
ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت کــه بــرای حســین فریــدون روز 
شــنبه قــرار تامیــن صــادر شــد و چــون ایــن قــرار تامیــن وثیقــه 
ــر  ــی شــده و اگ ــدان معرف ــه زن ــن نشــده، وی ب اســت و تامی
ــزارش  ــه گ ــی شــود. ب ــد آزاد م ــن کن ــه را تامی ــرار وثیق ــن ق ای
ــخ  ــنی اژه ای در پاس ــلمین محس ــام و المس ــنا، حجت االس ایس
ــی  ــی برخ ــرات انتخابات ــه در مناظ ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ب
از کاندیداهــا مســائلی را در مــورد رییس جمهــور و تخلفــات 
ــوص  ــن خص ــده ای در ای ــا پرون ــد، آی ــرح کردن ــرادر وی مط ب
بــوده اســت، گفــت: در ایــن خصــوص چندیــن نوبــت تحقیــق 
شــد و از افــرادی کــه مرتبــط بــا موضــوع هســتند، تحقیــق بــه 
عمــل آمــد کــه برخــی بازداشــت و برخــی بیــرون هســتند. وی 
ــون  ــادر شــده و چ ــن ص ــرار تامی ــروز ق ــرای وی دی ــزود: »ب اف

ایــن قــرار تامیــن وثیقــه اســت و تامیــن نشــده، وی بــه زنــدان 
معرفــی شــده اســت کــه اگــر ایــن قــرار وثیقــه را تامیــن کنــد 
آزاد مــی شــود.« او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت کــه 
ــن  ــیله ای ــه مســتقیما بوس ــکا ک ــوذی آمری ــل نف ــی از عوام یک
کشــور هدایــت می شــده و تابعیــت کشــور دیگــری را هــم دارد، 
ــا هوشــیاری مامــوران  ــه ب ــران شــد ک ــوذ خاصــی وارد ای ــا نف ب
وزارت اطاعــات دســتگیر و در دادگاه بــدوی بــه 10 ســال حبــس 
ــت و  ــی اس ــل تجدیدنظرخواه ــم قاب ــن حک ــد. ای ــوم ش محک
درصــورت قطعیــِت آن، اطاعــات بیشــتر در ایــن مــورد در اختیار 
ــی  ــه ســوالی مبن رســانه ها قــرار خواهــد گرفــت. او در پاســخ ب
بــر اینکــه ســخنگوی دولــت گفتــه پرونــده کاســبان تحریــم را به 
ســخنگوی قــوه قضاییــه ارســال کــرده و اینکــه آیــا ایــن پرونــده 
در راســتای پرونــده زنجانــی اســت گفــت: »بایــد از خــود ایشــان 

ســوال کنیــد کاســبان تحریــم چــه کســانی هســتند.«

حسین فریدون بازداشت شد

فراخوان مناقصه )نوبت اول(
رجوع به صفحه 7

آری مجلس به کاهش اعدام مواد مخدری ها 
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 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طا         1.229.40

مثقال طا     4.921.500

گرم طای 1۸  1.136.210

گرم طای 24   1.514.930

انس نقره             16.06

انس پاتین         924.00

انس پاالدیوم       ۸64.00

بهار آزادی      11.750.000

امامی          12.067.000

نیم          6.300.000

ربع          3.6۸5.000

گرمی       2.490.000

دالر             37.790

یورو            43.920

پوند            49.1۸0    

درهم امارات        10.340

لیر ترکیه            10.920

یوان چین          5.7۸0

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         30.340

دالر استرالیا      29.320 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

22  تا  36

فردا

21  تا  38

مجرمان موادمخدر از چوبه دار دور شدند
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

حسین مرعشی:

روحانی باید پاسخگوی
رای دهندگان باشد
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وقتـی بـه لطـف فضای مجـازی رحلت اسـتاد 
محمـد امـام را خبـردار شـدم یـاد خاطراتـی از 
معلـم بـی بدیل عشـق و اخاق و هنـر افتادم. 
نـام اسـتاد همـواره بـرای مـن یـادآور زندگـی 
و  هنـر  خانـواده،  بـه  اسـت، عشـق  عاشـقانه 
طبیعـت. اسـتاد سـالیانی دور بـه کرمـان آمده 
بـود و آن گونه که گفته می شـد در جسـتجوی 
نقطـه ای کـه بتوانـد خانـه ای بسـازد و محلی 
آرام و ایمـن باشـد بـه شـمال شـهر راهنمایـی 
شـده بود. البته شـمال شـهر از نظر جغرافیا نه 
بـه لحاظ توسـعه یافتگـی و این اشـتباه باعث 
شـده بـود در سـالهای بعد آرامـش روح لطیف 
او را تحـت تأثیـر قراردهـد تـا آنجا کـه در قلب 
یکـی از نقـاط پرجمعیـت صبـح ها بچـه های 
سـرگردان در کوچـه هـا را به خانه دعـوت کرده 
و بـه آنهـا درس زندگـی را درقالـب نقاشـی و 

تنیـس روی میـز بیاموزد.
بـه  مربـوط  ایشـان  بـا  مـن  دیـدار  آخریـن 
سـالهای میانـی دهـه هشـتاد، دوره ای بود که 
بـه دسـتور ایشـان و همـراه معـاون خدمـات 
شـتافتم.  دیدارشـان  بـه  شـهرداری  شـهری 
اسـتاد مجموعـه ای بی نظیـر از انواع کاکتوس 
هـا را در گلخانـه شـخصی خود گـردآوری کرده 
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 
نگهـداری  آمـوزش  بـرای  عاقمنـد  باغبانـی 
از مجموعـه بـی نظیـرش بـود. ایـن خواسـته 

کاکتوس های داغدار
در این پیام ما می خوانید

جزییات جدید از قتل 

برادر زن در نزاع شبانه

آب از نیمه دوم سال 96 
گران می شود

استاندار کرمان: شورا را 

بنگاه سیاسی نکنید

2

10

5

مسکن مهر  به 

خانه آخر رسید
مدیرکل راه و شهرسازی کرمان
می گوید پرونده مسکن مهر 

امسال بسته می شود

از  کرمــان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
تکمیــل و افتتــاح حــدود 70 کیلومتــر 
پــروژه راهســازی اســتان درهفتــه دولــت 
خبــرداد و بــا بیــان اینکــه 65 درصــد 
ــل  ــر کرمــان تحوی واحدهــای مســکن مه
مســکن  پروژه هــای  اتمــام  از  شــده 
همچنیــن  و  جــاری  ســال  در  مهــر 
ازجملــه  بهســازی  برنامه هــای  اجــرای 
خدمــات  پایگاه هــای  راه انــدازی 
ــمی  ــکونتگاه های غیررس ــی در س اجتماع

مرکــز اســتان خبــر داد.

کم آبی گلوی »خواجه نظامی ها«

را خشک کرد
مردم می گویند آب نداریم، مسووالن می گویند آب هست ولی کم است

یادداشت مهمان
رضا صاحب قدم لطفی

اداره کل راه و شهرسازی استان 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 60/000/000 ریال

تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 96/05/10
تاریخ گشایش پاکتها : مرحله اول 96/05/11 و مرحله دوم 96/05/15

مبلغ خرید هر یک از اسناد : 200/000 ریال به حساب 314۸2107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس میباشد.

تلفن تماس: 03432117726

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

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

 ما
ام

 پی
س

عک

اسـتاد چندیـن نوبـت در دیدار با شـهرداران و 
مسـوولین مختلف شورا و شهرداری درمقاطع 
زمانـی مختلف تکرارشـد و بدون پاسـخ ماند. 
را  کاکتوسـی  زیبایـش  گلخانـه  در  اسـتاد 
معرفـی مـی کـرد که 34 سـال از عمـر خود را 
صـرف نگهـداری اش کـرده بـود و تـازه تعداد 
محـدودی بـذر داده بود تـا بتـوان تکثیر کرد. 
تسـلط وی به گونه هـای مختلف این گیاهان 
وشـرایط نگهـداری متفـاوت مثال زدنـی بود. 
وقتـی اسـتاد شـما را بـه مهمانخانـه و صرف 
چـای دعـوت می کرد شـما بـه خانـه ای وارد 
مـی شـدید کـه در و دیـوارش بـوی عشـق و 

مهـرورزی داشـت. در معرفـی همسـر گرامی 
محبـت آمیـز و عاشـقانه صحبـت مـی کرد و 
همسـر نیـز همـان گونـه و بـا احتـرام پاسـخ 
مـی داد کـه هـر جملـه از گفتارشـان درسـی 
بـزرگ بـود برای مـن و آنها که زندگـی روزمره 
و مشـکات معیشـت چنیـن فرصـت هایـی 
را از آنـان گرفتـه اسـت. فرزنـدان هـم پرورده 
ایـن مکتـب بودنـد و یـادگاران عزیـز اسـتاد. 
فقـدان آن عزیـز را بـه همسـرگرامی،فرزندان 
عزیـز و جامعه هنری شـهرمان تسـلیت گفته 
و بـرای روح بلنـد ایشـان غفـران و رضـوان 

الهـی آرزو دارم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس  بندپــی،  محســنی  انوشــیروان 
مجــوز  از  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
ــد  ــورت »خری ــه ص ــرو ب ــتخدام 2000 نی اس
بهزیســتی کشــور  ســازمان  در  خدمــت« 
اســتخدام  و گفــت کــه مجــوز  داد  خبــر 

2000 نیــرو را بــه صــورت خریــد خدمــت 
 150 در  نیروهــا  ایــن  اخــذ کردیــم کــه 
همچنیــن  و  اجتماعــی کشــور  اورژانــس 
مراکــز جامــع خدمــات بهزیســتی کــه در 
ــد  ــذب خواهن ــتند، ج ــدازی هس ــال راه ان ح

ــی  ــس اجتماع ــه وی در اورژان ــه گفت شــد. ب
ــی  ــته های روانشناس ــان رش ــارغ التحصی ف
ــی  ــددکاری اجتماع ــا، م ــی گرایش ه در تمام
و علــوم اجتماعــی جــذب می شــوند 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.

اخذ مجوز »استخدام« 2000 نیرو در بهزیستی
این نیروها برای اورژانس اجتماعی جذب می شوند

کاهش تولید گاز از مخازن گازی
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با بیان اینکه تولید گاز از مخازن گازی 
شرق کشور تا 10 سال آینده کاهش خواهد یافت گفت که باید تدابیری در این خصوص 
اندیشیده شود.

پای برخی وزرای سابق به پرونده فساد 
نفتی باز می شود

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

سومین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی

وزرای ســابقی کــه در پرونــده فســاد 
بــه  و  باشــند  داشــته  نقــش  نفتــی 
متهمــان ایــن پرونــده کمــک کردنــد، بــه 

دادگاه احضــار مــی شــوند.
در ســومین جلســه  قاضــی مقیســه 
دادگاه رســیدگی بــه متهمــان ردیــف دوم 
و ســوم پرونــده نفتــی ایــن خبــر را داد. 
ــل  ــارات وکی ــن اظه ــه ای ــخ ب او در پاس
م.ش،  متهــم ردیــف دوم کــه مــی گفــت  
»منشــا ایــن مســاله )پرداخــت نکــردن 
ــول وزارت نفــت( تحریمــی اســت کــه  پ
ــران  ــریف ای ــت ش ــمنان مل ــط دش توس
نبــود،  تحمیــل شــد و اگــر تحریــم 
ــد.  ــکیل نمی ش ــده تش ــن پرون ــا ای یقین
ــر  ــده، اگ ــن پرون ــرض تشــکیل ای ــر ف ب

دو  بیــن  صــورت گرفتــه  معاملــه  در 
شــرکت، پــول بــر می گشــت نــه آقایــان 
شــاکی بودنــد و نــه مدعــی العمــوم 
ــد. پــس در  می توانســت طــرح دعــوا کن
ــه  واقــع اگــر جرمــی هــم واقــع شــده ب
ــت  ــه دول ــول ب ــدم پرداخــت پ ــر ع خاط
جمهــوری اســامی اســت. اگــر وزارت 
معاملــه  قانونــی  می توانســت  نفــت 
ــده  ــن پرون ــاب ای ــه اصح ــاز ب ــد، نی کن
ــت  ــه وزارت نف ــژه اینک ــه وی ــت. ب نداش
قانــون و مقــررات خــاص دارد و شــخص 
ــا دولــت معاملــه کنــد بلکــه  ــد ب نمی توان
بایــد یــک شــرکتی باشــد تــا نفــت بخــرد 
ــد. در اینجــا  ــه دولــت برگردان و وجــه را ب
یــک شــرکتی از شــرکت اچ کــی خریــد 
ــد  ــول را برگردان ــوده پ ــف ب ــرده و موظ ک
امــا بــه هــر دلیــل برنگردانــده که بررســی 
آن وظیفــه دادسراســت. ثانیــا قضیــه 
ــدی  ــول نق ــی نیســت، پ ــه تنهای ــت ب نف

کــه وزارت نفــت بــه برخــی متهمــان داده 
ــت خــود را انجــام  و او نتوانســته ماموری
ــا دارد.  ــه مــوکان م دهــد، چــه ربطــی ب
این هــا  نداشــتند.  اطاعــی  این هــا 
هســتند.  وانقــاب  نظــام  بچه هــای 
ــد  ــه بخواهن ــت ک ــاط نیس ــدی در بس بان
همدســت شــوند تــا مــال ممکلــت و 
ــه  ــت ک ــد« گف ــرف کنن ــال را تص بیت الم
»بنــا نیســت شــعار بدهیــد و رجــز خوانی 
کنیــد. هیــچ حــزب اللهــی نیســتند. 
محتویــات پرونــده و بررســی های مدعــی 
ــبکه  ــا ش ــد این ه ــوم نشــان می ده العم
ــدا  ــه از ابت ــتند ک ــه ای هس ــازمان یافت س
بــا دسیســه، یــک شــبکه ســازمان یافتــه 
بــا تعــدادی از افــراد در داخــل کــه تحــت 
بازجویــی قــرار گرفتنــد و پرونده شــان 
ــم  ــد. مته ــکیل دادن ــت، تش ــرح اس مط
ردیــف دوم می گفــت عافیــت طلبــان 
کنارنــد و مــا محاکمــه شــدیم که درســت 

نیســت. اگــر وجــود دارد، معرفــی کنیــد. 
تشــکیات و نهادهــای امنیتــی نظــام بــه 
ــد.  ــط دارن ــا مرتب ــه این ه ــید ک ــن رس ای
مرتبطیــن را احضــار کردنــد از جملــه 
مدیــر شــرکت نیکــو و مدیــر وقــت بانــک 
مســکن کــه تفهیــم اتهــام و برخــورد 
ــر کــس  شــده اســت. وزرای ســابق و ه
کوچک تریــن قدمــی در جهــت کمــک بــه 
ایــن بانــد کــرده احضــار شــدند و برخــورد 
شــده و می شــود و نظــام تعارفــی بــا 

ــدارد.« ــی ن کس

 تحریم ها بهانه است
ــی  غامرضــا مهــدوی، وکیــل شــرکت مل
نفــت ایــران هــم در پاســخ بــه اظهــارات 
ــه  ــاره ب ــا اش ــف دوم ب ــم ردی ــل مته وکی
اینکــه  تاریــخ دقیــق تحریــم، چهــار دی 
ــاه  ــد م ــا چن ــا پول ه ســال 91 اســت، ام
قبل تــر داده شــد. مســووالن محتــرم 
ــول  ــد و پ ــب خوردن ــد و فری ــت کردن غفل
ــد کــه در سیســتم بانکــی تبدیــل  را دادن
داده شــود، گفــت:  پیمانــکاران  بــه  و 
ــتند و  ــه داش ــول را نگ ــاه پ ــن م »چندی
ــه  ــد. اینک ــر خریدن ــد چیزهــای دیگ رفتن
نــداد،  اجــازه  تحریم هــا  می گوینــد 

ــت. ــت نیس درس

 احضار دوباره زنجانی
قاضــی مقیســه همچنیــن در پاســخ 
ــف دوم  ــم ردی ــت مته ــن  صحب ــه ای ب
ــودم  کــه مــی گفــت »نوســتراداموس نب
ــرم بلکــه  ــی بب ــی پ ــه نیــت زنجان ــه ب ک
نهادهــای امنیتــی پــس از کلــی بررســی، 
بــه موضــوع رســیدند« از احضــار  دوبــاره 
زنجانــی خبــر داد و گفــت کــه زنجانــی در 
ــن از ســال  ــه م ــه ک ــود گفت ــارات خ اظه
»ح.ف.ه«  و  »م.ش«  آقایــان  بــا   ۸۸
رفیــق شــدم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
در  مــن  بــه  می توانــد  »م.ش«  کــه 
ــد.  ــک کن ــت کم ــادی و نف ــه اقتص قضی
در جریــان نفــت، شــمس را از انگلیــس 
بــه مالــزی دعــوت کــردم و در آن جلســه 
ــی  »ح.ف.ه« هــم حضــور داشــت. زنجان
ادامــه داده کــه بــه همــراه وکای خارجــی 
بــه مالــزی رفتیــم و بــرج هشــتم ســال 
91 بــه »م.ش« گفتــم نفــت در حــال 
متروکــه شــدن اســت و »م.ش« گفــت 
مــن آمــاده ام انبــار کنــم و بفروشــم. بعدا 
زنجانــی اعــام می کنــد کــه وزیــر نفــت 

ــم. ــل می دهی ــه تحوی گفت

ــچ  ــد. هی ــی کنی ــز خوان ــد و رج ــعار بدهی ــت ش ــا نیس بن
حــزب اللهــی نیســتند. محتویــات پرونــده و بررســی های 
مدعــی العمــوم نشــان می دهــد این هــا شــبکه ســازمان 
ــک شــبکه  ــا دسیســه، ی ــدا ب ــه از ابت ــه ای هســتند ک یافت
ســازمان یافتــه بــا تعــدادی از افــراد در داخــل کــه تحــت 
بازجویــی قــرار گرفتنــد و پرونده شــان مطــرح اســت، 
ــت  ــت عافی ــف دوم می گف ــم ردی ــد. مته ــکیل دادن تش
طلبــان کنارنــد و مــا محاکمــه شــدیم کــه درســت نیســت. 
ــای  ــکیالت و نهاده ــد. تش ــی کنی ــود دارد، معرف ــر وج اگ
امنیتــی نظــام بــه ایــن رســید کــه این هــا 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 کوچک تریــن 
ــار  ــرده احض ــد ک ــن بان ــه ای ــک ب ــت کم ــی در جه قدم
ــا  ــی ب ــام تعارف ــود و نظ ــده و می ش ــورد ش ــدند و برخ ش

ــدارد. کســی ن

ایران دوباره گرم می شود

مدیـرکل پیـش بینی و هشـدار سـریع سـازمان 
هواشناسـی ضمن اشـاره به پیش بینی آسـمانی 
صـاف در غالـب مناطـق کشـور از افزایـش دمـا 
طـی سـه روز آینـده خبـر داد. احـد وظیفـه با اشـاره بـه اینکه بر اسـاس 
تحلیـل آخریـن اطاعـات 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 )اسـتان های 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 
سه شـنبه آسـمان در غالـب مناطـق کشـور صـاف خواهـد بود، بیـان کرد: 
»دمـا در سـه روز آینـده در بیشـتر مناطـق کشـور افزایـش می یابـد کـه 
در اسـتان خوزسـتان محسـوس خواهـد بـود. در منطقـه زابـل وزش بـاد 
شـدید پیش بینـی می شـود کـه موجب خیـزش گرد و خـاک به خصوص 

در اوایـل صبـح می شـود.«

سیاستجامعهزیست

رییـس سـازمان بهزیسـتی کشـور گفـت کـه آماری 
سـالمند  خصـوص  در  سـایت ها  از  برخـی  در 
آزاری بـا نـرخ 87 درصـدی مطـرح شـده اسـت 
کـه صحیـح نیسـت زیـرا اغلـب سـالمند آزاری هـا 
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.

از میــان  100 شــرکت 
کننــده  تولیــد 
آالینــده  گازهــای 
 36 کــم  دســت 
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــتند ک ــی هس ــرکت دولت ش
می تــوان بــه آرماکــو عربســتان ســعودی، 
و  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  گازپــورم، 
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــد اشــاره ک ــال ســنگ هن زغ
ــای  ــات گازه ــن تحقیق ــن، جدیدتری خبرآنای
گلخانــه ای )GHG( حکایــت از آن دارد کــه 
تقریبــا 71 درصــد ایــن گازهــا توســط 100 
ــود. ــر می ش ــوا منتش ــد و در ه ــی تولی کمپان
ــر  ــزان تاثی ــد می ــا می کن ــق ادع ــن تحقی ای
گــذاری گازهــای فســیلی در گــرم شــدن 
زمیــن از زمانیکــه 100 کمپانــی 71 درصــد 

ــال 1998  ــان را از س ــن و مت ــای کرب از گازه
اســت.  شــده  برابــر  دو  می کننــد  تولیــد 
همچنیــن اســتخراج ســوخت وقتــی کــه 
ــی  ــک نگران ــود ی ــل می ش ــی تبدی ــه آلودگ ب
فزآینــده را در مــورد ایــن صنعــت موجــب 
آالینده هــای  از ســال 1998  خواهــد شــد. 
بیشــتری نســبت بــه 237 ســال قبــل در جــو 
ــرکت  ــن 100 ش ــان ای ــده اند. از می ــر ش منتش
دســت کــم 36 شــرکت دولتــی هســتند کــه 
از جملــه آنهــا می تــوان بــه آرماکــو عربســتان 
ســعودی، گازپــورم، شــرکت ملــی نفــت ایــران 
و زغــال ســنگ هنــد اشــاره کــرد. در کنــار اینها 
 shell، bp، chevron ، شــرکت هایی چــون
ــرکت های  ــه ش ــال از جمل peadbody و توت

ــتند. ــاق هس ــن اتف ــهیم در ای ــی س خصوص

اقتصاد ایران از زبان 
رییس مجلس

ــورای  ــس ش ــس مجل ــی، ریی ــی الریجان عل
اســامی در هشــتمین کنفرانــس بین المللــی 
»بودجه ریــزی بــر مبنــای عملکــرد« بــا ارائــه 
ــاد  ــت اقتص ــی وضعی ــه بررس ــار ب ــد آم چن
ایــران پرداخــت. او گفــت کــه براســاس 
آمارهــا مــا در 20 کشــور منطقــه از لحــاظ 
ــن 13۸  ــه 15و در بی ــذاری در رتب ــرمایه گ س
کشــور دنیــا در رتبــه ۸7 هســتیم، پــس ایــن 
نشــان می دهــد کــه مــا از لحــاظ زمــان بــرای 
ســرمایه گــذاری دچــار مشــکل هســتیم کــه 
ــع  ــی مان ــور دیوان ــی شــدن ام ــن طوالن همی
ســرمایه گذاری اســت. بــه گفتــه او همچنین 
براســاس آمارهــا از لحــاظ شــفافیت در 
سیاســتگذاری در بیــن 20 کشــور منطقــه 
دارای رتبــه 1۸ و در بیــن 13۸ کشــور جهــان 
صــد و ســی و ششــمین هســتیم کــه ایــن 
ــور اســت.  ــان کاری در ام ــده پنه نشــان دهن
ــور  ــن 20 کش ــکاری در بی ــرخ بی ــاظ ن از لح
منطقــه در رتبــه نهــم و در بیــن 135 کشــور 
جهــان در رتبــه 90 هســتیم. وی اضافــه کــرد 
کــه رشــد واقعــی ناخالــص ملــی در بیــن 24 
ــه دهــم و در بیــن 191  کشــور منطقــه در رتب
کشــور جهــان در رتبــه ۸4 هســتیم. از لحــاظ 
جــذب اســتعدادها در بیــن 20 کشــور منطقــه 
در رتبــه 19 و در بیــن 13۸ کشــور جهــان 
ــس  ــم. رییــس مجل ــرار داری ــه 126 ق در رتب
شــورای اســامی معتقــد اســت ایــن آمارهــا 
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 اجــرا و اهــداف برنامه 
و بودجــه گفــت: »دلیــل اجرایــی شــدن 
ــه و بودجــه گاهــی در درســت  اهــداف برنام
ــم نشــدن برخــی اهــداف در بســیاری  تنظی
از مــوارد ناشــی از کارآمــدی ضعیــف اســت. 
ــود  ــن می ش ــوارد ای ــن م ــی ای ــه تمام نتیج
کــه تقریبــا حــدود 90 درصــد بودجــه مصــوب 
امســال صــرف امــور جــاری شــده یعنــی پول 
ــه  ــرای بودج ــه ب ــا هزین ــم ت ــت می گیری نف
ــی  ــن کنفرانس ــزاری چنی ــم. برگ ــاری کنی ج
یــک پلــه بــرای حــل مشــکل اســت امــا باید 
بودجــه مصرفــی درســت مصرف شــده تــا در 
کنــار کاهــش هزینــه  هــا کارآمــدی افزایــش 
ــر ســاختار درســت شــود،   ــا اگ ــد. طبیعت یاب
ــن هــدف رســید. ســوالی  ــه ای ــوان ب مــی ت
کــه در اینجــا بــه وجــود می ایــد ایــن اســت 
ــود  ــرای بهب ــوان ب کــه دیگــر چــه کاری می ت
ایــن شــرایط انجــام داد کــه آن ســاختار 

