
قرار است از طریق 2500 متر لوله، آب به بستر خشک بختگان منتقل شود تا شاید جوجه فالمینگوها از مرگ نجات یابند
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   شماره پیاپی 990

یکشنبه 19 شهریور 1396
  16 صفحه

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

انس طال        1.347.50

مثقال طال    5.494.000

گرم طالی 18  1.268.150

گرم طالی 24   1.690.840

انس نقره             18.03

انس پالتین         1.012.00

انس پاالدیوم       940.00

بهار آزادی      12.420.000

امامی          12.738.000

نیم          6.660.000

ربع          3.790.000

گرمی       2.520.000

دالر             39.040

یورو            47.890

پوند            50.850    

درهم امارات        10.740

لیر ترکیه            12.090

یوان چین          6.220

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         32.990

دالر استرالیا      31.640 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

12  تا  31

تهران

21  تا  31

 بختگان؛ قتلگاه فالمینگوها
معاون وزیر آموزش و پرورش:

50 درصد دختران
استان های مرزی درس 

نمی خوانند
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کــه  حالــی  در  اخیــر  روزهــای  در   
گــروه  پــی  در  پــی  شکســت های 
و  عــراق  در  داعــش  افراط گــرای 
و  خــوب  خبــر  بــه  تلعفــر  آزادســازی 
شــهرهای  در  طالبــان  پیشــروی های 
ــرر  ــای مک ــتان و حمله ه ــف افغانس مختل
ــور  ــن کش ــان ای ــردم و نظامی ــه م ــا ب آنه
ــل  ــان تبدی ــخ رســانه های جه ــر تل ــه خب ب
جهــان،  از  دیگــر  گوشــه ای  در  شــده، 
فرســنگ ها دورتــر از خاورمیانــه پرآشــوب، 
افراط گرایی هــای از جنــس غیراســالمی 
ــلمانان  ــار مس ــن ب ــه ای ــد ک ــداد می کن بی
قربانیــان اصلــی آن هســتند. جنایاتــی 
ــای  ــیدن خانه ه ــش کش ــه آت ــون ب همچ
در  آنهــا  زنــان  بــه  تجــاوز  مســلمانان، 
مألعــام، مصلــوب کــردن مــردان مســلمان 
ــر  ــه ه ــا ک ــده آنه ــده زن ــش زدن زن و آت
ــزی کــم از خشــونت و قســاوت  ــد چی چن
داعــش ندارنــد، امــا بــه دالیلــی خــاص بــه 
ــل نمی شــوند و  ــک رســانه ها تبدی ــر ی تیت
ــود  ــه خ ــی وظیف ــازمان بین الملل ــچ س هی
ــت کاری  ــر از محکومی ــه فرات ــد ک نمی دان
انجــام دهــد و هیــچ کشــور غربــی تشــکیل 
ائتــالف را بــرای مقابلــه بــا ایــن امــر تعهــد 
و مســوولیت انســانی خــود نمی بینــد! امــا 
ــرد  ــار از کجــا نشــأت می گی ــع میانم فجای
و چــرا بــا چنیــن واکنــش ســردی از 
مواجــه شــده  جهانــی  جامعــه  ســوی 
ــه،  ــین برم ــام پیش ــا ن ــار ب ــت؟ میانم اس
کشوری اســت در جنــوب شــرقی آســیا 
ــب  ــوام و مذاه ــت از اق ــی اس ــه ترکیب ک
گوناگــون. 68 درصــد مــردم میانمــار از تبار 
ــر  ــه از دیگ ــد کارن و بقی ــه ای، 7 درص برم
اقــوام هســتند. همچنیــن از نظــر مذهبــی 
نیــز 89 درصــد مــردم میانمــار بودایــی، 4 

فجایع میانمار از کجا 
نشأت می گیرد؟ 

در این پیام ما می خوانید

گورستان باستانی 
خالد نبی )ع( 

به آتش کشیده شد
امــان محمــد حمیــدزاده، رییــس 
هیــات امنــای مجموعــه زیارتــی و 
گردشــگری خالــد نبــی )ع( اعــالم 
ــا افــرادی ناشــناس،  کــرد کــه فــرد ی
ایــن  باســتانی  محوطــه گورســتان 
مجموعــه زیارتــی و گردشــگری را بــه 

آتــش کشــیده ...

بابایی سرپرست 
فرمانداری کرمان 

می شود
ــان  ــتانداری کرم ــوزه اس ــرکل ح مدی
شــهردار  بابایــی«  »علــی  گفــت: 
ســابق کرمــان امــروز بــه عنــوان 
کرمــان  فرمانــداری  سرپرســت 

معرفــی مــی شــود.
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شبح چالش نهنگ آبی
 بر سر ایران

وزیر ارتباطات: جلوی ورود بازی مرگبار را می گیریم 
اورژانس اجتماعی: گزارشی از خودکشی نداشتیم

یادداشت مهمان
محمد مهدی مظاهری

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

رهبـر انقـالب در فـرازی از سـخنرانی 
مهـم خود در جمع فرماندهان لشـکر 
27 محمـد رسـول هللا)ص( در سـال 
1375 بـا موضوع »عـوام و خواص« 

خاطـره ای تعریـف میکنند:
...جامعـه را میشـود بـه خـواص و 
عـوام تقسـیم کرد.اکنـون دقت کنید 
تـا نکتـه ای در بـاب خـواص و عوام 
بگویـم تـا ایـن دو بـا هـم اشـتباه 
نشـوند:خواص چه کسـانی هستند؟ 
هسـتند؟جواب  خاصـی  قشـر  آیـا 
منفـی اسـت. زیـرا در بیـن خـواص، 
کنـار افـراد بـا سـواد، آدم هـای بـی 
سـواد هـم هسـتند.گاهی کسـی بی 
سـواد اسـت؛ اما جزو خواص اسـت.
یعنـی مـی فهمـد چـه کار میکنـد.
از روی تصمیـم گیـری و تشـخیص 
نخوانـده،  ولـو درس  عمـل میکنـد؛ 
مدرسـه نرفته،مـدرک نـدارد و لباس 
روحانـی نپوشـیده اسـت.به هر حال 
نسـبت بـه قضایـا از فهـم برخـوردار 
پیـروزی  از  پیـش  دوران  اسـت.در 
تبعیـد  ایرانشـهر  در  بنـده  انقـالب، 
هـم  شـهرهای  از  یکـی  در  بـودم . 

جـوار، چنـد نفـر آشـنا داشـتیم کـه 
یکـی از آنهـا راننـده بود...به حسـب 
ظاهـر به آنهـا عامی اطالق میشـد.با 
ایـن حال جزو »خـواص« بودند.آنها 
مرتـب بـرای دیـدن مـا به ایرانشـهر 
مـی آمدنـد و از قضایـای مذاکـرات 
خود بـا روحانی شهرشـان میگفتند. 
روحانـی شهرشـان هـم آدم خوبـی 
بـود منتهـا جزو عـوام بـود. مالحظه 
کنید! راننده کمپرسـی جـزو خواص 
ولـی روحانـی و پیـش نمـاز محترم 

عـوام! جزو 
مثـال آن روحانی میگفـت: چرا وقتی 

اسـم پیغمبـر مـی آیـد یـک صلوات 
میفرسـتید، ولـی اسـم امـام که می 

آید سـه صلوات میفرسـتید؟
جـواب  او  بـه  راننـده  نمیفهمیـد، 
میـداد: روزی کـه دیگـر مبارزه ای 
نداشـته باشـیم؛ اسـالم بـر همـه 
پیـروز  انقـالب  شـود؛  فائـق  جـا 
شـود؛ مـا نـه تنهـا سـه صلـوات، 
کـه یک صلـوات هم نمیفرسـتیم! 
مبـارزه  ایـن سـه صلـوات  امـروز 

اسـت!
راننده می فهمید، روحانی نمی فهمید!

پایگاه خبری تحلیلی 

w w w . k e r m a n e n o . i r
صداقت، انصاف، بی طرفی

یک هفته رویایی 
برای نان آوران 
کوچک

1000 کودک که بیشتر آن ها 
کودک کار هستند در لیگ 
فوتبال پرشین شرکت کردند

یــک هفتــه رویایــی بــرای نــان آوران 
کوچــک. هــزار کــودک از مناطــق محــروم 
13 اســتان کــه اکثــرا کــودک کار هســتند 
از دهــم شــهریور امســال در ســومین دوره 
لیــگ پرشــین شــرکت کردنــد. لیگــی 
ــا خوشــی بــی حــد و  کــه عصــر جمعــه ب
حصــر ایــن نــان آوران کوچــک بــه پایــان 
رســید.این لیــگ بــه همــت جمعیــت 
دانشــجویی امــام علــی )ع( برگــزار شــد. 

دیدار دوستانه و صمیمی اعضای پنجمین دوره شورای شهر بم با حاج ابوالقاسم 

صدیقی»مومن انقالبی« و یار دیرین و خاص انقالب و حضرت آیت هللا خامنه ای

به بهانه 16 شهریور؛ سالروز تولد خالق قصه های مجید

توییتر گردی با #هوشنگ_مرادی_کرمانی

اطالع رسانی

درصــد مســیحی، 4 درصــد مســلمان و یــک 
درصــد نیــز پیــرو آییــن هنــدو هســتند. در 
ــهروندی در  ــوق ش ــون حق ــال 1982 قان س
میانمــار بــه تصویــب رســید کــه بــه واســطه 
ــان 144 قومیــت موجــود  ــون از می ایــن قان
ــهروندی  ــق ش ــت ح ــار 135 قومی در میانم
اقــوام  از  دســته   9 و  کردنــد  دریافــت 
اقلیــت از حــق شــهروندی محــروم شــدند 
کــه بزرگ تریــن ایــن قومیت هــا، قــوم 
مســلمان روهینگیــا اســت. بــر ایــن اســاس 
ــور میانمــار  ــه »تیــن ســین«، رییس جمه ن
ــم »آنــگ ســان ســوچی«  ــه حتــی خان و ن
کــه ســمبل مبــارزات دموکراســی خواهی در 
ــه را  ــن منطق ــار اســت، مســلمانان ای میانم
ــان  ــد و خواه ــار نمی دانن ــهروندان میانم ش
مهاجــرت یــا اخــراج آنهــا هســتند. بــه 

دلیــل حاکمیــت چنیــن شــرایطی در کشــور 
ــلمان  ــزار مس ــا ه ــون ده ه ــا کن ــار ت میانم
خشــونت های  تــرس  از  روهینگیــا 
اکثریــت بودایــی و حتــی نظامیــان میانمــار 
همســایه  بــه کشــورهای  و  گریخته انــد 
ــردن  ــم ک ــد. مته ــگالدش رفته ان ــه بن ازجمل
مســلمانان بــه افراط گرایــی و تروریســم در 
ســال های اخیــر بــه رویــه ثابــت کشــورهای 
غربــی و رســانه های جریــان اصلــی تبدیــل 
شــده و حــال اندکی برایشــان دشــوار اســت 
ــی  ــد خشــونت، افراط گرای ــراف کنن ــه اعت ک
ــوام و  ــا دیگــر اق و عــدم تحمــل و مــدارا ب
مذاهــب، حــد و مــرز نمی شناســد و در 
ــه  ــه روی ــان ب ــتار مخالف ــه کش ــی ک دنیای
ــز  ــلمانان نی ــده، مس ــل ش ــت آن تبدی ثاب

ــتند.  ــی هس ــی قربان گاه

هوشــنگ  تولــد  ســالروز  شــهریور   16
ــال 1323  ــود. او در س ــی ب ــرادی کرمان م
توابــع شــهداد  از  روســتای ســیرچ  در 
کرمــان بــه دنیــا آمــد. بــه مناســبت تولــد 
او، #هوشــنگ_مرادی_کرمانی را در توییتر 
جســت و جــو کردیــم. در زیــر برخــی 
توییــت هــای مرتبــط بــا او را مــی خوانیــد:

میثــم: در حــال لــذت بــردن از کتــاب 
صوتــی #زیر_نور_شــمع بــا قلــم شــیرین 
صــدای  و  #هوشــنگ_مرادی_کرمانی 

#مهدی_پاکــدل شــیرین تر 
نــازی: دختــرم هیــچ وقــت مالقاتــی را کــه 
بــا او در نمایشــگاه کتــاب 14ســال پیــش 

داشــتیم فرامــوش نمــی کنه. #هوشــنگ_
مرادی_کرمانــی دوســتت داریــم بــرای 

تمــام کودکــی خــود و بچــه هایمــان.
ــا  ــش ب ــال پی ــدری: چندس ــری حی خض
قبــر  ســر  #هوشــنگ_مرادی_کرمانی 
کافــکا بودیــم. شــوخ طبعانه گفــت در ایــن 
عکــس دو  نویســنده حضــور دارنــد؛ یکــی 

ــی. ــی افق ــودی، یک عم
محبوبــه: انقــدر ایــن مــرد متواضــع و 
شــیرینه. خــدا حفظــش کنه. #هوشــنگ_

مرادی_کرمانی
كتابــاى  هــوِس  چقــد  پرســش: 
دارم.  رو  #هوشــنگ_مرادى_كرمانى 

بــود. بچگيــم  كتابــاى  بهتريــن 
ــم هروقــت قصــه هــای  یاســمن: آی فيل
ــار  ــن ب ــرای nامي ــده؛ ب ــد نشــون مي مجي
دارم ميبينــم و از تــه دلــم غصــه فقرشــون 
#هوشــنگ_مرادی_ ميخــورم((((:  و 

ــد ــی #قصه_های_مجي كرمان
محمد:

-معصومه خانم میشه بریم پارک ؟
+  نه.نمیشه

ــد  ــودی، بع ــو ب ــودت کوچول ــه خ -  خوب
ــارک؟ ــردت پ ــون نمیب ــه خانومت معصوم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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دکتــر احمــد کوشــا، رییــس مرکــز مدیریــت 
ــا  ــت ب ــر وزارت بهداش ــای غیرواگی بیماری ه
ــی  ــر ناش ــرگ ومی ــاالی م ــار ب ــه آم ــاره ب اش
از بیماری هــای غیرواگیــر در کشــور تاکیــد 
ــا  ــم اســت ب ــه وزارت بهداشــت مصم ــرد ک ک

اجــرای برنامــه »ایراپــن« از جوانمرگــی مــردم 
جلوگیــری کنــد. بــه گفتــه او 80 درصــد مــرگ 
ــردم  ــالی م ــل ابت ــه دلی ــران ب ــا در ای و میره
بــه چهــار بیمــاری غیرواگیــر اســت؛ بــه ایــن 
ترتیــب بیماری هــای قلبــی و عروقــی 46 

درصــد، ســرطان ها 13 درصــد، حــوادث 14 
درصــد، دیابــت دو درصــد و بیماری هــای 
ــردم  ــر م ــرگ و می ــار درصــد در م ــوی چه ری
ــت  ــن اس ــم ای ــه مه ــد. وی گفت ــهم دارن س
ــدارد و در  ــاری ن ــی از بیم ــه عالمت ــی ک کس
معــرض مــرگ زودرس قــرار دارد، شناســایی 
شــود. در برنامــه ایراپــن افــراد باالی 30 ســال 
بــه مراکــز درمانــی دعــوت و فاکتورهــای خطر 

ــود. ــری می ش ــا پیگی ــد در آنه مانن

برنامه ای برای کاهش»جوانمرگی ایرانیان«
وزارت بهداشت: مصمم به اجرای ایراپن هستیم

افزایش زائران فوت شده ایرانی در موسم حج به 1۴ تن 
حجت هللا روستا، رییس بیمارستان ایرانی مدینه منوره گفت که یک بانوی ایرانی که 
از مکه به مدینه اعزام شده بود تا به تهران بازگردد، به علت ایست قلبی جان خود را از 
دست داد تا شمار حجاج فوت شده ایرانی به 14 تن برسد.

شبح چالش نهنگ آبی بر سر ایران
وزیر ارتباطات: جلوی ورود بازی مرگبار را می گیریم، اورژانس اجتماعی: گزارشی از خودکشی نداشتیم

وزیر ارتباطات می گوید با مدیران vk برای اشاعه ندادن خشونت از طریق این شبکه مذاکره می کند.

تــب چالــش مرگبــار نهنــگ آبــی بــاال 
رفتــه اســت. ایــن بــازی کــه از روســیه 
پــا گرفتــه، بــه آســیا هــم رســوخ 
کــرده ایــن موضــوع، احتمــال ورود 
ــج روز  ــرده. پن ــاال ب ــران را ب ــه ای آن ب
داد کــه  گــزارش  یورونیــوز  پیــش، 
ــی دو  ــو از خودکش ــک ویدئ ــار ی انتش
نفــر در ایــران، باعــث نگرانــی کاربــران 
ایرانــی از احتمــال رواج ایــن بــازی در 
ــن  ــه ای ــور ک ــران شــده اســت. آنط ای
ــته  ــه گذش ــته، در دو هفت ــانه نوش رس
نهنــگ  »چالــش  ماننــد  عباراتــی 
آبــی« یــا »بــازی نهنــگ آبــی« بارهــا 
ــژه از  ــان فارســی و بوی ــه زب ــا ب و باره
ســوی کاربرانــی در ایــران در اینترنــت 
جســتجو شــده کــه  مــی توانــد نشــان 
دهنــده احتمال رواج آن در ایران باشــد. 

ــه حســین اســدبیگی،  ــن رابط در همی
رییــس اورژانــس اجتماعــی کشــور 
بــه ایســنا گفتــه تــا کنــون هیــچ مــورد 
ــن  ــت شــرکت در ای ــه عل خودکشــی ب
بــازی بــه اورژانــس اجتماعــی گــزارش 
نشــده اســت. اگرچــه تاکنــون بــه 
طــور رســمی مــرگ ناشــی از ایــن 
ــا  ــده ام ــد نش ــران تایی ــش در ای چال
وزیــر ارتباطــات نســبت بــه ورود ایــن 
چالــش بــه ایــران واکنــش نشــان داد.

ورود جهرمی
محمــد جــواد آذری جهرمــی روز پنــج 
ــار  ــا انتش ــتاگرامش ب ــنبه در اینس ش
ــه  ــت ک ــی، نوش ــگ آب ــی از نهن عکس
انتقــال مفاهیــم در قالــب زبــان بــازی، 
تاثیــر گــذاری بیشــتری دارد. در میــان 
ــد گاهــی اندیشــه هــای  ــای مفی بازیه
ــازی  ــه یــک ب شــیطانی نیــز تبدیــل ب
مــی شــود و نهنــگ آبــی یکــی از ایــن 
بــازی هاســت. در ایــن میــان و بــرای 
ــان مهمتریــن وظیفــه  ــت از جوان صیان

را در کنــار حاکمیــت، خانــواده هــا 
ــمی  ــای رس ــانه ه ــد. رس ــده دارن برعه
رســانی  اطــالع  بــرای  اجتماعــی  و 
خــوب عمــل کردنــد. بایســتی مراقبــت 
کنیــم کار رســانه ای دغدغــه ایجــاد 
ــی از             ــرس ناش ــرس. ت ــه ت ــد و ن کن
ــانه  ــه رس ــی اســت و وظیف ــی اطالع ب

ــا اطــالع رســانی اســت.  دقیق
او اضافــه کــرده کــه ایــن بــازی از 
بســیاری از فروشــگاههای نرم افــزار 
ــق معمــول از  ــه طری حــذف شــده و ب
ــت.  ــترس نیس ــل دس ــم قاب ــران ه ای
مدیــران  بــا  مذاکــره  از  جهرمــی 
»وکانتکتــه« یــا  vk بــرای اشــاعه 
نــدادن خشــونت از طریــق ایــن شــبکه 
ــن  ــد ای ــر چن ــر داده، ه ــی خب اجتماع
ــدود  ــران مس ــی در ای ــبکه اجتماع ش

ــت.   اس

از روسیه تا عربستان
ــه  ــی، ک ــگ آب ــش نهن ــا چال ــازی ی ب
نامــش ترجمــه لفــظ بــه لفــظ عنــوان 

خودکشــی  بــه  اســت،  آن  روســی 
نشســتن             گل  بــه  و  نهنگ هــا 
آن هــا اشــاره دارد. ایــن بــازی حــدود 
ــروه در  ــک گ ــش در ی ــار ســال پی چه
شــبکه »و کانتکتــه« شــروع شــد. 
ــی  ــجوی اخراج ــک دانش ــر ی ــه ظاه ب
ــپ  ــام »فیلی ــه ن رشــته روانشناســی ب
بوِدیکیــن« ایــن بــازی را ابــداع کــرده 

ــت.  اس
بــازی نهنــگ آبــی پنجــاه روز بــه طــول 
آن  در  شــرکت کنندگان  و  می انجامــد 
در ایــن مــدت هــر روز دســت کــم 
یــک چالــش را انجــام می دهنــد. ایــن 
ــواب در  ــتن از خ ــا از برخاس چالش ه
ــای  ــا تماش ــداد، ت ــه بام ــق اولی دقای
فیلم هــای خــاص، تــا بریــدن اعضــای 
بــدن و فهرســتی از کارهــای عجیــب و 
غریــب را در برگرفتــه اســت. در زادگاه 
ــره، در  ــیه( پرمخاط ــازی )روس ــن ب ای
ــازی،  ــن ب ــه ای ــه، در نتیج ــک مرحل ی
شــانزده دختــر نوجــوان خودکشــی 

ــد. کردن
شــیلی، کلمبیــا،  چیــن،  ونزوئــال،   
گرجســتان، آمریــکا، ایتالیــا و هنــد 
کشــورهایی  از  نمونــه  چنــد  تنهــا 

هســتند کــه پدیــده »نهنــگ آبــی« بــه  
آنجــا رســیده اســت.

 در عربســتان ســعودی هــم پانزدهــم 
خــرداد مــاه امســال، جســد یــک 
نوجــوان ســیزده ســاله کــه  پســر 
در ایــن بــازی شــرکت کــرده بــود 
در اتاقــش پیــدا شــد. ایــن پســر 
نوجــوان بــا اســتفاده از کابل هــای 
دســتگاه پلی استیشــن اش، خــود را 

بــود. کــرده  حلق آویــز 

واکنش کاربران ایرانی
نهنــگ  چالــش  تــب  رفتــن  بــاال 
آبــی بــا واکنــش کاربــران ایرانــی 
اگرچــه  شــده.   روبــرو  توییتــر  در 
ــز  ــده طن ــا دی ــران ب ــیاری از کارب بس
بــه ایــن چالــش مــی نگرنــد امــا 
برخــی کاربــران هــم ابــراز نگرانــی            
ــی کننــد. یکــی از کابــران، ابــداع  م
ــازی را »شــکنجه گــر و  ــن ب ــده ای کنن
قاتــل« خطــاب کــرده.  کاربــر دیگــری 
ــم  ــی را برای ــگ آب ــل نهن ــه »چن گفت
ــر ایــن  ــد.« یــک کارب ارســال کــرده ان
شــدن  ترســناک  نشــانه  را  بــازی 

جهــان دانســته. 

در  شــنبه  پنــج  روز  جهرمــی  آذری  جــواد  محمــد 
اینســتاگرامش بــا انتشــار عکســی از نهنــگ آبی، نوشــت 
کــه انتقــال مفاهیــم در قالــب زبــان بــازی، تاثیــر گذاری 
بیشــتری دارد. در میــان بازیهــای مفیــد گاهــی اندیشــه 
هــای شــیطانی نیــز تبدیــل بــه یــک بــازی مــی شــود و 
نهنــگ آبــی یکــی از ایــن بــازی هاســت. در ایــن میــان 
و بــرای صیانــت از جوانــان مهمتریــن وظیفــه را در کنــار 
ــای  ــانه ه ــد. رس ــده دارن ــا برعه ــواده ه ــت، خان حاکمی
رســمی و اجتماعــی بــرای اطــالع رســانی خــوب عمــل 
ــد. بایســتی مراقبــت کنیــم کار رســانه ای دغدغــه  کردن
ایجــاد کنــد و نــه تــرس. تــرس ناشــی از بــی اطالعــی 
اســت و وظیفــه رســانه دقیقــا اطــالع رســانی اســت. او 
اضافــه کــرده کــه ایــن بــازی از بســیاری از فروشــگاههای 
ــران  ــول از ای ــق معم ــه طری ــده و ب ــذف ش ــزار ح نرم اف

هــم قابــل دســترس نیســت.

دختـران       از  نیمـی 
اسـتان های مـرزی نمی 
بخواننـد.  درس  تواننـد 
ایـن آمـار را معـاون امور 
رضـوان  داده.  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر  ابتدایـی 
حکیـم زاده بـه خبرگـزاری ایلنـا گفتـه »40 تـا 50 
درصد دانش آموزان مقطع متوسـطه در اسـتان های 
مـرزی بـه دالیـل مختلـف تـرک تحصیـل می کنند 
کـه یکـی از این دالیـل ازدواج زودهنگام اسـت. در 
برخـی خانواده هـا به خصوص در شـهرهای کوچک 
کـودکان بـازوی کار خانـواده محسـوب می شـوند، 
بـه طـور مثـال در فصـل برداشـت محصـول ایـن 
کـودکان بایـد در کنـار خانواده هـا باشـند کـه شـاید 
انعطاف پذیـری در زمـان و مـکان آمـوزش بتوانـد 

ایـن مسـاله را حـل کنـد یـا در برخـی اسـتان ها 
بـه دلیـل تعصباتـی کـه وجـود دارد،  ممکـن اسـت 
دختران شـان را بـه مـدارس مختلـط یـا جایـی که 
معلـم خانـم نـدارد،  نفرسـتند.« وی بـا تاکیـد بـر 
بازمانـدن کـودکان  اینکـه دالیـل فرهنگـی نیـز در 
از تحصیـل موثـر اسـت، اظهـار کـرد: »در برخـی از 
روسـتاها بـه دلیل دور بودن مدرسـه فرزندان شـان 
را علی رغـم وجـود وسـیله حمـل و نقـل به مدرسـه 
مناطـق  از  بازدید هایـی کـه  در  مـا  نمی فرسـتند. 
متعـددی  دالیـل  بـه  داشـتیم  کشـور  مختلـف 
بـرای بازمانـدن کـودکان از تحصیـل رسـیدیم. در 
نیـز  محـروم  اسـتان های  بخش هـای  از  برخـی 
شـرایط تحصیـل مهیاسـت و میانگین هـا بـه مـا 
کمـک نمی کنـد؛ بنابرایـن ایـن موضـوع بـه شـکل 

نقطـه ای بـا محورهـای مختلفـی از جملـه نبـود یـا 
و  فرهنگـی  دالیلـی  تحصیلـی،   امکانـات  کمبـود 
تعصبـی یـا ازدواج زود هنـگام دانش آمـوزان دختر 
بـه گفتـه حکیـم زاده آمـوزش و  بررسـی شـد.« 
پـرورش در تالش اسـت کـه همه امکانـات را برای 
تحصیـل واجـب التعلیمی هـا فراهم کنـد. اکثریت 
دانش آموزانـی کـه ازدواج می کننـد بیشـتر در دوره 
متوسـطه هسـتند و در مناطـق محـروم پوشـش 
ابتدایی بسـیار بهتری نسـبت به پوشـش متوسطه 
زودهنـگام  ازدواج  بـه  اشـاره  بـا  دارد. وی  وجـود 
تحصیـل گفت:»بـا  از  آنهـا  بازمانـدن  و  کـودکان 
تصویـب قوانیـن الزم،  آگاه سـازی و فرهنگ سـازی 
خانواده هـا ایـن امکان وجـود خواهد داشـت که ما 

بتوانیـم تغییـر نگـرش و رفتـار ایجـاد کنیـم.«

اتفاقجامعه

به گفته کوشـا، اجـرای آزمایشـی برنامه ایراپـن در چهار 
شـهر بافـت، شـهرضا، نقـده و مراغـه طبق نظـر ارزیابان 
سـازمان بهداشـت جهانـی موفقیـت آمیـز بـوده اسـت 
و برنامـه وزارت بهداشـت نیـز توسـعه ایـن طـرح در 
مناطقـی اسـت کـه امکانـات الزم را داشـته باشـند. در 
حـال حاضر این برنامـه در تمامی مراکز بهداشـت برخی 
دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور اجرا می شـود و فاز 

توسـعه آن نیـز بـه تدریج جلو مـی رود. 

