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

انس طال         1.254.50

مثقال طال     4.926.500

گرم طالی 1۸  1.137.360

گرم طالی 24   1.516.470

انس نقره             16.۸6

انس پالتین         927.00

انس پاالدیوم       ۸79.00

بهار آزادی      11.720.000

امامی          12.000.000

نیم          6.340.000

ربع          3.640.000

گرمی       2.470.000

دالر             37.310

یورو            42.370

پوند            4۸.430    

درهم امارات        10.190

لیر ترکیه            10.910

یوان چین          5.690

ین ژاپن               340    

دالر کانادا         2۸.6۸0

دالر استرالیا      2۸.440 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

25  تا  40

فردا

25  تا  40

کشمکش بر سر مالیات مسکن 
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

رییس جمهور:
مبنای حکومت از دیدگاه 

امام علی )ع( نظر مردم بود
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خطــاب  ای  نامــه  در  امیرالمؤمنیــن 
بــه محمــد بــن ابی بکــر، والــی مصــر 
نوشــت،»پيامبر اســالم صّلــى الّلــه عليــه و 
آلــه و ســّلم بــه مــن فرمــود: بــر امتــم، نــه 
از مومــن و نــه از مشــرك هراســى نــدارم، 
مــن نگــران منافقــان هســتم.« همچنیــن 
از پیامبــر نقــل اســت کــه فرمودنــد: مــن از 
فقــر و نداشــتن ثــروت، بــر امتــم بیمنــاک 
ــم،  ــن از آن نگران ــه م ــزی ک ــتم؛ چی نیس
اســت.  اندیشــه  فقــر  و  فکــری  فقــر 
کافیســت همیــن دو فــراز را کنــار هــم 
ــی  ــرا عل ــویم، چ ــه  ش ــا متوج ــم ت بگذاری
ابــن ابی طالــب)ع(، جانشــین بــر حــق 
نفــاق  و  رســول هللا)ص( شــهید جهــل 
می شــود و چــرا در کربــال، فرزنــد پیغمبــر 
ــگری  ــط لش ــت، توس ــد قرب ــه قص ــدا ب خ
ــده می شــود!  ــدهللا ســر بری ــوان جن ــا عن ب
ایــن درســی اســت بــرای همیشــه تاریــخ 
ــگاه و  ــر جای ــا در ه ــه م ــز هم ــروز نی و ام
ــم،  ــه داری ــان وظیف ــدر توان م ــی، به ق مقام
ــای  ــرده، پ ــا خــدای نک هوشــیار باشــیم ت
ــاز نشــود و  ــان ب ــار و رفتارم ــه گفت ــاق ب نف
ــیم.  ــی نباش ــکار عموم ــب اف ــال فری به دنب
ــا را  ــم، چشــم م ــان بخواهی ــد من از خداون
بــه حقیقــت دیــن، مــرام و مســلک پیامبــر 
خــدا و راه موالی مــان علــی)ع( روشــن 
ــانی و  ــف انس گردانــد. تــا بتوانیــم وظای
اجتماعــی خــود را بشناســیم و آن گونــه 
ــاد  ــم و از ی ــل کنی ــا عم ــه آنه ــد ب ــه بای ک
نبریــم کــه ایــن مهــم، بــا گروه گرایــی، 
و  پیشــداوری   لجاجــت،  خودشــیفتگی، 
فرامــوش کــردن منافــع ملــی ســازگار 

ــت. نیس
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یادداشت مهمان
حسن هاشمی

برای شهید
مجلس به دنبال استقالل جهل و نفاق

تامین اجتماعی از دولت

پورابراهیمی: به طور جدی
پیگیر این طرح هستیم 

اجــرای  دنبــال  بــه  نماینــدگان مجلــس 
ــام اصــالح ســاختار نهادهــای  ــه ن طرحــی ب
ــب  ــه موج ــه ب ــتند ک ــور هس ــی در کش مال
ــت،  ــی از دول ــن اجتماع ــازمان تامی آن، س

ــد. ــد ش ــتقل خواه مس
گذشــته  شــنبه  پنــج  را  موضــوع  ایــن 
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رییــس 
ــت  شــورای اســالمی در جلســه شــورای گف
و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی کرمــان 

رســانه ای کــرد.
مشــکالت  از  ابراهیمــی  پــور  محمدرضــا 
بیمــه، مالیــات و بانــک در حــوزه اقتصــادی 

ــرد و... ــاد ک ــب« ی ــوان »بم ــا عن ب

با رای ۹۸ نماینده مجلس سنا در آمریکا

ایران و روسیه 
تحریم موشکی شدند

ــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط  ــد ل ــه آســفالت بخشــی ازمعابرســطح شــهراقدام نمای ــم در نظــر دارد نســبت ب شــهرداری ب
درخواســت مــی شــود ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ 96/4/19 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه  و ارائــه 

ــد. ــم ، امــور قراردادهــا مراجعــه نماین ــوار شــهیدرجایی، ســایت اداری شــهرداری ب ــم ، بل ــه نشــانی ب پیشــنهادات خــود ب
9-شــرکتهای واجــد شــرایط مــی تواننــد بــا پرداخــت مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب ســیبا شــماره 0105659390003 بنــام 

شــهرداری بــم نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد. 
2- ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ 2/013/000/000 ریــال در وجــه شــهرداری بــم بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه 

الزامــی مــی باشــد.
3- مدت اجرای کار از زمان تحویل محل به مدت ۸ ماه می باشد. 

4- برآورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای راه و باند سال 96 مبلغ 40/256/600/965  ریال میباشد.
5-هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

6- ارائه روزومه فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی است. 
7-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۸- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 03444345211 تماس حاصل نمایند.

»آگهی تجدید مناقصه عمومی « )نوبت اول(

علیرضا ریاضی-شهردار بم

ــهر  ــد ش ــه مســافربری جدی ــر پایان ــاره دفات ــه اج ــر دارد نســبت ب ــان در نظ شــهرداری کرم
کرمــان واقــع در بلــوار شــاهد  بشــرح منــدرج در اســناد مزایــده از طریــق برگــزاری مزایــده 
عمومــی اقــدام نمایــد  لــذا از كلیــه شــرکتها و موسســات مســافربری فعــال و مــورد تاییــد 
اداره کل حمــل و نقــل و پایانــه هــای اســتان کرمــان  دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت خریــد 
اســناد از تاریــخ 96/3/20  لغایــت 96/4/3 و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاریــخ 96/4/10  
ــان ســپه مراجعــه  ــه مدیریــت امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز واقــع در کرمــان ، خیاب ب
نماینــد در ضمــن شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان 
بایــد مبالــغ ذکــر شــده در اســناد را بــه عنــوان ضمانــت نامــه شــرکت درمزایــده )جهــت هــر 
کــدام از دفاتــر جداگانــه( بــه صــورت ذکــر شــده در اســناد ، بــه همــراه ســایر مــدارک تحویــل 
ــدگان  ــاکات در تاریــخ 96/4/11 انجــام خواهــد شــد و در صورتیكــه برن ــد بازگشــایی پ نماین
مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند تضمیــن شــرکت درمزایــده آنهــا بــه ترتیــب بــه 
نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. بدیهــی اســت كــه هزینــه چــاپ آگهــی در روزنامــه هــای 
ــدرج  ــات در اســناد من ــات و جزئی ــده میباشــد و ســایر اطالع ــدگان مزای ــده برن ــی بعه محل
اســت . الزم بــه ذکــر اســت متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد در مزایــده تمامــی دفاتــر 
پایانــه شــرکت کــرده و قیمــت پیشــنهادی خــود را ارائــه نماینــد ولــی تنهــا در یــک دفتــر بــه 

شــرحی کــه در اســناد مزایــده ذکــر شــده اســت امــکان برنــده شــدن را دارنــد . 

آگهی مزايده عمومی

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

قابل توجه صاحبان مشاغل

شرایط بهره مندی از تسهیالت مالیات مقطوع 
تبصره ماده 100 اصالحی مصوب 1394/04/31 

قانون مالیاتهای مستقیم

شناسه آگهی 51877
ارجاع به صفحه 10

»ِإنَّا َأْنَزْلناُه ِفی َلیَلِة اْلَقْدِر« 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 کاغذ اخبار

»سردرگمی«، »تاثیر پذیری از القائات نابجا« و 
»واقعیت گریزی« از مشخصه های بارز سیاست 
خارجی دولت جدید در آمریکاست. این واکنش 
وزارت خارجه کشورمان به اظهارات اخیر وزیر خارجه 

آمریکاست. رکس تیلرسون اخیرا اظهارات خصمانه 
ای درباره حکومت جمهوری اسالمی ایران داشت. 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در 
این رابطه گفت که این سخنان، مداخله جویانه و 

نقض صریح قواعد آمره حقوق بین الملل،  غیرقابل 
قبول و بشدت محکوم است.  بی شک تالش برای 
القای اختالف در میان صفوف متحد ملت بزرگ 
ایران و یا شکاف در حاکمیت، از آرزوهای واهی 
این سخنان ناپخته و ناسنجیده است که همچون 
او  برد.  نخواهند  جایی  به  راه  دهه گذشته  چهار 
همچنین خواستار عذرخواهی مقامات آمریکایی به 
دلیل اقداماتشان در سرنگونی دولت ملی و مردمی 

ایران در کودتای 28 مرداد شد.

وزارت خارجه ایران:
سردرگمی، مشخصه  بارز سیاست خارجی 

دولت آمریکاست

شرمندگی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت که شرمنده بازنشستگان هستیم 
ولی تالش کرده ایم که هر سال افزایش حقوق ها باالتر از نرخ تورم باشد و در جهت 
آینده ای بهتر و اطمینان بخش تر اقدامات موثری صورت گرفته است.

