور کلـی می تـوان 
گفـت کـه در ایـن مکالمـات تصویـری با 
کیفیتـی »قابـل قبـول« مواجه هسـتید.
حالـت نامرئـی، وجـود دسـته بندی های 

مختلـف جهـت آسـان تر شـدن گشـت و 
گـذار در تلگرام )که البته بسـیار سـاده تر 
از سـه مـورد قبلـی اسـت(، پشـتیبانی 
کامل از زبان فارسـی، فوروارد پیشـرفته و 
آی دی یـاب از دیگر امکاناتی هسـتند که 

ایـن پیـام رسـان غیررسـمی بـه کاربران 
خـود ارائه می کند. ویدوگـرام بیش از 100 
هـزار نصـب فعـال دارد و به صـورت کامالً 
رایـگان در اختیـار کاربـران قـرار گرفتـه 

است.

نگاهی به اپلیکیشن های غیررسمی تلگرام )۲(

ســاخت فایــل  پاورپوینــت  بــرای کاربرد هــای 
می کنیــد  فکــر  آن چنــان کــه  مختلــف، 
ــاده و  ــی آم ــه قالب ــا ب ســخت نیســت و تنه
اطالعــات الزم نیــاز اســت تــا بتــوان یــک ارائه 
ــن وبســایت  ــرد. در ای ــه ک ــی تهی بســیار عال
ــاده  ــب آم ــش از 4000 قال ــه بی ــد ب می توانی
پاورپوینــت دسترســی پیــدا کنیــد و از آن هــا 
بــرای پروژه هــای خــود اســتفاده کنیــد. 

slidehunter.com

اطالعاتـی  جمـع آوری  بـا  وبسـایت  ایـن 

در مـورد غلظـت آالینده هـا شـاخص های 

ناسـالم  سـالم،  پـاک،  هـوای  کیفیـت 

بـرای گروه های حسـاس، ناسـالم، بسـیار 

را تعریـف می کنـد.  ناسـالم و خطرنـاک 

airnow.tehran.ir

 »ایمیـل ده دقیقـه ای« بسـیار سـریع یـک 
ایمیـل آدرس را در اختیـار شـما قـرار می دهـد 
کـه بـه صـورت خـودکار پـس از 10 دقیقـه از 
بیـن مـی رود. ایـن ایمیـل درسـت شـبیه بـه 
دیگـر ایمیـل  آدرس هایی که می سـازید در بازه 
زمانـی خـود قابلیـت دریافت، پیـش نمایش 
10minutemail.com .یا ارسـال ایمیل را دارند

وب گردی
Slidehunter

وب گردی
Airnow

وب گردی
ایمیل 1۰ دقیقه ای

این کاربر ایرانی ساکن کانادا، تصویری از طبیعت 
سبز شهر تورنتو با دنبال کنندگان خود به اشتراک 

گذاشته است. 
@hoda7

این کاربر سفر به دل کویر و اکو کمپ کویری متین 
آباد در شب را به تصویر کشیده است.

@_rezaaam 

این کاربر تصویر زیر را با موضوع انتخابات و توضیح 
»وعده های روی زمین« به اشتراک گذاشته است.

@hamidmmdz 

این کاربر که در سفر دوبی به سر می برد، تصویری از 
»بازار ابن بطوطه« با معماری ایرانی همرسانی کرده 

است.
@torgheh1 

منوهین می گوید:
دلم گوجه سبز گاز زدن زير كولر بعد از امتحاناى خرداد رو می خواد…

لیل می گوید:
یــه اصلــی هســت کــه میگــه شــما بــری بیــرون هرچقــدر بهــت خــوش گذشــته 

باشــه وقتــی بیــای خونــه بــه همــون میــزان از دماغــت در میــارن!

وحشی می گوید:
کاش تــوو دانشــگاه یــه درس یــه واحــدی »چگونــه قبــل از اجــرا و عملــی شــدن 

کاری آن را جــار نزنیــم« می ذاشــتن!