محمــد  امــان 
رییــس  حمیــدزاده، 
امنــای  هیــات 
زیارتــی  مجموعــه 
و گردشــگری خالــد نبــی )ع( اعــالم کــرد 
کــه فــرد یــا افــرادی ناشــناس، محوطــه 
ــی و  ــن مجموعــه زیارت گورســتان باســتانی ای
ــدادی  ــیده وتع ــش کش ــه آت ــگری را ب گردش
ازســنگ مزارهــای اســتوانه ای چلیپــای ایــن 
ــا  ــه ایرن ــور ک ــد. آنط ــته ان ــتان را شکس گورس
نوشــته عامــالن ایــن اقــدام عــالوه بــر ایجــاد 
حریــق در محوطــه گورســتان منحصــر بفــرد و 
ــب  ــه تخری ــدام ب ــز باســتانی، اق اعجــاب انگی
و شکســتن ســه ســنگ مــزار اســتوانه ای 
ــی  ــی و مطالعات ــت تاریخ ــه از اهمی ــا ک چلیپ

یــک  و  کــرده  برخوردارهســتند،  ای  ویــژه 
ســنگ مــزار دیگــر را نیــز از دل خــاک بیــرون 
ــه رییــس  ــه گفت ــد. ب کشــیده و رهــا کــرده ان
ــن  ــی، ای ــه زیارت ــن مجموع ــای ای ــات امن هی
اقــدام احتمــاال بــه وســیله فــرد و یــا افــرادی 
ــا توســعه همــه جانبــه مجموعــه  ــاآگاه کــه ب ن
زیارتــی و گردشــگری خالــد نبــی بــه خصــوص 
توســعه و رونــق اقتصــادی اهالــی روســتاهای 
همجــوار بــا زیارتــگاه، منافــع و ســودهای 
خــودرا از دســت داده انــد، انجــام شــده اســت. 
گورســتان و زیارتــگاه خالــد نبــی در یــک 
منطقــه کوهســتانی و در فاصلــه 90 کیلومتــری 
شــمال شــرق شهرســتان گنبــد کاووس و 55 
کیلومتــری شــمال شــرق شهرســتان کاللــه بــر 
ــه کــوه گوگجــه داغ واقــع شده اســت. فــراز قل

ــت از  ــددکار انجمــن حمای ــک م ی
تعــداد  کــودکان  حقــوق 
ــج  ــارا در پن ــا صــدای ی ــدگان ب تماس گیرن
ماهــه نخســت امســال را 516 تمــاس 
اعــالم کــرد و گفــت کــه بیشــترین درصــد 
مــورد  در  شــده  برقــرار  تماس هــای 
»پســر«  نوجوانــان  و  مســائل کــودکان 

بوده است.
علــی اکبــر نیکــو، اقتصــاددان: 
دولــت بهتــر اســت بــا اجــرای 
ــر برنامه هــای اقتصــادی کارشناســی  جدی ت
شــده مســیر بهبــود شــاخص هــا را پیگیری 
ــه  ــد و از اعــالم آمارهــای خوشــبینانه ب کن
ــورم  ــه رشــد اقتصــادی و ت ــردم در زمین م
ســرمایه  تــا  کنــد  خــودداری  جــدا 

اجتماعی نظام آماری مخدوش نشــود.
 انــوش نــوری اســفندیاری، عضــو 
ــران: در  ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
مازنــدران،  ماننــد  هــا  اســتان  برخــی 
کشــت دوم برنــج متــداول شــده و از آنجــا 
کــه منابــع آب مــورد نیــاز بــرای ایــن 
کشــت محــدود اســت، کشــاورزان شــروع 
بــه حفــر چــاه هــای غیرمجــاز جدیــد 

کرده اند.
 زهــرا عبداللهــی، مدیــر کل دفتــر 
وزارت  جامعــه  تغذیــه  بهبــود 
ــکی:  ــوزش پزش ــان و آم ــت و درم بهداش
ایــران،  تغذیــه ای  مشــکل  مهمتریــن 
وضعیــت تغییــر الگــوی مصــرف مــواد 
ــرف  ــر مص ــامل تغیی ــت و ش ــی اس غذای
ــل  ــه عام ــت ک ــی اس ــد و چرب ــک، قن نم

خطر بیماری های غیر واگیر اســت.
محمــد بطحایــی، وزیــر آمــوزش و 
پــرورش: علــی رغــم همــه تــالش 
ــرورش  ــوزش و پ ــال حاضــر آم ــا، در ح ه
ــج  ــون رن ــده نامیم ــک پدی ــا از ی کشــور م
مــی بــرد و آن ایــن اســت کــه دیوارهــای 
مــدارس مــا بســیار بلنــد اســت.  ایــن امــر 
بــه آن معنــا اســت کــه آن چــه در مدرســه 
ــه  ــه در جامع ــا آن چ ــد ب ــی افت ــاق م اتف
اتفــاق مــی افتــد دو چیــز کامــالً جداســت. 
ــروز  ــا ام ــدارس م ــل، م ــن دلی ــه همی ب
ــت الزم را  ــت و جذابی ــک اس ــیار خش بس

برای دانش آموز ندارد.
رییــس  زاده،  افشــین حبیــب   
کمیســیون عمــران شــورای شــهر 
تهــران بــر لــزوم پایدارســازی ســریع گــود 
بــرج میــالد تأکیــد کــرد و گفــت کــه زمــان 
نیلینــگ گــود منقضــی شــده و تــا قبــل از 
بــروز هــر حادثــه ای بایــد گــود کنــار ســالن 
تعییــن  میــالد  بــرج  همایش هــای 

تکلیف شود.

گزیده ها

گورستان باستانی خالد نبی)ع(در گلستان
 به آتش کشیده شد

گزارش
پیام ما

معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

50 درصد دختران استان های مرزی
 درس نمی خوانند
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ـــیون  ـــو کمیس ـــک عض ـــه ی ـــه گفت ب
ــس،  ــات مجلـ ــوزش و تحقیقـ آمـ
دادن  بـــا  پـــرورش  و  آمـــوزش 
آمـــار متناقـــض و اشـــتباه دربـــاره 
تعـــداد نیروهـــای حق التدریســـی، 
مجلـــس  غیـــره کار  و  نهضتـــی 
ــن  ــف ایـ ــن تکلیـ ــرای تعییـ را بـ
نیروهـــا ســـخت کـــرده اســـت.  
ــت  ــر گفـ ــه مهـ ــری بـ کارن خانلـ
حـــق  نیروهـــای  جـــذب  کـــه 
التدریســـی در آینـــده تبدیـــل بـــه 

یـــک معضـــل ملـــی می شـــود، 
دربـــاره  پـــرورش  و  آمـــوزش 
و  التدریســـی  حـــق  نیروهـــای 
ـــد  ـــض می ده ـــار متناق ـــی آم نهضت
بـــرای  را  مجلـــس  ایـــن کار  و 
تعییـــن تکلیـــف ایـــن نیروهـــا 
ـــه  ـــت. وی اضاف ـــرده اس ـــخت ک س
کـــرد: »مـــا بایـــد بـــا اطـــالع 
و  آمـــوزش  از ظرفیـــت جـــذب 
ـــیم  ـــه برس ـــن نتیج ـــه ای ـــرورش ب پ
کـــه بایـــد چـــه تعـــداد نیـــرو 

ـــرای  ـــی ب ـــار مال ـــا ب ـــد ت ـــذب کن ج
ایـــن وزارت خانـــه نداشـــته باشـــد 
ـــی  ـــا خالءقانون ـــال ب ـــن ح و در عی
طـــرح  نشـــود.  مواجـــه  هـــم 
ـــا  ـــد ام ـــیون رد ش ـــه در کمیس اولی
ــا  ــا رهـ ــوش یـ ــی فرامـ ــه معنـ بـ
کـــردن ایـــن موضـــوع نیســـت 
ــر آن  ــادی درگیـ ــراد زیـ ــون افـ چـ

هســـتند.«
 خانلـــری گفـــت:»از زمـــان وزیـــر 
ـــه  ـــن وزارت خان ـــوی ای ـــابق از س س
اعـــالم کمبـــود نیـــرو شـــده بـــود 
ـــورد  ـــای م ـــه نیروه ـــاال اینک ـــا ح ام
می خواهنـــد  چگونـــه  را  نیـــاز 
ـــت.« ـــخص نیس ـــد، مش ـــذب کنن ج

دریاچــه ای کــه روزگاری دومیــن زیســتگاه فالمینگوهــا 
ــدگان  ــن پرن ــگاه ای ــه قتل ــاال ب ــی شــد، ح محســوب م

تبدیــل شــده اســت.
حــدود 11 ســال از خشــک شــدن بختــگان مــی گــذرد. 
ــا ســال  ــران کــه ت ــاور آب شــور ای دومیــن دریاچــه پهن
87 حــدود 95 درصــد آب خــود را از دســت داد، انتقــام 
خشــکی را از مهمانانــش مــی گیــرد و تــراژدی 10 ســال 
قبــل در حــال تکــرار اســت. در ســال 1386، ســه هــزار 
جوجــه فالمینگــو قربانــی خشــکی »بختــگان« شــدند. 
ــرار  ــن قصــه کــم و بیــش در حــال تک امســال هــم ای
اســت. اگرچــه میــزان دقیــق تلفــات مشــخص نیســت 
ــای  ــار فالمینگوه ــد آم ــی دهن ــح م ــووالن ترجی و مس
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــد، ام ــالم کنن ــات داده شــده را اع نج
درازای داســتان گیــر افتــادن فالمینگوهــا در »بختــگان« 
طوالنــی شــده، احتمــال بــاال بــودن تلفــات کــم نیســت. 
ماجــرای گرفتــار شــدن ایــن پرنــدگان بــه بهــار امســال 
ــر مــی گــردد. در ایــن فصــل بســیاری از فالمینگو هــا  ب
ــرقی  ــواحل ش ــه آب دارد در س ــه دریاچ ــور اینک ــا تص ب
بختــگان فــرود آمدنــد و شــروع بــه النه ســازی و 
ــش  ــان و افزای ــا گذشــت زم ــا ب ــد ام ــذاری کردن تخمگ
دمــای هــوا همیــن انــدک آب موجــود در دریاچــه 

ــو در  ــا جوجــه فالمینگ ــا ده ه ــر و موجــب شــد ت تبخی
ــد. ــار شــده و از بیــن برون ــه شــوره زار گرفت میان

انتقال آب؛ امید آخر
از ســوی مــردم،      اقداماتــی  ایــن مــدت  البتــه در   
ســازمان هــای مــردم نهــاد و دولــت بــرای نجــات ایــن 
ــدگان انجــام شــده و در آخریــن مــورد، قــرار اســت  پرن
ــای آب  ــاه ه ــه، از چ ــر لول ــزار و 500 مت ــق دو ه از طری
کشــاورزی، بــه ایــن دریاچــه کــه در اســتان فــارس واقــع 
شــده، آب برســانند تــا شــاید فالمینگوهــا نجــات یابنــد. 
ــت  ــط زیس ــت اداره کل محی ــرادی، سرپرس ــی هللا م نب
ــه  ــر را ب ــن خب ــته ای ــنبه گذش ــج ش ــارس پن ــتان ف اس
ایرنــا داد. بــه گفتــه او تعــداد جوجــه فالمینگوهــای باقی 
ــی  ــه نســبت روزهــای پایان ــگان ب ــاالب بخت ــده در ت مان
ــم شــده و بســیاری از  ــور چشــمگیری ک ــه ط ــرداد، ب م

ــد. ــه ان فالمینگوهــا نجــات یافت

فراخوان نجات
اگرچــه سرپرســت محیــط زیســت اســتان فــارس 
گفتــه فالمینگوهــای باقــی مانــده نســبت بــه جمعیــت 
ــی  ــش جمع ــه پی ــک هفت ــا ی ــتند ام ــاد نیس ــه زی اولی
ــزاران  ــرگ ه ــه م ــبت ب ــت نس ــط زیس ــاالن محی از فع
فالمینگــوی گرفتــار شــده در »بختــگان« هشــدار دادنــد. 
ــغ  ــای بال ــه فالمینگوه ــود ک ــده ب ــوان آم ــن فراخ در ای
ــرای تامیــن غــذای  ــد امــا ب جوجه هایشــان را رهــا کردن
ــدند. ــه ش ــدى مواج ــش ج ــا چال ــا ب ــود و جوجه ه خ

فالمینگوهــا همــراه بــا جوجه هــا کــه تــازه تــوان راه رفتــن 
پیــدا کــرده بودنــد بــرای فــرار از گرمــا و بی آبــی همچنین 
تامیــن غــذا، طــى پیمایشــى حــدود 6 کیلومتر از شــمال 
دریاچــه بــه حاشــیه جنوبــی آن روی آوردند. اســتخرهاى 
ذخیــره آب کشــاورزى در حاشــیه تــاالب بختــگان اینــک 
ــود  ــا خ ــتند ام ــنه هس ــاى تش ــه فالمینگوه ــورد توج م
مبــدل بــه دام مــرگ بــراى جوجه هــاى بســیارى شــده 
انــد چــرا کــه فالمینگو هــا اساســا مانندمرغابــى هــا 
ــه  ــالش بى نتیج ــى ت ــس از مدت ــتند و پ ــناگر نیس ش
بــراى خــروج از آب عمیــق، نهایتــًاً غــرق می شــوند. آب 
و غــذاى کافــى نیــز بــراى ایــن تعــداد جوجــه ى در حــال 
ــاالب  ــر و اســتخرهاى کشــاورزى حاشــیه ت رشــد در نه
موجــود نیســت و فالمینگوهــا در خطــر مــرگ هســتند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

معضل جذب حق التدریسی ها ملی می شود

یک هفته رویایی برای 
نان آوران کوچک

1000 کودک کار از 13 استان در لیگ فوتبال پرشین شرکت کردند

یــک هفتــه رویایــی بــرای نــان آوران کوچــک. هــزار کــودک از مناطــق محــروم 
13 اســتان کــه اکثــرا کــودک کار هســتند از دهــم شــهریور امســال در ســومین 
ــی       ــا خوش ــه ب ــر جمع ــه عص ــی ک ــد. لیگ ــرکت کردن ــین ش ــگ پرش دوره لی

بــی حــد و حصــر ایــن نــان آوران کوچــک بــه پایــان رســید.
ــزار شــد.  ــی )ع( برگ ــام عل ــت دانشــجویی ام ــه همــت جمعی ــگ ب ــن لی ای
ــه در مناطــق  ــی ک ــام عل ــت دانشــجویی ام ــال جمعی ــم فوتب ــان 50 تی از می
محــروم 13 اســتان کشــور تشــکیل شــده و فعالیــت می کننــد، 22 تیــم در 
ســه رده ســنی نونهــاالن، نوجوانــان و جوانــان بــه مرحلــه نهایــی ســومین دوره 
ــتان  ــای کردس ــودکان، تیم ه ــد. در رده ک ــین« راه یافتن ــال پرش ــگ فوتب »لی
ــاد  ــوره محمودآب ــودکان ک ــم ک ــیدند و تی ــال رس ــه فین ــاد ب ــوره محمود آب و ک
پیــروز شــد. در رده نوجوانــان هــم تیــم کردســتان و سیســتان و بلوچســتان 
ــم  ــان دو تی ــان شــد. در بخــش جوان ــم کردســتان قهرم ــد و تی ــارزه کردن مب
ــه گفتــه  ــد. ب ــا هــم مســابقه دادن پرشــین سیســتان بلوچســتان و ســاری ب
ــی  ــی، ارگان های ــام عل ــت ام ــه ورزش جمعی ــم واحــدی، مســوول کمیت میث
ــان و شــهرداری  ــرورش، وزارت ورزش و جوان ــوزش و پ چــون بهزیســتی، آم
تهــران بــرای برگــزاری ایــن لیــگ همــکاری نکردنــد و »بعــد از 6 مــاه دوندگــی 
ــابقات  ــن مس ــزاری ای ــرای برگ ــال ب ــن فوتب ــک زمی ــی ی ــگاری، حت و نامه ن
ــتی،  ــگاه بهش ــن دانش ــن چم ــز در زمی ــت نی ــد و در نهای ــاص ندادن اختص
ــین  ــگ پرش ــم لی ــته ه ــال گذش ــد.«اگرچه در دو س ــزار ش ــابقات برگ مس
برگــزار مــی شــد امــا ســال جــاری بــا اســتقبال بیشــتری از ســوی مــردم 
مواجــه شــد.  در شــب پایانــی ایــن مســابقات هــم ماهینــی و منتظــری، 
کاپیتــان هــای پرســپولیس و اســتقالل در جمــع کــودکان کار حضــور یافتنــد.

بختگان؛ قتلگاه فالمینگوها
قرار است از طریق 2500 متر لوله، آب به بستر خشک بختگان منتقل شود

 تا شاید جوجه فالمینگوها از مرگ نجات یابند

نجات هزار فالمینگو در مرداد
در  فالمینگوهـا  از  زیـادی  تعـداد  حالـی  در 
دریاچـه خشـک شـده بختـگان گیـر افتادنـد کـه در 
روسـتای  اهالـی  امسـال  مـرداد  پایانـی  روزهـای 
»بسـتروم« بـا همـکاری مأمـوران محیـط زیسـت 
موفـق شـدند حدود یـک هزار جوجـه فالمینگـو را از 
خطـر مـرگ نجـات دهند. با ایـن حال تعـداد زیادی 
از فالمینگوهـا هنـوز در خطـر هسـتند. محمد علـی 
هللا قلـی، عضـو تیـم نجات حیـات وحش چهارشـنبه 
گذشـته بـه روزنامه ایـران گفت که تعـداد جوجه های 
گرفتـار در بختـگان خیلـی زیاد اسـت و امـکان اینکه 
بتوانیـم داخـل دریاچـه برویـم هـم وجـود نـدارد 

چـون بسـتر دریاچـه تمامـًا باتالقی شـده اسـت.

افزایش نگرانی
 از عفونت بیمارستانی

محمـد مهـدی فیـض آبادی، 
میکـروب  انجمـن  رییـس 
رونـد  بـه  ایـران  شناسـی 
هـای  عفونـت  رشـد  روبـه 
بیمارسـتانی اشـاره کـرد و هشـدار داد کـه یافتـه هـای 
جدید آزمایشـگاه های تحقیقاتی ما نشـان می دهد که 
افزایـش مقاومـت میکروبی و عفونت های بیمارسـتانی 
کشـور بـه حـد نگران کننـده رسـیده اسـت. افزایش این 
معضـالت در برخـی از بیمارسـتان هـا و مراکـز درمانـی 
ناشـی از تشـخیص نـدادن بموقع میکـروب ها و عفونت 
هـا و تاخیـر در شـروع درمـان مناسـب اسـت کـه ایـن 
موضـوع مـی توانـد سـالمت افـراد را بـه خطـر انـدازد.

بهداشت

براسـاس آنچـه کـه بانـک مرکـزی اعـالم کـرده، در صورتـی 
از هفـت سـال،  پـس  کـه حسـاب قرض الحسـنه پس انـداز 
کوتاه مـدت عـادی پـس از پنـج سـال و قرض الحسـنه جـاری 
پس از چهار سـال شناسـایی نشـود، به سـرفصل حسـاب های 

بالتکلیـف منتقـل می شـود.
و  مطالعـات  اداره  مدیـر  غنی آبـادی،  حمیدرضـا  کـه  آنطـور   
مقـررات بانکـی بانـک مرکـزی بـه مهـر گفتـه، بـرای تعـداد 

اعتبـاری  موسسـه  و  بانـک  در  فـرد  یـک  هـای  حسـاب 
محدودیـت هایـی در نظـر گرفتـه شـده که هر فـرد در هر بانک 
و یـا موسسـه اعتبـاری می تواند یک حسـاب جاری مشـترک 
و یـک حسـاب جـاری انفـرادی، یـک حسـاب کوتـاه مـدت 
عـادی مشـترک و حسـاب کوتـاه مـدت عـادی انفـرادی، یک 
حسـاب قرض الحسـنه مشـترک و یک حسـاب قرض الحسنه 

انفـرادی داشـته باشـد.

جزییات طرح تعیین تکلیف حساب های بدون گردش مالی
چه حساب هایی بالتکلیف محسوب می شوند؟

تخلیه فوری 5 میلیون نفر از ایالت فلوریدا
 ایسنا به نقل از بی بی سی نوشت: با نزدیک شدن توفند دریایی ایرما به سواحل فلوریدا، 

مقام های این ایالت آمریکا از پنج میلیون و 600 هزار نفر از سکنه بخش های جنوبی 
فلوریدا خواسته اند که منازل خود را تخلیه و به جای امن پناه ببرند. انتظار می رود توفان 

دریایی ایرما یکشنبه به فلوریدا برسد.

اگهی ابالغ دادرسی
 بدینوسـیله بـه اقای منصور برهانی فرزنـد قدمعلی به ادرس مجهول 
المـکان ابـالغ مـی گردد مبنی بر اینکه اقای محمدحسـین مسـاحی 
فـر فرزنـد محمدعلـی دادخواسـتی بـه خواسـته اسـترداد پـالک خـودرو زانتیا به 
شـماره انتظامـی 992د42 ایـران 13علیـه شـما بـه ایـن شـورا تقدیـم که بکالسـه 
9609983487201730 ثبـت و برای روز سـه شـنبه مورخ 96/7/18 سـاعت 10:30 
در وقـت تعییـن شـده در شـورای حل اختالف شهرسـتان بم حاضـر و در غیر این 

صـورت تصمیـم مقتضی برابـر مقررات اتخـاذ خواهد شـد.م/الف126

علی امجد - رئیس شورای حل اختالف شماره 2 بم

اگهی ابالغ دادرسی
 بدینوسیله به اقای علی نظام ابادی به ادرس مجهول المکان ابالغ می 
گـردد مبنـی بر اینکـه اقای منصـور برهانی فرزند قدمعلی دادخواسـتی 
به خواسـته اسـترداد پـالک خودرو پژوپارس به شـماره انتظامـی 338ج99 ایران 
65علیه شـما به این شـورا تقدیم که بکالسـه 9609983487201729 ثبت و برای 
روز سـه شـنبه مورخ 96/7/18 سـاعت 10:30 در وقت تعیین شـده در شـورای حل 
اختـالف شهرسـتان بم حاضـر و در غیر این صورت تصمیم مقتضـی برابر مقررات 

اتخاذ خواهد شـد. م/الف125    
علی امجد- رئیس شورای حل اختالف شماره 2 بم

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی
 و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان فرایند

 07/الف/96 )نوبت دوم(
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای نســبت بــه انتخــاب 

پیمانــکار ذیصــالح جهــت انجــام خدمــات حفاظــت فیزیکــی اداره مرکــزی و تاسیســات آبــی شــرکت آب منطقــه ای 

ــذا بدینوســیله از شــرکتهای تعییــن  در ســطح اســتان کرمــان، در مــدت یــک ســال شمســی اقــدام نمایــد. ل

ــه دارای مجــوز فعالیــت  ــور اجتماعــی اســتانهای کشــور ک صالحیــت شــده توســط یکــی از ادارات کل کار و ام

از فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان و ســابقه انجــام کار مشــابه باشــند دعــوت بعمــل مــی آیــد. بــه منظــور 

دریافــت اســناد مناقصــه در قبــال ارائــه رســید واریــز مبلــغ دویســت هــزار ریــال بــه حســاب جــاری شــماره 

2165083975007 بانــک کشــاورزی شــعبه شــریعتی کرمــان حداکثــر تــا ســاعت 14 روز شــنبه 1396/6/25 در 

نشــانی کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، طبقــه همکــف، اتــاق 

131 دفتــر قراردادهــا، نماینــده خویــش را کتبــا ًمعرفــی و اعــزام نماینــد. شــرکت کننــدگان در فرآینــد بایســتی هر 

یــک از پــاکات الک و مهــر شــده الــف و ب و ج حــاوی )ضمانتنامــه شــرکت درمناقصــه و اســناد مناقصــه تکمیل 

شــده و مــدارک مربــوط و پیشــنهاد قیمــت( کــه در یــک بســته مناســب لفــاف پیچــی والک و مهــر شــده باشــد 

را حداکثــر تــا ســاعت 10:30روز چهارشــنبه 1396/7/5 بــه دبیرخانــه محرمانــه دفتــر حراســت بــه نشــانی کرمــان، 

خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره یــک، طبقــه دوم، تحویــل نماینــد . زمــان 

بازگشــایی پــاکات ســاعت 11 چهارشــنبه مــورخ 1396/7/5 میباشــد. آگهــی حاضــر در بخــش معامــالت ســایت 

شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران بــه نشــانی wrm.ir و همچنیــن پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصات کشــور 

بــه نشــانی Iets.mporg.ir قابــل رویــت اســت.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

از شناســایی  فرمانــده مرزبانــی هرمــزگان 
ــک  ــل ی ــناور حام ــد ش ــک فرون ــف ی و توقی
ــط  ــاق توس ــی قاچ ــودروی خارج ــتگاه خ دس

مرزبانــان شهرســتان مینــاب خبــر داد.

ــالم  ــا اع ــر شمســی« ب ــی می  ســرهنگ »عل
شهرســتان  مرزبانــان  گفــت:  خبــر  ایــن 
اطالعاتــی  اقدامــات  انجــام  بــا  مینــاب 
باخبــر شــدند قاچاقچیــان قصــد دارنــد یــک 

ــز S 500 را  دســتگاه خــودروی مرســدس بن
به وســیله یــک فرونــد شــناور به صــورت 
غیرقانونــی وارد ســواحل شهرســتان مینــاب 
کننــد. فرمانــده مرزبانــی هرمــزگان، افــزود: 
بــر اســاس ایــن گــزارش بالفاصلــه مأمــوران 
منطقــه  در  را  خــود  اطالعاتــی  اقدامــات 
حامــل  شــناور  شــدند  موفــق  و  تشــدید 
مینــاب  ســواحل  نزدیکــی  در  را  خــودرو 

شناســایی کننــد.