کشمکش بر سر مالیات مسکن 
انبوه سازان: مالیات جدید یعنی قیمت بیشتر و تشدید رکود  
سازمان امور مالیاتی: مصوبه جدید تأثیری بر قیمت ها ندارد

مالیات مسکن جنجالی شده است

قانــون  تصویــب  زمــان  از  اگرچــه 
جدیــد مالیــات مســکن حــدود 10 روز 
می گــذرد امــا بحــث بــر ســر ایــن 
ــده  ــم نش ــا ک ــی نه تنه ــه جنجال مصوب

ــت. ــده اس ــم ش ــتر ه ــه بیش ک
مســکن،  ســازندگان  ازیک طــرف 
معتقدنــد  انبوه ســازان  به خصــوص 
ایــن مصوبــه تنهــا بــه افزایــش شــدید 
قیمــت مســکن و افزایــش رکــود ایــن 
طــرف  از  و  می شــود  منجــر  حــوزه 
دیگــر رییــس ســازمان امــور مالیاتــی 
تأثیــر در  امــر  ایــن  معتقــد اســت 
ــدارد. گــواه  افزایــش قیمــت مســکن ن
ایــن مدعــا از نظــر ســید کامــل تقــوی 
ــژه  ــوی وی ــه گفت وگ ــه در برنام ــژاد ک ن
خبــری شــرکت کــرده بــود، ایــن اســت 

کــه قیمــت زمیــن یکــی از پارامترهــای 
ــده  ــد ساخته ش ــت واح ــی از قیم اصل
ــه  ــه مصوب ــه ب ــا توج ــود و ب ــد ب خواه
دولــت بــرای ســازندگان ایــن مشــوق را 
در نظــر گرفته انــد کــه ارزش روز زمیــن 
ارزش  از  واحــد  فــروش  تاریــخ  در 
فــروش ســاختمان کســر می شــود، 
بــه عبارتــی فقــط ســود و زیــان ناشــی 
ــاختمان( روی  ــی )س ــداث اعیان از اح
زمیــن مشــمول مالیــات اســت و ســود 
ــه در  ــن ک ــه ارزش زمی ــی از اضاف ناش
طــول مــدت ســاخت ایجــاد می شــود، 
ــن  ــود. ای ــد ب ــات نخواه مشــمول مالی
در حالــی اســت کــه ایــرج رهبــر، عضــو 
انبوه ســازان  انجمــن  مدیــره  هیــأت 
معتقــد اســت ایــن مالیــات نه تنهــا 
بــه خــروج از رکــود مســکن کمــک 
می رســد  نظــر  بــه  بلکــه  نمی کنــد، 
ــر  ــه خب ــد. او ب ــود را تشــدید می کن رک

مســکن  »ســازندگان  آنالیــن گفتــه 
خــود  جیــب  از  را  جدیــد  مالیــات 
ــه  ــم را روی هزین ــن رق ــد و ای نمی دهن
خریــدار  از  و  می کشــند  ســاختمان 
ــن  ــه ای ــد.« نتیج ــول آن را می گیرن پ
بــاال  جــز  نیســت  چیــزی  هــم  کار 
رفتــن هزینــه ســاخت و مبلــغ فــروش 
مســکن. در طــرف مقابــل، رییــس 
می گویــد  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
ــدار  ــد از جیــب خری ــات نبای ــن مالی ای
ــازندگان  ــه »س ــرا ک ــود چ ــت ش پرداخ
ــادی  ــال اقتص ــر فع ــد ه ــکن مانن مس
مطابــق  تولیــد،  حوزه هــای  دیگــر 
مالیــات  پرداخــت  مشــمول  قانــون 
ــر  ــاز ب ــی از ساخت وس ــد ناش ــر درآم ب
مبنــای ســود و زیــان هســتند و البتــه 
ــرخ  ــور، ن ــه مذک ــاس آیین نام ــر اس ب
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی 
ــروش  ــه ســاخت و ف ــه ب ــی ک و حقوق

ــر  ــا دیگ ــد، ب ــادرت دارن ــاختمان مب س
همسان ســازی  اقتصــادی  فعــاالن 

ــت.« ــده اس ش

مصوبه جنجالی
هیــأت دولــت در جلســه 17 خــرداد 
اقتصــادی  آیین نامــه  دو  خــود 
تصویــب کــرد. یکــی از ایــن مصوبه هــا 
ساخت وســاز  از  مالیــات  اخــذ  بــه 
اختصــاص  مســکن  فــروش  و 
داشــت. مصوبــه ای کــه گفتــه شــد 
خواهــد  ســاختمان هایی  شــامل 
شــد کــه از اول ســال 1395 پروانــه 
ســاختمانی اخــذ کرده انــد و شــامل 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــاختمان هایی ک س
1394 پروانــه ســاختمان اخذشــده و 
ــد از  ــز بع ــاختمان نی ــام س ــی اتم حت
ــن  ســال 94 باشــد، نمی شــود. همچنی
ــر 100  ــهرهای زی ــرای ش ــون ب ــن قان ای
ــود.  ــرا نمی ش ــت اج ــر جمعی ــزار نف ه

جزییات مالیات مسکن
ایــن  تصویــب  از  پــس  روز  پنــج 
ــر  ــز آن منتش ــات ری ــه، جزیی آیین نام
ــازنده های  ــاس س ــن اس ــر ای ــد. ب ش
فــروش  اولیــن  بــرای  حقوقــی 
بایــد معــادل 25  نوســاز،  آپارتمــان 
درصــد درآمــد حاصــل از ســاخت و 

فــروش، مالیــات بپردازنــد. آن طــور 
ــورد  ــته، در م ــوز نوش ــاد نی ــه اقتص ک
امــا چنانچــه  ســازنده های حقیقــی 
ــاخت  ــل »س ــازنده ها از مح ــد س درآم
و فــروش اولیــن واحــد مســکونی« 
از 50 میلیــون تومــان تجــاوز نکنــد، 
ــروش،  ــر ســاخت و ف ــات ب ــرخ مالی ن
15 درصــد درآمــد ســازنده  معــادل 
ســازنده های  می شــود.  اعمــال 
حقیقــی بــا درآمــد 50 تــا 100 میلیــون 
ــون  ــا 50 میلی ــد ت ــرای درآم ــان، ب توم
تومــان، مشــمول پرداخــت مالیــات 
آن  بــر  بــرای مــازاد  و  15 درصــدی 
ــون  ــان )50 میلی ــون توم ــا 100 میلی ت
ــر ســاخت و  ــات ب دوم( مشــمول مالی
ــادل 20 درصــد می شــوند.  ــروش مع ف
ــاخت و  ــل س ــه از مح ــازنده هایی ک س
اولیــن فــروش واحــد مســکونی، بیش 
ــب  ــد کس ــان درآم ــون توم از 100 میلی
ــی 50  ــرای دو ســطح اول یعن ــد، ب کنن
میلیــون اول و 50 میلیــون دوم، بــه 
معــادل  مالیاتــی  مشــمول  ترتیــب 
20 درصــد می شــوند و  15 درصــد و 
درآمــد بیــش از آن )اضافــه بــر 100 
میلیــون تومــان(، مشــمول مالیــات 

25 درصــدی خواهــد شــد.

گزارش
پیام ما

رییـس سـازمان امـور مالیاتـی معتقـد اسـت این 
امـر تأثیـر در افزایـش قیمـت مسـکن نـدارد چـرا 
کـه فقـط سـود و زیـان ناشـی از احـداث اعیانـی 
)سـاختمان( روی زمیـن مشـمول مالیـات اسـت 
و سـود ناشـی از اضافـه ارزش زمیـن کـه در طـول 
مـدت سـاخت ایجـاد می شـود، مشـمول مالیـات 
مدیـره  هیـأت  عضـو  مقابـل  طـرف  در  نیسـت. 
انبوه سـازان می گویـد سـازندگان مسـکن  انجمـن 
و  نمی دهنـد  خـود  جیـب  از  را  جدیـد  مالیـات 
و  هزینـه سـاختمان می کشـند  روی  را  رقـم  ایـن 
ایـن کار  نتیجـه  از خریـدار پـول آن را می گیرنـد. 
هـم چیـزی نیسـت جـز بـاال رفتـن هزینه سـاخت 

و مبلـغ فـروش مسـکن.

واردات 70 درصدی کود
 تکذیب شد

واردات  ادعـای  رد  بـا  جهادکشـاورزی  وزارت 
70درصـدی کـود بـا وجـود تولید داخـل، اعالم 
بخـش  نیـاز  مـورد  نهـاده کودهـای  کـرد کـه 
کشـاورزی، از داخـل تامیـن مـی شـود. کودهـای گـروه ازتـه کـه بـه 
شـکل عمـده شـامل کـود اوره اسـت، بـه میـزان 2.5 میلیـون تـن بـه 
طـور کامـل از طریق شـرکت هـای پتروشـیمی داخل تامین می شـود 
و در اختیـار کشـاورزان قـرار مـی گیرد. همچنیـن از کودهای فسـفاته، 
کـود سوپرفسـفات سـاده 100 درصـد از تولید داخلی تامیـن و کودهای 
سوپرفسـفات تریپـل، دی آمونیـوم فسـفات و سـولفات پتاسـیم پس 
از خریـد مجمـوع تولیـد شـرکت هـای داخلی، کسـری تولیـد از خارج 
تامیـن مـی شـود. ارز تخصیصـی از صنـدوق توسـعه ملـی، صرفـا بـه 
منظـور تامیـن کسـری کـود مـورد نیـاز بخـش کشـاورزی از خـارج در 

اختیـار شـرکت خدمـات حمایتـی قـرار گرفتـه اسـت.

تشکر پدر کودک خبرساز حادثه 
تروریستی تهران از مردم

عمـاد 2.5 سـاله کـه از مشـکل نارسـایی کبد، 
شـدید  متابولیکـی  بیمـاری  و  ریـه   کوچکـی 
در  تروریسـتی  حادثـه  از  بعـد  می بـرد،   رنـج 
بـه  و  شـناخته  را  او  هموطنانـش  و  شـد  رایـگان  درمانـش  تهـران، 
کمکـش شـتافتند. پـدر عمـاد در ایـن رابطـه بـه ایسـنا گفتـه قبـل از 
اینکـه مـا خدمـت آقـای وزیر برسـیم،  شـماره حسـابی از سـوی یکی 
از خبرنـگاران خبرگزاری هـا جهـت کمـک بـه درمـان عماد اعالم شـده 
بـود کـه در سـاعات ابتدایـی اعالم این شـماره حسـاب، ارقـام زیادی 
بـه آن واریـز و بـه تدریـج بـه آن اضافـه شـد. در مجمـوع 16 میلیون 
و 900 هـزار تومـان جمـع شـده اسـت که بایـد از مردم تشـکر کنم. در 
همیـن مسـیر، بـا دسـتور وزیر بهداشـت و جلسـاتی کـه در وزارتخانه 
برگـزار شـد،  رونـد درمانی عماد از سـوی وزارت بهداشـت رایگان شـد.

اقتصادجامعهکشاورزی

ایـاالت متحـده از دهـه پنجـاه میـالدی گونه 
کودتـا  از  ایـران  در  مداخلـه  مختلـف  هـای 
و مداخلـه نظامـی تـا سیاسـت تغییـر رژیـم 
کـه به صـورت مسـتمر و رسـمی در سـه دهه 
دنبـال  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  آغازیـن 
مـی شـده اسـت را بـا شکسـت و شرمسـاری 
جهانـی تجربـه کـرده کـه نفـرت مـردم ایران 
بـه  را  آمریـکا  بـرای  جهانـی  حیثیتـی  بـی  و 

دنبـال داشـته اسـت.

از  آمــار  تازه تریــن 
در  چــک  گــردش 
بانکــی  سیســتم 
بیانگــر مبادلــه بالــغ 
بــر هفــت میلیــون و 400 هــزار فقــره چــک 
بــه مبلغــی بیــش از بــر 37 هــزار میلیــارد 
هفــت  ایــن  میــان  از  اســت.  تومــان 
میلیــون چــک، در فروردین مــاه امســال 
بالــغ بــر 1.1 میلیــون فقــره چــک برگشــت 
خــورده اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل از 
نظــر تعــداد 23 درصــد کاهــش دارد. مبلــغ 
ــزار  ــت ه ــدود هش ــتی ح ــای برگش چک ه
میلیــارد تومــان بــوده کــه بــا کاهــش 37.1 
درصــدی همــراه بــود. ایســنا در ایــن رابطــه 
ــه  ــه ب ــگام ارائ گــزارش داده چک هــا در هن

ــد دلیــل  ــر  چن ــا ب بانــک جهــت وصــول بن
می تواننــد برگشــت بخورنــد؛ عــدم مطابقــت 
تاریــخ  مغایــرت  امضــا،  نقــص  امضــا، 
عــددی و حروفــی، امضــا چــک مخــدوش 
ــودن مندرجــات چــک،  باشــد، مخــدوش ب
ــرت  ــددی چــک مغای ــا ع ــی ب ــغ حروف مبل
داشــته باشــد، حســاب مــورد نظــر مســدود 
ــدم  ــن ع شــود، کســری حســاب و همچنی
وجــود موجــودی. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــت  ــن حکای ــزی از ای ــک مرک ــزارش بان گ
دارد کــه در فروردین مــاه از نظــر تعــداد 
97.4 درصــد و از لحــاظ مبلــغ 96.6 درصــد 
دلیــل  بــه  برگشــتی  چک هــای  کل  از 
کســری یــا فقــدان موجــودی بــوده اســت.