ــی در کشــور اســت.« حکــم ران

خبر

تولید 71 درصد گازهای آالینده جهان 
توسط 100 شرکت؛ یک شرکت ایرانی هم هست

گزارش

آب از نیمه دوم سال 96 
گران می شود

ــور  ــرو در ام ــر نی ــاون وزی ــی،  مع ــم میدان رحی
ــه برنامــه ششــم  آب و فاضــاب کشــور گفــت ک
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 )1400( اجــازه افزایــش 
قیمــت آب و رســاندن آن بــه هزینــه تمــام شــده را داریــم، در هــر صــورت 
ــب  ــه تصوی ــاز ب ــداد نی ــن روی ــی ای ــا داده ول ــه م ــن اجــازه را ب ــون ای قان
شــورای اقتصــاد دارد، کــه مــا پیشــنهاد میــزان افزایــش را بــه ایــن شــورا 

ــم داد. خواهی
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.
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علـــی مرعشـــی، رییـــس مرکـــز 
پزشـــکی حـــج و زیـــارت جمعیـــت 
هـــال احمـــر گفـــت کـــه یمـــن در 
حـــج تمتـــع 96 شـــرکت نمی کنـــد، 
ــا  ــیوع وبـ ــران شـ ــن نگـ ــر ایـ بنابـ

ــتیم. نیسـ
ـــران  ـــزام زائ ـــل از اع ـــه او قب ـــه گفت ب
معاینـــات حجـــاج توســـط تیـــم 
انجـــام  آموزش دیـــده  پزشـــکی 
شـــده و آزمایشـــات الزم صـــورت 

می گیـــرد و بـــرای جلوگیـــری از 
کاروان هـــا  در  بیمـــاری  هرگونـــه 
ــور  ــران به طـ ــی زائـ ــاری تمامـ بیمـ
ــی  ــکان بررسـ ــق توســـط پزشـ دقیـ

ــد. ــد شـ خواهـ
روز گذشـــته ســـازمان بهداشـــت 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــزارش داد ک ـــی گ جهان
شـــیوع گســـترده وبـــا در یمـــن، 
احتمـــال تســـری آن بـــه حـــج 
امســـال وجـــود دارد. »دومنیـــک 

الگـــروس«، متخصـــص بیمـــاری وبـــا 
ـــت  ـــی بهداشـــت گف در ســـازمان جهان
ـــد  ـــا چن ـــا تنه ـــی وب ـــه دوران نهفتگ ک
ـــن  ـــض ای ـــه مح ـــت و ب ـــاعت اس س
ـــوند،  ـــاری شـــروع ش ـــم بیم ـــه عای ک
در صـــورت عـــدم درمـــان می توانـــد 
در طـــول مـــدت چنـــد ســـاعت بـــه 
ــا  ــود. بـ ــر شـ ــار منجـ ــرگ بیمـ مـ
ایـــن وجـــود ۸0 درصـــد از بیمـــاران 
ــان  ــود نشـ ــانه ای از خـ ــچ نشـ هیـ
نمی دهنـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل 
ــوده  ــا بیهـ ــری در فرودگاه هـ غربالگـ
اســـت. از همیـــن رو بـــه کشـــورها 
ــری در  ــدم غربالگـ ــه عـ ــبت بـ نسـ

فـــرودگاه هشـــدار می دهیـــم. 

نماینــدگان مجلــس بــا کلیــات طــرح کاهــش مجــازات 
اعــدام بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر موافقــت کردنــد.
روز گذشــته یــک فوریــت طــرح کاهــش مجــازات اعدام 
محکومیــن موادمخــدر بــه تصویــب رســید. ایــن مصوبــه 
در قالــب »طــرح الحــاق یــک مــاده بــه قانــون مبــارزه 
ــا مــواد مخــدر« در مجلــس بررســی شــد و پــس از  ب
ارائــه نظــرات موافــق و مخالــف نماینــدگان بــه تصویــب 
ــا 1۸2  ــرح ب ــن ط ــته، ای ــر نوش ــه مه ــور ک ــید. آنط رس
ــه  ــس ب ــر در مجل ــده حاض ــوع 245 نماین رأی از مجم
ــا ارجــاع ایــن  ــدگان ب تصویــب رســید. همچنیــن نماین
مــاده واحــده بــه کمیســیون بــرای بررســی بیشــتر نیــز 
ــر اســاس کلیــات مــاده واحــده 46  ــد. ب موافقــت کردن
ــون اضافــه شــد: »مرتکبــان جرائــم  ــه قان کــه دیــروز ب
مرتبــط بــا مــواد مخــدر در مــوارد زیر مفســد فــی االرض 
محســوب شــده و در ســایر مــوارد کــه اعــدام و حبــس 
ابــد در نظــر گرفتــه شــده اند بــه بیــش از 25 ســال تــا 

ــوم می شــوند: ــک محک ــس درجــه ی 30 ســال حب
الــف – مــواردی کــه مباشــر جــرم یــا حداقــل یکــی از 
ــا  ــته ی ــراه داش ــرم هم ــکاب ســاح گ ــن ارت ــرکا حی ش

ــا ســرد کشــیده باشــد. ســاح گــرم ی
ب- مــواردی کــه مرتکــب براســاس مــاده 1۸ ایــن 
قانــون یــا مــاده 130 قانــون مجــازات اســامی سردســته 

ــه باشــند. ــه ســازمان یافت گــروه مجرمان
پ – مــواردی کــه مرتکــب ســابقه محکومیــت بــه 
اعــدام یــا 10 ســال حبــس یــا بیــش از آن یــا گذرانــدن 
ــم  ــکاب جرائ ــت ارت ــه عل ــس ب ــال حب ــل 5 س حداق

ــند. ــته باش ــدر را داش ــواد مخ ــون م ــوع قان موض
ــا وارد کــردن مــواد موضــوع  ــد ی ــا تولی ت – ســاخت ی
مــاده ۸ ایــن قانــون بــه کشــور مشــروط بــه آنکــه بیــش 
از )دو کیلوگــرم مــواد صنعتــی و 100 کیلوگــرم مــواد 

ســنتی( باشــد.«

سابقه طرح
پیــش از ایــن، یــک بــار دیگــر  طــرح کاهــش مجــازات 
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــتور کار صحــن علن ــدام در دس اع
کــه پــس از تصویــب مــاده واحــده آن نظــرات متعــدد 
پیرامــون بندهایــی از ایــن مــاده ســبب شــد تــا مجــددًا 
ــات  ــرای اصاح ــی ب ــی و حقوق ــیون قضای ــه کمیس ب
ــرح  ــن ط ــاع ای ــد از ارج ــود. بع ــاع ش ــر ارج تخصصی ت
ــه  ــدام ب ــازات اع ــش مج ــرای کاه ــان ب ــرایط مجرم ش
ــه ای در کمیســیون قضایــی و حقوقــی رقــم خــورد  گون
ــداری  ــل، نگه ــع، حم ــد، توزی ــرای تولی ــد وزن ب ــه قی ک
ــدام  ــازات اع ــی از مج ــه کل ــدر ب ــردن موادمخ و وارد ک
ــاق  ــرکرده های قاچ ــمول س ــا مش ــدام تنه ــذف و اع ح
ــاح  ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــد ک ــانی ش ــدر و کس موادمخ
ــات  ــه دفع ــا ب ــوند ی ــرم می ش ــن ج ــب ای ــرم مرتک گ
ــار دســتگیر شــده اند.  ــه ایــن کار زده و چنــد ب دســت ب
بــا اصــاح ایــن مــوارد، مجــددًا ایــن طــرح بــه هیــات 

ــی ارســال شــد  ــت بررســی در صحــن علن رییســه جه
ــداری  ــل، نگه ــع، حم ــد، توزی ــد »تولی ــذف قی ــا ح ام
مجــازات  تعییــن  جهــت  موادمخــدر  وارد کــردن  و 
اعــدام« مخالفــان زیــادی داشــت کــه از جملــه آن هــا 
ــا مــواد مخــدر،  می تــوان بــه برخــی متولیــان مبــارزه ب
ــتری و  ــه، وزارت دادگس ــوه قضایی ــووالن ق ــی مس برخ
دادســتانی کل کشــور اشــاره کــرد کــه بــر تعییــن »قیــد 
وزن« جهــت تعییــن مجــازات اعــدام تأکیــد داشــتند. 
ــرح  ــن ط ــا ای ــد ت ــث ش ــرح باع ــن ط ــه ای ــا ب انتقاده
مجــددًا و بــرای بــار دوم بــه کمیســیون قضایــی و 
ــه گذشــته  ــاع شــود وهفت ــت اصــاح ارج ــی جه حقوق
خبــر آمــد کــه کمیســیون قضایــی آن را اصــاح کــرده و 

ــات رییســه فرســتاده اســت. ــه هی ب

یمنی ها به حج 96 نمی آیند
نگران شیوع وبا نیستیم

زیر دو میلیون حقوق
 می گیرید؟ مالیات ندهید

رییس سازمان امور مالیاتی: مالیات این افراد به 
جیب دولت نمی رود

ــان  ــون توم ــر دو میلی ــوق زی ــد حق ــی می گوی ــور مالیات رییــس ســازمان ام
از پرداخــت مالیــات معــاف اســت و اگــر افــرادی هســتند کــه کمتــر از دو 
ــوق  ــی از حق ــن مختلف ــت عناوی ــد و تح ــوق می گیرن ــان حق ــون توم میلی
ــور  ــازمان ام ــه س ــوع را ب ــن موض ــا ای ــود حتم ــر می ش ــات کس ــا مالی آن ه
ــذار  ــه قانون گ ــنا گفت ــه ایس ــژاد ب ــیدکامل تقوی ن ــد. س ــام کنن ــی اع مالیات
ــون  ــی در قان ــت مالیات ــه معافی ــال پای ــر س ــه ه ــت ک ــرده اس ــف ک تکلی
ــرای  ــرخ ب ــک ن ــی ی ــش دولت ــر در بخ ــود. پیش ت ــخص ش ــه مش بودج
ــای  ــی نرخ ه ــر دولت ــای غی ــی داشــتیم و در بخش ه ــت مالیات ــه معافی پای
ــرده و  ــت ک ــت عدال ــه رعای ــون بودج ــی در قان ــد ول ــبه می ش ــر محاس دیگ
همــه را یکســان کردیــم. در حــال حاضــر هــر کارمنــدی در بخــش دولتــی 
ــه   ــد، هیچ گون ــته باش ــی داش ــان دریافت ــون توم ــر دو میلی ــی زی و خصوص
مالیاتــی نبایــد پرداخــت کنــد و اگــر چنیــن اقدامــی صــورت می گیــرد فــرد 
بایــد بــه ســازمان امــور مالیاتــی اطــاع دهــد. در شــرایط کنونــی بــا  وصــل 
ــه  ــراد دریافــت می شــود، ب ــوق اف ــات حق ــه، اطاع ــه خزان شــدن ســامانه ب
ــی  ــن بررس ــورت آن الی ــه ص ــابی ها ب ــات ذی حس ــه اطاع ــب ک ــن ترتی ای
ــم  ــد بگوی ــوق شــرکت های خصوصــی بای ــورد حق ــی در م ــد. ول ــد ش خواه
کــه وضعیــت آن هــا در زمــان رســیدگی بــه دســت می آیــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــد  ــار نامــه می آی ــده کــه اظه ــون حقــوق کســر می شــود و ســال آین کــه اکن
اطاعــات آن هــا بررســی می شــود. بــا ایــن حــال از همیــن تریبــون اعــام 
می کنــم کســر مالیــات زیــر دو میلیــون تومــان از حقــوق افــراد تعــدی بــه 
ــازمان پرداخــت  ــه س ــول ب ــن پ ــه ای ــا اســت و آگاه باشــید ک ــوق آن ه حق

نمی شــود.

مجرمین موادمخدر از چوبه دار دور شدند
آری مجلس به کاهش اعدام مواد مخدری ها 

اهمیت طرح
حجت االسـالم جلیل محبـی، مدیر دفتر 
حقوقـی مرکـز پژوهش هـای مجلس شـورای 
اسـالمی که ایـن طرح را نوشـته معتقد اسـت 
از ایـن پس کسـانی که به خاطر فقـر و بیکاری 
مرتکـب جرم شـده اند اعـدام نخواهند شـد. به 
گفتـه او بیشـتر مرتکبیـن جرائـم مـواد مخدر 
خصوصـًا در لـب مـرز بـه علـت فقـر بـه ایـن 
جرائم دسـت می زننـد و قاچاقچیـان اصلی از 
مجـازات مصـون می ماننـد. وی تاکیـد کرد که  
اعـدام برای این افـراد بازدارنده نیسـت و باید 

چـاره دیگری اندیشـیده می شـد.

توقف تعیین تکلیف 
حساب های فرشتگان

وجـوه  پرداخـت  ادامـه  در 
تعاونـی  سـپرده گذاران 
فرشـتگان کـه از روز 24 تیرمـاه 
مرحلـه ای  فرآینـدی  طـی  و 
بـه سـقف 100 میلیـون تومـان رسـیده بـود، در تعییـن 
تکلیـف حسـاب های مشـترک مسـائلی از جملـه نقص 
فنـی ایجـاد شـده کـه موسسـه کاسـپین به منظـور رفع 
ایـن نواقص فعا از رسـیدگی به حسـاب های مشـترک 
خـودداری و آن را متوقـف کـرده اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت کـه ظاهـرا تعـداد حسـاب های مشـترک یعنـی 
حسـاب هایی کـه بیـش از یـک کـد مشـتری دارنـد، 

اسـت. توجـه  قابـل 

شماره گذاری خودروهای 
گرانقیمت ثبت سفارش شده 
منتظرالمهـدی،  سـعید  سـردار 
شـماره  از  ناجـا  سـخنگوی 
وارداتـی  خودروهـای  گـذاری 
سـوی  از  شـده  ثبت سـفارش 
او گفـت کـه  داد.  خبـر  رانندگـی  و  راهنمایـی  پلیـس 
چنانچـه ورود خودروهـا از مبادی رسـمی بـوده و مغایر 
بـا قوانیـن نباشـد هیـچ مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود 
نـدارد. در حـال حاضر بر اسـاس قانـون مصوب مجلس 
و  ضوابـط  دارای  خودروهـا،  واردات  اسـامی،  شـورای 
پلیـس در موضـوع  آیین نامه هـای مشـخص اسـت و 
شـماره گذاری خودروهـا هیـچ تفسـیری نداشـته و بـر 

می کنـد. عمـل  شـفاف  آیین نامه هـای  اسـاس 

مردم منتظر سونامی قیمت 
در بازار مسکن نباشند

رییــس  عقبایــی،  حســام 
امــاک  مشــاوران  اتحادیــه 
کشــوری گفــت کــه اســتارت 
ــر  ــازار مســکن از مه ــق در ب رون
زده می شــود، امــا مــردم منتظــرر ســونامی قیمتــی در 
ــا توجــه  ــی می شــود ب ــش بین ــازار نباشــند. پی ــن ب ای
بــه وضعیــت قــدرت خریــد مــردم و رابطــه بیــن عرضــه 
ــور  ــد در کش ــت خری ــه از وضعی ــدی ک ــا و رص و تقاض
ــان شــهریور مــاه افزایــش قیمتــی  ــا پای وجــود دارد ت
نداشــته باشــیم. در نیمــه دوم ســال 96 دوران پیــش 
رونــق را در پیــش داریــم و اســتارت ایــن امــر از 

ابتــدای مهــر مــاه زده می شــود.

تیرماه خشک در 1۴ حوضه 
آبریز کشور

از ابتدای تابسـتان سـال جاری 
 14 در  شـنبه  روز  پایـان  تـا 
حوضـه آبریـز کشـور از مجموع 
30 حوضـه آبریـز، حتـی یـک 
قطـره بـاران نباریـده اسـت. 24 روز ابتدایـی تابسـتان 
غرب،کرخـه،کارون  مـرزی  آبریـز  هـای  حوضـه  بـرای 
هـای  رودخانـه  و  رود  جراحی،حلـه  و  بزرگ،زهـره 
کوچـک، منـد، کاریـان و خنـج،کل، مهـران و مسـیلهای 
مهارلو،کویـر  و  بختـگان  جنوبی،گاوخونی،طشـک، 
ابرقـو - سـیرجان،کویر سـیاهکوه - ریـگ زرین،کویـر 
درانجیر،پتـرگان - خـواف و هامـون - هیرمنـد بـدون 

بـاران گذشـت. باریـدن قطـره ای 

زیستاقتصاداقتصاد پلیس

 مدیـر طـرح ملـی تغییـر آب  و هـوا بـه همـه ابهاماتـی کـه در 
رابطـه بـا توافق نامـه پاریـس وجـود دارد پاسـخ داد. محسـن 
ناصـری در ایـن رابطه گفـت که در ایالت متحـده آمریکا بعد از 
اینکـه انتقاداتی به توافق اقلیمی پاریس انجام شـد، مشـخص 
شـد کـه منتقدیـن از شـرکت های نفتـی حقـوق می گرفتند. او 
در رابطـه بـا حضـور ایـران در ایـن معاهـده معتقـد اسـت کـه 
بـا توجـه بـه ظرفیت هایـی کـه در ایـن توافق نامـه وجـود دارد، 

حضـور ایـران در آن هـم کامـا بـه نفـع اسـت. وی اضافـه کرد 
کـه اگـر هـر کشـوری حرفـی می زنـد بایـد بـه حـرف خودش 
پایبنـد باشـد، یعنـی حـرف دولت هـا باید اعتبار داشـته باشـد 
و ایـن موضـوع بدیهـی اسـت. امـا اگـر کسـی فکـر می کنـد با 
اجرایـی نشـدن ایـن توافق نامه ما مشـمول جریمه می شـویم؛ 
بـه مـن نشـان بدهنـد کجـای توافقنامـه چنین چیزی نوشـته 

شـده اسـت؟ مـن چنیـن چیـزی در توافقنامـه ندیدم.

 بررسـی هـا نشـان مـی دهـد در دوازده مـاه سـال گذشـته 
خـودرو درآمـدی برابـر بـا 4 هـزار و 240 میلیـارد تومـان بـرای 
از سـه  ایـن مالیـات   . ایجـاد کـرد  دولـت در سـال گذشـته 
سـرفصل نقـل و انتقـال ، شـماره گـذاری و واردات خـودرو بـه 
دسـت آمـده اسـت.  آخرین گزارش ارائه شـده از سـوی بانک 
مرکـزی کـه بـه وضعیـت تحقـق درآمدهـای در سـال گذشـته 
اختصـاص دارد، نشـان مـی دهـد درآمد دولت از محل شـماره 

گـذاری خـودرو بیش از پیش بینی ها در ابتدای سـال باشـد.
 ایـن وضعیـت نشـان مـی دهـد حجـم تولیـد خـودرو در این 
دوره زمانـی از ارزیابـی هـای اولیـه دولت فراتر رفته اسـت. در 
حالـی کـه دولـت پیـش بینـی مـی کـرد 770 میلیـارد تومـان 
از محـل شـماره گـذاری خـودرو مالیـات دریافـت کنـد امـا در 
عمـل حجـم مالیـات دریافتی از این سـرفصل بـه بیش از 960 

میلیـارد تومان رسـید.

معاهده پاریس هیچ جریمه ای برای ایران ندارد
مدیر طرح ملی تغییر آب  و هوا به منتقدان پاسخ داد

درآمد چهار هزار میلیاردی دولت از مالیات خودرو
این مالیات از نقل و انتقال، شماره گذاری و واردات خودرو به دست آمده

بارگیری اقالم دارویی ایران برای حج آغاز شــد
سازمان حج و زیارت اعام کرد که بارگیری اقام دارویی ایران برای حج آغاز شد.

داروها پس از بارگیری به فرودگاه امام می رود و با توجه به اینکه هنوز پرواز مستقیم 
به عربستان نداریم،  داروها به دوبی منتقل می شود و پس از آن به صورت غیرمستقیم 

به فرودگاه جده می رود.