کشف مرسدس بنز هفت میلیاردی 
قاچاق در میناب

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران منطقه ساری گفت که تندبادی که بامداد 
جمعه مناطق مختلف مازندران را در نوردید ، دستکم دو میلیارد و 500 میلیون ریال به 
تاسیسات توزیع برق این منطقه خسارت وارد کرد.

امدادرسانی به حدود دو هزار نفر 
در پی بارش شدید باران گیالن

به علت شدیدی بارش بعضی خانه ها دچار آبگرفتی شد

احمــر  هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل 
بــه  امدادرســانی  از  اســتان گیــالن 
ــده  ــر در راه مان ــزار و 885 نف ــک ه ی
و آســیب دیــده در پــی بــارش شــدید 
ــدی  ــر داد. مه ــته خب ــاران روز گذش ب
ولــی پــور افــزود: 418 خانــواده آســیب 
دیــده در شهرســتان هــای لنگــرود، 
ــرفیه،  ــتانه اش ــر، آس ــان، رودس الهیج
رودبــار، املــش و صومعــه ســرا از 
ســوی هــالل احمــر اســتان گیــالن 

امدادرســانی شــدند.
ــازل  ــه آب من ــه تخلی ــاره ب ــا اش وی ب
و  بــاران  شــدید  بــارش  در  افــراد 
اســکان اضطــراری مســافران و ســایر 
ــه  ــورد تخلی ــرد: 54 م ــار ک ــراد، اظه اف
آب منــازل و اســکان 500 خانــوار از 
ســوی امدادگــران هــالل احمــر گیــالن 

داشــت:  بیــان  گرفــت.وی  انجــام 
توزیــع 800 کیلــو روغــن ، هــزار قــرص 
ــو  ــات، 226 کیل ــو حبوب ــان، 760 کیل ن
قنــد و شــکر، یــک هــزار و 500 قوطــی 
کنســرو، 240 دســت ســت ظــروف، 
یــک تــن برنــج، 150 تختــه موکــت و، 
ــا  ــن خانواره ــن ای ــو بی ــه پت 320 تخت

ــت. ــده اس ــع ش توزی
بــه گفتــه ولــی پــور ، 15 تیــم بــا بیــش 
بــرای  عملیاتــی  نیــروی  یکصــد  از 

ــد. ــدام کردن ــانی اق امدادرس
ــت  ــار، جمعی ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ــالن دارای 16  ــتان گی ــر اس ــالل احم ه
تیــم واکنــش ســریع پنــج نفــره ، یــک 
تیــم 15 نفــره ، 13 پایــگاه امــداد و 
ــزار و 290  ــهری، دو ه ــن ش ــات بی نج
نجاتگــر و امدادگــر و هفــت هــزار و 

ــتند.  ــوان هس ــو ج 229 عض
جمعــه  روز  بــاران  شــدید  بــارش 
موجــب آبگرفتگــی منــازل و واردآمــدن 

هــای  شهرســتان  در  خســاراتی 
رودســر شــد. و  لنگــرود  الهیجــان، 

راهداران گیالن در تالش 
برای برقراری ترافیک 

روان در جاده ها هستند
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای گیــالن بــا اشــاره بــه بــارش 
ــال  ــه دنب ــاران، آبگرفتگــی و ب شــدید ب
آن ایجــاد ترافیــک در برخــی محورهای 
مواصالتــی گفــت: در حــال حاضــر 
ــاز  ــتان ب ــی اس ــای اصل ــی راه ه تمام
اســت و راهــداران در تــالش بــرای 
ــا  ــاده ه ــک روان در ج ــراری ترافی برق
هســتند. محمدرضــا نــازک کار بــا بیــان 
ــهرهای  ــیه ش ــای حاش ــه محوره اینک
الهیجــان، لنگــرود و رودســر دچــار 
آبگرفتگــی شــده، افــزود: اکیــپ هــای 
ــداد روز  ــه بام ــاعت س ــداری از س راه

جمعــه در حــال تــالش بــرای 
بازنگــه داشــتن راه هــا و برقــراری 

تــردد روان هســتند. 
ــن  ــی در ای ــت آبگرفتگ ــده عل وی عم
محورهــا را ســاخت و ســاز حاشــیه 
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــا دانس ــاده ه ج
پیــش از ایــن ســاخت و ســازها ، 
آبگرفتگــی در ایــن محورهــا نداشــتیم 
امــا در ســال هــای اخیــر ایــن ســاخت 
ــراه هــا را گرفتــه و  و ســازها جلــوی آب

ــود. ــی ش ــرازیر م ــاده س ــه ج آب ب
بــه گفتــه نــازک کار، بعلــت آبگرفتگــی 
ــای  ــک در راه ه ــر ترافی ــال حاض در ح
شــهرهای یادشــده، ســنگین و کنــد 

اســت.

توزیع اقالم زیستی از 
سوی هالل احمر گیالن به 
اهالی دو روستا در لنگرود

احمــر  مدیرعامــل جمعیــت هــالل 
ــارش  ــه ب ــاره ب ــا اش ــالن ب اســتان گی
شــدید بــاران طــی بامــداد جمعــه 
از توزیــع اقــالم زیســتی اولیــه از 
ســوی ایــن جمعیــت بیــن اهالــی 
لنگــرود  شهرســتان  در  روســتا  دو 

خبــر داد. مهــدی ولــی پــور بــا اعــالم 
ــر،  ــان حاض ــزود: در زم ــر ف ــن خب ای
ــی  ــن اهال ــه بی ــتی اولی ــالم زیس اق
ــه  ــش محل ــل و تال ــه دیوش دو منطق
ــع  ــال توزی ــرود در ح ــتان لنگ شهرس

ــت.  اس
ســبد  شــامل  را  اقــالم  ایــن  وی 
و  موکــت  ظــروف،  ســت  غذایــی، 
ــوار در دو  ــا 300 خان ــن 200 ت ــو بی پت
ــی  ــرد. ول ــر ک ــده ذک ــاد ش ــه ی منطق
پــور بــا اشــاره بــه آمــاده بــاش کامــل 
ــالل  ــت ه ــدادی جمعی ــای ام نیروه
احمــر گیــالن بیــان کــرد: امدادگــران 
ایــن جمعیــت تاکنــون بــرای اســکان 
الهیجــان،  در  اضطــراری مســافران 
امدادرســانی  و  لنگــرود   ، رودســر 
ــن  ــواده هــا در ای ــدادی از خان ــه تع ب

ــد.  ــرده ان ــدام ک ــا اق ــتان ه شهرس
ــش  ــه بخ ــا س ــرود ب ــتان لنگ شهرس
 60 در  اتاقــور  و  کوملــه  مرکــزی، 
اســتان  مرکــز  شــرق  کیلومتــری 
اســتاندار  اســت.   واقــع  گیــالن 
گیــالن نیــز در مناطــق آب گرفتــه 
شهرســتان هــای لنگــرود و الهیجــان 

یافــت. حضــور 

خبر
ته

نک

اسکان مسافران شهرستان 
های رودسر و لنگرود 

احمــر  هــالل  جمعیــت  عملیــات  اداره  رییــس   
بــاران،  شــدید  بــارش  پــی  در  گفــت:  گیــالن 
ــرود در  ــر و لنگ ــای رودس ــتان ه ــافران شهرس مس
ــکان  ــام زادگان اس ــاجد و ام ــتان، در مس ــرق اس ش
ــوار از  ــزود: 50 خان ــری اف ــی اصغ ــی عل ــد. مان یافتن
مســافران رودســر در مســجد 72 تــن و ســرپل ایــن 
ــه  ــه اولی ــو و آذوق ــد و پت ــکان یافتن ــتان اس شهرس
ــار  ــد.وی اظه ــه ش ــا ارائ ــداد از خانواره ــن تع ــه ای ب
ــواده  ــزل دو خان ــی من ــزارش آبگرفتگ ــا گ ــت: ب داش
در کنــارآب رودســر، بــرای اســکان ایــن خانــواده هــا 

ــد. ــدام ش ــز اق ــجد نی در مس

ایـن مقـام انتظامـی اظهـار کـرد: خدمـه شـناور کـه 
بـا دیـدن مأمـوران غافلگیـر شـده بودنـد بـا افزایش 
سـرعت، خود را به سـاحل رسـانده و بارها کردن شناور 
در سـاحل، از محل متواری شـدند. وی با بیان این که 
قاچاقچیـان  دسـتگیری  و  شناسـایی  بـرای  تـالش 
هم چنـان ادامـه دارد، گفـت: مامـوران در بررسـی از 
شـناور توقیفی موفق به کشـف و توقیف یک دسـتگاه 

خـودرو مرسـدس بنز خارجـی قاچاق شـدند.

شــهردار آســتارا گفــت: بــه دنبــال 
بــاد طــی  بــاران و وزرش  بــارش 
روزهــای گذشــته، امــواج خــزر بــه تاسیســات 
شــناگاه هــای ســاحلی ایــن شــهر خســاراتی 

وارد کرد.
ــه  ــداد روز جمع ــی شــدید بام بارندگ
آتــش ســوزی روزهــای اخیــر در 
ــی  ــی و مرتع ــای جنگل ــه ه ــی از عرص مناطق
مازنــدران بویــژه مناطــق مرتفــع و صبــع العبور 

را خاموش کرد.
عضــو اندیشــکده تدبیــر آب ایــران 
مــی گویــد: در برخــی اســتان هــا 
ــداول  ــج مت ــت دوم برن ــدران، کش ــد مازن مانن
شــده و از آنجــا کــه منابــع آب مــورد نیــاز بــرای 
ایــن کشــت محــدود اســت، کشــاورزان شــروع 

به حفر چاه های غیرمجاز جدید کرده اند.
مدیــرکل دفتــر تخصصــی کشــاورزی 
ــع طبیعــی جهــاد دانشــگاهی  و مناب
ــر  ــرض خط ــی در مع ــای گیاه ــت: گونه ه گف

لرستان اهلی سازی می شوند.
مرکــز جامــع ســالمت روســتایی در 
ــر  ــا حضــور وزی ــاد شــیروان ب هللا آب
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی افتتــاح 
شــد.   دکتــر حســن قاضــی زاده هاشــمی کــه 
طــی یــک ســفر یــک روزه بــه خراســان 
شــمالی ســفر کــرده بــود بــه شهرســتان 
شــیروان بــه منظــور افتتــاح چنــد پــروژه 

بهداشتی و درمانی نیز سفر کرد.
 250 گذشــته  روزهــای   طــی 
میلیمتــر بــاران در الهیجــان باریــده 
کــه ایــن میــزان بــارش از زمــان نصــب 
ســامانه ثبــت بارندگــی هــا در شــهریور ســال 
گذشــته تاکنــون، در ایــن بــازه زمانــی در 

شهرستان الهیجان بی سابقه بوده است.
و  چهارمحــال  در  مســجد   75  
عیــد  بــا  همزمــان  بختیــاری 
ارتباطــات  معــاون  حضــور  بــا  غدیرخــم 
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــر مق ــوزوی دفت ح

بهره برداری رسید.
بــا  رضــوی  خراســان  اســتاندار   
امنیــت  اهمیــت  بــر  تاکیــد 
جاده هــای اســتان اعــالم کــرد کــه نیمــی از 
زائــران، از طریــق جاده هــا بــه اســتان ســفر 

می کنند.
 رئیــس شــورای اســالمی شــهر 
خــارگ گفــت: آبفــا از خواســته های 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــارگ اس ــی خ ــه اهال دیرین
دســتور پنــج اســتاندار بــرای اســتقرار آن بــی 

نتیجه مانده است.
 رییــس جهادکشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: هفــت هــزار تــن 
ــت  ــاری برداش ــال و بختی ــردو در چهارمح گ

می شود.

گزیده ها

پالک های ناخوانا در خوزستان 
رایگان تعویض می شود

رییــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان خوزســتان 
ــای خودروهــا  از تعویــض رایــگان پــالک ناخوان
در ایــن اســتان خبــر داد. ســرهنگ قاســم 
ــای  ــض پالک ه ــگان تعوی ــرح رای ــی از ط قدرت
فرســوده خبــر داد و گفــت: در ســطح شــهر خودروهایــی وجــود دارد کــه 
ــن  ــه همی ــا شــده و ب ــره و ناخوان ــالک هایشــان تی ــان، پ ــرور زم ــه م ب
دلیــل صاحبــان ایــن خودروهــا بــا مشــکل مواجــه می شــوند. وی 
ــه  ــکلی مواج ــن مش ــا چنی ــان ب ــالک خودرویش ــه پ ــی ک ــت: مالکان گف
اســت بــرای مــدت محــدودی فرصــت دارنــد بــه مراکــز تعویــض پــالک 
ــگان  ــورت رای ــان بص ــالک خودروهایش ــا پ ــد ت ــه کنن ــتان مراجع در اس
ــگان  ــض رای ــرح تعوی ــرد: ط ــوان ک ــی عن ــرهنگ قدرت ــود. س ــوض ش ع
ــت  ــه عل ــه ب ــی شــود ک ــی م ــالک های ــای مخــدوش، شــامل پ پالک ه
و  آفتاب ســوختگی شــده  اســتان خوزســتان دچــار  شــرایط جــوی 

ــتند. ــا نیس خوان

تاکستان های ناغان در معرض 
خطرند

ناغــان  شــهر  اســالمی  شــورای  رییــس 
بــه  آب  منابــع  کاهــش  کــرد:  خاطرنشــان 
دلیــل خشکســالی های متوالــی باعــث شــده 
تاکســتان های ناغــان در معــرض خطــر قــرار 
برگــزاری  آییــن  در  فرجــی  وحیــد  گیرنــد.  
دومیــن جشــنواره انگــور ناغــان، بازدیــد از باغــات، نمایشــگاه محصــوالت  و 
فرآورده هــای انگــور و نمایــش مراحــل اســتحصال شــیره و شــهد انگــور را از 
برنامه هــای ایــن جشــنواره اعــالم و اظهــار کــرد: ایجــاد  غرفه هــای معرفــی 
ــس،  ــگاه عک ــی، نمایش ــتی و آش محل ــع دس ــف، صنای ــوالت مختل محص
موســیقی محلــی، کارگاه  آموزشــی بــرای کشــاورزان و قدردانــی از باغــداران 
نمونــه از دیگــر برنامه هــای ایــن جشــنواره اســت. رییــس شــورای اســالمی 
ــز  ــازی، قرم ــره، ســیاه پی ــا، مه ــش باب ــزود: عســگری، ری ــان اف شــهر ناغ
شــاهانی، قرمــز  یاقوتــی )پیــش رس( و دانــه دار از مهم تریــن ارقــام انگــور 

ــت. ــه  اس ــن منطق ای

چهارمحال خوزستان
شیرازبختیاری

ــارت  ــس اداره نظ ریی
بــر اماکــن عمومــی 
پلیــس اســتان فارس 
جمــع آوری  گفــت: 
از  پــاره(  یــا  )زخمــی  زاپ دار  لباس هــای 
در  شــیراز،  در  عرضه کننــده  فروشــگاه های 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ســرهنگ »جــوکار« گفــت: پلیــس ضمــن 
بازرســی و برخــورد بافروشــگاه های عرضــه 
کننــده پوشــاک ناهنجــار و غیــر متعــارف 
منقــوش بــه  نمادهــای ضدفرهنگــی و شــیطان  
پرســتی غربــی و شــلوارهای موســوم بــه 
شــلوارهای ســبک غربــی یــا بــه اصطــالح 
شــلوارهای پــاره درنقــاط مختلــف شــهر، اقــدام 
بــه اعمــال قانــون، در قالــب تذکــر، اخطــار، اخذ 

ــت. ــرده اس ــب ک ــد و پلم تعه
وی بــا بیــان اینکه اقدامــات پلیس با هماهنگی 
مقــام و مرجــع قضایــی انجــام می شــود، 
ماســک های  بازدیدهــا،  خــالل  در  گفــت: 
ممنوعــه مربــوط بــه گروه هــای منحــرف غربــی 
شــیطانی،  چهره هــای  بال ماســکه،  از  اعــم 
ــای  ــای عرفان ه ــی، نماده ــن های هالوین جش
از  شیطان پرســتی  گروه هــای  و  منحــرف 
ویتریــن مغازه هــا جمــع آوری و از معــرض 
دیــد مشــتریان خــارج شــد. جــوکار یادآور شــد 
ــز  ــوص در مراک ــندگان بخص ــام فروش ــه تم ک
بــزرگ خریــد بایــد برای ســاماندهی و تســریح 
ــد صــدور مجوزهــای کســب، کارت هــای  در رون
ــادی  ــه مب ــندگان ب ــرت فروش ــدی و مباش تص

ــد. ــه کنن ــط مراجع ذیرب

جمع آوری لباس های زاپ دار 
در شیراز
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آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:139604019063000100.1

ــد  ــار فرزن ــه آقــای عبدالصمــد فاتحــی چن بدینوســیله ب
مهرعلــی بــه شــماره ملــی 3051420417 بدهــکار پرونــده کالســه 
139604019063000100.1کــه برابــر گــزارش مامــور ابــالغ شــناخته 
ــماره  ــی ش ــرار داد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــرده ای نگ
ــغ 307360128  ــک صــادرات مبل ــن شــما و بان 6603255383005 بی
ریــال بدهــکار می باشــید و روزانــه از تاریــخ 1396.3.9:مبلــغ 186309 
ریــال بــه بدهــی شــما افــزوده مــی گرددکــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات 
ــن اجــراء مطــرح مــی  ــه صــادر و بکالســه فــوق در ای ــی اجرائی قانون
باشــد لــدا طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی 
بشــما ابــالغ مــی گــردداز تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامه چاپ و منتشــر 
مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقدام 
و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی 

طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:139604019063000104.1

بدینوســیله بــه آقــای ابراهیــم موســوی دخــت فرزنــد 
حســن  بــه شــماره ملــی 3070525237بدهــکار پرونــده کالســه 
139604019063000104.1برابــر گــزارش مامــور ابــالغ شــناخته نگــرده اید 
ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر قــرار داد بانکــی شــماره 6603027735003 
بیــن شــما و بانــک صــادرات مبلــغ 1305121855 ریــال بدهــکار مــی 
باشــید و روزانــه از تاریــخ 1396.3.9:مبلــغ 842939 ریــال بــه بدهــی 
ــدم پرداخــت وجــه بســتانکار  ــر ع ــر اث ــه ب ــی گرددک ــزوده م شــما اف
درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه 
ــق  ــدا طب ــن اجــراء مطــرح مــی باشــد ل صــادر و بکالســه فــوق در ای
مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی 
گــردداز تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب 
اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف 
مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن 
صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:139604019063000100.1

بدینوســیله بــه آقــای عــارف اســمعیلی فرزنــد علیرضــا   به 
شــماره ملی 3040002767بدهــکار پرونده کالســه139604019063000100.1 
برابــر گــزارش مامــور ابــالغ شــناخته نگــرده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه 
ــک  ــن شــما و بان ــرار داد بانکــی شــماره 6603255383005 بی ــر ق براب
ــه از  ــید و روزان ــی باش ــکار م ــال بده ــغ 307360128 ری ــادرات مبل ص
تاریــخ 1396.3.9:مبلــغ 186309 ریــال بــه بدهــی شــما افــزوده مــی 
ــدور  ــت ص ــتانکار درخواس ــه بس ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب گرددک
ــی اجرائیــه صــادر و بکالســه  اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانون
ــن  ــاده 18 آئی ــق م ــدا طب ــد ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ف
ــخ  ــردداز تاری ــی گ ــالغ م ــاد اســناد رســمی بشــما اب ــی مف ــه اجرائ نام
ــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط  انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ اب
یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون 
ــه شــما  ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ انتشــار آگه

تعقیــب خواهــد شــد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان

متن اگهی
ــتی  ــارزی دادخواس ــور جبالب ــدا پ ــان دادخ ــای ایم ــان اق خواه
ــه  ــه ب ــد نعمــت ال ــه طرفیــت اقــای علــی حبیــب الهــی فرزن ب
خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند یــک قطعــه زمیــن بــه پــالک فرعــی از 
ــم تقدیــم دادگاه عمومــی  ــی واقــع در بخــش 29 شهرســتان ب 2813 اصل
ــی  ــعبه دوم حقوق ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــم نم ــتان ب شهرس
ــج  ــراه خلی ــم بزرگ ــتان ب ــان شهرس ــتان کرم ــع در اس ــم واق ــتان ب شهرس
تلفــن  بــم کدپســتی7661674485  شهرســتان  دادگســتری  فــارس 
03444340397-03444340402 ارجــاع وبــه کالســه 9509983429200725 
ثبــت گردیــده و تاریــخ رســیدگی ان 1396/07/29 ســاعت 12:00 تــا 12:30 
تعییــن شــده اســت و بــه علــت مجهــول المــکان بــودن اقــای علــی حبیــب 
الهــی فرزنــد نعمــت الــه و بــه درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 
ــی و  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون ائی قان
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می 
شــود تــا خوانــده پــس از نشــر اگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه 
و ضمــن اعــالم نــام کامــل نشــانی خــود در جلســه رســیدگی شــرکت نمایــد.
بــم- شهرســتان  حقوقــی  و  عمومــی  دوم  شــعبه  دادگاه  منشــی 

بابایــی محمدحســین 

وز
انی

رد
: ف

س
عک

گزارش

ســازمان حقــوق بشــری عفــو بین الملــل 
ــه  ــار دارد ک ــنادی در اختی ــد اس می گوی
امنیتــی  نیروهــای  می دهــد  نشــان 
میانمــار در مــرز بــا بنــگالدش مین هــای 
شــمار  گذاشــته اند.  کار  نفــر  ضــد 
ــه از  ــا ک ــلمانان روهینگی ــادی از مس زی

خــود  ســکونت  محــل  خشــونت های 
بــا  می کننــد  تــالش  می کننــد،  فــرار 
عبــور از مــرز وارد بنــگالدش شــوند. عفــو 
بین الملــل گفتــه اســت در هفتــه گذشــته 
منفجــر  بــه خاطــر  غیرنظامــی  ســه 
ــی شــده اند و  ــا زخم ــن مین ه شــدن ای

ــته  ــا کش ــق گزارش ه ــز طب ــر نی ــک نف ی
ــروه  ــن گ ــه ای ــاهدان ب ــده اســت. ش ش
بــه چشــم  بشــری گفته انــد  حقــوق 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــود دیده ان خ
میانمــار ایــن مین هــا را کار گذاشــته اند. 
ــش  ــد بی ــد می گوی ــل متح ــازمان مل س
از 270 هــزار مســلمان روهینگیــا بــه 
ــار  ــش میانم ــات ارت ــاز عملی ــال آغ دنب
ــه  ــه از خان ــن منطق ــیان ای ــه شورش علی
ــد. ســازمان  و کاشــانه خــود فــرار کرده ان
ملــل متحــد، خواهــان اقــدام فــوری 
بــرای رســیدگی بــه اوضــاع شــده اســت.

ــد،  ــرار می کنن ــار ف ــه از میانم ــرادی ک اف
می گوینــد ارتــش روســتاهای آنهــا را 
ــده  ــی، نماین ــد. احمــد مازن آتــش می زن
ــس شــورای اســالمی در خصــوص  مجل
ــه  ــار ب نســل کشــی مســلمانان در میانم
ــه  ــورمان نام ــه کش ــر خارج ــف، وزی ظری
نوشــت و از او خواســت کــه پیشــنهاد 
همــکاری  ســازمان  فــوری  اجــالس 
ــن  ــد. ای ــه کن کشــورهای اســالمی را ارائ
ــه اســتفاده از فرصــت  ــت ک ــده گف نماین
ارتبــاط دوســتانه بــا کشــورهای همســایه 
میانمــار مــی توانــد اوضــاع را بهتــر کنــد.

ــد  ــران می گوی ــالمی ای ــور اس ــس جمه ــاون ریی مع

تهــران خواســتار ادامــه پایبنــدی و وفــاداری بــه 

توافــق هســته ای اســت، حتــی اگــر آمریــکا از ایــن 

ــی  ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ــود.  ب ــارج ش ــق خ تواف

ــی در  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــی، ریی ــر صالح اکب

ــد کــرد کــه اگــر  ــا اشــپیگل آلمــان تاکی ــه ب مصاحب

ــن  ــرو شــود، ای ــا شکســت روب ــق هســته ای ب تواف

مســاله ممکــن اســت منجــر بــه رقابــت تســلیحاتی 

ــه  ــتار ادام ــران خواس ــرد: »ای ــح ک ــردد. وی تصری گ

ــی در  ــت، حت ــته ای اس ــق هس ــه تواف ــدی ب پایبن

ــق خــارج شــود.«   ــن تواف ــکا از ای ــه آمری ــی ک صورت

صالحــی گفتــه »اگــر ایــاالت متحــده از توافــق خــارج 

شــود، ولــی ســایر کشــورها بگوینــد بــه ایــن توافــق 

پایبنــد هســتند، بــه طــور مشــخص بریتانیا، فرانســه، 

آلمــان، چیــن و روســیه، آنــگاه ایــران نیــز بــه 

احتمــال زیــاد بــه تعهــدات خــود در ایــن توافقنامــه 

حتــی بــدون آمریــکا نیــز پایبنــد خواهــد بــود. ولــی 

ــز از  ــا نی ــق خــارج شــود و اروپ ــکا از تواف ــر آمری اگ

ایــن اقــدام تبعیــت کنــد، آنــگاه ایــن توافــق قطعــا با 

شکســت و فروپاشــی روبــرو خواهــد شــد و ایــران به 

ــاز خواهــد گشــت.«   همــان چیــزی کــه قبــال بــود، ب

او اظهــار امیــدواری کــرده کــه ایــن اتفــاق رخ ندهــد. 

وی دربــاره اینکــه آمریــکا بانــک هــای غربــی را بــرای 

عــدم همــکاری بــا ایــران تحــت فشــار قــرار مــی دهد، 

گفــت کــه آمریــکا ســعی مــی کنــد تــا فضــای کســب 

و کار و تجــارت را مســموم کنــد. ایــن مســاله بانــک 

هــا و شــرکت هــای بــزرگ را از همــکاری بــا ایــران، 

ــرس  ــت و ت ــاد وحش ــن ایج ــد. ای ــی کن ــرد م دلس

ــادی  ــد کار زی ــی توانن ــا نم ــع آنه ــی در واق اســت ول

انجــام دهنــد. لفاظــی هــای زیــادی وجــود دارد، بلــه 

درســت اســت. اگــر آمریــکا گفتــه هــای خــود را بــه 

ــور  ــز مجب ــا نی ــگاه م ــد، آن ــل کن ــدام واقعــی تبدی اق

ــاوت  ــال متف ــک شــرایط کام ــا ی ــا ب ــود ت ــم ب خواهی

روبــرو شــویم. اگــر آمریــکا از معافیــت تحریــم 

هــای مربــوط بــه فعالیــت هــای هســته ای ایــران، 

ــدم  ــازگازی و ع ــورت ناس ــن ص ــد، در ای ــاع کن امتن

انطبــاق قابــل توجهــی در طــرف آنهــا وجــود خواهــد 

داشــت.