 علــی علی آبــادی، مدیــر کل دفتر 
مقــررات صــادرات واردات ســازمان 
ــه  ــران ، واردات هرگون توســعه و تجــارت ای
خرمــا از مبــدا رژیــم اشــغال گــر قــدس را 

به مقصد ایران تکذیب کرد.
رییــس  بروجــردی،  عالالدیــن 
کمیســیون امنیــت ملــی گفــت 
کــه بــه طــور ویــژه در مــورد احتمــال حملــه 
داعــش در چنــد مــاه گذشــته، نامــه رســمی 
حــوزه  جانــب  از  پاســداران  ســپاه  بــه 
ریاســت مجلــس شــورای اســالمی نوشــته 

شده بود.
 نوربخــش، مدیرعامــل ســازمان 
صــدور  بــا  اجتماعــی  تأمیــن 
حکمــی مهــدی درخشــان را بــه عنــوان 
معــاون درمــان ایــن ســازمان منصــوب 
مقــام  قائــم  ایــن  از  پیــش  او   کــرد. 
درمــان  مدیــرکل  و  درمــان  معاونــت 

مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بود.
معــاون  رســتمی،  محمدرضــا   
ســاماندهی امــور جوانــان وزارت 
ورزش و جوانــان بــا بیــان ایــن کــه حاشــیه 
هــا و گســتردگی ورزش مجالــی بــرای 
ــی  ــی نم ــان باق ــوزه جوان ــه ح ــن ب پرداخت
گــذارد، گفــت کــه شــواهد نشــان مــی دهــد 
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــی جوان ــازمان مل س
دولــت دوازدهــم، احیــا و بــار دیگــر فعــال 

خواهد شد.
رییــس  فوالدگــر،   حمیدرضــا   
کمیســیون حمایــت از تولیــد ملــی 
بــا انتقــاد از عجلــه دولــت در تصویــب 
ــه  ــه گفــت ک الیحــه تفکیــک ســه وزارتخان
وظایــف  شــرح  الیحــه  قبــال  دولــت 
وزارتخانــه هــای ادغامــی را ارائــه نــداده لــذا 
انجــام شــده  ادغامــی  نیســت  معلــوم 

باشد.
رییــس  قاســمیان،  ســرهنگ 
پلیــس ترافیــک شــهری گفــت 
کــه در ســال جدیــد، بعضــی تابلوهــای 
حمــل بــا جرثقیــل و توقــف ممنــوع، طبــق 
دســتورالعملی کــه بــه کل کشــور ابــالغ 
او  بــه گفتــه  شــده اند.  جابجــا  شــده، 
بــا  و حمــل  ممنــوع  توقــف  تابلوهــای 
ــاجد و  ــا و مس ــل تکای ــه مقاب ــل ک جرثقی

حسینیه ها بودند، جمع آوری شدند. 
 مــروری بــر آمارهــای رســمی 
گویــای ایــن اســت کــه ایــران در 
حــوزه صــادرات انــواع داروهــای انســانی در 
ســال 1394 بالــغ بــر 95 میلیــون و 100 
هــزار دالر صــادرات داشــته اســت کــه البتــه 
ــل از آن  ــا ســال قب ــن رقــم در قیــاس ب ای
کــه حجــم صــادرات ایــن حــوزه بیــش از 
قابــل  بــوده کاهشــی  دالر  میلیــون   151

توجه پیدا کرده است.

گزیده ها

بی پولی؛ عامل 97 درصد 
چک های برگشتی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون  میرشــجاعیان،  حســین 
وزیــر اقتصــاد گفــت کــه گرچــه 
ممکــن اســت بــا توجــه بــه ضریــب 
ســامانه های  اینترنــت  نفــوذ 
ــا  ــوز تمام ــت مج ــک دریاف الکترونی
کاربــران  برخــی  اســتفاده  مــورد 
قــرار نگیــرد و همچنــان مراجعــه بــه 
پیشــخوان ها را داشــته باشــیم، ولــی 
بــا ایــن حــال برنامــه مــا ایــن اســت 
ــه پیشــرفت خــوب  ــا توجــه ب ــه ب ک

اینترنــت  رفتــن ضریــب  بــاال  در 
ــاالن  ــه حضــوری فع ــم مراجع بتوانی
ــب  ــرای کس ــره را ب ــادی و غی اقتص
ــاره ایــن  مجــوز حــذف کنیــم. او درب
موضــوع کــه آیــا دو ســامانه افتتــاح 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــده در س ش
ــم  ــه موجــب آن دو مجــوز مه ــه ب ک
ــی شــده و  ــن ســازمان الکترونیک ای
بدیــن ترتیــب پروســه رفــت و آمــد 
بــرای کســب مجــوز در ســازمان 

ــر می شــود، در  ــط زیســت کمت محی
راســتای طــرح بیســت ۸0 دفتــر 
ــش فضــای کســب و کار اســت،  پای
گفــت کــه ســازمان محیــط زیســت 
دو مجــوز داشــت کــه گــر چــه دربــاره  
فعالیــت فعــاالن کســب و کار اهمیت 
چندانــی نداشــت، ولــی مجــوز آن از 
ــود.  ــای واســطه ای ب ــس مجوزه جن
مجوزهــای کســب و کار بســیاری بــه 
آن وابســته بودنــد کــه بــاالی 140 
مجــوز دســتگاه های مــا کــه بخــش 
بــزرگ  فعالیت هــای  از  بزرگــی 
مــا را در بــر می گرفــت، بنابرایــن 
مجــوز  ایــن  شــدن  الکترونیکــی 

ــود. ــده ب ــهیل کنن ــیار تس بس

مرکـز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی در گزارشـی 
بـه وضعیـت کنونـی اوپـک و مشـکالت پیـش روی ایـن 

پرداخت. سـازمان 
سـازمان اوپـک حـدود 71 درصـد ذخایـر اثبات شـده نفت 
خـام جهـان را در اختیـار دارد. تولیـد نفـت خـام ایـن 
سـازمان در آوریـل 2017، بیـش از 31 میلیـون بشـکه بود 
کـه 42.77 درصـد از کل تولیـدات جهانی نفـت خام را در 
برمی گرفـت. در حـال حاضـر کشـورهای ونزوئـال بـا 301، 
عربسـتان سـعودی با 267 و ایران با 158 میلیارد بشـکه، 
بیشـترین ذخایـر اثبات شـده نفـت اوپـک را در اختیـار 

دارند.

کاهش تولید در 6 ماه گذشته
براسـاس گـزارش مرکز پژوهش هـا که آخر هفته گذشـته 
منتشـر شـد، پـس از کاهـش تولیـد نفـت در سـال های 
2012 و 2013، از سـال 2014 رونـد صعـودی اوپـک آغـاز 
شـد. ایـن رونـد صعـودی براثر ورود نفـت ایران به بـازار و 
اسـتراتژی غیراقتصـادی کـردن نفـت شـیل آمریـکا پدید 
آمـد امـا از 6 مـاه گذشـته، تولیـد اوپـک مجـددًا رونـدی 
نزولـی در پیـش داشـته کـه بـر اسـاس توافق کشـورهای 
عضـو اوپـک در نوامبر 2016 مبنی بر کاهـش تولید بود که 
بررسـی ها نشـان می دهـد در چهار ماه ابتـدای این توافق، 

پایبنـدی بـه عـدم افزایـش تولیـد کامالً بـاال بوده.

13 چالش پیش روی اوپک
وضعیـت کنونـی اوپـک اگرچـه بسـیار امیدوارکننده اسـت 
اما این فقط یک روی سـکه اسـت. در چند سـال گذشـته 
تولیـد نفـت شـیل آمریـکا افزایـش یافـت. اگـر اوپـک 
قیمـت نفـت را بـاال ببـرد، تولیـد نفـت شـیل اقتصـادی 
می شـود. همان طـور کـه از اواخـر سـال 2016 بـا افزایـش 
نفـت شـیل  تولیـد  رشـد  مجـددًا  نفـت،  قیمـت  نسـبی 
شـدت گرفتـه. دومیـن چالـش مهـم پیـش روی اوپـک، 
سیاسـت های مختلـف کشـورهای عضـو ایـن سـازمان در 
قبـال بـازار نفـت اسـت. از طـرف دیگـر کشـورهای عضـو 
اوپـک از لحـاظ تولیـد وضعیـت همگونـی ندارنـد. گابـن 
200 هـزار بشـکه تولیـد می کنـد و عربسـتان 10 میلیـون 
بشـکه. توسـعه اسـتفاده از انرژی های جایگزین سـوخت 
براثـر  زمیـن  افزایـش گرمـای کـره  از  نگرانـی  فسـیلی، 
اسـتفاده از ایـن نـوع سـوخت، سـرمایه گذاری کشـورهای 
توسـعه یافته در زمینـه افزایـش کارآیی و بهـره وری انرژی 
و در نتیجـه کاهـش نیـاز آن هـا بـه نفـت، سیاسـت های 
شـرکت های  ورود  مصرف کننـده،  کشـورهای  انـرژی 
خارجـی بـه بخـش تصمیم گیـری در برخـی کشـورها از 
جملـه عـراق و آنگـوال و اثرگذاری اهداف سیاسـت خارجی 
کشـورهای عضـو در تصمیمـات اوپک از دیگـر چالش های 
پیـش روی اوپـک اسـت. کشـورهای غیـر عضـو اوپـک 
به راحتـی حاضـر بـه همـکاری بـا اوپـک نیسـتند و اگـر 
اوپـک بخواهـد بـدون همکاری بـا آن ها سـطح تولید خود 

را کاهـش دهـد، عمـالً بـازار را بـه آن هـا واگـذار می کنـد. 
بـرای  مؤثـری  اجرایـی  مکانیسـم  هیـچ  دیگـر  از طـرف 
اجـرای توافقـات اوپـک نیسـت. به طـور مثـال پایبنـدی 
اعضـا بـه توافقـات اوپـک در دوره هـای قبلـی در بهتریـن 
حالـت 70 درصـد بـوده و تنهـا چند ماهی اسـت کـه به 100 
درصـد رسـیده. اگرچه در سـال 2005 اسـتراتژی بلندمدت 
اوپـک بـه تصویـب ایـن سـازمان رسـید امـا به روز نشـدن 
ایـن اسـتراتژی، چالـش دیگـری اسـت کـه اوپـک بـا آن 
دسـت وپنجه نـرم می کنـد. وابسـتگی اقتصـادی اعضـای 
اوپـک، از آنجـا کـه وقتـی قیمـت نفـت پاییـن می آیـد، 
درآمـد این کشـورها هم کم می شـود و در نتیجـه اقدام به 
افزایـش تولیـد می کننـد، تهدیـدی بـرای سیاسـت اوپک 

در جهـت کنتـرل بـازار اسـت. 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
تالش وزارت اقتصاد برای اعطای 