کاغذ اخبار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیــرکل دفتــر بانــوان و خانــواده اســتانداری 
ــه  ــی و ارائ ــزد از اجــرای طــرح خــود مراقبت ی
ــر  ــاغل خب ــان ش ــژه زن ــامت وی ــات س خدم
ــن طــرح را در  ــم ای داد و گفــت: در نظــر داری

ــم . ــزار کنی ــاه ســال جــاری برگ مردادم
یزد،»رقیــه  ایســنا-منطقه  گــزارش  بــه 
کرمانیــان« در نشســتی کــه بــه مناســبت 
ــاف و حجــاب  ــی و عف ــن اجتماع ــه تأمی هفت

برگــزار شــد، اظهــار کــرد:  در نظــر داریــم طــرح 
خــود مراقبتــی و خدمــات ســامت ویــژه 
زنــان شــاغل را در مردادمــاه ســال جــاری 
برگــزار کنیــم کــه در آن زنــان بــرای اولیــن بــار 
در اســتان یــزد در کاس آموزشــی 16 ســاعته 
بانــوان،  بــا موضوعــات ســامت جســمی 
ــوان و  ــج در بان ــرطان های رای ــا س ــنایی ب آش
ــوان  پیشــگیری از بیماری هــا و غربالگــری بان

ــد . ــرکت کنن ش

آغاز طرح خود مراقبتی ویژه زنان شاغل 
در یزد

آب سد دامغان نصف شد
مديــر امــور منابــع آب دامغان در گفت وگو با خبرنگار ايســنا، منطقه ســمنان با اعام 
این خبر اظهار کرد: ســد مخزني شــهيد شــاهچراغي دامغان داراي ظرفيتي بالغ 
بــر 20 ميليــون 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 

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

بـا  اسـتان سـمنان  ایرنـا  بـه گـزارش 
داشـتن ذخایـر قابـل توجـه معدنـی، 
کشـور،  مرکـز  در  مناسـب  موقعیـت 
و  انسـانی  نیـروی  از  منـدی  بهـره 
ای  ویـژه  فـراوان ظرفیـت  زمین هـای 
ولـی  دارد،  صنایـع  از  میزبانـی  بـرای 
کمبـود آب و زیرسـاخت مسـیر تحقق 
در  سـرمایه گذاری  تفاهم نامه هـای 
ایـن اسـتان را بـا مشـکل مواجـه کرده 

اسـت.
در  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و  توسـعه 
نواحـی و شـهرک های صنعتی اسـتان 
زیرسـاخت  تامیـن  گـرو  در  سـمنان 
سـرمایه  پذیـرش  بـرای  الزم  هـای 
گـذاری و بهـره گیـری از سـامانه های 
بـه روز خدمـات رسـانی بـرای جـذب 

کشوراسـت.  اقتصـادی  فعـاالن 
در  صنعتـی  نواحـی  و  شـهرک   929

نقـاط مختلـف کشـور فعـال اسـت کـه 
ناحیـه  و  شـرکت   25 تعـداد  ایـن  از 
مسـتقر  سـمنان  اسـتان  در  صنعتـی 
اسـت، بـا وجـود ایـن که بیـش از یک 
هـزار و 160 واحـد تولیـدی و صنعتـی 
واحدهـای  کل  از  درصـد   64 شـامل 
تولیـدی اسـتان سـمنان در شـهرک ها 
بـرای  و  دارد  قـرار  نواحـی صنعتـی  و 
اشـتغال زایی  نفـر  هـزار   28 از  بیـش 
و  مهـم  مناطـق  ایـن  اسـت،  شـده 
ارزشـمند اقتصـادی اسـتان سـمنان از 
نبـود زیرسـاخت هـای بـه روز جهانـی 
سـرمایه  بـه  دهـی  خدمـات  بـرای 

گـذاران رنـج مـی بـرد. 
از  هـدف  جهانـی  معیـار  براسـاس 
هـای  شـهرک  و  نواحـی  انـدازی  راه 
هـا  زیرسـاخت  تامیـن   ، صنعتـی 
بـرای  زمـان  مقتضیـات  براسـاس 
جـذب سـرمایه گذار بـوده اسـت اما با 
وجـود برگـزاری همایش های سـرمایه 
هـای  نامـه  تفاهـم  انعقـاد  و  گـذاری 

27 هـزار میلیـارد ریالـی در اسـفند 94 
زیرسـاخت الزم بـرای عملیاتـی کـردن 
ایـن تفاهـم نامـه هـا در شـهرک های 
همچنـان  سـمنان  اسـتان  صنعتـی 
نیازمنـد  ویـژه  بـه  و  نیسـت  فراهـم 
تامیـن زیرسـاخت و تامیـن آب مـورد 

اسـت.  صنعتگـران  بـرای  نیـاز 
مدیـران  و  کارشناسـان  گفتـه  بـه 
دسـتگاه هـای اجرایی کمبـود آب مهم 
تریـن چالـش در امـر سـرمایه گـذاری 
در طـرح هـای آب محـور در نواحـی و 
شـهرک هـای صنعتـی سـمنان اسـت 
در  هـا  ایـن کاسـتی  رفـع  بـرای  کـه 
کوتـاه مـدت حفر چـاه هـای عمیق در 
دسـتور کار قـرار گرفـت اما ایـن امر در 
یـک دوره طوالنـی مـدت باعـث افـت 
سـطح آبهـای زیرزمینـی شـده اسـت. 
دولـت تدبیـر وامیـد در نشسـت هـای 
کـردن  فراهـم  بـر  همـواره  مختلـف 
از  سـرمایه گـذاری  هـای  زیرسـاخت 
سـوی دسـتگاه هـای مسـوول تاکیـد 

ماننـد  خدمـات  ارایـه  و  داشـته 
آب، بـرق، گاز، تلفن و جاده دسترسـی 
بـه فعـاالن اقتصـادی تـا در واحدهـای 
صنعتـی و تولیدی در نواحی و شـهرک 

هـای صنعتـی مطـرح بـوده اسـت. 
عملیاتـی شـدن تفاهم نامـه اقتصادی 
500 میلیـارد تومانـی دفتـر  6 هـزار و 
جـذب و سـرمایه گـذاری اسـتانداری 
در  اقتصـادی کـه  فعـاالن  بـا  سـمنان 
گـرو  در  شـد  امضـا  یازدهـم  دولـت 
تامیـن زیرسـاخت هـا بـه ویـژه آب و 
بـه روزرسـانی خدمات دهـی در نواحی 
سـمنان  صنعتـی  هـای  شـهرک  و 

اسـت.  جهانـی  معیـار  براسـاس 
در میزگـردی بـا عنـوان »شـهرک هـا 
سـمنان،  اسـتان  صنعتـی  نواحـی  و 
حضـور  بـا  راهکارهـا«  و  چالش هـا 
و  صنعـت  هـای  ازبخـش  مسـووالنی 
معـدن، آب منطقـه ای، اتـاق بازرگانـی، 
امـور  و  صنعتـی  شـهرکهای  شـرکت 
اسـتان  ایـن  دارایـی  و  اقتصـادی 
سـمنان  مرکـز  ایرنـا  خبرگـزاری  در 
برگـزار شـد مهـم تریـن چالـش هـا و 
راهکارهـای برای توسـعه جذب فعاالن 

شـد.  بررسـی  اقتصـادی 

مربـوط  مسـووالن  میزگـرد  ایـن  در 
وفعـاالن  اجرایـی  هـای  دسـتگاه 
صنایـع  نیـاز  مهمتریـن  اقتصـادی 
اسـتان سـمنان کمبـود آب در نواحـی 
و شـهرک هـای صنعتی اسـتان عنوان 
کردنـد و بـر لـزوم بازنگـری نیـاز آبـی 
تامیـن  راهکارهـای  صنایـع،  بخـش 
صنایـع،  اسـتقرار  هـای  چالـش  آب، 
لـزوم تامین زیرسـاخت بـرای ترغیب 
و  پیش بینـی  سـرمایه گذاران،  بیشـتر 
نیازسـنجی دربـاره تامیـن زیرسـاخت 
بـه  توجـه  نیـاز صنایـع،  بـا  متناسـب 
بـه چشـم  توجـه  و  نـگاه کارشناسـی 
سـندهای  شـده  تعییـن  اندازهـای 

کردنـد.  کشـورتاکید  توسـعه 
در اسـتان سـمنان حدود یـک میلیارد 
در  آب  مترمکعـب  میلیـون   250 و 
سـال تولیـد مـی شـود کـه 87 درصـد 
بخـش کشـاورزی، حـدود هشـت  در 
درصـد در بخـش صنعـت و خدمـات 
آب  بخـش  در  درصـد  پنـج  حـدود  و 
آشـامیدنی مصرف می شـود و کسری 
مخـزن آب در اسـتان سـمنان سـاالنه 
مکعـب  متـر  میلیـون   143 حـدود 

اسـت.

تهخبر
نک

براسـاس برنامـه هایـی کـه از سـوی دولـت تنظیم و 
تدویـن شـده اسـت ، دسـتگاه هـای اجرایـی ملـزم 
بـه تامیـن و زیرسـاخت هـای سـرمایه گـذاری بـرای 
افزایـش رونـق تولیـد و افزایـش اشـتغال در نواحـی 

هسـتند.  صنعتی 
عمده ترین مشـکل در نواحی و شـهرک های صنعتی 
اسـتان سـمنان بحران کم آبی اسـت و دسـتگاه های 
اجرایـی مربـوط باید بـا توان حداکثری بـرای رفع این 

مشـکل اقدام کنند. 
در منطقـه ویژه اقتصادی گرمسـار بخش قابل توجهی 
سـاختمان  احـداث  ماننـد  زیرسـاختی  اقدامـات  از 
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. 

مدیـرکل امـور بانـوان اسـتانداری یـزد گفـت کـه 
در  تـا  شـد  خواسـته  ادارات  در  شـاغل  بانـوان  از 
برنامه هـای دفتـر امور زنـان و خانواده اسـتانداری 
در  زن  مشـاوران  توان افزایـی  برنامه هـای  و  یـزد 
پیشـنهاد های  و  باشـند  داشـته  مشـارکت  ادارات 
بهبـود  و  کـودک  کرامـت  خصـوص  در  را  خـود 
وضعیـت زنـان در جامعـه و خانواده مطـرح کنند .

ایران ویچ

نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس 
فـات  در  گفـت:  اسـالمی  شـورای 
مرکـزی ایـران مشـکل کمبـود آب را داریـم کـه 
بایـد بـرای آن برنامه ریـزی شـود و همچنیـن 
قولـی کـه حسـن روحانـی بـه اصفهانی هـا داد 
مبنـی بـر تشـکیل سـتاد احیـای زاینـده رود و 
اختصـاص بودجـه برای ایـن احیا عملی شـود 
چراکـه احیـای زاینده رود با احیای 4 اسـتان در 

فات مرکزی ایران مساوی است.
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 
برگـزاری  داد:  خبـر  بلوچسـتان  و 

رقابت های بوکس باحضور 10 کشور در زاهدان
جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
از  بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان 
و خـاک  آب  پـروژه  بـه 8  اعتبـار  تخصیـص 

شهرستان اردل درسال جاری خبرداد. 
اسـتانی  مرحلـه  اختتامیـه  آئیـن 
ششـمین دوره مسابقات ملی مناظره 

دانشجویان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
نماینده مردم همـدان و فامنین در 
مجلس شـورای اسـالمی اعالم کرد: 

قطار همدان برقی می شود.
نخسـتین برداشـت مکانیـزه برنـج با 
حضور اسـتاندار گیان،رئیس سازمان 
جهـاد کشـاورزی،معاون بهبود تولیـدات گیاهی 
جهـاد کشـاورزی گیـان و فرماندار صومعه سـرا 

در روستای الکسار صومعه سرا آغاز شد.
جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
گیـالن خبـر داد: وجـود خـاء قانونی 

برای جلوگیری از تغییرکاربری شالیزارها
 500 گفت:امسـال  گیـالن  اسـتاندار 
شـده گیـان  رهـا  اراضـی  از  هکتـار 
زیرکشـت برنـج رفتـه و بـر میزان سـطح تولید 

نیز افزوده شده است
اسـتانداری  فنـی  دفتـر  کل  مدیـر 
خراسـان شـمالی خبر داد: طلب 20 
میلیـارد ریالی پیمانکار از پروژه کنارگذر شـمالی 

در بجنورد
جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر 
کشـاورزی اسـتان قزوین: 174 هزار 
ُتن گندم از کشـاورزان اسـتان قزوین خریداری 

شد
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
لرسـتان گفـت: کشـت چغندرقند در 
مناطـق گـرم و جنـوب اسـتان از بهـار بـه پاییـز 

تغییر یافت.

گزیده ها

اجرای 142 پروژه در 25 فصل و 63 
برنامه 

فرمانـدار خـاش در گفـت وگـو با ایسـنا- منطقه 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت کـه در سـالجاری 
280 میلیـارد و 502 میلیـون ریـال اعتبار عمرانی 
بـرای اجـرای 142 پـروژه اختصـاص یافتـه کـه در 25 فصـل و 63 برنامه 
صـرف مـی شـوند. محمـد اکبـر چاکرزهـی اظهـار کـرد: اولویـت مهـم 
هزینـه اعتبـارات عمرانـی خـاش مربـوط بـه تکمیـل و اتمام پـروژه های 
نیمـه تمـام سـنوات گذشـته و اجـرای پـروژه های مصـوب اباغی سـتاد 
فرماندهـی اقتصاد مقاومتی اسـت. وی گفت: پارسـال رقمـی حدود 657 
میلیـارد ریـال بـه ایـن شهرسـتان اختصـاص یافت کـه 140 میلیـارد ریال 

یعنـی 23 درصـد آن تـا پایـان سـال محقق شـد.
فرمانـدار خـاش گفت که سـاخت و تکمیـل مدارس، خانه های بهداشـت، 
پایگاههای اورژانس، ایجاد زیرسـاختهای امداد جاده ای، سـالن امدادی، 
زیرسـاختهای صنعتی، گردشـگری، کشـاورزی و غیره امسـال مورد توجه 

است.

طرح ساماندهی کاالهای ملوانی در 
کمیسیون اقتصادی دولت

معـاون اول رییس جمهـور بـا بیـان اینکـه بخش 
زیـادی از مـردم اسـتانهای بوشـهر، خوزسـتان و 
هرمـزگان از راه کاالهـای ملوانـی و ته لنجی امرار 
معـاش می کننـد، بـر لـزوم تعییـن سـاز و کاری بـرای حمایـت از فعـاالن 
در ایـن زمینـه و سـاماندهی ایـن نوع اشـتغال تاکیـد کرد و افـزود: طرح 
سـاماندهی کاالهـای ملوانـی کـه در کمیسـیون اقتصادی دولت در دسـت 
بررسـی اسـت بایـد هرچـه سـریع تر نهایـی و در جلسـه هیـات وزیـران 

تعیین تکلیـف شـود.
 اسـحاق جهانگیـری گفـت کـه تصویـب ایجـاد هشـت منطقـه آزاد، مدت 
زیـادی بـه طـول انجامیده و دولـت علی رغم مخالفت بـا تصویب محدوده 
ایـن مناطـق امـا بـه درخواسـت مجلـس شـورای اسـامی محدوده هـا را 
نیـز مشـخص کـرده و امیـدوارم هرچـه زودتر شـاهد تصویب آن از سـوی 
مجلـس شـورای اسـامی باشـیم چراکـه مناطـق آزاد فرصتـی بـزرگ در 

جهـت توسـعه اسـتان های مرزی کشـور اسـت.

زیست بوماقتصاد خاش
مـردم  نماینـده 
اصفهـان در گفت وگـو 
ایسـنا  خبرنـگار  بـا 
بـا  مـا  کـه  گفـت 
خطـر  خشـک شـدن کامـل یکـی از مهمترین 
تاالب هـای فـات مرکـزی ایـران یعنـی تاالب 
گاوخونـی مواجـه هسـتیم، تاالبـی کـه یکی از 
بوم هـای کشـور اسـت و  مفیدتریـن زیسـت 
تنهـا دریاچه آب شـور دائمـی در فات مرکزی 
ایـران به حسـاب می آیـد و با تثبیت پوشـش 
گیاهـی مانـع حرکت شـن های روان به نواحی 
شـرقی اسـتان اصفهـان شـده و نقش بسـیار 
مهمـی در مهـار بیابـان زایـی و تغذیـه آب های 
زیرزمینـی و بهسـازی کیفیـت آب و جلوگیری 
کنتـرل  و  خـاک  جابجایـی  و  فرسـودگی  از 

الدیـن  تـاج  ناهیـد  سـیاب داشـته اسـت.  
اظهـار کـرد کـه متاسـفانه کثـرت فعالیت هـای 
در  حاصـل  پسـاب های  و  صنعتـی  انسـانی، 
حوضـه آبخیـز تـاالب در گذشـته از یـک سـو 
و افزایـش فرسـایش و تولید رسـوبات حاوی 
آالینده هـای کشـاورزی از سـوی دیگـر، سـبب 
ورود فلـزات سـنگین بـه تـاالب گاوخونـی و 
آلودگی آن شـده اسـت و در صـورت عدم احیا 
تـاالب و خشـک شـدن کامـل آن در آینـده ای 
نزدیـک ایـن ناحیـه می توانـد  به منبـع اصلی 
تولیـد ریزگردهـای آلـوده بـه فلـزات سـنگین 
تبدیـل شـود کـه با توجه به سـطح ویـژه بای 
ریزگردهـا، غلظـت فلـزات سـنگین در آنها 2 تا 

می شـود. برابـر   3

مفید ترین زیست بوم کشور در حال خشک شدن
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رییــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
گفــت: برجــام را منصافــه ارزیابــی 
ــزارش  ــه گ ــه. ب ــه آرزومندان ــم ن کنی
ایســنا، دکتــر علــی اکبــر صالحــی 
همایــش  یازدهمیــن  در  دیــروز 
اســاتید و دانشــجویان ایرانــی خــارج 

بــه  خطــاب  مشــهد  در  کشــور  از 
مخالفــان برجــام گفــت کــه انشــاءهللا 
تــا  پــاره کنــد  را  برجــام  ترامــپ 
ــید. ــم رس ــا خواهی ــه کج ــم ب بفهمی
ــام را  ــه برج ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بایــد منصفانــه ارزیابــی کنیــد نــه 

آرزومندانــه، افــزود: »حقایــق روی 
زمیــن را ببینیــد، ســوالی کــه مطــرح 
مــی شــود ایــن اســت چــه کار بایــد 
می کردیــم تــا آمریکایی هــا بیاینــد 
و عــذر خواهــی کننــد و تحریم هــا 
برداشــته شــود.« رییــس ســازمان 
انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه کســانی 
کــه مخالــف برجــام هســتند بیاینــد و 
ــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد، بیــان  ب
ــخصی  ــک ش ــور مل ــا کش ــرد: »آی ک
مــن بــوده کــه در مذاکــرات مــن 
بــرای آن شــخصا تعییــن تکلیــف 

کنــم و هــر چــه آمریکایی هــا بگوینــد 
مــا بگوییــم چشــم، چنیــن طــرز 
زیــر  را  نظــام  و  فکــری حکومــت 
ســوال می بــرد. یعنــی ایــن نظــام 
هیــچ متولــی نداشــته کــه یــک نفــر 
مثــل مــن بــرای کشــور تعییــن و 

ــد؟« ــف کن تکلی
ــانه  ــام برخــی رس ــالگی برج در دو س
ــام  ــه شــدت از برج ــرا ب ــای اصولگ ه
انتقــاد مــی کننــد و معتقدنــد کــه 
ــران ثمــری نداشــته  ــرای ای برجــام ب

ــت. اس

شــروط اســتاندار کرمــان بــرای حمایــت از شــورای 
ــان  ــوی منتخب ــا از س ــذاری ه ــه گ ــی گل ــم و برخ پنج
ــدار رزم حســینی و  ــن دی ــکات اولی ــن ن ــورا، بارزتری ش

ــده. ــورای آین ــای ش اعض
ورود بازرســان هیــات مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بــه کرمــان بــرای 
بازشــماری 25 درصــد صنــدوق هــای رای انتخابات شــورای 
شــهر کرمــان مانــع برگــزاری نشســت عالــی تریــن مقــام 
دولــت و منتخبــان ملــت نشــد. 11 نفــری که دو مــاه پیش 
رای مــردم را بــرای 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 
ــارم  ــا برخــی اعضــای شــورای شــهر چه ــش ب گذشــته آب
ــار شــیوه متفاوتــی در  ــود، ایــن ب در یــک جــوی نرفتــه ب
ــا  ــورایی ه ــردن ش ــان ک ــر مهم ــاوه ب ــت و ع ــش گرف پی
ــا را داد.  ــت از آن ه ــول حمای ــه کاری، ق ــک صبحان ــه ی ب
ــه اســتانداری تمــام  ــه حمایــت مشــروط. او گفــت ک البت
قــد پشــت شــورای بعــدی مــی ایســتد اگــر شــورای پنجم 

ــی و  ــورا همدل ــای ش ــر اعض ــد. اگ ــی نباش ــگاه سیاس بن
همزبانــی داشــته باشــند. اگــر اعضــای شــورا قــدرت تحمل 
ــر 11  ــد. اگ ــا را بپذیرن ــاوت نظره ــد و تف ــاال ببرن ــود را ب خ
عضــو شــورا کــه هفــت نفرشــان بــا لیســت اصــاح طلبــان 
و ســه نفرشــان بــا لیســت اصولگرایــان وارد شــورا شــدند، 
ــح  ــود ترجی ــروه خ ــد و گ ــع بان ــر نف ــردم را ب ــات م مطالب
دهنــد. اســتاندار ایــن شــروط را گذاشــت و تاکیــد کــرد کــه 
»اگــر شــورا اینگونــه باشــد، از شــورا حمایــت مــی کنــم.«

گالیه از سکوت
ــاب، دو منتخــب  ــواد کامی ــد ج ــاد و محم ــد فرش محم
ــان  ــر دو در لیســت اصــاح طلب ــه ه ــم ک ــورای پنج ش
ــا  ــه ب ــا در رابط ــت ه ــا برخــی صحب ــه ب ــد، در رابط بودن
انتخابــات شــورا موضــع گرفتنــد. محمــد فرشــاد نســبت 
بــه ســکوت معاونــت سیاســی اســتانداری و فرمانــداری 
کرمــان در مقابــل اتهاماتــی کــه بــه انتخابــات وارد شــد، 
ــد،  ــات را انتصــاب خواندن ــه آنکــه برخــی انتخاب از جمل
گایــه 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. 
ــانی رای  ــت رس ــا خدم ــور ب ــای کش ــاح ه ــدوارم جن امی
مــردم را جلــب کننــد نــه بــا حاشــیه و شــعار« به حاشــیه 

هــای اخیــر واکنــش نشــان داد. 

 دیگر اعضا چه گفتند؟
علــی بهرامــی، نفــر دوم انتخابــات شــورای پنجــم 

ــرمنده  ــدوارم ش ــه امی ــت ک ــت گف ــن نشس ــم در ای ه

همــت، پشــتکار و صبــر و اعتمــاد مــردم نشــویم.  

ــارم هــم از  ــر مشــرفی، رییــس شــورای چه ــی اکب عل

اقدامــات انجــام شــده در شــورای چهــارم دفــاع کــرد 

ــی  ــک کارگاه عمران ــه ی ــان ب ــروز کرم ــه ام ــت ک و گف

بــدل شــده و ســعی کردیــم کرمــان را متحــول کنیــم. 

رامیــن ارجمنــد و منصــور ایــران منــش هــم بــر وجــود 

ــد. ــد کردن ــورا تاکی ــی در ش همدل

برجام را منصافه ارزیابی کنیم 

نه آرزومندانه

حسین مرعشی:

روحانی باید پاسخگوی

رای دهندگان باشد

حســین مرعشــی از رییــس جمهــور خواســت کــه در انتخــاب کابینــه بــه نظــر 
طرفدارانــش اهمیــت دهــد. او بــه خبرگــزاری ایلنــا گفتــه بایــد بــه یاد داشــته 
باشــیم کــه ترکیــب نهایــی کابینــه حــق قانونــی هــر  رییــس جمهــور اســت و 
هیچ کــس ایــن حــق را نخواهــد گرفــت. امــا بایــد یــادآوری کنــم همــان طــور 
کــه حــق  بســتن کابینــه را بــه رییــس جمهــور داده انــد مســوولیت آن نیــز 
بــر عهــده شــخص اوســت؛ قطعــا روحانــی بایــد پاســخگوی افــکار عمومــی و 
رای دهنــدگان باشــد. وی بــه ایــن ســوال کــه »آیــا از چینــش کابینــه اطــاع 
داری« پاســخ داده کــه اطــاع موثــق و دقیقــی از گرایــش و چینــش کابینــه 
ــا   ــه مشــخص اســت، یکــی از خواســته ه ــردم از کابین ــات م ــدارم. مطالب ن
ــم آن  ــم، مه ــت می دان ــن آن را مثب ــه م ــت ک ــور وزرای زن اس ــث حض بح
اســت کــه کابینــه دوازدهــم از یازدهــم  متفــاوت باشــد. بــه اعتقــاد مرعشــی 
ــور در حــال  ــت از رییــس جمه ــوان گف ــی ت ــه م ــه ای ک ــن مطالب ــم تری مه
ــردم  ــادی و م ــت. وزرای اقتص ــادی اس ــث اقتص ــود دارد، مباح ــر وج حاض
انتظــار دارنــد کــه یــک ســتاد اجرایــی در زمینــه رفــع مشــکات 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٬ 
ــه٬ پیشنهادشــان را رد  ــن زمین ــت نداشــتن تخصــص در ای ــه عل ــا مــن ب ام
ــهرداری  ــاید ش ــد ش ــل ش ــتی حاص ــر بن بس ــرده ام اگ ــام ک ــا اع ــردم ام ک
ــر از نظــر مــن محســن هاشــمی و پــس از او  ــه برت ــه گزین ــرم. البت را بپذی

محمــد علــی نجفــی اســت .