ــود،  ــو ش ــته ای لغ ــق هس ــر تواف ــزود: »اگ  وی اف

مــا از نظــر اقتصــادی بــا مشــکالتی روبــرو خواهیــم 

ــت  ــی دس ــه چیزهای ــی ب ــر سیاس ــی از نظ ــد ول ش

ــم  ــان خواهی ــان م ــه جوان ــا ب ــت. م ــم یاف خواهی

ــد. مــا یــک  ــا اعتمــاد نکنی ــه آنه گفــت کــه دیگــر ب

بــار امتحــان کردیــم و انعطــاف نشــان دادیــم تــا بــه 

یــک توافــق هســته ای دســت پیــدا کنیــم. آژانــس 

ــران  ــدی کامــل ای ــرژی اتمــی، پایبن ــی ان بیــن الملل

ــی  ــرده اســت ول ــان ک ــق هســته ای را اذع ــه تواف ب

آمریکایــی هــا توافــق را نقــض کــرده انــد. فرامــوش 

ــل شــد موجــب  ــا تحمی ــر م ــه ب ــی ک ــد، انزوای نکنی

شــد تــا مــا متحــد شــویم و روی پاهــای خودمــان 

ــتیم.« بایس

میانمار »مین ضد نفر« در مرز 

بنگالدش کار گذاشت

محمود دعایی: 

همه به طالقانی پناه می بردند

ــی اســت. او در ســال  19 شــهریور ســالروز فــوت آیــت هللا محمــود طالقان
1358 درگذشــت. ســید محمــود دعایــی، مدیــر موسســه اطالعــات چنــدی 
ــی روایــت  ــا روزنامــه »شــرق« از آیــت هللا طالقان پیــش در گفــت و گــو ب
کــرد. بخشــی از ایــن روایــت را در ادامــه مــی خوانیــد: مرحــوم طالقانــی  
ــاط   و   بهره گیــری   ــد  کــه   آن   گروه هــا   امــکان   ارتب  فضایــی   را   ایجــاد   می  کردن
 از   ایشــان   را   داشــته   باشــند   و   می تــوان   گفــت   کــه   نهایــت   تســامح   و   رفتــار  
 مالطفت آمیــز   و   اســالمی   ایشــان   در   پنــاه دادن   بــه   ســاقی،   زندانبــان  
 ایشــان،  بــود.  در   زنــدان   قزل قلعــه   زندانبانــی   بــود   کــه   بــه عنــوان   عنصــری  
ــونت   و   ــمبل   خش ــاه   و   س ــم   ش ــه   رژی ــاداری   ب ــی   و   وف ــمبل   زندانبان ــه   س  ک
ــه   دلیــل   ــود   شــناخته   می   شــد.  ایشــان   در   عیــن   حــال   ب  برخــورد   خشــن   ب
 دوران   طوالنــی   مالقــات   و   حضــورش   در   کنــار   زندانیــان   متفــاوت،  آشــنایی  
ــان   ــی   در   می ــر   کس ــت.  اگ ــی   داش ــارزان   انقالب ــات   مب ــا   روحی ــادی   ب  زی
ــرد،  ــاز   نمی   ک ــب   ب ــرد   و   ل ــت   می ک ــکنجه ها   مقاوم ــر   ش ــان   در   براب  زندانی
ســاقی   بــرای او    حرمــت   خاصــی در نظــر داشــت و بالعکــس اگــر کســی در 
جریانــات بازجویــی اطالعــات را لــو مــی داد و یارانــش را معرفــی می کــرد و 
تســلیم می شــد قلبــا مــورد نفــرت ســاقی قــرار می گرفــت. بــه هــر حــال 
ایــن آدم پــس از پیــروزی انقــالب بی پنــاه می شــود و اگــر دســتگیر 
می شــد بــه علــت خشــونت هایی کــه در گذشــته داشــته بــه طــور طبیعــی 
ــس از  ــی پ ــه زمان ــرد در آن بره ــن ف ــت. ای ــرار می گرف ــام ق ــورد انتق م
ــه  ــان او را ب ــی آورد و ایش ــاه م ــی پن ــای طالقان ــه آق ــالب ب ــروزی انق پی
عنــوان میهمــان در منزلــش پنــاه می دهــد. همــه می توانســتند بــه ایشــان 

پنــاه ببرنــد.

بـا  ای  هسـته  توافـق  اگـر  صالحـی گفتـه 
شکسـت روبـرو شـود، هیـچ شانسـی برای 
حـل و فصـل مسـاله اتمی کره شـمالی نیـز وجود 
نخواهـد داشـت. پیونـگ یانـگ خواهد گفـت، آنها 
توافـق هسـته ای بـا ایـران را نقض کردنـد ، چطور 
مـی توانیـم بـه آنهـا اعتمـاد کنیـم؟ ایـن مسـاله 
بـه ضـرر پیمـان ان پـی تـی نیـز خواهـد بـود. بـا 
همـه کشـورهایی کـه  سـوی  از  بزرگـی  سـونامی 
مایـل بـه توسـعه فنـاوری صلـح آمیـز هسـته ای 
هسـتند، روبـرو خواهیم شـد. آمریـکا در وضعیت 
سـردرگمی قـرار دارد. حتـی متحـدان اروپایـی نیز 
بـه درسـتی نمـی داننـد ترامـپ چـه راهبـردی را 

دنبـال مـی کند.

ــا  ــه وزارت کشــور ب ــک ب ــع نزدی ــک منب ــا نوشــت: ی ایرن
رد تمامــی شــایعات و گمانــه زنــی هــا در بــاره برکنــاری، 
ــی  ــوی برخ ــه ازس ــتانداران ک ــرات اس ــی و تغیی جابجای
ایــن  منبــع  شــود گفــت:  مــی  مطــرح  هــا  رســانه 
در  عمدتــا  و  نادرســت  هــا  زنــی  و گمانــه  شــایعات 
محافــل سیاســی و رســانه ای اســت کــه برخــی رســانه 
هــا مطــرح مــی شــود کــه قصــد دارنــد افــراد نزدیــک و 
ــوان اســتاندار معرفــی کننــد  ــه عن ــه خــود را ب منتشــب ب
ــن اســتاندار کامــال مشــخص و  ــد تعیی ــه فرآین در حالیک

ــات  ــه هی ــه از ســوی وزارت کشــور ب ــی ک ــا لحظــه نهای ت
دولــت پیشــنهاد مــی شــود کامــال محرمانــه بــوده و 
مشــخص  بــه صــورت  تغییــرات  ایــن  آنکــه  ضمــن 
و مربــوط بــه برخــی از اســتان هــا اســت. پیــش از 
ــم  ــت دوازده ــه دول ــی کابین ــان معرف ــز در جری ــن نی ای
مطالــب  انتشــار  شــاهد  جمهــور  رییــس  ســوی  از 
ــاالن  ــیاری از فع ــم و بس ــع بودی ــالف واق ــت و خ نادرس
سیاســی دوســتان و نزدیــکان خــود را بــه عنــوان گزینــه 

ــد ــی کردن ــی م ــنهادی معرف پیش

ســفیر فرانســه در آمریــکا در واکنــش بــه گــزارش شــبکه 
بلومبــرگ تاکیــد کــرد: پاریــس از هیچ گونــه مذاکــره 
ــق  ــن تواف ــد و ای ــت نمی کن ــام حمای ــاره برج ــدد درب مج
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــرا ش ــت، اج ــه هس ــه ک ــد همان گون بای
ــل از  ــه نق ــرگ در گزارشــی ب ــری بلومب ایســنا، شــبکه خب
ــدن  ــس و لن ــه پاری ــد ک ــی ش ــی مدع ــام آمریکای دو مق
دربــاره مذاکــره مجــدد بــر ســر توافــق هســته ای ایــران و 
گــروه 1+5 از خــود روی بــاز نشــان داده انــد. ایــن شــبکه 
ــان  ــس نش ــه و انگلی ــه فرانس ــد ک ــی ش ــن مدع همچنی

ــع  ــرای رف ــران ب ــر ای ــار ب ــال فش ــاده اعم ــه آم ــد ک داده ان
نقــاط ضعــف توافق هســته ای هســتند. جــرارد آرود ســفیر 
فرانســه در آمریــکا در واکنــش بــه ایــن گــزارش ادعایــی 
بــا انتشــار پیامــی در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: پاریس 
ــه  ــد ب ــاره برجــام کــه بای ــه مذاکــره مجــدد درب از هیچ گون
ــد.  ــت نمی کن ــود حمای ــرا ش ــت، اج ــه هس ــه ک همین گون
ــا  وی در پیامــی دیگــر تاکیــد کــرد کــه هــر گونــه رفتــار ب
توافــق هســته ای بایــد بــر اســاس ویژگی هــای آن انجــام 

گیــرد

فرانسه: از مذاکره مجدد درباره برجام حمایت نمی کنیمواکنش وزارت کشور به اخبار تغییر استانداران

حسن روحانی به آستانه رفت
رییس جمهوری اســالمی ایران به دعوت رســمی رییس جمهور قزاقســتان 

و برای ســخنرانی در اجالس ســران ســازمان همکاری اسالمی در حوزه علم 
و فناوری دیروز به آســتانه پایتخت قزاقســتان ســفر  کرد. ســفر روحانی دو 

روزه است.

ماندن ایران در برجام بدون آمریکا
رییس سازمان انرژی اتمی ایران: تهران خواستار ادامه پایبندی

 به توافق هسته ای است

رز
یت

رو
س: 

عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

معــاون امــور آمایــش ســازمان و توســعه منطقــه 
ــه 40  ــان اینک ــا بی ــور ب ــه کش ــه و بودج ای برنام
ســال اســت کــه از طــرح آمایــش ســرزمین نــام 
بــرده مــی شــود امــا عملیاتــی نشــده اســت گفت 

: در طــرح آمایــش ســرزمین بایــد بازنگــری 
ــت  ــروز در نشس ــا ام ــت نی ــا رحم ــود. علیرض ش
هــم اندیشــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
منطقــه هشــت آمایشــی کشــور،افزود: نامــوزون 

ــودن تعــداد اســتان هــای عضــو هــر منطقــه،  ب
شــکل نگرفتــن بســتر تعامــل میــان اســتان هــا 
در یــک منطقــه از جملــه مــواردی اســت کــه باید 
در طــرح آمایــش ســرزمین بازنگــری شــود. وی 
ــعه  ــرزمین را توس ــش س ــرح آمای ــدف از ط ه
کشــور دانســت و بیــان کــرد: همــواره دولــت هــا 
و نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت فقــط درگیــر 
ــه  ــد و برنام ــوده ان ــدت ب ــاه م ــای کوت ــروژه ه پ

هــای بلندمــدت کمتــر توجــه شــده اســت.

طرح آمایش سرزمین بعد از گذشت 

40 سال هنوز عملیاتی نشده است

بیماری های داخلی مهم ترین عامل مرگ و میر در کرمان است
مدیرعامل بهشت زهرا )س( کرمان گفت: بیشترین علت مرگ و میر در کرمان طی 
مرداد ماه به ترتیب مربوط به بیماری های داخلی با 75 نفر و بیماری های قلبی با 52 
نفر بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان :

فعالیت 5400 تعاونی فعال در استان کرمان

رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

خواستار احیای وزارت تعاون 
هستیم

قائـم مقـام اتاق تعاون اسـتان کرمـان با بیـان این مطلب 
که در سـند چشـم انـداز 1404 بایـد در سـال 1400 حدود 25 
درصـد اقتصـاد کشـور از بخش تعـاون تامین شـود، اظهار 
کـرد: اتـاق تعاون چند سـالی اسـت در کشـور شـکل گرفته 
اسـت و در آن همـه اختیـارات قانونـی کـه برعهـده تعـاون 
بـوده اسـت اکنـون بـه اتـاق تعـاون واگـذار شـده اسـت. 
قانـون  تعـاون در  محمدحسـین مبشـری گفـت: بخـش 
اساسـی و سـند چشـم انداز جایـگاه رفیعـی دارد. وی اظهار 
کـرد: اتـاق تعاون چند سـالی اسـت در کشـور شـکل گرفته 
اسـت و در آن همـه اختیـارات قانونـی کـه برعهـده تعـاون 

بـوده اسـت اکنـون بـه اتاق تعـاون واگذار شـده اسـت.

توسـعه  و  سـازمان  آمایـش  امـور  معـاون 
کشـورتصریح  بودجـه  و  برنامـه  ای  منطقـه 
کـرد: کشـورهای دیگـر نیـز ایـاالت و اسـتان 
بنـدی  منطقـه  توسـعه  بـرای  را  خـود  هـای 
کـرده انـد و ایـن الگـو نیـز در کشـور اجرایـی 
شـده و هـم اکنون بر اسـاس مصوبه شـورای 
عالـی آمایـش سـرزمینی، کشـور بـه 9 منطقه 

تقسـیم شـده اسـت. 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
گفــت:  کرمــان  اســتان  اجتماعــی 
بیــش از پنــج هــزار و 400 شــرکت 
اســتان  ایــن  در  فعــال  تعاونــی 
فعالیــت مــی کنــد و کرمــان رتبــه 
ــی  پنجــم کشــوری را در تعــداد تعاون
رضــا  اســت.  کــرده  کســب  هــا 
اســماعیلی در نشســت خبــری بــه 
ــاون در اداره کل  ــه تع ــبت هفت مناس
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: 
اســتان  اهالــی  از  نفــر  هــزار   198
ــو  ــا عض ــی ه ــن تعاون ــان در ای کرم

. هســتند
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تعاونــی هــا 
بیــش از 55 هــزار فرصــت شــغلی را 
ــد  ــرده ان ــان ایجــاد ک در اســتان کرم
ــی  ــرکت تعاون ــن ش ــرد: ای ــار ک اظه
 333 و  هــزار  دو  اعتبــار  بــا  هــا 
رســیده  ثبــت  بــه  ریــال  میلیــارد 

ــت. اس
رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
گفــت:  کرمــان  اســتان  اجتماعــی 

در  هــا  تعاونــی  تعــداد  بیشــترین 
 900 و  هــزار  از  بیــش  بــا  اســتان 
شهرســتان  بــه  مربــوط  تعاونــی 
هــای  تعاونــی  و  اســت  کرمــان 
ــه  ــداد را ب ــترین تع ــاورزی بیش کش

اســت. داده  اختصــاص  خــود 
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 
اســتان  در  جدیــد  تعاونــی   200
ــان تشــکیل شــده اســت گفــت:  کرم
بانــوان در  736 تعاونــی در حــوزه 
ــد  ــی کن ــت م ــان فعالی ــتان کرم اس
و هفــت هــزار و 112 نفــر در ایــن 

تعاونــی هــا عضــو هســتند.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی اس اجتماع
اینکــه ایــن اســتان رتبــه نخســت در 
واگــذاری پروانــه احــداث ســاختمان 
ــب  ــور کس ــن کش ــه میانگی ــبت ب نس
کــرده اســت گفــت: در ســال گذشــته 
ــد مســکونی و  ــزار و 200 واح ــک ه ی
تعاونــی و در ســال جــاری 700 واحــد 
ــی  ــای تعاون ــل اعض ــکونی تحوی مس

ــت. ــده اس ــکن ش ــای مس ه
تعاونــی مســکن   308 افــزود:  وی 
در اســتان کرمــان موجــود اســت کــه 
در ســال 95 تعــداد 15 تعاونــی و در 
ســال جــاری دو تعاونــی مســکن در 

ــان تشــکیل شــده اســت. کرم
ــی  ــج تعاون اســماعیلی ادامــه داد: پن
ــان  ــتان کرم ــی در شهرس ــر مل فراگی
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج 
اســتان کرمــان راه انــدازی شــده کــه 
485 فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده 

اســت.
کمرنــگ  حضــور  گفــت:  وی 
بزرگتریــن  مجامــع  در  تعاونگــران 
و  اســت  کرمــان  اســتان  چالــش 
حضــور مــردم در مجامــع شــرکت  
هــای تعاونــی موجــب تصمیمــات 
ــا  ــی ه ــن تعاون ــت ای ــر و موفقی بهت

مــی  شــود.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
افــزود:  اســتان کرمــان  اجتماعــی 
اتــاق تعــاون نمــاد تعاونگــران اســت 

و توســعه بــا مشــارکت مــردم ایجــاد 
مــی شــود، بنابرایــن بحــث واگــذاری 
فعالیــت هــای بخــش تعــاون بــه 
را  جــاری  ســال  در  تعــاون  اتــاق 
ــرد:  ــوان ک ــم.وی عن ــتور کار داری دس
ــان  ــای کرم ــی ه ــدی تعاون ــه بن رتب
ــی  ــت و تعاون ــه اس ــال در برنام امس
هــای ایــن اســتان در ســه پایــه، 
ــی و  ــد بررس ــش و پیون ــش، بین دان

ــود. ــی ش ــاز داده م ــا امتی ــه آنه ب
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه ســند 
حــال  در  اســتان کرمــان  اشــتغال 
تهیــه و تدویــن اســت گفــت: حــدود 
تســهیالت  تومــان  میلیــارد  ســه 
مشــاغل خانگــی در ســال گذشــته 
ــار  پرداخــت شــد و امســال نیــز اعتب
34میلیــارد تومانــی بــرای راه انــدازی 
کســب و کارهــای خــرد و کوچــک در 
قالــب شــرکت هــای تعاونــی در نظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
ــا  ــهربابک ب ــتان ش ــزود: شهرس وی اف
ــته  ــال گذش ــی در س تشــکیل 44 تعاون
ــا در  ــی ه ــکیل تعاون ــه اول در تش رتب
ــه خــود اختصــاص  ســطح اســتان را ب

داده اســت.

پرداخت دو هزار و 610 
میلیارد ریال تسهیالت به 
تعاونی های استان کرمان

ــاون  ــعه تع ــک توس ــعب بان ــر ش مدی
ــن نشســت  ــز در ای ــان نی اســتان کرم
فقــره   960 و  هــزار  هفــت  گفــت: 
در  پرداختــی  تســهیالت  پرونــده 
یــک ســال گذشــته در ســطح شــعب 
ــغ دو  ــتیم و مبل ــان داش ــتان کرم اس
ــال تســهیالت  ــارد ری هــزار و 610 میلی

ــت. ــده اس ــت ش ــا پرداخ ــه آن ه ب
حمیدرضــا حکمتــی نیــا بــا بیــان 
توســعه  بانــک  شــعبه   25 اینکــه 
وجــود  کرمــان  اســتان  در  تعــاون 
دارد گفــت: 400 شــعبه ایــن بانــک 
ــح  ــال اســت. وی تصری در کشــور فع
ــی  ــه های ــم نام ــن تفاه ــرد: همچنی ک
هــای  طــرح  و  اشــتغال  حــوزه  در 
حمایتــی بــا بنیــاد شــهید و امــور 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــران، راه ایثارگ
جــاده ای، ورزش و جوانــان، صنــدوق 
ــی و  ــازمان فن ــجویان، س ــاه دانش رف
حرفــه ای، بهزیســتی و کمیتــه امــداد 

ــت. ــده اس ــا ش امض

معـاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
 

و ارشـاد اسـالمی گفـت: 119 نفـر از 
حافظـان کل قـرآن کریـم از سراسـر کشـور در 
شـهر مـس سرچشـمه گواهینامـه حفـظ کل 
قـرآن دریافـت کردنـد. حجـت االسـالم علـی 
اکبـر حشـمتی در آیین اختتامیـه نهمین دوره 
آزمـون سراسـری حفـظ کل قـرآن کریـم در 
محـل سـالن سـینمای شـهر مس سرچشـمه 
در رفسـنجان ضمـن تبریک عید غدیـر افزود: 
در اردیبهشـت ماه امسـال که آزمـون مقدماتی 
حفـظ کل قـرآن کریـم بـرای 303 نفـر برگـزار 
شـد نیمـی از ایـن افـراد بـه مرحلـه پایانـی 

نهمین دوره حفظ قرآن راه یافتند.
اسـتان کرمـان  انتظامـی  فرمانـده   
گفـت: پلیـس ایـن اسـتان پـس از 
اقدامـات اطالعاتـی و درگیـری مسـلحانه بـا 
قاچاقچیـان مـواد مخـدر موفق به کشـف یک 
و نیـم تـن مـواد مخدر در شهرسـتان بردسـیر 
شـد. سـردار ›رضـا بنی اسـدی فـر‹ در رابطه با 
در  مخـدر  مـواد  سـنگین  محمولـه  کشـف 
شهرسـتان بردسـیر گفت: در پی کسب خبری 
مبنـی بـر ورود یـک محمولـه سـنگین مـواد 
مخـدر کـه از اسـتان هـای شـرقی بـه سـمت 
موضـوع  بـود،  شـده  بارگیـری  کشـور  مرکـز 
بصـورت ویژه در دسـتور کار پلیس قرار گرفت. 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان ادامـه داد: 
بـا  کمیـن  بـه  ورود  از  پـس  قاچاقچیـان 
فـرار  قصـد  مامـوران  سـمت  بـه  تیرانـدازی 
گذاشـتن  نـاکام  بـا  پلیـس  امـا  داشـتند 
قاچاقچیـان، در ایـن درگیری مسـلحانه موفق 

شد یک و نیم تن تریاک را کشف کند.
 مدیرعامـل سـازمان آمـار و فنـاوری 
اطالعـات شـهرداری کرمـان از بـرون 
سـپاری پرداخـت عـوارض خـودرو خبـر داد. 
مرتضـی عـرب نـژاد  اظهار کرد: سـازمان آمار و 
فناوری اطالعات شـهرداری کرمان در راسـتای 
سیاسـتهای کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی و 
تحقـق شـهر هوشـمند و اجـرای آییـن نامـه 
ابالغی توسـعه خدمـات الکترونیکی دسـتگاه 
بـرون  بـه  اقـدام   ،93 سـال  اجرایـی  هـای 
سـپاری پرداخت عوارض سـاالنه خـودرو کرده 

است.
 نماینـده مـردم بـم، ریـگان، فهرج و 
نرماشـیر در مجلس شـورای اسالمی 
بـا اشـاره به وجـود خرماهـای کشـاورزان بمی 
در سـردخانه ها از سـال قبـل و فـروش نرفتـه 
آنهـا گفـت: ایـن وضعیـت به ضـرر کشـاورزان 

است.
امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل   
خمینی)ره( اسـتان کرمـان گفت: 18 
هـزار و 880 نفـر دانش آمـوز و چهار هزار و 58 
حمایـت  تحـت  اسـتان کرمـان  در  دانشـجو 

کمیته امداد استان کرمان هستند.

گزیده ها

»علی بابایی« سرپرست فرمانداری 
کرمان می شود

مدیــرکل حــوزه اســتانداری کرمــان گفــت: »علــی 
بابایــی« امــروز بــه عنــوان سرپرســت فرمانــداری 
کرمــان معرفــی مــی شود.فرشــید فــالح بــا اعــالم 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: ایــن انتخــاب اســتاندار کرمــان عمــال بیانگــر ایــن 
ــیه  ــه حاش ــوط ب ــث مرب ــهری و مباح ــای ش ــروژه ه ــه پ ــت ک ــاله اس مس
نشــینی بــه عنــوان دو اولویــت اصلــی در مرکــز اســتان کرمــان مــورد توجــه 
ویــژه قــرار دارد.وی گفــت: »بابایــی« در ایــن دو مســاله مهــم دارای 
تجربــه فــراوان بــوده و بــر ایــن اســاس بهتریــن گزینــه بــرای سرپرســتی 
فرمانــداری کرمــان اســت. مدیــرکل حــوزه اســتانداری کرمــان تاکیــد کــرد: 
ــان  ــتان کرم ــث کالن اس ــهری مباح ــای ش ــروژه ه ــینی و پ ــیه نش حاش
ــت بازنشســتگی از  ــه عل ــان ب ــدار کرم ــدی فرمان ــی توحی اســت. محمدعل
ایــن ِســمت کنــاره گیــری کــرده و علــی بابایــی شــهرداری ســابق کرمــان بــه 

ــداری کرمــان معرفــی مــی شــود. ــوان سرپرســت فرمان عن

چهار محله حاشـیه نشـین در معرض 
آسـیب کرمان شناسایی شد

و  اجتماعــی  معاونــت  پیشــگیری  مدیــر   
ــتان  ــتری اس ــرم دادگس ــوع ج ــگیری از وق پیش
کرمــان از شناســایی چهــار محلــه در معــرض 
آســیب، تخریــب و تصــرف شــهر کرمــان خبــر داد و گفــت: جانمایــی ایــن 
ــه  ــگار )کاداســتر( آغــاز شــده اســت. محبوب مناطــق در طــرح جامــع حدن
ــگیری از  ــی و پیش ــش بین ــروه پی ــت کارگ ــن نشس ــی در هفتمی میرزابیگ
ــا  ــا ب ــن نشســت ه ــزود: ای ــان اف ــد اســتان کرم ــت ناکارآم گســترش باف
محوریــت شناســایی نقــاط و مناطــق در معــرض تخریــب شــهر کرمــان و 

ــت. ــده اس ــزار ش ــتان برگ ــن اس ــای ای ــتان ه شهرس
وی ادامــه داد: ایــن اقدامــات گامــی موثــر در پیشــگیری و پیــش نگــری از 

بــاز تولیــد محــدوده هــا و محلــه هــای ناکارآمــد شــهری اســت.
ــیه  ــاط حاش ــر نق ــایی دیگ ــرد: شناس ــان ک ــی خاطرنش ــام قضای ــن مق ای
نشــین شــهر کرمــان و شهرســتان های ســیرجان، رفســنجان، بــم، جیرفــت 

در دســتور کار ایــن کارگــروه قــرار گرفتــه اســت.

راهداریکرمانکرمان
ــداری  ــر کل راه  مدی
و حمــل ونقــل جــاده 
اســتان  جنــوب  ای 
اجــرای  از  کرمــان 
ــاماندهی و  ــرح س ط
ــوب اســتان  ــای ارتباطــی جن پاکســازی محوره
ــن طــرح تمامــی کارگاه  ــت: در ای ــر داد و گف خب
ــتان  ــوب اس ــای جن ــداری در محوره ــای راه ه
ــش،  ــز روک ــردد نی ــر ت ــای پ ــل و محوره تعطی
ــعود  ــوند. مس ــی ش ــی م ــر پاش ــفالت و قی آس
ــردد  ــم ت ــه حج ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف جمیل
خودروهــا در تعطیــالت پایــان هفتــه و عیــد 
غدیــر بــه جهــت روانــی ترافیــک و جلوگیــری از 
هــر گونــه حادثــه احتمالــی، کارگاه هــای روکــش 
ــتانی  ــق کوهس ــر پاشــی در مناط ــفالت و قی آس

جیرفــت تــا پایــان تعطیــالت عیــد غدیــر، 
ــد.  ــده ان ــل ش تعطی

وی بــا بیــان اینکــه از چنــد روز قبــل کار عملیــات 
ــت  ــش آســفالت ســطحی در محــور جیرف رو ک
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــام اس ــال انج ــوک در ح - بل
رانندگانــی کــه قصــد تــردد در ایــن محــور را دارند 
بــا توجــه بــه عملیــات راهــداری در ایــن مســیر 
ــا  ــد و ب ــردد کنن ــاط ت ــب احتی ــت جوان ــا رعای ب
راهــداران همــکاری نماینــد. مدیــر کل راهــداری و 
حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان همچنیــن 
از اجــرای عملیــات راهــداری قیــر پاشــی در 
محــور حســین آبــاد - ذیــن آبــاد بــه ســمت پــل 
بهــادر آبــاد خبــر داد وگفــت: رانندگانــی کــه قصــد 
تــردد از ایــن مســیر را دارنــد بــا احتیــاط رانندگی 
کننــد و از ســرعت غیــر مجــاز خــود داری کننــد.