مجوز به صورت غیر حضوری 

براساس نتایج یک نظر سنجی

تنها 6 درصد مردم ایران از 
حوادث تروریستی می ترسند

ــران احتمــال  ــا 6 درصــد مــردم ای ــد ایســپا؛ تنه ــق نظرســنجی جدی مطاب
ــت  ــن باب ــد و از ای ــه تررویســتی پیــش بیای ــرای آن هــا حادث ــد ب می دهن
می ترســند. مرکــز افــکار ســنجی دانشــجویان ایران)ایســپا( در یــک 
ــون  ــردم پیرام ــر م ــوع »نظ ــا موض ــی ب ــتره مل ــی در گس ــنجی تلفن نظرس
ــک  ــاری؛ ی ــه آم ــدازه نمون ــا ان ــران« ب ــنبه ته ــتی چهارش ــع تروریس وقای
هــزار و 500 نفــر  در جامعــه آمــاری؛ مــردم ایــران شــهر و روســتا - کــه 
در تاریــخ 20 و 21 خــرداد مــاه 1396 انجــام شــد - ســواالتی را مطــرح 

ــه دســت آورده اســت.  ــر ب ــه شــرح زی ــرده و نتایجــی را ب ک
ــدم  ــان ق ــما در خیاب ــا ش ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــردم ب ــد م 85.9 درص
ــخ  ــد و پاس ــت داده ان ــخ مثب ــد؟ پاس ــت می کنی ــاس امنی ــد احس می زنی
14.1 درصــد مــردم نیــز منفــی بــوده اســت.  هم چنیــن بــر اســاس 
ایــن نظرســنجی اعــالم شــده اســت کــه مــردم ایــران عملکــرد نیروهــای 
انتظامــی و امنیتــی کشــور را در  مقابلــه بــا تروریســت ها در حادثــه اخیــر 

ــد ــی کرده ان ــه ارزیاب چگون
پاســخ به این شرح است: 

80.8  درصــد  خوب خیلی خوب
6.5  درصد عملکرد  متوســط

9.7 درصــد ضعیف و خیلی ضعیف
3 درصد هم به این ســوال پاسخ نداده اند.

ســوال بعــدی ایــن بــود کــه  ارزیابــی مــردم ایــران دربــاره عملکــر نیــروی 
انتظامــی،  نظامــی و امنیتــی کشــور بــرای برقــراری امنیــت چگونــه 

ــه ایــن شــرح اســت:  اســت. پاســخ هــا ب
86.3 درصــد خوب و خیلی خوب

5.2 درصد عملکرد متوســط
5.7 درصــد ضعیف وخیلی ضعیف

2.8 درصد به این ســوال پاسخ نداده اند.

13 چالش پیش روی اوپک
مرکز پژوهش های مجلس وضعیت امروز و فردای سازمان اوپک را بررسی کرد

پیش بینی افزایش 
قیمت نفت

ــا توجــه  ــی شــده ب ــزارش پیش بین ــن گ در ای
بــه وضعیــت عرضــه و تقاضــای جهانــی نفــت 
و تمدیــد 9 ماهــه توافــق کاهــش تولیــد 
ــال  ــه دوم س ــت در نیم ــت نف ــک، قیم اوپ
ــی  ــر اســاس پیش بین ــد. ب 2017 افزایــش یاب
ــط  ــان، متوس ــزرگ جه ــی ب ــات مال مؤسس
قیمــت نفــت در ســال 2017 بــه 57.97 دالر 
ــال 2016  ــه س ــبت ب ــه 14 دالر نس ــد ک می رس

بیشــتر اســت.

تولید 2۳0 عنوان 
کتاب جدید آموزشی

معـاون  طالیـی زواره،  حسـین 
و  انسـانی  منابـع  توسـعه 
پژوهـش  سـازمان  پشـتیبانی 
از  آموزشـی  برنامه ریـزی  و 
تولیـد 30 عنـوان کتـاب جدیـد در شـاخه نظـری و 200 
عنـوان کتـاب جدیـد در شـاخه فنـی و حرفـه ای در پایـه 
نظـام  عملیاتـی شـدن  راسـتای  در  داد.  یازدهـم خبـر 
3-3-6 امسـال پایـه یازدهـم مسـتقر می شـود و در 
سـال تحصیلـی 97-96  کلیـه کتاب هـای پایـه یازدهـم 
جدیدالتالیـف هسـتند. چـاپ کتب درسـی دانش آموزان 
بـرای سـال تحصیلـی 97-96 از مهرمـاه سـال گذشـته 

آغـاز شـده اسـت.

تکذیب عدم تخصیص بسته 
امنیت غذایی به معلوالن

حسـین نحوی نژاد، معـاون امور 
بهزیسـتی  سـازمان  توانبخشـی 
کشـور با اشـاره بـه خبـری مبنی 
بـر عـدم اختصاص بسـته امنیت 
غذایـی بـه معلـوالن و محرومیـت 400 هـزار معلـول از 
دریافـت سـبد کاال آن را تکذیـب کـرد و گفـت: تمامـی 
سـازمان  پوشـش  تحـت  بگیـر  مسـتمری  معلـوالن 
بهزیسـتی کشـور سـبد امنیـت غذایـی دریافـت می کنند 
و هیـچ یـک از معلوالن تحت پوشـش بهزیسـتی از این 
لیسـت حـذف نشـده اند و آمارهـای ارائـه شـده در ایـن 

خصـوص کـذب اسـت.

وضعیت سربازی 
بهتر می شود

ــد جــواد  ســردار ســرتیپ محم
نیــروی  معــاون  زاده کمنــد، 
انســانی ســتاد کل نیروهــای 
مســلح گفــت کــه بــا اقدامــات 
صــورت گرفتــه در زمینــه بهبــود شــرایط محیطــی 
و رفاهــی ســربازان و همچنیــن تغییــر رفتارهــا و 
ســرباز  شــأن  و  منزلــت  فرماندهــان،  برخوردهــای 
ــا گذشــته قابــل مقایســه نیســت، در آینــده  درایــران ب
ــرایط  ــع ش ــور قط ــه ط ــرش، ب ــن نگ ــه ای ــا ادام نیزب
ــت  ــأن و منزل ــظ ش ــت. حف ــم داش ــری را خواهی بهت
ســربازان از رویکردهــای جــدی نیروهــای مســلح 

ــت. اس

تاکید بر جلوگیری از ورود 
بیماری ها از بنادر

ــاون  ــیاری، مع ــر س ــی اکب عل
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــه  ــت ک ــکی گف ــوزش پزش آم
ســازمان  و  بهداشــت  وزارت 
بیمــاری  از  بــرای جلوگیــری  دریانــوردی  و  بنــادر 
هــای واگیــر از طریــق انســان، حیــوان، آب و کاال 
ــه او  ــه گفت ــد. ب ــی کنن ــکاری م ــی هم ــای آب از مرزه
بیمــاری هــای مختلفــی ممکــن اســت از طریــق 
ــد،  ــی کنن ــا م ــه ج ــا ب ــه ج ــی ک ــتی، آب ــه کش خدم
مــوش، پشــه و حیوانــات مــوذی کــه در کشــتی 

وجــود دارد بــه یــک کشــور وارد شــود.

سالمتجامعهآموزش جامعه

ــال  ــه امس ــت ک ــت گف ــورای رقاب ــس ش ــیوا، ریی ــا ش رض
ــرخ بخشــی هــم پاییــن  ــی داشــتیم و ن ــورم پایین ــرخ ت ن
گــر افزایشــی هــم باشــد  ــه همیــن دلیــل ا ــود ب خواهــد ب
افزایــش آنچنانــی در قیمــت خودروهــا نخواهیــم داشــت. 
ــن کار  ــت ای ــان اردیبهش ــا پای ــاله ت ــر س ــه او ه ــه گفت ب
ــا  ــات م ــر انتخاب ــه خاط ــال ب ــا امس ــد ام ــی ش ــام م انج
ــت  ــه وزارت صنع ــر داده ک ــم. او خب ــب انداختی آن را عق

ــا  ــه م ــات الزم را ب ــا اطالع ــت خودروه ــوص کیفی درخص
ارائــه داده و مــا تــا دو هفتــه دیگــر تکلیــف ایــن مســاله 
ــت  ــوص قیم ــیوا درخص ــم. ش ــی کنی ــخص م ــم مش را ه
خودروهــای جدیــد ســاخت ایــران گفــت کــه کارخانــه بایــد 
ــد را  ــودروی جدی ــن خ ــخص ای ــنهادی و مش ــت پیش قیم
ــب  ــا بررســی همــه جوان ــت ب ــا شــورای رقاب ــه دهــد ت ارائ

ــد. ــه ده ــت آن را ارائ قیم

وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی در گزارشــی عنــوان کــرد کــه در 
ــی  ــت زندگ ــران در شــاخص کیفی ــگاه ای ــت یازدهــم جای دول
ــر  ــت. ب ــه اس ــود یافت ــه بهب ــم 28 پل ــت ده ــه دول ــبت ب نس
ــی  ــگاه اطالعات ــه پای ــه ای ک ــزارش، در مطالع ــن گ اســاس ای
ــاز 108.25 واحــد  ــا ارتقــای امتی ــران ب ــو انجــام داده، ای نامبئ
ــگاه 52 در ســال 2016  ــه جای ــگاه 66 در ســال 2013 ب از جای
ــت.  ــی 11.08 اس ــال 2013، منف ــران در س ــاز ای ــیده. امتی رس

در میانــه ســال 91، ایــران منفــی 35.23 امتیــاز داشــت کــه 
ــت 97.17 رســیده اســت. شــاخص  ــه مثب ــازش ب حــاال امتی
هــای کیفیــت زندگــی شــامل شــاخص هــای قــدرت خریــد 
ــرف  ــت مص ــتی، قیم ــای بهداش ــت ه ــی، مراقب ــردم، ایمن م
ــک  ــان ترافی ــد، زم ــه درآم ــی ب ــت دارای ــبت قیم ــده، نس کنن
شــهری، آلودگــی و آب و هواســت. بــر اســاس ایــن گــزارش 

ــت. ــال 2012 رخ داده اس ــران در س ــت ای ــن وضعی بدتری

خودرو خیلی گران نمی شود
اعالم نظر شورای رقابت تا دو هفته دیگر

بهبود 28 پله ای جایگاه جهانی ایران

 در شاخص کیفیت زندگی

کاهش تخریب بناهای تاریخی در دولت یازدهم
محمدحسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

گفت که آسیب رسانی و تخریب آثار تاریخی و میراثی در سه سال گذشته در کشور 
کاهش یافته است.

کاغذ اخبار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بین الملل 

روزنامه واشــنگتن پســت روز چهارشنبه گزارش 
کــرد کــه »دونالــد ترامــپ« رییــس جمهــوری 
آمریــکا بــه اتهــام جلوگیــری از اجــرای قانــون، 
ــده  ــژه پرون ــتان وی ــات دادس ــوع تحقیق موض

دخالــت هــای احتمالــی روســیه در انتخابــات 
اســت.  شــده  آمریــکا  جمهــوری  ریاســت 
ــکار عمومــی  ــا فشــار اف ــه ب ــر« ک ــرت مول »راب
و اعضــای حــزب دمکــرات، چنــدی پیــش 

بــه عنــوان دادســتان ویــژه رســیدگی بــه ایــن 
پرونــده انتخــاب شــده بــود، اکنــون تحقیقــات 
را متوجــه اتهــام هایــی کــرده اســت کــه 
»جیمــز کومــی« رییــس برکنــار شــده اف.بــی.
آی هفتــه گذشــته بــه ترامــپ نســبت داده بود.