نمره قبولی به شورای چهارم
آخریـن بـاری کـه نمایندگان مـردم در 

شـورای شـهر بـه دیـدار رزم حسـینی رفتـه 

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 

از  داد«  انجـام  کرمـان  در شـهر  را  مفیـدی 

اعضـای شـورای پنجـم خواسـت کـه پـروژه 

هـای شـورای قبلـی را ادامـه دهنـد.

دولت در انتظار نظر مجلس 
برای تفکیک وزارتخانه ها

معـاون  امیـری،  حسـینعلی 
گفـت  رییس جمهـور  پارلمانـی 
کـه منتظـر هسـتیم در صحـن 
علنـی مجلـس الیحـه تفکیـک سـه وزارت خانـه تعیین 
تکلیـف شـود. دولـت الیحـه خـودش را بـه مجلـس  
شـورای اسـامی داده اسـت و از آن دفـاع خواهـد کرد. 
کمیسـیون اجتماعـی کـه اصلی ترین کمیسـیون اسـت، 
بـه همـراه کمیسـیون برنامـه و بودجـه موافقـت خـود 
را اعـام کرده انـد امـا برخـی هـم مخالـف ایـن طـرح 
هسـتند. تـاش داریـم مجلـس نسـبت به ایـن  الیحه 

نظـر نهایـی خـودش را اعـام کنـد.

روحانی به دنبال تشکیل 
»کابینه کار« است

شاه نشـین،  محمـودی  محمـد 
کـه  گفـت  مجلـس  نماینـده 
در  مجلـس  نماینـدگان  حضـور 
کابینـه دوازدهـم منتفـی شـده اسـت. روحانـی به دنبال 
بتوانـد  تـا  اسـت  و کابینـه کار  دولـت  یـک  تشـکیل 
مشـکات اقتصـادی و معیشـتی مـردم را بـا تعامل حل 
کنـد. پیش بینـی می شـود روحانـی بـار دیگـر کابینـه ای 
اعتدالـی تشـکیل دهـد امـا قطعـًا بـا افـراد و اعضایـی 
دولـت  از  توانمند تـر  و  پرانرژی تـر  جوان تـر،  به مراتـب 

می شـود. میـدان  وارد  یازدهـم 

حمایت مردمی از ترامپ در 
سراشیبی سقوط

جدیـدی  نظرسـنجی  نتایـج 
محبوبیـت  می دهـد،  نشـان 
میـان  ترامـپ  مردمـی 
آمریکایی هـا بـه دلیـل افـول نقـش رهبـری واشـنگتن 
در جهـان، توقف دسـتور کار ریاسـت جمهـوری در داخل 
و الیحـه بهداشـت و درمـان نامحبـوب جمهوری خواهان 
کاهـش یافتـه اسـت. محبوبیـت ترامـپ از 42 درصـد 
ماه آوریل به 36 درصد رسـیده اسـت. میزان نارضایتی 
از او هـم بـا پنـج درصـد افزایش بـه 5۸ درصد رسـیده 
اسـت. در مجمـوع، 4۸ درصـد از عملکـرد ترامـپ »قویا 

هسـتند. ناراضـی« 

اذعان آنکارا به اشتباه 
در کودتا

در  ترکیـه  دائـم  نماینـده 
کـرد،  اذعـان  اروپـا  اتحادیـه 
در پـی تـاش بـرای کودتـای 
نافرجـام سـال گذشـته میـادی، آنـکارا مرتکـب برخی 
اشـتباهات شـد. فـاروق قایماقچـی گفـت که نشسـتی 
بیـن رجـب طیـب اردوغـان، رییـس جمهـوری ترکیـه 
و دونالـد تاسـک و ژان کلـود یونکـر، نماینـدگان ارشـد 

برگـزار شـد. اخیـرا  اروپـا  اتحادیـه 
در ایـن نشسـت پـس از گذشـت یـک سـال از جنـگ 
لفظـی بیـن آنـکارا و کشـورهای اروپایی بر اعتمادسـازی 

در روابـط دوجانبـه تاکیـد شـد.

ترکیهآمریکامجلس مجلس

ــم و  ــس ده ــرای مجل ــده اصول گ ــان نماین ــد دهق محم
ــاه  ــدود 2 م ــت ح ــد از گذش ــاف بع ــتاد قالیب ــس س ریی
ــود  ــه گش ــه گای ــب ب ــوری ل ــت جمه ــات ریاس از انتخاب
ــت  ــود. او گف ــتر ب ــی بیش ــاف از رییس ــت رای قالیب و گف
کــه »تتلــو« و بی توجهــی بــه نتیجــه نظرســنجی ها از 
نــگاه حامیــان قالیبــاف علــت شکســت اصولگرایــان بــود. 
ــنجی ها  ــق نظرس ــد: »طب ــاف می گوی ــتاد قالیب ــس س ریی
معتقــد بــه مانــدن آقــای قالیبــاف در عرصــه بودیــم 
ــود.« ایــن ســخنان  چــون احتمــال رای آوری او بیشــتر ب

ــات  ــاف در انتخاب ــن قالیب ــار رفت ــه کن ــد ک ــان می ده نش
ــد از  ــداکاری. بع ــه ف ــت ن ــوده اس ــار ب ــاس اجب ــر اس ب
ــرد  ــا ک ــه الق ــرا اینگون ــان اصول گ ــاف جری ــراف قالیب انص
ــه اســت.  ــار رفت ــات کن ــه انتخاب ــه از صحن ــه او فداکاران ک
ســخنان دهقــان امــا حکایــت دیگــری دارد. قالیبــاف 
مجبــور بــه انصــراف شــده اســت و از ایــن اجبــار همچنــان 
دلخــور اســت. قالیبــاف شــاید ایــن روز هــا بــا خــود فکــر 
ــس  ــت ریی ــار نمی رف ــت کن ــه رقاب ــر از صحن ــد اگ می کن

ــود.  ــم ب ــت دوازده دول

ــوان  ــه عن ــر را ب ــاد رهب ــگاه آزاد، فره ــای دانش ــات امن هی
رییــس دانشــگاه آزاد بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
معرفــی کــرد. رهبــر از ســال 86 تــا 92، بــه مــدت 6 ســال 
ــه  ــت.  روزنام ــده داش ــران را برعه ــگاه ته ــت دانش ریاس
آفتــاب یــزد چنــد روز پیــش در خصــوص شــایعه رییــس 
شــدن رهبــر نوشــت کــه فرهــاد رهبــر یعنــی همــان 
ــی  ــژاد. یعن ــت احمدی ن ــران در دول ــگاه ته ــس دانش ریی
ریاســت جمهوری  انتخابــات  ثبت نــام  روز  همانــی کــه 
ــه وزارت  ــه پــای حجت االســام رییســی ب ســال 96، پــا ب

ــان  ــی از اصاح طلب ــر دل پرخون ــاد رهب ــد. فره ــور آم کش
ــر  ــن ضربه هــا را ب ــر آخری ــا انتخــاب فرهــاد رهب دارد. گوی
پیکــره دانشــگاه آزاد خواهــد زد. علی اکبــر والیتــی بــا روی 
ــگاه  ــای دانش ــات امن ــت هی ــمت ریاس ــش در س کارآمدن
آزاد و پوشــیدن قبــای مدیریتــی ایــن جایــگاه، ابتــدا بــه 
عــزل پرحــرف و حدیــث میــرزاده، رییــس ســابق دانشــگاه 
ــاد  ــت آن را فس ــه ای عل ــد در مصاحب ــت زد و بع آزاد دس
اقتصــادی او )میــرزاده( و فرزندانــش توصیــف کــرده بــود. 

ــر داد. ــن تغیی ــخ و ب وی ســاختار دانشــگاه را از بی

فرهاد رهبر، رییس دانشگاه آزاد شددلخوری به سبک قالیباف

کابینه دوازدهم مطالبات مردم را پاسخ دهد
رییـس فراکسـیون امیـد الزامـات کابینه دولت دوازدهـم را بیان کـرد. به گزارش 
ایلنـا، محمدرضـا عـارف در توییتـر خود نوشـت: »مهم تشـکیل یک کابینـه پویا، 
بانشـاط و متخصـص اسـت کـه »بتوانـد« پاسـخگوی مطالبـات مـردم باشـد و 

برنامه هـای دولـت و برنامـه  ششـم توسـعه را اجرایـی کند«.

استاندار کرمان: شورا را بنگاه سیاسی نکنید
رزم حسینی برای حمایت از شورای پنجم شرط گذاشت

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شــهردار زرنــد در دیــدار از اداره بهزیســتی 
در  الزم  زمینــه  و  بســتر  گفــت:  زرنــد 
جامعــه  در  معلــوالن  حضــور  خصــوص 
بایــد فراهــم شــود تــا معلولیــن بــا خاطــر 

جامعــه  در  بتواننــد  اطمینــان  و  خــوب 
ــد  ــدا کنن ــور پی حض

فضــای  خوشــبختانه  افــزود:  محمــدی 
بهزیســتی  اداره  و  شــهرداری  همــکاری 

یــک فضــای کامــا زنــده ،پویــا و بانشــاط 
مــی باشــد و همــکاری هــای مســتمر این 
دونهــاد بیانگــر ایــن موضــوع مــی باشــد. 
وی همچنیــن در دیــدار از اداره تامیــن 
اجتماعــی زرنــد بیــان کــرد: هــر چــه 
قــدر رضایــت شــهروندان از فعالیتهــای 
ــًا  ــد مطمئن ــش یاب ــا افزای ادارات و نهاده
پیــدا  اجتماعــی کاهــش  ناهنجاریهــای 

ــرد . ــد ک خواه

بازدید شهردار زرند از اداره بهزیستی و 

تامین اجتماعی این شهرستان

افزایش خرید 10 هزار تنی گندم نسبت به سال گذشته
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان از افزایش خرید 10 هزار تنی 
گندم نسبت به سال خبر داد و افزود: این در شرایطی است که هنوز خرید در شهرهای 
شمالی خرید گندم ادامه دارد. 

مسکن مهر به خانه آخر رسید
مدیرکل راه و شهرسازی کرمان می گوید پرونده مسکن مهر امسال بسته می شود

محمد مهدی بلوردی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان

مدیـرکل راه و شهرسـازی کرمـان همچنیـن درمعرفـی 
دیگـر پروژه هـای بزرگراهـی اولویت داردراسـتان بـا بیـان 
اینکـه احداث 17 کیلومتر باند دوم محور باغین-ماهان-

بـم بـا اعتبار مصـوب 11.3 میلیارد ریال به پیشـرفت ۸7 
درصـدی رسـیده اسـت، گفـت: اعتبـار جذب شـده برای 
ایـن طـرح تاکنون67.1 میلیـارد ریال بوده اسـت.بلوردی 
افزود: احداث هشـت کیلومتر محـور کرمان-رابر با اعتبار 
مصـوب هفـت میلیـارد ریال بـدون اعتبـار تخصیصی به 
رشـد 60 درصدی رسیده و احداث شش کیلومتر کنارگذر 
کرمـان بـا اعتبار 32.3 میلیـارد ریال نیز بدون تخصیص 
اعتبـار ۸1 درصـد پیشـرفت کـرده اسـت.وی همچنیـن 
عنـوان کـرد: احـداث 11 کیلومتـر بزرگـراه کرمان-زرنـد با 
اعتبـار مصـوب 110.6 میلیـارد ریـال و اعتبـار تخصیصـی 

22.5 میلیـارد ریال ۸0 درصد پیشـرفت داشـته اسـت.

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 96 سـازمان » بهزیسـتی 
محـور مسـئولیت وسـامت اجتماعـی« مـی 

. باشد 

کرمان ویچ

مدیــرکل راه و شهرســازی کرمــان از 
تکمیــل و افتتــاح حــدود 70 کیلومتــر 
درهفتــه  اســتان  راهســازی  پــروژه 
ــه 65  ــان اینک ــا بی ــرداد و ب ــت خب دول
درصــد واحدهــای مســکن مهــر کرمــان 
تحویــل شــده از اتمــام پروژه هــای 
مســکن مهــر در ســال جــاری همچنین 
ــه  ــای بهســازی ازجمل اجــرای برنامه ه
خدمــات  پایگاه هــای  راه انــدازی 
ســکونتگاه های  در  اجتماعــی 
غیررســمی مرکــز اســتان خبــر داد.

ــرکل راه و  ــوردی، مدی ــدی بل محمدمه
شهرســازی اســتان کرمــان بــه تبییــن 
ــن  ــت دار ای ــات اولوی ــا و اقدام برنامه ه
اداره کل پرداخــت و عنــوان کــرد: هفتــه 
دولــت 20 کیلومتــر از بزرگــراه کرمــان- 
می رســد.  بهره بــرداری  بــه  دیهــوک 
ســاخت 10 کیلومتــر از بزرگــراه کرمــان- 
دیهــوک بــه طــول 60 کیلومتــر بــا 
ــال  ــارد ری ــوب 167.۸ میلی ــار مص اعتب
ــیده و  ــدی رس ــرفت 90 درص ــه پیش ب
تاکنــون 7۸.۸ میلیــارد ریــال بــه ایــن 

ــه اســت. ــروژه تخصیــص یافت پ
بزرگــراه  دولــت  هفتــه  افــزود:  وی 
تــا  فهــرج  زاهدان)دوراهــی  بــم- 
انتهــای حــوزه اســتحفاظی کرمــان( بــه 
بهره بــرداری می رســد. احــداث ایــن 
ــر  ــی 45 کیلومت ــول کل ــه ط ــراه ب بزرگ
اعتبــار مصــوب 156.4 میلیــارد  بــا 
درصــدی   97 پیشــرفت  بــه  ریــال 
ــص  ــار تخصی ــون اعتب ــیده و تاکن رس
ایــن پــروژه ۸4.۸ میلیــارد ریــال بــوده 
ــج  ــت پن ــه دول ــن هفت اســت. همچنی
کیلومتــر از کل محــور20 کیلومتــری 
بانــد دوم جیرفــت- بافــت- ســیرجان 
ایــن  کــه  می رســد  به بهره بــرداری 
 21.1 مصــوب  اعتبــار  بــا  بزرگــراه 
 79 پیشــرفت  بــه  ریــال  میلیــارد 
درصــدی رســیده و تاکنــون مبلــغ 9.5 
میلیــارد ریــال بــه آن اختصــاص یافتــه 

ــت. اس
کرمــان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
همچنیــن درمعرفــی دیگــر پروژه هــای 
بــا  اولویت داردراســتان  بزرگراهــی 

بیــان اینکــه احــداث 17 کیلومتــر بانــد 
بــا  باغین-ماهان-بــم  محــور  دوم 
اعتبــار مصــوب 11.3 میلیــارد ریــال بــه 
پیشــرفت ۸7 درصــدی رســیده اســت، 
گفــت: اعتبــار جــذب شــده بــرای ایــن 
ریــال  میلیــارد  تاکنــون67.1  طــرح 
بــوده اســت.بلوردی افــزود: احــداث 
هشــت کیلومتــر محــور کرمان-رابــر 
بــا اعتبــار مصــوب هفــت میلیــارد 
ریــال بــدون اعتبــار تخصیصــی بــه 
ــداث  ــیده و اح ــدی رس ــد 60 درص رش
ــا  ــان ب ــذر کرم ــر کنارگ ــش کیلومت ش
اعتبــار 32.3 میلیــارد ریــال نیــز بــدون 
تخصیــص اعتبــار ۸1 درصــد پیشــرفت 

ــت. ــرده اس ک
وی همچنیــن عنــوان کــرد: احــداث 
ــا  ــد ب ــراه کرمان-زرن ــر بزرگ 11 کیلومت
ــال و  ــارد ری ــار مصــوب 110.6 میلی اعتب
اعتبــار تخصیصــی 22.5 میلیــارد ریــال 
۸0 درصد پیشــرفت داشــته اســت. وی 
توضیــح داد: بــرای بهســازی وضعیــت 
حاشــیه نشــینی و بافــت ناکارآمــد 

اســتان کرمــان اقدامــات متعــددی 
می تــوان  آنهــا  ازجملــه  شــده کــه 
آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  بــه 
تفاهمنامــه  انعقــاد  مدیــران،  ویــژه 
بــا شــهرداری ها بــر اســاس برنامــه 
ــف  ــال تخفی ــوص اعم ــی درخص اجرای
و تشــویق در ایــن مناطــق، تشــکیل 
کل  اداره  بــا  متعــدد  جلســه های 
بــه  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار 
ــترک  ــای مش ــرای برنامه ه ــور اج منظ
در زمینــه اشــتغال و ایجــاد بنگاه هــای 
تعاونــی در ســکونتگاه های غیررســمی، 
کــردن  مشــخص  بــرای  پیگیــری 
وضعیــت امــاک شــرکت عمــران و 
ــرد.  ــاره ک ــران اش ــهری ای ــازی ش بهس
برنامه ریــزی بــرای فــروش امــاک 
محــرک  پروژه هــای  تعریــف  و 
محــور  بازگشــایی  ازجملــه  توســعه 
طراحــی  کرمــان،  فتحعلیشــاهی 
بدنــه خســایان ارجمنــد رفســنجان، 
ــنجان  ــری رفس ــه امی ــایی کوچ بازگش
در  مشــارکتی  پروژه هــای  اجــرای  و 
راه انــدازی  و  رفســنجان  و  کرمــان 
اجتماعــی  خدمــات  پایگاه هــای 
ســکونتگاه های  محلــه  چهــار  در 

غیررســمی شــهر کرمان)فیروزآبــاد، 
صیــاد شــیرازی، هللا آبــاد و شــهرک 
صنعتــی( بــه صــورت پایلــوت از دیگــر 
فعالیت هــا در ایــن حــوزه بــوده اســت.

ــائل  ــدی مس ــن جمع بن ــر ای ــاوه ب ع
تشــکیل  و  ســاکنان  مشــکات  و 
بــرای  اجتماع محــور  تیم هــای 
توانمندســازی ســاکنین محله هــا در 
اجتمــاع   طرح هــای  اجــرای  قالــب 
جملــه  از  اعتمادســاز  و  محــور 
محله هــا،  آســفالت  و  زیرســازی 
آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
ــای  ــرای گروه ه ــی ب ــای زندگ مهارت ه
ســنی مختلــف و همچنیــن راه انــدازی 
قالــب  در  اشــتغال زایی  کارگاه هــای 
خانگی)قالی  بافــی،  مشــاغل 
ســاکن  زنــان  بــرای  پتــه دوزی( 
تمــام  دادن  مشــارکت  و  محلــه  در 
ــی از  ــای اجتماع ــاکنین در برنامه ه س
ــرای  ــذا ب ــزاری جشــنواره غ ــه برگ جمل
ــن روز  ــم جش ــزاری مراس ــان و برگ زن
جهانــی کــودک بــرای کــودکان از دیگــر 
برنامه هایــی اســت کــه بــرای بهســازی 
ــورد توجــه  ــت حاشیه نشــانان م وضعی

بــوده اســت.

همزمـان بـا افتتـاح پروژه  آبرسـانی 
گوغـر  دهسـتان  روسـتاهای  بـه 
لـوح  مراسـمی  طـی   ، بافـت  شهرسـتان 
نماینـده  بختیـاری  علـی  توسـط  تقدیـری 
شهرسـتانهای بافت ، رابـر وارزوئیه در مجلس 
شـورای اسـامی 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 
هـای  پـروژه  بویـژه  دولـت  اهـداف  تحقـق 
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 
شـرق اسـتان پیشـرفت فیزیکـی مطلوبـی 
دارد کـه رشـد 90درصدی تا کنـون دارد . مین 
داشـت:  بیـان  ریـگان  فرمانـدار  باقـری 
بیمارسـتان 32تختخوابـی ریـگان بـا 3هزار 
بنـا در دو طبقـه در حـال  متـر مربـع زیـر 

ساخت می باشد .
45 هزار و ۸00 طرح فعال اشـتغال 
تحـت نظـارت کمیتـه امـداد کرمان 
مـورد  تاکنـون 15 هـزار و 75۸  اسـت کـه 

بازدید از این طرح ها به عمل آمده است.
شهرسـتان  جبالبـارز  بخشـدار 
جیرفـت گفت: زلزله 4.4 ریشـتری 
جبالبـارز هیـچ خسـارت جانی و مالـی در بر 

نداشت.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشگری اسـتان کرمان 
گفـت: تولیـدات حصیری به صـورت نمادین 
از کهنـوج بارگیـری شـده و فـردا در قالـب 

کاروان طرح پیوند به تهران می رسند.
اجتماعـی  اورژانـس  رییـس 
شهرستان رفسـنجان با اشاره به 42 
اجتماعـی  اورژانـس  بـا  مرتبـط  تمـاس 
رفسـنجان در سـال جاری، گفت: از این تعداد 

20 مورد مربوط به کودک آزاری بوده است.
رییـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان 
رفسـنجان گفـت: در حـال حاضـر 
سـه هـزار و 700 معلـول جسـمی حرکتـی، 
نابینـا، کـم بینـا، ناشـنوا، کـم شـنوا، تحـت 
پوشش بهزیستی شهرسـتان رفسنجان قرار 

دارند.

گزیده ها

برقراری روزانه 720مورد تماس تلفنی 
با مركز فوريت های توزيع برق كرمان

دیسـپاچینگ  امـور  مدیـر  علیـزاده  حسـین 
افـزود:  رابطـه  ایـن  در  بـرق  هـای  فوریـت  و 
بـا توجـه بـه اینكـه مركـز فوریـت هـای بـرق 
شهرسـتان كرمـان تعداد 340 هزار 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 
نیـاز مشـتركان  پاسـخگوی  روزی  بـه صـورت شـبانه   121 كـه مركـز 
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 

ارجـاع داده مـی شـود. 

افتتاح پارک مالیات در شهرستان راور

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد 
بـر تاثیـر مالیـات بـر ارزش افـزوده در توسـعه زیـر 
از افتتـاح پـارک مالیـات در   ، سـاختهای شـهری 
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 637 میلیـون تومـان از محل مالیـات بر ارزش افـزوده در سـال 1395،به 
شـهرداری راور خبرداد و گفت: در سـه ماهه اول سـال 96نیز مبلغ 384 میلیون 
تومـان از ایـن محـل بـه حسـاب شـهرداری راور واریـز شـده که نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبـل 100 درصـد افزایش داشـته اسـت.

