ما را در تلگرام
دنبال کنید
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انس طال
مثقال طال

1.229.40
4.921.500

گرم طالی 1.136.210 ۱۸

گرم طالی 1.514.930 ۲۴
انس نقره
انس پالتین

16.06
924.00

864.00

انس پاالدیوم

نیم

6.300.000

دالر

37.790

درهم امارات

10.340

ین ژاپن

بهار آزادی

11.750.000

ربع

3.685.000

یورو

43.920

لیر ترکیه

10.920

دالر کانادا

30.340

امامی

12.067.000

گرمی

2.490.000

پوند

49.180

یوان چین

5.780

دالر استرالیا

29.320

کم آبی گلوی «خواجه نظامی ها»
عکس جماران

مردم می گویند آب نداریم ،مسووالن می گویند آب هست ولی کم است

روحانی باید پاسخگوی
رای دهندگان باشد
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کاکتوس های داغدار

سال سیزدهم
شماره پیاپی 948
دوشنبه  26تیر 1396
 16صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

مجرمان موادمخدر از چوبهدار دور شدند
آری مجلس به کاهش اعدام مواد مخدری ها

رضا صاحب قدم لطفی

وقتـی بـه لطـف فضای مجـازی رحلت اسـتاد

خانه آخر رسید

نـام اسـتاد همـواره بـرای مـن یـادآور زندگـی

مدیرکل راه و شهرسازی کرمان

محمـد امـام را خبـردار شـدم یـاد خاطراتـی از
معلـم بـی بدیل عشـق و اخالق و هنـر افتادم.
عاشـقانه اسـت ،عشـق بـه خانـواده ،هنـر و

نقطـه ای کـه بتوانـد خانـه ای بسـازد و محلی
آرام و ایمـن باشـد بـه شـمال شـهر راهنمایـی
بـه لحاظ توسـعه یافتگـی و این اشـتباه باعث

یکـی از نقـاط پرجمعیـت صبـح ها بچـه های

بـود و مـی فرمود»:کسـی را نـدارم که مجموعه
کاکتـوس هـا را بعـداز خـود بـه او بسـپارم،
پسـرانم در شـهرهای دیگـر سـکنی گزیـده و
مشـغول کارنـد و از طرفی مـی خواهم در لذت
دیدار این مجموعه مردم شـهر را سـهیم کنم».
خواسـته اش از شـهرداری صرفـا اختصـاص
مکانـی در یکـی از پارکهـای کرمـان و اعـزام
باغبانـی عالقمنـد بـرای آمـوزش نگهـداری
از مجموعـه بـی نظیـرش بـود .ایـن خواسـته

پــروژه راهســازی اســتان درهفتــه دولــت

بنگاه سیاسی نکنید

مهــر در ســال جــاری و همچنیــن
اجــرای برنامههــای بهســازی ازجملــه
را هانــدازی

عکس یاسر خدیشی /پیام ما

هـا را در گلخانـه شـخصی خود گـردآوری کرده

مدیــرکل راه و شهرســازی کرمــان از

استاندارکرمان :شورا را

پایگا ههــای

خدمــات

اجتماعــی در ســکونتگا ههای غیررســمی

عکس پیام ما

اسـتاد مجموعـه ای بی نظیـر از انواع کاکتوس
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شــده از اتمــام پروژههــای مســکن

سـرگردان در کوچـه هـا را به خانه دعـوت کرده

شـهری شـهرداری بـه دیدارشـان شـتافتم.

گران می شود

واحدهــای مســکن مهــر کرمــان تحویــل

او را تحـت تأثیـر قراردهـد تـا آنجا کـه در قلب

بـه دسـتور ایشـان و همـراه معـاون خدمـات

آب ازنیمه دوم سال 96

خبــرداد و بــا بیــان اینکــه  ۶۵درصــد

شـده بـود در سـالهای بعد آرامـش روح لطیف

آخریـن دیـدار مـن بـا ایشـان مربـوط بـه

10

تکمیــل و افتتــاح حــدود  ۷۰کیلومتــر

شـده بود .البته شـمال شـهر از نظر جغرافیا نه

سـالهای میانـی دهـه هشـتاد ،دوره ای بود که

برادر زن در نزاع شبانه

امسال بسته می شود

بـود و آن گونه که گفته می شـد در جسـتجوی

تنیـس روی میـز بیاموزد.

جزییات جدید از قتل

می گوید پرونده مسکن مهر

طبیعـت .اسـتاد سـالیانی دور بـه کرمـان آمده
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در این پیام ما می خوانید

مسکن مهر به

یادداشت مهمان

و بـه آنهـا درس زندگـی را درقالـب نقاشـی و

 22تا 36

 21تا 38

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران
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حسین مرعشی:

350

روزانهم

را خشک کرد

امروز

فردا

مرکــز اســتان خبــر داد.

اسـتاد چندیـن نوبـت در دیدار با شـهرداران و

مهـرورزی داشـت .در معرفـی همسـر گرامی

مسـوولین مختلف شورا و شهرداری درمقاطع

محبـت آمیـز و عاشـقانه صحبـت مـی کرد و

زمانـی مختلف تکرارشـد و بدون پاسـخ ماند.

همسـر نیـز همـان گونـه و بـا احتـرام پاسـخ

اسـتاد در گلخانـه زیبایـش کاکتوسـی را

مـی داد کـه هـر جملـه از گفتارشـان درسـی

معرفـی مـی کـرد که  34سـال از عمـر خود را

بـزرگ بـود برای مـن و آنها که زندگـی روزمره

صـرف نگهـداری اش کـرده بـود و تـازه تعداد

و مشـکالت معیشـت چنیـن فرصـت هایـی

محـدودی بـذر داده بود تـا بتـوان تکثیر کرد.

را از آنـان گرفتـه اسـت .فرزنـدان هـم پرورده

تسـلط وی به گونه هـای مختلف این گیاهان

ایـن مکتـب بودنـد و یـادگاران عزیـز اسـتاد.

وشـرایط نگهـداری متفـاوت مثال زدنـی بود.

فقـدان آن عزیـز را بـه همسـرگرامی،فرزندان

وقتـی اسـتاد شـما را بـه مهمانخانـه و صرف

عزیـز و جامعه هنری شـهرمان تسـلیت گفته

چـای دعـوت می کرد شـما بـه خانـه ای وارد

و بـرای روح بلنـد ایشـان غفـران و رضـوان

مـی شـدید کـه در و دیـوارش بـوی عشـق و

الهـی آرزو دارم.

حسین فریدون بازداشت شد

معرفــی شــده اســت کــه اگــر ایــن قــرار وثیقــه را تامیــن کنــد

ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت کــه بــرای حســین فریــدون روز

آزاد مــی شــود ».او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت کــه

ایــن قــرار تامیــن وثیقــه اســت و تامیــن نشــده ،وی بــه زنــدان

شــنبه قــرار تامیــن صــادر شــد و چــون ایــن قــرار تامیــن وثیقــه

یکــی از عوامــل نفــوذی آمریــکا کــه مســتقیما بوســیله ایــن

اســت و تامیــن نشــده ،وی بــه زنــدان معرفــی شــده و اگــر

کشــور هدایــت میشــده و تابعیــت کشــور دیگــری را هــم دارد،

ایــن قــرار وثیقــه را تامیــن کنــد آزاد مــی شــود .بــه گــزارش

بــا نفــوذ خاصــی وارد ایــران شــد کــه بــا هوشــیاری مامــوران

ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین محســنیاژهای در پاســخ

وزارت اطالعــات دســتگیر و در دادگاه بــدوی بــه  10ســال حبــس

بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه در مناظــرات انتخاباتــی برخــی

محکــوم شــد .ایــن حکــم قابــل تجدیدنظرخواهــی اســت و

از کاندیداهــا مســائلی را در مــورد رییسجمهــور و تخلفــات

درصــورت قطعیـ ِ
ـت آن ،اطالعــات بیشــتر در ایــن مــورد در اختیار

بــرادر وی مطــرح کردنــد ،آیــا پرونــدهای در ایــن خصــوص

رســانهها قــرار خواهــد گرفــت .او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی

بــوده اســت ،گفــت :در ایــن خصــوص چندیــن نوبــت تحقیــق

بــر اینکــه ســخنگوی دولــت گفتــه پرونــده کاســبان تحریــم را به

شــد و از افــرادی کــه مرتبــط بــا موضــوع هســتند ،تحقیــق بــه

ســخنگوی قــوه قضاییــه ارســال کــرده و اینکــه آیــا ایــن پرونــده

عمــل آمــد کــه برخــی بازداشــت و برخــی بیــرون هســتند .وی

در راســتای پرونــده زنجانــی اســت گفــت« :بایــد از خــود ایشــان

افــزود« :بــرای وی دیــروز قــرار تامیــن صــادر شــده و چــون

ســوال کنیــد کاســبان تحریــم چــه کســانی هســتند».
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آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
مناقصه گزار  :شرکت معادن زغالسنگ کرمان
موضوع مناقصه  :انجام عملیات معدنی استخراج روباز در معدن سراپرده جنوبی
مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/05/01
محل دریافت اسناد  :بلوار شهید آیت ا ...صدوقی – شرکت معادن زغال سنگ کرمان
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ  60/000/000ریال
تاریخ تحویل پاکتها  :مورخه 96/05/10
تاریخ گشایش پاکتها  :مرحله اول  96/05/11و مرحله دوم 96/05/15
مبلغ خرید هر یک از اسناد  200/000 :ریال به حساب  31482107بانک رفاه شعبه شهید صدوقی

ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.irدر دسترس میباشد.
تلفن تماس03432117726 :

فراخوان مناقصه (نوبت اول)
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
رجوع به صفحه 7

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

کاغذ اخبار
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www.payamema.ir

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

کاهش تولید گاز از مخازن گازی

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق با بیان اینکه تولید گاز از مخازن گازی

شرق کشور تا  ۱۰سال آینده کاهش خواهد یافت گفت که باید تدابیری در این خصوص
اندیشیده شود.

034-32117852
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پای برخی وزرای سابق به پرونده فساد

خبر

اقتصاد ایران از زبان
رییس مجلس

علــی الریجانــی ،رییــس مجلــس شــورای

چنــد آمــار بــه بررســی وضعیــت اقتصــاد

حــزب اللهــی نیســتند .محتویــات پرونــده و بررس ـیهای

نفتی باز می شود

مدعــی العمــوم نشــان میدهــد اینهــا شــبکه ســازمان

یافتــهای هســتند کــه از ابتــدا بــا دسیســه ،یــک شــبکه

قاضی مقیسه :هرکس به باند فساد نفتی کمک کرده باشد ،احضار می شود

اســامی در هشــتمین کنفرانــس بینالمللــی
«بودجهریــزی بــر مبنــای عملکــرد» بــا ارائــه

بنــا نیســت شــعار بدهیــد و رجــز خوانــی کنیــد .هیــچ

گزارش

ســازمان یافتــه بــا تعــدادی از افـراد در داخــل کــه تحــت

در معاملــه صــورت گرفتــه بیــن دو

کــه وزارت نفــت بــه برخــی متهمــان داده

شــرکت ،پــول بــر میگشــت نــه آقایــان

و او نتوانســته ماموریــت خــود را انجــام

شــاکی بودنــد و نــه مدعــی العمــوم

دهــد ،چــه ربطــی بــه مــوکالن مــا دارد.

آمارهــا مــا در  ۲۰کشــور منطقــه از لحــاظ

میتوانســت طــرح دعــوا کنــد .پــس در

اینهــا اطالعــی نداشــتند .اینهــا

وزرای ســابقی کــه در پرونــده فســاد

ســرمایه گــذاری در رتبــه ۱۵و در بیــن ۱۳۸

واقــع اگــر جرمــی هــم واقــع شــده بــه

بچههــای نظــام وانقــاب هســتند.

نفتــی نقــش داشــته باشــند و بــه

کشــور دنیــا در رتبــه  ۸۷هســتیم ،پــس ایــن

خاطــر عــدم پرداخــت پــول بــه دولــت

بانــدی در بســاط نیســت کــه بخواهنــد

متهمــان ایــن پرونــده کمــک کردنــد ،بــه

نشــان میدهــد کــه مــا از لحــاظ زمــان بـرای

جمهــوری اســامی اســت .اگــر وزارت

همدســت شــوند تــا مــال ممکلــت و

دادگاه احضــار مــی شــوند.

ســرمایه گــذاری دچــار مشــکل هســتیم کــه

نفــت میتوانســت قانونــی معاملــه

بیتالمــال را تصــرف کننــد» گفــت کــه

قاضــی مقیســه در ســومین جلســه

همیــن طوالنــی شــدن امــور دیوانــی مانــع

کنــد ،نیــاز بــه اصحــاب ایــن پرونــده

«بنــا نیســت شــعار بدهیــد و رجــز خوانی

دادگاه رســیدگی بــه متهمــان ردیــف دوم

ســرمایه گذاری اســت .بــه گفتــه او همچنین

نداشــت .بــه ویــژه اینکــه وزارت نفــت

کنیــد .هیــچ حــزب اللهــی نیســتند.

و ســوم پرونــده نفتــی ایــن خبــر را داد.

براســاس آمارهــا از لحــاظ شــفافیت در

قانــون و مقــررات خــاص دارد و شــخص

محتویــات پرونــده و بررسـیهای مدعــی

او در پاســخ بــه ایــن اظهــارات وکیــل

سیاســتگذاری در بیــن  ۲۰کشــور منطقــه

نمیتوانــد بــا دولــت معاملــه کنــد بلکــه

العمــوم نشــان میدهــد اینهــا شــبکه

م.ش ،متهــم ردیــف دوم کــه مــی گفــت

دارای رتبــه  ۱۸و در بیــن  ۱۳۸کشــور جهــان

بایــد یــک شــرکتی باشــد تــا نفــت بخــرد

ســازمان یافتــهای هســتند کــه از ابتــدا

«منشــا ایــن مســاله (پرداخــت نکــردن

صــد و ســی و ششــمین هســتیم کــه ایــن

و وجــه را بــه دولــت برگردانــد .در اینجــا

پــول وزارت نفــت) تحریمــی اســت کــه

نشــان دهنــده پنهــان کاری در امــور اســت.

یــک شــرکتی از شــرکت اچ کــی خریــد

بــا تعــدادی از افـراد در داخــل کــه تحــت

توســط دشــمنان ملــت شــریف ایــران

از لحــاظ نــرخ بیــکاری در بیــن  ۲۰کشــور

کــرده و موظــف بــوده پــول را برگردانــد

بازجویــی قــرار گرفتنــد و پروندهشــان

تحمیــل شــد و اگــر تحریــم نبــود،

منطقــه در رتبــه نهــم و در بیــن  ۱۳۵کشــور

امــا بــه هــر دلیــل برنگردانــده که بررســی

مطــرح اســت ،تشــکیل دادنــد .متهــم

یقینــا ایــن پرونــده تشــکیل نمیشــد.

جهــان در رتبــه  ۹۰هســتیم .وی اضافــه کــرد

آن وظیفــه دادسراســت .ثانیــا قضیــه

ردیــف دوم میگفــت عافیــت طلبــان

بــر فــرض تشــکیل ایــن پرونــده ،اگــر

نفــت بــه تنهایــی نیســت ،پــول نقــدی

کنارنــد و مــا محاکمــه شــدیم که درســت

ایــران پرداخــت .او گفــت کــه براســاس

کــه رشــد واقعــی ناخالــص ملــی در بیــن ۲۴

بــا دسیســه ،یــک شــبکه ســازمان یافتــه

طلبــان کنارنــد و مــا محاکمــه شــدیم کــه درســت نیســت.
اگــر وجــود دارد ،معرفــی کنیــد .تشــکیالت و نهادهــای

امنیتــی نظــام بــه ایــن رســید کــه اینهــا مرتبــط دارنــد.
مرتبطیــن را احضــار کردنــد از جملــه مدیــر شــرکت نیکــو

و مدیــر وقــت بانــک مســکن کــه تفهیــم اتهــام و برخــورد
شــده اســت .وزرای ســابق و هــر کــس کوچکتریــن

قدمــی در جهــت کمــک بــه ایــن بانــد کــرده احضــار

شــدند و برخــورد شــده و میشــود و نظــام تعارفــی بــا

کســی نــدارد.

نیســت .اگــر وجــود دارد ،معرفــی کنیــد.
تشــکیالت و نهادهــای امنیتــی نظــام بــه
ایــن رســید کــه اینهــا مرتبــط دارنــد.
مرتبطیــن را احضــار کردنــد از جملــه
مدیــر شــرکت نیکــو و مدیــر وقــت بانــک
مســکن کــه تفهیــم اتهــام و برخــورد
کوچکتریــن قدمــی در جهــت کمــک بــه

کشــور جهــان در رتبــه  ۸۴هســتیم .از لحــاظ

ایــن بانــد کــرده احضــار شــدند و برخــورد

جــذب اســتعدادها در بیــن  ۲۰کشــور منطقــه

شــده و میشــود و نظــام تعارفــی بــا

در رتبــه  ۱۹و در بیــن  ۱۳۸کشــور جهــان

کســی نــدارد».

در رتبــه  ۱۲۶قــرار داریــم .رییــس مجلــس
نشــان مــی دهــد کــه ایــن سیســتم بــزرگ
بــه عنــوان امــور دیوانــی کمکــی بــه وضعیــت
و توســعه نکــرده اســت و حتــی در مــواردی
موانعــی بــه وجــود آورده اســت .وی بــا اشــاره
بــه فاصلــه بســیار بیــن اجـرا و اهــداف برنامه
و بودجــه گفــت« :دلیــل اجرایــی شــدن
اهــداف برنامــه و بودجــه گاهــی در درســت
تنظیــم نشــدن برخــی اهــداف در بســیاری
از مــوارد ناشــی از کارآمــدی ضعیــف اســت.
نتیجــه تمامــی ایــن مــوارد ایــن میشــود

سومین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی

احضار دوباره زنجانی

قاضــی مقیســه همچنیــن در پاســخ
بــه ایــن صحبــت متهــم ردیــف دوم
کــه مــی گفــت «نوســتراداموس نبــودم
کــه بــه نیــت زنجانــی پــی ببــرم بلکــه
نهادهــای امنیتــی پــس از کلــی بررســی،
بــه موضــوع رســیدند» از احضــار دوبــاره
زنجانــی خبــر داد و گفــت کــه زنجانــی در
اظهــارات خــود گفتــه کــه مــن از ســال
 ۸۸بــا آقایــان «م.ش» و «ح.ف.ه»
رفیــق شــدم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم

تحریم ها بهانه است

شــورای اســامی معتقــد اســت ایــن آمارهــا

امســال صــرف امــور جــاری شــده یعنــی پول

تشــکیل دادنــد .متهــم ردیــف دوم میگفــت عافیــت

شــده اســت .وزرای ســابق و هــر کــس

کشــور منطقــه در رتبــه دهــم و در بیــن ۱۹۱

کــه تقریبــا حــدود  ۹۰درصــد بودجــه مصــوب

بازجویــی قــرار گرفتنــد و پروندهشــان مطــرح اســت،

کــه «م.ش» میتوانــد بــه مــن در

غالمرضــا مهــدوی ،وکیــل شــرکت ملــی

قضیــه اقتصــادی و نفــت کمــک کنــد.

نفــت ای ـران هــم در پاســخ بــه اظهــارات

در جریــان نفــت ،شــمس را از انگلیــس

وکیــل متهــم ردیــف دوم بــا اشــاره بــه

بــه مالــزی دعــوت کــردم و در آن جلســه

اینکــه تاریــخ دقیــق تحریــم ،چهــار دی

«ح.ف.ه» هــم حضــور داشــت .زنجانــی

ســال  ۹۱اســت ،امــا پولهــا چنــد مــاه

ادامــه داده کــه بــه همـراه وکالی خارجــی

قبلتــر داده شــد .مســووالن محتــرم

بــه مالــزی رفتیــم و بــرج هشــتم ســال

غفلــت کردنــد و فریــب خوردنــد و پــول

 ۹۱بــه «م.ش» گفتــم نفــت در حــال

را دادنــد کــه در سیســتم بانکــی تبدیــل

متروکــه شــدن اســت و «م.ش» گفــت

و بــه پیمانــکاران داده شــود ،گفــت:

مــن آمــادهام انبــار کنــم و بفروشــم .بعدا

«چندیــن مــاه پــول را نگــه داشــتند و

زنجانــی اعــام میکنــد کــه وزیــر نفــت

رفتنــد چیزهــای دیگــر خریدنــد .اینکــه

گفتــه تحویــل میدهیــم.

میگوینــد تحریمهــا اجــازه نــداد،
درســت نیســت.

نفــت میگیریــم تــا هزینــه بــرای بودجــه
جــاری کنیــم .برگــزاری چنیــن کنفرانســی
یــک پلــه بـرای حــل مشــکل اســت امــا باید
بودجــه مصرفــی درســت مصرف شــده تــا در
کنــار کاهــش هزینــههــا کارآمــدی افزایــش
یابــد .طبیعتــا اگــر ســاختار درســت شــود،
مــی تــوان بــه ایــن هــدف رســید .ســوالی
کــه در اینجــا بــه وجــود میایــد ایــن اســت
کــه دیگــر چــه کاری میتــوان بــرای بهبــود
ایــن شــرایط انجــام داد کــه آن ســاختار
حکــم رانــی در کشــور اســت».

اخذ مجوز «استخدام»  2000نیرو در بهزیستی

این نیروها برای اورژانس اجتماعی جذب می شوند
انوشــیروان محســنی بندپــی ،رییــس

 2000نیــرو را بــه صــورت خریــد خدمــت

ســازمان بهزیســتی کشــور از مجــوز

اخــذ کردیــم کــه ایــن نیروهــا در 150

اســتخدام  2000نیــرو بــه صــورت «خریــد

اورژانــس اجتماعــی کشــور و همچنیــن

خدمــت» در ســازمان بهزیســتی کشــور

مراکــز جامــع خدمــات بهزیســتی کــه در

خبــر داد و گفــت کــه مجــوز اســتخدام

حــال راه انــدازی هســتند ،جــذب خواهنــد

ایران دوباره گرم میشود
زیست

مدیـرکل پیـش بینی و هشـدار سـریع سـازمان
هواشناسـی ضمن اشـاره به پیشبینی آسـمانی

تحلیـل آخریـن اطالعـات هواشناسـی طـی سـه روز آینـده غالـب نقـاط
کشـور هوایـی صـاف و بدون پوشـش ابـر را دارد ،گفـت که رگبـار پراکنده
بـاران در ارتفاعـات زاگـرس مرکـزی و جنوبی (اسـتانهای فـارس ،غرب
کهگیلویـه و بویراحمـد و جنـوب اصفهـان) و اسـتان هرمـزگان و جنـوب
کرمـان نیـز رخ خواهـد داد .وظیفـه بـا بیـان اینکـه روزهـای دوشـنبه و
سهشـنبه آسـمان در غالـب مناطـق کشـور صـاف خواهـد بود ،بیـان کرد:
«دمـا در سـه روز آینـده در بیشـتر مناطـق کشـور افزایـش مییابـد کـه
در اسـتان خوزسـتان محسـوس خواهـد بـود .در منطقـه زابـل وزش بـاد
شـدید پیشبینـی میشـود کـه موجب خیـزش گرد و خـاک بهخصوص
در اوایـل صبـح میشـود».

فــارغ التحصیــان رشــتههای روانشناســی

در برخـی از سـایتها در خصـوص سـالمند

در تمامــی گرایشهــا ،مــددکاری اجتماعــی
و علــوم اجتماعــی جــذب میشــوند و در
مراکــز جامــع خدمــات بهزیســتی نیــز فــارغ
التحصیــان توانبخشــی ،علــوم اجتماعــی
و پیشــگیری اســتخدام خواهنــد شــد .او
همچنیــن از راه انــدازی دهکــده ســامت
بــرای ارائــه خدمــات بــه ســالمندان خبــر داد.