ــن  ــاری، اداره ای ــش از برکن ــا پی ــه ت ــی ک کوم
تحقیقــات را بــر عهــده داشــت، مدعــی اســت 
ــاداری  ــا وف ــوده ت ــه ترامــپ از او خواســته ب ک

ــد.  ــراز کن ــه دولــت اب خــود را ب

ترامپ موضوع تحقیقات دادستان 
ویژه پرونده روسیه شد

الیحه ضد توطئه ژاپن قانون شد
مجلس ســنای ژاپن »الیحه ضد توطئه« این کشــور را به رغم مخالفت و 
اعتراض هــای مــردم و ســازمانهای مدنی، به قانــون تبدیل کرد. این الیحه اوایل 
خــرداد مــاه جاری از ســوی نمایندگان احزاب حاکم در مجلــس نمایندگان تصویب 
و به مجلس ســنا فرســتاده شده بود.

با رای ۹۸ نماینده مجلس سنا در آمریکا

ایران و روسیه تحریم موشکی شدند

98 نماینده مجلس سنای آمریکا به تحریم ایران و روسیه رای دادند

ــه طــرح  نماینــدگان ســنای آمریــکا ب
تحریــم هــای جدیــد روســیه و ایــران 

رای مثبــت دادنــد.
از مجمــوع 100 نماینــده حاضــر در 
ــن  ــه ای ــده ب ــنا، 98 نماین ــه س جلس
دادنــد.  مثبــت  رای  هــا  تحریــم 
ــد  ــه تایی ــد ب ــن طــرح ســپس بای ای
ــد  ــکا برس ــدگان آمری ــس نماین مجل
و پــس از آن بــرای تاییــد نهایــی، 
رییــس جمهــور  امضــای  نیازمنــد 
مشــاوران  بــود.  خواهــد  آمریــکا 
ــکا  ــره آمری ــدگان کنگ ــس نماین مجل
عنــوان کردنــد کــه هنــوز نمــی تواننــد 
ــی  ــش بین ــی، پی ــاره نتیجــه نهای درب
خاصــی انجــام دهنــد. خبرگــزاری 
خصــوص گــزارش  ایــن  در  ایرنــا 

از  ســندرز  برنــی  ســناتور  داد کــه 
ــال  ــد پ ــناتور رن ــت و س ــت ورمان ایال
رای  طــرح  ایــن  بــه  کنتاکــی  از 
ــه  ــزاری ب ــن خبرگ ــد. ای ــی دادن منف
ــه  ــت ک ــیتدپرس نوش ــل از آسوش نق
جمهــوری  و  دموکــرات  نماینــدگان 
چنــد  همیشــه  مجلــس  خــواه 
قطبــی ســنای آمریــکا طــرح تحریــم 
ــران و روســیه  ــه ای ــد علی ــای جدی ه
را بــا اکثریــت آرا تصویــب کردنــد. 
طــرح تحریــم هــا و متمــم هــای 
ــم  ــا تحری ــراه ب ــران هم ــه ای آن علی
الیحــه گنجانــده  یــک  در  روســیه 
ــه  ــا ب ــم ه ــن تحری ــت. ای ــده اس ش
ــات  ــت روســیه در انتخاب خاطــر دخال
ریاســت جمهــوری آمریــکا اعمــال 
مختلفــی  هــای  بخــش  و  شــده 
ــدن،  ــتیرانی، مع ــاد، کش ــد اقتص مانن
ــرار  ــدف ق ــن و... را ه ــزات، راه آه فل
ــالت  ــه حم ــخاصی ک ــت. اش داده اس

ــیه  ــت روس ــوی دول ــایبری را از س س
بــا تحریــم  انــد نیــز  انجــام داده 
ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــدف ق ــورد ه ــا م ه
قانــون جدیــد تحریــم هــا علیــه 
ایــران اشــخاصی را کــه در برنامــه 
و  دارنــد  ایــران دخالــت  موشــکی 
ــا در  ــا آن ه ــه ب ــخصی ک ــر ش ــا ه ی
ــن رابطــه داد و  ــاط اســت و در ای ارتب
ــد، شــامل مــی شــود.  ســتد مــی کن
ایــن الیحــه همچنیــن تحریــم هایــی 
ــالب  ــه ســپاه پاســدارن انق ــوط ب مرب
را  تســلیحاتی  تحریــم  و  اســالمی 
نیــز شــامل مــی شــود. ســناتورها 
آمریــکا مــی گوینــد کــه ایــن تحریــم 
هــا مانعــی بــرای اجــرای توافــق 
ایــن  در  نیســت.   5+1 ای  هســته 
رابطــه خبرگــزاری رویتــرز نیــز نوشــت 
هــای  تحریــم  الیحــه  ایــن  کــه 
ــی  ــع م ــران وض ــه ای ــدی را علی جدی
کنــد و مــواردی ماننــد تحریــم هــای 

موشــکی و فعالیــت هایــی را کــه 
ــی  ــته ای نم ــق هس ــه تواف ــوط ب مرب

ــود.  ــی ش ــامل م ــود، ش ش

واکنش ایران
وزارت  ســخنگوی  قاســمی،  بهــرام 
ــن  ــه ای ــش ب ــران در واکن ــه ای خارج
ــه هــای  ــه برنام ــم هــا گفــت ک تحری
ــوری اســالمی  دفاعــی موشــکی جمه
ــی  ــوده و حت ــال مشــروع ب ــران کام ای
ــدارد  ــی ن ــه 2231 مغایرت ــا قطعنام ب
ــود  ــد ب ــادر نخواه ــی ق ــچ اقدام و هی
ــق  ــران را از ح ــالمی ای ــوری اس جمه
دفاعــی مشــروع خــود منــع کنــد. 
بــه گفتــه وی تصویــب قانــون جدیــد 
ــه تحریــم هــای غیرهســته  مربــوط ب
ای علیــه ایــران در کمیتــه روابــط 
خارجــی ســنای آمریــکا بــا توجــه بــه 
ــس در  ــن  مجل ــوابق ای ــرد و س عملک
ضدیــت و دشــمنی بــا ملــت شــریف 
ــود  ــی نب ــش بین ــل پی ــران غیرقاب ای
و در ادامــه خصومــت هــای ذاتــی 
آمریــکا بــا جمهــوری اســالمی ایــران 
ــه  ــه شــمار مــی رود. قاســمی اضاف ب
کــرده کــه دولــت ایــاالت متحــده 
ــک  ــه ی ــام ک ــاس برج ــکا براس آمری

ســند بیــن المللــی اســت، تعهداتــی 
ــل و  ــور کام ــا را بط ــد آنه ــه بای دارد ک
بــا حســن نیــت انجــام دهــد. در 
ایــن زمینــه مقــررات داخلــی کشــورها 
ــا  ــت ه ــت و دول ــل نیس ــالک عم م
ــن  ــه چنی ــل ب ــا توس ــد ب ــی توانن نم
مقرراتــی از زیــر بــار تعهــدات قانونــی 
ــه  ــد. همانگون ــی کنن خــود شــانه خال
کــه جمهــوری اســالمی ایــران تاکنون 
دقیقــا بــه تعهــدات خــود عمــل کــرده 
و آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
نیــز بارهــا بــه آن اذعــان داشــته 
اســت، همــه طــرف هــای برجــام 
موظــف و متعهــد انــد بــه طــور کامــل 
ــد. وی  ــل کنن ــود عم ــدات خ ــه تعه ب
ــران  ــوری اســالمی ای گفــت کــه جمه
ــد  ــون و رون ــن قان ــن ای ــاد و مت مف
ــدگان  ــس نماین ــب آن در مجل تصوی
ــی توســط رییــس  و امضــای احتمال
جمهــور آمریــکا را بــا دقــت زیــر نظــر 
ــر  ــارت ب ــات نظ ــی دارد و هی و بررس
اقدامــات متقابــل  اجــرای برجــام 
ــع  ــن مناف ــرای تأمی ــب را ب و متناس
ملــی کشــور بــا قاطعیــت اتخــاذ 

ــرد. ــد ک خواه

گزارش
پیام ما

ته
نک

ایرنـــا گـــزارش داد کـــه قانـــون جدیـــد 
ــخاصی را  ــران اشـ ــه ایـ ــا علیـ ــم هـ تحریـ
کـــه در برنامـــه موشـــکی ایـــران دخالـــت 
ـــا  ـــا آن ه ـــه ب ـــخصی ک ـــر ش ـــا ه ـــد و ی دارن
ــه داد و  ــن رابطـ ــت و در ایـ ــاط اسـ در ارتبـ
ـــن  ـــود. ای ـــی ش ـــامل م ـــد، ش ـــی کن ـــتد م س
الیحـــه همچنیـــن تحریـــم هایـــی مربـــوط 
بـــه ســـپاه پاســـدارن انقـــالب اســـالمی و 
ــی  ــامل مـ ــز شـ ــلیحاتی را نیـ ــم تسـ تحریـ
ـــه  ـــد ک ـــی گوین ـــکا م ـــناتورها آمری ـــود. س ش
ایـــن تحریـــم هـــا مانعـــی بـــرای اجـــرای 

ــت.  ــته ای 1+5 نیسـ ــق هسـ توافـ

»دن  کـه  اسـت  مدعـی  پسـت  واشـنگتن 
کوتس«سرپرسـت اطالعـات ملی آمریـکا، »مایک 
راجـرز« رئیـس آژانـس امنیـت ملی این کشـور و 
»ریچارد لجت« نایب رئیس سـابق این سـازمان از 
جملـه افرادی هسـتند که موافقت کـرده اند در این 
هفتـه و در همیـن رابطه مورد بازجویـی قرار بگیرند.  
ایـن اتهـام در صـورت اثبات می توانـد پیش زمینه 

ای بـرای اسـتیضاح رئیـس جمهوری باشـد. 