اجرای طرح ساماندهی و پاکسازی محورهای 
ارتباطی جنوب کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت

آگهی مزایده مال غیر منقول-نوبت اول
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان کرمــان در نظــر دارد در خصــوص  پرونــده 
اجرائــی کالســه 4/961159 صــادره از شــعبه دادگاه خانــواده شهرســتان کرمــان،480 ســهم از 
9600 ســهم اعیــان پــالک فرعــی 2442 از 4095 اصلــی بخــش یــک کرمــان  بــه آدرس خیابــان نمــاز 
کوچــه 8 پــالک 34 بنــام آقــای مســعود شمســی میباشــد دارای ســند تــرک بــرگ واقع در پــالک مذکور 
بــا عرصــه وقفــی 365 متــر مربــع و اعیانــی آپارتمانــی در حــدود 900 مترمربــع-در مرحلــه اتمــام ســفت 
کاری )اســکلت فلــزی و تیرچــه دو بلــوک و دیــوار چینــی و پالســتر ســیمان رویــه آن بهمــراه لوله کشــی 
آب و بــرق و گاز اجــرا گردیــده(و در 4 طبقــه مــی باشــد کــه 480 ســهم از 9600 ســهم توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری بــه مبــل 261/000/000 ریــال ارزیابــی و بــرآورد گردیــده را از طریــق مزایــده بــه فــروش 
برســاند لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد ضمــن بازدیــد از ملک مذکــور ظــرف مــدت 5 روز قبــل از برگزاری 
مزایــده و همچنیــن تــا قبــل از برگــزاری مزایــده پیشــنهاد خریــد خــود را به انضمــام مبلغ 10%پیشــنهادی 
کــه بــه حســاب ســپرده دادگســتری کرمــان بــه شــماره 2171293951000 نــزد بانــک ملــی واریــز خواهنــد 
نمــود در پاکــت الک و مهــر شــده تحویــل اجــرای احــکام نماینــد جلســه مزایــده راس ســاعت 11 مورخــه 
چهارشــنبه 1396/07/05 بــا حضــور نماینــده دادســتان منعقــد و برنــده کســی خواهــد بــود کــه قیمــت 
برگــزاری مزایــده پرداخــت نمایــد در صــورت انصــراف برنــده مزایــده مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبط 
خواهــد شــد.ضمنا متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف مــدت 5 روز قبــل از روز برگــزاری مزایــده میتوانند جهت 

مطالعــه مشــخصات ملــک بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد. م الــف 1233
دادروز اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان شعبه چهارم-افتخاری

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 
پرونده کالسه: 8700223

در رابطــه بــا پرونــده اجرایــی 
کالســه 8700223 لــه بانــک تجــارت علیــه 
شــرکت چــرخ طالیــی و غیــره اعــالم مــی 
دارد نظــر بــه اینکــه راهــن نســبت بــه 
ارزیابــی اولیــه ملــک مــورد وثیقــه اعتــراض 
ــاده 102  ــه م ــت ب ــا عنای ــت و ب ــوده اس نم
آییــن نامــه اجــرای ثبــت اســناد کارشــناس 
ــده  ــاب ش ــه انتخ ــد قرع ــه قی ــب ب منتخ
اســت لــذا مراتــب بدینوســیله بشــما اعــالم 
ــررات کارشــناس  ــق مق ــه طب ــی شــود ک م
ــه ارزیابــی اقــدام خواهــد  مذکــور نســبت ب

ــف 524 ــد.  م ال ش
ســید رضــا انصــاری – رئیــس اداره اجــرای 

اســناد رســمی کرمــان
دادروز اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری 

کرمــان شــعبه چهارم-افتخاری

اگهی ابالغ دادرسی
علــی  اقــای  بــه  بدینوســیله   
ادرس  بــه  ابــادی  نظــام 
ــی  ــردد مبن ــی گ ــالغ م ــکان اب ــول الم مجه
ــد  ــی فرزن ــور برهان ــای منص ــه اق ــر اینک ب
خواســته  بــه  دادخواســتی  قدمعلــی 
اســترداد پــالک خــودرو پژوپــارس بــه 
شــماره انتظامــی 338ج99 ایــران 65علیــه 
ــه  ــه بکالس ــم ک ــورا تقدی ــن ش ــه ای ــما ب ش
بــرای  و  ثبــت   9609983487201729
روز ســه شــنبه مــورخ 96/7/18 ســاعت 
ــورای  ــده در ش ــن ش ــت تعیی 10:30 در وق
ــم حاضــر و در  ــالف شهرســتان ب حــل اخت
ــر  ــم مقتضــی براب ــن صــورت تصمی ــر ای غی

مقــررات اتخــاذ خواهــد شــد.
م/الف125

حــل  شــورای  رئیــس  امجــد    علــی 
بــم  2 شــماره  اختــالف 

مفقودی
ــت  ــرگ ســبز خــودروی وان ب
رنــگ   77 مــدل  پیــکان 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــفید ب س
ــور  ــماره موت 77911021 و ش
شــماره  و   11517710457
45-157ص57   پــالک 
ــد  ــای محم ــه آق ــق ب متعل
ــده  ــود ش ــی مفق ــا رضای رض
اعتبــار ســاقط  درجــه  از  و 

گردیــده اســت.

مفقودی
فـروش  فاکتـور  بـرگ 
سـواری  خـودرو  نمایندگـی 
بـک  هـاچ  ام  دی  پرایـد 
آبـی  رنـگ  بـه   80 مـدل 
موتـور  شـماره  بـه  متالیـک 
00269732 و شـماره شاسـی   
S1442280162044 و شـماره 
21ب399ایـران45  پـالک 
متعلـق بـه آقای حسـین تقی 
زاده لنگـری مفقـود و از درجه 
اسـت. گردیـده  سـاقط  اعتبـار 

 رییــس خانــه معــدن اســتان یــزد 
گفــت: در صــورت انجــام مطالعــات 
ــزد،  ــتان ی ــق در اس ــافی عمی اكتش
ــر عظیــم ســنگ آهــن  وجــود ذخای
دیگــر بــه جــزء آنومالــی اخیــر، 
كامــال محتمــل و ممكــن اســت. 
ســعید افضلی پــور بــا اشــاره بــه 
ــی  ــاف آنومال ــی اكتش ــر جنجال خب
21 اعــالم كــرد: اكتشــاف عمیــق در 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــدوده ب ــن مح ای

ــدرو  ــط ایمی ــته توس ــال گذش از س
انجــام شــد كــه خبــر موفقیــت 
توســط  آن  اولیــن گمانــه  آمیــز 
رییــس ســازمان صمــت اســتان 

شــد. اطالع رســانی 
وی بــا اینكــه هرگونــه اعــالم دقیــق 
دخیــره منــوط بــه تكمیــل عملیــات 
ــد را داد  ــن نوی اكتشــافی اســت، ای
كــه در صــورت انجــام اكتشــاف 
آنومالی هــای  ســایر  در  عمیــق 

وجــود  مركــزی  ایــران  منطقــه 
ــال  ــی كام ــارد تن ــد میلی ــر چن دخای
محتمــل اســت زیــرا اكتشــافات 
بــه  توجــه  بــا  قدیمــی  عمقــی 
زمــان،  آن  ادوات  و  تكنولــوژی 
ــوده  ــر ب ــق 600 مت ــه عم محــدوده ب
ــا  ــه اتفاق ــان اینك ــا بی ــت. وی ب اس
ماموریــت اكتشــافی ایمیــدرو بایــد 
اكتشــافات عمیــق باشــد، اشــاره 
ــرد: بخــش خصوصــی، اكتشــاف  ك
ســطحی و یــا عمــق متوســط را 
خــوب تجربــه كــرده و ســازمان های 
ــاق  ــه اعم ــد ب ــت بای اكتشــافی دول
بــاال ورود كننــد كــه الزمــه تجهیــزات 

اســت. به روزتــر 

ذخایر عظیم سنگ آهن در یزد 
کامال محتمل است

شهر سنگ در کرمانشاه
راه اندازی می شود

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان صنعــت و معــدن و 
تجــارت اســتان کرمانشــاه از راه انــدازی شــهر ســنگ در کرمانشــاه خبــر داد. 
ــداث شــهر ســنگ در دســت  ــروژه اح ــكان ســنجی پ ــت: ام اســکندری گف
ــا جانمايــی و جــذب ســرمايه گــذار مرحلــه اجرایــی آن  اقــدام اســت كــه ب

شــروع خواهــد شــد.
وی ادامــه داد:بــا راه انــدازی شــهر ســنگ در کرمانشــاه تمــام ســنگ بــری 
هــای شــهر کرمانشــاه بــه محــل جدیدمنتقــل خواهنــد شــد و در ایــن مــکان 
ــکندری  ــد. اس ــه کنن ــهروندان عرض ــه ش ــود را ب ــوالت خ ــد محص ــی توانن م
ــد  ــت دارن ــاه فعالی ــری در کرمانش ــنگ ب ــه س ــه 36 کارخان ــان اینک ــا بی ب
گفــت: بیشــترین معــادن ســنگ هــای تزیینــی اســتان در منطقــه فرامــان 
و شهرســتان هرســین قــرار دارد کــه مرمريــت هــای فرامــان و هرســين جــز 

بهتريــن برندهــای كشــور هســتند.
ــری در  ــه هــای ســنگ ب ــه مشــکالت کارخان وی در ادامــه ســخنان خــود ب
ــا  ــه ه ــن کارخان ــزات ای ــتگاه و تجهی ــر دس ــرد و گفت:اکث ــاره ک ــتان اش اس
ــد  ــب کار کنن ــت مناس ــا ظرفی ــد ب ــی توانن ــت و نم ــوده اس ــی و فرس قدیم
ــا دســتگاه هــای قدیمــی امــکان بــرش ســنگ هــای درجــه  و همچنیــن ب

ــدارد. یــک وجــود ن
ــا پرداخــت تســهیالت بــه ایــن واحدهــا  اســکندری گفــت: برنامــه داریــم ب
ــزات ،ایــن  ــا نوســازی تجهی ــه هــا برگردانیــم و ب ــه کارخان ــد را ب ــق تولی رون

ــد. ــا قابلیــت صــادرات تولیــد کنن ــد ســنگ هایــی ب واحدهابتوانن
وی بــه معــدن ســنگ هــای تزیینــی در اســتان کرمانشــاه اشــاره ای داشــت 
ــت  ــت و دولومی ــتان مرمری ــی در اس ــای تزیین ــنگ ه ــواع س ــزود: ان و اف
مرمریــت هســتند کــه از لحــاظ کیفیــت در کشــور جــز بهتریــن ســنگ هــا 

محســوب مــی شــوند.

رییـس هیـات مدیره انجمن تولیدکننـدگان فرآورده های آرایشـی، 
بهداشـتی و شـوینده اعالم کـرد از بنگالدش، هندوسـتان، ترکیه و 
امـارات بیشـترین محصـوالت آرایشـی به کشـور قاچاق می شـود.

بختیـار علم بیگـی با اشـاره بـه اینکه بیـش از حد معمـول در دنیا 
واردات محصـوالت آرایشـی بـه ایـران انجـام می شـود، اظهـار کرد: 
یکـی از دالیـل واردات بی رویـه بـه ایران مسـأله قاچاق اسـت، چرا 

کـه نسـبت بـه محصـوالت تولیدشـده اصلی بـا کیفیـت و قیمت 
پایین تـر بـه دسـت قاچاقچـی رسـیده و در نهایـت در اختیـار 
بنـگالدش، هندوسـتان،  مصرف کننـده قرارمی گیـرد. وی گفـت: 
ترکیه و امارات کشـورهایی هسـتند که قاچاق محصوالت آرایشـی 
بـه ایـران از طریق آن ها انجام می شـود و  کماکان نتوانسـته ایم در 

مقابـل ایـن پدیده اقدام مناسـبی داشـته باشـیم.

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان آب هــای معدنــی و آشــامیدنی 
ــد  ــت از تولی ــد، در راســتای شــعار امســال و حمای ــی گوی م
ــی  ــد آب معدن ــه برن ــوز واردات س ــی، مج ــتغال داخل و اش
تعلیــق شــد. پیمــان فروهــر افــزود: مجــوز واردات ســه برنــد 
ــر«  ــت « و »پری ــان« ، » بادوی ــی » اوی ــی اروپای آب معدن
ــذا و دارو  ــا دســتور ســازمان غ ــاه پیــش و ب از حــدود دو م
ــد پیــش از ایــن  ــه گفتــه وی، ایــن ســه برن تعلیــق شــد. ب
قاچــاق محســوب مــی شــدند و واردکننــدگان آنهــا از حــدود 

بهمــن مــاه پارســال بــرای مجــوز واردات اقــدام کــرده بودنــد؛ 
امــا در راســتای حمایــت از کار و تولیــد ایرانــی، واردات آنهــا 
ــایر آب  ــت: س ــان داش ــئول بی ــام مس ــد.این مق ــوع ش ممن
معدنــی هــای خارجــی موجــود در بــازار نیــز قاچاق محســوب 
ــروژ  ــد »ووس« ن ــا برن ــن آنه ــه شــاخص تری مــی شــوند ک
اســت و بیشــتر در مناطــق یــک تــا ســه تهــران فروختــه مــی 

شــود؛ همچنیــن بخشــی دیگــر برنــد پریــر اســت.

صادرات لوازم آرایشی از ایران
 به آمریکا و ایتالیا

مجوز واردات سه برند آب معدنی
 تعلیق شد

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: با دریافت مجوز ایجاد 
دو طرح بزرگ صنعتی واحد خودروسازی و کارخانه سیلیکو منگنز، که با مشارکت 
خارجی و بخش خصوصی صورت می گیرد، زمینه سرمایه گذاری پنج هزار و 600 

میلیارد ریالی در سبزوار فراهم شد.

حادثه ای در مجتمع مس سرچشمه؛

کوره فلش مس؛ نیامده از کار افتاد
منطقــه  مــس  مدیــر 
ــاح  ــن افتت ــان در آیی کرم
ــوژی  ــر تکنول ــروژه  تغیی ــن پ ای
کــوره ریــورب ذوب سرچشــمه 
بــه فلــش را یکــی مهم تریــن 
طرح هــای توســعه شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایــران  بیــان کــرده 
ــه محمــد حســنی  ــه گفت ــود.  ب ب
 208 و  یــورو  میلیــون   125
میلیــارد تومــان میــزان اعتبــاری 
بــود  کــه بــرای ایــن پــروژه 

اختصــاص یافتــه بــود .

مــس  ذوب  کارخانــه  فلــش  کــوره 
سرچشــمه کــه در چهــارم شــهریور همزمان 
ــاح  ــت افتت ــه دول ــومین روز از هفت ــا س ب
شــده بــود در جشــن راه انــدازی کــوره دچار  
حادثــه شــد و  تــا مــدت زمــان نامشــخص 
موتــور تولیــد مــس سرچشــمه از حرکــت 

ایســتاد. 
حامــد مددی مدیــر ذوب مس سرچشــمه 
ترکیدگــی لولــه واتــر ژاکــت درکــوره فلــش 
ــا  ــت ب ــرد و گف ــان ک ــه بی ــت حادث را عل
ــیر  ــراف مس ــث انح ــی  باع ــن ترکیدگ ای
ــای  ــن کابل ه ــش گرفت ــذاب و آت ــواد م م
ــدادی از  ــی تع ــه و خراب ــرق کارخان ــاق ب ات

ــد.  ــش ش ــزات فل تجهی
مدیــر مــس منطقــه کرمــان در آییــن 
ــوژی  ــر تکنول ــروژه  تغیی ــن پ ــاح ای افتت
ــه فلــش  ــورب ذوب سرچشــمه ب کــوره ری
را یکــی مهم تریــن طرح هــای توســعه 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران  بیــان 
ــنی  ــد حس ــه محم ــه گفت ــود.  ب ــرده ب ک
125 میلیــون یــورو و 208 میلیــارد تومــان 

میــزان اعتبــاری بــود  کــه بــرای ایــن پروژه 
ــود . ــه ب اختصــاص یافت

بــا راه انــدازی کــوره فلــش، ظرفیــت تولیــد 
ــانتره از 120  ــل از کنس ــدی حاص ــس آن م
هــزار تــن بــه 280 هــزار تــن در ســال 
ــن  ــل ای ــه دلی ــه  ب ــت ک ــش می یاف افزای

ــف شــده اســت.  ــال متوق ــه فع حادث
ــر مــس منطقــه کرمــان بهــره گیــری  مدی
ــی  ــورت بوم ــه ص ــد ب ــوژی  جدی از تکنول
ــی   ــود ول ــرده ب ــرح نامب ــن ط ــت ای را مزی
بعــد از حادثــه  گفــت   کار بــا آب و آتــش 
ــه  ــن حادث ــختی ها را دارد وای ــه س اینگون

ــود.  ــی نشــده ب پیــش بین
قابــل  کــرد:  خاطرنشــان  حســنی 
پیش بینــی نیســت چــه مــدت طــول 
ــادی  ــرایط ع ــه ش ــرایط ب ــه ش ــد ک بکش
برگــردد و بــا ایــن حادثــه تولیــد کنســانتره 
تولیــد کاتــد  امــا  نمی کنــد  تغییــری 
کاهــش پیــدا می کنــد و تــا برگشــتن 
اســتفاده  خاتون آبــاد  ذوب  از  شــرایط 

 . می کنیــم
ــد  ــنی تولی ــه حس ــه گفت ــه ب ــی ک در حال
مــس وابســته بــه ایــن کــوره اســت حــال 
کــه ایــن کــوره تــا زمــان نــا مشــخص غیــر 

ــه  ــد چ ــد ش ــوم نخواه ــده معل ــال ش فع
تاثیــری در قیمــت و میــزان تولیــد مــس 
ــار  ــازار دچ ــس در ب ــت و م ــد گذاش خواه

ــرد.  ــرار بگی ــیب هایی ق ــراز و نش ــه ف چ

این حادثه خسارت جانی نداشت
فرمانــدار رفســنجان  در بازدیــد از ذوب 
مــس سرچشــمه و محــل وقــوع حادثــه در 
کــوره فلــش بــه اتفــاق مدیــر مــس منطقه 
کرمــان اظهــار داشــت: در پــی حادثــه کــه 
ــاق  ــذاب اتف ــواد م ــیر م ــراف مس ــر انح اث
انســانی  خســارت  هیچ گونــه  افتــاد، 

نداشــته ایم.
وی بیــان داشــت: اوضــاع بــا همــت مدیــر 
ــرل  ــت کنت ــال تح ــع کام ــان مجتم و کارکن
اســت و برنامه ریــزی و اقــدام بــرای از 
ســرگیری فعالیــت بخــش خســارت دیــده 

در حــال انجــام اســت.
بعــد از ایــن حاادثــه کمیتــه بحــران مــس 
منطقــه کرمــان بــه ریاســت محمد حســنی 
مدیــر منطقــه تشــکیل جلســه داد و ابعــاد 
ایــن حادثــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
وظایــف گروه هــا و اقدامــات الزم بــرای 

ــه مشــخص شــد. مدیریــت حادث
در  فلــش،  پــروژه  و  ذوب  کارشناســان 

حــال بررســی دالیــل بــروز ایــن حادثــه و 
مشــخص کــردن اقدامــات الزم بــرای رفــع 
خســارت و راه انــدازی مجــدد کــوره فلــش 

هســتند.
حســنی یکــی دیگــر از مزیت هــای ایــن 
ــط زیســت  ــر محی ــی کمت ــوره را آلودگ ک
بیــان کــرده و در ایــن بــاره معتقــد بــود 
در روش ریــورب بــه ازای تولیــد هــر تــن 
کنســانتره کــه وارد کــوره مــی شــد 7.5 
ــل و ازت  ــوخت گاز، گازوئی ــگاژول س گی
انــرژی فســیلی مصــرف مــی کردیــم کــه 
ــدم  ــدد 88 ص ــن ع ــش ای ــوره فل در ک
مصــرف  هشــتم  یــک  یعنــی  اســت 

ــی باشــد. ــر م ســوخت آن کمت

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر پیام دیروز
استان ها صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه »اصفهان امروز« از 
کاهش حوادث ناشی از کار در استان اصفهان 

خبر داده. 

روزنامه »خبرشمال« از آماده باش 
کامل در سواحل مازندران خبر داده و گفته 
رییس هیات نجات غریق این استان همه 

ناجی ها را به خط کرده. 

روزنامه »خراسان شمالی« از 
مشخص شدن جزییات طرح های اشتغال 

زایی در مناطق محروم  و روستایی این استان 
خبر داده. 

روزنامه »سپهر غرب«  در گزارشی 
با تیتر » پای قاچاق بر گلوی تولیدکنندگان 

پوشاک« به موضوع قاچاق کاال در این استان 
پرداخته. 

روزنامه »افسانه« از پیشنهاد برگزاری 
جشنواره بین المللی موسیقی حافظ به 
میزبانی شیراز توسط توسط دبیر نهمین 

جشنواره موسیقی فارس خبر داده. 

روزنامه »خراسان جنوبی« در 
گزارشی به شورای آموزش پرورش استان 

پرداخته و از مطرح شدن سطح پایین آموزش 
در مقاطع ابتدایی این استان خبر داده. 

روزنامه »دریا« از توزیع ساالنه حدود دو 
تن سم و کود غیر مجاز در هرمزگان خبر داده. 

روزنامه »شهر آرا« در گزارشی مشکالت 
پیش روی مدیریت شهری در اجرای ابر پروژه 

حمل ونقل شهر را بررسی می کند. 

روزنامه »بامداد جنوب« در 
گزارشی به انتخاب استاندار بوشهر و مطالبات 

مردم در این زمینه پرداخته. 

روزنامه »خرسان رضوی« در 
گزارشی با تیتر »عبور بهزیستی از کودک 

آزاری«  به موضوع کودک آزاری در این استان 
پرداخته. 

روزنامه »زاینده رود«  از اعالم 
آمادگی اصفهان جهت مشارکت با آفریقای 

جنوبی خبر داده. 

روزنامه »کارون«در گزارشی به وضعیت 
تاالب شادگان پرداخته. 

اصفهان

مازندران

خراسان شمالی

همدان

فارس

خراسان جنوبی

هرمزگان

مشهد

بوشهر

خراسان رضوی

اصفهان

خوزستان



سال سیزدهم | شماره پیاپی 990 | یکشنبه 19 شهریور 1396 034-32117852

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
یک پرستار با استفاده از سرنگ  در ساعات بیکاری خود نقاشی های 

زیبایی را بر روی بوم نقاشی می کشد.
نگاه

خلق آثار هنری با سرنگ  و رنگ

خلق آثار هنری با سرنگ  و رنگ

خلق آثار هنری با سرنگ  و رنگ

39 سال پیش؛ راهپیمایی گسترده مردم تهران علیه رژیم پهلوی

خلق آثار هنری با سرنگ  و رنگ

خلق آثار هنری با سرنگ  و رنگ

خلق آثار هنری با سرنگ  و رنگ

عکس نشنال جئوگرافیک اعضای یک خانواده در حال تعمیر تور ماهیگیری در جنوب تایلند را نشان می دهد.
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1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 مرگ دلخراش دختر 8 ساله در اثر تصادف با پژوحوادث
به گزارش جام جم آنالین رییس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان 
درباره این تصادف دلخراش که ساعت 18 )پنجشنبه(، در حدود 35 کیلومتری محور 
نیک شهر به ایرانشهر حوالی روستای تخت ملک اتفاق افتاده، گفت: علت این حادثه 
بی توجهی راننده به جلو از طرف سواری پژو ارزیابی شده است.

 تصـادف در محـور هفت باعث مصدوم شـدن 4نفر 
شد

مدیـر عامـل سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهر 
کرمـان از وقـوع یـک تصادف در محـور هفت باغ علـوی داد  

خبـر داد.
علـی عسـگری گفـت کـه 17 شـهریورماه در سـاعت 3 و 52 
دقیقـه یـک دسـتگاه خـودرو پـژو واژگـون وسرنشـینان به 

شـدت مصدوم شـدند 
وی  مصدومیـن ایـن حادثـه را 4 نفـر اعـالم کـرد و افـزود: 
به علت شـدت تصادف و نشـت بنزین سـازمان آتشنشـانی 
بـا اعـزام تیمهـای تخصصـی امداد و نجـات و اطفـاء حریق 
از نزدیکتریـن ایسـتگاه و  جلوگیـری از حریـق احتمالـی   
اقدامـات الزم جهـت جلوگیـری از وقـوع آتـش سـوزی را  

دادند. انجـام 
وقـوع دو اتـش سـوزی در 17 شـهریور در شـهر 

 
کرمان 

مدیر عامل سـازمان اتش نشـانی و خدمات ایمنی کرمان از 
دو موردحریق در17 شـهریور در شهر کرمان خبرداد.

علـی عسـکری گفت طـی تماس تلفنـی راس سـاعت 24با 
سـامانه 125کـه خبـر از حریق یـک واحد مسـکونی واقع در 
شـهرک صادقیـه میـداد بالفاصله دو دسـتگاه خـودرو اطفاء 
حریـق  از دو ایسـتگاه اتشنشـانی بـه محـل اعـزام گردید و 

حریـق در کمتریـن زمان اطفـاء گردید.
عسـکری گفـت  بـا توجه به ایـن که حریق در طبقـه اول رخ 
داده بود از سـرایت اتش و دود به طبقات فوقانی جلوگیری 

به عمـل امد .
مدیـر عامل سـازمان اتش نشـانی همچنیـن  از حریق یک 
دسـتگاه نفتکش واقع در شـهرک شـهید مطهری درسـاعت 

3:25بامدادشـانزدهم شـهریور ماه خبر داد.
وی گفت سـریعا 3دسـتگاه خودروی اطفـاء حریق به محل 
اعـزام گردیـد و حریـق که از قسـمت کابین نفتکش شـروع 
شـده بـود سـریعا اطفاء گردیـد و از رسـیدن آتش به بخش 

مخـزن  جلوگیـری به عمـل آمد .
سـقوط از داربسـت در سـاوه بـرای مـرد 37 سـاله 

حادثه آفرید. 
بـه گـزارش رکنـا، روابـط عمومـی مرکـز مدیریـت حـوادث و 
فوریـت هـای پزشـکی سـاوه اعـالم کـرد: در سـاعت 13:07 
و  داربسـت  از  برسـقوط  مبنـی  تماسـی  جمعـه   دقیقـه 
درخواسـت کمـک بـه مرکـز اورژانس 115 سـاوه اعالم شـد.