آزاری بـا نـرخ  87درصـدی مطـرح شـده اسـت
کـه صحیـح نیسـت زیـرا اغلـب سـالمند آزار یهـا
بـه صـورت سـوء اسـتفاده مالـی ،نقـل و انتقـال،
سـند و  ...اسـت و در کل آمـاری کـه در رابطـه بـا
همسـرآزاری ،کـودک و سـالمندآزاری در اورژانـس
اجتماعـی ثبـت شـده ،سـه درصـد اسـت.

آب از نیمه دوم سال 96

تولید  71درصد گازهای آالینده جهان

گران می شود

توسط  100شرکت؛ یک شرکت ایرانی هم هست

جامعه

صـاف در غالـب مناطـق کشـور از افزایـش دمـا
طـی سـه روز آینـده خبـر داد .احـد وظیفـه با اشـاره بـه اینکه بر اسـاس

شــد .بــه گفتــه وی در اورژانــس اجتماعــی

رییـس سـازمان بهزیسـتی کشـور گفـت کـه آماری

رحیــم میدانــی ،معــاون وزیــر نیــرو در امــور
آب و فاضــاب کشــور گفــت کــه برنامــه ششــم
توســعه ایــن اجــازه را بــه مــا داده اســت کــه در

طــول برنامــه قیمــت آب را بــه هزینــه تمــام شــده آن برســانیم .برنامــه
ششــم امســال ابــاغ شــده تــا پنــج ســال آینــده ( )1400اجــازه افزایــش
قیمــت آب و رســاندن آن بــه هزینــه تمــام شــده را داریــم ،در هــر صــورت
قانــون ایــن اجــازه را بــه مــا داده ولــی ایــن رویــداد نیــاز بــه تصویــب
شــورای اقتصــاد دارد ،کــه مــا پیشــنهاد میــزان افزایــش را بــه ایــن شــورا
خواهیــم داد.
تاکنــون ایــن پیشــنهاد داده نشــده اســت ولــی از نیمــه دوم امســال ایــن
موضــوع مطــرح خواهــد شــد کــه بــه طــور قطــع اعتقــاد داریــم ایــن اتفــاق
بــه نفــع مصــرف کننــدگان آب اســت و ایــن افزایــش منطقــی اســت کــه
بــا یــک شــیب ثابــت اتفــاق بیفتــد.

از میــان  100شــرکت

از گازهــای کربــن و متــان را از ســال 1998

کننــده

تولیــد میکننــد دو برابــر شــده اســت.

آالینــده

همچنیــن اســتخراج ســوخت وقتــی کــه
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بــه آلودگــی تبدیــل میشــود یــک نگرانــی

شــرکت دولتــی هســتند کــه از جملــه آنهــا

فزآینــده را در مــورد ایــن صنعــت موجــب

میتــوان بــه آرماکــو عربســتان ســعودی،

خواهــد شــد .از ســال  1998آالیندههــای

گازپــورم ،شــرکت ملــی نفــت ایــران و

بیشــتری نســبت بــه  237ســال قبــل در جــو

زغــال ســنگ هنــد اشــاره کــرد .بــه گــزارش

منتشــر شــدهاند .از میــان ایــن  100شــرکت

سیاست

تولیــد
گازهــای
دســت

کــم

خبرآنالیــن ،جدیدتریــن تحقیقــات گازهــای

دســت کــم  36شــرکت دولتــی هســتند کــه

گلخانــهای ( )GHGحکایــت از آن دارد کــه

از جملــه آنهــا میتــوان بــه آرماکــو عربســتان

تقریبــا  71درصــد ایــن گازهــا توســط 100

ســعودی ،گازپــورم ،شــرکت ملــی نفــت ایــران

کمپانــی تولیــد و در هــوا منتشــر میشــود.

و زغــال ســنگ هنــد اشــاره کــرد .در کنــار اینها

ایــن تحقیــق ادعــا میکنــد میــزان تاثیــر

شــرکتهایی چــون shell، bp، chevron ،

گــذاری گازهــای فســیلی در گــرم شــدن

 peadbodyو توتــال از جملــه شــرکتهای

زمیــن از زمانیکــه  100کمپانــی  71درصــد

خصوصــی ســهیم در ایــن اتفــاق هســتند.

بارگیری اقالم دارویی ایران برای حج آغاز شــد

کاغذ اخبار

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

سازمان حج و زیارت اعالم کرد که بارگیری اقالم دارویی ایران برای حج آغاز شد.
داروها پس از بارگیری به فرودگاه امام میرود و با توجه به اینکه هنوز پرواز مستقیم
به عربستان نداریم ،داروها به دوبی منتقل میشود و پس از آن به صورت غیرمستقیم

034-32117852

به فرودگاه جده میرود.

مجرمين موادمخدر از چوبه دار دور شدند

حقوقـی مرکـز پژوهشهـای مجلس شـورای
اسلامی که ایـن طرح را نوشـته معتقد اسـت

پ – مــواردی کــه مرتکــب ســابقه محکومیــت بــه

گزارش

از ایـن پس کسـانی که به خاطر فقـر و بیکاری

اعــدام یــا  ۱۰ســال حبــس یــا بیــش از آن یــا گذرانــدن

ت – ســاخت یــا تولیــد یــا وارد کــردن مــواد موضــوع

روز گذشــته یــک فوریــت طــرح کاهــش مجــازات اعدام

از (دو کیلوگــرم مــواد صنعتــی و  100کیلوگــرم مــواد

در قالــب «طــرح الحــاق یــک مــاده بــه قانــون مبــارزه

مجـازات مصـون میماننـد .وی تاکیـد کرد که

ســنتی) باشــد».

بــا مــواد مخــدر» در مجلــس بررســی شــد و پــس از

اعـدام برای این افـراد بازدارنده نیسـت و باید

سابقه طرح

ارائــه نظــرات موافــق و مخالــف نماینــدگان بــه تصویــب

چـاره دیگری اندیشـیده میشـد.

پیــش از ایــن ،یــک بــار دیگــر طــرح کاهــش مجــازات

رســید .آنطــور کــه مهــر نوشــته ،ایــن طــرح بــا ۱۸۲

اعــدام در دســتور کار صحــن علنــی قــرار گرفتــه بــود

رأی از مجمــوع  ۲۴۵نماینــده حاضــر در مجلــس بــه

رییســه جهــت بررســی در صحــن علنــی ارســال شــد

کــه پــس از تصویــب مــاده واحــده آن نظــرات متعــدد
پیرامــون بندهایــی از ایــن مــاده ســبب شــد تــا مجـ ً
ـددا

تصویــب رســید .همچنیــن نماینــدگان بــا ارجــاع ایــن
مــاده واحــده بــه کمیســیون بــرای بررســی بیشــتر نیــز

امــا حــذف قیــد «تولیــد ،توزیــع ،حمــل ،نگهــداری
و وارد کــردن موادمخــدر جهــت تعییــن مجــازات

بــه کمیســیون قضایــی و حقوقــی بــرای اصالحــات

موافقــت کردنــد .بــر اســاس کلیــات مــاده واحــده ۴۶

اعــدام» مخالفــان زیــادی داشــت کــه از جملــه آن هــا

تخصصیتــر ارجــاع شــود .بعــد از ارجــاع ایــن طــرح

میتــوان بــه برخــی متولیــان مبــارزه بــا مــواد مخــدر،

شــرایط مجرمــان بــرای کاهــش مجــازات اعــدام بــه

مرتبــط بــا مــواد مخــدر در مــوارد زیر مفســد فــی االرض

برخــی مســووالن قــوه قضاییــه ،وزارت دادگســتری و

گون ـهای در کمیســیون قضایــی و حقوقــی رقــم خــورد

محســوب شــده و در ســایر مــوارد کــه اعــدام و حبــس

دادســتانی کل کشــور اشــاره کــرد کــه بــر تعییــن «قیــد

کــه قیــد وزن بــرای تولیــد ،توزیــع ،حمــل ،نگهــداری

ابــد در نظــر گرفتــه شــدهاند بــه بیــش از  ۲۵ســال تــا

وزن» جهــت تعییــن مجــازات اعــدام تأکیــد داشــتند.

و وارد کــردن موادمخــدر بــه کلــی از مجــازات اعــدام

 ۳۰ســال حبــس درجــه یــک محکــوم میشــوند:

انتقادهــا بــه ایــن طــرح باعــث شــد تــا ایــن طــرح
ً
مجــددا و بــرای بــار دوم بــه کمیســیون قضایــی و

حــذف و اعــدام تنهــا مشــمول ســرکردههای قاچــاق

الــف – مــواردی کــه مباشــر جــرم یــا حداقــل یکــی از

موادمخــدر و کســانی شــد کــه بــا اســتفاده از ســاح

شــرکا حیــن ارتــکاب ســاح گــرم همــراه داشــته یــا

حقوقــی جهــت اصــاح ارجــاع شــود وهفتــه گذشــته

گــرم مرتکــب ایــن جــرم میشــوند یــا بــه دفعــات

ســاح گــرم یــا ســرد کشــیده باشــد.

خبــر آمــد کــه کمیســیون قضایــی آن را اصــاح کــرده و

دســت بــه ایــن کار زده و چنــد بــار دســتگیر شــدهاند.
بــا اصــاح ایــن مــوارد ،مجـ ً
ـددا ایــن طــرح بــه هیــات

ب -مــواردی کــه مرتکــب براســاس مــاده  ۱۸ایــن
قانــون یــا مــاده  ۱۳۰قانــون مجــازات اســامی سردســته

عکس :تسنیم

کــه دیــروز بــه قانــون اضافــه شــد« :مرتکبــان جرائــم

جیب دولت نمی رود

جرائم دسـت میزننـد و قاچاقچیـان اصلی از

مــاده  ۸ایــن قانــون بــه کشــور مشــروط بــه آنکــه بیــش

محکومیــن موادمخــدر بــه تصویــب رســید .ایــن مصوبــه

رییس سازمان امورمالیاتی :مالیات این افراد به

گفتـه او بیشـتر مرتکبیـن جرائـم مـواد مخدر
ً
خصوصـا در لـب مـرز بـه علـت فقـر بـه ایـن

موضــوع قانــون مــواد مخــدر را داشــته باشــند.

اعــدام بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر موافقــت کردنــد.

میگیرید؟ مالیات ندهید

مرتکـب جرم شـدهاند اعـدام نخواهند شـد .به

حداقــل  ۵ســال حبــس بــه علــت ارتــکاب جرائــم

نماینــدگان مجلــس بــا کلیــات طــرح کاهــش مجــازات

زیر دو میلیون حقوق

حجتاالسلام جلیل محبـی ،مدیر دفتر

گــروه مجرمانــه ســازمان یافتــه باشــند.

www.payamema.ir
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آری مجلس به کاهش اعدام مواد مخدری ها
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بــه هیــات رییســه فرســتاده اســت.

رییــس ســازمان امــور مالیاتــی میگویــد حقــوق زیــر دو میلیــون تومــان
از پرداخــت مالیــات معــاف اســت و اگــر افــرادی هســتند کــه کمتــر از دو
میلیــون تومــان حقــوق میگیرنــد و تحــت عناویــن مختلفــی از حقــوق
آنهــا مالیــات کســر میشــود حتمــا ایــن موضــوع را بــه ســازمان امــور
مالیاتــی اعــام کننــد .ســیدکامل تقوینــژاد بــه ایســنا گفتــه قانونگــذار
تکلیــف کــرده اســت کــه هــر ســال پایــه معافیــت مالیاتــی در قانــون
بودجــه مشــخص شــود .پیشتــر در بخــش دولتــی یــک نــرخ بــرای

یمنیها به حج  96نمیآیند

الگــروس» ،متخصــص بیمــاری وبــا
در س ــازمان جهان ــی بهداش ــت گف ــت

نگران شیوع وبا نیستیم

ک ــه دوران نهفتگ ــی وب ــا تنه ــا چن ــد
ســـاعت اســـت و بـــه محـــض ایـــن

علـــی مرعشـــی ،رییـــس مرکـــز

میگیـــرد و بـــرای جلوگیـــری از

پزشـــکی حـــج و زیـــارت جمعیـــت

هرگونـــه بیمـــاری در کاروانهـــا

هـــال احمـــر گفـــت کـــه یمـــن در

بیمـــاری تمامـــی زائـــران بهطـــور

حـــج تمتـــع  96شـــرکت نمیکنـــد،

دقیـــق توســـط پزشـــکان بررســـی

بنابـــر ایـــن نگـــران شـــیوع وبـــا

خواهـــد شـــد.

نیســـتیم.

روز گذشـــته ســـازمان بهداشـــت

بـــه گفتـــه او قبـــل از اعـــزام زائـــران

جهانـــی گـــزارش داد کـــه بـــه دلیـــل

معاینـــات حجـــاج توســـط تیـــم

شـــیوع گســـترده وبـــا در یمـــن،

پزشـــکی آموزشدیـــده انجـــام

احتمـــال تســـری آن بـــه حـــج

شـــده و آزمایشـــات الزم صـــورت

امســـال وجـــود دارد« .دومنیـــک

ک ــه عالی ــم بیم ــاری ش ــروع ش ــوند،
در صـــورت عـــدم درمـــان میتوانـــد
در طـــول مـــدت چنـــد ســـاعت بـــه
مـــرگ بیمـــار منجـــر شـــود .بـــا
ایـــن وجـــود  ۸۰درصـــد از بیمـــاران
هیـــچ نشـــانهای از خـــود نشـــان
نمیدهنـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل
غربالگـــری در فرودگاههـــا بیهـــوده
اســـت .از همیـــن رو بـــه کشـــورها
نســـبت بـــه عـــدم غربالگـــری در
فـــرودگاه هشـــدار میدهیـــم.

پایــه معافیــت مالیاتــی داشــتیم و در بخشهــای غیــر دولتــی نرخهــای
دیگــر محاســبه میشــد ولــی در قانــون بودجــه رعایــت عدالــت کــرده و
همــه را یکســان کردیــم .در حــال حاضــر هــر کارمنــدی در بخــش دولتــی
و خصوصــی زیــر دو میلیــون تومــان دریافتــی داشــته باشــد ،هیچگونــه
مالیاتــی نبایــد پرداخــت کنــد و اگــر چنیــن اقدامــی صــورت میگیــرد فــرد
بایــد بــه ســازمان امــور مالیاتــی اطــاع دهــد .در شــرایط کنونــی بــا وصــل
شــدن ســامانه بــه خزانــه ،اطالعــات حقــوق افــراد دریافــت میشــود ،بــه
ایــن ترتیــب کــه اطالعــات ذیحســابیها بــه صــورت آنالیــن بررســی
خواهــد شــد .ولــی در مــورد حقــوق شــرکتهای خصوصــی بایــد بگویــم
کــه وضعیــت آنهــا در زمــان رســیدگی بــه دســت میآیــد .بــه ایــن ترتیــب
کــه اکنــون حقــوق کســر میشــود و ســال آینــده کــه اظهــار نامــه میآیــد
اطالعــات آنهــا بررســی میشــود .بــا ایــن حــال از همیــن تریبــون اعــام
میکنــم کســر مالیــات زیــر دو میلیــون تومــان از حقــوق افــراد تعــدی بــه
حقــوق آنهــا اســت و آگاه باشــید کــه ایــن پــول بــه ســازمان پرداخــت
نمیشــود.

معاهده پاریس هیچ جریمهای برای ایران ندارد

درآمد چهار هزار میلیاردی دولت از مالیات خودرو

ب و هوا به منتقدان پاسخ داد
مدیر طرح ملی تغییر آ 

این مالیات از نقل و انتقال ،شماره گذاری و واردات خودرو به دست آمده

ب و هـوا بـه همـه ابهاماتـی کـه در
مدیـر طـرح ملـی تغییـر آ 

حضـور ایـران در آن هـم کاملا بـه نفـع اسـت .وی اضافـه کرد

بررسـی هـا نشـان مـی دهـد در دوازده مـاه سـال گذشـته

گـذاری خـودرو بیش از پیش بینی ها در ابتدای سـال باشـد.

رابطـه بـا توافقنامـه پاریـس وجـود دارد پاسـخ داد .محسـن

کـه اگـر هـر کشـوری حرفـی میزنـد بایـد بـه حـرف خودش

خـودرو درآمـدی برابـر بـا  4هـزار و  240میلیـارد تومـان بـرای

ایـن وضعیـت نشـان مـی دهـد حجـم تولیـد خـودرو در این

ناصـری در ایـن رابطه گفـت که در ایالت متحـده آمریکا بعد از

پایبنـد باشـد ،یعنـی حـرف دولتهـا باید اعتبار داشـته باشـد

دولـت در سـال گذشـته ایجـاد کـرد  .ایـن مالیـات از سـه

دوره زمانـی از ارزیابـی هـای اولیـه دولت فراتر رفته اسـت .در

اینکـه انتقاداتی به توافقاقلیمی پاریس انجام شـد ،مشـخص

و ایـن موضـوع بدیهـی اسـت .امـا اگـر کسـی فکـر میکنـد با

سـرفصل نقـل و انتقـال  ،شـماره گـذاری و واردات خـودرو بـه

حالـی کـه دولـت پیـش بینـی مـی کـرد  770میلیـارد تومـان

شـد کـه منتقدیـن از شـرکتهای نفتـی حقـوق میگرفتند .او

اجرایـی نشـدن ایـن توافقنامه ما مشـمول جریمه میشـویم؛

دسـت آمـده اسـت .آخرین گزارش ارائه شـده از سـوی بانک

از محـل شـماره گـذاری خـودرو مالیـات دریافـت کنـد امـا در

در رابطـه بـا حضـور ایـران در ایـن معاهـده معتقـد اسـت کـه

بـه مـن نشـان بدهنـد کجـای توافقنامـه چنین چیزی نوشـته

مرکـزی کـه بـه وضعیـت تحقـق درآمدهـای در سـال گذشـته

عمـل حجـم مالیـات دریافتی از این سـرفصل بـه بیش از 960

بـا توجـه بـه ظرفیتهایـی کـه در ایـن توافقنامـه وجـود دارد،

شـده اسـت؟ مـن چنیـن چیـزی در توافقنامـه ندیدم.

اختصـاص دارد ،نشـان مـی دهـد درآمد دولت از محل شـماره

میلیـارد تومان رسـید.

شماره گذاری خودروهای

توقف تعیین تکلیف

حسابهای فرشتگان
اقتصاد

در ادامـه

پرداخـت

سـپردهگذاران

گرانقیمت ثبت سفارش شده

وجـوه
تعاونـی

فرشـتگان کـه از روز  ۲۴تیرمـاه

پلیس

مردم منتظر سونامی قیمت

در بازار مسکن نباشند

سـردار سـعید منتظرالمهـدی،
سـخنگوی
گـذاری

ناجـا

از

خودروهـای

شـماره
وارداتـی

حســام

اقتصاد

عقبایــی،

رییــس

اتحادیــه مشــاوران امــاک
کشــوری گفــت کــه اســتارت

تیرماه خشک در ۱۴حوضه

آبریزکشور
زیست

از ابتدای تابسـتان سـال جاری
تـا پایـان روز شـنبه در 14
حوضـه آبریـز کشـور از مجموع

و طـی فرآینـدی مرحلـهای

ثبتسـفارش شـده از سـوی

رونــق در بــازار مســکن از مهــر

 30حوضـه آبریـز ،حتـی یـک

بـه سـقف  ۱۰۰میلیـون تومـان رسـیده بـود ،در تعییـن

پلیـس راهنمایـی و رانندگـی خبـر داد .او گفـت کـه

زده میشــود ،امــا مــردم منتظــرر ســونامی قیمتــی در

قطـره بـاران نباریـده اسـت 24 .روز ابتدایـی تابسـتان

تکلیـف حسـابهای مشـترک مسـائلی از جملـه نقص

چنانچـه ورود خودروهـا از مبادی رسـمی بـوده و مغایر

ایــن بــازار نباشــند .پیــش بینــی میشــود بــا توجــه

بـرای حوضـه هـای آبریـز مـرزی غرب،کرخـه،کارون

فنـی ایجـاد شـده کـه موسسـه کاسـپین به منظـور رفع

بـا قوانیـن نباشـد هیـچ مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود

بــه وضعیــت قــدرت خریــد مــردم و رابطــه بیــن عرضــه

بزرگ،زهـره و جراحی،حلـه رود و رودخانـه هـای

ایـن نواقص فعال از رسـیدگی به حسـابهای مشـترک

نـدارد .در حـال حاضر بر اسـاس قانـون مصوب مجلس

و تقاضــا و رصــدی کــه از وضعیــت خریــد در کشــور

کوچـک ،منـد ،کاریـان و خنـج،کل ،مهـران و مسـیلهای

خـودداری و آن را متوقـف کـرده اسـت .ایـن در حالـی

شـورای اسلامی ،واردات خودروهـا ،دارای ضوابـط و

وجــود دارد تــا پایــان شــهریور مــاه افزایــش قیمتــی

جنوبی،گاوخونی،طشـک،

مهارلو،کویـر

اسـت کـه ظاهـرا تعـداد حسـابهای مشـترک یعنـی

آییننامههـای مشـخص اسـت و پلیـس در موضـوع

نداشــته باشــیم .در نیمــه دوم ســال  ۹۶دوران پیــش

ابرقـو  -سـیرجان،کویر سـیاهکوه  -ریـگ زرین،کویـر

حسـابهایی کـه بیـش از یـک کـد مشـتری دارنـد،

شـمارهگذاری خودروهـا هیـچ تفسـیری نداشـته و بـر

رونــق را در پیــش داریــم و اســتارت ایــن امــر از

درانجیر،پتـرگان  -خـواف و هامـون  -هیرمنـد بـدون

قابـل توجـه اسـت.

اسـاس آییننامههـای شـفاف عمـل میکنـد.

ابتــدای مهــر مــاه زده میشــود.

باریـدن قطـره ای بـاران گذشـت.

بختـگان

و
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این خبر اظهار کرد :ســد مخزني شــهيد شــاهچراغي دامغان داراي ظرفيتي بالغ
بــر  20ميليــون متــر مكعب بوده اســت كه اكنون حجــم ذخائر آبی آن به كمتر از 10
ميليــون متر مكعب كاهش پيدا كرده اســت.

مشکل بی آبی در سرمایه گذاری های سمنان

شـورای اسلامی گفـت :در فلات

خبر

مرکـزی ایـران مشـکل کمبـود آب را داریـم کـه
بایـد بـرای آن برنامهریـزی شـود و همچنیـن

نقـاط مختلـف کشـور فعـال اسـت کـه

 27هـزار میلیـارد ریالـی در اسـفند 94

از ایـن تعـداد  25شـرکت و ناحیـه

زیرسـاخت الزم بـرای عملیاتـی کـردن

صنعتـی در اسـتان سـمنان مسـتقر

ایـن تفاهـم نامـه هـا در شـهرک های

قولـی کـه حسـن روحانـی بـه اصفهانیهـا داد

بـه گـزارش ایرنـا اسـتان سـمنان بـا

اسـت ،بـا وجـود ایـن که بیـش از یک

مبنـی بـر تشـکیل سـتاد احیـای زاینـدهرود و

داشـتن ذخایـر قابـل توجـه معدنـی،

هـزار و  160واحـد تولیـدی و صنعتـی

فراهـم نیسـت و بـه ویـژه نیازمنـد

اختصـاص بودجـه برای ایـن احیا عملی شـود

موقعیـت مناسـب در مرکـز کشـور،

شـامل  64درصـد از کل واحدهـای

تامیـن زیرسـاخت و تامیـن آب مـورد

چراکـه احیـای زایندهرود با احیای  4اسـتان در

بهـره منـدی از نیـروی انسـانی و

تولیـدی اسـتان سـمنان در شـهرکها

نیـاز بـرای صنعتگـران اسـت.

فالت مرکزی ایران مساوی است.

زمینهـای فـراوان ظرفیـت ویـژه ای

و نواحـی صنعتـی قـرار دارد و بـرای

بـه گفتـه کارشناسـان و مدیـران

بـرای میزبانـی از صنایـع دارد ،ولـی

بیـش از  28هـزار نفـر اشـتغالزایی

دسـتگاه هـای اجرایی کمبـود آب مهم

کمبـود آب و زیرسـاخت مسـیر تحقق

شـده اسـت ،ایـن مناطـق مهـم و

تریـن چالـش در امـر سـرمایه گـذاری

در

ارزشـمند اقتصـادی اسـتان سـمنان از

در طـرح هـای آبمحـور در نواحـی و

ایـن اسـتان را بـا مشـکل مواجـه کرده

نبـود زیرسـاخت هـای بـهروز جهانـی

شـهرک هـای صنعتـی سـمنان اسـت

اسـت.