کیوان می گوید:
زولبیا بامیه از آنچه که فکر می کنید به شما نزدیک تر هستند!

جغد خاکستری می گوید:
يــه بــارم مــن بــا يكــى كار واجــب داشــتم بهــش پــى ام دادم طــرف رفــت و ديگــه 

تلگــرام نيومــد… ميگــن غار نشــين شــده!

ترادیاتور می گوید:
ــا  ــه؛ م ــی خوب ــه خیل ــرق کن ــروزش ف ــا دی ــد هــر روزش ب اینکــه میگــن آدم بای
همینیــم: مثــال دیــروز بیــکار تــوو پــارک بودیــم، امــروز بیــکار تــوو پارکیــم ولی بیســکوییت 

می خوریــم…

پویا می گوید:
ــا شــلوارک گل گلــی زیــر پتــو خوابیــده تــوو اینســتاالیو روحانــی کامنــت  یــارو ب

ــرو دنبــال کار بگــرد! ــه فکــر اشــتغال باشــین لطفــا... خــب خــودت پاشــو ب مــی زاره ب

نوری می گوید:
ــه  ــن هفت ــه در ای ــری: همینطــور ک ــی در نشســت خب ــه روحان ــن جمل طالیی تری
آخــر بــا مــردم رفتــار کردیــم، در چهــار ســال اینــده رفتــار کنیــم و مــردم را بــاور کنیــم…

فاعزه می گوید:
شــاید باورتــون نشــه ولــی آدم حتــی بــرای بــار هزارمــم از یــه قضیــه ای ممکنــه 

ناراحــت شــه و واســش عــادی نشــه!  

اپل به تازگی در وبسایت رسمی خود قسمتی را به کاربران اندرویدی اختصاص داده 
که قصد دارند به پلتفرم آی او اس روی بیاورند. در این صفحه که Switch نام دارد، 

اپل تمام تالش خود را به کار می بندد تا کاربران اندرویدی را به سمت خودش 
بکشاند.

 دنیای
مجازی

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر عامل: نکیسا خدیشی
مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

زیر نظر شورای نویسندگان
دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی
گرافیست: تیوا صمدیان

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

عکس: یاسر خدیشی
ورزش: فرشاد پگاه

جامعه: عطیه بهره بر 
گردشگری : شکوفه نبی زاده

فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
حقوقی: پیام خسروی سعید

زنان: زهره امین زاده
میراث: فریده امین زاده

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7در رتبه بندی وزارت ارشاد اسالمی
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شهر: امیر رجبی
دنیای مجازی: سروش بیات پور

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی 
آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه 

نیست . 

ایمیل تحریریه: 
Khabar.payamema@gmail.com

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

telegram.me/payamema :کانال تلگرام
payamema_kerman :اینستاگرام

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

پیش چاپ و چاپ: 
مهدوی )32134۸3۸(

با ادای دین به 

موسیقی خیابانی

گروه 
»داماهی«
 تک آهنگ 

»جاده لغزنده 
است«

 را منتشر کرد

اولین رویداد هنری از 
رویدادهای هفتگانه در چاشت 

خانه بی بی 
هنر دراماتیک محصول 

مشــترکی از گروه تئاتر زا و مکتب هزار و یک شــب
شهرک باهنربهارستان دوازده

حضور دو نماینده اصولگرای 

کرمان در جشـن یک برنامه 

منتقد دولت، تیتر اصلی 

پیـام ما در این روز بود.

آلبوم »فروغ« 
با صدای »علیرضا قربانی« 

منتشر می شود

مراسم رونمایی از 
کتاب فیلمنامه کوروش 

بزرگ و اعالم رسمی 
آغاز ساخت این فیلم 

برگزار شد

صدیقه: چرا انقدر میگن 

هیس،اینجا اتاق درده. مادرا 

یه عالمه صبر میکنن پاشون 

برسه به اینجا، یه دل سیر 

داد بزنن.