رییـس جمهوری مصر در سـخنانی با 
میـان  اختالفـات  تـداوم  بـه  اشـاره 
اعـراب و قطـر، گفـت: گمـان نمـی کنـم بحران 

قطر به وقوع جنگ در منطقه بینجامد.
نیـروی هوایـی مالـزی از خـروج یـک فرونـد 
جنگنـده ایـن کشـور از رادار کنتـرل پـرواز خبر 

داد.
رییـس جمهوری روسـیه در مصاحبه 
اخیـر خـود از عالقمنـدی مسـکو بـه 
دونالـد ترامپ سـخن گفت و دلیـل این عالقه 
را نیـز دفـاع وی از بهبـود روابط میـان آمریکا و 

روسیه عنوان کرد.
سـخنگوی ریاسـت جمهـوری ترکیه 
تاکیـد کرد،  آنـکارا از کشـورهای حوزه 
خلیـج فارس می خواهد تا بحـران دیپلماتیک 
کنونـی با قطـر را از طریق »مذاکرات سـازنده« 

حل کند.
کنسـت )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
بـه صورت اولیه، پیـش نویس قانون 
تشـکیالت  بـه  مالـی  تخصیصـات  کاهـش 

خودگردان فلسطین را تصویب کرد.
دوحه پیشـنهاد وزیر خارجه عربستان 
بـه  انسـانی  بـرای دادن کمک هـای 
نیازمنـد هیـچ  تاکیـد کـرد کـه  را رد و  قطـر 

امدادرسانی نیست.
دادگاه روسیه رییس سابق سرویس 
زندان هـای فـدرال ایـن کشـور را بـه 
جـرم تبانـی و کالهبـرداری بـه هشـت سـال 

زندان محکوم کرد.
رییـس مجلـس نماینـدگان روسـیه 
سیاسـت تحریمـی غـرب علیـه این 

کشور را دشمنی غرب با اسالوها دانست.
وزیـر دفـاع آمریـکا و همتایانـش از 
قطـر توافقنامه فـروش جنگنده های 
اف 15 بـه دوحـه را در قالب قـراردادی به ارزش 
12 میلیـارد دالر امضـا کردنـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه دو کشـتی جنگـی آمریکایـی بـه 

آب های قطر رسیده اند. 
پادشـاه عربسـتان با وزیر امور خارجه 
مراکـش دیدار کرد؛ دیـداری که گفته 
می شـود حـول محـور بحـران بـا قطـر بـوده 

است. 
سـنای آمریکا با اکثریت آرا به اعمال 
تحریم هایـی علیـه روسـیه رای داده 
اسـت که به اتهـام دخالت مسـکو در انتخابات 

ریاست جمهوری این کشور مربوط می شود. 
سـازمان ملـل اعـالم کـرد، سـوریه با 
کمک هـای  زمینـی  انتقـال 
بشردوسـتانه از شـهر حلب به شهر قامشلی که 
تحـت کنترل کردهاسـت، موافقت کرده اسـت؛ 
امـری کـه موجـب کاهـش فشـار از اردوگاهـی 
می شـود کـه هـزاران آواره را در خود جـای داده 

است. 

گزیده ها

قرارداد تسلیحاتی 12 میلیاردی
قطر و آمریکا 

اعـالم  چهارشـنبه  شـامگاه  قطـر  دفـاع  وزارت 
کـرد: دوحـه قراردادی بـه ارزش 12 میلیـارد دالر 
بـرای خریـد چندین فرونـد هواپیمـای اف 15 با 
واشـینگتن امضـا کـرده اسـت. یک منبـع آگاه کـه خواسـت نامش فاش 
نشـود، بـدون ذکـر جزئیـات ایـن قـرارداد گفـت: »جیمـز متیـس« وزیـر 
دفـاع آمریـکا و نمایندگانـی از قطـر هفته آینـده با یکدیگر دیـدار و قرارداد 

نهایـی خریـد هواپیمـای اف 15 را منعقـد خواهنـد کـرد.
آمریـکا در نوامبـر 2016 موافقـت خود را با فـروش72 فروند هواپیمای اف 

15 کیـو ای بـه ارزش 21 میلیـارد دالر بـه قطر اعالم کرد.
وزارت امورخارجـه خارجـه آمریـکا در سـال 2014 نیـز اعالم کـرد که قطر در 
ایـن سـال، بیـش از 10 میلیـارد دالر تجهیـزات نظامـی شـامل بالگردهای 

آپاچـی، موشـک های پاتریـوت و هواپیمـا خریداری کرده اسـت. 

انتشار اسناد دخالت آمریکا در کودتای 
28مرداد 1332

اداره آرشـیو وزارت خارجـه آمریـکا پس از سـالها 
انتظـار باالخـره اسـناد محرمانـه دخالـت آمریـکا 
را در کودتـای 28 مـرداد سـال 1332 در ایـران 
منتشـر کـرد. ایـن اسـناد بخشـی از مجموعـه 
انتشـارات روابـط خارجـی ایـاالت متحـده آمریکاسـت کـه توسـط وزارت 
خارجـه ایـن کشـور انتشـار مـی یابـد. در یکـی از اسـناد منتشـر شـده به 
تاریـخ نوزدهـم اوت 1953، درخواسـت کمـک پنج میلیـون دالری آمریکا 
بـه دولـت زاهـدی از سـوی رابـط سـازمان سـیا وجـود دارد کـه نشـان 
مـی دهـد آمریـکا عـالوه بـر نقـش مستشـاری در انجـام کودتـا، نقـش 
مسـتقیمی نیز در پشـتیبانی مالی کودتاچیان علیه دولت مصدق داشـته 
اسـت. براسـاس سـند دیگـری، پـس از تـالش نـاکام در سـقوط دولـت 
مصـدق در 25 مـرداد 1332، دولـت آمریکا از سـاقط کـردن دولت مصدق 

ناامیـد شـده، اگرچـه مجـددا نظـر آمریـکا عـوض می شـود.

خاورمیانه آمریکا قطر
وزارت دفــاع روســیه از 
احتمال کشــته شــدن 
ابوبکــر بغــدادی،  رهبــر 
تروریســتی  گــروه 
ــن  ــای ای ــی جنگنده ه ــه  هوای ــش در حمل داع
کشــور در رقــه در اواخــر مــه گذشــته خبــر داد. 
اســپوتنیک روســیه تاریــخ ایــن حملــه را 2۸ مه 
)7 خــرداد( اعــالم کــرده اســت. ایــن وزارت خانه 
ــای  ــی از تجمع ه ــه یک ــرد، در آن حمل ــد ک تاکی
فرماندهــان داعشــی هــدف قــرار گرفتــه شــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه ائتــالف بیــن المللــی 
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــکا اع ــر آمری ــت ام تح
ــد گزارش هــای روســیه درمــورد کشــته  نمی توان
شــدن ابوبکــر بغــدادی در ســوریه را تاییــد کنــد. 
ــر خارجــه  از ســوی دیگــر ســرگئی الوروف، وزی

ــته  ــال نمی تــوان کش ــت: فع ــز گف ــیه نی روس
شــدن البغــدادی را تاییــد کــرد. الوروف دیــروز 
ــر  ــم خب ــن ه ــت: »م ــگاران گف ــع خبرن در جم
کشــته شــدن البغــدادی را شــنیده ام امــا فعــال 
نمی توانــم صحــت آن را صــد درصــد تاییــد کنم. 
تجربــه نشــان داده کــه نمونه هــای دیگــری مثل 
ــروه  ــره، گ ــه النص ــتی جبه ــای تروریس گروه ه
ــا ترمیــم خــود دســت تخریــب  داعــش و ... ب
ــن  ــد.« در همی ــتی می زنن ــات تروریس و اقدام
حــال رییــس کمیســیون اطالع رســانی شــورای 
فدراســیون روســیه در پیامــی تویتــری نوشــت 
کــه اگــر کشــته شــدن البغــدادی ثابــت شــود، 
ایــن ضربــه شــدیدی بــه داعــش بــوده و ایــن 
گروهــک در همــه جبهه هــا عقــب نشــینی 

خواهــد کــرد.

ادعای روسیه مبنی بر کشتن رهبر داعش
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دادنامه
پرونده کالسـه 9509983872400700 شـعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر کرمان )103 جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9609973411800285
شـاکی:اقای محمدحسـین افضلـی هوتکـی فرزنـد یدهللا به نشـانی اسـتان کرمان-شهرسـتان کرمان-شـهر 
کرمان-خیابان مدیریت کوچه 48 درب هفتم سـمت راسـت متهم:آقای منصور محسـنی ناروئی فرزند احمد 

به نشـانی کرمان
اتهـام: تحصیـل مال از طریق نامشـروع به ارزش سـه میلیون تومان گردشـکار: دادگاه بـا عنایت به محتویات 
پرونـده و جـری تشـریفات قانونـی ختـم رسـیدگی را اعـالم و با اسـتعانت از خداونـد متعال و به شـرح ذیل 
مبـادرت بـه صـدور رای می نمایـد. رای دادگاه:در خصوص اتهام آقای منصور محسـنی ناروئی فرزند احمد )که 
بـه جهـت متـواری بودن مشـخصات بیشـتری از متهم در پرونـده وجود نـدارد( دایر به تحصیل مـال از طریق 
نامشـروع به ارزش سـه میلیون تومان موضوع کیفر خواسـت غیابی شـماره 95/78103668 دادسرای عمومی 
و انقالب کرمان و حسـب شـکایت آقای محمدحسـین افضلی فرزند یدهللا دادگاه با عنایت به شـکایت شاکی 
و ارائـه مـدارک و مسـتندات خویـش و احضار متهم بـه آدرس اعالمی و از طریق نشـر آگهی که علی رغم ابالغ 
وقـت بـه نحـو قانونـی در دادسـرا و دادگاه حاضر نگردیده اسـت و دفاعی بعمل نیاورده اسـت لذا بزه انتسـابی 
به متهم را محرز و مسـلم تشـخیص داده و مسـتندا به ماده 2 از قانون تشـدید مجازات مرتکبین ارتشـاء و 
اختـالس و کالهبـرداری متهـم موصوف را عالوه بر رد مال به مبلغ سـه میلیون تومان در حق شـاکی به تحمل 
یـک سـال حبـس محکـوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیسـت روز پس از ابـالغ قابل واخواهی 
در همیـن دادگاه و ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از آن قابل تجدید نظرخواهـی در محاکم محترم تجدید نظر 

اسـتان کرمان می باشـد. رئیس شـعبه سـوم دادگاه کیفری 2 کرمان-سیدمجتبی موسوی

 پیام
سیاسی

ــمند  ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب

ســواری LX ســفید رنــگ بــه 

 147H0087043 شــماره موتور

شاســی  شــماره  و 

 NAACJ1JC5EF171013

و بــه شــماره پــالک 86 د 

729 ایــران45 متعلــق بــه 

ــری  ــی مظف ــای ســید عل آق

طباطبایــی مفقــود و از درجــه 

گردیــده  ســاقط  اعتبــار 

اســت.

مفقودی

رو
فرا

س :
عک

گزارش 

ــال  ــناس، فع ــق ش ــواد ح ــد ج محم
کــه  گفــت  اصالح طلــب  سیاســی 
کــه  توســعه یافته  کشــورهای  در 
ــای  ــاس فعالیت ه ــر اس ــات ب انتخاب
ــرای  ــی اســت احــزاب خــود را ب حزب
آمــاده  انتخابــات  در  پیــروزی 

می کننــد آن هــا نیروهایشــان را بــرای 
ــد  پذیــرش مســوولیت آمــاده می کنن
انتخابــات  در  کــه  هنگامــی  امــا 
توفیقــی بــه دســت نمی آورنــد در 
غالــب نماینــدگان پارلمانــی دولــت در 
ســایه تشــکیل می دهنــد. وی اضافــه 

ــر  ــزب کارگ ــال ح ــرای مث ــه ب ــرد ک ک
کــه در انتخابــات انگلســتان شکســت 
خــورد می توانــد بــرای رصــد وزارت 
امــور اقتصــاد و دارای آمادگــی داشــته 
ــه نظــر می رســد توان منــدی  باشــد، ب
و تخصــص الزم را هــم دارد و از ایــن 
ــه  ــود را ب ــراد خ ــد اف ــق می توان طری
روز نگــه دارد تــا بــرای انتخابــات 
ــد.  ــظ کنن ــی الزم را حف ــدی آمادگ بع
ــه  ــرد: »گرچ ــار ک ــناس اظه ــق ش ح

ــی را  ــن دولت ــکیل چنی ــتان تش دوس
اعــالم کرده انــد امــا بایــد گفــت الزمــه 
اجرایــی شــدت آن وجــود احــزاب 
قدرتمنــد اســت و بــدون تعــارف بایــد 
ــن  ــا چنی ــایه را ب ــت در س ــت دول گف
ســاز وکاری نمی تــوان تشــکیل داد.« 
بــه گفتــه او ایــران احــزاب قدرتمنــدی 
کــه بــر اســاس ســازوکار قانــون عمــل 
جناح بندی هــای  و  نــدارد  کننــد، 
سیاســی جایگزیــن احــزاب شــده اند.