بـرای خدمـات دهـی بـه سـرمایه

کـه بـرای رفـع ایـن کاسـتی هـا در

توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در

گـذاران رنـج مـی بـرد.

کوتـاه مـدت حفر چـاه هـای عمیق در

نواحـی و شـهرک های صنعتی اسـتان

براسـاس معیـار جهانـی هـدف از

دسـتور کار قـرار گرفـت اما ایـن امر در

سـمنان در گـرو تامیـن زیرسـاخت

راه انـدازی نواحـی و شـهرک هـای

یـک دوره طوالنـی مـدت باعـث افـت

هـای الزم بـرای پذیـرش سـرمایه

صنعتـی  ،تامیـن زیرسـاخت هـا

سـطح آبهـای زیرزمینـی شـده اسـت.

گـذاری و بهـره گیـری از سـامانه های

براسـاس مقتضیـات زمـان بـرای

دولـت تدبیـر وامیـد در نشسـت هـای

بـه روز خدمـات رسـانی بـرای جـذب

جـذب سـرمایه گذار بـوده اسـت اما با

مختلـف همـواره بـر فراهـم کـردن

فعـاالن اقتصـادی کشوراسـت.

وجـود برگـزاری همایش های سـرمایه

زیرسـاخت هـای سـرمایه گـذاری از

 929شـهرک و نواحـی صنعتـی در

گـذاری و انعقـاد تفاهـم نامـه هـای

سـوی دسـتگاه هـای مسـوول تاکیـد

مدیرکل امـور اجتماعی اسـتانداری

یـزد :فضا بـرای فعالیت متکدیـان در
استان یزد محدودتر شده است.

مدیـرکل تامین اجتماعی سیسـتان

وبلوچسـتان بیـان کـرد :بدهـی 150

میلیـاردی کارگاهـای صنفی و دولتی اسـتان به
بیمه تامین اجتماعی

مدیـرکل ورزش و جوانان سیسـتان

و بلوچسـتان خبـر داد :برگـزاری

رقابت های بوکس باحضور  10کشور در زاهدان
رئیـس

سـازمان

جهادکشـاورزی

اسـتان چهارمحـال و بختیـاری از
تخصیـص اعتبـار بـه  8پـروژه آب و خـاک

تفاهمنامههـای

سـرمایهگذاری

شهرستان اردل درسال جاری خبرداد.
ششـمین دوره مسابقات ملی مناظره
دانشجویان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

نماینده مردم همـدان و فامنین در

مجلس شـورای اسلامی اعالم کرد:

قطار همدان برقی میشود.
نخسـتین برداشـت مکانیـزه برنـج با
حضور اسـتاندار گیالن،رئیس سازمان
جهـاد کشـاورزی،معاون بهبود تولیـدات گیاهی
جهـاد کشـاورزی گیلان و فرماندار صومعهسـرا
در روستای الکسار صومعهسرا آغاز شد.

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی

گیلان خبـرداد :وجـود خلاء قانونی
برای جلوگیری از تغییرکاربری شالیزارها

اسـتاندار گیلان گفت:امسـال ۵۰۰
هکتـار از اراضـی رهـا شـده گیلان

زیرکشـت برنـج رفتـه و بـر میزان سـطح تولید

آب مهم ترین چالش در امر سرمایه گذاری در طرح های شهرک های صنعتی سمنان

مدیـر کل دفتـر فنـی اسـتانداری

خراسـان شـمالی خبر داد :طلب 20

میلیـارد ریالی پیمانکار از پروژه کنارگذر شـمالی
در بجنورد

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد

کشـاورزی اسـتان قزوین 174 :هزار

ُتن گندم از کشـاورزان اسـتان قزوین خریداری
شد

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی

آغاز طرح خود مراقبتی ویژه زنان شاغل

در یزد

لرسـتان گفـت :کشـت چغندرقند در

مناطـق گـرم و جنـوب اسـتان از بهـار بـه پاییـز

یــزد از اجــرای طــرح خــود مراقبتــی و ارائــه

بــه گــزارش ایســنا-منطقه یزد«،رقیــه

تغییر یافت.

خدمــات ســامت ویــژه زنــان شــاغل خبــر

کرمانیــان» در نشســتی کــه بــه مناســبت

داد و گفــت :در نظــر داریــم ایــن طــرح را در

هفتــه تأمیــن اجتماعــی و عفــاف و حجــاب

خاش

فرمانـدار خـاش در گفـت وگـو با ایسـنا -منطقه
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت کـه در سـالجاری
 280میلیـارد و  502میلیـون ریـال اعتبار عمرانی

افزایـش رونـق تولیـد و افزایـش اشـتغال در نواحـی

صنعتی هسـتند.

عمده ترین مشـکل در نواحی و شـهرک های صنعتی
اسـتان سـمنان بحران کمآبی اسـت و دسـتگاه های

اجرایـی مربـوط باید بـا توان حداکثری بـرای رفع این
مشـکل اقدام کنند.

در منطقـه ویژه اقتصادی گرمسـار بخش قابل توجهی

از اقدامـات زیرسـاختی ماننـد احـداث سـاختمان

گمـرک و حصارکشـی هـا انجـام شـده اسـت امـا به
دلیل تامین نشـدن آب ،نمی توانیم از حضور سـرمایه

گـذاران برای تولید محصوالتی که نیازمند آب هسـتند
بهره مند شـویم.

داشـته و ارایـه خدمـات ماننـد

در ایـن میزگـرد مسـووالن مربـوط

آب ،بـرق ،گاز ،تلفن و جاده دسترسـی

دسـتگاه

وفعـاالن

بـه فعـاالن اقتصـادی تـا در واحدهـای

اقتصـادی مهمتریـن نیـاز صنایـع

صنعتـی و تولیدی در نواحی و شـهرک

اسـتان سـمنان کمبـود آب در نواحـی

هـای صنعتـی مطـرح بـوده اسـت.

و شـهرک هـای صنعتی اسـتان عنوان

عملیاتـی شـدن تفاهم نامـه اقتصادی

کردنـد و بـر لـزوم بازنگـری نیـاز آبـی

 6هـزار و  500میلیـارد تومانـی دفتـر

بخـش صنایـع ،راهکارهـای تامیـن

جـذب و سـرمایه گـذاری اسـتانداری

آب ،چالـش هـای اسـتقرار صنایـع،

سـمنان بـا فعـاالن اقتصـادی کـه در

لـزوم تامین زیرسـاخت بـرای ترغیب

دولـت یازدهـم امضـا شـد در گـرو

بیشـتر سـرمایهگذاران ،پیشبینـی و

تامیـن زیرسـاخت هـا بـه ویـژه آب و
بـه روزرسـانی خدمات دهـی در نواحی

متناسـب بـا نیـاز صنایـع ،توجـه بـه

و شـهرک هـای صنعتـی سـمنان

نـگاه کارشناسـی و توجـه بـه چشـم

براسـاس معیـار جهانـی اسـت.

اندازهـای تعییـن شـده سـندهای

در میزگـردی بـا عنـوان «شـهرک هـا

توسـعه کشـورتاکید کردنـد.

و نواحـی صنعتـی اسـتان سـمنان،

در اسـتان سـمنان حدود یـک میلیارد

چالشهـا و راهکارهـا» بـا حضـور

و  250میلیـون مترمکعـب آب در

مسـووالنی ازبخـش هـای صنعـت و

سـال تولیـد مـی شـود کـه  87درصـد

معـدن ،آب منطقـهای ،اتـاق بازرگانـی،

در بخـش کشـاورزی ،حـدود هشـت

شـرکت شـهرکهای صنعتـی و امـور

درصـد در بخـش صنعـت و خدمـات

اقتصـادی و دارایـی ایـن اسـتان

و حـدود پنـج درصـد در بخـش آب

در خبرگـزاری ایرنـا مرکـز سـمنان

آشـامیدنی مصرف می شـود و کسری

برگـزار شـد مهـم تریـن چالـش هـا و

مخـزن آب در اسـتان سـمنان سـاالنه

راهکارهـای برای توسـعه جذب فعاالن

حـدود  143میلیـون متـر مکعـب

اقتصـادی بررسـی شـد.

اسـت.

برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :در نظــر داریــم طــرح
خــود مراقبتــی و خدمــات ســامت ویــژه
زنــان شــاغل را در مردادمــاه ســال جــاری

بــا موضوعــات ســامت جســمی بانــوان،
آشــنایی بــا ســرطانهای رایــج در بانــوان و
پیشــگیری از بیماریهــا و غربالگــری بانــوان
شــرکت کننــد .

طرح ساماندهی کاالهای ملوانی در

کمیسیون اقتصادی دولت
اقتصاد

معـاون اول رییسجمهـور بـا بیـان اینکـه بخش
زیـادی از مـردم اسـتانهای بوشـهر ،خوزسـتان و
هرمـزگان از راه کاالهـای ملوانـی و ته لنجی امرار

بـرای اجـرای  142پـروژه اختصـاص یافتـه کـه در  25فصـل و  63برنامه

معـاش میکننـد ،بـر لـزوم تعییـن سـاز و کاری بـرای حمایـت از فعـاالن

صـرف مـی شـوند .محمـد اکبـر چاکرزهـی اظهـار کـرد :اولویـت مهـم

در ایـن زمینـه و سـاماندهی ایـن نوع اشـتغال تاکیـد کرد و افـزود :طرح

هزینـه اعتبـارات عمرانـی خـاش مربـوط بـه تکمیـل و اتمام پـروژه های

سـاماندهی کاالهـای ملوانـی کـه در کمیسـیون اقتصادی دولت در دسـت

نیمـه تمـام سـنوات گذشـته و اجـرای پـروژه های مصـوب ابالغی سـتاد

بررسـی اسـت بایـد هرچـه سـریعتر نهایـی و در جلسـه هیـات وزیـران

فرماندهـی اقتصاد مقاومتی اسـت .وی گفت :پارسـال رقمـی حدود 657

تعیینتکلیـف شـود.

میلیـارد ریـال بـه ایـن شهرسـتان اختصـاص یافت کـه  140میلیـارد ریال

اسـحاق جهانگیـری گفـت کـه تصویـب ایجـاد هشـت منطقـه آزاد ،مدت

یعنـی  23درصـد آن تـا پایـان سـال محقق شـد.

زیـادی بـه طـول انجامیده و دولـت علیرغم مخالفت بـا تصویب محدوده

فرمانـدار خـاش گفت که سـاخت و تکمیـل مدارس ،خانه های بهداشـت،

ایـن مناطـق امـا بـه درخواسـت مجلـس شـورای اسلامی محدودههـا را

پایگاههای اورژانس ،ایجاد زیرسـاختهای امداد جاده ای ،سـالن امدادی،

نیـز مشـخص کـرده و امیـدوارم هرچـه زودتر شـاهد تصویب آن از سـوی

زیرسـاختهای صنعتی ،گردشـگری ،کشـاورزی و غیره امسـال مورد توجه

مجلـس شـورای اسلامی باشـیم چراکـه مناطـق آزاد فرصتـی بـزرگ در

است.

جهـت توسـعه اسـتانهای مرزی کشـور اسـت.

هـای

اجرایـی

نیازسـنجی دربـاره تامیـن زیرسـاخت

در اســتان یــزد در کالس آموزشــی  16ســاعته

مدیــرکل دفتــر بانــوان و خانــواده اســتانداری

برنامه

بـه تامیـن و زیرسـاخت هـای سـرمایه گـذاری بـرای

برگــزار کنیــم کــه در آن زنــان بــرای اولیــن بــار

مردادمــاه ســال جــاری برگــزار کنیــم .

اجرای  142پروژه در 25فصل و 63

تدویـن شـده اسـت  ،دسـتگاه هـای اجرایـی ملـزم

صنعتـی اسـتان سـمنان همچنـان

آئیـن اختتامیـه مرحلـه اسـتانی

نیز افزوده شده است

براسـاس برنامـه هایـی کـه از سـوی دولـت تنظیم و

نکته

نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

مديــر امــور منابــع آب دامغان در گفتوگو با خبرنگار ايســنا ،منطقه ســمنان با اعالم
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سال سیزدهم | شماره پیاپی  | 948دو شنبه  26تیر 1396

گزیده ها

10003432117834

آب سد دامغان نصف شد

مدیـرکل امـور بانـوان اسـتانداری یـزد گفـت کـه

از بانـوان شـاغل در ادارات خواسـته شـد تـا در
برنامههـای دفتـر امور زنـان و خانواده اسـتانداری

یـزد و برنامههـای توا نافزایـی مشـاوران زن در
ادارات مشـارکت داشـته باشـند و پیشـنها دهای

خـود را در خصـوص کرامـت کـودک و بهبـود
وضعیـت زنـان در جامعـه و خانواده مطـرح کنند .

مفید ترین زیست بوم کشوردرحال خشک شدن
مـردم

سـیالب داشـته اسـت .ناهیـد تـاج الدیـن

اصفهـان در گفتوگـو

اظهـار کـرد کـه متاسـفانه کثـرت فعالیتهـای

بـا خبرنـگار ایسـنا

انسـانی ،صنعتـی و پسـابهای حاصـل در

گفـت کـه مـا بـا

حوضـه آبخیـز تـاالب در گذشـته از یـک سـو

خطـر خشـک شـدن کامـل یکـی از مهمترین

و افزایـش فرسـایش و تولید رسـوبات حاوی

تاالبهـای فلات مرکـزی ایـران یعنـی تاالب

آالیندههـای کشـاورزی از سـوی دیگـر ،سـبب

گاوخونـی مواجـه هسـتیم ،تاالبـی کـه یکی از

ورود فلـزات سـنگین بـه تـاالب گاوخونـی و

مفیدتریـن زیسـت بومهـای کشـور اسـت و

آلودگی آن شـده اسـت و در صـورت عدم احیا

تنهـا دریاچه آب شـور دائمـی در فالت مرکزی

تـاالب و خشـک شـدن کامـل آن در آینـدهای

ایـران به حسـاب میآیـد و با تثبیت پوشـش

نزدیـک ایـن ناحیـه میتوانـد به منبـع اصلی

گیاهـی مانـع حرکت شـنهای روان به نواحی

تولیـد ریزگردهـای آلـوده بـه فلـزات سـنگین

شـرقی اسـتان اصفهـان شـده و نقش بسـیار

تبدیـل شـود کـه با توجه به سـطح ویـژه بالی

مهمـی در مهـار بیابـان زایـی و تغذیـه آبهای

ریزگردهـا ،غلظـت فلـزات سـنگین در آنها  2تا

زیرزمینـی و بهسـازی کیفیـت آب و جلوگیری

 3برابـر میشـود.

زیست بوم

نماینـده

از فرسـودگی و جابجایـی خـاک و کنتـرل

کابینه دوازدهم مطالبات مردم را پاسخ دهد

پیام
سیاسی

10003432117834

رییـس فراکسـیون امیـد الزامـات کابینه دولت دوازدهـم را بیان کـرد .به گزارش

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

ایلنـا ،محمدرضـا عـارف در توییتـر خود نوشـت« :مهم تشـکیل یک کابینـه پویا،
بانشـاط و متخصـص اسـت کـه «بتوانـد» پاسـخگوی مطالبـات مـردم باشـد و

034-32117852

برنامههـای دولـت و برنامـ ه ششـم توسـعه را اجرایـی کند».

استاندار کرمان :شورا را بنگاه سیاسی نکنید

رزم حسینی برای حمایت از شورای پنجم شرط گذاشت

همزبانــی داشــته باشــند .اگــر اعضــای شــورا قــدرت تحمل

دبیر تحریریه

خــود را بــاال ببرنــد و تفــاوت نظرهــا را بپذیرنــد .اگــر 11

شــروط اســتاندار کرمــان بــرای حمایــت از شــورای
پنجــم و برخــی گلــه گــذاری هــا از ســوی منتخبــان
شــورا ،بارزتریــن نــکات اولیــن دیــدار رزم حســینی و
اعضــای شــورای آینــده.
ورود بازرســان هیــات مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بــه کرمــان بــرای
بازشــماری  25درصــد صنــدوق هــای رای انتخابات شــورای
شــهر کرمــان مانــع برگـزاری نشســت عالــی تریــن مقــام
دولــت و منتخبــان ملــت نشــد 11 .نفــری که دو مــاه پیش
رای مــردم را بـرای حضــور در پارلمان شــهری کرمان کســب
کردنــد ،صبــح روز گذشــته بــه اســتانداری کرمــان رفتنــد تا
بــا رزم حســینی دیــدار کننــد .اســتاندار کــه در ســه ســال

پیــش گرفــت و عــاوه بــر مهمــان کــردن شــورایی هــا
بــه یــک صبحانــه کاری ،قــول حمایــت از آن هــا را داد.
البتــه حمایــت مشــروط .او گفــت کــه اســتانداری تمــام
قــد پشــت شــورای بعــدی مــی ایســتد اگــر شــورای پنجم

نمره قبولی به شورای چهارم

روحانی باید پاسخگوی

آخریـن بـاری کـه نمایندگان مـردم در

مطالبــات مــردم را بــر نفــع بانــد و گــروه خــود ترجیــح
دهنــد .اســتاندار ایــن شــروط را گذاشــت و تاکیــد کــرد کــه
«اگــر شــورا اینگونــه باشــد ،از شــورا حمایــت مــی کنــم».

گالیه از سکوت

محمــد فرشــاد و محمــد جــواد کامیــاب ،دو منتخــب

شــورای پنجــم کــه هــر دو در لیســت اصــاح طلبــان
بودنــد ،در رابطــه بــا برخــی صحبــت هــا در رابطــه بــا

رای دهندگان باشد

بودنـد ،جلسـه ای دوسـتانه شـکل نگرفتـه
بـود و رزم حسـینی تـا آنجـا کـه توانسـت،
از آن هـا انتقـاد کـرد .دیـروز امـا اسـتاندار
عملکـرد شـورای شـهر چهـارم را قابـل قبـول
توصیـف کـرد .او بـا گفتـن اینکـه «شـورای
چهـارم تصمیمـات خوبـی گرفـت و اقدامات
مفیـدی را در شـهر کرمـان انجـام داد» از
اعضـای شـورای پنجـم خواسـت کـه پـروژه
هـای شـورای قبلـی را ادامـه دهنـد.

دیگر اعضا چه گفتند؟

انتخابــات شــورا موضــع گرفتنــد .محمــد فرشــاد نســبت

علــی بهرامــی ،نفــر دوم انتخابــات شــورای پنجــم

بــه ســکوت معاونــت سیاســی اســتانداری و فرمانــداری

هــم در ایــن نشســت گفــت کــه امیــدوارم شــرمنده

کرمــان در مقابــل اتهاماتــی کــه بــه انتخابــات وارد شــد،
از جملــه آنکــه برخــی انتخابــات را انتصــاب خواندنــد،
گالیــه کــرد و گفــت کــه توقــع نمــی رفــت ســکوت کنیــد.
کامیــاب امــا روی ســخنش بــا منتقــدان بــود و بــا گفتــن
اینکــه «کیفیــت رای مــردم بــا توســعه اتفــاق مــی افتــد.
امیــدوارم جنــاح هــای کشــور بــا خدمــت رســانی رای
مــردم را جلــب کننــد نــه بــا حاشــیه و شــعار» به حاشــیه
هــای اخیــر واکنــش نشــان داد.

همــت ،پشــتکار و صبــر و اعتمــاد مــردم نشــویم.
علــی اکبــر مشــرفی ،رییــس شــورای چهــارم هــم از
اقدامــات انجــام شــده در شــورای چهــارم دفــاع کــرد
و گفــت کــه امــروز کرمــان بــه یــک کارگاه عمرانــی
بــدل شــده و ســعی کردیــم کرمــان را متحــول کنیــم.
رامیــن ارجمنــد و منصــور ایــران منــش هــم بــر وجــود
همدلــی در شــورا تاکیــد کردنــد.

رایدهنــدگان باشــد .وی بــه ایــن ســوال کــه «آیــا از چینــش کابینــه اطــاع
داری» پاســخ داده کــه اطــاع موثــق و دقیقــی از گرایــش و چینــش کابینــه
نــدارم .مطالبــات مــردم از کابینــه مشــخص اســت ،یکــی از خواســته هــا

زمیــن را ببینیــد ،ســوالی کــه مطــرح
مــی شــود ایــن اســت چــه کار بایــد

فکــری حکومــت و نظــام را زیــر

میکردیــم تــا آمریکاییهــا بیاینــد

ســوال میبــرد .یعنــی ایــن نظــام

و عــذر خواهــی کننــد و تحریمهــا

هیــچ متولــی نداشــته کــه یــک نفــر

برداشــته شــود ».رییــس ســازمان

مثــل مــن بــرای کشــور تعییــن و

رییــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران

از کشــور در مشــهد خطــاب بــه

انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه کســانی

تکلیــف کنــد؟»

گفــت :برجــام را منصافــه ارزیابــی

مخالفــان برجــام گفــت کــه انشــاءهللا

کــه مخالــف برجــام هســتند بیاینــد و

در دو ســالگی برجــام برخــی رســانه

کنیــم نــه آرزومندانــه .بــه گــزارش

ترامــپ برجــام را پــاره کنــد تــا

بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد ،بیــان

هــای اصولگــرا بــه شــدت از برجــام

ایســنا ،دکتــر علــی اکبــر صالحــی

بفهمیــم بــه کجــا خواهیــم رســید.

کــرد« :آیــا کشــور ملــک شــخصی

انتقــاد مــی کننــد و معتقدنــد کــه

دیــروز در یازدهمیــن همایــش

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برجــام را

مــن بــوده کــه در مذاکــرات مــن

برجــام بــرای ایــران ثمــری نداشــته

اســاتید و دانشــجویان ایرانــی خــارج

بایــد منصفانــه ارزیابــی کنیــد نــه

بــرای آن شــخصا تعییــن تکلیــف

اســت.

عکس مهر

آرزومندانــه ،افــزود« :حقایــق روی

مــا بگوییــم چشــم ،چنیــن طــرز

محمــد دهقــان نماینــده اصولگــرای مجلــس دهــم و

نشــان میدهــد کــه کنــار رفتــن قالیبــاف در انتخابــات

رییــس ســتاد قالیبــاف بعــد از گذشــت حــدود  ۲مــاه
از انتخابــات ریاســت جمهــوری لــب بــه گالیــه گشــود

انصــراف قالیبــاف جریــان اصولگــرا اینگونــه القــا کــرد

و گفــت رای قالیبــاف از رییســی بیشــتر بــود .او گفــت

کــه او فداکارانــه از صحنــه انتخابــات کنــار رفتــه اســت.

کــه «تتلــو» و بیتوجهــی بــه نتیجــه نظرســنجیها از

ســخنان دهقــان امــا حکایــت دیگــری دارد .قالیبــاف

نــگاه حامیــان قالیبــاف علــت شکســت اصولگرایــان بــود.

مجبــور بــه انصــراف شــده اســت و از ایــن اجبــار همچنــان

رییــس ســتاد قالیبــاف میگویــد« :طبــق نظرســنجیها

دلخــور اســت .قالیبــاف شــاید ایــن روزهــا بــا خــود فکــر

معتقــد بــه مانــدن آقــای قالیبــاف در عرصــه بودیــم

میکنــد اگــر از صحنــه رقابــت کنــار نمیرفــت رییــس

چــون احتمــال رای آوری او بیشــتر بــود ».ایــن ســخنان

دولــت دوازدهــم بــود.