همـکاران عملیاتـی پایگاه شـهری 3 سـاوه به محـل حادثه 
اعـزام و نهایتا مصدوم سـقوط کـرده را بعـد از اقدامات اولیه 

درمانـی به بیمارسـتان مدرس منتقـل کردند.
امدادرسانی در 4 استان متاثر از سیل ادامه دارد

رئیس سـازمان امداد و نجات هالل احمر با اشـاره 
بـه اینکـه امدادرسـانی در چهـار اسـتان آذربایجـان شـرقی، 
گلسـتان، مازندران و گیالن متاثر از سـیل کشـور ادامه دارد از 

امدادرسـانی بـه 1857 نفـر تا کنـون خبر داد.

گزیده ها

خبر اتفاق
و  بنـادر  اداره کل  عمومـی  روابـط 
صـدور  بـا  هرمـزگان  دریانـوردی 
اطالعیه ای شـایعه سـقوط و مرگ 
یـک مسـافر دریایی از روی شـناور 
مسـافری بـه داخـل دریـا در بندر شـهید حقانـی بندرعباس را 

تکذیـب کـرد.
بـه گـزارش  رکنـا، بـه نقـل از بنـادر و دریانوردی هرمـزگان، در 
متـن ایـن اطالعیـه آمده اسـت: شـایعه سـقوط و مـرگ یک 
نفـر از روی شـناور مسـافری بـه درون دریـا در بنـدر شـهید 
حقانـی بندرعبـاس کـذب محـض و تحریـف واقعیـت اسـت. 
اصـل ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه مـردی 57 سـاله بـه نام 
»سـیروس شـیروانی« اهـل جیرفـت اسـتان کرمـان حوالـی 
سـاعت 19:40 شـامگاه روز جمعه 17 شـهریور با شـماره بلیت 
41 )همـراه بـا همسـرش( پـس از سـوار شـدن داخل شـناور 
مسـافری امیـن گسـتر و روی صندلـی داخـل شـناور دچـار 
حملـه قلبـی می شـود. مجموع مسـافران این شـناور پس از 

سـوار شـدن کامـل آنـان 75 نفـر اعالم شـده اسـت.
در بخـش دیگـری از متـن اطالعیـه روابـط عمومـی اداره کل 

بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان همچنیـن تصریح شـده اسـت: 
بالفاصلـه تیـم امـدادی از شـناور ناجی مسـتقر در بندر شـهید 
حقانـی و پـس از آن اکیـپ اعزامـی اورژانـس، روی شـناور 
حاضـر می شـوند امـا علیرغم تالش های فراوان دو پزشـکیار 
حاضـر در صحنـه و انجـام دوبار عملیات احیـاء، پس از حمله 
سـوم، بـه دلیل ایسـت قلبی تالش هـای تیم امـدادی ناکام 
مـی مانـد. توضیح دیگر اینکه شـناور مسـافری بـه هیچ وجه 
از اسـکله جـدا نشـده و مطالـب نقـل شـده در شـبکه هـای 
مجـازی مبنـی بـر مـرگ یـک مسـافر بـر اثـر سـقوط از روی 

شـناور بـه داخـل دریا صحت نـدارد.
برخـی کانـال هـای خبـری فعـال در شـبکه هـای اجتماعـی 
بـدون ذکـر منبـع موثـق این شـایعه را مطـرح کـرده بودند که 
یـک َنَفـر مسـافر در اسـکله حقانـی بندرعبـاس موقـع سـوار 
شـدن به شـناور به داخـل دریا افتاد و بخاطـرِ نبودِن نیروهای 
بنابـر توضیحـات  از دسـت داد. کـه  امـدادی جـان خـود را 
ذکـر شـده، ایـن ادعـا کامـال نادرسـت و روایـت مطـرح شـده 

غیرواقعـی اسـت.

سـخنگوی  تسـنیم  گـزارش  بـه 
سـازمان آتش نشانی از مصدومیت 
دو کارگـر افغانی به علت سـقوط در 

چـاه خبـر داد.
سـید جـالل ملکی گفت: سـاعت 12:27ظهر جمه خبر سـقوط 

در چـاه در خیابـان آپادانـا، خیابان عرب علی اعالم شـد.
او ادامـه داد: در قطعـه زمینـی بـه وسـعت 450 متر بـه که به 
عمـق 15 متـر گودبـرداری شـده بـود کارگـران مشـغول حفـر 
یـک چـاه بـه عمق 8 متـر بودند که بـه یکباره دیـواره چاه فرو 

مـی ریـزد و دو کارگـر در آن گرفتـار می شـوند.
سـخنگوی سـازمان اتـش نشـانی با بیـان اینکه یـک کارگر از 
قسـمت پـا و دیگـری تـا بـاالی کمـر زیر خـاک بودنـد گفت: 
دو ایسـتگاه بـه محـل حادثـه اعزام و آتش نشـانان بـا توجه 
بـه سسـتی خـاک ابتـدا محـل را ایمـن و سـپس وارد عمـل 

شدند.
ملکـی گفـت: پـس از مدتـی تـالش هـر دو کارگـر افغانـی که 
یکـی 24 و دیگـری 45 سـاله بـود زنـده امـا آسـیب دیده از 

زیـر خـاک بیـرون امدند.

او بـا بیـان اینکـه عملیـات در سـاعت 15:40دقیقـه بـه پایان 
رسـید گفـت: مصدومـان تحویـل اورژانـس و محـل تحویـل 

مالـک و عوامـل شـهرداری شـد.
سـخنگوی آتش نشـانی همچنیـن از سـقوط فرد دیگـری  در 
چـاه یـک خانـه قدیمـی خبـر داد و گفـت: در سـاعت 12:23 
دقیقـه ظهـر جمعـه  سـقوط یـک نفـر در چـاه در خیابـان 17 

شـهریور نرسـیده بـه تیـر دو قلـو اعالم شـد.
او بـا بیـان اینکـه دو ایسـتگاه بـه محـل حادثـه اعزام شـدند 
گفـت: در یـک ملـک قدیمـی کـه در حال سـاخت یـک بنای 
جدیـد نیـز بودنـد چاهـی بـه عمـق 30 متـر وجود داشـت که 

یـک جـوان 27 سـاله در آن سـقوط کـرده بود.
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی تصریح کرد: یک مقنی نیز 
کـه بـرای کمـک بـه ایـن فـرد داخل چـاه شـده بود بـه دلیل 

نداشـتن لوازم مناسـب در چـاه گرفتار شـده بود.
ملکـی بـا بیان اینکه آتش نشـانان فورا در محـل حاضر و وارد 
عمـل شـدند گفـت: هر دو فرد از چاه خارج شـده امـا نفر اول 
دچـار مصدومیـت شـده بـود. این عملیـات در سـاعت 13:16 

دقیقـه به پایان رسـید.

مرد جیرفتی دچار حمله قلبی شد؛ 
خبر سقوط صحت ندارد 

گرفتاری چهار نفر در چاه
 در یک روز

 قاتلیــن پــس از ۴ ســال دســتگیر 
 1392 ســال  مــاه  مهــر  در  شــدند. 
گــزارش قتــل دو نفــر در روســتاي 
مــرزی شهرســتان داراب و در کوههــای 
ــت  ــه دش ــروف ب ــه مع ــراف قالتوی اط
افــراد  گلولــه  ضــرب  بــه  دینــگ 

ناشــناس بــه قتــل رســیده انــد.

بــه گــزارش میــزان  فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــل  ــک قت ــی ی ــن اصل ــتگیری عاملی داراب از دس
در شهرســتان داراب پــس از گذشــت چهــار ســال 

خبــر داد. 
ســرهنگ رســتمی گفــت: در مهــر مــاه ســال 
ــرزی  ــر در روســتاي م ــل دو نف ــزارش قت 1392 گ
ــه  ــراف قالتوی ــای اط ــتان و در کوهه ــن شهرس اي
معــروف بــه دشــت دینــگ بــه ضــرب گلولــه 

ــد. ــیده ان ــل رس ــه قت ــناس ب ــراد ناش اف
ــن  ــزارش، ماموری ــت گ ــس از دریاف ــت: پ وی گف
مجــرب  تیمــی  تشــکیل  بــا  آگاهــی  پلیــس 
بــه محــل حادثــه عزیمــت و ضمــن بررســی 
ــالش  ــوع، ت ــون موض ــی پیرام ــی و میدان مقدمات
در جهــت شناســائی قاتــل یــا قاتلیــن آغــاز شــد.

ــه نشــان مــي  وی ادامــه داد: بررســي هــاي اولي
ــا  ــگام ب ــب هن ــناس ش ــراد ناش ــا اف ــرد ي داد ف
ــا شــليك  ــن را ب ــه، مقتولي حضــور در محــل حادث

ــد. ــواري شــده ان ــل رســانده و مت ــه قت ــر ب تي
وی گفــت: چهــار ســال تحقيقــات كارآگاهــان 
ــي پليــس آگاهــي داراب  ــم جناي ــا جراي ــارزه ب مب
بــا بکارگیــری منابع،رصــد اطالعاتــی منطقــه و 
بررســی مســیرهای ورودی و خروجــی، اســتفاده 

ــی  ــات میدان ــی گســترده و تحقیق ــات فن از اقدام
ــي از راز  ــرنخ هاي ــرانجام س ــهود س ــیع از ش وس
ــد  ــه کلی ــد ك ــت آم ــه دس ــت ب ــر جنای ــربه مه س
ــد. ــت ش ــن جناي ــي اي ــن اصل ــايي عاملي شناس

افــزود: مأموريــن پليــس جنايــي ضمــن  وی 
هماهنگــي بــا مراجــع قضايــي متهميــن را در 
پليــس  بــه  و  دســتگير  طاشــكويه  روســتاي 

اگاهــي انتقــال دادنــد.
گفــت:  داراب  شهرســتان  انتظامــي  فرمانــده 
ــل  ــي تحوي ــل قانون ــير مراح ــت س ــن جه متهمي

مراجــع قضائــي شــدند.

قاتلین دارابی ها 
بعد از 4 سال دستگیر شدند

بـا 10 سـپتامبر روز جهانـی  برابـر  19 شـهریور 
و  شـده  نـام گـذاری  خـود کشـی  بـا  مبـارزه 
خودکشـی دهمیـن علـت مـرگ را در جهـان به 

. اسـت  داده  اختصـاص  خـود 
آن طـور کـه ایسـنا نوشـته براسـاس آمارجهانی 
نفـر در  سـال 2012، سـاالنه حـدود 800 هـزار 
جهـان بـر اثـر خودکشـی جان خـود را از دسـت 
مـی دهنـد و ایـن آمـار در ایران حـدود 5000 نفر 
اسـت ایـن آمـار در مـردان نسـبت بـه زنـان 3 
تـا 4 برابـر  بیشـتر اسـت. آن طـور کـه رییـس 
اورژانس اجتماعی کشـور گفته در ایران درسـال 
94 تعـداد 4029 نفـر و در سـال 95 تعـداد 4405 

نفـر خودکشـی، منجـر بـه فوت شـده اسـت.

آمار خودکشی استان کرمان 
در سال 95

بـه  مشـکوک  مـورد   124  ،1395 سـال  در 
خودکشـی اعالم شـده اسـت که از این آمار 89 
مـورد مـرد و 35 مـورد زن هسـتند. آن طـور که 
مسـوول روابط عمومی پزشـکی قانونی اسـتان 

کرمـان مـی گویـد : 83 درصـد موارد مشـکوک 
بـه خودکشـی در اسـتان  بـه سـه شـیوه حلـق 
آویـز ، مسـمومیت و سـوختگی  صـورت گرفته 
اسـت. هوشـنگ سـعیدی از  48/4 درصد حلق 
آویـز،24 درصـد مسـمویت )سـم، دارو(و 10/5 
درصـد سـوختگی )خودسـوزی(و مابقی سـالح 

گـرم، سـالح سـرد و مـواد مخـدر خبـر داد.
سـعیدی کمترین سن خودکشی سال 95 را  10 
سـاله و باالتریـن سـن را 76 سـال اعـالم کرد و 
گفت رنج سـنی کودکان که تا 14 سـال حسـاب 
مـی شـود 11 مـورد، رنـج سـنی نوجـوان: 15 تـا 
24 سـال، 38 مـورد،  رنـج سـنی جـوان: 25 تا 
44سـال، 52 مـورد، رنـج سـنی میانسـال 45 تا 
64 سـال، 20 مورد ، رنج سـن بزرگسـالی 65 به 
بـاال 2 مـورد و یـک مـورد هـم نامعلـوم گزارش 
شـده است.مسـوول روابـط عمومـی پزشـکی 
قانونـی اسـتان دربـاره  آمار خودکشـی تـا پایان 
تیرمـاه 1396 گفـت کـه از  39 نفـر مشـکوک 
بـه خودکشـی 46 درصـد حلـق آویـز،33 درصد 
گـزارش  سـوختگی  درصـد   10 و  مسـمومیت 
شـده اسـت. نجمه سـعیدی کارشـناس جامعه 
شناسـی در ایـن خصـوص مـی گوید  هـر اقدام 
خودکشـی دالیل شـخصی زیـادی دارد، با توجه 
بـه ایـن نکتـه میتـوان ادعـا کـرد کـه بـه تعـداد 

مـوارد خودکشـی در جهـان ، دالیـل متنـوع هـم 
وجـود دارد و نمـی تـوان دلیـل مشـخصی برای 
خودکشـی بیان کرد.سـعیدی در خصوص فردی 
کـه صحبـت از خودکشـی مـی کنـد، مـی گوید 
قطعـا فـردی کـه به خودکشـی اقـدام میکند به 
هـر دلیلـی تحت فشـار شـدید روانی قـرار دارد 
واقـدام به خودکشـی با سـالمت روانـی منافات 
دارد. او معتقـد اسـت قصـد خودکشـی افـراد را 
معمـوال از گفتـه های خود فرد، فهمیده میشـود 
و  بیـان بیـش از انـدازه و پـر تکـرار بـرای  قصد 
خودکشـی بایـد توسـط نزدیـکان جـدی تلقـی 
شـود، زیـرا ایـن بیان  روشـن گر آسـیب روحی 
فـرد اسـت حتـی اگر جدی نباشـد، بـه این فرد 

بایـد کمک مشـاوره ای وروانشناسـانه شـود.

مـی گویـد  شناسـی  جامـع  ایـن کارشـناس 
براسـاس آمـار ها تعداد خودکشـی های  منجر 
به مرگ توسـط مرد ها بیشـتر اسـت زیرا زنان 
در مـوارد زیـادی اقدام به خودکشـی میکنند اما 
اصطالحـا دسـت بـه نمایش خودکشـی میزنند 
بـه طـور مثـال زنـی قـرص میخـورد وبعـد بـه 
همسـرش زنـگ میزتـد ومیگویـد خودکشـی 
کـرده اسـت یعنـی در واقـع تعـداد زیـادی از 
زنـان وجـود دارنـد کـه بـه دنبـال جلـب توجـه 
وپـر کـردن خال هـای عاطفی هسـتند تـا مرگ 
واقعـی.او ادامـه میدهـد که معموال مـردان برای 
اقـدام بـه خودکشـی موارد خشـن تـر را کـه راه 
بازگشـتی ندارد مثل اسـلحه انتخاب میکنند که 

شـانس نجـات را کـم میکند.

آمار خودکشی در کرمان

روش 4۸ درصد خودکشی ها، حلق آویز 
بوده است

راضیه زنگی آبادی

خبرنگار / پیام ما



سال سیزدهم | شماره پیاپی 990 | یکشنبه 19 شهریور 1396 034-32117852

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ورزش شاهرخ غالمرضاپور مهاجم موثر تیم فوتبال مس کرمان در جریان تمرینات 
تیمش از ناحیه دست دچار ضرب خوردگی شد. ظاهرا پالتین دست او جابجا 
شده و مهاجم مس امروز دستش را جراحی می کند و حداقل تا سه هفته از 

ترکیب مس دور خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در گفت و گو با پیام ما:

صدا و سیما به مس کمک کند

ــن  ــان در ای ــی مــس کرم ــج عال نتای
فصــل ســبب شــده کــه هــواداران 
ــم  ــت از تی ــا رضای ــم حــاال ب ــن تی ای
خــود صحبــت کننــد و البتــه تفکــرات 
ســرمربی مــس عمــده تریــن نقــش 
ــه رده  ــج و رســیدن ب ــن نتای را در ای

ــرده اســت. ــا ک دوم جــدول ایف
در حاشــیه تمریــن مــس دقایقــی بــا 
نخعــی همــکالم شــدیم کــه چکیــده 

ایــن گفتگــو در ادامــه مــی خوانیــد.

شرایط تیم عالی است
ــه  ــرد روحیـ ــد از بـ ــکر بعـ خداروشـ
بخـــش مقابـــل گل گهـــر از هـــر 
لحـــاظ در شـــرایط بســـیار خوبـــی بـــه 
ـــد  ـــات بع ـــم و تمرین ـــی بری ـــر م س
ــا  از چنـــد روز تعطیلـــی مجـــددا بـ
حضـــور اکثـــر بازیکنـــان پیگیـــری 
شـــده و بـــرای بـــازی حســـاس 
ـــویم. ـــی ش ـــاده م ـــوان آم ـــل مل مقاب

ترکیب اصلی را پیدا 
کرده ایم

ــب  ــه اول ترکیـ ــان هفتـ ــا از همـ مـ

اصلـــی را شـــناختیم و تنهـــا بـــه 
ـــان،  ـــت برخـــی بازیکن ـــل مصدومی دلی
شـــرایط بـــازی و تیـــم حریـــف، 
هـــا  بـــازی  در  اصلـــی  ترکیـــب 
ـــود و  ـــی ش ـــرات م ـــتخوش تغیی دس
جابجایـــی صـــورت مـــی گیـــرد امـــا 
کامـــال بـــه ترکیـــب اصلـــی دســـت 

پیـــدا کـــرده ایـــم.

دل محبوب مجاز اینجا 
نبود

بابـــت  بازیکـــن  ایـــن  از  ابتـــدا 
ــید  ــا کشـ ــرای مـ ــه بـ ــی کـ زحماتـ
ـــاز  ـــوب مج ـــم. محب ـــی کن ـــکر م تش

فرصـــت  ایـــن چنـــد هفتـــه  در 
ــت و  ــازی نداشـ ــرای بـ ــادی بـ زیـ
ـــه  ـــی داد. در جلس ـــت جدای درخواس
ای کـــه بـــا حضـــور کادرفنـــی و 
ـــالح  ـــد، ص ـــزار ش ـــی برگ ـــه فن کمیت
ــاز از  ــوب مجـ ــه محبـ ــتیم کـ دانسـ
ــاد  ــود. اعتقـ ــدا شـ ــا جـ ــع مـ جمـ
ــا  ــش بـ ــر دلـ ــن اگـ ــم بازیکـ داریـ
ـــکل  ـــه مش ـــده ب ـــد در آین ـــم نباش تی

ــرد.  ــد کـ ــورد خواهـ برخـ

معضل همیشگی چمن
ـــود  ـــعی خ ـــام س ـــس تم ـــگاه م باش
را بـــرای بهبـــود کیفیـــت چمـــن 
ـــد.  ـــی ده ـــام م ـــر انج ورزشـــگاه باهن
چمـــن باهنـــر بـــرای رســـیدن بـــه 
شـــرایط مطلـــوب نیـــاز بـــه زمـــان 
ـــر اســـاس  ـــان را ب ـــا تمریناتم دارد. م
ـــی  ـــام م ـــت انج ـــن باکیفی ـــک چم ی
ـــد  ـــوب باش ـــن خ ـــر چم ـــم و اگ دهی

قطعـــا بهتـــر کار مـــی کنیـــم.

پخش نشدن بازی ها؟! 
متاسفم

بیــن  مشــکلی  چــه  دانــم  نمــی 
باشــگاه و صداوســیما وجــود دارد و 
متاســفم. ایــن شــهر فقــط یــک تیــم 
ــا از  ــا و ســازمان ه ــه نهاده دارد و هم
جملــه صداوســیما بایــد بــه مــس 
کمــک کننــد. البتــه نــه اینکــه بــا هــر 
شــرایطی کنــار بیاینــد امــا تعامــل 

بهتــری داشــته باشــند.

لبخند مردم برای ما کافی است
ــواداران هســتم. چــه  ــام ه ــون تم ممن
ــد و  ــه ورزشــگاه مــی آین آنهایــی کــه ب
ــا پیــام هــای خــود  چــه آنهایــی کــه ب
موجــب دلگرمــی مــا مــی شــوند. تمام 
ســعی مــا ایــن اســت کــه بــه واســطه 
نتایــج ایــن تیــم خنــده از لــب آن هــا 
محــو نشــود و امیــدوارم بــا تــداوم ایــن 
ــد و نتیجــه هــای خــوب آن هــا را  رون

خوشــحال کنیــم.

مــس  کلیــدی  بازیکنــان  برخــی  مصدومیــت 
از جملــه غالمرضاپــور و رضــا حیــدری موجــب 
ــد  ــا احم ــت ام ــده اس ــس ش ــواداران م ــی ه نگران
نخعــی تاکیــد مــی کنــد تیمــش آنقــدر بازیکــن بــا 
ــرای  ــی ب ــن خوب ــد جایگزی ــه بتوانن ــزه دارد ک انگی
ــس  ــا ح ــالء آن ه ــند و خ ــدوم باش ــان مص بازیکن
نشــود. نخعــی گفــت: بازیکنــان مــا همگــی خــوب 
هســتند و شایســتگی حضــور در ترکیــب اصلــی 
ــی کار  ــب اصل ــاب ترکی ــرای انتخ ــا ب ــد و م را دارن

ــم. ــختی داری س

فوتبالخبر
ورزشــکار  بهتریــن 
مــرد دارای معلولیــت 
ــال 2017  ــان در س جه
احساســم  گفــت: 
در لحظــه دریافــت جایــزه وصــف نشــدنی 
کشــورم  بــرای  هــم  بــاز  امیــدوارم  بــود، 

کنــم. افتخارآفرینــی 
ســیامند رحمــان پــس از دریافــت جایــزه 
بهتریــن ورزشــکار مــرد دارای معلولیــت در 
ــن  ــه ای ــحالم ک ــی خوش ــت: خیل ــی گف ابوظب
جایــزه بــه مــن و کشــورم تعلــق گرفــت و 

ــود. ــی ب ــار بزرگ افتخ
بســیار  مراســم  نشــان کــرد:  خاطــر  وی   
ــه در  ــحالم ک ــد و خوش ــزار ش ــکوهی برگ باش
بیــن افــرادی کــه بــرای دریافــت ایــن عنــوان 
و  شــدم  انتخــاب  بودنــد،  شــده  کاندیــد 
ــزه  ــن جای احساســم در لحظــه ی دریافــت ای

وصــف نشــدنی اســت و بــا تشــویق گــرم 
حضــار در ســالن روبــرو شــدم.

قــوی تریــن مــرد دارای معلولیــت جهــان 
بــرای  بــاز هــم  بتوانــم  امیــدوارم  افــزود: 
ــه ورزش  ــزم و جامع ــان عزی ــورم، هموطن کش

پارالمپیــک ایــران، افتخــار کســب کنــم.
ــرد دارای  ــن م ــوی تری ــان، ق ــیامند رحم  س
معلولیــت جهــان و رکــورد دار دســته فــوق 
ســنگین، شــامگاه پنــج شــنبه، طــی مراســمی 
کمیتــه  عمومــی  مجمــع  حاشــیه  در  کــه 
ــزار  ــی برگ ــک در ابوظب ــی پارالمپی ــن الملل بی
شــد، عنــوان بهتریــن ورزشــکار مــرد دارای 

معلولیــت جهــان را از آن خــود کــرد.
ــان در  ــن انتخــاب براســاس عملکــرد رحم  ای
بــازی هــای پارالمپیــک 2016 ریــو و ثبــت 
رکــورد تاریخــی 310 کیلوگــرم صــورت گرفــت.

در  بگوویــچ  وینگــو 
مــورد شکســت تیمــش 
ــت:  ــتقالل گف ــر اس براب
بــازی  اســتقالل  بــا 
پایاپایــی را انجــام دادیــم و حتــی در نیمــه 
ــن  ــال همی ــا فوتب ــم،  ام ــر بودی ــا بهت دوم از آنه
اســت. عــدم تمرکــز یــا بدشانســی باعــث 
شــد حریــف در دقایــق پایانــی بــه گل برتــری 

ــد. برس
بگوویــچ افــزود: قبــل از بــازی هــم گفتــه بــودم 
ــت.  ــت اس ــان در اولوی ــته اول برایم ــگ دس لی
بازیکنــان ایرانــی دوســت دارنــد در مســابقاتی 
ــرد  ــتقالل عملک ــل اس ــروز مقاب ــازی ام ــل ب مث
ــوند.  ــده ش ــر دی ــند و بهت ــته باش ــری داش بهت
قبــول دارم شــاید بــه خاطــر عــدم تمرکــز 
باعــث شــد مســابقه مــا خــوب از آب در نیایــد. 
امیــدوارم بعــد از بــازی امــروز بــه خوبــی 

اســتراحت کنیــم و بتوانیــم ســپس تمرکزمــان 
را روی ادامــه لیــگ بگذاریــم. در صحنــه گل 
اول خــوب کار نکردیــم در صحنــه گل دوم هــم 
افتــاد؛ یــک تــوپ  اتفاقــی  نفهمیــدم چــه 
ســانتر شــد کــه اصــال خطرنــاک نبــود؛ امــا بــه 

ــد. ــا ش ــاره وارد دروازه م یکب
او در مــورد نقشــه تیمــش در بــازی برابــر 
ســمت  از  اســتقالل  مــی گویــد:  اســتقالل 
راســت خیلــی خــوب حملــه می کنــد، امــا 
ــاظ  ــد. از لح ــوذ کنن ــتند نف ــم نتوانس ــار ه یکب
منطقــه  آن  در  را  آنهــا  توانســتیم  تکنیکــی 
دفــاع  پوشــش  فضــای  از  کنیــم.  کنتــرل 
اســتقالل هــم اســتفاده کردیــم؛ امــا بایــد ایــن 

ادامــه می دادیــم. بــازی  کار را تــا پایــان 
وی در مــورد داوری گفــت: لحظــه مشــکوکی در 
ــم، داور اشــتباه خاصــی  ــازی مشــاهده نکردی ب

در ایــن بــازی نکــرد.