فیلم: امروز

موسیقیکتاب

رویداد

موسیقیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  3 خرداد / سای

 اسماعیل سامانی مردی كه تنها 
به ایران و ایرانی می اندیشید

ــردن  ــده ك ــم زن ــه پرچ ــردی ك ــامانی م ــماعیل س اس

ــت  ــه دوش گرف ــی را ب ــگ ایران ــان پارســی و فرهن زب

در مــاه مــی ســال 849 میــالدی در فرغانــه )واقــع در 

ــان  ــد. مورخ ــا آم ــه دنی ــان ب ــرارود( خراس ــه ف منطق

هریــك روزی از مــاه مــی را زادروز او نوشــته انــد 

ــه كشــف مورخــان  ــا ك ــن زادروزه ــن ای ــازه تری ــه ت ك

ــد  ــان تول ــاه مــی« اســت!. در زم روس اســت »24 م

اســماعیل، پــدر او احمــد حكمــران ناحیــه فرغانــه بــود. 

ــان  ــس دهقان ــس، رئی ــدا = رئی ــدا )كدخ ــامان خ س

ــه  ــخ ب ــه بل ــه در منطق ــزرگ اســماعیل ك ــدر ب و ...( پ

دنیــا آمــده بــود و یــك تاجیــك )پــارس( بــود خــودرا 

ــران  ــزرگ ای ــن اســپهبد ب ــرام چوبی ــدزادگان به از فرزن

معرفــی مــی كــرد.     امیراســماعیل )میــر اســماعیل( 

كــه خــودرا شــاه خوانــد پــس از تمركــز امــور خراســان 

بزرگتــر )اینــك شــامل ســه كشــور تاجیكســتان، 

ــمالی افغانســتان،  ــه ش ازبكســتان، تركمنســتان، نیم

گوشــه هایــی از قزاقســتان و قرقیزســتان و خراســان 

ایــران( در دســت خــود، احیــاء زبــان و ادبیــات 

ــرلوحه كار  ــی را س ــوم ایران ــگ و رس ــی و فرهن فارس

ــا او، صفاریــان در جنــوب و  خــود قــرارداد. همزمــان ب

جنــوب شــرقی ایــران، دیلمیــان در شــمال و مركــز و 

ــود  ــق خ ــروه در مناط ــر گ ــابور ـ ه ــان در نیش طاهری

ــی از  ــا نام ــق تنه ــن مناط ــتند و در ای ــتقالل داش اس

خلیفــه برجــای مانــده بــود.    شــاه اســماعیل بــا اینكه 

ــه را  ــن خلیف ــداد و برانداخت ــه بغ ــی ب ــوان لشكركش ت

داشــت چنیــن نكــرد زیــرا كــه احیــاء فرهنــگ ایرانــی 

و زبــان فارســی برایــش مهمتــر بــود. اســتراتژی شــاه 

اســماعیل جنــگ دفاعــی بــود یعنــی تنهــا بــا مهاجــم 

مــی جنگیــد و جنــگ او بــا عمرولیــث كــه بــه شكســت 

و اســارت عمــرو انجامیــد برهمیــن پایــه صــورت گرفت. 

سومین پلیس
اوبراین فلن  نویسنده: 