مجلس

حسـینعلی

امیـری،

پارلمانـی رییسجمهـور گفـت
کـه منتظـر هسـتیم در صحـن

علنـی مجلـس الیحـه تفکیـک سـه وزارتخانـه تعیین
تکلیـف شـود .دولـت الیحـه خـودش را بـه مجلـس
شـورای اسلامی داده اسـت و از آن دفـاع خواهـد کرد.
کمیسـیون اجتماعـی کـه اصلیترین کمیسـیون اسـت،
بـه همـراه کمیسـیون برنامـه و بودجـه موافقـت خـود
را اعلام کردهانـد امـا برخـی هـم مخالـف ایـن طـرح
هسـتند .تلاش داریـم مجلـس نسـبت به ایـن الیحه
نظـر نهایـی خـودش را اعلام کنـد.

بحــث حضــور وزرای زن اســت کــه مــن آن را مثبــت میدانــم ،مهــم آن
اســت کــه کابینــه دوازدهــم از یازدهــم متفــاوت باشــد .بــه اعتقــاد مرعشــی
مهــم تریــن مطالبــه ای کــه مــی تــوان گفــت از رییــس جمهــور در حــال
حاضــر وجــود دارد ،مباحــث اقتصــادی اســت .وزرای اقتصــادی و مــردم
انتظــار دارنــد کــه یــک ســتاد اجرایــی در زمینــه رفــع مشــکالت اقتصــادی
شــکل بگیــرد کــه خواســته بخــش خصوصــی نیــز هســت ،بــازار هــم انتظــار
دارد ســتاد اقتصــادی بــه گونــه ای باشــد کــه امیــد رونــق تقویــت شــود.
او دربــاره احتمــال قبــول ســمت شــهرداری تهــران هــم گفتــه دوســتان بــه
مــن لطــف دارنــد و مــن را هــم بــه عنــوان گزینــه شــهرداری پیشــنهاد دادنــد٬
امــا مــن بــه علــت نداشــتن تخصــص در ایــن زمینــه ٬پیشنهادشــان را رد
کــردم امــا اعــام کــردهام اگــر بنبســتی حاصــل شــد شــاید شــهرداری
را بپذیــرم .البتــه گزینــه برتــر از نظــر مــن محســن هاشــمی و پــس از او
محمــد علــی نجفــی اس ـت.

فرهاد رهبر ،رییس دانشگاه آزاد شد
بــر اســاس اجبــار بــوده اســت نــه فــداکاری .بعــد از

معـاون

باشــیم کــه ترکیــب نهایــی کابینــه حــق قانونــی هــر رییــس جمهــور اســت و

بــر عهــده شــخص اوســت؛ قطعــا روحانــی بایــد پاســخگوی افــکار عمومــی و

کنــم و هــر چــه آمریکاییهــا بگوینــد

برای تفکیک وزارتخانه ها

طرفدارانــش اهمیــت دهــد .او بــه خبرگــزاری ایلنــا گفتــه بایــد بــه یاد داشــته

کــه حــق بســتن کابینــه را بــه رییــس جمهــور داده انــد مســوولیت آن نیــز

نه آرزومندانه

دلخوری به سبک قالیباف

حســین مرعشــی از رییــس جمهــور خواســت کــه در انتخــاب کابینــه بــه نظــر

هیچکــس ایــن حــق را نخواهــد گرفــت .امــا بایــد یــادآوری کنــم همــان طــور

برجام را منصافه ارزیابی کنیم

دولت در انتظار نظر مجلس

عکس فارس

گذشــته آبــش بــا برخــی اعضــای شــورای شــهر چهــارم
در یــک جــوی نرفتــه بــود ،ایــن بــار شــیوه متفاوتــی در

عضــو شــورا کــه هفــت نفرشــان بــا لیســت اصــاح طلبــان
و ســه نفرشــان بــا لیســت اصولگرایــان وارد شــورا شــدند،

www.payamema.ir

حسین مرعشی:

شـورای شـهر بـه دیـدار رزم حسـینی رفتـه

بنــگاه سیاســی نباشــد .اگــر اعضــای شــورا همدلــی و

رضا عبادی زاده
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روحانی بهدنبال تشکیل
«کابینه کار» است
مجلس

محمـد محمـودی شاهنشـین،
نماینـده مجلـس گفـت کـه
حضـور نماینـدگان مجلـس در

هیــات امنــای دانشــگاه آزاد ،فرهــاد رهبــر را بــه عنــوان

کشــور آمــد .فرهــاد رهبــر دل پرخونــی از اصالحطلبــان

رییــس دانشــگاه آزاد بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی

دارد .گویــا انتخــاب فرهــاد رهبــر آخریــن ضربههــا را بــر

معرفــی کــرد .رهبــر از ســال  86تــا  ،92بــه مــدت  6ســال

پیکــره دانشــگاه آزاد خواهــد زد .علیاکبــر والیتــی بــا روی

ریاســت دانشــگاه تهــران را برعهــده داشــت .روزنامــه

کارآمدنــش در ســمت ریاســت هیــات امنــای دانشــگاه

آفتــاب یــزد چنــد روز پیــش در خصــوص شــایعه رییــس

آزاد و پوشــیدن قبــای مدیریتــی ایــن جایــگاه ،ابتــدا بــه

شــدن رهبــر نوشــت کــه فرهــاد رهبــر یعنــی همــان

عــزل پرحــرف و حدیــث میــرزاده ،رییــس ســابق دانشــگاه

رییــس دانشــگاه تهــران در دولــت احمدینــژاد .یعنــی

آزاد دســت زد و بعــد در مصاحبــهای علــت آن را فســاد

همانــی کــه روز ثبتنــام انتخابــات ریاســتجمهوری

اقتصــادی او (میــرزاده) و فرزندانــش توصیــف کــرده بــود.

ســال  ،96پــا بــه پــای حجتاالســام رییســی بــه وزارت

وی ســاختار دانشــگاه را از بیــخ و بــن تغییــر داد.

حمایت مردمی ازترامپ در
سراشیبیسقوط
آمریکا

نتایـج

نظرسـنجی

جدیـدی

نشـان

میدهـد،

محبوبیـت

مردمـی

ترامـپ

اذعان آنکارا به اشتباه

درکودتا
ترکیه

نماینـده

دائـم

ترکیـه

در

اتحادیـه اروپـا اذعـان کـرد،

میـان

در پـی تلاش بـرای کودتـای

کابینـه دوازدهـم منتفـی شـده اسـت .روحانـی بهدنبال

آمریکاییهـا بـه دلیـل افـول نقـش رهبـری واشـنگتن

نافرجـام سـال گذشـته میلادی ،آنـکارا مرتکـب برخی

تشـکیل یـک دولـت و کابینـه کار اسـت تـا بتوانـد

در جهـان ،توقف دسـتور کار ریاسـت جمهـوری در داخل

اشـتباهات شـد .فـاروق قایماقچـی گفـت که نشسـتی

مشـکالت اقتصـادی و معیشـتی مـردم را بـا تعامل حل

و الیحـه بهداشـت و درمـان نامحبـوب جمهوریخواهان

بیـن رجـب طیـب اردوغـان ،رییـس جمهـوری ترکیـه

کنـد .پیشبینـی میشـود روحانـی بـار دیگـر کابینـهای
ً
قطعـا بـا افـراد و اعضایـی
اعتدالـی تشـکیل دهـد امـا

کاهـش یافتـه اسـت .محبوبیـت ترامـپ از  ۴۲درصـد

و دونالـد تاسـک و ژان کلـود یونکـر ،نماینـدگان ارشـد

ماه آوریل به  ۳۶درصد رسـیده اسـت .میزان نارضایتی

اتحادیـه اروپـا اخیـرا برگـزار شـد.

بهمراتـب جوانتـر ،پرانرژیتـر و توانمندتـر از دولـت

از او هـم بـا پنـج درصـد افزایش بـه  ۵۸درصد رسـیده

در ایـن نشسـت پـس از گذشـت یـک سـال از جنـگ

یازدهـم وارد میـدان میشـود.

اسـت .در مجمـوع ۴۸ ،درصـد از عملکـرد ترامـپ «قویا

لفظـی بیـن آنـکارا و کشـورهای اروپایی بر اعتمادسـازی

ناراضـی» هسـتند.

در روابـط دوجانبـه تاکیـد شـد.
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بـه روسـتاهای دهسـتان گوغـر
شهرسـتان بافـت  ،طـی مراسـمی لـوح
تقدیـری توسـط علـی بختیـاری نماینـده
شهرسـتانهای بافت  ،رابـر وارزوئیه در مجلس
شـورای اسلامی و فتحعلـی حمـزه جـواران
فرمانـدار بافـت بـه مهنـدس علـی رشـیدی
مدیـر عامـل شـرکت آبفارکرمـان اهـدا گردید
.در قسـمتی از این لوح آمده اسـت:از زحمات
وفعالیتهـای چشـمگیر ،کوشـش وپیگیـری
همـراه باصداقت واهتمـام جنابعالی در جهت
تحقـق اهـداف دولـت بویـژه پـروژه هـای
اقتصـاد مقاومتی وتامین آب شـرب مجتمع
گوغر تقدیر وتشکر مینماییم.
مهدلـو ،فرماندار شهرسـتان کوهبنان
بـا اشـاره بـه تدویـن سـند اوقـات
فراغـت در ایـن شهرسـتان گفـت :بـا تدویـن
ایـن سـند  ،تمامی ارگانهـای مرتبـط بااوقات
فراغـت موظفنـد درایـن زمینـه برنامـه ریزی
کـرده ودرغنی سـازی اوقـات فراغت نقش به
سزایی داشته باشند.
فرمانـدار ریـگان گفـت :بیمارسـتان
32تختخوابی شهرسـتان ریگان در

دیگـر پروژههـای بزرگراهـی اولویتداردراسـتان بـا بیـان

مدیرکل راه و شهرسازی کرمان می گوید پرونده مسکن مهر امسال بسته می شود
مدیــرکل راه و شهرســازی کرمــان از

پــروژه تخصیــص یافتــه اســت.

تکمیــل و افتتــاح حــدود  ۷۰کیلومتــر

وی افــزود :هفتــه دولــت بزرگــراه

دوم محــور باغین-ماهان-بــم بــا

پــروژه راهســازی اســتان درهفتــه

بــم -زاهدان(دوراهــی فهــرج تــا

اعتبــار مصــوب  ۱۱.۳میلیــارد ریــال بــه

دولــت خبــرداد و بــا بیــان اینکــه ۶۵

انتهــای حــوزه اســتحفاظی کرمــان) بــه

پیشــرفت  ۸۷درصــدی رســیده اســت،

ایـن طـرح تاکنون ۶۷.۱میلیـارد ریال بوده اسـت.بلوردی

درصــد واحدهــای مســکن مهــر کرمــان

بهرهبــرداری میرســد .احــداث ایــن

گفــت :اعتبــار جــذب شــده بــرای ایــن

تحویــل شــده از اتمــام پروژههــای

بزرگــراه بــه طــول کلــی  ۴۵کیلومتــر

طــرح تاکنــون ۶۷.۱میلیــارد ریــال

افزود :احداث هشـت کیلومتر محـور کرمان-رابر با اعتبار

مســکن مهــر در ســال جــاری همچنین

بــا اعتبــار مصــوب  ۱۵۶.۴میلیــارد

بــوده اســت.بلوردی افــزود :احــداث

اجــرای برنامههــای بهســازی ازجملــه

ریــال بــه پیشــرفت  ۹۷درصــدی

هشــت کیلومتــر محــور کرمان-رابــر

خدمــات

رســیده و تاکنــون اعتبــار تخصیــص

بــا اعتبــار مصــوب هفــت میلیــارد

ســکونتگاههای

ایــن پــروژه  ۸۴.۸میلیــارد ریــال بــوده

ریــال بــدون اعتبــار تخصیصــی بــه

غیررســمی مرکــز اســتان خبــر داد.

اســت .همچنیــن هفتــه دولــت پنــج

رشــد  ۶۰درصــدی رســیده و احــداث

محمدمهــدی بلــوردی ،مدیــرکل راه و

کیلومتــر از کل محــور ۲۰کیلومتــری

شــش کیلومتــر کنارگــذر کرمــان بــا

شهرســازی اســتان کرمــان بــه تبییــن

بانــد دوم جیرفــت -بافــت -ســیرجان

اعتبــار  ۳۲.۳میلیــارد ریــال نیــز بــدون

برنامههــا و اقدامــات اولویــتدار ایــن

بهبهرهبــرداری میرســد کــه ایــن

تخصیــص اعتبــار  ۸۱درصــد پیشــرفت

راهانــدازی
اجتماعــی

پایگاههــای
در

ادارهکل پرداخــت و عنــوان کــرد :هفتــه

بزرگــراه بــا اعتبــار مصــوب ۲۱.۱

کــرده اســت.

دولــت  ۲۰کیلومتــر از بزرگــراه کرمــان-

میلیــارد ریــال بــه پیشــرفت ۷۹

وی همچنیــن عنــوان کــرد :احــداث

دیهــوک بــه بهرهبــرداری میرســد.

درصــدی رســیده و تاکنــون مبلــغ ۹.۵

 ۱۱کیلومتــر بزرگــراه کرمان-زرنــد بــا

ســاخت  ۱۰کیلومتــر از بزرگــراه کرمــان-

میلیــارد ریــال بــه آن اختصــاص یافتــه

اعتبــار مصــوب  ۱۱۰.۶میلیــارد ریــال و

دیهــوک بــه طــول  ۶۰کیلومتــر بــا

اســت.

اعتبــار تخصیصــی  ۲۲.۵میلیــارد ریــال

اعتبــار مصــوب  ۱۶۷.۸میلیــارد ریــال

مدیــرکل راه و شهرســازی کرمــان

 ۸۰درصد پیشــرفت داشــته اســت .وی

بــه پیشــرفت  ۹۰درصــدی رســیده و

همچنیــن درمعرفــی دیگــر پروژههــای

توضیــح داد :بــرای بهســازی وضعیــت

تاکنــون  ۷۸.۸میلیــارد ریــال بــه ایــن

بزرگراهــی اولویتداردراســتان بــا

حاشــیه نشــینی و بافــت ناکارآمــد

باقـری فرمانـدار ریـگان بیـان داشـت:
بیمارسـتان 32تختخوابـی ریـگان بـا 3هزار
متـر مربـع زیـر بنـا در دو طبقـه در حـال
ساخت می باشد .
 ۴۵هزار و  ۸۰۰طرح فعال اشـتغال
تحـت نظـارت کمیتـه امـداد کرمان
اسـت کـه تاکنـون  ۱۵هـزار و  ۷۵۸مـورد
بازدید از این طرح ها به عمل آمده است.
جبالبـارز

جیرفـت گفت :زلزله  ۴.۴ریشـتری
نداشت.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی ،صنایع
دسـتی و گردشگری اسـتان کرمان
گفـت :تولیـدات حصیری به صـورت نمادین
کاروان طرح پیوند به تهران می رسند.
اورژانـس

شهرستان رفسـنجان با اشاره به ۴۲
تمـاس مرتبـط بـا اورژانـس اجتماعـی
رفسـنجان در سـال جاری ،گفت :از این تعداد
 ۲۰مورد مربوط به کودک آزاری بوده است.
رییـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان
رفسـنجان گفـت :در حـال حاضـر
سـه هـزار و  ۷۰۰معلـول جسـمی حرکتـی،
نابینـا ،کـم بینـا ،ناشـنوا ،کـم شـنوا ،تحـت
پوشش بهزیستی شهرسـتان رفسنجان قرار

مصـوب هفـت میلیـارد ریال بـدون اعتبـار تخصیصی به
رشـد  ۶۰درصدی رسیده و احداث شش کیلومتر کنارگذر
کرمـان بـا اعتبار  ۳۲.۳میلیـارد ریال نیز بدون تخصیص
اعتبـار  ۸۱درصـد پیشـرفت کـرده اسـت.وی همچنیـن
عنـوان کـرد :احـداث  ۱۱کیلومتـر بزرگـراه کرمان-زرنـد با
اعتبـار مصـوب  ۱۱۰.۶میلیـارد ریـال و اعتبـار تخصیصـی
 ۲۲.۵میلیـارد ریال  ۸۰درصد پیشـرفت داشـته اسـت.

اســتان کرمــان اقدامــات متعــددی

غیررســمی شــهر کرمان(فیروزآبــاد،

شــده کــه ازجملــه آنهــا میتــوان

صیــاد شــیرازی ،هللاآبــاد و شــهرک

بــه برگــزاری دورههــای آموزشــی

صنعتــی) بــه صــورت پایلــوت از دیگــر

ویــژه مدیــران ،انعقــاد تفاهمنامــه

فعالیتهــا در ایــن حــوزه بــوده اســت.

بــا شــهرداریها بــر اســاس برنامــه

عــاوه بــر ایــن جمعبنــدی مســائل

اجرایــی درخصــوص اعمــال تخفیــف

و مشــکالت ســاکنان و تشــکیل

و تشــویق در ایــن مناطــق ،تشــکیل

تیمهــای

بــرای

جلســههای متعــدد بــا اداره کل

توانمندســازی ســاکنین محلههــا در

تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه

ع
قالــب اجــرای طرحهــای اجتمــا 

منظــور اجــرای برنامههــای مشــترک

محــور و اعتمادســاز از جملــه

در زمینــه اشــتغال و ایجــاد بنگاههــای

زیرســازی و آســفالت محلههــا،

تعاونــی در ســکونتگاههای غیررســمی،

برگــزاری

آموزشــی

پیگیــری بــرای مشــخص کــردن

مهارتهــای زندگــی بــرای گروههــای

وضعیــت امــاک شــرکت عمــران و

ســنی مختلــف و همچنیــن راهانــدازی

بهســازی شــهری ایــران اشــاره کــرد.

کارگاههــای اشــتغالزایی در قالــب

برنامهریــزی بــرای فــروش امــاک

خانگی(قالیبافــی،

بازدید شهردار زرند از اداره بهزیستی و

تامین اجتماعی این شهرستان
شــهردار زرنــد در دیــدار از اداره بهزیســتی

خــوب و اطمینــان بتواننــد در جامعــه

زرنــد گفــت :بســتر و زمینــه الزم در

حضــور پیــدا کننــد

خصــوص حضــور معلــوالن در جامعــه

محمــدی افــزود :خوشــبختانه فضــای

بایــد فراهــم شــود تــا معلولیــن بــا خاطــر

همــکاری شــهرداری و اداره بهزیســتی

با مركزفوريت های توزيع برق كرمان
حسـین علیـزاده مدیـر امـور دیسـپاچینگ
و فوریـت هـای بـرق در ایـن رابطـه افـزود:
بـا توجـه بـه اینكـه مركـز فوریـت هـای بـرق
شهرسـتان كرمـان تعداد  340هزار مشـترك را

در شـهرهای كرمـان  ،ماهـان  ،گلبـاف  ،راین ،شـهداد ،باغیـن  ،چترود
تحـت پوشـش قـرار مـی دهـد وایـن میـزان حـدود 60درصـد از كل
مشـتركین حـوزه عملیاتـی را شـامل می شـود وی با بیـان این مطلب
كـه مركـز  121بـه صـورت شـبانه روزی پاسـخگوی نیـاز مشـتركان
بـرق مـی باشـد،گفت : :مشـتركانی كـه از طریـق سـامانه تلفنـی 121
بـا فوریـت هـای بـرق در طـول یـك روز تمـاس مـی گیرنـد بـه غیـراز
مـوارد قطـع بـرق درخواسـت هـا ومـوارد مطرح شـده توسـط مـردم را
از جملـه روشـنایی معابـر وخریـد انشـعاب را بـه بخش هـای مختلف

مالیات

توســعه ازجملــه بازگشــایی محــور
طراحــی

ســاکنین در برنامههــای اجتماعــی از

بدنــه خســایان ارجمنــد رفســنجان،

جملــه برگــزاری جشــنواره غــذا بــرای

بازگشــایی کوچــه امیــری رفســنجان

زنــان و برگــزاری مراســم جشــن روز

و اجــرای پروژههــای مشــارکتی در

جهانــی کــودک بــرای کــودکان از دیگــر

کرمــان و رفســنجان و راهانــدازی

برنامههایــی اســت کــه بــرای بهســازی

اجتماعــی

وضعیــت حاشیهنشــانان مــورد توجــه

خدمــات

دونهــاد بیانگــر ایــن موضــوع مــی باشــد.
وی همچنیــن در دیــدار از اداره تامیــن
اجتماعــی زرنــد بیــان کــرد :هــر چــه
قــدر رضایــت شــهروندان از فعالیتهــای
ً
مطمئنــا
ادارات و نهادهــا افزایــش یابــد
ناهنجاریهــای اجتماعــی کاهــش پیــدا

شهرسـتان راور خبـر داد.محمد سـلمانی ،در مراسـم افتتاحییه ایـن پارک گفت:
هـر چقـدر درآمدهـای مالیاتـی بیشـتر باشـد  ،نقش سـازنده تـری در فعالیت
هـای اقتصـادی و توسـعه و عمـران جامعـه ایفـا خواهـد کـرد .
مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـه نقـش فرهنـگ سـازی مالیاتـی در
جامعـه اشـاره کـرد و افـزود  :پرداخـت به موقـع و آگاهانـه مالیـات ،گامی مهم
بـرای توسـعه و افزایـش طـرح هـای عمرانـی در شـهرها و روسـتاها بـه شـمار
مـی رود.سـلمانی ضمـن تقدیـراز خدمـات ارزنـده شـهرداری هـا  ،از تخصیص
مبلـغ  637میلیـون تومـان از محل مالیـات بر ارزش افـزوده در سـال ،1395به
شـهرداری راور خبرداد و گفت :در سـه ماهه اول سـال 96نیز مبلغ  384میلیون
تومـان از ایـن محـل بـه حسـاب شـهرداری راور واریـز شـده که نسـبت به مدت

بــوده اســت.

رییـس اداره بهزیسـتی زرند :همـکاری خوب

ادارات و نهادهـا در بحـث مناسـب سـازی و
پـی گیـری مصوبـات سـتاد مناسـب سـازی

توانسـته اسـت این شهرسـتان را در اسـتان و
کشـور در رده هـای بـاال قـرار دهد .طهماسـبی

افزود :شـعار سـال  96سـازمان « بهزیسـتی

محـور مسـئولیت وسلامت اجتماعـی» مـی
باشد .

خواهــد کــرد .

سـاختهای شـهری  ،از افتتـاح پـارک مالیـات در

مشـابه سـال قبـل  100درصـد افزایش داشـته اسـت.

کرمــان،

مــی باشــد و همــکاری هــای مســتمر این

بـر تاثیـر مالیـات بـر ارزش افـزوده در توسـعه زیـر

مشــاغل

در محلــه و مشــارکت دادن تمــام

تعریــف

پروژههــای

یــک فضــای کامــا زنــده ،پویــا و بانشــاط

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد

دورههــای

محــرک

در چهــار محلــه ســکونتگاههای

افتتاح پارک مالیات درشهرستان راور

اجتماعمحــور

پتــهدوزی) بــرای زنــان ســاکن

پایگاههــای

محمد مهدی بلوردی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان

برقراری روزانه 720مورد تماس تلفنی

ارجـاع داده مـی شـود.

درصـدی رسـیده اسـت ،گفـت :اعتبـار جذب شـده برای

فتحعلیشــاهی

جبالبـارز هیـچ خسـارت جانی و مالـی در بر

اجتماعـی

بـم بـا اعتبار مصـوب  ۱۱.۳میلیارد ریال به پیشـرفت ۸۷

و

شهرسـتان

از کهنـوج بارگیـری شـده و فـردا در قالـب

اینکـه احداث  ۱۷کیلومتر باند دوم محور باغین-ماهان-

بیــان اینکــه احــداث  ۱۷کیلومتــر بانــد

دارد کـه رشـد 90درصدی تا کنـون دارد  .مین

برق
شمال

شمالی خرید گندم ادامه دارد.

مدیـرکل راه و شهرسـازی کرمـان همچنیـن درمعرفـی

شـرق اسـتان پیشـرفت فیزیکـی مطلوبـی

دارند.