سیامند رحمان:امیدوارم باز هم
 افتخار آفرینی کنم

استقالل مقابل  بگوویچ: 
 بدشانس بودیم

علی کریمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال 
نفت تهران انتخاب شد

پست اینستاگرامی مهدی طارمی و تبریک
 سالروز تولد مادرش

ســادیو مانه مهاجم سنگالی لیورپول به 
عنــوان بهترین بازیکن ماه لیگ جزیره 

انتخاب شد

جدول

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما

نتایج دور رفت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا

دوشنبه 30 مرداد
العین امارات 0-0 الهالل عربستان

سه شنبه 31 مرداد
شانگهای چین 4- 0گوانگژو چین

االهلی عربستان 2-2 پرسپولیس ایران

چهارشنبه 1 شهریور
اوراوارد ژاپن 1-3 کاوازاکی ژاپن

برنامه دور برگشت مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

دوشنبه 20 شهریور
الهالل عربستان-العین امارات

سه شنبه 21 شهریور
گوانگژو چین- شانگهای چین

پرسپولیس ایران-االهلی عربستان

چهارشنبه 22 شهریور
کاوازاکی ژاپن- اوراوارد ژاپن

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته ششم

پنجشنبه 23 شهریور

نفت تهران- گسترش فوالد

سپیدرود- نفت آبادان

فوالد خوزستان-سپاهان

جمعه 24 شهریور

پدیده- سایپا

 ذوب آهن- استقالل خوزستان 

 تراکتورسازی- سیاه جامگان 

پارس جنوبی جم- استقالل 

یکشنبه 26 شهریور

پرسپولیس- پیکان

هفته هفتم
تراکتورسازی - پدیده

نفت آبادان - فوالد خوزستان

استقالل - ذوب آهن اصفهان

استقالل خوزستان - سپیدرود رشت

پیکان - نفت تهران

سیاه جامگان - گسترش فوالد

سپاهان - پرسپولیس

سایپا - پارس جنوبی

هفته هشتم
پارس جنوبی - پدیده

پرسپولیس - نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان - سایپا

فوالد خوزستان - استقالل خوزستان

سیاه جامگان - پیکان

نفت تهران - سپاهان

سپیدرود - استقالل

گسترش فوالد – تراکتورسازی

هفته نهم
پدیده - ذوب آهن اصفهان

نفت آبادان - نفت تهران

استقالل خوزستان - پرسپولیس

پیکان - گسترش

سایپا - سپیدرود رشت

تراکتورسازی - پارس جنوبی جم

استقالل - فوالد خوزستان

سپاهان - سیاه جامگان

ی
سین

 ح
زم

ا ر
رض

س: 
عک



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 990 | یکشنبه 19 شهریور 1396

12
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سرگرمی

افقی
1- مقروض بودن به کسی - پیش نویس 

- فلز تمدن
2- بخش و قسمت - از انواع دارایی اصلی 

در اقتصاد
3- نوعی ریحان - پدید آوردن - ستاره و 

کوکب
4- پیاله - پسوند شباهت - ناامید - مادر 

وطن
5- نفس خسته - دفتری که اثرات معامالت 

مالی یک موسسه را نشان می دهد - حرف 

صریح - عالمت منفی
6- هر چیز شبیه مار - درخت زبان گنجشک 

- مرکب دان
7- حرف فقدان انگلیسی - بلیغ و شیوا - 

درآمد خالص حاصله از کار
8- اشک چشم - از شهرهای استان گیالن 

- فالنی
9- آنچه از کسی باقی می ماند - مجلس 

ترحیم - عمارت بلند و با شکوه
10- خرگوش - ضمیر مخاطب - آزاد و رها

11- دهان - زیستن - اقتصاددان انگلیسی  

متولد 1776 میالدی که معتقد بود یک عدم 
تعادل اساسی میان میزان افزایش جمعیت 
و ازدیاد ثروت وجود دارد. وی کتاب معروف 

»رساله درباره اصل جمعیت« را بدون نام 
نویسنده در سال 1798 منتشر کرد - چای 

انگلیسی
12- تیم فوتبال یونانی - واحد پول زیمبابوه 

- »یک« عامیانه - خرید و فروش
13- سرها - آرزوها - میوه گرمسیری

14- این عنوان مربوط به کاالها یا خدماتی 
است که در حال حاضر جزو اقالم دارایی 

موسسه می باشد و در آینده ضمن جریان 
عملیات موسسه به حساب هزینه منظور 

خواهد شد - گرز آهنین
15- هزار کیلو گرم - گرو گذار - از انواع 

موسسات مالی

عمودی 
1- تنظیم و پیشنهاد اجرای طرح های مالی 

برای عملیات آینده موسسه بازرگانی - فرش 
انگلیسی

2- محافظ در - پرستاران - زیر و تحت
3- جوانمرد - به تعداد زیاد - پای افزار

4- منحنی - تصدیق روسی - هیچگاه - 
محافظ فلزی جلوی خودروها

5- مادر تازی - فرستاده ازکشوری به کشور 
دیگر - انگیزه زندگی - خدای باستان

6- فارسی زبان - زن گندمگون - ابله و 
بی عقل

7- بیهوده - دارای روحی نامتعادل - زیبا و 
خوشایند

8- از ادات استثنا - درس عبرت آموز
9- زنجیره - خار پشت بزرگ تیرانداز - پدر 

ترکی
10- سرزمین - از عوامل اقتصادی کشور 

- نقطه
11- رنگ سپید - ترانه - محصول درخت - 

باال پوش مردانه
12- نازک اندیشی - به اندازه - بی حرکت 

- نیک
13- اهلی - بسته کوچک مدار در کامپیوتر 
که شامل تعداد زیادی عناصر منطقی است 

- ایستاده

14- از ابزار نواختن تار - آن طرف - خدمت و 
غمخواری و محافظت

15- از انواع شرکت های تجاری طبق ماده 

20 قانون تجارت - از ارکان بانک ها که از 

8 عضو تشکیل شده است.

جدول شماره 990

سودوکو شماره 990

پاسخ سودوکو شماره 989

یکـی از غذاهـای معـروف و اصیـل ایرانی کوفته 
تبریـزی اسـت. کوفتـه تبریـزی غذایـی از خطه 
اسـت.  تبریـز  بـه شـهر  منتسـب  و  آذربایجـان 

.مواد الزم جهت تهیه: 
 2 لپـه  500 گـرم،  شـده  چـرخ  دوبـار  گوشـت 
پیمانـه، برنـج یـک دوم پیمانـه، سـیب زمینـی 
پختـه 1 عـدد، تخـم مرغ 1 عـدد، سـبزی کوفته 
خـرد شـده 250 الـی 300 گرم، زعفـران دم کرده 
یـک  فرنگـی  رب گوجـه  سـوپخوری،  قاشـق   1
چهـارم پیمانـه، نمـک و فلفـل سـیاه زردچوبه و 
ادویـه کاری بـه میـزان الزم، آرد نخودچـی ، پیاز 

2 قاشق سوپخوری.
گـردو  پختـه،  مـرغ  کوفته:تخـم  میانـی  مـواد 
پیـاز  زرشـک،  بخـار،  آلـو  شـده،  خـرد  نگینـی 
سـرخ شـده. گام اول: لپـه و برنـج را از 2 تـا 3 
سـاعت قبـل با مقـداری آب خیس کنیـد و بعد 
بپزیـد و در صافـی بریزیـد تـا آب اضافـی آن 

گرفته شود. 
گام دوم: سـیب زمینـی را با مقـداری آب بپزید. 
پوسـت آن را بگیریـد و درحالـی کـه گـرم اسـت 

رنـده کنیـد. گام سـوم: پیـاز را ریـز رنـده کنیـد و 
آب آن را بگیریـد. سـپس آن را بـا گوشـت چرخ 
ماسـاژ  و  مخلـوط کنیـد  جـات  ادویـه  و  کـرده 
دهیـد. گام چهـارم: لپـه، برنـج،  سـیب زمینـی،  
نمـک و فلفـل و یـک عدد تخـم مرغ را بـه مواد 
گوشـتی اضافـه کنیـد و خـوب ورز دهیـد تا مایه 
کوفتـه  مایـه  شـود.  چسـبناک  کامـال  کوفتـه 
تبریـزی را 1 سـاعت در یخچـال قـرار دهید. گام 
بـودن مایـه کوفتـه، 2  پنجـم: در صـورت شـل 
قاشـق آرد نخودچـی و در صـورت سـفت بودن 1 
عـدد تخـم مرغ بـه آن اضافـه کنید. گام ششـم: 
بـه انـدازه یـک پرتقـال از مایـه کوفتـه بردارید و 
گـرد کنیـد. وسـط آن را یـک تخـم مـرغ پختـه، 
زرشـک، گـردو و پیاز تفـت داده شـده بگذارید و 

در دسـت گـرد کنیـد. گام هفتـم: در ایـن مرحلـه 
بایـد سـس کوفتـه را آمـاده کنیـد. بـرای ایـن 
منظـور 1 عـدد پیاز را ریز خـرد کنید و در مقداری 
روغـن تفـت دهیـد. سـپس رب گوجـه فرنگـی، 
 ادویـه و زردچوبـه را بـه آن بیافزایید و کمی تفت 
دهیـد. در نهایـت 1 الـی 2 لیتـر آب بـه سـس 
اضافـه کنیـد و بگذاریـد بـه جـوش بیایـد. گام 
هشـتم: کوفتـه هـا را بـه آرامی درون سـس قرار 
دهیـد. میـزان سـس بایـد بـه قـدری باشـد کـه 
روی کوفتـه هـا را بگیـرد. کوفته تبریـزی باید به 

مدت 1 سـاعت با درب نیمه باز بپزد. 
گام نهـم: پـس از اتمـام پخـت، کوفتـه هـا را 
مقـداری سـس  بـه همـراه  زیبـا  درون ظرفـی 

کوفته سرو کنید. 

کوفته تبریزی

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.
الرو شفوکو

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیــن: شــما امــروز بیشــتر دوســت داریــد دیگــران را 
خوشــحال و راحــت بســازید نــه خودتــان را. عجیــب اینكــه 

انگیزه شما شاید كمی احمقانه باشد!! 
اردیبهشــت: امــروز مشــكالتی كــه برایتــان بــه وجــود آمــده 
در حــدی اســت كــه شــما آرزو می كردیــد كاش جــور 

دیگری رفتار كرده بودید.
خــرداد: امــروز قــوه خالقیــت شــما هیــچ حــد و مــرزی 
نــدارد و هنــوز ایده هــای بزرگــی در ســر داریــد، امــا خیلــی 

فعال نیستید.
تیــر: نقــش هدایــت كننــده شــما در منــزل و یــا در 
ــی اهمیــت دارد، امــا  ــان خیل ــرای خودت اجتمــاع امــروز ب

می تواند شرایط سختی را نیز برایتان به وجود آورد.
مــرداد: بــا وجــود اینكــه روز تولدتــان آمــده و رفتــه، ظاهــرًا 
امــروز روزی اســت كــه شــما می توانیــد آرزویــی بكنیــد و 

این آرزو برآورده بشود.
ــه  ــن خان ــر در پنجمی ــاه و ژوپیت ــه م ــروز ك ــهریور: ام ش
شــما یعنــی خانــه بــازی و شــادی بــا هــم ارتبــاط دارنــد، 
شــما تصمیــم گرفتــه ایــد بــه یــك درخواســت كاری 

جواب مثبت بدهید.
ــر: اگــر امــروز كارهایتــان خیلــی كنــد پیــش مــی رود  مه
زیــاد ناراحــت نشــوید. فقــط در حالــی كــه ســرعت 
خودتــان را بیشــتر می كنیــد از كار كــردن نیــز لــذت 

ببرید.
بــار  زیــر  از  نتوانیــد  امــروز  شــما  شــاید  آبــان: 
مســئولیت هایتان شــانه خالــی كنیــد، امــا بهتــر اســت كــه 
حداقــل كاری را كــه می توانیــد انجــام دهیــد و بقیــه روز را 

به استراحت بگذرانید.
آذر: امــروز قبــل از اینكــه خیلــی ولخرجــی كنیــد موجــودی 
حســاب خــود را چــك كنیــد، بــرای اینكــه ممكــن اســت 
ــی  ــل خیل ــه قب ــان نســبت ب ــه وضــع مالیت ــد ك ــر كنی فك

بهتر شده است!
دی: شــما در عیــن حــال كــه كامــالً اهــداف خــود را 
شــناخته اید، روز بــه روز بیشــتر رشــد كــرده و تواناتــر 

می شوید.
ــد  ــو افتاده ای ــروز شــما از برنامه هــای خــود جل ــن: ام بهم
ــكل  ــد مش ــه قص ــرادی را ك ــد اف ــوع می توان ــن موض و ای

درست كردن برای شما را داشتند ناراحت كند.
اســفند: شــما امــروز وقتــی كــه در محــل كارتــان هســتید، 
ــاد  ــد. شــما اعتق ــك راز ســر در بیاوری ــد از ی دوســت داری
داریــد یكــی از همكارانتــان چیــزی را از شــما مخفــی كــرده 
ــد آن  ــه بفهمی ــده ك ــرای ش ــزه ای ب ــن انگی ــت و همی اس

چیز چه بوده است.

اولیــن  می دانیــد  آیــا   
ــد  ــر روی آن بارك ــه ب ــی ك محصول

زده شــد آدامس Wrigley بود.
تنهــا  زهــره  می دانیــد  آیــا   
در جهــت  اســت كــه  ای  ســیاره 
عقربــه هــای ســاعت بــدور خــودش 

می چرخد.
 آیــا می دانیــد بیشــتر گــرد و 
ــت  ــزل از پوس ــود در من ــار موج غب
ــدن شــما  ــه از ب ــرده ای اســت ك م

می ریزد.
در  مرواریــد  می دانیــد  آیــا   

ســركه حل می شود.
 آیــا می دانیــد بــاال بــردن گاو از 
ــا  ــر اســت ،ام ــكان پذی ــا ام ــه ه پل
ــكان  ــه ام ــا از پل ــن آوردن انه پایی

ندارد.
اردك  كــواك  می دانیــد  آیــا   
ــاب  ــه بازت ــت ك ــی اس ــا صدای تنه
ــل  ــم دلی ــی ه ــچ كس ــدارد و هی ن

آنرا نمی داند.
 آیــا می دانیــد مســواك بایــد 
بــا دستشــوئی  متــر  دو  حداقــل 

فاصله داشــته باشد.
 آیــا می دانیــد عقربــه بــزرگ 
 0.00000275 ســرعت  بــا  ســاعت 

مایل بر ســاعت حركت می كند.
از  قبــل  تــا  می دانیــد  آیــا   
اســم  بــه  چیــزی   1982 ســال 

نوشــابه رژیمی وجود نداشت.
 آیــا می دانیــد مایــع موجــود 
تــوان  را مــی  نــارس  نارگیــل  در 
ــتفاده  ــون اس ــمای خ ــای پالس بج

كرد.
 آیــا می دانیــد درخــت بلــوط 
تــا قبــل از پ+نجــاه ســالگی میــوه 

دهد. نمی 
كتــاب  می دانیــد  آیــا   
ركــورددار  گینــس،  ركوردهــای 
ــای  ــه ه ــدن از كتابخان ــده ش دزدی

باشد. عمومی می 
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دانش اقباشاوی کارگردان سینمای ایران فیلم مستندی درباره کیانوش عیاری 
ساخته است که این مستند در مراسم بزرگداشت وی در جشن بزرگ سینمای 

ایران به نمایش در می آید.

موسیقیسینما
چندیــن رســانه و منتقــد 
ــم  ــاره فیل ــینمایی درب س
»بــدون تاریــخ، بــدون 
امضــاء« ســاخته بــرادران 
ــز حضــور دارد  ــم ونی ــد کــه در جشــنواره فیل جلیلون
نقدهــای مثبــت نوشــتند. روزنامــه انگلیســی زبــان 
فاینانشــیال تریبــون در مطلبــی دربــاره حضــور فیلم 
ایرانــی »بــدون تاریــخ، بــدون امضــاء« در جشــنواره 
ــی  ــز نوشــته اســت:فیلم ســینمایی ایران ــم ونی فیل
ــده  ــی ش ــاء« کارگردان ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری »ب
توســط وحیــد جلیلونــد و تهیــه شــده توســط 
علــی جلیلونــد دوم ســپتامبر در هفتــاد و چهارمیــن 
جشــنواره فیلــم ونیــز اکــران شــد و منتقــدان 
مشــهوری از ورایتــی و هالیــوود ریپورتــر را شــگفت 
ــا؛  ــق ه ــابقه اف ــش مس ــم در بخ ــن فیل زده کرد.ای

بخــش اختصاصــی فیلــم هایی کــه نماینــده آخرین 
دســتاوردهای زیبایــی شناســی بیــن المللی ســینما 
هســتند در کنــار دیگــر فیلــم ایرانی »ناپدید شــدن« 
اثــر علــی عســگری و 17 فیلــم دیگــر از اقصــی نقاط 
جهــان بــه رقابــت مــی پردازد.»بــدون تاریــخ، بــدون 
امضــاء« بــرای اولین بــار فوریه امســال در جشــنواره 
ســی و پنجــم فیلــم فجــر به نمایــش درآمــد و در 11 
رشــته کاندیــد شــد کــه ســه جایــزه از جملــه بهترین 
کارگردانــی، بهتریــن بازیگــر مکمــل مــرد و بهتریــن 
صداگــذاری را از آن خــود کرد.»جــی وســبرگ« دوم 
ســپتامبر در هفتــه نامــه آمریکایــی ورایتــی نقــدی 
ــا  ــم را خــوش ســاخت و ب ــه فیل ــرد ک را منتشــر ک
درامــی بــه درســتی اجــرا شــده توصیــف کــرد و البته 
مکاشــفه ای در بــاب چیســتی جــرم و مســئولیت 

هــای آن در جامعــه.

دومین شــب از کنســرت 
و گــروه  کیهــان کلهــر 
»رامبرانــدت تریــو« بــا 
اجرایــی تحســین برانگیز 
ــور خارجــه  ــر ام ــف وزی و حضــور محمدجــواد ظری
ــود.  ــراه ب ــن اجــرا هم ــژه ای ــان وی ــوان مهم ــه عن ب
شــامگاه چهارشــنبه 15 شــهریور تــاالر وزارت کشــور 
میزبــان دومیــن شــب اجرای کنســرت کیهــان کلهر 
ــا اســتقبال  ــود کــه ب و گــروه »رامبرانــدت تریــو« ب
عالقــه منــدان بــه موســیقی برگــزار شــد. اســتقبال 
عالقــه منــدان و در نتیجــه حضــور بــا تأخیــر آن هــا 
ــن اجــرای  ــا دومی در داخــل ســالن باعــث شــد ت

ــا تأخیــر آغــاز شــود. ایــن کنســرت ب
ــرت  ــن کنس ــورهایی از ای ــا بروش ــی ه روی صندل
ــرو  ــن بروش ــان ای ــه در می ــود ک ــده ب ــته ش گذاش

برگــه ای نیــز وجــود داشــت کــه حاکــی از حمایــت 
کیهــان کلهــر از کمپیــن حمایــت از یــوز ایرانــی بــود. 
پیــش از شــروع کنســرت و در حالــی کــه نور ســالن 
بــه تدریــج کــم مــی شــد تــا حاضــران بداننــد کــه 
ــا لحظاتــی دیگــر اجــرا آغــاز مــی شــود، دیــدن  ت
برخــی چهــره هــا کــه بــرای تماشــای جدیدتریــن 
کنســرت کیهــان کلهــر بــه تــاالر بــزرگ وزارت کشــور 
ــی  ــراه م ــران هم ــویق حاض ــا تش ــد، ب ــده بودن آم
شــد؛ چهــره هایــی چــون مســعود کیمیایــی، مجید 
ــن  ــی. اوج ای ــرادی کرمان ــنگ م ــی و هوش انتظام
ــف  ــه محمدجــواد ظری ــود ک ــی ب تشــویق هــا زمان
ــود وارد  ــراه همســر خ ــه هم ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
تــاالر وزارت کشــور شــد تــا بــه عنــوان مهمــان ویــژه 
دومیــن شــب کنســرت کیهــان کلهــر بــه تماشــای 

ایــن اجــرا بنشــیند.

فیلم جلیلوندها توجه ها
 را در ونیز جلب کرد

کلهر و »رامبراندت تریو« شبی
 به یادماندنی رقم زدند

قطعه »شال« را با صدای حجت اشرف زاده 
بشنوید

اجرای اولین کنسرت مشترک پاپ آذری با 
خوانندگان کشور آذربایجان

آغاز ساخت تیتراژ »آستیگمات«

صادقـــی،  الدیـــن  قطـــب   
فریندخـــت زاهـــدی و کـــوروش 
دوازدهمیـــن  آثـــار  داوری  زارعـــی 
ـــی  ـــر خیابان ـــی تئات ـــن الملل ـــنواره بی جش

مریـــوان را بر عهده دارند.
گـــروه موســـیقی »هیـــرون« 
روز یکشـــنبه 19 شـــهریور مـــاه 
و  بوشـــهر  موســـیقی  اجـــرای  بـــا 
جنوبـــی، در بـــرج آزادی تهـــران بـــه 

می رود. صحنه 
فیلم هـــای  جشـــنواره  در 
ســـینمایی شـــبکه چهـــار ایـــن 
کمـــدی،  ژانـــر  در  آثـــاری  هفتـــه 
بـــه  عالقه منـــدان  بـــرای  خانوادگـــی 
می شـــود.  پخـــش  هفتـــم  هنـــر 
ـــب  ـــودی«، »فری ـــواب ب ـــو خ ـــی ت »وقت
بنـــگ  چیتـــی  »چیتـــی  بـــزرگ«، 
ــن  ــن« و »آلـ ــی آدالیـ ــگ«، »زندگـ بنـ
پارتریـــج آلفاپاپا«عناویـــن فیلم هـــای 
ــا 22  ــه از 18 تـ ــتند کـ ــینمایی هسـ سـ
فیلم هـــای  جشـــنواره  در  شـــهریور 
ســـینمایی شـــبکه چهـــار بـــه نمایـــش 

درمی آید.
ـــای  ـــی »بادبان ه ـــریال رومانیای س
ــه  ــته بـ ــته«  از روز گذشـ برافراشـ
روی آنـــت رفـــت. ایـــن مجموعـــه 12 
قســـمتی کـــه محصـــول ســـال 1976 
از شـــبکه  از شـــنبه  اســـت،  میـــالدی 
ـــن  ـــرار ای ـــود و تک ـــش می ش ـــا« پخ »تماش
ـــاعت 30: 6  ـــد س ـــای بع ـــز روزه ـــریال نی س

صبح  و 12 ظهر خواهد بود.
ـــا  ـــه« تنه ـــاه »گریخت ـــم کوت فیل
و  ســـی  در  ایـــران  نماینـــده 
ـــاه  ـــم کوت ـــنواره فیل ـــن دوره جش چهارمی

است. لهستان 

گزیده ها
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قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     46,000,000 ..................................... EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................43,300,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,800,000

رنو کپچر 2017 ......................................... 111,200,000   
31,700,000 ................................................ LX  سمند
41,700,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز ..................... 27,000,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز ............ 39,200,000
39,500,000 ........................ V8 پژو 206 صندوقدار
34,000,000  ......................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 22,800,000     
28,200,000 ................................................ EX   ساینا
27,800,000  ..................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ..................................  90,500,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ......................  40,500,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,800,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  57,700,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ................................  97,000,000
جک J5 اتوماتیک .................................  65,000,000
هیوندای I20 جدید ................................  89,000,000
جک S5 دنده ای .................................... 86,000,000

مدیران خودرو
  76,500,000  ............................ S X33   ام وی ام
MVM 550 اتوماتیک ...........................  62,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .......  46,700,000 
75,500,000  ........... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار ...............  118,300,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای................................  56000,000  
ام جی 360 اتوماتیک............................  65,000,000

جایزه 200 هزار دالری سامسونگ برای کشف باگ در محصوالتش 
شرکت سامسونگ اعالم کرد به افرادی که بتوانند در محصوالتش باگ کشف و پیدا 
کنند، تا سقف 200 هزار دالر جایزه خواهد داد.. از جمله دستگاه هایی که شامل این 
برنامه می شوند، می توان به گوشی های هوشمند سری گلکسی اس، گلکسی نوت، 
سری گلکسی A، سری گلکسی جی و تبلت های سری گلکسی تب اشاره کرد.

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 6600

بیشترین قیمت: ......... 8450

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............ 4000
بیشترین قیمت: ........ 4500

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 35500

بیشترین قیمت: ....... 41000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 23000
بیشترین قیمت: ......... 29000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 23400
بیشترین قیمت: ........ 26500

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

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

لوبیا قرمز ................... 9300    
نخود ......................... 8500

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

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

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

اقـالم مصرفـی

آیــا فــرش و قالــی و قالیچــه باهــم فــرق دارنــد؟ 
بلــه! دارنــد. بــه هرگونــه گســتردنی بافتنــی 
ــم،  ــی، گلی ــامل قال ــه ش ــد ک ــرش« می گوین »ف
ــه  ــا ب ــود ام ــالس و... می ش ــو، پ ــم، زیل جاجی
ــه  ــه می شــود و البت ــی« گفت ــرزدار »قال فــرش پ
آن چیــزی کــه باعــث می شــود قالــی از قالیچــه 
متفــاوت شــود، متــراژ آن اســت. فرش هــای 
ــاال  ــه ب ــر ب ــا 6 مت ــاحت آنه ــه مس ــرزداری ک پ
باشــد، قالــی نامیــده می شــود و بــه فرش هــای 
پــرزداری کــه مســاحت آنهــا 6 متــر یــا کمتــر از 
ــت  ــوب اس ــد. خ ــه« می گوین ــد »قالیچ آن باش
هــم  را  قالیچه هــا  بدانیــد کــه کوچک تریــن 
ــرای  ــر، ب ــا یــک و نیــم مت ــا مســاحت یــک ت ب

پشــتی می بافنــد.

چرا یک قالی گران تر است، یک قالی 
ارزان تر؟

کارشناســان قالــی معتقدنــد ارزش هنــری یــک 
ــزان اســتفاده  ــه نقشــه، می ــه ب ــا قالیچ ــی ی قال
از رنگ هــای طبیعــی و هماهنگــی قرارگرفتــن 
ــا  ــتگی دارد، ام ــم بس ــار ه ــا در کن ــن رنگ ه ای

قیمــت یــک قالــی یــا قالیچــه بیشــتر بــه نقشــه 
ــرز آن و  ــود و پ ــار و پ ــخ، ت ــس ن ــگ، جن و رن

ریزبافــی و درشــت بافی آن ربــط دارد.

 قالی عیب دار نخر
عیــب و ایــراد قالــی را بهتــر اســت موقــع خریــد 
تشــخیص دهیــد، چــون بــه احتمــال زیــاد 
پــس از پرداخــت پــول آن و آوردنــش بــه خانــه، 
دیگــر تعویــض یــا پــس گرفتــه نمی شــود. امــا 
ــی  ــه چیزهای ــی چ ــک قال ــای ی ــب و ایراده عی

می توانــد باشــد؟

دورگه  بودن زمینه
خــوب خــوب نــگاه کنیــد. گاهــی رنــگ قســمت 
بــاالی زمینــه قالــی از رنــگ قســمت پایینــی آن 
ــق  ــم دقی ــت. چش ــر اس ــا پررنگ ت ــر ی کم رنگ ت
و ریزبینــی داشــته باشــید و در نــور، خــوب قالــی 
ــت آن  ــد قیم ــگ باش ــر 2 رن ــد؛ اگ ــگاه کنی را ن

ــد! ــا نصــف کاهــش پیــدا می کن گاهــی ت

اندازه قالی
اگــر انــدازه فاصلــه لبــه حاشــیه باالیــی قالــی تــا 
وســط ترنــج، بیشــتر یــا کمتــر از 3 ســانتی متر 

بــا انــدازه فاصلــه آنجــا تــا لبــه حاشــیه پائینــی 
ــی بســیار  ــت قال ــد، از قیم ــته باش ــاوت داش تف
ــش  ــان خط ک ــوی جیبت ــس ت ــود؛ پ ــم می ش ک

داشــته باشــید.
کم بافــی: حتمــا موقــع خریــد قالــی بــه پشــت 
ــر  ــم، پشت س ــا منظ ــر گره ه ــد؛ اگ ــگاه کنی آن ن
هــم و یک انــدازه بــود کــه هیــچ، ولــی اگــر انــدازه 

ــه  ــا فاصل ــی ب ــم و گاه ــاوت، نامنظ ــا متف گره ه
بــود یعنــی بافنــده یــا شــلخته بــوده یــا خــدای 
نکــرده متقلــب! مثــال در یــک فــرش 50 رج 
ــره داشــته  ــانتی متر 50 گ ــر 7 س ــد در ه ــه بای ک
ــوب  ــا خ ــا گره ه ــت، ی ــر اس ــا کمت ــد، گره ه باش
ــا کشــیده نشــده اســت؛  ــورده و پرزه ــانه نخ ش

به هرحــال یــک جــای کار می لنگــد.