برق 
آموزش مالیاتشمال

پرورش

مدیــر کل آمــوزش 
و پــرورش اســتان 
کرمــان گفــت: گــروه 
ــرایان فرهنگی  همس
اســتان موفــق بــه کســب رتبــه دوم ششــمین 
دوره مســابقات کشــوری کــرال فرهنگیــان در 

ــد. ــی ش ــی- تلفیق ــش ترکیب بخ
ــا اعــام ایــن خبــر  محمــد محســن بیگــی ب
افــزود: ششــمین دوره مســابقات کشــوری 
کــرال فرهنگیــان در دو مرحلــه غیــر حضــوری 
و حضــوری برگــزار شــد کــه پــس از بررســی 
ــروه  ــر گ ــوری  اث ــر حض ــه غی ــار در مرحل آث
ــن  ــان از بی همســرایان فرهنگــی اســتان کرم
ــی از  ــروه های ــراه گ ــه هم ــالی ب ــر ارس 57 اث
ــدران،  ــتان، مازن ــارس، گلس ــای ف ــتان ه اس

ــمالی و  ــان ش ــزد، خراس ــوی، ی ــان رض خراس
چهارمحــال و بختیــاری و ادارات کل آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان های تهــران و عشــایری 
جــواز شــرکت در مرحلــه غیــر حضــوری را 
کســب کــرد.وی بیــان کــرد: گــروه همســرایان 
ــی  ــری فن ــه رهب ــان ب ــتان کرم ــی اس فرهنگ
» مســعود نکوئــی« بعــد از گــروه اســتان 
دوم  رتبــه  بــه کســب  موفــق  گلســتان  
ششــمین دوره مســابقات کشــوری کــرال 
فرهنگیــان در بخــش ترکیبــی- تلفیقــی شــد.

شــایان ذکــر اســت گــروه همســرایان فرهنگی 
اســتان کرمــان در ایــن دوره از مســابقات بــه 
اجــرای ســرود هــای » مکتــب خانــه« و 
ــعود  ــازی » مس ــه آهنگس ــن« ب ــر وط » مه

ــت. ــی« پرداخ نکوئ

کسب رتبه دوم کشوری مسابقات کُرال فرهنگیان  
استان کرمان
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مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617۸99596- شناسه ملی 14000275775نشانی

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشمارهنوع

عمومی یک 
مرحله ای همراه 
با ارزیابی کیفی

04۸/م7/96
احداث كنار گذر كرمان)تهيه و حمل و نصب بلوكهاي 

بتني جدا كننده ترافيكي)نيوجرسي( در حوزه استحفاظي 
راههاي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان(

365

ضمانت نامه 
بانکی

195ر724ر792ر00023ر000ر200ر1

فهرست بهاي 
راهداري 1396

049/م۸/96

احداث باند دوم جيرفت-بافت-سيرجان)تهيه و حمل و 
نصب تابلوهاي انتظامي، اخطاري، اخباري، و اطاعاتي 
در راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي 

استان كرمان(

65۸ر36۸ر۸47ر00015ر000ر365۸00

050/م۸/96
بهسازي محور كرمان-ديهوك)تجديد خط كشي 

محورهاي روكش شده و در حال احداث كل محور 
كرمان-راور-ديهوك(

000ر1۸1ر۸03ر00010ر000ر365550

051/م9/96
احداث باند دوم جيرفت-بافت-سيرجان)تهيه و حمل 

و نصب بلوكهاي بتني جدا كننده ترافيكي)نيوجرسي( در 
حوزه راههاي سيرجان و بافت(

070ر125ر244ر0006ر000ر365320

دریافت اسناد
محل

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان 

يا سايت http//iets.mporg.ir/  )پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور(

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت سه روزمهلت

تحویل
 پیشنهاد ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبيرخانه مدیریت حراست(محل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )اتاق جلسات(محل

طبق اسناد مناقصهزمان

فراخوان مناقصه )نوبت اول(

هم اندیشـی تولیـد بـا حضـور مدیـران 
شـد.  برگـزار  زغال سـنگ  شـركت 
مدیرعامـل شـركت زغال سـنگ در این 
نشسـت گفت: شـرکت های زغال سنگ 
از بـدو تأسـیس هم زمـان بـا تأسـیس 
تأمیـن  بـرای  و  فـوالد  كارخانجـات 
انـرژی كارخانـه فـوالد تشکیل شـده اند 
و از ابتـدا یك شـركت ذوب آهـن ایران 
تشـكیل شـد تمـام شـرکت های زغالی 
زیرمجموعـه آن بودنـد.  مهنـدس فاح 
بـا اشـاره بـه واگذاری هـای سـال 92 

افـزود: نتایج گزارشـات مركز تحقیقات 
پژوهش هـای مجلـس نشـان می دهد 
تولیدکننـده  تمـام كشـورهای  در  كـه 
شـرکت های  از  دولت هـا  زغـال 
می کننـد.  حمایـت  زغال سـنگ 
سـوی  از  بسـیاری  تاش هـای 
انجـام گرفـت كـه  اسـتان  مسـووالن 
شـرایط ماننـد سـابق كننـد امـا میسـر 
نشـد. وی خاطرنشـان كـرد: بـا تاش 
مسـووالن،كارگران  همـه  همـكاری  و 
شـركت  ایـن  مجلـس  نماینـدگان  و 

بـه امـروز سـرپا بمانـد.  توانسـت تـا 
وی تصریـح كـرد: بـا توجـه به شـرایط 
كمـك،  بایـد  زغال سـنگ،  كنونـی 
همدلـی و همراهـی در بیـن اعضـای 
بتـوان  تـا  شـود  بیشـتر  مجموعـه 
شـرایط را بهبـود بخشـید و اگـر همـه 
در جهـت افزایـش تولیـد كمـك كننـد 
ایـن امـر امکان پذیر اسـت. وی اذعان 
اگـر مشـكات شـركت حـل  داشـت: 
شـود مشـكات همه حل خواهد شـد. 
داریـم  تولیـد  افزایـش  پتانسـیل  مـا 
بـا تـاش میـزان زیـان سـال گذشـته 
نسـبت بـه سـال های ماقبل كمتر شـد 
و بـا تـاش بیشـتر قطعـًا می تـوان به 

رسـید. سـودآوری 

هم اندیشي تولید با حضور مدیران 
شرکت زغالسنگ برگزار شد

شاخص ها در گل گهر 
مثبت است

مجمـــع عمومـــی ســـالیانه شـــركت معدنـــی صنعتـــی گل گهـــر روز 
گذشـــته بـــا حضـــور ســـهامداران، هیـــات مدیـــره، مدیرعامـــل، 
ـــی و  ـــهامداران حقیق ـــرکت و س ـــد ش ـــران ارش ـــر مدی ـــن و دیگ معاونی

حقوقـــی در تـــاالر وزارت كشـــور در تهـــران برگـــزار شـــد.
ــاره بـــه  ــا اشـ مدیـــر عامـــل شـــركت گل گهـــر در ایـــن نشســـت بـ
اینکـــه همـــه شـــاخص هـــا در گل گهـــر مثبـــت اســـت، گفـــت کـــه 
ـــنگ  ـــانتره س ـــد کنس ـــت تولی ـــه نخس ـــته رتب ـــال گذش ـــرکت س ـــن ش ای
ـــانتره  و  ـــازار کنس ـــد از ب ـــن 37 درص ـــرده و همچنی ـــب ک ـــن را کس آه
ـــا  ـــی زاده ب ـــر تق ـــود .ناص ـــر ب ـــرکت گل گه ـــه از آن ش ـــد گندل 2۸ درص
ـــش  ـــت: افزای ـــار داش ـــال 96 اظه ـــه س ـــه ماه ـــرد س ـــه عملک ـــاره ب اش
3۸درصـــدی تولیـــد کنســـانتره، افزایـــش 35درصـــدی میـــزان 
ـــم  ـــروری از اه ـــد و به ـــرانه تولی ـــدی س ـــش 42درص ـــروش و افزای ف

عملکـــرد شـــرکت در بهـــار امســـال اســـت. 
ـــی و  ـــرکت معدن ـــل ش ـــن المل ـــور بی ـــی و ام ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــن  ـــودن تامی ـــت ب ـــره وری ، در اولوی ـــش به ـــر ، افزای ـــی گل گه صنعت
ـــوالد و  ـــد ف ـــر تولی ـــز ب ـــن، تمرک ـــنگ آه ـــه س ـــی ب ـــاز داخل ـــل نی کام
ـــرا  ـــت اج ـــادن، در دس ـــاف مع ـــه اکتش ـــه ب ـــوالدی، توج ـــوالت ف محص
بـــودن هـــزاران میلیـــارد تومـــان طـــرح و افزایـــش تولیـــد از جملـــه 
ـــرداری  ـــره ب ـــا به ـــوده اســـت. ب ـــال 95 ب ـــن شـــرکت در س ـــات ای اقدام
ــکوفایی  ــول و شـ ــاد تحـ ــر ایجـ ــاوه بـ ــر عـ ــای گل گهـ ــرح هـ از طـ
ــر از  ــا نفـ ــرای صدهـ ــه ای، بـ ــی و منطقـ ــطح ملـ ــادی در سـ اقتصـ
جوانـــان منطقـــه فرصـــت هـــای شـــغلی مســـتقیم و غیرمســـتقیم 

ایجـــاد شـــده اســـت.

تیبا با افزایش تیراژ جایگزین 
می شود پراید 

خانـه ملـت به نقـل از مدیرعامل 
سـایپا،  خودروسـازی  گـروه 
نوشـت: تیبـا جایگزیـن خوبـی 
بـرای پرایـد بـوده و تیـراژ تولیـد آن بـرای جایگزینـی 
پرایـد افزایـش مـی یابـد. مهـدی جمالـی بـا اشـاره بـه 
انعقاد قرارداد بین شـرکت سـیتروئن فرانسـه با شـرکت 
خودروسـازی سـایپا، گفت:شـرکت سـیتروئن در حـال 
حاضر شـرکت سـایپا- سـیتروئن شـده و دیگر شـرکت 
سـیتروئن نیسـت، که تا پایان سـال جاری از نخسـتین 
محصـول ایـن شـرکت رونمایـی مـی شـود. وی افـزود: 
سـهم سـایپا در این قرارداد 50 درصد و سـهم سـیتروئن 

نیـز 50 درصـد برابـر اسـت.

مشارکت 250 میلیون دالری 
کرمان با کشـور عمان 

صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رییـس 
معادن و کشـاورزی اسـتان کرمان 
سـازمان  کار  کـه  تاکنـون  گفـت: 
یافتـه ای صـورت نگرفتـه، پـروژه ای بـا سـرمایه گـذاری 
250 میلیـون دالری در گـودال خشـت مـال هـای کرمان با 
مشـارکت طـرف عمانـی در حـال اجراسـت و تاکنون بیش 
از 50 میلیـون دالر آن وارد ایـران شـده اسـت. سـیدمهدی 
طبیـب زاده اظهـار داشـت: امیدواریـم روز بـه روز شـاهد 

ارتباطـات گسـترده تـر بیـن ایـران و عمـان باشـیم.

خودرو

اتاق 
بازرگانی

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 

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

مشترک را نیز ضروری دانست.

صمت

کم آبی گلوی خواجه نظامی ها را خشک کرد
مردم می گویند آب نداریم، مسووالن می گویند آب هست 

ولی کم است

مـردم روسـتای خواجـه نظـام از 
توابـع شهرسـتان بـم در حالـی 
مـی گویند دو ماه اسـت آب آشـامیدنی 
نداریـم کـه  مسـوولین آب و فاضـالب 
ایـن موضـوع را رد مـی کننـد. بـه گفته 
ی مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب 
ایـن  روسـتایی اسـتان کرمـان مـردم 
روسـتا مشـکل قطعـی آب آشـامیدنی 
ندارنـد و فقـط بـه دنبـال حفر چـاه آب 
آشـامیدنی جدیـد هسـتند. مدیـر امور 
آب و فاضـالب روسـتایی شهرسـتان بم 
هـم می گوید مـردم این روسـتا کمبود 
آب آشـامیدنی دارنـد، اما قطعی طوالنی 

نداشـتند. مدت 

مــردم روســتای خواجــه نظــام از توابــع 
شهرســتان بــم در حالــی مــی گوینــد دو 
ــه   ــم ک ــاه اســت آب آشــامیدنی نداری م
مســوولین آب و فاضــاب ایــن موضــوع 

را رد مــی کننــد.
گــزارش  کــه  بــود  پیــش  روز  پنــج 
ــه آب  ــی دو ماه ــر قطع ــی ب ــی مبن مردم
ــه  ــام ب ــه نظ ــتای خواج ــامیدنی روس آش
ــی  ــه یک ــی ک ــید. در عکس ــتمان رس دس
ــرای  ــام ب ــه نظ ــتای خواج ــردم روس از م
ــزرگ و  ــر آب ب ــود، تانک ــتاده ب ــا فرس م
ــه باســطل  ــی شــدند ک ــده م ــی دی مردم
آب  دریافــت  صــف  در  خالــی  هــای 
آشــامیدنی ایســتاده بودنــد. در پــی ایــن 
ــرکت آب و  ــل ش ــر عام ــا مدی ــوع ب موض
فاضــاب روســتایی اســتان کرمــان و 
مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی بــم 
تمــاس گرفتیــم. هــر دو مســوول قطعــی 
ــتا را  ــن روس ــامیدنی ای ــه آب آش دو ماه

ــد. ــب کردن تکذی

چاه اضافه می خواهند
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان کرمــان بــه مــا در ایــن 
خصــوص گفــت کــه بــرای رســیدگی بــه 
ــر  ــم و مدی ــدار ب ــوع از فرمان ــن موض ای
ــن  ــه از ای ــتیم ک ــم خواس ــار ب ــور آبف ام
منطقــه بازدیــد داشــته باشــند و گزارشــی 
را بــه مــا ارائــه دهنــد. بــر اســاس 
ــن دو  ــزارش اعــام شــده از ســوی ای گ
مســوول مــردم ایــن روســتا کمبــود آب 
آشــامیدنی دارنــد امــا قطعــی دو ماهــه 
علــی  انــد.  نداشــته  آشــامیدنی  آب 
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 
ــه حفــر چــاه آب آشــامیدنی جدیــدی  ب
بکننــد. وی تاکیــد کــرد کــه خوشــبختانه 
مــردم ایــن روســتا در خصــوص آب 

ــد.  ــکلی ندارن ــامیدنی مش آش

کمبود آب آشامیدنی دارند
مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی 

ــوص  ــن خص ــم در ای ــم ه ــتان ب شهرس
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 
ــر( در  ــازه دیگ ــر س ــا ه ــه و ی ــد، لول س
ــی  ــا ِدب ــده ی ـِ ــخص ب ــان مش ــدت زم م
 s/m3 دبــی واحــد  گفتــه می شــود. 
آب  ثانیه(اســت.(  بــر  مکعــب  )متــر 
ــا خوشــبختانه  ــود، ام ــم شــده ب ــاه ک چ
ــه  ــی ب در حــال حاضــر در وضعیــت خوب
ــد.  ــی آب ندارن ــد و قطع ــی برن ــر م س
الصالحیــن گفــت کــه  زیــن  پژمــان 
ــام  ــه نظ ــتای خواج ــردم روس ــه م البت
ــطح  ــدن س ــن آم ــل پایی ــکاتی مث مش
ــی مقطعــی  آب چــاه آشــامیدنی و قطع
ــه آب  ــی دو ماه ــا قطع ــد ام آب را دارن

ــد.  ــته ان نداش

 بحران آب در اوج
بحــران آب در مــاه هــای اخیــر در ایــران 
و بــه خصــوص کرمــان بــه اوج خــود 
رســیده. بــه طــوری کــه محمــد طاهــری، 
مــورد  در  کرمــان  آبفــای  مدیرعامــل 

ــز اســتان مــی  ــی در مرک مشــکل کــم آب
گویــد کــه  دو هــزار و 750 لیتــر در ثانیــه 
نیــاز آبــی شــهر کرمــان اســت. امــا تــوان 
تولیــد مــا دو هــزار لیتــر در ثانیــه اســت. 
یعنــی 750 لیتــر آب در زمــان پیــک 
ــان  ــن می ــم. در ای ــری داری ــرف کس مص
وزارت نیــرو هــم  بارهــا از مــردم خواســته 
پنــج تــا 10 درصــد در مصــرف آب صرفــه 
ــا مشــکل قطعــی آب  ــا ب ــد ت جویــی کنن
ــی  ــه حت ــن وزارتخان ــویم. ای ــرو نش روب
ــه  ــی روی ــرف ب ــری از مص ــرای جلوگی ب
درخواســت گــران شــدن آب را بــه هیــات 

ــت. ــت داده اس دول

عطیه بهره بر
خبرنگار / پیام ما
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داده نما
داده نمای زیر به تاریخچه چسب ، از چسب اسب تا چسب المر 
تا فناوری نانو اشاره شده است.
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گزارش زیر تصاویر زیبایی از حیات وحش را مشاهده می کنید که در هفته 

نگاهگذشته به ثبت رسیده اند.

دیدنی های حیات وحش در هفته  گذشته/ گاردین

دیدنی های حیات وحش در هفته  گذشته/ گاردین

دیدنی های حیات وحش در هفته  گذشته/ گاردین

کول برهای زمان قاجار

دیدنی های حیات وحش در هفته  گذشته/ گاردین

دیدنی های حیات وحش در هفته  گذشته/ گاردین

دیدنی های حیات وحش در هفته  گذشته/ گاردین

عکس روز یک شنبه نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک کلبه در کنار دریاچه برفی لوئیس )Louise( در 
پارک ملی بنف )Banff( کانادا و انعکاس زیبای این منظره زیبا در دریاچه اختصاص یافته است.
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شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای نســبت بــه انتخــاب پیمانــکار 
ــه در ســطح  ــان و واحدهــای تابع ــه ای کرم ــاز شــرکت آب منطق ــورد نی ــده م ــا رانن ــن خــودرو ب ــت تامی ذیصــاح جه
اســتان، در مــدت یــک ســال شمســی، اقــدام نمایــد. لــذا بدینوســیله از شــرکتهای تعییــن صاحیــت 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 
21650۸3975007 بانــک کشــاورزی شــعبه سرپرســتی کرمــان حداکثر تــا ســاعت 14:30 روز چهارشــنبه 1396/05/04 در 
نشــانی کرمــان خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، طبقــه همکــف، اتــاق 131 دفتر 
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 11:30 روز شــنبه 
ــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای  ــه نشــانی کرمــان، خیاب ــه دفتــر حراســت ب ــه محرمان ــه دبیرخان 1396/05/14 ب
کرمــان، ســاختمان شــماره یــک، طبقــه همکــف اتــاق شــماره 105 تحویــل نماینــد. زمــان بازگشــایی پــاکات ســاعت 12 
مــورخ 1396/05/14 میباشــد. آگهــی حاضــر در بخــش معامــات ســایت شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران بــه نشــانی 

wrm.ir و همچنیــن پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کشــور بــه نشــانی Iets.mporg.ir قابــل رویــت اســت. 

)نوبت اول(
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب 

منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان )فرآیند 0/5/الف/96(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان  110
ی 

گه
ه ا

س
شنا

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

حوادث

دادســتان عمومــی وانقــاب شرســتان جیرفــت 
ــراه  ــه هم ــراری ب ــل ف ــک قات ــتگیری ی از دس
ــر داد و افــزود:در  یــک قبضــه ســاح کلــت کمــری خب
ایــن رابطــه ســه متهــم بازداشــت شــده اند.مجیــد 
ــار داشت:شــامگاه گذشــته طــی یکســری  رســتمی اظه
اقدامــات اطاعاتــی از ســوی مامــوران پلیــس آگاهــی 
محــور  فــراری)م.س(در  جیرفت،قاتــل  شهرســتان 
مواصاتــی فاریــاب بــه جیرفــت دســتگیر شــد.این 
مقــام قضائــی عنــوان کــرد:در هنــگام دســتگیری یــک 
قبضــه ســاح کلــت کمــری بــه همــراه مقادیری فشــنگ 
و همچنیــن یــک قبضــه ســاح ســرد از نــوع ســرنیزه از 
داخــل خــودروی متهــم کشــف وضبــط گردیــده اســت.

وی بــا اعــام اینکــه در ایــن رابطــه قاتــل بــه همــراه دو 
ــی  ــه ســر م ــر از همدســتانش در بازداشــت ب ــر دیگ نف
دادســرای  بازپرســی  شــعبه  در  برند،گفت:پرونــده 
حــال  در  جیرفــت  شهرســتان  وانقــاب  عمومــی 
رســیدگی استدادســتان جیرفــت تصریــح کرد:قاتــل در 
ــلحانه  ــورت مس ــه ص ــته ب ــال گذش ــوروز س ــد ن روز عی
اقــدام بــه قتــل جوانــی بــه نــام )الــف.ف(در روســتای 
حســین آبــاد دهــدار از توابــع  شهرســتان جیرفــت 

نموده بود.
ــمالی از  ــان  ش ــی خراس ــس آگاه ــس پلی ریی
دســتگیری 11 ســارق حرفــه ای در ایــن اســتان 
ــار داشــت: در  ــرب زاده اظه ــا ع ــرهنگ رض ــرداد. س خب
ــه  ــتان، بافاصل ــرقت در اس ــره س ــد فق ــوع چن ــی وق پ
موضــوع در دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه بــا ســرقت 
ــوران  ــزود: مام ــرب زاده اف ــرار گرفت. ع ــس ق ــن پلی ای
پــس از انجــام یکســری کارهــای اطاعاتــی و تخصصــی 
ــا اشــاره  ــه شناســایی 11 ســارق شــدند.   وی ب ــق ب موف
ــه  ــام شــده ب ــای انج ــان در بازجویی ه ــه متهم ــه اینک ب
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــراف کردن ــرقت اعت ــره س 30 فق
متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شــدند.
بــه  بالگــرد  اعــزام  از  اندیمشــک  فرمانــدار 
ــر  ــوار گرمســیری خب ــه آتــش ســوزی ال منطق
ــی  ــای اعزام ــم ه ــرد و تی ــد بالگ ــک فرون داد و گفت:ی
بــرای مهــار حریــق بــه منطقــه الــوار گرمســیری اعــزام 

شدند.
ــاگرد  ــتان بش ــران شهرس بخشــدار بخــش گوه
گفــت: یــک دســتگاه لــودر در مســیر روســتای 
ــه در  ــرد ک ــقوط ک ــه دره س ــتان ب ــن شهرس ــهورخ ای َش

این حادثه دو نفر جان خود را از دســت دادند.
اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  جانشــین 
خوزســتان گفــت: فــردی کــه بــا شــی مشــکوک 
ــا  ــک در شوشــتر را داشــت ب ــک بان قصــد ســرقت از ی

هوشــیاری پلیس دستگیر شد..
برخــورد دو دســتگاه پــژو 405 و پــارس در 
جــاده کامیــاران  ســنندج بــه مــرگ ســه تــن و 

زخمی شــدن یک تن منجر شد.