گندم نسبت به سال خبر داد و افزود :این در شرایطی است که هنوز خرید در شهرهای

مسکن مهر به خانه آخر رسید

همزمـان بـا افتتـاح پروژه آبرسـانی

رییـس

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان از افزایش خرید  10هزار تنی
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گزیده ها

بخشـدار

افزایش خرید  10هزار تنی گندم نسبت به سال گذشته

کسب رتبه دوم کشوری مسابقات کُرال فرهنگیان

استان کرمان
آموزش
پرورش

مدیــر کل آمــوزش

خراســان رضــوی ،یــزد ،خراســان شــمالی و

و پــرورش اســتان

چهارمحــال و بختیــاری و ادارات کل آمــوزش

کرمــان گفــت :گــروه

و پــرورش شهرســتانهای تهــران و عشــایری

همســرایان فرهنگی

جــواز شــرکت در مرحلــه غیــر حضــوری را

اســتان موفــق بــه کســب رتبــه دوم ششــمین

کســب کــرد.وی بیــان کــرد :گــروه همســرایان

دوره مســابقات کشــوری کــرال فرهنگیــان در

فرهنگــی اســتان کرمــان بــه رهبــری فنــی

بخــش ترکیبــی -تلفیقــی شــد.

« مســعود نکوئــی» بعــد از گــروه اســتان
موفــق بــه کســب رتبــه دوم

محمــد محســن بیگــی بــا اعــام ایــن خبــر

گلســتان

افــزود :ششــمین دوره مســابقات کشــوری

ششــمین دوره مســابقات کشــوری کــرال

کــرال فرهنگیــان در دو مرحلــه غیــر حضــوری

فرهنگیــان در بخــش ترکیبــی -تلفیقــی شــد.

و حضــوری برگــزار شــد کــه پــس از بررســی

شــایان ذکــر اســت گــروه همســرایان فرهنگی

آثــار در مرحلــه غیــر حضــوری اثــر گــروه

اســتان کرمــان در ایــن دوره از مســابقات بــه

همســرایان فرهنگــی اســتان کرمــان از بیــن

اجــرای ســرود هــای « مکتــب خانــه» و

 57اثــر ارســالی بــه همــراه گــروه هایــی از

« مهــر وطــن» بــه آهنگســازی « مســعود

اســتان هــای فــارس ،گلســتان ،مازنــدران،

نکوئــی» پرداخــت.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اظهار امیدواری جهت دایر شدن مرکز تجاری
ایران در ویتنام بر ضرورت تدوین یک نقشه راه ظرف دو ماه آینده جهت

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

پیشبرد مصوبات کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و ویتنام تاکید کرد .وی
برگزاری جلسات کارشناسی به صورت هر سه ماه یکبار برای پیگیری موارد

034-32117852

مشترک را نیز ضروری دانست.

کم آبی گلوی خواجه نظامیها را خشک کرد

توابـع شهرسـتان بـم در حالـی

مـی گویند دو ماه اسـت آب آشـامیدنی
نداریـم کـه مسـوولین آب و فاضلاب

ولی کم است

چاه اضافه می خواهند

عطیه بهره بر

شهرســتان بــم هــم در ایــن خصــوص

خبرنگار  /پیام ما

روســتایی اســتان کرمــان بــه مــا در ایــن

مــردم روســتای خواجــه نظــام از توابــع
شهرســتان بــم در حالــی مــی گوینــد دو
مــاه اســت آب آشــامیدنی نداریــم کــه
مســوولین آب و فاضــاب ایــن موضــوع
را رد مــی کننــد.
پنــج روز پیــش بــود کــه گــزارش
مردمــی مبنــی بــر قطعــی دو ماهــه آب
آشــامیدنی روســتای خواجــه نظــام بــه
دســتمان رســید .در عکســی کــه یکــی
از مــردم روســتای خواجــه نظــام بــرای
مــا فرســتاده بــود ،تانکــر آب بــزرگ و
مردمــی دیــده مــی شــدند کــه باســطل
هــای خالــی در صــف دریافــت آب
آشــامیدنی ایســتاده بودنــد .در پــی ایــن
موضــوع بــا مدیــر عامــل شــرکت آب و
فاضــاب روســتایی اســتان کرمــان و
مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی بــم
تمــاس گرفتیــم .هــر دو مســوول قطعــی
دو ماهــه آب آشــامیدنی ایــن روســتا را
تکذیــب کردنــد.

خصــوص گفــت کــه بــرای رســیدگی بــه
ایــن موضــوع از فرمانــدار بــم و مدیــر
امــور آبفــار بــم خواســتیم کــه از ایــن
منطقــه بازدیــد داشــته باشــند و گزارشــی
را بــه مــا ارائــه دهنــد .بــر اســاس
گــزارش اعــام شــده از ســوی ایــن دو
مســوول مــردم ایــن روســتا کمبــود آب
آشــامیدنی دارنــد امــا قطعــی دو ماهــه
آب آشــامیدنی نداشــته انــد .علــی
رشــیدی در خصــوص پخــش شــدن
عکــس و فیلــم هایــی در ایــن خصــوص
در فضــای مجــازی اظهــار داشــت :همــه
ایــن کارهــا بــه ایــن دلیــل بــوده اســت
کــه مــردم ایــن روســتا فکــر مــی کردنــد
مــی تواننــد از ایــن راه مــا را مجبــور
بــه حفــر چــاه آب آشــامیدنی جدیــدی

گفــت کــه مــردم روســتای خواجــه نظــام
از لحــاظ آب آشــامیدنی مشــکلی ندارنــد
و فقــط در آن مــدت دبــی(در منابــع آب
بــه حجــم آب جابجاشــده از یــک مقطــع
مشــخص (رودخانــه ،کانــال آب ،دریچــه
ســد ،لولــه و یــا هــر ســازه دیگــر) در
مــدت زمــان مشــخص بـِــده یــا دِ بــی
گفتــه میشــود .واحــد دبــی s/m3
(متــر مکعــب بــر ثانیه)اســت ).آب
چــاه کــم شــده بــود ،امــا خوشــبختانه
در حــال حاضــر در وضعیــت خوبــی بــه
ســر مــی برنــد و قطعــی آب ندارنــد.
پژمــان زیــن الصالحیــن گفــت کــه
البتــه مــردم روســتای خواجــه نظــام
مشــکالتی مثــل پاییــن آمــدن ســطح
آب چــاه آشــامیدنی و قطعــی مقطعــی
آب را دارنــد امــا قطعــی دو ماهــه آب
نداشــته انــد.

بحران آب در اوج

بکننــد .وی تاکیــد کــرد کــه خوشــبختانه
مــردم ایــن روســتا در خصــوص آب

بحــران آب در مــاه هــای اخیــر در ایــران

آشــامیدنی مشــکلی ندارنــد.

و بــه خصــوص کرمــان بــه اوج خــود

کمبود آب آشامیدنی دارند

رســیده .بــه طــوری کــه محمــد طاهــری،

مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی

مدیرعامــل آبفــای کرمــان در مــورد

هم انديشي توليد با حضور مديران

شركت زغالسنگ برگزار شد
هماندیشـی تولیـد بـا حضـور مدیـران

افـزود :نتایج گزارشـات مركز تحقیقات

برگـزار شـد.

پژوهشهـای مجلـس نشـان میدهد

مدیرعامـل شـركت زغالسـنگ در این

كـه در تمـام كشـورهای تولیدکننـده

نشسـت گفت :شـرکتهای زغالسنگ

زغـال

شـرکتهای

از بـدو تأسـیس همزمـان بـا تأسـیس

زغالسـنگ

حمایـت

كارخانجـات فـوالد و بـرای تأمیـن

تالشهـای

بسـیاری

انـرژی كارخانـه فـوالد تشکیلشـدهاند

مسـووالن اسـتان انجـام گرفـت كـه

و از ابتـدا یك شـركت ذوبآهـن ایران

شـرایط ماننـد سـابق كننـد امـا میسـر

تشـكیل شـد تمـام شـرکتهای زغالی

نشـد .وی خاطرنشـان كـرد :بـا تالش

زیرمجموعـه آن بودنـد .مهنـدس فالح

و همـكاری همـه مسـووالن،كارگران

بـا اشـاره بـه واگذاریهـای سـال 92

و نماینـدگان مجلـس ایـن شـركت

شـركت

زغالسـنگ

دولتهـا

مشارکت  250میلیون دالری
اتاق
بازرگانی

رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع،

 250میلیـون دالری در گـودال خشـت مـال هـای کرمان با

مناقصه گزار

نوع

مشـارکت طـرف عمانـی در حـال اجراسـت و تاکنون بیش

خودرو

آب و فاضلاب روسـتایی شهرسـتان بم
هـم می گوید مـردم این روسـتا کمبود

آب آشـامیدنی دارنـد ،اما قطعی طوالنی
مدت نداشـتند.

مشــکل کــم آبــی در مرکــز اســتان مــی
گویــد کــه دو هــزار و  750لیتــر در ثانیــه
نیــاز آبــی شــهر کرمــان اســت .امــا تــوان
تولیــد مــا دو هــزار لیتــر در ثانیــه اســت.
یعنــی  750لیتــر آب در زمــان پیــک
مصــرف کســری داریــم .در ایــن میــان
وزارت نیــرو هــم بارهــا از مــردم خواســته
پنــج تــا  10درصــد در مصــرف آب صرفــه

مجمـــع عمومـــی ســـالیانه شـــركت معدنـــی صنعتـــی گل گهـــر روز

جویــی کننــد تــا بــا مشــکل قطعــی آب

گذشـــته بـــا حضـــور ســـهامداران ،هیـــات مدیـــره ،مدیرعامـــل،

روبــرو نشــویم .ایــن وزارتخانــه حتــی

معاونیـــن و دیگـــر مدیـــران ارشـــد شـــرکت و ســـهامداران حقیقـــی و

بــرای جلوگیــری از مصــرف بــی رویــه

حقوقـــی در تـــاالر وزارت كشـــور در تهـــران برگـــزار شـــد.

درخواســت گــران شــدن آب را بــه هیــات

مدیـــر عامـــل شـــركت گل گهـــر در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه

دولــت داده اســت.

اینکـــه همـــه شـــاخص هـــا در گل گهـــر مثبـــت اســـت ،گفـــت کـــه
ای ــن ش ــرکت س ــال گذش ــته رتب ــه نخس ــت تولی ــد کنس ــانتره س ــنگ
آهـــن را کســـب کـــرده و همچنیـــن  ۳۷درصـــد از بـــازار کنســـانتره و

توانسـت تـا بـه امـروز سـرپا بمانـد.

 ۲۸درصـــد گندلـــه از آن شـــرکت گل گهـــر بـــود .ناصـــر تقـــی زاده بـــا

وی تصریـح كـرد :بـا توجـه به شـرایط

اشـــاره بـــه عملکـــرد ســـه ماهـــه ســـال  ۹۶اظهـــار داشـــت :افزایـــش

كنونـی زغالسـنگ ،بایـد كمـك،

۳۸درصـــدی تولیـــد کنســـانتره ،افزایـــش ۳۵درصـــدی میـــزان

همدلـی و همراهـی در بیـن اعضـای

فـــروش و افزایـــش ۴۲درصـــدی ســـرانه تولیـــد و بهـــروری از اهـــم

مجموعـه بیشـتر شـود تـا بتـوان

عملکـــرد شـــرکت در بهـــار امســـال اســـت.

شـرایط را بهبـود بخشـید و اگـر همـه

ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی و ام ــور بی ــن المل ــل ش ــرکت معدن ــی و

در جهـت افزایـش تولیـد كمـك كننـد

صنعتـــی گل گهـــر  ،افزایـــش بهـــره وری  ،در اولویـــت بـــودن تامیـــن

ایـن امـر امکانپذیر اسـت .وی اذعان

کامـــل نیـــاز داخلـــی بـــه ســـنگ آهـــن ،تمرکـــز بـــر تولیـــد فـــوالد و

داشـت :اگـر مشـكالت شـركت حـل

محصـــوالت فـــوالدی ،توجـــه بـــه اکتشـــاف معـــادن ،در دســـت اجـــرا

شـود مشـكالت همه حل خواهد شـد.

بـــودن هـــزاران میلیـــارد تومـــان طـــرح و افزایـــش تولیـــد از جملـــه

مـا پتانسـیل افزایـش تولیـد داریـم

اقدام ــات ای ــن ش ــرکت در س ــال  95ب ــوده اس ــت .ب ــا به ــره ب ــرداری

بـا تلاش میـزان زیـان سـال گذشـته

از طـــرح هـــای گل گهـــر عـــاوه بـــر ایجـــاد تحـــول و شـــکوفایی

نسـبت بـه سـالهای ماقبل كمتر شـد
ً
قطعـا میتـوان به
و بـا تلاش بیشـتر

اقتصـــادی در ســـطح ملـــی و منطقـــه ای ،بـــرای صدهـــا نفـــر از
جوانـــان منطقـــه فرصـــت هـــای شـــغلی مســـتقیم و غیرمســـتقیم

سـودآوری رسـید.

ایجـــاد شـــده اســـت.

نام
نشانی

شماره

عمومی یک

/049م8/96

مناقصه

مدت (روز)

موضوع

تضمین شرکت در مناقصه
نوع

مرحله ای همراه
با ارزیابی کیفی

/050م8/96

/051م9/96

دریافت اسناد

انعقاد قرارداد بین شـرکت سـیتروئن فرانسـه با شـرکت

000ر000ر200ر1

نصب تابلوهاي انتظامي ،اخطاري ،اخباري ،و اطالعاتي

365

در راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي

محل

000ر000ر800
بانکی

بهسازي محور كرمان-ديهوك(تجديد خط كشي

محورهاي روكش شده و در حال احداث كل محور

365

000ر000ر550

000ر181ر803ر10

و نصب بلوكهاي بتني جدا كننده ترافيكي(نيوجرسي) در

365

000ر000ر320

070ر125ر244ر6

كرمان-راور-ديهوك)

احداث باند دوم جيرفت-بافت-سيرجان(تهيه و حمل
حوزه راههاي سيرجان و بافت)

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان
يا سايت ( /http//iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت سه روز

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبيرخانه مدیریت حراست)
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد ،به مدت دو هفته

سـیتروئن نیسـت ،که تا پایان سـال جاری از نخسـتین

پیشنهاد ها
گشایش

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد مناقصه

نیـز  50درصـد برابـر اسـت.

پیشنهاد ها

658ر368ر847ر15
راهداري 1396

مهلت

سـهم سـایپا در این قرارداد  50درصد و سـهم سـیتروئن

195ر724ر792ر23

ضمانت نامه

خودروسـازی سـایپا ،گفت:شـرکت سـیتروئن در حـال

محصـول ایـن شـرکت رونمایـی مـی شـود .وی افـزود:

مبلغ (لاير)

مبانی

فهرست بهاي

تحویل

حاضر شـرکت سـایپا -سـیتروئن شـده و دیگر شـرکت

برآورد

مبلغ (ریال)

365

استان كرمان)

نوشـت :تیبـا جایگزیـن خوبـی

پرایـد افزایـش مـی یابـد .مهـدی جمالـی بـا اشـاره بـه

آشـامیدنی جدیـد هسـتند .مدیـر امور

احداث باند دوم جيرفت-بافت-سيرجان(تهيه و حمل و

سـایپا،

بـرای پرایـد بـوده و تیـراژ تولیـد آن بـرای جایگزینـی

ندارنـد و فقـط بـه دنبـال حفر چـاه آب

راههاي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان)

خانـه ملـت به نقـل از مدیرعامل
گـروه

روسـتا مشـکل قطعـی آب آشـامیدنی

/048م 7/96بتني جدا كننده ترافيكي(نيوجرسي) در حوزه استحفاظي

ارتباطـات گسـترده تـر بیـن ایـران و عمـان باشـیم.

خودروسـازی

روسـتایی اسـتان کرمـان مـردم ایـن

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

طبیـب زاده اظهـار داشـت :امیدواریـم روز بـه روز شـاهد

پراید میشود

ی مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضلاب

احداث كنار گذر كرمان(تهيه و حمل و نصب بلوكهاي

از  50میلیـون دالر آن وارد ایـران شـده اسـت .سـیدمهدی

تیبا با افزایش تیراژ جایگزین

از

ایـن موضـوع را رد مـی کننـد .بـه گفته

کرمان -بلوار شهید صدوقی -رو به روی سه راه فارابی -کد پستی  -7617899596شناسه ملی 14000275775

گفـت :تاکنـون کـه کار سـازمان

یافتـه ای صـورت نگرفتـه ،پـروژه ای بـا سـرمایه گـذاری

میکننـد.
سـوی

شاخص ها در گل گهر
مثبت است

فراخوان مناقصه (نوبت اول)

کرمان با کشـور عمان

معادن و کشـاورزی اسـتان کرمان

از
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مـردم روسـتای خواجـه نظـام از

مردم می گویند آب نداریم ،مسووالن می گویند آب هست

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب

7

صمت

10003432117834

8
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داده نما
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034-32117852

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

داده نمای زیربه تاریخچه چسب  ،ازچسب اسب تا چسب المر
تا فناوری نانو اشاره شده است.

گزارش زیر تصاویر زیبایی از حیات وحش را مشاهده میکنید که در هفته
گذشته به ثبت رسیدهاند.

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

نگاه
034-32117852

دیدنیهای حیات وحش در هفت ه گذشته /گاردین

کولبرهای زمان قاجار
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دو خواهــر کــه ماجــرای قتــل رحیــم را

خو نآلــود بــود ،وارد شــد .بــا دیــدن او

پنهــان کــرده بودنــد دیــروز در دادســرا

شــوکه شــدم و علــت ماجــرا را پرســیدم

مــورد تحقیــق قــرار گرفتنــد .ه گــزارش

کــه میگفــت وسوســه شــده و بــرای

جــام جــم آنالین،دیــروز رحیــم و دو

ســرقت پــول بــه خانــه زن همســایه

خواهــر وی کــه راز ایــن قتــل را  30ســال

رفتــه کــه بــا او درگیــر شــده و وی را

میدانســتند و بازگــو نکــرده بودنــد،

کشــته اســت.

بــرای تحقیقــات بــه شــعبه ســوم

شــاهد جنایــت گفــت :بــرادرم از آن

بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران

موقــع فــرار کــرد .مدتــی آفتابــی نشــد

منتقــل شــدند.

تــا ایــن کــه ازدواج کــرد و در مکانــی

خواهــر بزرگتــر متهــم بــه عنــوان

دیگــر زندگــی کــرد .چنــد بــار خواســتم

شــاهد در ایــن پرونــده بــه بازپــرس

بــه پلیــس بگویــم و راز قتــل را فــاش

ســجاد مناف ـیآذر گفــت :تابســتان ســال

کنــم ،امــا ترســیدم کــه شــوهرم مــرا

 66بــود .یــک روز بــرادرم بــر ســر پولــی

طــاق بدهــدو دو بچــهام بیســرپناه

کــه در خانــه داشــت بــا پــدرم دعــوا کــرد

شــوند و آبــروی خانواد همــان بــرود.

و از خانــه خــارج شــد .ســاعتی بعــد

بــه همیــن خاطــر  30ســال ســکوت

پــدرم بــه خانــهام آمــد و ســراغ بــرادرم

کــردم امــا میدانســتم یــک روز ماجــرا

را از مــن گرفــت .زمانــی کــه متوجــه شــد

فــاش میشــود و شــرمنده خانــواده

در خانــه مــن نیســت ،از آنجــا رفــت.

همســایهام هســتم.

چنــد ســاعت بعــد بــرادرم آمــد .بــرادرم

ایــن در حالــی بــود کــه خواهــر کوچکتــر

چنــد روزی مهمــان مــا بــود .روزی کــه

متهــم بــه قاضــی پرونــده گفــت :مــن

پیــرزن همســایهمان فــوت کــرده بــود،

زمانــی کــه جنایــت رخ داد ،کالس اول

مــن و دختــر و پســر خردســالم در خانــه

مدرســه بــودم .آن موقــع خوابیــده بــودم

بودیــم .زنــگ در بــه صــدا در آمــد .در

کــه بــا شــنیدن صــدای مــادر و بــرادرم

را کــه بازکــردم بــرادرم بــا چهــره رنــگ

بیــدار شــدم .آن موقــع بــرادرم بــه خانــه

پریــده و در حالــی کــه لبا سهایــش

آمــده بــود و داشــت دربــاره قتــل پیــرزن

جزییات جدید از قتل

برادر زن در نزاع شبانه

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

درد شکم مرد  40ساله راز شوم او را لو داد
 ۱۱۶بسته تریاک با عمل جراحی از شکم یک نفر قاچاقچی در زنجان کشف شد.

034-32117852
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ناگفتههای دوخواهر از جنایت
 30ساله

10003432117834

همســایه خواهــر بزرگتــرم بــا او حــرف

ســرم مــیآورد .آن موقــع او حتــی بــه

مــیزد .مــادرم میگفــت توآبرویمــان را

مــادرم گفتــه بــود اگــر نــوه پیــرزن در

بــرد های .بــرادرم میگفــت بــه خاطــر

خانــه بــود او را هــم میکشــت .در ایــن

پــول ،پیــرزن را بــا ضربههــای چاقــو

ســا لها چنــد بــار خواســتم ماجــرای

کشــته و ســرش را بریــده اســت .مــادرم

جنایــت را بــرای پلیــس بازگــو کنــم کــه

میگفــت بــرو خــودت را معرفــی کــن

نشــد امــا دیگــر از ایــن وضــع خســته

چــون یــک روز دســتگیر میشــوی .

شــده بــودم ،بــا خواهــر بزرگتــرم حــرف

وی افــزود :بــرادرم مدتــی فــراری بــود

زدم و ســرانجام بــه اداره پلیــس رفتــم و

و زمانــی کــه آ بهــا از آســیاب افتــاد،

خبــر دادم کــه بــرادرم قتلــی انجــام داده

ازدواج کــرد .آن موقــع کــودک بــودم و

کــه در ادامــه او دســتگیر شــد .

کســی حرفــم را بــاور نمیکــرد .بــرادرم

متهــم بــه اتهــام مباشــرت در قتــل

مــرا هــم تهدیــد کــرده بــود نبایــد حرفــی

عمــدی روانــه بازداشــتگاه پلیــس شــده

بزنــم در غیــر ایــن صــورت بالیــی بــر

و تحقیقــات از او ادامــه دارد.

نموده بود.
رییــس پلیــس آگاهــی خراســان شــمالی از
دســتگیری  11ســارق حرفـهای در ایــن اســتان
خبــرداد .ســرهنگ رضــا عــرب زاده اظهــار داشــت :در
پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت در اســتان ،بالفاصلــه
موضــوع در دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه بــا ســرقت
ایــن پلیــس قــرار گرفت .عــرب زاده افــزود :مامــوران

مرتضــوی بــه کالنتــری  112ابوســعید اعــام شــد.
بــا حضــور مأمــوران در محــل و انجــام تحقیقــات
اولیــه مشــخص شــد درگیــری میــان دو نفــر بــه

دادســرای امــور جنایــی و پلیــس آگاهــی اعالم شــد.

نــام هــای ابوالفضــل 40ســاله و تقــی  42ســاله کــه

بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع قتــل عمد

بــا یکدیگــر نیــز دارای رابطــه خویشــاوندی هســتند

و بــه دســتور بازپــرس شــعبه ششــم دادســرای امــور

بــه وقــوع پیوســته کــه نهایتــا بــا دخالــت مأمــوران

جنایــی پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار اداره ویژه

درگیــری بیــن ایــن دو نفــر خاتمــه پیــدا کــرد و

قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.

تقــی بــه خانــه خــود رفــت.

دوستم به خواهرم نظر داشت
باید کشته می شد
قتل

بـرادر غیرتــی وقتــی فهمید دوســت

معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیس
آگاهــی تهـران بــزرگ در پایــان ایــن خبر
اعــام داشــت :تحقیقــات در خصــوص
ایــن جنایــت و مشــخص شــدن علــت و
انگیــزه اصلــی وقــوع در مراحــل مقدماتی
قـرار دارد و بـرای متهــم پرونــده نیــز قـرار
بازداشــت موقــت صــادر شــده اســت.