چگونه از لباس ها نگه داری کنیم؟
روشــی مناســب و جایــی مناســب بــرای لباســها 
در نظــر بگیریــد تــا لباســها طــوری در کنــار 
هــم قــرار گیرنــد کــه هــوا در بیــن آنهــا جریــان 

داشــته باشــد.
آویــزان کنیــد.  پوشــیدن  از  بعــد  را  لباســها 

لباســهای بیــرون از منــزل را بــرس بزنیــد و 
ــد و  ــش را ببندی ــت های ــا و بس ــه ه ــام دگم تم
آن را در جالباســی مناســب قــرار دهیــد تــا هــوا 
ــان داشــته باشــد.اپل هــای قدیمــی  در آن جری
ــن  ــد. بدی ــل کنی ــی وص ــوب لباس ــه روی چ را ب

ــود. ــی ش ــزان م ــها بهترآوی ــکل لباس ش

لباســهای فصلــی کــه در حــال حاضــر مــورد نیــاز 
ــد و  ــز نمایی ــا را تمی ــرده، آنه ــدا ک ــی باشــد ج نم
در جــای مناســبی مثــل کمــد، کشــو و جالباســی 

قــرار دهیــد. 
ــه البســه هــای  ــد ک ــب کنی ــان مرت لباســها را چن
مشــابه در کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد. مثــالً 
پیراهــن هــا کنــار هــم، ژاکتهــا کنــار هم. لباســهای 
ســنگین و ضخیــم مثــل پالتــو و کتهــای ضخیــم 
بایــد درانتهــای کمــد قــرار داده شــوند و لباســهای 
ســبک در قســمت دیگــر کمــد نگهــداری شــوند. 
هیــچ وقــت لباســهای بافتنــی را آویــزان نکنیــد 
بلکــه آنهــا را تــا کنیــد یــا روی میلــه افقــی چــوب 

لباســی آویــزان کنیــد. 
کیــف دســتی شــخصی خــود را پــس از اســتفاده 
روزمــره هــر شــب تخلیــه، تمیــز و مجــددًا در جای 

خــود قــرار دهیــد. 

رفوی لباس ها
ســوراخها و منفذهــای بســیاری از پارچــه هــای 
ــوان از طریــق  ــی را مــی ت ــا بافتن بافتــه شــده ی
رفــو از بیــن بــرد. رفــو بایــد بــا نخــی مناســب و 

ــه اصلــی باشــد. همرنــگ نمون
ــاس: در  ــده لب ــازک ش ــای ن ــمت ه ــوی قس رف
قســمت پشــت پارچــه، دور ناحیــه ای کــه نــازک 
ــداد  ــی در امت ــک متوال ــای کوچ ــه ه ــده بخی ش
پودهــا بدوزیــد و روی بخیــه هــا را دنــدان 
موشــی کنیــد طــوری کــه از طــرف رو دیــده 

ــود. نش
ــای  ــیه ه ــا حاش ــزرگ ب ــی ب ــوی پارگی:پارگ رف
ــر پارگــی  ــه شــود ولیکــن اگ ــد وصل ناصــاف بای
ــوان  ــی ت ــد م ــکل L باش ــه ش ــا ب ــتقیم و ی مس
ــه وســیله بخیــه  آن را رفــو کــرد پارگــی ریــز را ب
ــاورت  ــه را در مج ــد. دو لب ــم کنی ــزاک ترمی زیگ
هــم نگــه داشــته و تمــام پارگــی هــا را دقیقــًا در 
ــا را زیگــزاک نماییــد. ــار هــم قــرار داده و آنه کن

چند نکته که هنگام 
خرید قالی باید بدانید 

رازهایی برای نگهداری بهتر لباس

ــا از  ــد ام ــی ش ــروش م ــد و ف ــه ای خری ــا ارز مبادل ــویا ب ــه س واردات کنجال
اوایــل هفتــه تصمیــم گرفتــه شــده تــا ارز مبادلــه ای کنجالــه ســویا را حــذف 
کننــد و ارز مبادلــه ای دانــه ســویا وجــود داشــته باشــد. ضمــن اینکــه بــرای 
ــن  ــه شــده اســت و ای ــر گرفت ــه در نظ ــویا 10 درصــد تعرف ــه س واردات کنجال
باعــث افزایــش قیمــت در مــرغ، تخــم مــرغ و ســایر مــواد پروتئینــی خواهــد 
شــد. ایــن افزایــش قیمــت باعــث بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده تولیــد مــرغ 

و تخــم مــرغ مــی شــود و ایــن تفــاوت قیمــت را مــردم بایــد بپردازنــد.

ــن  ــش تلف ــان در بخ ــارد توم ــدود 650 میلی ــران ح ــرات ای ــرکت مخاب ش
ثابــت بــا الوصولــی مواجــه بــوده و بــرای کاهــش ایــن رقــم برنامــه هــای 
تشــویقی بــرای مشــترکان بدهــکار تدویــن کــرده اســت.به گــزارش ایســنا، 
ــه  ــر دوره هزین ــه در ه ــت ک ــای آن اس ــرات گوی ــووالن مخاب ــارات مس اظه
ــر  ــا تاخی ــن ب ــوض تلف ــرای قب ــردم ب ــای م ــی ه ــی از پرداخت نســبتا باالی
ــرات  ــی مخاب انجــام مــی شــود و پیــش از ایــن بیشــترین حجــم الوصول
ــرات  ــرکتهای مخاب ــه ش ــل ب ــن المل ــات بی ــت و مکالم ــن ثاب ــل تلف از مح
اســتانی عنــوان شــده بــود کــه ایــن الوصولــی هــا هــم در بخــش دولتــی و 

هــم از ســوی مشــترکان خانگــی اســت.
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تعرفه سویا، مرغ و تخم مرغ
 را گران می کند

طلب مخابرات از مردم 

نبض بازار

طرح اتوماتیک کردن دربهای 
شیشه ای مغازه ها

کرمـان،درب های اتوماتیک شیشـه 
عـرض  در  متعلقـات  کلیـه  بـا  ای 
2.5متـر و ارتفـاع 2.5 متـر قیمـت: 

تومـان   2.300.000
موتور درجه یک با 5 سال ضمانت

تماس:09309181704

GUM کفش ریباک
کرمـان، قیمـت: 45/000، سـایزبندی 

41 - 44 ، تمـاس: 09900451381

z580 تبلت 8 اینچی ایسوس
ایسـوس،  سـازنده:  درکـه،  تهـران، 
مـاه   1 نـو  کامـال  قیمـت:850/000، 
اسـتفاده شـده، کارت گارانتی رسـمی 

ایسـوس، صفحه نمایـش فوق العاده 
2k، رم 4، حافظـه داخلـی 64 گیـگ

تماس:09194643483

نیسان بار طهران، وانت بار 
باربری اتوبار حمل اثاثیه

تهران، شـهرک ولیعصر،وانت نیسان 
کامیونهـای بزرگ موکت شـده.

اسـباب  جابجایـی  و  بـار  حمـل 
مبلمان،لـوازم  منـزل،  اثاثیـه  و 
اداری،تجاری،جهیزیه عروس، ساید 
بـای سـاید،گاوصندوق،پیانو،تردمیل 
و لـوازم سـنگین و خیلی حسـاس. 
بـا کادر مجـرب و مخصوص اسـباب 

کشـی
تماس: 09147470329

فروش آپارتمان یک خوابه
کرمـان، حومـه شـهر نیسـت، تعـداد اتاق: یـک، قیمت 

کل: 60/000/000، متراژ)متـر مربـع(: 60
بـا  اسانسـور  بـدون  سـوم  طبقـه  آپارتمـان  فـروش 
امکانـات کامـل پکیـج و کابینـت، کـف موکـت، آدرس 
بزرگـراه امـام بعـد از شـهرک نون و قلم شـهرک پیامبر 
اعظـم دارای وام بـا اقسـاط ماهیانـه 200هـزار تومـان، 

تمـاس09101421109

38 متر طبقه اول لوکس
تهـران، ولنجـک، حومه شهرنیسـت، تعداد اتـاق: بدون 
 ،100/000/000 ودیعـه:  رایـگان،  ماهیانـه:  اجـاره  اتـاق، 
بـدون  لوکـس،  خـواب  بـدون  متـر   38 آپارتمـان 
سـرایداری  مجهـز،  آشـپزخانه  انبـاری،  و  پارکینـگ 
تحویـل،  آمـاده  خریـد،  مراکـز  نزدیـک  سـاعت،   24

تمـاس:09121506259

کسب و کار مسکن

ــاس  ــک لب ــد ی ــد و بخواهی ــتان بروی ــد لباس ــراغ کم ــه س ــاره ب ــر یکب اگ
مناســب بــرای میهمانــی انتخــاب کنیــد و بــا ایــن منظــره مواجــه شــوید کــه 
لبــاس مدنظرتــان خــراب شــده اســت چــه عکــس العملــی خواهیــد داشــت؟ آیــا 
از خریــد آن لبــاس پشــیمان میشــوید یــا تقصیــر را گــردن جنــس لباســتان مــی 
ــه گــردن جنــس لبــاس مــی  اندازیــد؟ همیشــه در ایــن مواقــع، مــا تقصیــر را ب
اندازیــم ولــی تــا حــدودی هــم مــا مقصریــم، چــرا کــه اصــول نگهــداری از لبــاس 

را رعایــت نکــرده ایــم.
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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  دنیای4
مجازی

اینســتاگرام  مختلــف  پیج هــای  در 
ناخــودآگاه  کــه  می زنیــم  ســری 
نگاهمــان بــه تیــک آبی رنگــی بعضــی 
می خــورد؛  اینســتا  اکانت هــای  از 
عالمتــی کــه از رســمی و مــورد تاییــد 
ــر  ــا خب ــه م ــورد نظــر ب ــج م ــودن پی ب
ــرای  ــاال ب ــه احتم ــد. ســوالی ک می ده
ایــن  می آیــد  پیــش  مــا  بیشــتر 
اســت کــه چطــور کســی می توانــد 
صاحــب یکــی از ایــن لوگوهــای آبــی 
ــی  ــد کار خاص ــا بای ــود؟ آی ــگ ش رن

کرد؟
بایــد گفــت کــه شــاید  در جــواب 
ــن  ــب ای ــرای تصاح ــد ب ــازی نباش نی
لوگــوی آبــی، هنرمنــد یــا شــخص 

فالــوور  بــا چنــد میلیــون  مشــهور 
ــه  ــرادی هســتند ک ــه اف باشــید، چراک
در ازای دریافــت مبالغــی ناقابــل، ایــن 
ــه  ــه شــما هدی ــگ را ب ــی رن ــک آب تی
می دهنــد؛ مبلغــی کــه بعضــا برایتــان 
15 هــزار دالر یعنــی حــدود 60 میلیــون 
ایــن  البتــه  می خــورد!  آب  تومــان 
ــی  ــه تازگ ــه ب ــت، بلک ــا نیس ــه م گفت
مختلــف  رســانه های  در  گزارشــی 
خبــری منتشــر شــده کــه از بــازار 
ــتاگرام  ــگ اینس ــوی آبی رن ــیاه لوگ س

خبر می دهد.
 Kerry ،ــه گــزارش دیجــی کاال مــگ ب
حــوزه  در  فعــال  خبرنــگار   ،Flynn
ایــن  در  ویــژه  گزارشــی  اقتصــاد، 

خصــوص منتشــر کــرده اســت. در 
بخشــی از ایــن گــزارش آمــده، فــردی 
نخواســته  کــه  جیمــز  نــام  بــه 
اطالعــات  شــود،  فــاش  هویتــش 
جالبــی را در اختیــار ایــن خبرنــگار 
قــرار داده اســت.جیمز دوســتی در 
ــه در  ــه دارد ک ــازمان مربوط ــل س داخ
او،  از  1200 دالر  ازای دریافــت مبلــغ 
لوگــو را بــرای اکانــت مشــتریان ثبــت 
می کنــد. البتــه جیمــز هــم طبعــا 
معاملــه  ایــن  در  دارد کــه  دوســت 
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــش ش ــزی نصیب چی
ــی  ــف مبلغ ــتریان مختل ــل از مش دلی
دریافــت  دالر   7000 تــا   1500 بیــن 
می کنــد. البتــه ایــن نکتــه را بایــد در 

ــتریان  ــه مش ــید ک ــته باش ــر داش نظ
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــد ب ــانس، بای بدش
ــنگین تری  ــغ س ــرادی مبال ــن اف چنی
را بــه دالالن بپردازنــد؛ مبالغــی کــه بــه 

گاها به 15 هزار دالر هم می رســد!
اینســتاگرام شــبکه اجتماعــی تصویــر 
محــوری اســت کــه امــروزه بیــش از 
700 میلیــون کاربــر دارد. ایــن شــبکه ی 
در  بــار  اولیــن  اجتماعــی محبــوب 
ســال 2010 معرفــی شــد و نســخه های 
 ،iOS ــای ــرای پلتفرم ه ــف آن ب مختل
اندرویــد، وینــدوز 10 موبایــل و وینــدوز 
احتمــاال  اســت.  شــده  منتشــر   10
شــبکه  ایــن  ویــژه   محبوبیــت 
اجتماعــی باعــث شــده تــا افــرادی بــه 
فکــر کســب و کارهایــی مثــل فــروش 
بــرای  آبــی  تیــک  ثبــت  و  فالوئــر 

مشتریان عالقمند بیافتند.

تیک آبی اینستاگرام، چند؟

وبالگـی  یـک پسـت  انتشـار  بـا  گـوگل 
اعـالم کـرده که پشـتیبانی از اپلیکیشـن 
دسـکتاپ گـوگل درایـو را تـا سـال آینده 
متوقـف خواهـد کـرد. طبق بیانیـه گوگل، 
هـای  اپلیکیشـن  از  پشـتیبانی  قطـع 
پی سـی و مک گوگل درایو از 11 دسـامبر 

امسـال )20 آذر( آغـاز می شـود.

بـا اسـتفاده از ربـات فـوق می توانیـد در 
کسـری از ثانیـه بـه متن ترانه هـای مورد 
عالقـه خـود دسترسـی داشـته باشـید. 
جهـت دریافـت متـن ترانـه مـورد نظـر 
خـود از طریـق ایـن ربـات کافیسـت نام 

آهنـگ را وارد کنیـد.
@LyricsMusicBot 

پـس از حـذف اپلیکیشـن های ایرانی از 
فروشـگاه اپ اسـتور اپـل، گـوگل نیـز در 
اقدامـی مشـابه برخی از اپلیکیشـن های 
داخلـی را از فروشـگاه خـود حـذف کرده 
اسـت. در حـال حاضر اسـنپ و تپ سـی 
هسـتند  اپلیکیشـن هایی  محبوب تریـن 
پلی اسـتور  از  آن هـا  دانلـود  امـکان  کـه 

نـدارد. وجود 

خبر
گوگل درایو

تلگرام گردی
ربات متن ترانه

خبر
گوگل پلی

رامبد جوان با انتشار تصویر زیر از اکران سینمایی 
»نگار« خبر داده.

 @rambodjavan1

ایــن کاربر منظره ای از قلعه تاریخی رودخان در 
نزدیکی شهرســتان فومن استان گیالن همرسانی 

کرده.
 @zarjooyan

مهدی رحمتی، دروازه بان تصویری در کنار پسرانش 
به اشتراک گذاشته. 

@mehdirahmati111

این کاربر عمارت شاپوری شیراز را به تصویر کشیده 
است.

 @son_of_autumn

آدم فضایی می گوید:
ــرده  ــوی تابســتون نشــون ک ــه ت ــی ک ــم لباس های ــن روزا میری ــا ای ــا معمولی ه م

ــم واســه تابســتون ســال دیگــه! ــم و االن حــراج خــورده می خری بودی

رضا حقیقت نژاد می گوید:
اگــر از يكــی خوشــمون بيــاد، اغلــب حرفــاش منطقيــه، اگــر بدمــون بيــاد، اغلــب 

حرفــاش مزخرفــه؛ ايــن مهم تريــن واقعيتــه…

سجاد می گوید:
یعنــی تــا پــی ام نــدی پــی ام نمیــدن، زنــگ نزنــی زنــگ نمیزنــن! رفاقــت شــده 

دوئــل…

دیوانه می گوید:
تــا یــه ســنی تــالش میکنــی همــه چیــز رو بفهمــی، از یــه ســنی بــه بعــد همــون 

تــالش رو میکنــی کــه یــه چیزایــی رو نفهمــی!

کینگ کونگ می گوید:
به نظرم استقالل این فصل رو حذف پزشکی کنه!

دو نقطه دی می گوید:
موزیک تنها مخدریه که از گوش وارد خون میشه!

مکنزی می گوید:
ــش  ــى ميذاري ــى وقت ــه، ول ــه همون ــر ك ــت »آج ــون ميگف ــر كوچه م ــی س امالک
تــوى زعفرانيــه قيمتــش ميشــه بيســت برابــر« مثــل مويــى كــه تــوی غــذا باشــه يــا روِى 

ســر، جــاش مهمــه!

ولف می گوید:
ــه  ــت می كن ــاده حرك ــف واســه خــودش پي ــه كي ــد ي ــه ديدي ــه اگ ــد روز ديگ چن

ــى ان… ــا كالس اول ــد، اين تعجــب نكني

پوربزرگ می گوید:
احتمــاال تــوو مرحلــه آخــر بــازی نهنــگ آبــی از کاربــر میخــوان کــه تــوی انتخــاب 

واحــد، عمومــی هشــت صبــح بــرداره یــا خودکشــی کنــه!  

حالت شب، قابلیتی است که از مدتی قبل در نسخه ی آی اواس، اندروید و اپ 
ویندوزفونی توییتر اضافه شده است و حاال این شبکه اجتماعی حالت شب را به 

نسخه  تحت وب سرویس خود نیز اضافه کرده است. البته این کمپانی از اوایل ماه 
جاری مشغول تست کردن این ویژگی در نسخه ی تحت وب خود است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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»تامانده ها« 
عنوان نمايشگاه گروهی 
خانم كتايون معادليان و 

فراز ناصر شريف است 
17الی29 شهریور

گالري سيحون واقع در 
خيابان وزرا كوچه چهارم 

پالك 11 

ماجان
کارگردان:رحمان سیفی آزاد

درباره فیلم:»ماجان« روایتگر 
قصه زوجی است که با چالش 

بزرگی در مواجه با فرزند خود روبرو هستند.

ششمین جشنواره بین المللی 

فیلم سبز ایران / 
کرمان 18 تا 24 شهریور ماه

تماشاخانه ی پارس

زری سلطان
كارگردان: جعفر دلدل

13 الي 23 شهريور
تاالر هنر يزد

کامران تفتی فصل 
جدید فعالیت هایش در 

موسیقی را آغاز کرد
تک آهنگ 

»تصویر خنده« 
کامران تفتی؛ یک سال 
و نیم پس از »عکس 

زمستونی تهران« منتشر شد

آقای همساده: 
من کال انتظار ندارم زندگیم 

بیفته رو غلتک کاکو 
همین که غلتک نیفته روم 

صافم کنه،
راضی ام...

فیلم: کاله قرمزی

نمایشگاهموسیقی

فیلم

نمایشجشنواره

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

ِمهستان ایران مهرداد سوم 
را از شاهی بركنار كرد

دهــم ســپتامبر ســال 56 پیــش از میــالد مهســتان 
وصــول  پــی  در  ایــران(  )ســنای   Mehestan
شــكایتهای متعــدد از مهــرداد ســوم، بــا اكثریــت آراء 
ــرادرش »ارد  ــرد و ب ــار ك ــران بركن ــاهی ای وی را از ش
ــرداد  ــد. مه ــام برگزی ــراز آن مق ــرای اح Orod« را ب
ــاه ســلطنت خــود در  ــا ایــن كــه در دوره كوت ســوم ب
ــی آن ســوی  ــف غیرایران ــان و طوای ــا رومی ــگ ب جن
ــل شــده  ــروزی نائ ــه پی ســیردریا )رود ســیحون( ب
ــه  ــت ب ــود و دس ــتمگر ب ــر و س ــردی خودس ــود م ب
ــدون دلیــل مقامــات كشــوری و لشــكری  تصفیــه ب
زده بــود و بــدون دادرســی، بــه چنــد مــورد مصــادره 
امــوال اقــدام كــرده بــود و باعــث گســترش نارضایــی 
در كشــور شــده بــود. مهســتان در همــان جلســه ای 

ــه از آن  ــرد رای داد ك ــار ك ــوم را بركن ــرداد س ــه مه ك
پــس عنــوان شــاه كشــور بــه شــاه ملــت )ایرانیــان( 
تبدیــل شــود تــا فرامــوش نكنــد كــه انتخابــی اســت. 
هشــت ســال بعــد چنیــن پیشــنهادی بــه ســنای روم 
شــد كــه عنــوان امپراتــور انتخابــی روم نیــز »امپراتــور 
رومیــان« شــود كــه ایــن پیشــنهاد بــه دلیــل ایــن كه 

همــه اتبــاع قلمــرو روم، رومــی نبودنــد رد شــد
در ســپتامبر ســال 1791 مجلــس نماینــدگان فرانســه 
ضمــن اشــاره بــه همیــن شــواهد تاریخــی تصویــب 
ــون اساســی شــده  ــه چــون كشــور دارای قان ــرد ك ك
ــرای آن در  ــت و اج ــرای رعای ــد ب ــاه بای ــت و ش اس
ــای  ــه ج ــس ب ــد؛ از آن پ ــاد كن ــوگند ی ــس س مجل
پادشــاه فرانســه »پادشــاه فرانســویان« عنــوان 
خواهــد داشــت كــه لوئــی 16 در چهاردهــم ســپتامبر 
ــا اكــراه تمــام ایــن ســوگندرا بــه جــای آورد،  1791 ب
ــه شــاه  ــداد ك ــادی ن ــه او مجــال زی ــالب ب ــی انق ول

فرانســویان باشــد.

کتاب همسایه ها
نویسنده: احمد محمود

انتشارات: امیر کبیر

کتــاب همســایه هــا رمانــی از احمــد محمــود نویســندٔه 
ــر در  ــر کبی ــارات امی ــوی انتش ــت. و از س ــی اس ایران

ــرار داده شــده اســت. ــدان ق ــه من ــار عالق اختی
داســتان از زبــان اول شــخص یعنــی »خالــد« پســرکی 

پانــزده ســاله روایــت مــی شــود.
ــه  ــر نشــین در خان ــه ی فقی ــک محل ــه در ی پســری ک
ــی  ــواده اش زندگ ــراه خان ــکنه هم ــن س ــا چندی ای ب
ــع ادامــه ی تحصیــل او شــده  ــد و پــدرش مان مــی کن

اســت.
داســتان در دو پرده روایت می شود.

در پــرده ی اول، محمــود تــک تــک پرســوناژها را رنــگ 
امیــزی مــی کنــد و ارتباطــات آن هــا را بــا خالــد شــکل 
مــی دهــد. در انتهــای پــرده ی اول، خالــد کــه در ابتــدا 
ی داســتان یــک نوجــوان خــام و درگیــر مســایل دوران 
ــارز سیاســی تبدیــل  ــه یــک مب ــوده، کــم کــم ب ــوغ ب بل

میشــه و فعالیــت هایــش او را راهــی زنــدان میکنــد.
پــرده ی دوم داســتان در زنــدان بــا شــکل گیــری 

شــخصیت هــای جدیــد، روایــت مــی شــود.
ــدن  ــی ش ــان مل ــا در زم ــایه ه ــاب همس ــتان کت داس
ــدرت رســیدن مصــدق در اهــواز  ــه ق صنعــت نفــت و ب
اتفــاق مــی افتــد و بــه خوبــی ایــن واقعــه ی تاریخــی 
ــر مــی کشــد. ــه تصوی ــاب ب ــار دیگــر اجــزای کت را در کن
احمــد محمــود پــس از کودتــای 28 مــرداد ســال 
1332 بازداشــت شــد و بــه علــت این کــه بــا حکومــت 
ــرد،  ــم امضــا نک ــه ه ــرد و توبه نام ــکاری نک ــوی هم پهل
ــی  ــس م ــرد. پ ــر ب ــه س ــدان ب ــادی را در زن ــدت زی م
ــی  ــه بخــش عظیمــی از اتفاقات ــت ک ــوان نتیجــه گرف ت
ــر کشــیده شــده شــرح  ــه تصوی کــه در همســایه هــا ب

ــارزات سیاســی خــودش اســت. مب
ــن  ــا ای ــت. ب ــود اس ــان محم ــن رم ــاب اولی ــن کت ای
حــال او توانســت در همیــن ابتــدا ســبک و ســیاق 
نگارشــش را بــه مخاطــب بنمایانــد. شــیوه ای کــه 
تمــام مشــخصات ریالیســم را در خــود گنجانــده اســت 
و بــه خوبــی تــار و پــود سیاســی، اجتماعــی، تاریخــی 
ــه  ــان را ب ــران ان زم ــمبلی از ای ــوان س ــه عن ــواز ب اه

ــت . ــیده اس ــر کش تصوی

رسانه در آینه تصویر
ــه ســردبیری  ــا ب ــد اندیشــه پوی شــماره جدی
رضــا خجســته رحیمــی منتشــر شــده اســت.

------

ز زلفش نافٔه تاتار تاریست
که هر تار از سر زلفش تتاریست
ز شامش صد شکن بر زنگبارست

ولی هر چین ز شامش زنگباریست
از آن دردانه تا من بر کنارم

کنارم روز و شب دریا کناریست
مروساقی که بی آن لعل میگون
قدح نوشیدنم امشب خماریست
کسی کز خاک کوی دوست ببرید
برو زو در گذر کو خاکساریست
رسن بازی کنم با سنبلت لیک

پریشانم که بس آشفته کاریست
قوی جعدت پریشانست و درتاب
ز ریحان خطت گوئی غباریست

هرآنکو برک گلبرک تو دارد
به چشمش هر گلی مانند خاریست

گهی کز خاک خواجو بردمد خار
یقین میدان که بازش خار خاریست

خواجوی کرمانی 

حالِ من خوش نیست،
دورِخانه ام

 بی خود نگرد
با خودت  ای عید  اگر»او« 

را نیاوردی،نیا

احسان پریسا

عکس نوشت

عکس: محمد آشیانی