گزیده ها

قتل
بــرادر غیرتــی وقتــی فهمید دوســت 
خواســتگاری  بــه  اش  صمیمــی 
ــه دل  ــه او را ب ــه کین ــرش رفت خواه
ــا همدســتی دوســتش  ــت و ب گرف
درگیــری مرگبــاری را رقــم زد. ایــن پســر و دوســتش دیــروز 
پــای میــز محاکمــه ایســتادند و انگشــت اتهــام را بــه ســوی 
یکدیگــر نشــانه رفتنــد. در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
کــه دیــروز در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 
و بــه ریاســت محمــد باقــر قربــان زاده و بــا حضور دو مستشــار 
تشــکیل شــد ابتــدا نماینــده دادســتان کیفرخواســت را خوانــد.
او گفــت: مهــدی و مهــرداد 27 ســاله متهم اند بیســت و چهارم 
شــهریور 94 بــه دنبــال درگیــری در گل تپــه ورامین حســین 20 
ــه مدرک هــای موجــود  ــا توجــه ب ســاله را کشــته اند. اکنــون ب
در پرونــده بــرای متهمــان اشــد مجــازات مــی خواهم.ســپس 
پــدر قربانــی در جایــگاه ویــژه ایســتاد و گفــت: پســرم مدتــی 
ــدی  ــا او و دوســتش مه ــود، ام ــر کــرده ب ــرداد قه ــا مه ــود ب ب
ــا او را از  ــد ت ــل پســرم تمــاس گرفتن ــا گوشــی موبای ــدر ب آنق
خانــه بیــرون کشــیدند و کشــتند. مــن از هــر دو آنهــا شــکایت 

ــم. ــی خواه ــاص م ــم قص ــرم حک ــل r پس ــرای قات دارم و ب
ســپس مهــدی پشــت تریبــون دفاع ایســتاد و گفت: مهــرداد و 
حســین از ســال ها پیــش بــا هــم دوســت بودنــد، امــا از وقتی 
حســین بــه خواســتگاری خواهــر مهــرداد رفــت رابطــه آنهــا بــا 
هــم بــد شــد. مهــرداد دیگــر جــواب تمــاس هــای حســین را 
نمــی داد و مــی گفــت او بــه خواهــرش نظــر داشــته اســت. 
چنــد روز قبــل از قتــل نیــز آنهــا بــا هــم درگیــر شــده بودنــد تــا 
اینکــه ظهــر بیســت و چهــارم شــهریور 94 مــن و مهــرداد ســر 
کوچــه ایســتاده بودیــم کــه حســین و دوســتش ســر رســیدند 
و دعــوا دوبــاره شــروع شــد. حســین فحاشــی کــرد و بــا چاقــو 
بــه دســت مهــرداد زد. وی ادامــه داد: در آن لحظه تعــداد زیادی 
در محــل جمــع شــده بودنــد و دعــوا را تماشــا مــی کردند.مــن 
ــود.  ــه دعــوا خاتمــه دهــم امــا بــی فایــده ب ســعی داشــتم ب
مهــرداد ضربــه هــای بعــدی را بــا شمشــیر بــه حســین زد کــه 
او جــان ســپرد.من در دعــوا هیــچ ضربــه ای بــه مقتــول نــزدم 
و در اداره آگاهــی بــه دروغ اعتــراف کــردم کــه ضربــه کاری بــه 

قلــب حســین را مــن بــه او زده بــودم.

دوستم به خواهرم نظر داشت 
باید کشته می شد

معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیس 
آگاهــی تهــران بــزرگ در پایــان ایــن خبر 
ــوص  ــات در خص ــت: تحقیق ــالم داش اع
ایــن جنایــت و مشــخص شــدن علــت و 
انگیــزه اصلــی وقــوع در مراحــل مقدماتی 
قــرار دارد و بــرای متهــم پرونــده نیــز قــرار 

بازداشــت موقــت  صــادر شــده اســت.

ــط  ــار توس ــک ب ــوی ی ــان مرتض ــری در خیاب درگی
مامــوران پلیــس خاتمــه پیــدا کــرد امــا دفعــه 
ــک  ــوع ی ــت. وق ــود گرف ــه خ ــت ب ــگ جنای دوم رن
خیابــان  در  واقــع  ای  خانــه  مقابــل  درگیــری 
ــام شــد.  ــری 112 ابوســعید اع ــه کانت مرتضــوی ب
ــات  ــام تحقیق ــل و انج ــوران در مح ــور مأم ــا حض ب
ــه  ــر ب ــان دو نف ــری می ــد درگی ــه مشــخص ش اولی
نــام هــای ابوالفضــل40 ســاله و تقــی 42 ســاله کــه 
بــا یکدیگــر نیــز دارای رابطــه خویشــاوندی هســتند 
بــه وقــوع پیوســته کــه نهایتــا بــا دخالــت مأمــوران 
ــرد و  ــدا ک ــه پی ــر خاتم ــن دو نف ــن ای ــری بی درگی

ــت. ــه خــود رف ــه خان ــی ب تق
ــا پایــان درگیــری مأمــوران محــل را تــرک کردنــد  ب
ــدا  ــادی پی ــه زی ــه فاصل ــل حادث ــوز از مح ــا هن ام
نکــرده بودنــد کــه بــه آن هــا اعــام شــد کــه دقیقــا 
مرتضــوی،  خیابــان  در  قبلــی  مــکان  همــان  در 
ــه  ــار شــدیدتری از ســر گرفت ــری اینب مجــددا درگی
شــده اســت. بافاصلــه مأمــوران بــه محــل مراجعــه 
و اینبــار مشــاهده کردنــد کــه ابوالفضــل توســط 
ــه  ــت ضرب ــورد اصاب ــل م ــرادر زن ابوالفض ــی، ب تق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــینه ق ــه س ــو از ناحی چاق
بافاصلــه تقــی توســط مأمــوران دســتگیر و بــا توجه 

بــه شــدت جراحــت، ابوالفضــل بــه بیمارســتان 
منتقــل شــد.

ــه کانتــری 112 ابوســعید  در ســاعت یــک بامــداد ب
ــه  ــدت ضرب ــر ش ــر اث ــل ب ــه ابوالفض ــد ک ــام ش اع
وارده شــده بــه ناحیــه حســاس بــدن جــان باخــت 
ــژه  ــیک وی ــی کش ــه قاض ــوع ب ــه موض ــه بافاصل ک
دادســرای امــور جنایــی و پلیــس آگاهــی اعام شــد. 
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع قتــل عمد 
و بــه دســتور بازپــرس شــعبه ششــم دادســرای امــور 
جنایــی پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار اداره ویژه 

قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.

جزییات جدید از قتل 
برادر زن در نزاع شبانه 

ــم را  ــل رحی ــرای قت ــه ماج ــر ک دو خواه
ــرا  ــروز در دادس ــد دی ــرده بودن ــان ک پنه
ــزارش  ــد. ه گ ــرار گرفتن ــق ق ــورد تحقی م
دو  و  رحیــم  آناین،دیــروز  جــم  جــام 
خواهــر وی کــه راز ایــن قتــل را 30 ســال 
بودنــد،  نکــرده  بازگــو  و  می دانســتند 
ســوم  شــعبه  بــه  تحقیقــات  بــرای 
تهــران  جنایــی  دادســرای  بازپرســی 

منتقــل شــدند.
عنــوان  بــه  متهــم  بزرگ تــر  خواهــر 
شــاهد در ایــن پرونــده بــه بازپــرس 
ســجاد منافــی آذر گفــت: تابســتان ســال 
66 بــود. یــک روز بــرادرم بــر ســر پولــی 
کــه در خانــه داشــت بــا پــدرم دعــوا کــرد 
و از خانــه خــارج شــد. ســاعتی بعــد 
ــرادرم  ــه ام آمــد و ســراغ ب ــه خان ــدرم ب پ
را از مــن گرفــت. زمانــی کــه متوجــه شــد 
در خانــه مــن نیســت، از آنجــا رفــت. 
ــرادرم  ــد. ب ــرادرم آم ــد ب ــد ســاعت بع چن
ــه  ــود. روزی ک ــا ب ــان م ــد روزی مهم چن
ــود،  ــرده ب ــوت ک ــایه مان ف ــرزن همس پی
مــن و دختــر و پســر خردســالم در خانــه 
ــد. در  ــدا در آم ــه ص ــگ در ب ــم. زن بودی
ــگ  ــره رن ــا چه ــرادرم ب ــردم ب ــه بازک را ک
لباس هایــش  حالــی کــه  در  و  پریــده 

ــدن او  ــا دی ــد. ب ــود، وارد ش ــود ب خون آل
شــوکه شــدم و علــت ماجــرا را پرســیدم 
کــه می گفــت وسوســه شــده و بــرای 
ســرقت پــول بــه خانــه زن همســایه 
رفتــه کــه بــا او درگیــر شــده و وی را 

ــت. ــته اس کش
آن  از  بــرادرم  گفــت:  جنایــت  شــاهد 
ــد  ــی نش ــی آفتاب ــرد. مدت ــرار ک ــع ف موق
تــا ایــن کــه ازدواج کــرد و در مکانــی 
ــتم  ــار خواس ــد ب ــرد. چن ــی ک ــر زندگ دیگ
ــاش  ــل را ف ــم و راز قت ــس بگوی ــه پلی ب
کنــم، امــا ترســیدم کــه شــوهرم مــرا 
بی ســرپناه  بچــه ام  دو  بدهــدو  طــاق 
بــرود.  خانواده مــان  آبــروی  و  شــوند 
30 ســال ســکوت  بــه همیــن خاطــر 
ــرا  ــک روز ماج ــا می دانســتم ی ــردم ام ک
خانــواده  شــرمنده  و  می شــود  فــاش 

هســتم. همســایه ام 
ایــن در حالــی بــود کــه خواهــر کوچک تــر 
ــن  ــت: م ــده گف ــی پرون ــه قاض ــم ب مته
زمانــی کــه جنایــت رخ داد، کاس اول 
مدرســه بــودم. آن موقــع خوابیــده بــودم 
ــرادرم  ــادر و ب ــا شــنیدن صــدای م ــه ب ک
بیــدار شــدم. آن موقــع بــرادرم بــه خانــه 
آمــده بــود و داشــت دربــاره قتــل پیــرزن 

ــا او حــرف  ــرم ب همســایه خواهــر بزرگ ت
ــان را  ــت توآبرویم ــادرم می گف ــی زد. م م
بــرده ای. بــرادرم می گفــت بــه خاطــر 
پــول، پیــرزن را بــا ضربه هــای چاقــو 
کشــته و ســرش را بریــده اســت. مــادرم 
می گفــت بــرو خــودت را معرفــی کــن 

ــوی . ــتگیر می ش ــک روز دس ــون ی چ
ــود  ــراری ب ــی ف ــرادرم مدت ــزود: ب وی اف
ــاد،  ــیاب افت ــا از آس ــه آب ه ــی ک و زمان
ــودم و  ــودک ب ــع ک ــرد. آن موق ازدواج ک
ــرادرم  ــرد. ب ــاور نمی ک ــم را ب ــی حرف کس
مــرا هــم تهدیــد کــرده بــود نبایــد حرفــی 
ــر  ــی ب ــورت بای ــن ص ــر ای ــم در غی بزن

ــه  ــی ب ــع او حت ــی آورد. آن موق ــرم م س
ــرزن در  ــوه پی ــر ن ــود اگ ــه ب ــادرم گفت م
ــن  ــود او را هــم می کشــت. در ای ــه ب خان
ســال ها چنــد بــار خواســتم ماجــرای 
ــم کــه  ــو کن ــرای پلیــس بازگ ــت را ب جنای
ــته  ــع خس ــن وض ــر از ای ــا دیگ ــد ام نش
شــده بــودم، بــا خواهــر بزرگ تــرم حــرف 
زدم و ســرانجام بــه اداره پلیــس رفتــم و 
خبــر دادم کــه بــرادرم قتلــی انجــام داده 

ــد . ــتگیر ش ــه او دس ــه در ادام ک
قتــل  در  مباشــرت  اتهــام  بــه  متهــم 
ــه بازداشــتگاه پلیــس شــده  عمــدی روان

دارد. ادامــه  او  از  تحقیقــات  و 

ناگفته های دوخواهر از جنایت 
30 ساله
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ورزش پورعلی گنجی در اتریش به اردوی السد ملحق می شود
مدافع ملی پوش کشورمان در اردوی اتریش به تیم السد قطر ملحق می شود.

شاخص ترین بیرون مانده های نقل و انتقاالت

 چهار کاپیتان تیم ملی تیم ندارند!

بــا نزدیــک شــدن بــه شــروع فصــل 
هفدهــم، هنــوز ســتاره های بزرگــی در 
لیســت تیم هــای فصــل آینــده قــرار 
بیــن  در  اینکــه  عجیــب  و  نگرفته انــد 
ایــن اســامی چهــار کاپیتــان ســابق تیــم 
ملــی نیــز قــرار دارنــد. لیــگ برتــر کمتــر 
ــد و  ــد ش ــاز خواه ــر آغ ــه دیگ از دو هفت
ــام بســیاری  ــه ن ــی اســت ک ــن در حال ای
ــران  ــال ای ــل توجــه فوتب از چهره هــای قاب
جایــی در لیســت تیم هــای فصــل بعــدی 

قــرار نگرفته انــد.
آندرانیــک  و  دژآگــه  اشــکان   
چهره هــای  بزرگتریــن  تیموریــان 

جامانــده از نقــل و انتقــاالت فوتبــال 
ــابقه  ــه س ــوند ک ــوب می ش ــران محس ای
ــز در  ــران را نی ــی ای ــم مل ــی تی کاپیتان
کارنامــه دارنــد و جــزو عجیب تریــن 
در  می شــوند.  محســوب  جامانده هــا 
ــن  ــی و محس ــد نصرت ــن محم ــن بی ای
بنگــر نیــز بــا ســابقه کاپیتانــی تیــم 
ملــی هنــوز جایــی در لیســت تیــم هــای 
لیــگ هفدهــم ندارنــد. در ادامــه نگاهــی 

می اندازیــم بــه نــام بازیکنــان باقــی 
مانــده از نقــل و انتقــاالت.

اشکان دژاگه 
کاپیتــان تیــم ملــی کــه مــرد مــورد 
اعتمــاد کارلــوس کــی روش نیــز محســوب 
ــگ  ــی حضــور در لی ــد از مدت می شــود بع
ــا  ــت ت ــان بازگش ــه آلم ــر ب ــتارگان قط س
بــرای ولفســبورگ بــه میــدان بــرود. حضور 
در آلمــان و تیمــی کــه از آن خاطــرات 
ــز نتوانســت  خوشــی در ذهــن داشــت نی
او را بــه روزهــای اوجــش بازگردانــد و 
ــدون  ــزرگ او شــد. ب ــع ب ــت مان مصدومی
ــدی  ــای کلی ــی از مهره ه ــودن یک ــم ب تی
کــی روش در ســال منتهــی بــه جــام 
ــی  ــم مل ــرای تی ــی ب ــاق خوب ــی اتف جهان
کشــورمان نیســت هرچنــد او 
هرگــز بــه حضــور در فوتبــال 

ایــران فکــر نکــرده و همچنــان بــه دنبــال 
حضــور اروپایــی خــود اســت و بایــد دیــد 
کــدام تیــم شــماره 21 ایــران را از آن خــود 

ــرد. ــد ک خواه

آندرانیک تیموریان 
دیگــر کاپیتــان تیــم ملــی نیــز کــه 
اکنــون یــک ســال می شــود کــه از جمــع 
ــده،  ــوس کــی روش دور مان شــاگردان کارل
در فصــل گذشــته در یــک قدمی بازگشــت 
بــه اســتقال قــرار داشــت. بــا ایــن حــال 
ــم از جــذب  ــن تی ــت ای مشــکل محرومی
بازیکــن در نیــم فصــل گذشــته باعث شــد 
تــا او بــه نفــت تهــران بــرود و روی ارســال 
ــم در  ــن تی ــی ای ــز باعــث قهرمان خــود نی
ــل  ــان فص ــد. او در پای ــی ش ــام حذف ج
جــزو گزینه هــای حضــور در ســپیدرود 
انتقــال  ایــن  می شــد کــه  محســوب 
ــد دیــد شــماره  ــون بای نهایــی نشــد و اکن
14 ســال های اخیــر چــه تصمیمــی بــرای 

ــت. ــد گرف ــده اش خواه آین

محسن بنگر 
از  کاپیتــان ســابق پرســپولیس بعــد 
جدایــی از ایــن تیــم راهــی تراکتورســازی 
شــد امــا درگیــری بــا قلعه نویــی در فصــل 
ــین  ــاله را خانه نش ــر 37 س ــته بنگ گذش
ــدون  ــل ب ــم فص ــک نی ــا ی ــرد و تقریب ک
تیــم بــودن بــرای بازیکــن در چنیــن ســن 
ــورد  ــر م ــا دیگ ــت ت ــی اس ــالی کاف و س
عاقــه تیمــی نباشــد. صحبت از بازگشــت 
ــه تراکتورســازی پــس از مصدومیــت  او ب
هــادی محمــدی مطــرح شــد کــه البتــه 
روز گذشــته توســط یحیــی گل محمــدی 
تکذیــب شــد تــا ایــن مدافــع شــمالی نیز 

ــدون تیــم محســوب شــود. ــون ب اکن

وحید طالب لو 
بــاز هــم کاپیتــان و اینبار کســی که ســابقه 
بســتن بازوبنــد اســتقال را در کارنامه دارد 

در ابتــدای فصــل بــدون مقصد اســت. 

هاشم بیک زاده 
مدافعـی کـه قـرار بـود دفـاع چـپ فیکس تیم ملـی در 
جـام جهانـی 2014 باشـد و لیونـل مسـی را مهـار کند در 
حـال حاضـر بـا وجـود یـک نیم فصـل بیرون نشسـتن 
هنـوز تکلیفـش بـرای فصـل جدیـد مشـخص نیسـت. 
بیـک زاده نیـم فصـل گذشـته بـا تراکتورسـازی قـرارداد 
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 
آزاد اسـت امیـدوار بـه مـورد توجـه قـرار گرفتـن توسـط 

تیمـی اسـت و شـانس خـود را جسـتجو می کنـد.

فوتبالوالیبال
ملــی  تیــم  ســرمربی 
دعــوت  ایــران  والیبــال 
فدراســیون والیبال روســیه 
ملــی  نپذیرفت.تیــم  را 
والیبــال ایــران کــه چنــدی پیــش از ســوی ســه کشــور 
ــزاری اردوی  ــرای برگ ــس ب ــتان و تون ــه، بلغارس ترکی
ــود، در  ــده ب ــوت ش ــتانه دع ــدار دوس ــی و دی تدارکات
هفتــه جــاری نیــز از ســوی فدراســیون والیبال روســیه 
بــرای برگــزاری اردوی مشــترک دعوت شــد. ســرمربی 
ــه  ــه برنام ــل اینک ــه دلی ــران ب ــال ای ــی والیب ــم مل تی
تیــم ملــی بــرای ســفر بــه ترکیــه قطعــی شــده بــود و 
کارهــای اجرایــی ماننــد بلیت و محل اســکان از ســوی 
میزبــان انجــام شــده بــود، دعــوت روســیه را نپذیرفت. 
کوالکوویــچ از بیــن ســه کشــور ترکیــه، بلغارســتان و 
ــا  ــه ب ــک ترکی ــه نزدی ــل فاصل ــه دلی ــز ب ــس نی تون
ــل  ــا اردبی ــتانبول ب ــی اس ــرایط آب و هوای ــران و ش ای
ــه  ــان، دعــوت ترکی ــی جه ــان رقابت هــای انتخاب میزب

ــی پوشــان کشــورمان  ــن اســاس مل ــر ای را پذیرفت.ب
ــای  ــور در رقابت ه ــل و حض ــه اردبی ــزام ب ــل از اع قب
انتخابــی جهــان در ایــن شــهر، راهــی اســتانبول ترکیــه 
می شــوند تــا از دهــم تــا ســیزدهم مردادمــاه در ترکیــه 
اردو آمــاده ســازی برگــزار کننــد و دو دیــدار دوســتانه 
نیــز بــا تیــم ملــی ترکیــه خواهنــد داشــت. نوزدهمیــن 
دوره مســابقات والیبــال قهرمانــی مــردان جهــان 10 تــا 
30 ســپتامبر 2018 )19 شــهریور تــا 8 مهرمــاه 1397( 
ــا و  ــی دو کشــور ایتالی ــه میزبان ــا حضــور 24 تیــم ب ب
بلغارســتان برگــزار می شــود. مرحلــه نهایــی مســابقات 
والیبــال انتخابــی مــردان جهــان در قــاره آســیا در دو 
گــروه بــه صــورت گروهــی برگــزار می شــود کــه رقابــت 
هــای گــروه )A( از 19 تــا 23 مردادمــاه بــه میزبانــی 
ایــران در شــهر اردبیــل برگــزار خواهــد شــد و تیم هــای 
ایــران، چیــن، کره جنوبــی، قطــر و قزاقســتان بــرای دو 
ــه مصــاف  ســهمیه رقابت هــای جهانــی ســال 2018 ب

ــد. ــر می رون یکدیگ

ــر  ــا قط ــگاه لخوی باش
ــه  ــدی ب ــال ب ــد ح ض
پرســپولیس  حریــف 
قهرمانــان  لیــگ  در 

آســیا زد و آنهــا را ســرکار گذاشــت.
ــی  ــه ایســنا نوشــته باشــگاه االهل آن طــور ک
عربســتان حریــف تیــم فوتبــال پرســپولیس 
در یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا 
بــه  ســخت  االهلــی  می آیــد.  شــمار  بــه 
دنبــال تقویــت خــود در تابســتان اســت. 
ــم  ــن تی ــه ای ــورد عاق ــان م ــی از بازیکن یک
ــال او  ــه دنب ــت ب ــه مدت هاس ــتانی ک عربس
ــی  ــتاره تونس ــاکنی س ــف المس ــت، یوس اس

ــت. ــا اس لخوی
المســاکنی  بــا  خوبــی  مذاکــرات  االهلــی 
عقــد  بــرای  بازیکــن  ایــن  بــا  و  داشــت 
ــود و  ــیده ب ــی رس ــق نهای ــه تواف ــرارداد ب ق

همــه چیــز مهیــا بــود تــا او پیراهــن االهلــی 
ــد. ــن کن ــر ت را ب

نوشــت  عربســتان  اســپورت  روزنامــه 
ــه  ــدی ب ــال ب ــد ح ــا ض ــگاه لخوی ــه باش ک
ــق  ــا وجــود تواف ــا ب ــه آنه ــی زد، چــرا ک االهل
نهایــت  در  االهلــی  بــا ســران  المســاکنی 
ــد. ــود ندادن ــتاره خ ــه س ــی را ب ــازه جدای اج

عربســتان  و  قطــر  بیــن  سیاســی  تنــش 
باعــث شــد تــا باشــگاه لخویــا هــم بــا 
ــک  ــه ی ــی بازیکــن خــود و پیوســتن ب جدای

تیــم عربســتانی مخالفــت کنــد.
لخویــا  باشــگاه  ایــن کــه  جالــب  نکتــه   
ــی  ــا االهل ــم ب ــن تی ــا ســتاره ای اجــازه داد ت
ــبز  ــراغ س ــا چ ــه آنه ــود و ب ــره ش وارد مذاک
ــز  ــی کــه همــه چی ــا در حال نشــان دهــد، ام
ــود اجــازه جدایــی  در حــال   نهایــی شــدن ب

ــداد. ــه او ن را ب

ضد حال باشگاه قطری به حریف آسیایی کوالکوویچ دعوت روسیه را قبول نکرد
پرسپولیس

دعوت کنفدراسیون آسیا از برانکو و منصوریان
کنفدراسیون فوتبال آسیا برانکو ایوانکوویچ و علیرضا منصوریان 
سرمربیان دو تیم پرسپولیس و استقال را به اجاس مربیان 

برتر این قاره در شانگهای چین دعوت کرد.

اردوی تیم ملی هندبال
عصر شنبه، اولین روز از دومین مرحله اردوی تیم ملی هندبال با 
حضور لژیونرهای تیم ملی در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد.

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. 