پــس از انجــام یکســری کارهــای اطالعاتــی و تخصصــی
موفــق بــه شناســایی  ۱۱ســارق شــدند .وی بــا اشــاره
بــه اینکــه متهمــان در بازجوییهــای انجــام شــده بــه
 ۳۰فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد ،خاطرنشــان کــرد:
متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شــدند.
فرمانــدار اندیمشــک از اعــزام بالگــرد بــه
منطقــه آتــش ســوزی الــوار گرمســیری خبــر
داد و گفت:یــک فرونــد بالگــرد و تیــم هــای اعزامــی
بــرای مهــار حریــق بــه منطقــه الــوار گرمســیری اعــزام
شدند.
بخشــدار بخــش گوهــران شهرســتان بشــاگرد
گفــت :یــک دســتگاه لــودر در مســیر روســتای

َشــهورخ ایــن شهرســتان بــه دره ســقوط کــرد کــه در
این حادثه دو نفر جان خود را از دســت دادند.
جانشــین

فرماندهــی

انتظامــی

اســتان

خوزســتان گفــت :فــردی کــه بــا شــی مشــکوک
قصــد ســرقت از یــک بانــک در شوشــتر را داشــت بــا
هوشــیاری پلیس دستگیر شد..
برخــورد دو دســتگاه پــژو  405و پــارس در
جــاده کامیــاران ســنندج بــه مــرگ ســه تــن و
زخمی شــدن یک تن منجر شد.

(نوب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

تا
ول)

انتخاب پیمانکارتامین خودرو با راننده مورد نیازشرکت آب

دارم و بــرای قاتــل  rپســرم حکــم قصــاص مــی خواهــم.

صمیمــی اش بــه خواســتگاری

ســپس مهــدی پشــت تریبــون دفاع ایســتاد و گفت :مهــرداد و

خواهــرش رفتــه کینــه او را بــه دل

حســین از ســالها پیــش بــا هــم دوســت بودنــد ،امــا از وقتی

گرفــت و بــا همدســتی دوســتش

حســین بــه خواســتگاری خواهــر مهــرداد رفــت رابطــه آنهــا بــا

درگیــری مرگبــاری را رقــم زد .ایــن پســر و دوســتش دیــروز

هــم بــد شــد .مهــرداد دیگــر جــواب تمــاس هــای حســین را

پــای میــز محاکمــه ایســتادند و انگشــت اتهــام را بــه ســوی

نمــی داد و مــی گفــت او بــه خواهــرش نظــر داشــته اســت.

یکدیگــر نشــانه رفتنــد .در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده

چنــد روز قبــل از قتــل نیــز آنهــا بــا هــم درگیــر شــده بودنــد تــا

کــه دیــروز در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهـران

اینکــه ظهــر بیســت و چهــارم شــهریور  94مــن و مهــرداد ســر

و بــه ریاســت محمــد باقــر قربــان زاده و بــا حضور دو مستشــار

کوچــه ایســتاده بودیــم کــه حســین و دوســتش ســر رســیدند

تشــکیل شــد ابتــدا نماینــده دادســتان کیفرخواســت را خوانــد.

و دعــوا دوبــاره شــروع شــد .حســین فحاشــی کــرد و بــا چاقــو

او گفــت :مهــدی و مهــرداد  27ســاله متهم اند بیســت و چهارم

بــه دســت مهــرداد زد .وی ادامــه داد :در آن لحظه تعــداد زیادی

شــهریور  94بــه دنبــال درگیــری در گل تپــه ورامین حســین 20

در محــل جمــع شــده بودنــد و دعــوا را تماشــا مــی کردند.مــن

در پرونــده بـرای متهمــان اشــد مجــازات مــی خواهم.ســپس

مهــرداد ضربــه هــای بعــدی را بــا شمشــیر بــه حســین زد کــه

پــدر قربانــی در جایــگاه ویــژه ایســتاد و گفــت :پســرم مدتــی

او جــان ســپرد.من در دعــوا هیــچ ضربــه ای بــه مقتــول نــزدم

بــود بــا مهــرداد قهــر کــرده بــود ،امــا او و دوســتش مهــدی

و در اداره آگاهــی بــه دروغ اعتـراف کــردم کــه ضربــه کاری بــه

آنقــدر بــا گوشــی موبایــل پســرم تمــاس گرفتنــد تــا او را از

قلــب حســین را مــن بــه او زده بــودم.

منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان (فرآیند /0/5الف)96/
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای نســبت بــه انتخــاب پیمانــکار
ذیصــاح جهــت تامیــن خــودرو بــا راننــده مــورد نیــاز شــرکت آب منطقــه ای کرمــان و واحدهــای تابعــه در ســطح
اســتان ،در مــدت یــک ســال شمســی ،اقــدام نمایــد .لــذا بدینوســیله از شــرکتهای تعییــن صالحیــت شــده توســط
یکــی از ادارات کل کار و امــور اجتماعــی اســتانهای کشــور و دارای ســابقه انجــام کار مشــابه ،دعــوت بعمــل مــی آیــد
بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه در قبــال ارائــه رســید واریــز مبلــغ ســیصد هــزار ریــال بــه حســاب جــاری شــماره
 2165083975007بانــک کشــاورزی شــعبه سرپرســتی کرمــان حداکثر تــا ســاعت  14:30روز چهارشــنبه  1396/05/04در
نشــانی کرمــان خیابــان پاســداران ،شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ،ســاختمان شــماره دو ،طبقــه همکــف ،اتــاق  131دفتر
قراردادهــا ،نماینــده خویــش را کتبــا معرفــی و اعــزام نماینــد .شــرکت کننــدگان در فرآینــد بایســتی هــر یــک از پــاکات
الک و مهــر شــده الــف و ج حــاوی (ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه و اســناد مناقصــه تکمیــل شــده و مــدارک مربــوط
بــه پیشــنهاد قیمــت) کــه در یــک بســته مناســب لفــاف پیچــی شــده باشــد را حداکثــر تــا ســاعت  11:30روز شــنبه
 1396/05/14بــه دبیرخانــه محرمانــه دفتــر حراســت بــه نشــانی کرمــان ،خیابــان پاســداران ،شــرکت آب منطقــه ای
کرمــان ،ســاختمان شــماره یــک ،طبقــه همکــف اتــاق شــماره  105تحویــل نماینــد .زمــان بازگشــایی پــاکات ســاعت 12
مــورخ  1396/05/14میباشــد .آگهــی حاضــر در بخــش معامــات ســایت شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران بــه نشــانی
 wrm.irو همچنیــن پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کشــور بــه نشــانی  Iets.mporg.irقابــل رویــت اســت.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
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ســاله را کشــتهاند .اکنــون بــا توجــه بــه مدرکهــای موجــود

ســعی داشــتم بــه دعــوا خاتمــه دهــم امــا بــی فایــده بــود.

خانــه بیــرون کشــیدند و کشــتند .مــن از هــر دو آنهــا شــکایت

قبضــه ســاح کلــت کمــری بــه همــراه مقادیری فشــنگ

حســین آبــاد دهــدار از توابــع شهرســتان جیرفــت

کــه بالفاصلــه موضــوع بــه قاضــی کشــیک ویــژه

چاقــو از ناحیــه ســینه قــرار گرفتــه اســت.

مقــام قضائــی عنــوان کــرد:در هنــگام دســتگیری یــک

اقــدام بــه قتــل جوانــی بــه نــام (الــف.ف)در روســتای

وارده شــده بــه ناحیــه حســاس بــدن جــان باخــت

بالفاصلــه تقــی توســط مأمــوران دســتگیر و بــا توجه

مواصالتــی فاریــاب بــه جیرفــت دســتگیر شــد.این

روز عیــد نــوروز ســال گذشــته بــه صــورت مســلحانه

درگیــری مقابــل خانــه ای واقــع در خیابــان

تقــی ،بــرادر زن ابوالفضــل مــورد اصابــت ضربــه

شهرســتان جیرفت،قاتــل فــراری(م.س)در محــور

رســیدگی استدادســتان جیرفــت تصریــح کرد:قاتــل در

اعــام شــد کــه ابوالفضــل بــر اثــر شــدت ضربــه

و اینبــار مشــاهده کردنــد کــه ابوالفضــل توســط

اقدامــات اطالعاتــی از ســوی مامــوران پلیــس آگاهــی

عمومــی وانقــاب شهرســتان جیرفــت در حــال

دوم رنــگ جنایــت بــه خــود گرفــت .وقــوع یــک

شــده اســت .بالفاصلــه مأمــوران بــه محــل مراجعــه

رســتمی اظهــار داشت:شــامگاه گذشــته طــی یکســری

برند،گفت:پرونــده در شــعبه بازپرســی دادســرای

مامــوران پلیــس خاتمــه پیــدا کــرد امــا دفعــه

مجــددا درگیــری اینبــار شــدیدتری از ســر گرفتــه

ایــن رابطــه ســه متهــم بازداشــت شــده اند.مجیــد

نفــر دیگــر از همدســتانش در بازداشــت بــه ســر مــی

در ســاعت یــک بامــداد بــه کالنتــری  112ابوســعید

در همــان مــکان قبلــی در خیابــان مرتضــوی،

یــک قبضــه ســاح کلــت کمــری خبــر داد و افــزود:در

وی بــا اعــام اینکــه در ایــن رابطــه قاتــل بــه همــراه دو

درگیــری در خیابــان مرتضــوی یــک بــار توســط

نکــرده بودنــد کــه بــه آن هــا اعــام شــد کــه دقیقــا

از دســتگیری یــک قاتــل فــراری بــه همــراه

داخــل خــودروی متهــم کشــف وضبــط گردیــده اســت.

منتقــل شــد.

امــا هنــوز از محــل حادثــه فاصلــه زیــادی پیــدا

دادســتان عمومــی وانقــاب شرســتان جیرفــت

و همچنیــن یــک قبضــه ســاح ســرد از نــوع ســرنیزه از

بــه شــدت جراحــت ،ابوالفضــل بــه بیمارســتان

بــا پایــان درگیــری مأمــوران محــل را تــرک کردنــد

گزیده ها

10003432117834
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شاخصترین بیرون ماندههای نقل و انتقاالت

چهار کاپیتان تیم ملی تیم ندارند!

مدافعـی کـه قـرار بـود دفـاع چـپ فیکس تیم ملـی در
جـام جهانـی  ۲۰۱۴باشـد و لیونـل مسـی را مهـار کند در
حـال حاضـر بـا وجـود یـک نیم فصـل بیرون نشسـتن

بــا نزدیــک شــدن بــه شــروع فصــل

جامانــده از نقــل و انتقــاالت فوتبــال

هفدهــم ،هنــوز ســتارههای بزرگــی در

ایــران محســوب میشــوند کــه ســابقه

مانــده از نقــل و انتقــاالت.

لیســت تیمهــای فصــل آینــده قــرار

کاپیتانــی تیــم ملــی ایــران را نیــز در

نگرفتهانــد و عجیــب اینکــه در بیــن

کارنامــه دارنــد و جــزو عجیبتریــن

ایــن اســامی چهــار کاپیتــان ســابق تیــم

جاماندههــا محســوب میشــوند .در

ملــی نیــز ق ـرار دارنــد .لیــگ برتــر کمتــر

ایــن بیــن محمــد نصرتــی و محســن

از دو هفتــه دیگــر آغــاز خواهــد شــد و

بنگــر نیــز بــا ســابقه کاپیتانــی تیــم

ایــن در حالــی اســت کــه نــام بســیاری

ملــی هنــوز جایــی در لیســت تیــم هــای

از چهرههــای قابــل توجــه فوتبــال ایــران

لیــگ هفدهــم ندارنــد .در ادامــه نگاهــی

جایــی در لیســت تیمهــای فصــل بعــدی
قــرار نگرفتهانــد.

بسـت ولـی بعـد از پایـان نقـل و انتقـاالت متوجـه شـد
ایـن تیـم حـق اضافـه کـردن بازیکـن جدیـد نداشـته و

قـراردادش غیـر قانونی بوده اسـت .او کـه اکنون بازیکن

اعتمــاد کارلــوس کـیروش نیــز محســوب
میشــود بعــد از مدتــی حضــور در لیــگ

آزاد اسـت امیـدوار بـه مـورد توجـه قـرار گرفتـن توسـط

ســتارگان قطــر بــه آلمــان بازگشــت تــا

تیمـی اسـت و شـانس خـود را جسـتجو میکنـد.

بـرای ولفســبورگ بــه میــدان بــرود .حضور
در آلمــان و تیمــی کــه از آن خاطــرات
او را بــه روزهــای اوجــش بازگردانــد و
مصدومیــت مانــع بــزرگ او شــد .بــدون

تیموریــان بزرگتریــن چهرههــای

کزاده نیـم فصـل گذشـته بـا تراکتورسـازی قـرارداد
بیـ 

کاپیتــان تیــم ملــی کــه مــرد مــورد

خوشــی در ذهــن داشــت نیــز نتوانســت

اشــکان دژآگــه و آندرانیــک

هنـوز تکلیفـش بـرای فصـل جدیـد مشـخص نیسـت.

اشکان دژاگه

تیــم بــودن یکــی از مهرههــای کلیــدی
کــیروش در ســال منتهــی بــه جــام
جهانــی اتفــاق خوبــی بــرای تیــم ملــی
کشــورمان نیســت هرچنــد او
هرگــز بــه حضــور در فوتبــال

ای ـران فکــر نکــرده و همچنــان بــه دنبــال
حضــور اروپایــی خــود اســت و بایــد دیــد
کــدام تیــم شــماره  21ایـران را از آن خــود
خواهــد کــرد.

آندرانیک تیموریان

محسن بنگر

کاپیتــان ســابق پرســپولیس بعــد از

جدایــی از ایــن تیــم راهــی تراکتورســازی

دیگــر کاپیتــان تیــم ملــی نیــز کــه

کــرد و تقریبــا یــک نیــم فصــل بــدون

اکنــون یــک ســال میشــود کــه از جمــع

تیــم بــودن بـرای بازیکــن در چنیــن ســن

شــاگردان کارلــوس کــیروش دور مانــده،

و ســالی کافــی اســت تــا دیگــر مــورد

در فصــل گذشــته در یــک قدمی بازگشــت

عالقــه تیمــی نباشــد .صحبت از بازگشــت

بــه اســتقالل ق ـرار داشــت .بــا ایــن حــال

او بــه تراکتورســازی پــس از مصدومیــت

مشــکل محرومیــت ایــن تیــم از جــذب

هــادی محمــدی مطــرح شــد کــه البتــه

بازیکــن در نیــم فصــل گذشــته باعث شــد

روز گذشــته توســط یحیــی گل محمــدی

تــا او بــه نفــت تهـران بــرود و روی ارســال

تکذیــب شــد تــا ایــن مدافــع شــمالی نیز

جــزو گزینههــای حضــور در ســپیدرود
محســوب میشــد کــه ایــن انتقــال
نهایــی نشــد و اکنــون بایــد دیــد شــماره
 14ســالهای اخیــر چــه تصمیمــی ب ـرای

اکنــون بــدون تیــم محســوب شــود.

وحید طالبلو

بــاز هــم کاپیتــان و اینبار کســی که ســابقه
بســتن بازوبنــد اســتقالل را در کارنامه دارد
در ابتــدای فصــل بــدون مقصد اســت.

والیبال

ســرمربی تیــم ملــی
والیبــال ایــران دعــوت
فدراســیون والیبال روســیه

انتخابــی جهــان در ایــن شــهر ،راهــی اســتانبول ترکیــه

را نپذیرفت.تیــم ملــی

میشــوند تــا از دهــم تــا ســیزدهم مردادمــاه در ترکیــه

فوتبال

پیکان تهران -پدیده خراسان
صنعت نفت آبادان -استقالل تهران
سیاه جامگان -ذوبآهن اصفهان
استقالل خوزستان -تراکتورسازی تبریز
نفت تهران -سپیدرود رشت
گسترش فوالد تبریز -پارس جنوبی جم
پرسپولیس تهران -فوالد خوزستان
سپاهان اصفهان -سایپا تهران

سایپا -صنعت نفت
ذوبآهن اصفهان -گسترش فوالد
استقالل تهران -استقالل خوزستان
پارس جنوبی -پیکان
فوالد خوزستان -نفت تهران
سپیدرود -سیاه جامگان
تراکتورسازی -پرسپولیس

هفته سوم

صنعت نفت آبادان -پدیده
پیکان -ذوبآهن اصفهان
استقالل خوزستان -سایپا
نفت تهران -پرسپولیس
گسترش فوالد -سپیدرود
استقالل تهران -تراکتورسازی
سپاهان -پارس جنوبی جم

هفته چهارم

پدیده  -استقالل خوزستان
پارس جم  -صنعت نفت
ذوب آهن  -سپاهان
سپیدرود رشت  -پیکان

ضد حال باشگاه قطری به حریف آسیایی
پرسپولیس

قبــل از اعــزام بــه اردبیــل و حضــور در رقابتهــای

هفته اول

سیاه جامگان -فوالد

آینــدهاش خواهــد گرفــت.

را پذیرفت.بــر ایــن اســاس ملــی پوشــان کشــورمان

شروع لیگ از پنجم مرداد

پدیده -سپاهان

گذشــته بنگــر  ۳۷ســاله را خانهنشــین

خــود نیــز باعــث قهرمانــی ایــن تیــم در

برنامه لیگ برتر

هفته دوم

شــد امــا درگیــری بــا قلعهنویــی در فصــل

جــام حذفــی شــد .او در پایــان فصــل

کوالکوویچ دعوت روسیه را قبول نکرد
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کزاده
هاشم بی 

میاندازیــم بــه نــام بازیکنــان باقــی
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ورزش

تراکتورسازی  -نفت تهران
فوالد خوزستان  -گسترش فوالد
سایپا  -استقالل
پرسپولیس  -سیاه جامگان

باشــگاه لخویــا قطــر

همــه چیــز مهیــا بــود تــا او پیراهــن االهلــی

ضــد حــال بــدی بــه

را بــر تــن کنــد.
اســپورت

عربســتان

نوشــت

حریــف پرســپولیس

روزنامــه

در لیــگ قهرمانــان

کــه باشــگاه لخویــا ضــد حــال بــدی بــه

والیبــال ایـران کــه چنــدی پیــش از ســوی ســه کشــور

اردو آمــاده ســازی برگ ـزار کننــد و دو دیــدار دوســتانه

آســیا زد و آنهــا را ســرکار گذاشــت.

االهلــی زد ،چــرا کــه آنهــا بــا وجــود توافــق

ترکیــه ،بلغارســتان و تونــس بــرای برگــزاری اردوی

نیــز بــا تیــم ملــی ترکیــه خواهنــد داشــت .نوزدهمیــن

آن طــور کــه ایســنا نوشــته باشــگاه االهلــی

المســاکنی بــا ســران االهلــی در نهایــت

تدارکاتــی و دیــدار دوســتانه دعــوت شــده بــود ،در

دوره مســابقات والیبــال قهرمانــی مــردان جهــان  10تــا

عربســتان حریــف تیــم فوتبــال پرســپولیس

اجــازه جدایــی را بــه ســتاره خــود ندادنــد.

هفتــه جــاری نیــز از ســوی فدراســیون والیبال روســیه
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در یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا

تنــش سیاســی بیــن قطــر و عربســتان

بـرای برگـزاری اردوی مشــترک دعوت شــد .ســرمربی

بــا حضــور  24تیــم بــه میزبانــی دو کشــور ایتالیــا و

بــه شــمار میآیــد .االهلــی ســخت بــه

باعــث شــد تــا باشــگاه لخویــا هــم بــا

تیــم ملــی والیبــال ایــران بــه دلیــل اینکــه برنامــه

بلغارســتان برگـزار میشــود .مرحلــه نهایــی مســابقات

دنبــال تقویــت خــود در تابســتان اســت.

جدایــی بازیکــن خــود و پیوســتن بــه یــک
تیــم عربســتانی مخالفــت کنــد.

تیــم ملــی بـرای ســفر بــه ترکیــه قطعــی شــده بــود و

والیبــال انتخابــی مــردان جهــان در قــاره آســیا در دو

یکــی از بازیکنــان مــورد عالقــه ایــن تیــم

کارهــای اجرایــی ماننــد بلیت و محل اســکان از ســوی

گــروه بــه صــورت گروهــی برگـزار میشــود کــه رقابــت

عربســتانی کــه مد تهاســت بــه دنبــال او

نکتــه جالــب ایــن کــه باشــگاه لخویــا

میزبــان انجــام شــده بــود ،دعــوت روســیه را نپذیرفت.

هــای گــروه ( )Aاز  19تــا  23مردادمــاه بــه میزبانــی

اســت ،یوســف المســاکنی ســتاره تونســی

اجــازه داد تــا ســتاره ایــن تیــم بــا االهلــی

کوالکوویــچ از بیــن ســه کشــور ترکیــه ،بلغارســتان و

ایـران در شــهر اردبیــل برگـزار خواهــد شــد و تیمهــای

لخویــا اســت.

وارد مذاکــره شــود و بــه آنهــا چــراغ ســبز

تونــس نیــز بــه دلیــل فاصلــه نزدیــک ترکیــه بــا

ایـران ،چیــن ،کرهجنوبــی ،قطــر و قزاقســتان بـرای دو

االهلــی مذاکــرات خوبــی بــا المســاکنی

نشــان دهــد ،امــا در حالــی کــه همــه چیــز

ایــران و شــرایط آب و هوایــی اســتانبول بــا اردبیــل

ســهمیه رقابتهــای جهانــی ســال  2018بــه مصــاف

داشــت و بــا ایــن بازیکــن بــرای عقــد

در حــا ل نهایــی شــدن بــود اجــازه جدایــی

میزبــان رقابتهــای انتخابــی جهــان ،دعــوت ترکیــه

یکدیگــر میرونــد.

قــرارداد بــه توافــق نهایــی رســیده بــود و

را بــه او نــداد.

هفته پنجم

استقالل  -پدیده

نفت آبادان  -ذوب آهن
استقالل خوزستان  -پارس جنوبی
پیکان  -فوالد خوزستان
سیاه جامگان  -نفت تهران
سپاهان  -سپیدرود
گسترش فوالد  -پرسپولیس
سایپا -تراکتورسازی

هفته ششم

پدیده -سایپا

سپیدرود -نفت آبادان
ذوب آهن -استقالل خوزستان
پرسپولیس -پیکان
نفت تهران -گسترش
تراکتورسازی -سیاه جامگان
فوالد خوزستان -سپاهان
پارس جنوبی جم -استقالل

هفته هفتم

اردوی تیم ملی هندبال

تراکتورسازی  -پدیده

عصر شنبه ،اولین روز از دومین مرحله اردوی تیم ملی هندبال با

نفت آبادان  -فوالد خوزستان

حضور لژیونرهای تیم ملی در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد.

استقالل  -ذوبآهن اصفهان
استقالل خوزستان  -سپیدرود رشت
پیکان  -نفت تهران
سیاهجامگان  -گسترش فوالد
سپاهان  -پرسپولیس
سایپا  -پارس جنوبی

عکس ایرنا

هفته هشتم

پارس جنوبی  -پدیده
پرسپولیس  -نفت آبادان

مسابقات لیگ دسته یک گلف کشور در اصفهان
مسابقات لیگ دسته یک گلف کشور به میزبانی اصفهان و با حضور هشت
تیم شامل تیم های چهار محال و بختیاری ،خوزستان ،هندیجان ،شهید
شهنی فیض(خوزستان) ،اردبیل ،مازندران ،شاهین شهر و پاالیش نفت
آبادان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد.

دعوت کنفدراسیون آسیا از برانکو و منصوریان

کنفدراسیون فوتبال آسیا برانکو ایوانکوویچ و علیرضا منصوریان

سرمربیان دو تیم پرسپولیس و استقالل را به اجالس مربیان
برتر این قاره در شانگهای چین دعوت کرد.