رییــس جمهــور کشــورمان، مبنــای حکومــت و والیــت از 
دیــدگاه امــام علــی )ع( را نظــر و انتخــاب مــردم دانســت. 
حســن روحانــی گفــت کــه  انتخاباتــی کــه مــا امــروز در 
کشــور انجــام مــی دهیــم و همچنیــن موضــوع آرای مردم، 
پیــروی از تفکــر غــرب نیســت و بــه دنبــال رأی مــردم بــه 
عنــوان هدیــه دنیــای غــرب پــس از رنســانس نیســتیم، 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــرام و دین ــب، م ــا دارای مذه ــه م بلک
ــای حکومــت را در آن، نظــر،  ــی)ع( مبن امیرالمؤمنیــن عل
خواســت و آرا مــردم می دانــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
دنیــای دموکراســی امــروز کمتــر ســراغ داریــم کــه مــردم 
ــام خواســته ها و حــرف خــود را در دوران  ــک کشــور تم ی
انتخابــات بــا صــدای بلند و رســا بیان کننــد و در اجتماعات 
ــت در  ــد، گفــت کــه صــدای رســای مل ــزرگ آن را بگوین ب
ــت و موجــب  ــز اهمی ــار 96 حائ ــات شــکوهمند به انتخاب
ــود را  ــی خ ــت مل ــات عظم ــن انتخاب ــود و در ای ــار ب افتخ
بــه جهانیــان نشــان دادیــم. روحانــی بــا بیــان اینکــه امــام 
راحــل و مقــام معظــم رهبــری بــه شــنیدن صــدای رســای 

مــردم اهتمــام داشــته و دارنــد، افــزود: »ایــن از افتخــارات 
انقــالب و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران اســت 
کــه امــام راحــل آن را بــرای مــا بــه ارث گذاشــته و امــروز 
ــام)ره(  ــده راه ام ــه دهن ــم ادام ــری ه ــم رهب ــام معظ مق
ــرد: »حضــور پرشــور و  ــار ک ــور اظه اســت.« رییــس  جمه
شــکوهمند مــردم در پــای صندوق هــای رأی بســیار مهــم 
بــود و اگــر ایــن امــکان وجــود داشــت کــه صندوق هــا تــا 
ســاعاتی پــس از نیمــه شــب بــرای رأی گیــری بــاز باشــد 
ایــن حضــور بســیار پرشــکوه تر می شــد.« وی اضافــه 
کــرد: »افتخــار مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم پیــرو خوبــی 
ــی  ــن اب ــی اب ــروان راه عل ــرای آن حضــرت باشــیم و پی ب
طالــب )ع( بــی تردیــد رســتگارند. حکومــت مــوال علی)ع( 
کوتــاه، امــا دارای درســهای فــراوان اســت، حکومــت موالی 
مــا دوران بســیار کوتاهــی داشــت و ایشــان در ســال 35 
ــه اســالمی را  ــه خالفــت رســیدند و اداره جامع هجــری ب
بــه دســت گرفتنــد و در ســال چهلــم هجــری بــه شــهادت 
رســیدند.«روحانی بــا بیــان اینکــه حضــرت علــی)ع( بــه 
دســت فــردی بــه شــهادت رســید کــه بیشــترین احســان 
ــس  ــت او را ح ــده و عظم ــن دی ــتان امیرالمؤمنی را از دس
کــرده بــود، اظهارداشــت: »حکومــت علــی)ع( بــا خواســت 

ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال و اصــرار مــردم تشــکیل شــد و ای
ایشــان در برابــر اصــرار مــردم به آنهــا فرمودند کــه حکومت 
عــدل مــن بــرای شــما ســنگین اســت و بایــد بــه ســراغ 
فــرد دیگــری برویــد، امــا در عیــن حــال ایــن را نیــز گفتند 
کــه اگــر شــما مــردم فــرد دیگــری را انتخــاب کنیــد، مــن 
در اطاعــت از او کــه شــما مــردم آن را برگزیدیــد، اولیــن نفر 
خواهــم بــود.« روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــا اعضــای تی ــدارش ب ــه دی ــا اشــاره ب ب
کشــورمان بــرای تبریــک و تشــکر از تالشــهای ایشــان در 
مســیر صعــود بــه جــام جهانــی فوتبــال، گفــت کــه هــر 
روز مــا در ایــران بایــد روز افتخــار و عظمــت ملــت باشــد. 

حق شناس:

دولت در سایه با سازوکارهای 
فعلی تشکیل نمی شود

ناطق نوری جایگزین جهانگیری 
می شود یا شمخانی؟

شیخ نور به عرصه سیاست باز می گردد 

ــا  ــاری ب ــری در افط ــر رهب ــتعفایش از دفت ــس از اس ــوری پ ــق ن ناط
ــک  ــا ی ــود ت ــی ب ــور کاف ــن حض ــت. ای ــور یاف ــی حض ــن روحان حس
شــایعه جدیــد ایجــاد شــود. خبرگــزاری هــای اصولگــرا شــایع 
کردنــد کــه ناطــق نــوری بــه عنــوان یــک گزینــه جــدی بــرای معــاون 
ــت  ــا تقوی ــه »ب ــود ک ــده ب ــر آم ــن خب ــت. در ای ــرح اس ــی مط اول
ــران در دوره  ــهرداری ته ــه ش ــری ب ــحاق جهانگی ــن اس ــال رفت احتم
جدیــد، احتمــال معاونــت اولــی حجت االســالم ناطــق نــوری در 
ــت  ــم حمای ــا علی رغ ــت ام ــه اس ــوت گرفت ــز ق ــم نی ــت دوازده دول
ــات ریاســت  ــی در انتخاب ــوری از حســن روحان جــدی آقــای ناطــق ن
 جمهــوری و نزدیکــی بیــش از پیــش وی بــه رییس جمهــور منتخــب، 
ــت  ــی موافق ــرای حضــور وی در معاون اول ــی ب ــون حســن روحان تاکن
قطعــی نداشــته اســت.« ایــن خبــر البتــه بــا هیــچ واکنشــی از ســمت 
دولــت یــا ناطــق نــوری مواجــه نشــد. آنطــور کــه نامــه نیــوز نوشــته، 
ــت. اول  ــه رخ داده اس ــل توج ــاق قاب ــا دو اتف ــر ام ــد روز اخی در چن
ــوری در مراســم تشــیع شــهدای حــوادث تروریســتی  اینکــه ناطــق ن
تهــران، در جایــگاه ویــژه مســوولین و ســران قــوا ایســتاد. بعــد از آن 
در مراســم افطــاری رهبــر انقــالب پشــت ســر ایشــان نمــاز خوانــد و 
ــار  ــالب در کن ــر انق ــب از او و رهب ــری جال ــز تصوی ــری نی ســایت رهب
ــت  ــت از بازگش ــا حکای ــا گوی ــانه ه ــن نش ــرد. ای ــر ک ــر منتش یکدیگ
ــورد  ــر در م ــن خب ــازه تری ــت دارد. ت ــه سیاس ــه عرص ــوری ب ناطق ن
ــی  ــی م ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش ــت: او دبی ــن اس ــوری ای ناطق ن
ــد  ــرد؟ بای ــود می گی ــه خ ــت ب ــگ واقعی ــایعه رن ــن ش ــا ای ــود . آی ش

ــود. ــده ب ــای آین ــات روزه ــر اتفاق منتظ

رییس جمهور:

مبنای حکومت از دیدگاه امام علی )ع(
 نظر مردم بود

جـــز اعتدال راه دیگری وجود ندارد
ـــدار  ـــنبه در دی ـــج ش ـــامگاه پن ـــی ش ـــن روحان حس
بـــا روزنامـــه نـــگاران گفـــت کـــه بـــا لحـــن تنـــد بـــه 
جایـــی نمـــی رســـیم. وهللا جـــز اعتـــدال راه دیگـــری 
وجـــود نـــدارد. امیرالمومنیـــن )ع( وقتـــی مشـــاهده 
کـــرد تعـــدادی از لشـــکریانش در صفیـــن، حیـــن جنـــگ 
بـــه دشـــمن دشـــنام مـــی دهنـــد، واکنـــش نشـــان 
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــی خواه ـــی را نم ـــن اصحاب ـــت م داد و گف
ـــه  ـــا ک ـــی از م ـــاال برخ ـــد. ح ـــش دهن ـــان فح دشمنانش
ـــنام  ـــرا دش ـــم، چ ـــی دانی ـــی )ع( م ـــیعه عل ـــود را ش خ
ـــی  ـــی را انقالب ـــزا گوی ـــم و ناس ـــی دانی ـــار م دادن را افتخ

ـــم؟ ـــی دانی ـــری م گ

دولت دوازدهم نگاهی ویژه 
به دانشگاه ها خواهد داشت

معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق 
اول رییـس جمهـور در دیـدار 
مرکـزی  شـورای  اعضـای  بـا 
انجمـن اسـالمی مدرسـین دانشـگاه ها بـا تاکیـد بـر 
وجـود نگاهـی ویـژه در دولـت دوازدهـم نسـبت بـه 
دانشـگاه ها گفـت کـه دولـت خـود را نیازمند مشـورت 
بـا صاحب نظـران و اصحـاب فکـر و اندیشـه می داند. 
او بـه وجـود نگاهـی ویـژه در دولـت دوازدهم نسـبت 
به دانشـگاه و دانشـگاهیان اشـاره کـرد و  گفت که در 
دولـت یازدهـم نیز سـعی شـد ارتبـاط میـان دولت و 

دانشـگاه بیشـتر شـود.