شروع لیگ از پنجم مرداد
 هفته اول

پیکان تهران- پدیده خراسان
صنعت نفت آبادان- استقال تهران

سیاه جامگان- ذوب آهن اصفهان
استقال خوزستان- تراکتورسازی تبریز

نفت تهران- سپیدرود رشت
گسترش فوالد تبریز- پارس جنوبی جم

پرسپولیس تهران- فوالد خوزستان
سپاهان اصفهان- سایپا تهران

 هفته دوم
پدیده- سپاهان

سایپا- صنعت نفت
ذوب آهن اصفهان- گسترش فوالد

استقال تهران- استقال خوزستان
پارس جنوبی- پیکان

فوالد خوزستان- نفت تهران
سپیدرود- سیاه جامگان

تراکتورسازی- پرسپولیس

 هفته سوم
صنعت نفت آبادان- پدیده
پیکان- ذوب آهن اصفهان
استقال خوزستان- سایپا

نفت تهران- پرسپولیس
گسترش فوالد- سپیدرود

استقال تهران- تراکتورسازی
سیاه جامگان- فوالد

سپاهان- پارس جنوبی جم

 هفته چهارم
پدیده - استقال خوزستان

پارس جم - صنعت نفت
ذوب آهن - سپاهان

سپیدرود رشت - پیکان
تراکتورسازی - نفت تهران

فوالد خوزستان - گسترش فوالد
سایپا - استقال

پرسپولیس - سیاه جامگان

هفته پنجم
استقال - پدیده 

نفت آبادان - ذوب آهن
استقال 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- استقال خوزستان 

پرسپولیس- پیکان
نفت تهران- گسترش

تراکتورسازی- سیاه جامگان
فوالد خوزستان- سپاهان

پارس جنوبی جم- استقال

 هفته هفتم
تراکتورسازی - پدیده

نفت آبادان - فوالد خوزستان
استقال - ذوب آهن اصفهان

استقال خوزستان - سپیدرود رشت
پیکان - نفت تهران

سیاه جامگان - گسترش فوالد
سپاهان - پرسپولیس
سایپا - پارس جنوبی

 هفته هشتم
پارس جنوبی - پدیده

پرسپولیس - نفت آبادان
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سرگرمی

طالع بینی روزآیا می دانید

ــما  ــت ش ــیاره بخ ــارد س ــه عط ــی ك ــروز در حال ــن: ام فروردی
تشــویقتان می كنــد كــه تفكراتتــان را بیــان كنیــد، عملكردهــای 

شما به روشنی بیانگر تفكرات شما هستند.
اردیبهشــت: امــروز شــما نســبت بــه حرفهــای دیگــران در محل 
ــن  ــن كار ای ــی بهتری ــده اید، ول ــاس ش ــد حس ــش از ح كار بی

است كه زیاد این جور مسائل را جدی نگیرید.
خــرداد: روابــط متقابــل شــما بــا یكــی از اطرافیانتان تــا موقعی 
كــه تبدیــل بــه یك مشــكل واقعــی شــود می توانــد در طــول روز 

گسترش پیدا كند.
تیــر: شــما می دانیــد كــه احساســهایتان در مــورد یــك موضــوع 
ــد  ــه بتوانی ــد ك ــی نداری ــچ راهنمای ــی هی ــد، ول ــم چگونه ان مه
ــا  ــا مدته ــه ت ــرده ك ــی ك ــه دیدگاه ــل ب ــاتتان را تبدی احساس

تأثیر گذار باشد.
مــرداد: مهــم نیســت كــه شــما در عرصــه عشــق چقــدر موفــق 
ــه شــما  ــن اســت ك ــم ای ــد و خــوش درخشــیده اید، مه بوده ای
ــان  ــد احساســات شــخصی تان را پنه ــد بای ــر می كنی ــوز فك هن

كنید.
شــهریور: در حالیكــه عطــارد بــه شــما كمــك می كنــد كــه بــه 
ــه روز  ــما روز ب ــی ش ــید زندگ ــد برس ــه می خواهی ــی ك چیزهای
ــری  ــم یكس ــون ه ــید و نپت ــًا خورش ــود. ضمن ــنتر می ش روش

انتخابهای مشكل پیش روی شما قرار می دهند.
ــه دیگــران  ــزی ك ــه آن چی ــر: توانایی هــای شــما نســبت ب مه
ــخت ترین  ــی در س ــما وقت ــت. ش ــتر اس ــد بیش ــر می كنن فك
مراحــل زندگــی خــود بودیــد ایــن توانایــی را داشــتید كــه فكــر 

خود را بر روی موضوع یا شخص خاصی متمركز كنید.
آبــان: شــما از اینكــه آنقــدر منتظــر یــك پیش آمــد بودیــد كه به 
نظــر می رســد هیــچ وقــت هــم اتفــاق نیفتــد خســته شــده اید. 
و هنــوز هــم تــا موقعــی كــه خودتــان را بــرای وارد عمــل شــدن 
تحــت فشــار قــرار ندهیــد، نمی توانیــد بــر ایــن مشــكل چیــره 

شوید.
آذر: امــروز اصــاً اهمیتــی نــدارد كــه قصــد و نیــت شــما خــوب 
اســت، بــه خاطــر اینكــه مرزهایــی كــه بــرای خودتــان تعییــن 

كرده اید خیلی قابل تغییر هستند.
ــروز  ــاید ام ــان ش ــه كاره قبلی ت ــای نیم ــردن كاره ــام ك دی: تم
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، بــرای اینكه 
در حــال حاضــر ســریع واكنــش نشــان دادن بــه نظــر نمی رســد 

كه برای شما مناسب ترین رفتار باشد..
اســفند: ســیاره بخــت شــما یعنــی نپتــون امــروز در حالــی كه با 
خورشــید و عطــارد برخوردهــای ناخوشــایندی دارد، كمــی هــم 

تحت فشار و استرس قرار دارد.

یــا میدانیــد وزن 1 قاشــق چایخــوری از 
سیاه چاله ها 2 میلیارد تن است

در  ســیاهچاله  یــك  میدانیــد  آیــا 
ــر  ــه ه ــت ک ــیری اس ــان راه  ش كهكش

ثانیه 1000 بار دور خود می چرخد
ــان  ــی انس ــب هوش ــد ضری ــا میدانی آی

های معمولی بین ۸5 تا 105 است
آیــا میدانیــد هــر تــار مــوی انســان 

میتواند تا وزن 100 گرم رشد کند
آیــا میدانیــد بلندتریــن مــوی ســر دنیــا 

6 متر است
آیــا میدانیــد وزن مــوی ســر هــر فــرد در 
طــول عمــرش بــا وزن 2 فیــل آفریقایی 

برابر است
آیــا میدانیــد چشــم انســان معــادل یک 

دوربین 135 مگا پیکسل است
آیــا میدانیــد ســریعترین عنکبــوت دنیــا 
دارای ســرعت km 16 در ســاعت اســت 

که در افریقاست
آیــا میدانیــد یــک انســان نهایتــا میتواند 

با سرعت km 35 در ساعت بدود
ــد  ــوت میتوان ــی عنکب ــد نوع ــا میدانی آی

300 برابر وزنش را بلند کند
ــی  ــور مرئ ــوج ن ــول م ــد ط ــا میدانی آی

بین 700 - 400 نانومتر است
میدانیــد خورشــید کوچکتریــن  آیــا 

ستاره دنیا است
آیــا میدانیــد وقتــی بــه خورشــید نــگاه 
میکنیــد صحنــه ۸ دقیقــه قبــل از آن را 

مشاهده میکنید
ــش  ــاز پیدای ــن در آغ ــد زمی ــا میدانی آی
ــی  ــار بزرگتــر از حجــم کنون خــود 2000 ب

خود را داشته است.
آیــا میدانید مســاحت ســوراخ اوزون 24 
ــدازه  ــه ان ــا ب ــع ی ــر مرب ــون کیلومت میلی

آمریکای شمالی است
آیــا میدانیــد ســاالنه 1.3 میلیــون متــر 
ــذا  ــای غ ــرف چوبه ــوب ص ــب چ مکع

خوری در چین میشود
آیــا میدانیــد در طوفــان شــن کویــر بیــن 
ــا  ــن جابج ــن ش ــون ت ــا 200 میلی 60 ت

میشود.

مـواد الزم جهـت تهیـه پاچینی بازوی مـرغ     6 عدد، 
پیاز     1 عدد، آب لیمو ترش     2 قاشـق غذاخوری، 
آرد ذرت    1 قاشـق غذاخـوری، کنجـد    4 قاشـق 
غذاخـوری ،پـودر سـوخاری    1 پیمانه، تخـم مرغ    1 
عدد، پنیر پارمزان    2 قاشـق غذاخوری، نمک و فلفل 
سـیاه و آویشـن    بـه مقـدار الزم، زعفـران آب گرفتـه    

مقداری، روغن    جهت سرخ کردن.
بـرای پاچینـی از قسـمت بـاالی بـال مـرغ کـه همان 
بازوی مرغ اسـت اسـتفاده مـی کنیـم. بازوهای مرغ 
را جـدا کنیـد و بـا یک عدد پیـاز خال شـده و زعفران 
و آب لیمـو تـرش و نمـک و فلفل در ظرفـی بریزید و 
خـوب هـم بزنید تـا مواد به خـورد مـرغ برود.مرغها را 
بگذارید چند سـاعت یا از شـب تا صبح مزه دار شـود. 
اگـه عجلـه دارید می توانید این مرحلـه را حذف کنید 

ولـی مـزه دار کـردن مرغ تأثیـر زیـادی در طعم نهایی 
دارد، پـس توصیـه می کنم حذف نکنید.بعد از مزه دار 
شـدن مـرغ هـا در حالیکـه بـازوی مـرغ را بـا یـک 
دسـتتان گرفتید بـا چاقو یک برش به قسـمت باالی 
آن بدهید تا گوشـتش از اسـتخوان جدا شـود حاال با 
کمک چاقو یا دسـت گوشـت بازو را به سـمت پایین 
بکشـید تا کاماً از اسـتخون جدا شود.گوشـت بـازو را 
بـه سـمت انتهـای بـازو ببریـد و برگردونیـد. گوشـت 
تقریبـا یـه حالـت گرد و توپـی پیدا می کنـد و انتهای 
بـازو جمـع می شـود. اگر گوشـت خوب فـرم نگرفته 
نگران نباشـید، با دسـتتان بـه آن حالت بدهیـد. بعدًا 
داخـل آرد و تخـم مـرغ کـه مـی زنید بهتـر جمع می 
شـود و خـودش را مـی گیرد. در ظرفی پودرسـوخاری، 
کنجـد، نمـک و فلفل و آویشـن و پودر پنیـر پارمزان و 

آرد ذرت را بـا هـم مخلـوط کنیـد. تخم مـرغ را هم در 
ظـرف گـود دیگـری هـم بزنید.حـاال بازوهـای آمـاده 
شـده را ابتـدا در مخلـوط آرد بزنیـد تا خوب کاور شـود 
بعد در تخم مرغ زده شـده بزنید و برای بار دوم در آرد 
بزنید و خوب تکان بدهید تا کاماً آغشـته شـود همه 
ی بازوها را به همین ترتیب آماده کنید.در شـیرجوش 
یـا قابلمـه ی کوچک گودی مقدار نسـبتًاَ زیادی روغن 
بریزیـد و روی حـرارت متوسـط قـرار بدهیـد تا خوب 
داغ شـود وقتـی روغن خـوب داغ شـد، پاچینی های 
آمـاده شـده را در قابلمه بگذاریـد و روی حرارت مایم 
اجـازه بدهید خوب سـرخ شـوند.یادتان باشـد حرارت 
نبایـد زیـاد باشـد چـون داخـل پاچینی هایتـان خام 
باقـی مـی مانـد و روی آن مـی سـوزد باید بـا حرارت 

مایم حدود 20 دقیقه سرخ شوند. 

پاچینی بریان 
و کبابی مخصوص 

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند :
برترین خردمندان و پست ترین بی خردان !
ارنست همینگوی
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در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر استان ها   
صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

پیام دیروز

روزنامه »ابتکار جنوب« در گزارشی 
به نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان بویر 

احمد پرداخته.

روزنامه »افسانه « از میزبانی فارس از 
12 شهید گلگون کفن خبر داده. 

روزنامه »بامداد جنوب« از آغاز 
برداشت خارک و رطب در این استان خبر داده 

و گفته نخلداران امیدوار به کوتاه شدن دست 
دالالن هستند.

روزنامه »خراسان رضوی« در 
گزارشی به موضوع کودک آزاری در این استان 

خبر پرداخته و گفته هر روز دو مورد کودک 
آزاری رخ می دهد.

روزنامه »اصفهان امروز« در 
گزارشی با تیتر »اصفهان پایتخت گل ایران 
« به فراهم آمدن زمینه صادرات انواع گل از 

اصفهان پرداخته. 

روزنامه »البرز فردا« در گزارشی با 
تیتر »محرمانه ترین استانداری« از عدم 

حضور خبرنگاران در شوراهای مهم تصمیم 
گیری در البرز انتقاد کرده. 

روزنامه »پیام عسلوییه« از 
تیراندازی در کانتری آب بخش این استان 

خبر داده. 

روزنامه »دریا« از حمله پلنگ به دامدار 
بشاگردی خبر داده. 

روزنامه » اصفهان زیبا « به 
موضوع سرنوشت کودکان رها شده در اصفهان 

پرداخته. 

روزنامه »امروز خراسان جنوبی« 
از اختصاص تسهیات  صندوق توسعه ملی  

برای پروژه راه آهن این استان خبر داده.

روزنامه »خبرشمال« در صحبتی از 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

گیان گفته زمین خواران گیان یقه سفیدان 
زیرکی هستند که از ظرفیت های قانونی با 

هوش خود استفاده می کنند.

روزنامه »زاینده رود« در گزارشی 
با تیتر »اورژانس های استان شلوغ شد« از 
تبعات افزایش الودگی و گرد وغبار پرداخته. 

کهکیلوییه و 
بویر احمد

فارس

بوشهر

خراسان رضوی 

اصفهان

البرز

بوشهر

هرمزگان 

اصفهان 

خراسان جنوبی

مازندران 

اصفهان 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

-----

یارانه تیرماه امروز واریز می شود
یارانه نقدی تیرماه ساعت 24 امروز همزمان با 26 تیرماه به حساب سرپرستان خانوار 
واریز خواهد شد.

بازار

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 7200
بیشترین قیمت: ......... 7600

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............ 3900
بیشترین قیمت: ........ 4530

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 3۸000
بیشترین قیمت: ....... 3۸500

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 25000
بیشترین قیمت: ......... 26000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 22900
بیشترین قیمت: ........ 26500

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

عدس ......................... 6000    
لپه ............................. 9000  

لوبیا قرمز ................... 9300    
نخود ......................... ۸500

خشکبار
گردو ........................ 57000

فندق ....................... 34000    
پسته ....................... 44000  

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

اقـالم مصرفـی

ــرده  ــداری ک ــما خری ــه ش ــی را ک چرخ خیاط
ــوب  ــیله خ ــد وس ــه می بری ــه خان ــود ب ــا خ ب
ــت  ــی اس ــه قیمت ــک گنجین ــت ی و در حقیق
کــه ســالیان دراز در منــزل شــما خواهــد 
مانــد و از آن اســتفاده خواهیــد کــرد، ازایــن رو 
ــکار ببرید.چــرخ  ــد در انتخــاب آن دقــت ب بای
ــی کــه شــما در بازارهــا  هــای خیاطــی معمول
ــوع هســتند  ــک ن ــًا همــه از ی ــد تقریب می بینی
ــاختمان  ــون در س ــش تاکن ــال های پی و از س
بلکــه  نشــده  داده  تغییــری  آن هــا  کلــی 
بچــرخ  جدیــدی  اتوماتیــک  دســتگاه های 
ــواع  ــزاگ و ان ــا زیگ ــا آن ه ــه ب ــه شــد ک اضاف
را  خیاطــی  بــه  مربــوط  تزئینــی  کارهــای 

داد. انجــام  می تــوان 
ایــن دســتگاه های اضافــی ابتــدا در اروپــا 
اســتفاده  و  تماشــا  مــورد  و  شــد  اختــراع 
قــرار گرفــت و غــرض از بــکار بــردن آن هــا 
ــه  ــادی ک ــای ع ــر کاره ــاوه ب ــه ع ــود ک ــن ب ای
می آیــد  عمــل  بــه  چرخ خیاطــی  به وســیله 
ــرودری دوزی و  ــد ب ــز مانن کارهــای دیگــری نی
دوختــن جادکمــه و غیــره بــا آن انجــام  گیــرد.

ــه  ــی ب ــای خیاط ــوزن چرخ ه ــون س ــه چ البت
طریــق عمــودی بــاال و پاییــن مــی رود ســوزن 
دســتگاه زیگــزاگ بــه چــپ و راســت هــم 
ــن زیگــزاگ  ــه دوخت ــادر ب ــه و درنتیجــه ق رفت
بــا بــکار بــردن این گونــه لــوازم  می شــود. 
دســتگاه چرخ خیاطــی عــادی قــادر اســت 
انــواع دوخت هــای تزئینــی زیبــا و عالــی را 

ــدوزد. ب

قبل از خرید چرخ چه نکاتی را باید
در نظر گرفت؟

1- ابتــدا دقــت کنیــد کــه چــرخ ماکــو گــرد 
باشــد. هرگــز چرخ هــای ماکــو دراز نخریــد، 
زیــرا ایــن نــوع چرخ هــا ارتعــاش زیــادی دارنــد، 
درصورتی کــه چــرخ بایــد بــدون صــدا و ارتعــاش 

ــد. کار کن
ــه را  ــد پارچ ــدرن بای ــی م ــرخ خیاط ــک چ 2 -ی

ــدوزد. ــب ب ــم عق ــو و ه ــرف جل ــم به ط ه
3 - چــرخ بایــد دارای دســتگاه مخصوصــی 
ــه  ــماره هایی ک ــق ش ــخ را طب ــار ن ــه فش ــد ک باش
ــث  ــه باع ــدون آنک ــده ب ــش ش ــتگاه نق روی دس

ــد. ــاد کن ــم و زی ــخ بشــود ک ــاره شــدن ن پ
4 - چــرخ بایــد دارای پایــه فشــار دهنــده قــوی 
ــواع پارچه هــای  باشــد کــه به وســیله آن بتــوان ان

ضخیــم و درزهــای کلفــت را دوخــت.
5 - یــک دســتگاه ســاده کــه بااتصــال آن بــه 
ــرودری دوزی را  ــی و ب ــای رفوی ــوان کاره ــرخ بت چ

انجــام داد.
ــه  ــوری قرارگرفت ــد ط ــرخ بای ــوی چ ــا ماک 6 -ج
باشــد کــه بــرای تمیــز کــردن مجبــور نباشــید چرخ 
را کــج کنیــد و دارای جعبــه فــوالدی باشــد کــه بــا 

ــرد. ــز ک ــانی آن را تمی ــوان به آس ــردن بت ــاز ک ب
 - چــرخ شــما از نوعــی باشــد کــه در کلیــه 
و  تعمیــر  وســایل  آن  مجــاز  نمایندگی هــای 

باشــد. موجــود  آن  ســرویس 
8 -چنانچــه پیشــتر هــم بــدان اشــاره شــد 
بردوخــت مســتقیم  عــاوه  بعضــی چرخ هــا 
و منظــم دوخت هــای زیگزاگــی بــا عــرض و 
طول هــای متفــاوت هــم انجــام می دهنــد و 
دوخت هــای زیگزاگــی مــورد اســتعمال بســیاری 
ازجملــه بــرای تزئیــن دارنــد. تکنیــک جدیــد در 
ــد  ــای جدی ــاختن چرخ ه ــا س ــی ب ــته خیاط رش
زیگــزاگ و دو ســوزنی وســایل اتوماتیکــی کــه در 
ــد. ایــن  ــًا اعجــاز می کن ــکار رفتــه حقیقت آن هــا ب
ــدی را  ــاط مبت ــی کار خی ــک حت ــایل اتوماتی وس
ــازد  به صــورت کار یــک هنرمنــد جلوه گــر می س
ــن  ــرای دوخت ــوص ب ــا بخص ــوع چرخ ه ــن ن ای
دوختــن  حاشــیه دوزی،  تــوردوزی،  جادکمــه، 
ــه دوزی و  ــه دوزی، پنب ــای آپلیک ــان و طرح ه روب
ــف  ــری مختل ــای تعمی ــرد و کاره ســنجاق های گ

بســیار مناســب اند.

ــای  ــام طرح ه ــرای انج ــات ب ــا و صفح بادامک ه
پیچیده تــر هــم نیــز بــکار می رونــد ماننــد دالبرهــا، 
اشــکال درختــی، حاشــیه دندانــی، خــال خشــتی، 
اشــکال قالبــی و تمــام انــواع بخیه هــای تزئینــی. 
به وســیله ایــن نــوع چرخ هــا بــا اســتفاده از 
ابــزار مخصوصــی کــه حرکــت پارچــه را در ماشــین 
ــول  ــای غیرمعم ــی دوخت ه ــد حت ــرل می کن کنت
در همــان حــال کــه ســوزن مشــغول دوختــن 
ــب و  ــه عق ــه ب ــت دادن آرام پارچ ــا حرک ــت ب اس
دیگــری  زینتــی  دوخت هــای  می تــوان  جلــو 
ماننــد طرح هــای یونانــی، بــرگ ماننــد، پــر ماننــد 
و امثــال آن بــه وجــود آورد. بــه ایــن طریــق 
می آیــد  دســت  بــه  ماشــینی  بــرودری دوزی 
کــه دارای همــان ظرافــت بــرودری اســت بــا 
ایــن تفــاوت کــه خیلــی ســهل تر و ســریع تر 
انجام شــده اســت.  ایــن نــوع چرخ هــا کــه وســایل 
اتوماتیکــی  بــرای کنتــرل حرکــت پارچه دارنــد بنام 
ــن  ــا چنی ــد. ب چرخ هــای تمام اتوماتیــک معروف ان
ماشــین هایی می تــوان جادکمــه را به طــور خــودکار 
حتــی بــدون چرخانــدن پارچــه درســت کــرد و 
ــای  ــواع کاره ــجاف و ان ــور س ــای ک ــاوه بخیه ه بع

روزمــره دیگــر به وســیله آن ممکــن اســت.
ــاس  ــه، لب ــن حول ــرای تزئی ــرودری ماشــینی ب ب
ــر، مافــه و امثــال آن  بچــه، روبالــش، پیراهن زی

ــرخ  ــی چ ــمت باالی ــت. قس ــب اس ــیار مناس بس
به صــورت جداگانــه  اســت  ممکــن  معمولــی 
کــه در جعبه هــای قابل حمــل قــرار می گیــرد 
ــوان  ــا را می ت ــوع چرخ ه ــن ن ــود. ای ــه ش فروخت
ــه  ــه هــر شــکل ک ــی ب ــه چوب ــا جعب ــه ی روی پای
الزم باشــد قــرارداد چــون ازلحــاظ اســتحکام 
جنــس بایــد موردبررســی کافــی قــرار گیــرد. 
ــور  ــمت های آن به ط ــام قس ــه تم ــب ب به این ترتی

ــد.  ــه کنی ــه توج جداگان
ــی  ــر نمایندگ ــا مه ــد ب ــه بای ــه کارخان ضمانت نام

ــد. ــده باش ــور ش ــاز آن ممه مج
چرخ هایــی کــه بــا دارا بــودن شــرایط فــوق 
خریــداری شــوند ســال های متمــادی بــدون 
کوچک تریــن دردســر و ناراحتــی بــرای شــما 

به خوبــی کار خواهنــد کــرد.
ــی،  ــتی، پای ــت: دس ــوع اس ــه ن ــی س چرخ خیاط

الکتریکــی
می داننــد  همــه  به طوری کــه  چرخ دســتی 
ــد و چــرخ  ــه حرکــت درمی آی به وســیله دســت ب
پایــی به وســیله پــا و چرخ هــای مــدرن امــروزی 
ــت دادن  ــرای حرک ــت وپا ب ــه از دس ــای اینک بج
ــیته  ــان الکتریس ــود از جری ــه ش ــک گرفت آن کم

)بــرق( اســتفاده می شــود.