ذوبآهن اصفهان  -سایپا
فوالد خوزستان  -استقالل خوزستان
سیاه جامگان  -پیکان
نفت تهران  -سپاهان
سپیدرود  -استقالل
گسترش فوالد  -تراکتورسازی
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آیا می دانید
یــا میدانیــد وزن  ۱قاشــق چایخــوری از

طالع بینی روز
فروردیــن :امــروز در حالــی كــه عطــارد ســیاره بخــت شــما

سیاه چاله ها  ۲میلیارد تن است

تشــویقتان میكنــد كــه تفكراتتــان را بیــان كنیــد ،عملكردهــای

آیــا میدانیــد یــك ســیاهچاله در

شما به روشنی بیانگر تفكرات شما هستند.

كهكشــان را ه شــیری اســت کــه هــر

اردیبهشــت :امــروز شــما نســبت بــه حرفهــای دیگـران در محل

ثانیه  ۱۰۰۰بار دور خود میچرخد

كار بیــش از حــد حســاس شــدهاید ،ولــی بهتریــن كار ایــن

آیــا میدانیــد ضریــب هوشــی انســان

است كه زیاد این جور مسائل را جدی نگیرید.

آیــا میدانیــد هــر تــار مــوی انســان

كــه تبدیــل بــه یك مشــكل واقعــی شــود میتوانــد در طــول روز

های معمولی بین  ۸۵تا  ۱۰۵است
میتواند تا وزن  ۱۰۰گرم رشد کند
آیــا میدانیــد بلندتریــن مــوی ســر دنیــا

خــرداد :روابــط متقابــل شــما بــا یكــی از اطرافیانتان تــا موقعی
گسترش پیدا كند.

تیــر :شــما میدانیــد كــه احساســهایتان در مــورد یــك موضــوع

 ۶متر است

مهــم چگونهانــد ،ولــی هیــچ راهنمایــی نداریــد كــه بتوانیــد

آیــا میدانیــد وزن مــوی ســر هــر فــرد در

احساســاتتان را تبدیــل بــه دیدگاهــی كــرده كــه تــا مدتهــا

طــول عمــرش بــا وزن  ۲فیــل آفریقایی

تأثیرگذارباشد.

آیــا میدانیــد چشــم انســان معــادل یک

بودهایــد و خــوش درخشــیدهاید ،مهــم ایــن اســت كــه شــما

دوربین  ۱۳۵مگا پیکسل است

هنــوز فكــر میكنیــد بایــد احساســات شــخصیتان را پنهــان

برابر است

آیــا میدانیــد ســریعترین عنکبــوت دنیــا

مــرداد :مهــم نیســت كــه شــما در عرصــه عشــق چقــدر موفــق

كنید.

دارای ســرعت  km ۱۶در ســاعت اســت

شــهریور :در حالیكــه عطــارد بــه شــما كمــك میكنــد كــه بــه

آیــا میدانیــد یــک انســان نهایتــا میتواند

چیزهایــی كــه میخواهیــد برســید زندگــی شــما روز بــه روز
ً
ضمنــا خورشــید و نپتــون هــم یكســری
روشــنتر میشــود.

که در افریقاست
با سرعت  km ۳۵در ساعت بدود
آیــا میدانیــد نوعــی عنکبــوت میتوانــد

انتخابهای مشكل پیش روی شما قرار میدهند.

 ۳۰۰برابر وزنش را بلند کند

فكــر میكننــد بیشــتر اســت .شــما وقتــی در ســختترین

آیــا میدانیــد طــول مــوج نــور مرئــی
بین  ۴۰۰ - ۷۰۰نانومتر است
آیــا میدانیــد خورشــید کوچکتریــن
ستاره دنیا است
آیــا میدانیــد وقتــی بــه خورشــید نــگاه
میکنیــد صحنــه  ۸دقیقــه قبــل از آن را

تحــت فشــار ق ـرار ندهیــد ،نمیتوانیــد بــر ایــن مشــكل چیــره

مشاهده میکنید
خــود  ۲۰۰۰بــار بزرگتــر از حجــم کنونــی
خود را داشته است.
آیــا میدانید مســاحت ســوراخ اوزون ۲۴
میلیــون کیلومتــر مربــع یــا بــه انــدازه
آمریکای شمالی است
آیــا میدانیــد ســاالنه  ۱.۳میلیــون متــر
مکعــب چــوب صــرف چوبهــای غــذا
خوری در چین میشود
آیــا میدانیــد در طوفــان شــن کویــر بیــن

ارنست همینگوی

و کبابی مخصوص
 ۶عدد،

ولـی مـزه دار کـردن مرغ تأثیـر زیـادی در طعم نهایی

آرد ذرت را بـا هـم مخلـوط کنیـد .تخم مـرغ را هم در

 ۲قاشـق غذاخوری،

دارد ،پـس توصیـه می کنم حذف نکنید.بعد از مزه دار

ظـرف گـود دیگـری هـم بزنید.حـاال بازوهـای آمـاده

 ۴قاشـق

شـدن مـرغ هـا در حالیکـه بـازوی مـرغ را بـا یـک

شـده را ابتـدا در مخلـوط آرد بزنیـد تا خوب کاور شـود

غذاخـوری ،پـودر سـوخاری  ۱پیمانه ،تخـم مرغ ۱

دسـتتان گرفتید بـا چاقو یک برش به قسـمت باالی

بعد در تخم مرغ زده شـده بزنید و برای بار دوم در آرد

 ۲قاشـق غذاخوری،نمک و فلفل

آن بدهید تا گوشـتش از اسـتخوان جدا شـود حاال با

بزنید و خوب تکان بدهید تا کامالً آغشـته شـود همه

سـیاه و آویشـن بـه مقـدار الزم ،زعفـران آب گرفتـه

کمک چاقو یا دسـت گوشـت بازو را به سـمت پایین

ی بازوها را به همین ترتیب آماده کنید.در شـیرجوش
ًَ
نسـبتا زیادی روغن
یـا قابلمـه ی کوچک گودی مقدار

بـرای پاچینـی از قسـمت بـاالی بـال مـرغ کـه همان

بـه سـمت انتهـای بـازو ببریـد و برگردونیـد .گوشـت

بریزیـد و روی حـرارت متوسـط قـرار بدهیـد تا خوب

بازوی مرغ اسـت اسـتفاده مـی کنیـم .بازوهای مرغ

تقریبـا یـه حالـت گرد و توپـی پیدا می کنـد و انتهای

داغ شـود وقتـی روغن خـوب داغ شـد ،پاچینی های

را جـدا کنیـد و بـا یک عدد پیـاز خالل شـده و زعفران

بـازو جمـع می شـود .اگر گوشـت خوب فـرم نگرفته
ً
بعدا
نگران نباشـید ،با دسـتتان بـه آن حالت بدهیـد.

آمـاده شـده را در قابلمه بگذاریـد و روی حرارت مالیم
اجـازه بدهید خوب سـرخ شـوند.یادتان باشـد حرارت

خـوب هـم بزنید تـا مواد به خـورد مـرغ برود.مرغها را

داخـل آرد و تخـم مـرغ کـه مـی زنید بهتـر جمع می

نبایـد زیـاد باشـد چـون داخـل پاچینی هایتـان خام

بگذارید چند سـاعت یا از شـب تا صبح مزه دار شـود.

شـود و خـودش را مـی گیرد .در ظرفی پودرسـوخاری،

باقـی مـی مانـد و روی آن مـی سـوزد باید بـا حرارت

اگـه عجلـه دارید می توانید این مرحلـه را حذف کنید

کنجـد ،نمـک و فلفل و آویشـن و پودر پنیـر پارمزان و

مالیم حدود  ۲۰دقیقه سرخ شوند.

مـواد الزم جهـت تهیـه پاچینی بازوی مـرغ
پیاز

 ۱عدد ،آب لیمو ترش

آرد ذرت

 ۱قاشـق غذاخـوری ،کنجـد

عدد ،پنیر پارمزان

مقداری،روغن جهت سرخ کردن.

و آب لیمـو تـرش و نمـک و فلفل در ظرفـی بریزید و

بکشـید تا کامالً از اسـتخون جدا شود.گوشـت بـازو را

سودوکو شماره 948

خود را بر روی موضوع یا شخص خاصی متمركز كنید.

و هنــوز هــم تــا موقعــی كــه خودتــان را بـرای وارد عمــل شــدن

برترین خردمندان و پستترین بیخردان !

پاچینیبریان

پاسخ سودوکو شماره 947

آبــان :شــما از اینكــه آنقــدر منتظــر یــك پیش آمــد بودیــد كه به
نظــر میرســد هیــچ وقــت هــم اتفــاق نیفتــد خســته شــدهاید.

آیــا میدانیــد زمیــن در آغــاز پیدایــش
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در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمییابند :

034-32117852

مهــر :تواناییهــای شــما نســبت بــه آن چیــزی كــه دیگــران
مراحــل زندگــی خــود بودیــد ایــن توانایــی را داشــتید كــه فكــر

10003432117834

شوید.

آذر :امــروز اصـاً اهمیتــی نــدارد كــه قصــد و نیــت شــما خــوب
اســت ،بــه خاطــر اینكــه مرزهایــی كــه ب ـرای خودتــان تعییــن
كردهاید خیلی قابل تغییر هستند.

دی :تمــام كــردن كارهــای نیمــهكاره قبلیتــان شــاید امــروز
بیشــتر از هــر چیــز دیگــری رضایت شــما را جلــب كند .اگــر الزم
بود یك لیست از كارهای ناتمامتان تهیه كنید.

بهمــن :امــروز نبایــد تابــع امیــال آنــی خــود باشــید ،بـرای اینكه
در حــال حاضــر ســریع واكنــش نشــان دادن بــه نظــر نمیرســد
كه برای شما مناسبترین رفتار باشد..

اســفند :ســیاره بخــت شــما یعنــی نپتــون امــروز در حالــی كه با

 ۶۰تــا  ۲۰۰میلیــون تــن شــن جابجــا

خورشــید و عطــارد برخوردهــای ناخوشــایندی دارد ،كمــی هــم

میشود.

تحت فشار و استرس قرار دارد.
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کهکیلوییه و
بویراحمد

فارس

بوشهر

روزنامه «ابتکار جنوب»

در گزارشی

به نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان بویر

اصفهان

احمد پرداخته.

روزنامه «افسانه »

از میزبانی فارس از

 12شهید گلگون کفن خبر داده.

روزنامه «بامداد جنوب»

البرز

روزنامه «البرز فردا»

در گزارشی با

تیتر «محرمانه ترین استانداری» از عدم

حضور خبرنگاران در شوراهای مهم تصمیم

از آغاز

و گفته نخلداران امیدوار به کوتاه شدن دست

بوشهر

روزنامه «خراسان رضوی»

روزنامه «پیام عسلوییه»

از

تیراندازی در کالنتری آب بخش این استان

خراسان جنوبی

مازندران

گزارشی به موضوع کودک آزاری در این استان
خبر پرداخته و گفته هر روز دو مورد کودک

هرمزگان

روزنامه «دریا»
بشاگردی خبر داده.

روزنامه « اصفهان زیبا »

به

موضوع سرنوشت کودکان رها شده در اصفهان

روزنامه «امروزخراسان جنوبی»

از اختصاص تسهیالت صندوق توسعه ملی
برای پروژه راه آهن این استان خبر داده.

روزنامه «خبرشمال»

در صحبتی از

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
گیالن گفته زمین خواران گیالن یقه سفیدان
زیرکی هستند که از ظرفیتهای قانونی با

خبر داده.

در

www.payamema.ir

پرداخته.

گیری در البرز انتقاد کرده.

برداشت خارک و رطب در این استان خبر داده

آزاری رخ میدهد.

» به فراهم آمدن زمینه صادرات انواع گل از

اصفهان

اصفهان پرداخته.

دالالن هستند.

خراسان رضوی

روزنامه «اصفهان امروز»

در

گزارشی با تیتر «اصفهان پایتخت گل ایران
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هوش خود استفاده میکنند.

از حمله پلنگ به دامدار

اصفهان

روزنامه «زاینده رود»

در گزارشی

با تیتر «اورژانسهای استان شلوغ شد» از
تبعات افزایش الودگی و گرد وغبار پرداخته.

14

www.payamema.ir

بازار
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یارانه تیرماه امروز واریز میشود

یارانه نقدی تیرماه ساعت  ۲۴امروز همزمان با  ۲۶تیرماه به حساب سرپرستان خانوار

واریز خواهد شد.

034-32117852
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راهنمای خرید چرخخیاطی
قبل از خرید چرخ چه نکاتی را باید

چرخخیاطــی را کــه شــما خریــداری کــرده
بــا خــود بــه خانــه میبریــد وســیله خــوب

ایران خودرو

در نظر گرفت؟

و در حقیقــت یــک گنجینــه قیمتــی اســت

دنا با موتور 43,400,000 .................................. EF7

 -1ابتــدا دقــت کنیــد کــه چــرخ ماکــو گــرد

کــه ســالیان دراز در منــزل شــما خواهــد

پژو  207جدید 42,000,000..........................................

باشــد .هرگــز چرخهــای ماکــو دراز نخریــد،

مانــد و از آن اســتفاده خواهیــد کــرد ،ازایـنرو

پژو  . 206تیپ 33,300,000 ................................. 2

زیــرا ایــن نــوع چرخهــا ارتعــاش زیــادی دارنــد،

بایــد در انتخــاب آن دقــت بــکار ببرید.چــرخ

رنو کپچر 115,000,000 ........................................ 2017

درصورتیکــه چــرخ بایــد بــدون صــدا و ارتعــاش

هــای خیاطــی معمولــی کــه شــما در بازارهــا
میبینیــد تقریبـ ً
ـا همــه از یــک نــوع هســتند

سمند 31,700,000 ................................................ LX

کار کنــد.

پژو پارس 40,800,000 ........................................ LX

- 2یــک چــرخ خیاطــی مــدرن بایــد پارچــه را

و از ســالهای پیــش تاکنــون در ســاختمان

وانت آریسان دوگان ه سوز 26,800,000 ....................

هــم بهطــرف جلــو و هــم عقــب بــدوزد.

کلــی آنهــا تغییــری داده نشــده بلکــه

پژو پارس سال  .دوگانه سوز 38,300,000 ..........

 - 3چــرخ بایــد دارای دســتگاه مخصوصــی

دســتگاههای اتوماتیــک جدیــدی بچــرخ

پژو  206صندوقدار 38,900,000 ....................... V8

باشــد کــه فشــار نــخ را طبــق شــمارههایی کــه

اضافــه شــد کــه بــا آنهــا زیگــزاگ و انــواع

رانا LX

روی دســتگاه نقــش شــده بــدون آنکــه باعــث

کارهــای تزئینــی مربــوط بــه خیاطــی را

پــاره شــدن نــخ بشــود کــم و زیــاد کنــد.

میتــوان انجــام داد.

ساینا 28,300,000 ............................................... EX

ضخیــم و درزهــای کلفــت را دوخــت.

قــرار گرفــت و غــرض از بــکار بــردن آنهــا

تیبا  - 2هاچ بک EX

 - 5یــک دســتگاه ســاده کــه بااتصــال آن بــه

ایــن بــود کــه عــاوه بــر کارهــای عــادی کــه

چــرخ بتــوان کارهــای رفویــی و بــرودریدوزی را

بهوســیله چرخخیاطــی بــه عمــل میآیــد

انجــام داد.

کارهــای دیگــری نیــز ماننــد بــرودریدوزی و

- 6جــا ماکــوی چــرخ بایــد طــوری قرارگرفتــه

دوختــن جادکمــه و غیــره بــا آن انجــامگیــرد.

باشــد کــه بـرای تمیــز کــردن مجبــور نباشــید چرخ

البتــه چــون ســوزن چرخهــای خیاطــی بــه

را کــج کنیــد و دارای جعبــه فــوالدی باشــد کــه بــا

طریــق عمــودی بــاال و پاییــن م ـیرود ســوزن

بــاز کــردن بتــوان بهآســانی آن را تمیــز کــرد.

دســتگاه زیگــزاگ بــه چــپ و راســت هــم

 -چــرخ شــما از نوعــی باشــد کــه در کلیــه

رفتــه و درنتیجــه قــادر بــه دوختــن زیگــزاگ

نمایندگیهــای مجــاز آن وســایل تعمیــر و

میشــود .بــا بــکار بــردن اینگونــه لــوازم

ســرویس آن موجــود باشــد.

دســتگاه چرخخیاطــی عــادی قــادر اســت

- 8چنانچــه پیشــتر هــم بــدان اشــاره شــد

انــواع دوختهــای تزئینــی زیبــا و عالــی را

بعضــی چرخهــا عــاوه بردوخــت مســتقیم

بــدوزد.

و منظــم دوختهــای زیگزاگــی بــا عــرض و
طولهــای متفــاوت هــم انجــام میدهنــد و

کشــوها نبایــد در جــای خــود بلغزنــد

دوختهــای زیگزاگــی مــورد اســتعمال بســیاری

و بایــد بهآســانی عقــب و جلــو

ازجملــه بــرای تزئیــن دارنــد .تکنیــک جدیــد در

بــرود و خــارج شــوند و جــا برونــد.

رشــته خیاطــی بــا ســاختن چرخهــای جدیــد

دریچههــا بایــد کامـ ً
ا جفــت شــوند .جعبــه

زیگــزاگ و دو ســوزنی وســایل اتوماتیکــی کــه در
آنهــا بــکار رفتــه حقیقتـ ً
ـا اعجــاز میکنــد .ایــن

چــرخ بایــد محکــم باشــد .قــاب چــرخ باید
کامـ ً
ا انــدازه بــوده و بهخوبــی جــا بیفتــد.

وســایل اتوماتیــک حتــی کار خیــاط مبتــدی را

ضمانتنامــه کارخانــه را بـرای آنکــه بدانیــد

بهصــورت کار یــک هنرمنــد جلوهگــر میســازد

چــرخ بــه چــه ترتیــب تضمینشــده

ایــن نــوع چرخهــا بخصــوص بــرای دوختــن

اســت بخوانیــد ،چــرخ بایــد از حیــث

جادکمــه ،تــوردوزی ،حاشــیهدوزی ،دوختــن

تمــام قســمتها در مقابــل مــرور زمــان

روبــان و طرحهــای آپلیکــهدوزی ،پنبــهدوزی و

و ازلحــاظ نداشــتن نقــص و عیــب

ســنجاقهای گــرد و کارهــای تعمیــری مختلــف

تضمینشــده باشــد .

بســیار مناســباند.

دالر

چلوجوجهکبابمخصوص 14000....چلوخورشتقلیهماهی

چلو کباب کوبیده ( 12000.................ماهی شیر)سه شنبه ها15000.....

چلوکباببختیاری 18000..............چلو رولت مجلسی

زرشک پلو با مرغ( 9500...................پنجشنبه ها)20000....................

چلوخورشتقیمه 9000..................چلوزعفرانی5000.........................

چلوخورشتسبزی 9000..............کشکبادمجان6000....................

چلوخورشتفسنجان 14000.......ساالدفصل3500...........................

چلوخورشتقیمهبادمجان 9500....ماست ساده

استامبلی 6500..................................ماست موسیر

چلومیگودوپیازه(یکشنبهها) 22000ماستخیار2500...........................

چلوخورشتبامیه(دوشنبهها) 12000زیتونساده2000...........................
مرغآلوچه(چهارشنبهها) 12000...زیتونپرورده2500......................

پیچیدهتــر هــم نیــز بــکار میرونــد ماننــد دالبرهــا،
اشــکال درختــی ،حاشــیه دندانــی ،خــال خشــتی،

کــه در جعبههــای قابلحمــل قــرار میگیــرد

اشــکال قالبــی و تمــام انــواع بخیههــای تزئینــی.

فروختــه شــود .ایــن نــوع چرخهــا را میتــوان

بهوســیله ایــن نــوع چرخهــا بــا اســتفاده از

روی پایــه یــا جعبــه چوبــی بــه هــر شــکل کــه

اب ـزار مخصوصــی کــه حرکــت پارچــه را در ماشــین

الزم باشــد قــرارداد چــون ازلحــاظ اســتحکام

کنتــرل میکنــد حتــی دوختهــای غیرمعمــول

جنــس بایــد موردبررســی کافــی قــرار گیــرد.

ون هایس (برلیانس )H2L

در همــان حــال کــه ســوزن مشــغول دوختــن

بهاینترتیــب بــه تمــام قســمتهای آن بهطــور

اســت بــا حرکــت دادن آرام پارچــه بــه عقــب و

جداگانــه توجــه کنیــد.

کرمان خودرو

جلــو میتــوان دوختهــای زینتــی دیگــری

ضمانتنامــه کارخانــه بایــد بــا مهــر نمایندگــی

ماننــد طرحهــای یونانــی ،بــرگ ماننــد ،پــر ماننــد

مجــاز آن ممهــور شــده باشــد.

و امثــال آن بــه وجــود آورد .بــه ایــن طریــق

چرخهایــی کــه بــا دارا بــودن شــرایط فــوق

بــرودریدوزی ماشــینی بــه دســت میآیــد

خریــداری شــوند ســالهای متمــادی بــدون

جک  S5دنده ای 84,000,000 ..................................

کــه دارای همــان ظرافــت بــرودری اســت بــا

کوچکتریــن دردســر و ناراحتــی بــرای شــما

ایــن تفــاوت کــه خیلــی ســهلتر و ســریعتر

بهخوبــی کار خواهنــد کــرد.

مدیران خودرو

انجامشــده اســت .ایــن نــوع چرخهــا کــه وســایل

چرخخیاطــی ســه نــوع اســت :دســتی ،پایــی،

اتوماتیکــی بـرای کنتــرل حرکــت پارچه دارنــد بنام

الکتریکــی

چرخهــای تماماتوماتیــک معروفانــد .بــا چنیــن

چرخدســتی بهطوریکــه همــه میداننــد

ماشــینهایی میتــوان جادکمــه را بهطــور خــودکار

بهوســیله دســت بــه حرکــت درمیآیــد و چــرخ

حتــی بــدون چرخانــدن پارچــه درســت کــرد و

پایــی بهوســیله پــا و چرخهــای مــدرن امــروزی

بعــاوه بخیههــای کــور ســجاف و انــواع کارهــای

بجــای اینکــه از دســتوپا بــرای حرکــت دادن

مزدا 3تیپ  4صندوق

روزمــره دیگــر بهوســیله آن ممکــن اســت.

آن کمــک گرفتــه شــود از جریــان الکتریســیته

بــرودری ماشــینی بــرای تزئیــن حولــه ،لبــاس

(بــرق) اســتفاده میشــود.

ام جی پارس

درصــدی کاالهــای مصرفــی از آن نشــان مــی دهــد کــه هــر ایرانــی
پارســال  126دالر بــرای ایــن نــوع کاالهــا هزینــه کــرده اســت .بــر
اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی ،کل صــادرات کاال از ایــران در بــازه
زمانــی ســال هــای  92تــا  95یعنــی در دولــت یازدهــم بــه 330
میلیــارد و  461میلیــون دالر و کل واردات کشــور در ایــن دوره 250
میلیــارد و  53میلیــون دالر بــوده اســت.

کسب و کار

پخـت آن در روسـتا لنگـر انجـام
میشـود و از نظـر اینکـه جـوش
شـیرین زده بشـود و ...مطمـن
باشـید!ماندگاری نـان را تا بیسـت
روز تضمیـن مـی کنـم و طعـم نان
عـوض نمـی شـود ،نان ترد هسـت
بدلیـل اینکـه مقـداری سـیب
زمینـی بـه خمیـر اضافه می شـود.
داخـل تنـور هیزمـی پختـه مـی
شـود طعـم نـان خوشـمزه تـر شـود.
نـان هـم فقـط نزدیـک غـروب
آمـاده اسـت ،تعداد نـان را بگین و

داغ درب مغـازه در ماهـان تحویـل
بگیریـد.
تماس09906907543 :

شوتینگ سیب زمینی
نو استیل

قیمت ۵۰۰٫۰۰۰:تومان
تمـام اسـتیل بسـیار تمیـز ،نـو بـه
قیمـت دسـت دو.قیمت نـوش 650
تومانـه االن.
تماس09132958386 :

یخچال ویترینی
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پارس خودرو

برلیانس  H220دنده ای

39,800,000

....................

رنو ساندرو اتوماتیک 53,000,000 ............................
برلیانس  H330اتوماتیک

...............

55,800,000

........