پیمان خاکسار مترجم 

نشر چشمه 
رمــان بــا یــک قتــل شــروع می شــود، قتلــی کــه 
ــن موضــوع  ــد و همی ــک دزدی روی می ده ــر ی به خاط
شــروع کننــده ی یــک داســتان پــر پیــچ خــم از زندگــی 
حقیقــت  پیــدا کــردن  بــرای  شخصیتی ســت کــه 
ــیر  ــن مس ــود. او در ای ــیده می ش ــی کش ــر جای ــه ه ب
ســراغ دو پلیــس مــی رود کــه هــر کــدام داســتان های 
خــاص خــود و پیچیدگی هــا و شــگفتگی های خاصــی 
ــی را در دســت  ــد حــل معمــای نهای ــد. آن هــا کلی دارن
هیچ کــس  پلیســی کــه  می داننــد.  ســوم  پلیــس 
او را بــه ســادگی نمی توانــد پیــدا کنــد و در نهایــت 
ــدا  ــک ســاختمان پی ــوار ی ــر کار او داخــل دی راوی دفت
ــه زور  ــه ب ــدر چــاق اســت ک ــه آنق ــد. پلیســی ک می کن
در دفتــرش کــه مخفیگاهــی داخــل یــک دیــوار اســت 
جــا می شــود. او راوی را بــه درون دنیایــی عجیــب مــی 
ــت  ــه مکانی ــا دارد و ن ــان معن ــه زم ــه ن ــی ک ــرد. جای ب

ــرده اســت... ــدا ک خاصــی پی
ــه  ــت ک ــا جایی س ــنده ت ــن نویس ــت ای ــه خالقی دامن
گفتــه می شــود طــرح اصلــی ســریال محبــوب و 
ــده  ــته ش ــاب برداش ــن کت ــب Lost از روی ای پرمخاط

ــت. اس
یکــی  دارد.  داســتانی  خــط  دو  پلیــس  ســومین 
ــل را  ــرای قت ــه ماج ــت ک ــل و دزدی اس ــاره ی قات درب
ــه  ــن آن  چ ــرای یافت ــد ب ــد و بع ــت می کن ســریع روای
بــه خاطــر دزدیدنــش آدم کشــته، بــه دنیــای عجیبــی 
می رســد کــه در آن کســی کــه کشــته شــده زنــده 

دوبــاره می میــرد... بعــد  و  می شــود 
برایــان ُانــوالن، تحــت نــام مســتعار فلــن اوبرایــن 
نویســنده معاصــر ایرلنــدی و از پیشــگامان ادبیــات 
مــدرن ایــن کشــور به حســاب می آیــد. بســیاری وی را 
بــه عنــوان مثلــث طالیــی ادبیــات ایــن کشــور به شــمار 
می آورنــد و در کنــار دو قطــب ادبیــات اروپــا و جهــان، 
ــا  ــد. ت ــرار می دهن ــس ق ــز جوی ــت و جیم ســاموئل بک
پیــش از ترجمــه ایــن کتــاب ایــن نویســنده در ایــران 
شــناخته شــده نبــوده و ایــن کتــاب اولیــن ترجمــه از 

آثــار او به شــمار می آیــد.

رسانه در آینه تصویر
ــای  ــه دنی ــه روزنام ــردا وابســته ب تجــارت ف
اقتصــاد در آخریــن شــماره اش بــه اقتصــاد 

ــات پرداختــه اســت. ایــران پــس از انتخاب

با تو نقشی که در تصور ماست
به زبان قلم نیاید راست

حاجت ما توئی چرا که ز دوست
حاجتی به ز دوست نتوان خواست

ماه تا آفتاب روی تو دید
اثر مهر در رخش پیداست
سخن باده با لبت بادست

صفت مشک باخط تو خطاست
در چمن ذکر نارون می رفت

قامتت گفت بر کشیدٔه ماست
سرو آزاد پیش باالیت

راستی را چو بندگان بر پاست
او چو آزاد کردٔه قد تست

الجرم دست او چنان باالست
فتنه بنشان و یک زمان بنشین
که قیامت ز قامتت برخاست
هر که بینی بجان بود قائم

جان وامق چو بنگری عذراست
از صبا بوی روح می شنوم

دم عیسی مگر نسیم صباست
عمر خواجو بباد رفت و رواست

زانک بی دوست عمر باد هواست

خواجوی کرمانی 

من و تیر چراغ برق، 
دردمان یکی است

شب که می شود
سرمان تاریک
دلمان پر نور

صبح که می شود 
سرمان سنگین 
دلمان خاموش

کیکاووس یاکیده

عکس نوشت

عکس: سمانه غالم نژاد