راهنمای خرید چرخ خیاطی

ــن  ــه امــروز 6 میلیــون و 300 هزارت ــا ب ــی دولتــی گفــت: ت ــی بازرگان معــاون داخل
ــتان  ــکاران 31 اس ــان از گندم ــارد توم ــزار میلی ــت ه ــر هف ــغ ب ــاارزش بال ــدم ب گن
خریــداری شــد. سیدحســن عباســی معروفــان از پرداخــت 60 درصــدی مطالبــات 
گندمــکاران خبــر داد و گفــت: از مجمــوع مطالبــات گندمــکاران حــدود چهــار هــزار 
میلیــارد تومــان پرداخــت شــده  کــه بــا ایــن وجــود تنهــا 10 روز مطالبــات گندمکاران 
ــه گفتــه  ــه مــرور واریــز خواهــد شــد. ب ــار ب ــده کــه پــس از تامیــن اعتب باقــی مان
عباســی معروفــان اســتان خوزســتان بــا یــک میلیــون و  352 هزارتن،گلســتان بــا 
یــک میلیــون و 89 هزارتــن و فــارس بــا 790 هزارتــن باالتریــن میــزان خریــد را بــه 

ترتیــب بــه خــود اختصــاص داده انــد.

ــهم 16  ــال 95 و س ــور در س ــه کش ــده ب ــه واردات انجام ش ــی ب نگاه
درصــدی کاالهــای مصرفــی از آن نشــان مــی دهــد کــه هــر ایرانــی 
ــر  ــرده اســت. ب ــه ک ــا هزین ــوع کااله ــن ن ــرای ای پارســال 126 دالر ب
ــازه  اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی، کل صــادرات کاال از ایــران در ب
ــه 330  ــم ب ــت یازده ــی در دول ــا 95 یعن ــای 92 ت ــال ه ــی س زمان
میلیــارد و 461 میلیــون دالر و کل واردات کشــور در ایــن دوره 250 

ــت. ــوده اس ــون دالر ب ــارد و 53 میلی میلی

6 تن126 
ن 

لیو
می

الر 
د

خرید تضمینی گندم  هزینه هر ایرانی برای خرید کاالی مصرفی 
خارجی در سال 95

نبض بازار

نان محلی هیزمی
قیمت:2.300 تومان

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

غـروب  نزدیـک  فقـط  هـم  نـان 
آمـاده اسـت، تعداد نـان را بگین و 

داغ درب مغـازه در ماهـان تحویـل 
بگیریـد.

تماس: 09906907543

شوتینگ سیب زمینی
 نو استیل

قیمت:500.000 تومان
تمـام اسـتیل بسـیار تمیـز، نـو بـه 
قیمـت دسـت دو.قیمت نـوش 650 

االن. تومانـه 
تماس: 09132958386

یخچال ویترینی
قیمت: 600.000 تومان

سالم در حد نو
تماس:  09131968403

کسب و کار

چلو جوجه کباب مخصوص....14000
چلو کباب کوبیده .................12000
چلو کباب بختیاری ..............18000 
زرشک پلو با مرغ...................9500
چلو خورشت قیمه..................9000
چلو خورشت سبزی..............9000
چلو خورشت فسنجان....... 14000

چلو خورشت قیمه بادمجان....9500
استامبلی..................................6500 

چلو میگو دو پیازه )یکشنبه ها(22000 
چلو خورشت بامیه )دوشنبه ها(12000
مرغ آلوچه )چهارشنبه ها(...12000

چلو خورشت قلیه ماهی
 )ماهی شیر(سه شنبه ها.....15000

چلو رولت مجلسی 
)پنجشنبه ها(....................20000
چلو زعفرانی.........................5000
کشک بادمجان....................6000
ساالد فصل...........................3500

ماست ساده
ماست موسیر

ماست خیار...........................2500
زیتون ساده...........................2000
زیتون پرورده......................2500

09130513971 - 03432821300
بلوار جمهوری، بلوار صادقیه، چهارره بهشت

کشــوها نبایــد در جــای خــود بلغزنــد 
جلــو  و  عقــب  به آســانی  بایــد  و 

ــد. ــا برون ــوند و ج ــارج ش ــرود و خ ب
دریچه هــا بایــد کامــاًل جفــت شــوند. جعبــه 
چــرخ بایــد محکــم باشــد. قــاب چــرخ باید 

کامــاًل انــدازه بــوده و به خوبــی جــا بیفتــد.
ضمانت نامــه کارخانــه را بــرای آنکــه بدانیــد 
تضمین شــده  ترتیــب  چــه  بــه  چــرخ 
اســت بخوانیــد، چــرخ بایــد از حیــث 
ــان  ــرور زم ــل م ــمت ها در مقاب ــام قس تم
عیــب  و  نقــص  نداشــتن  ازلحــاظ  و 

. باشــد  تضمین شــده 

قیمت خودرو »صفر«

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

پژو 207 جدید ..........................................42,000,000
پژو 206 . تیپ 2 ................................. 33,300,000

رنو کپچر 2017 ........................................ 115,000,000   
31,700,000 ................................................ LX  سمند
40,800,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 26,800,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,300,000
38,900,000 ....................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,400,000  ....................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 21,600,000     
28,300,000 ............................................... EX   ساینا
27,700,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ..................................  91,000,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  39,800,000
رنو ساندرو اتوماتیک ............................ 53,000,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  55,800,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ...............................  95,000,000
جک J5 اتوماتیک ................................  65,000,000
هیوندای I20 جدید ..............................  86,000,000
جک S5 دنده ای .................................. 84,000,000

مدیران خودرو
  76,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
MVM 550 اتوماتیک ..........................  59,500,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت ........  45,000,000 
74,000,000  ............ )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار ..............  118,500,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  53,000,000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  62,000,000
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مطمئنــا هیــچ کــدام از مــا برای ســاخت 
یــک کمــد دیــواری یــا متــر کــردن کــف 
ــم!  ــتفاده نمی کنی ــل اس ــه از موبای خان
ــل  ــه موبای ــد ک ــب اســت بدانی ــا جال ام

شما از پس این کار هم بر می آید.
اپلیکیشــن »ImageMeter« کــه امروز 
بــه شــما معرفــی می کنیــم مثــال 
بــارزی اســت از ایــن کــه موبایل هــا 
ــا چــه حــد  ــری اشــیا ت ــرای اندازه گی ب
می تواننــد دقیــق و کاربــردی ظاهــر 

شوند.
بــه لطــف ایــن اپ کاربــردی می توانیــد 
بــا گرفتــن عکــس از اشــیا، ابعادشــان را 
بــا دقــت قابــل قبولــی بســنجید، طوری 
ــه  ــی ب ــرای یــک تخمیــن معمول کــه ب

ــا احتیاجــی  ــش و گونی ــر و خــط ک مت
نداشــته باشــید. اما ImageMeter این 
انــدازه گیــری را بــر چــه مبنایــی انجــام 
اســت:  ســاده  پاســخ  دهــد؟  مــی 
فرمول هــای مثلثاتــی، از جملــه قضیــه 
فیثاغــورث کــه مطمئنــا بــا آن آشــنا 
بــرای   ImageMeter.هســتید
یــک  بــه  اشــیا  ابعــاد  اندازه گیــری 
دارد؛  احتیــاج  اندازه گیــری  شــاخص 
چیــزی کــه نســبت بــه آن بتوانــد انــدازه 
همــه چیــز را تخمیــن بزنــد. ایــن 
ــرای  ــما ب ــاس را ش ــا مقی ــاخص ی ش

اپلیکیشن تعریف می کنید.
مثــا اگــر بخواهیــد درب و پنجره هــای 
یــک اتــاق را انــدازه بگیرید، کافیســت از 

ــه و  ــان عکــس گرفت ــورد نظرت محــل م
یــک شــی در همــان محیــط )کــه 
ــد( را  ــق می دانی ــدازه اش را بطــور دقی ان
ــوان یــک شــاخص اندازه گیــری  ــه عن ب
بــه اپلیکیشــن بشناســانید. در ایــن 
صــورت اپلیکیشــن نســبت بــه آن شــی 
و بــه کمــک فرمول هــای ریاضــی، ابعــاد 
برایتــان  را  تصویــر  در  اشــیاء  بقیــه 
دقــت  البتــه  تخمیــن می زنــد کــه 

بسیار خوبی در این کار دارد.
طــول اشــیا، زاویه هــا، اجســام دایــره ای 
شــکل و محیط هــای چنــد ضلعــی 
مــواردی هســتند کــه بــا تکیــه بــر 
مســتقل  اندازه گیــری  شــاخص های 
اندازه گیــری   ImageMeter توســط 

می شــوند. خوشــبختانه دقــت ایــن 
ــام  ــت، و تم ــیار باالس ــری بس اندازه گی
انــدازه  کــه  زوایایــی  و  گوشــه ها 
ــا اعــداد و ارقــام کامــل در  ــد ب می گیری

تصاویر ذخیره می شوند.
خــوب  بســیار  قابلیــت  یــک 
ImageMeter ایــن اســت که هــر زمان 
ــای  ــد بخش ه ــه خواســتید، می توانی ک
ــم  ــی را ه ــای قدیم ــف عکس ه مختل
ــت  اندازه گیــری کنیــد. ایــن خصوصی
ــا  ــه مث ــرد دارد ک ــی کارب ــرای مواقع ب
اندازه گیــری یــک شــی خــاص را پــس 
فرامــوش کــرده  محیطــی  تــرک  از 

باشید.
 ،ImageMeter ــت ــش دق ــرای افزای ب
ابــزار دیگــری هــم می تواننــد بــه کمــک 
آن بیاینــد. ایــن اپلیکیشــن از مترهــای 
لیــزری واقعــی هــم پشــتیبانی بــه 

عمــل مــی آورد؛ بنابرایــن بــا نصــب ایــن 
دســتگاه ها بــه موبایــل می توانیــد هــم 
افزایــش  را  تخمین هایتــان  دقــت 
ــه آســان تری از کار  ــد و هــم تجرب دهی

با آن داشته باشید.
ــگان و  ــخه رای ImageMeter در دو نس
حرفــه ای منتشــر شــده کــه بــا خریــد 
نســخه دوم می توانیــد بطــور نامحــدود 
در آن بــه اندازه گیــری پرداختــه و ضمنــا 

آن  خروجی هــای  از  را  واترمارک هــا 
حذف نمایید.

بــرای دانلــود »ImageMeter« از گوگل 
پلی رمزینه زیر را اسکن کنید.

سنجش اندازه اشیا، با گرفتن عکس

را  بازی/نرم افزارهایـی  وبسـایت  ایـن 
منقضـی  آن هـا  تاریـخ کپی رایـت  کـه 
ناشرشـان  توسـط  دیگـر  و  شـده 
صـورت  بـه  را  نمی شـوند  پشـتیبانی 
می دهـد.  قـرار  دانلـود  بـرای  روزانـه 

abandonia.com

ایـن وبسـایت نیـز روی عناویـن رها شـده 
DOS متمرکز بوده و عاوه بر آن، فهرسـتی 
معقول از بازی های کاسـیک ویندوز نیز در 
آن وجـود دارد. در ایـن وبسـایت بـرای هـر 
بـازی اطاعاتـی چـون امتیاز، مشـخصات، 
شـده.  ثبـت  انتشـار  تاریـخ  و  تصاویـر 

abandonwaredos.com

این وبسـایت کاما به بازی های کاسـیک 
بازنشسته شـده  ای  عامل هـای  سیسـتم 
 2/OS،  86-DOS ،CP/M نظیـر 
،Win16 و همچنیـن Win9x اختصـاص 
را  آن هـا  می توانیـد  راحتـی  بـه  دارد کـه 
روی سیسـتم مـدرن خـود اجـرا نماییـد. 

classicdosgames.com

وب گردی
Abandonia وبسایت

وب گردی
Abandonware Dos وبسایت

وب گردی
RGB Classic Games وبسایت

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

 @mnorouz 

این کاربر تصویری از بازی نور در بازار قدیمی قلعه 
محمود کرمان رابه اشتراک گذاشته.

 @f_akbari_94

شناسه آیت هللا هاشمی تصویری دیده نشده از لحظه 
دریافت جایزه مرحوم میرزاخانی در سال 7۴ به 

اشتراک گذاشته.
 @hashemirafsanjani_ir

شناسه اپلیکیشن کتاب خوان »طاقچه« تصویر 
مرحوم میرزاخانی حین تدریس به همراه جمله ای

 از او پست کرده.
 @taaghche_ebookstore

نفتالین می گوید:
یــه بــار هــم دختــره تــوو دانشــگاه بهــم گفــت شــما راگبــی بــازی می کنیــن؟ گفتــم 
از کجــا فهمیــدی؟ گفــت آخــه االن بــار هفتمــه داری بهــم تنــه می زنــی جزوه هــام بریــزه…

آقای مکانیک می گوید:
اخاق خوب مثل فوتوشاپ قیافتم خوب می کنه

بددست می گوید:
ــا  ــودن، ی ــان ب ــا تیزهوش ــا ی ــه ایرانی ــدم هم ــردم فهمی ــماری ک ــه سرش ــن ی م

تیزهوشــان قبــول شــدن خودشــون نرفتــن…

کنسل می گوید:
تــوو خــود تبلیغــات فیلــم ســینمایی ها میگــه برنامــه امشــب ســینماهای کشــور، 

بعــد یــه ســری ســاعت نــه صبــح میــرن ســینما!

پیانیست می گوید:
بعــد از نيــش پشــه ماالريــا، مــار گزيدگــى؛ پرايــد مســافركش در رده بعــدى تهديــد 

كننــدگان جــان بشــریت قــرار داره!

ژنرال می گوید:
ــی  ــای بارون ــه روزه ــزاره ك ــا ب ــوی پياده روه ــه ت ــری دك ــه س ــد ي ــهرداری باي ش

ــه ــع كن ــته توزي ــه آش رش ــه كاس ــا ي ــر ب ــه چت ــردم ي ــن م ــگان بي ــورت راي به ص

جورجی می گوید:
بــه نظــرم غم انگيز تريــن حالــت انســان تــوی ايــن مرحلــه ای هســت كــه صائــب 
ــار  ــی شرمس ــاد هیچ کس ــن مب ــون م ــه دل داده ام دروغ / چ ــد ب ــده امی ــد وع ــه: صـ ميگ

خویــش

نفتالین می گوید:
ــی  ــم میرزاخان ــر مری ــه عم ــرد و ب ــم می ک ــوی ک ــم رج ــر مری ــدا از عم کاش خ

می افــزود!

ماهان ب یازده می گوید:
یعنــی استرســی کــه تــوو دادن پــول پــاره بــه راننــده تاکســی هســت، تــوو کنکــور 

دادن هــم نیســت!

چند هفته ای می شود که یوتیوب قابلیت پیش نمایش ویدیوها در فرمت GIF را 
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

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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نیست . 

ایمیل تحریریه: 
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»پروانه بر ناقوس«
نمایشی از : عبدالرضا 

قراری،مازیار رشید صالحی 
تماشاخانه موج نو 

11تیر تا 13 مرداد ماه

روزنامه پیام ما در این روز 
به دستگیری آریا جاویدان، 

شرور معروف جنوب کرمان و 
ماجرای شیء مبهم نورانی در 

آسمان سیرجان اختصاص داشت.

نمایش کمدی 

» کوچه بن بستی«
کارگردان :جلیل امیری 

از 31 تیرماه
کرمان تاالر استاد کهن

نمایشگاه

تیاترسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

زادروز شاه اسماعيل صفوي
17 جـــوالي زادروز شـــاه اســـماعيل صفـــوي 

صفويـــان(  دودمـــان  از  يكـــم  )اســـماعيل 

اســـت كـــه در ســـال 1487 بـــه دنيـــا آمـــد و 

در ســـال 1501 ميـــادي پـــس از پيـــروزي بـــر 

ــيد و  ــدرت رسـ ــه قـ ــو بـ ــان آق قويونلـ تركمانـ

ســـال بعـــد شـــيعه اثنـــي عشـــري را مذهـــب 

ـــز  ـــه تمرك ـــپس ب ـــرار داد و س ـــران ق ـــمي اي رس

امـــور در پايتخـــت و كوتـــاه كـــردن دســـت 

ــركوب  ــا سـ ــت زد. او بـ ــي دسـ ــان محلـ حاكمـ

كـــردن گردنكشـــان داخلـــي و نيـــز ازبـــكان در 

خراســـان بزرگتـــر، و ضميمـــه ايـــران ســـاختن 

ـــداد  ـــهر بغ ـــه ش ـــن و ازجمل ـــن النهري ـــدد بي مج

ـــدي  ـــزي نيرومن ـــت مرک ـــران، دول ـــرو اي ـــه قلم ب

ــود آورد. ــه وجـ ــانيان بـ ــت ساسـ ــابه دولـ مشـ

روزي که ناپلئون خود را 
تسليم دشمنان كرد

17 جـوالي سـال 1815، ناپلئـون بناپـارت فاتـح اروپـا كه 

زماني آرزو داشـت اروپا را تحت رياسـت فرانسه يكپارچه 

كنـد، 29 روز پـس از شكسـت نيروهايـش در »واِترلـو« 

واقـع در بلژيـك خود را رسـما تسـليم دشـمنانش كرد و 

بـه جزيره »ِسـنت ِهِلن« 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 ائتـاف 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.

رسانه در آینه تصویر
ماهنامــه مدیریــت ارتباطــات در شــماره 14 خــود 

پرونــده ای دربــاره حســین قنــدی دارد. 

آن نه رویست مگر فتنٔه دور قمرست
وان نه زلفست و بنا گوش که شام و سحرست

ز آرزوی کمرت کوه گرفتم هیهات
کوه را گرچه ز هر سوی که بینی کمرست
مردم چشمم ارت سرو سهی می خواند

روشنم شد که همان مردم کوته نظرست
اشک را چونکه بصد خون جگر پروردم

حاصلم از چه سبب زو همه خون جگرست
نسبت روی تو با ماه فلک می کردم
چو بدیدم رخ زیبای تو چیز دگرست

حیف باشد که بافسوس جهان می گذرد
مگذر ای جان جهان زانکه جهان برگذرست
اشک خونین مرا کوست جگر گوشٔه دل

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

شمع اگر فاش شود سر دلش بیم سرست
هر کرا شوق حرم باشد از آن نندیشد
که ره بادیه از خار مغیالن خطرست
گر بشمشیر جفا دور کنی خواجو را

همه سهلست ولی محنت دوری بترست
همه سرمستیش از شور شکر خندٔه تست
شور طوطی چه عجب گر ز برای شکرست

خواجوی کرمانی 

نامت
از ساق هایم شروع 

می شود
از دلم عبور می کند
و دهانم را به آتش 

می کشد
چطور می تواند مرگ

از تو
تنها گودالی را پر کند.

غالمرضا بروسان

عکس نوشت

عکس زینب آهنگر

پیامک ما

از بس که ما الرجیم!
در آســتانه برگــزارِی بــازی دو تیــم اســتقال تهــران و 

پرســپولیس در آلمــان؛ یــک منبــع آگاه در وزارت نیــرو 

ــر  ــا خب ــی ه ــا آلمان ــه ب ــن وزارت خان ــکاری ای ــز از هم نی

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

ــد  ــق خواهن ــای آب تزری ــفره ه ــه س ــت ب ــس از بازیاف پ

شــد. ایــن منبــع آگاه، کــه خواســت نامــش فــاش بشــود 

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

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

ــور  ــطح کش ــده در س ــره ش ــع آب ذخی ــفره از مناب ــر س س

ــی  ــر زمین ــای زی ــفره ه ــه س ــی ب ــوند و ربط ــن میش تامی

ــدارد. ن

ایــن منبــع آگاه بــه ایــن کــه آِب منابــع ذخیــره شــده¬ی 

آب از کــدام منبــع تامیــن مــی شــوند، اشــاره ای نکــرد و 

ــوی آلمــان برگــزار بشــه، دیگــه بهــش  ــه گفتــن »اگــه ت ب

نمیگیــم شــهراورد« اکتفــا کــرد. وی در پایــان خاطــر 

ــد« ــع چــاپ کنی ــر منب ــا ذک ــرو ب ــرد: »خب نشــان ک

ــس،  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــینی، عض ــه حس فاطم

ــه  ــا ب ــه ب ــور در رابط ــر کش ــه زودی از وزی ــرده ب ــام ک اع

ــم. ــی کنی ــوال م ــی س ــتهای مدیریت ــان در پس ــری زن کارگی

یــک فــرد نزدیــک بــه ایــن نماینــده مجلــس ضمــن اینکــه 

ــه  ــان ب ــدد زن ــت مج ــش بازگش ــه افزای ــوط ب ــار مرب اخب

زنــدان در زمســتان گذشــته را تکذیــب نکــرد، گفــت: »مــا 

ــه ســوال ســاده بپرســیم و جوابــش دیگــه  ــراره ی فقــط ق

ــع  ــن منب ــداره.« ای ــاد ن ــه کمیســیون اقتص ــی ب ــاد ربط زی

ــگار مــا گفــت اگــر  بعــد از خامــوش شــدن ریکــوردر خبرن

ــا  هــم قــرار باشــد حقــوق زنــان را مطالبــه کنیــم، زنانــی ب

ــزدور  ــه شــوهرش م ــرای تنبی ــه ب ــه آن زِن جــوان ک روحی

ــم داد. ــرار خواهی ــت ق ــود را در اولوی ــر کــرده ب اجی

شــنیده هــا حاکــی از آنســت وزارت کشــاورزی بــه خاطــر 

ــی  ــور، عل ــمال کش ــا در ش ــه وی ــی روی ــاز ب ــاخت و س س

ــیس  ــه تاس ــدام ب ــارًا اق ــوس، ناچ ــاده چال ــوص ج الخص

ــن  ــوده اســت. براســاس ای ــور نم ــارج از کش ــعبه در خ ش

ــرای تامیــن کســری 800  ــه ب شــنیده هــا، ایــن وزارت خان

ــه  ــه مبادل ــور، ب ــل کش ــج در داخ ــای برن ــی تقاض ــزار ُتن ه

ــی  ــا ویتنام ــوده اســت ت ــدام نم ــام اق ــا ویتن ــج ب ــذر برن ب

هــا کــه از بــی جــا و مکانــی رنــج نمــی برنــد، بــذر برنــج 

ــد.  ــران صــادر کنن ــه ای ــرده و ســپس ب ــی را نشــاء ک ایران

ــودن  ــر از مــردم محــور ب ــز خب ــه ســایر شــنیده هــا نی البت

ــی  ــروی کار داخل ــاس نی ــن اس ــر ای ــد. ب ــرح دارن ــن ط ای

ــد و درخواســت بیمــه و  ــرون نمــی زن دیســک کمــرش بی

ــد. مــا هــم  حقــوق بازنشســتگی پیــش از موعــد نمــی کن

ــا  ــه، م ــه بل ــم ک ــی آوری ــازی در م ــداس الرج ب ــل آدی مث

ــد. ــی کنن ــد م ــا تولی ــی ه ــم ویتنام ــی دهی ــم م ه

خسرو: امروز جمعه است؟
ناصر: نه شنبه است.

خسرو: پس چرا اینقدر شبیه جمعه است!

فیلم: برادرم خسرو

پرسه در حوالی من
کارگردان: غزاله سلطانی

ساعت:21
خاصه: »پرسه در حوالی من« درباره 

دنیای زنی است که در آستانه سی 
سالگی در دل تهراِن امروز، به دنبال 

رویای خود میرود.

والدراما
کارگردان:  عباس امینی

ساعت:19
خاصه: 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

خرید بلیط: www.cinematicket.org     اکران : هتل پارس کرمان
تماشاخانه پارس 
سینما هنر و تجربه

امیرحسین محمد پور
طنز نویس