120,000,000

جک  S5اتوماتیک

...............................

95,000,000

جک  J5اتوماتیک

................................

65,000,000

هیوندای  I20جدید

..............................

86,000,000

ام وی ام S X33

..........................

59,500,000

........

45,000,000

............

74,000,000

 315 MVMهاچبک  .اسپورت
چری آریزو )Excellent( 5

بهمن

ام جی 360

76,500,000

...........................

 550 MVMاتوماتیک

ام جی  360دنده

بچــه ،روبالــش ،پیراهنزیــر ،مالفــه و امثــال آن

نگاهــی بــه واردات انجامشــده بــه کشــور در ســال  95و ســهم 16

قیمت ۲٫۳۰۰:تومان

..................................

91,000,000

معمولــی ممکــن اســت بهصــورت جداگانــه

خارجی در سال 95

نـان محلـی هیزمـی ،تمـام مراحل

...................

بادامکهــا و صفحــات بــرای انجــام طرحهــای

هزینه هر ایرانی برای خرید کاالی مصرفی

نان محلی هیزمی

کیا سراتو اتومات

27,700,000

بســیار مناســب اســت .قســمت باالیــی چــرخ

دار ..............

118,500,000

ای...........................

اتوماتیک..........................

53,000,000
62,000,000

خرید تضمینیگندم
-----

معــاون داخلــی بازرگانــی دولتــی گفــت :تــا بــه امــروز  6میلیــون و  300هزارتــن

میلیون تن

126

.......................................................

سایپا 21,600,000 .................................................... 111

باشــد کــه بهوســیله آن بتــوان انــواع پارچههــای

اختــراع شــد و مــورد تماشــا و اســتفاده

34,400,000

سایپا

 - 4چــرخ بایــد دارای پایــه فشــار دهنــده قــوی

ایــن دســتگاههای اضافــی ابتــدا در اروپــا

09130513971 - 03432821300
بلوارجمهوری،بلوارصادقیه،چهاررهبهشت

قیمت خودرو «صفر»

مرغ گرم

گنــدم بــاارزش بالــغ بــر هفــت هــزار میلیــارد تومــان از گندمــکاران  31اســتان
خریــداری شــد .سیدحســن عباســی معروفــان از پرداخــت  60درصــدی مطالبــات
گندمــکاران خبــر داد و گفــت :از مجمــوع مطالبــات گندمــکاران حــدود چهــار هــزار
میلیــارد تومــان پرداخــت شــده کــه بــا ایــن وجــود تنهــا  10روز مطالبــات گندمکاران
باقــی مانــده کــه پــس از تامیــن اعتبــار بــه مــرور واریــز خواهــد شــد .بــه گفتــه
عباســی معروفــان اســتان خوزســتان بــا یــک میلیــون و  352هزارتن،گلســتان بــا
یــک میلیــون و  89هزارتــن و فــارس بــا  790هزارتــن باالتریــن میــزان خریــد را بــه
ترتیــب بــه خــود اختصــاص داده انــد.

اقـالم مصرفـی
گوشت منجمد

کمترین قیمت7200 ........... :

کمترین قیمت22900 .......... :

بیشترین قیمت7600 ......... :

بیشترین قیمت26500 ........ :

تخم مرغ

حبوبات

کمترین قیمت3900 ............ :

بیشترین قیمت4530 ........ :

گوشت گوسفند

کمترین قیمت38000 .......... :
بیشترین قیمت38500 ....... :

قیمت ۶۰۰٫۰۰۰ :تومان
سالم در حد نو

گوشت گوساله

کمترین قیمت25000 .......... :

تماس09131968403 :

بیشترین قیمت26000 ......... :

آلو بخارا 19500 ......................
بادام 36000 ..........................

لوبیا چیتی 10500 .................
عدس 6000 .........................
لپه 9000 .............................
لوبیا قرمز 9300 ...................
نخود 8500 .........................

خشکبار

گردو 57000 ........................
فندق 34000 .......................
پسته 44000 .......................

نب
ض بازار

10003432117834

چند هفتهای میشود که یوتیوب قابلیت پیشنمایش ویدیوها در فرمت  GIFرا

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

بطور آزمایشی آغاز کرده است .با نگه داشتن نشانگر ماوس روی تصویر بندانگشتی
هر ویدیو ،می توانید سه ثانیه از محتوای کل آن را مشاهده نمایید .امکان دیدن
پیش نمایش ویدیوها فقط برای نسخه دسکتاپ فراهم شده.

دنیای
مجازی

034-32117852

وبگردی

وبسایت Abandonia
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وبگردی

وبگردی

وبسایت Abandonware Dos

وبسایت RGB Classic Games

ایـن وبسـایت بازی/نرمافزارهایـی را

ایـن وبسـایت نیـز روی عناویـن رها شـده

کـه تاریـخ کپیرایـت آنهـا منقضـی

 DOSمتمرکز بوده و عالوه بر آن ،فهرسـتی

شـده و دیگـر توسـط ناشرشـان

معقول از بازیهای کالسـیک ویندوز نیز در

پشـتیبانی نمیشـوند را بـه صـورت

آن وجـود دارد .در ایـن وبسـایت بـرای هـر

روزانـه بـرای دانلـود قـرار میدهـد.

بـازی اطالعاتـی چـون امتیاز ،مشـخصات،

abandonia.com

تصاویـر و تاریـخ انتشـار ثبـت شـده.

سیسـتم عاملهـای بازنشستهشـدهای
نظیـر

،CP/M

86-DOS

2/OS،

 Win16،و همچنیـن  Win9xاختصـاص
دارد کـه بـه راحتـی میتوانیـد آنهـا را
روی سیسـتم مـدرن خـود اجـرا نماییـد.
classicdosgames.com

میشــوند .خوشــبختانه دقــت ایــن
اندازهگیــری بســیار باالســت ،و تمــام

مطمئنــا هیــچ کــدام از مــا برای ســاخت

متــر و خــط کــش و گونیــا احتیاجــی

محــل مــورد نظرتــان عکــس گرفتــه و

یــک کمــد دیــواری یــا متــر کــردن کــف

نداشــته باشــید .اما  ImageMeterاین

یــک شــی در همــان محیــط (کــه

خانــه از موبایــل اســتفاده نمیکنیــم!

انــدازه گیــری را بــر چــه مبنایــی انجــام

انــدازهاش را بطــور دقیــق میدانیــد) را

امــا جالــب اســت بدانیــد کــه موبایــل

مــی دهــد؟ پاســخ ســاده اســت:

بــه عنــوان یــک شــاخص اندازهگیــری

شما از پس این کار هم بر میآید.

فرمولهــای مثلثاتــی ،از جملــه قضیــه

بــه اپلیکیشــن بشناســانید .در ایــن

اپلیکیشــن « »ImageMeterکــه امروز

فیثاغــورث کــه مطمئنــا بــا آن آشــنا

صــورت اپلیکیشــن نســبت بــه آن شــی

بــه شــما معرفــی میکنیــم مثــال

هســتیدImageMeter.

بــرای

و بــه کمــک فرمولهــای ریاضــی ،ابعــاد

بــارزی اســت از ایــن کــه موبایلهــا

اندازهگیــری ابعــاد اشــیا بــه یــک

بقیــه اشــیاء در تصویــر را برایتــان

بــرای اندازهگیــری اشــیا تــا چــه حــد

شــاخص اندازهگیــری احتیــاج دارد؛

تخمیــن میزنــد کــه البتــه دقــت

میتواننــد دقیــق و کاربــردی ظاهــر

چیــزی کــه نســبت بــه آن بتوانــد انــدازه

بسیار خوبی در این کار دارد.

شوند.

همــه چیــز را تخمیــن بزنــد .ایــن

طــول اشــیا ،زاویههــا ،اجســام دایــرهای

بــه لطــف ایــن اپ کاربــردی میتوانیــد

شــاخص یــا مقیــاس را شــما بــرای

شــکل و محیطهــای چنــد ضلعــی

بــا گرفتــن عکــس از اشــیا ،ابعادشــان را

اپلیکیشن تعریف میکنید.

مــواردی هســتند کــه بــا تکیــه بــر

بــا دقــت قابــل قبولــی بســنجید ،طوری

مثــا اگــر بخواهیــد درب و پنجرههــای

شــاخصهای اندازهگیــری مســتقل

کــه بــرای یــک تخمیــن معمولــی بــه

یــک اتــاق را انــدازه بگیرید ،کافیســت از

توســط  ImageMeterاندازهگیــری

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟

www.payamema.ir

این وبسـایت کامال به بازیهای کالسـیک

abandonwaredos.com

سنجش اندازه اشیا ،با گرفتن عکس

15

گوشــهها و زوایایــی کــه انــدازه
میگیریــد بــا اعــداد و ارقــام کامــل در
تصاویر ذخیره میشوند.
یــک

قابلیــت

بســیار

خــوب

 ImageMeterایــن اســت که هــر زمان
کــه خواســتید ،میتوانیــد بخشهــای
مختلــف عکسهــای قدیمــی را هــم
اندازهگیــری کنیــد .ایــن خصوصیــت
بــرای مواقعــی کاربــرد دارد کــه مثــا
اندازهگیــری یــک شــی خــاص را پــس
از تــرک محیطــی فرامــوش کــرده
باشید.
بــرای افزایــش دقــت ،ImageMeter
ابـزار دیگــری هــم میتواننــد بــه کمــک
آن بیاینــد .ایــن اپلیکیشــن از مترهــای
لیــزری واقعــی هــم پشــتیبانی بــه

این کاربر ساختمان وزارت اسبق جنگ ایران را به
تصویر کشیده است.

نفتالین میگوید:

@mnorouz

یــه بــار هــم دختــره تــوو دانشــگاه بهــم گفــت شــما راگبــی بــازی میکنیــن؟ گفتــم

عمــل مـیآورد؛ بنابرایــن بــا نصــب ایــن
دســتگاهها بــه موبایــل میتوانیــد هــم
دقــت تخمینهایتــان را افزایــش
دهیــد و هــم تجربــه آســانتری از کار
با آن داشته باشید.

واترمارکهــا را از خروجیهــای آن
حذف نمایید.
بـرای دانلــود « »ImageMeterاز گوگل
پلی رمزینه زیر را اسکن کنید.

 ImageMeterدر دو نســخه رایــگان و
حرفــه ای منتشــر شــده کــه بــا خریــد
نســخه دوم میتوانیــد بطــور نامحــدود
در آن بــه اندازهگیــری پرداختــه و ضمنــا

شناسه آیتهللا هاشمی تصویری دیدهنشده از لحظه

دریافت جایزه مرحوم میرزاخانی در سال  ۷۴به

اشتراک گذاشته.

@hashemirafsanjani_ir

از کجــا فهمیــدی؟ گفــت آخــه االن بــار هفتمــه داری بهــم تنــه میزنــی جزوههــام بریــزه…
آقای مکانیک میگوید:
اخالق خوب مثل فوتوشاپ قیافتم خوب میکنه
بددست میگوید:
مــن یــه سرشــماری کــردم فهمیــدم همــه ایرانیــا یــا تیزهوشــان بــودن ،یــا
تیزهوشــان قبــول شــدن خودشــون نرفتــن…
کنسل میگوید:
تــوو خــود تبلیغــات فیلــم ســینماییها میگــه برنامــه امشــب ســینماهای کشــور،
بعــد یــه ســری ســاعت نــه صبــح میــرن ســینما!
پیانیست میگوید:
بعــد از نيــش پشــه ماالريــا ،مــار گزيدگــى؛ پرايــد مســافركش در رده بعــدى تهديــد
كننــدگان جــان بشــریت قـرار داره!
ژنرال میگوید:
شــهرداری بايــد يــه ســری دكــه تــوی پيادهروهــا بــزاره كــه روزهــای بارونــی
بهصــورت رايــگان بيــن مــردم يــه چتــر بــا يــه كاســه آش رشــته توزيــع كنــه
جورجی میگوید:
بــه نظــرم غمانگيزتريــن حالــت انســان تــوی ايــن مرحل ـهای هســت كــه صائــب
ميگــه :صـــد وعــده امیــد بــه دل دادهام دروغ  /چــون مــن مبــاد هیچکســی شرمســار
خویــش
نفتالین میگوید:
کاش خــدا از عمــر مریــم رجــوی کــم میکــرد و بــه عمــر مریــم میرزاخانــی
میافــزود!
ماهان ب یازده میگوید:
یعنــی استرســی کــه تــوو دادن پــول پــاره بــه راننــده تاکســی هســت ،تــوو کنکــور
دادن هــم نیســت!

این کاربر تصویری از بازی نور در بازار قدیمی قلعه

محمود کرمان رابه اشتراک گذاشته.

@f_akbari_94

شناسه اپلیکیشن کتابخوان «طاقچه» تصویر

مرحوم میرزاخانی حین تدریس به همراه جملهای

از او پست کرده.

@taaghche_ebookstore

روزنامه سیاسی – اجتماعی(عضو تعاونی مطبوعات کشور)
مدیر عامل :نکیسا خدیشی

دبیر تحریریه :رضا عبادی زاده

ورزش :فرشاد پگاه

ایمیل تحریریه:

سال سیزدهم

عکس :یاسر خدیشی

زنان :زهره امین زاده

مدیر مسئول :علیرضا احمدی گوهری

روابط عمومی :راحیل عبادی زاده

زیر نظر شورای نویسندگان

ایمیل سازمان آگهی ها:

Khabar.payamema@gmail.com

شماره پیاپی 948

طراحی نامواره :محمد خضری مقدم

گردشگری  :شکوفه نبی زاده

آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه

شهر :امیر رجبی

گرافیست :تیوا صمدیان

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

دو شنبه  26تیر 1396

صفحه آرایی :صابر خدیشی

جامعه :عطیه بهره بر

دنیای مجازی :سروش بیات پور

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی

فناوری و اطالعات :جاوید مومنی

نیست .

میراث :فریده امین زاده

کانال تلگرامtelegram.me/payamema :

payamema.adv@gmail.com

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

اینستاگرامpayamema_kerman :

پیش چاپ و چاپ:

پیام ما رتبه  81با امتیاز 39/7در رتبه بندی وزارت ارشاد اسالمی

تماس مستقیم تحریریه034-32117825 :

سامانه ی پیامکی10003432117834 :

مهدوی ()32134838

نشانی :کرمان ،بلوار جمهوری ،چهارراه فرهنگیان ،ساختمان بلوار ،واحد4

تلفنخانه 32117852 :و  32117835و 32117834

ایمیلnews@payamema.ir :

دیالوگ

خسرو :امروز جمعه است؟
ناصر :نه شنبه است.
خسرو :پس چرا اینقدر شبیه جمعه است!

تماشاخانه پارس

خرید بلیطwww.cinematicket.org :

اکران  :هتل پارس کرمان

سینما هنرو تجربه

فیلم :برادرم خسرو

والدراما

کارگردان :عباس امینی
ساعت19:
خالصه :این فیلم درباره نوجوانی
در آبادان است که به دلیل موهای
فرش به «والدراما» ( بازیکن فوتبال
کلمبیایی) معروف شده است .والدراما
بر اثر اتفاقی مجبور به ترک آبادان می
شود و به تهران می رود و در این شهر
درگیر ماجراهایی می شود

پرسه درحوالی من

کارگردان :غزاله سلطانی
ساعت21:
خالصه« :پرسه در حوالی من» درباره
دنیای زنی است که در آستانه سی
ان امروز ،به دنبال
سالگی در دل تهر ِ
رویای خود میرود.

عکس نوشت

پیامک ما

خواجوی کرمانی
آن نه رویست مگر ٔ
فتنه دور قمرست

وان نه زلفست و بنا گوش که شام و سحرست
ز آرزوی کمرت کوه گرفتم هیهات

نامت

امیرحسین محمد پور

از ساقهایم شروع

کوه را گرچه ز هر سوی که بینی کمرست

از دلم عبور میکند

روشنم شد که همان مردم کوته نظرست

مردم چشمم ارت سرو سهی میخواند

میشود

طنز نویس

و دهانم را به آتش

از بس که ما الرجیم!

میکشد

اشک را چونکه بصد خون جگر پروردم

حاصلم از چه سبب زو همه خون جگرست
نسبت روی تو با ماه فلک میکردم

چطورمیتواند مرگ

برگــزاری بــازی دو تیــم اســتقالل تهــران و
در آســتانه
ِ

چو بدیدم رخ زیبای تو چیز دگرست

از تو

پرســپولیس در آلمــان؛ یــک منبــع آگاه در وزارت نیــرو

تنها گودالی را پر کند.

نیــز از همــکاری ایــن وزارت خانــه بــا آلمانــی هــا خبــر

حیف باشد که بافسوس جهان میگذرد

مگذر ای جان جهان زانکه جهان برگذرست
ٔ
گوشه دل
اشک خونین مرا کوست جگر

داده و گفتــه بــه زودی ،بــا کمــک آلمانــی هــا ،پســاب هــا

غالمرضا بروسان

پــس از بازیافــت بــه ســفره هــای آب تزریــق خواهنــد
شــد .ایــن منبــع آگاه ،کــه خواســت نامــش فــاش بشــود

زین صفت خوار مدارید که اصلی گهرست
ٔ
قصه آتش دل چون به زبان آرم از آنک

شمع اگر فاش شود سر دلش بیم سرست

ولــی مــا نامــش را فرامــوش کردیــم ،تاکیــد کــرد« :ســفره

هر کرا شوق حرم باشد از آن نندیشد

هــای آب» بــا «آب ســر ســفره» فــرق دارد و درواقــع آب

که ره بادیه از خار مغیالن خطرست

ســر ســفره از منابــع آب ذخیــره شــده در ســطح کشــور

گر بشمشیر جفا دور کنی خواجو را

عکس زینب آهنگر

تامیــن میشــوند و ربطــی بــه ســفره هــای زیــر زمینــی

همه سهلست ولی محنت دوری بترست

همه سرمستیش ازشورشکرخندهٔ تست

نــدارد.

شور طوطی چه عجب گر ز برای شکرست

آب منابــع ذخیــره شــده¬ی
ایــن منبــع آگاه بــه ایــن کــه ِ
آب از کــدام منبــع تامیــن مــی شــوند ،اشــاره ای نکــرد و
بــه گفتــن «اگــه تــوی آلمــان برگــزار بشــه ،دیگــه بهــش

زادروز شاه اسماعيل صفوي

نشــان کــرد« :خبــرو بــا ذکــر منبــع چــاپ کنیــد»

 17جـــوالي زادروز شـــاه اســـماعيل صفـــوي

فاطمــه حســینی ،عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس،

(اســـماعيل يكـــم از دودمـــان صفويـــان)

کارگیــری زنــان در پســتهای مدیریتــی ســوال مــی کنیــم.
یــک فــرد نزدیــک بــه ایــن نماینــده مجلــس ضمــن اینکــه
اخبــار مربــوط بــه افزایــش بازگشــت مجــدد زنــان بــه
زنــدان در زمســتان گذشــته را تکذیــب نکــرد ،گفــت« :مــا
فقــط قــراره یــه ســوال ســاده بپرســیم و جوابــش دیگــه
زیــاد ربطــی بــه کمیســیون اقتصــاد نــداره ».ایــن منبــع
بعــد از خامــوش شــدن ریکــوردر خبرنــگار مــا گفــت اگــر
هــم قــرار باشــد حقــوق زنــان را مطالبــه کنیــم ،زنانــی بــا
زن جــوان کــه بــرای تنبیــه شــوهرش مــزدور
روحیــه آن ِ
اجیــر کــرده بــود را در اولویــت قــرار خواهیــم داد.

تقویم

اعــام کــرده بــه زودی از وزیــر کشــور در رابطــه بــا بــه

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

نمیگیــم شــهراورد» اکتفــا کــرد .وی در پایــان خاطــر

اســـت كـــه در ســـال  1487بـــه دنيـــا آمـــد و
در ســـال  1501ميـــادي پـــس از پيـــروزي بـــر
تركمانـــان آق قويونلـــو بـــه قـــدرت رســـيد و
ســـال بعـــد شـــيعه اثنـــي عشـــري را مذهـــب
رســـمي ايـــران قـــرار داد و ســـپس بـــه تمركـــز
امـــور در پايتخـــت و كوتـــاه كـــردن دســـت
حاكمـــان محلـــي دســـت زد .او بـــا ســـركوب
كـــردن گردنكشـــان داخلـــي و نيـــز ازبـــكان در
خراســـان بزرگتـــر ،و ضميمـــه ايـــران ســـاختن
مجـــدد بيـــن النهريـــن و ازجملـــه شـــهر بغـــداد
بـــه قلمـــرو ايـــران ،دولـــت مرکـــزي نيرومنـــدي
مشـــابه دولـــت ساســـانيان بـــه وجـــود آورد.

روزي که ناپلئون خود را
تسليم دشمنان كرد

 17جـوالي سـال  ،1815ناپلئـون بناپـارت فاتـح اروپـا كه
زماني آرزو داشـت اروپا را تحت رياسـت فرانسه يكپارچه

نمایشگاه
۱۱تیر تا  ۱۳مرداد ماه

«پروانه بر ناقوس»

نمایشی از  :عبدالرضا
قراری،مازیار رشید صالحی
تماشاخانه موج نو

كنـد 29 ،روز پـس از شكسـت نيروهايـش در «واتِرلـو»
واقـع در بلژيـك خود را رسـما تسـليم دشـمنانش كرد و
بـه جزيره ِ
«سـنت هِ لِن» در اقيانوس اطلس تبعيد شـد
و تـا پايـان عمر در آنجـا و زير نظر دولت انگلسـتان بود .
ناپلئـون پس از شكسـت در جنـگ واترلو فراركـرده بود و
قصـد پناهنـده شـدن به آمريكا را داشـت كه موفق نشـد
و سـرانجام خود را به يک افسـر انگليسـي معرفي کرد و
بعدا مراسـم تسـليم شـدن او صورت گرفت .اگر ناپلئون
بـه روسـيه لشکرنکشـيده بـود از ائتلاف دشـمنانش
شکسـت نمـي خـورد و در قـرن بعـد ،اگـر هيتلـر تاريخ
ناپلئـون را خوانـده بـود به روسـيه تعرض نمي کـرد تا به
سرنوشـت او دچار شـود.

شــنیده هــا حاکــی از آنســت وزارت کشــاورزی بــه خاطــر
ســاخت و ســاز بــی رویــه ویــا در شــمال کشــور ،علــی
ً
ناچــارا اقــدام بــه تاســیس
الخصــوص جــاده چالــوس،
شــعبه در خــارج از کشــور نمــوده اســت .براســاس ایــن
شــنیده هــا ،ایــن وزارت خانــه بــرای تامیــن کســری 800
هــزار ُتنــی تقاضــای برنــج در داخــل کشــور ،بــه مبادلــه

روزنامه پیام ما در این روز
به دستگیری آریا جاویدان،
شرور معروف جنوب کرمان و
ماجرای شیء مبهم نورانی در
آسمان سیرجان اختصاص داشت.

تیاتر

سال گشت

بــذر برنــج بــا ویتنــام اقــدام نمــوده اســت تــا ویتنامــی
هــا کــه از بــی جــا و مکانــی رنــج نمــی برنــد ،بــذر برنــج
ایرانــی را نشــاء کــرده و ســپس بــه ایــران صــادر کننــد.
البتــه ســایر شــنیده هــا نیــز خبــر از مــردم محــور بــودن
ایــن طــرح دارنــد .بــر ایــن اســاس نیــروی کار داخلــی
دیســک کمــرش بیــرون نمــی زنــد و درخواســت بیمــه و
حقــوق بازنشســتگی پیــش از موعــد نمــی کنــد .مــا هــم
مثــل آدیــداس الرج بــازی در مــی آوریــم کــه بلــه ،مــا
هــم مــی دهیــم ویتنامــی هــا تولیــد مــی کننــد.

رسانه درآینه تصویر

ماهنامــه مدیریــت ارتباطــات در شــماره  14خــود
پرونــده ای دربــاره حســین قنــدی دارد.

نمایش کمدی

« کوچه بن بستی»

کارگردان :جلیل امیری
از  31تیرماه
کرمان تاالر استاد کهن