مخالفت با ولی امر مسلمین 
به نوعی شرک است

والمسـلمین  حجت االسـالم 
یـزدی،  مصبـاح  محمدتقـی 
آموزشـی  موسسـه  رییـس 
خمینـی)ره(  امـام  پژوهشـی 
گفـت کـه زمامـدار صالـح بایـد ذهـن مردم را نسـبت 
بـه  و  کـرده  هوشـیار  نمی داننـد  اسـالم  از  آنچـه  بـه 
آنهـا آمـوزش دهـد؛ البتـه در هـر زمانـی نیـز نیازهای 
بدانیـم  بایـد  در هـر صـورت  اسـت؛  مـردم مختلـف 
کـه مخالفـت بـا ولـی امـر مسـلمین بـه نوعی شـرک 
اسـت. ایـن مخالفـت در واقـع مخالفـت بـا خـدا و 

)ع(اسـت. بیـت  اهـل 

نظردولت

ـــا  ـــد ب ـــی بای ـــای روحان ـــه آق ـــت ک ـــان نوش ـــه آرم روزنام
ـــود  ـــوب خ ـــه مطل ـــی کابین ـــای اعالم ـــه وعده ه ـــه ب توج
ـــد طـــی چهارســـال  ـــا بتوان ـــد ت ـــه مجلـــس معرفـــی  کن را ب
ـــه  ـــیند و ب ـــردم بنش ـــر م ـــر در براب ـــت پ ـــا دس ـــده ب آین
شـــخصیتی رییس جمهـــور ســـاز تبدیـــل شـــود. ایـــن 
حـــق آقـــای روحانـــی اســـت کـــه افـــرادی در کابینـــه 
ـــت او  ـــه دول ـــه برنام ـــه ب ـــد ک ـــرار بگیرن ـــدرت ق وی در ق
اعتقـــاد داشـــته باشـــند. بـــرای نمونـــه در دولـــت اول 
ـــد دوران  ـــران ارش ـــور مدی ـــاهد حض ـــی ش ـــای روحان آق

احمدی نـــژاد در بدنـــه اجرایـــی اســـتان ها بودیـــم؛ 
افـــرادی کـــه ذاتـــا تمایلـــی بـــه اجـــرای برنامه هـــای 
ـــی  ـــه حت ـــوری ک ـــتند، ط ـــت نداش ـــس دول ـــر ریی مدنظ
بـــه  ریاســـت جمهوری  تبلیغـــات  دوران  زمـــان  در 
ــا در  ــد تـ ــی می رفتنـ ــای روحانـ ــب آقـ ــتقبال رقیـ اسـ
صـــورت پیـــروزی او در ســـمت خـــود باقـــی بماننـــد. 
روحانـــی به منظـــور افزایـــش راندمـــان کار خـــود بایـــد 

از مدیرانـــی همســـو اســـتفاده کنـــد.

ــیون  ــخنگوی کمیس ــینی، س ــوی حس ــین نق ــید حس س
مجلــس گفــت  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت 
ــات ســنای  ــا اقدام ــه ب ــس طــرح مقابل ــش نوی ــه پی ک
ــن کمیســیون و مرکزپژوهــش  ــکاری ای ــا هم ــکا ب آمری
ــس  ــس مجل ــت. ریی ــده اس ــه ش ــس تهی ــای مجل ه
ــی  ــت مل ــیون امنی ــه کمیس ــرا ب ــالمی اخی ــورای اس ش
ــنای  ــات س ــا اقدام ــه ب ــرح مقابل ــا ط ــت داد ت ماموری
پیــش  ایــن  اکنــون  تدویــن کنــد. هــم  را  آمریــکا 
ــس  ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــکاری مرک ــا هم ــس ب نوی

تهیــه شــده اســت. بــه دلیــل آن کــه در دو هفتــه آینــده 
نویــس در جلســه  پیــش  اســت،  مجلــس تعطیــل 
کمیســیون امنیــت ملــی پــس از تعطیــالت و سرکشــی 
حــوزه هــای انتخابیــه، بررســی مــی شــود. کمیتــه 
روابــط خارجــی مجلــس ســنای آمریــکا چهارخردادمــاه 
تحریم هــای گســترده  اعمــال  ســال جــاری، طــرح 
رای   18 )بــا  را  موســوم  ایــران  علیــه  غیرهســته ای 

ــرد. ــب ک ــف( تصوی ــه رای مخال ــر س ــق در براب مواف

تهیه پیش نویس طرح مقابله با اقدامات سنای آمریکاوقتی مدیران دولت به استقبال رقیب روحانی رفتند

واکنش معاون رییس جمهور به یک خبر
امیــری، معــاون امور مجلس رییس جمهور از طرح مطالب بی اســاس در 
مورد ســوال نمایندگان از رییس جمهور ابراز تاســف کرد و گفت که طرح 

ادعاهایــی نظیــر اینکــه ۸۸ نماینده مجلس ســوال از رییس جمهور را امضاء 
کرده اند، خالف واقع اســت و هیچ گونه پایه و اساســی ندارد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

دبیــر ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان 
ــون  ــت روحانی ــتفاده از ظرفی ــت: اس ــان گف کرم
بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی موثــر و 
ضــروری اســت. حســین چناریــان ضمــن تبریک 

بــرای انتصــاب حجت االســالم جاللــی بــه عنــوان 
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان 
عملکــرد ایــن ســازمان در خصــوص کاهــش 
آســیب هــای اجتماعــی را در حــوزه کاهــش 

ــت. ــوب دانس ــی مطل ــای اجتماع ــیب ه آس
ــم  ــان و قل ــا بی ــون ب ــت: روحانی ــان داش وی بی
ــش  ــتقیمی در کاه ــر مس ــد تأثی ــود می توانن خ
آســیب هــای اجتماعــی داشــته باشــند، کــه ایــن 
امــر هزینــه کمتــری نیــز در بــر دارد و لــذا بــا ایــن 
کار کار بایدهــا و نبایدهــای دینی را توســعه داده و 
توجــه بیشــتری به مباحــث نوین جامعــه از جمله 
آســیب های اجتماعــی از خــود نشــان دهنــد تــا با 

درک بهتــر مســائل بــه کمــک مــردم بشــتابند.

استفاده از ظرفیت روحانیون برای کاهش 

آسیب های اجتماعی موثر است

كشف ۱۸0 ميليون ریال تلفن همراه قاچاق در کرمان
رییس پلیس آگاهی استان ازکشف تعدادی گوشی قاچاق به ارزش 180میلیون ریال 
خبرداد. سرهنگ یدهللا حسن پور گفت: در ادامه برخورد با توزیع کنندگان کاالی قاچاق، 
ماموران پلیس آگاهی پس از اطالع از فروش تعدادی گوشی تلفن همراه، نسبت به 
بررسی های کارشناسی اقدام و قاچاق بودن کاال مسجل شد. 

رییس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد

بیمه، بانک و مالیات، سه مشکل اصلی
 بنگاه های اقتصادی استان کرمان

شورای گفت وگو استانی دولت و بخش خصوصی 

شـــورای گفـــت و گـــوی دولـــت و بخـــش 
خصوصـــی مجالـــی بـــرای تعامـــل بیشـــتر ارکان 
حاکمیـــت بخصـــوص قـــوه مجریـــه )دولـــت( 
بـــا بخـــش خصوصـــی اســـت کـــه از یـــک ســـو 
ـــب و کار و  ـــع کس ـــع موان ـــه رف ـــبت ب ـــد، نس بتوان
ـــاعی  ـــریک مس ـــادی تش ـــت اقتص ـــهیل فعالی تس
بیشـــتر کنـــد و از دیگـــر ســـو بـــه منطقـــی 
ـــش  ـــهم بخ ـــعه س ـــت و توس ـــدازه دول ـــردن ان ک
ـــت  ـــد.  گف ـــور بیانجام ـــاد کش ـــی در اقتص خصوص
ـــی از  ـــی در برخ ـــش خصوص ـــت و بخ ـــوی دول و گ
ـــاختار  ـــا س ـــب ب ـــا، متناس ـــورهای دنی ـــر کش دیگ
ـــه  ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــورد اس ـــورها، م ـــی کش حقوق
ــود  ــرای بهبـ ــده ای بـ ــوالت عمـ ــاء تحـ و منشـ

محیـــط کســـب و کار شـــده اســـت.  

چناریـان بـا اشـاره بـه نقش ائمـه جماعـات در 
سـاماندهی، هدایـت و نظـارت در جامعـه عنوان 
کـرد: داشـتن روحیـه مطالبه گـری در روحانیون 
ضـروری اسـت بـه ایـن صـورت کـه روحانـی از 
رییـس کالنتری محله خـود جرائـم و ناهنجاری 
هـا را سـوال کنـد و بـا همـکاری او و معتمـدان 
و  هـا  ناهنجـاری  بـردن  بیـن  از  بـرای  محـل 

مشـکالت فرهنگـی برنامـه ریـزی کننـد.  

صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس 
اســتان  کشــاورزی  و  معــادن 
رســالت  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان 
بازرگانــی،  اتــاق  قانونــی  و  اصلــی 
بهبــود فضــای کســب و کار اســت 
ــن  ــه، گرفت ــوع بیم ــه موض ــت: س گف
تســهیالت بانکــی و پرداخــت مالیــات 
ــگاه هــا بیشــترین  در بخــش اداره بن
دغدغــه را ایجــاد کــرده اســت. ســید 
مهــدی طبیــب زاده در شــورای گفــت 
و گــوی اســتانی دولــت و بخــش 
خصوصــی کرمــان افــزود: بــرای رفــع 
ایــن مشــکالت و موانــع در بنــگاه 
هــای اقتصــادی، آمــوزش ذینفعــان، 
اتــاق  هــای  کمیســیون  تقویــت 
بازرگانــی، اصــالح قوانیــن و مقــررات 
و تعامــل بــا ســازمان هــا و ادارات 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
اصــالح  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
بــا  متعــددی  جلســات  مقــررات، 
مربوطــه  هــای  متولیــان ســازمان 

ــی  ــزار م ــران برگ ــب نظ ــز صاح و نی
ــکل،  ــن مش ــع ای ــا رف ــرا ب ــود زی ش
ــود  ــکالت موج ــی از مش ــش مهم بخ

رفــع مــی شــود.
طبیــب زاده گفــت: شــورای گفــت 
و گــو بــا تصویــب برنامــه ششــم 
ــه  ــه ک ــی یافت توســعه کشــور موقعیت
ــالح  ــرای اص ــی ب ــد مجرای ــی توان م

قوانیــن باشــد.
ــی  ــکل اصل ــه مش ــان اینک ــا بی وی ب
و  رقیــب  بــی  اجتماعــی  تامیــن 
ــت: در  ــت گف ــود آن اس ــاری ب انحص
دولــت دهــم هیــات مدیــره ایــن 
ســازمان بــه هیــات امنــا تبدیــل شــد.

در  داوری  مرکــز  تشــکیل  بــه  وی 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــاره و  ــان اش ــتان کرم ــاورزی اس کش
بیــان کــرد: در ایــن زمینــه همایشــی 
بــزرگ برگــزار کــرده ایــم و امیدواریــم 
ــه  مجموعــه خدمــات انجــام شــده، ب
بهبــود فضــای کســب و کار اســتان 

ــود. ــر ش ــان منج کرم
و  دولــت  گــوی  و  شــورای گفــت 
بــرای  مجالــی  خصوصــی  بخــش 
حاکمیــت  ارکان  بیشــتر  تعامــل 
ــا  بخصــوص قــوه مجریــه )دولــت( ب
بخــش خصوصــی اســت کــه از یــک 
ــع  ــع موان ــه رف ــد، نســبت ب ســو بتوان
فعالیــت  تســهیل  و  کار  و  کســب 
اقتصــادی تشــریک مســاعی بیشــتر 
کنــد و از دیگــر ســو بــه منطقــی 
کــردن انــدازه دولــت و توســعه ســهم 
بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور 

بیانجامــد.
بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت 
دیگــر  از  برخــی  در  خصوصــی 
بــا  متناســب  دنیــا،  کشــورهای 
مــورد  حقوقــی کشــورها،  ســاختار 
منشــاء  و  گرفتــه  قــرار  اســتفاده 
بهبــود  بــرای  ای  عمــده  تحــوالت 
محیــط کســب و کار شــده اســت.

شــورای گفــت و گــو کــه در ادامــه 

ــی اصــل  ــای کل ــی سیاســت ه منطق
قانــون  نیــز  و  قانــون اساســی   44
مربــوط اســت، همســو بــا بخــش 
کلــی  هــای  سیاســت  اقتصــادی 
ــام معظــم  ــی مق ــه پنجــم ابالغ برنام
ــاده 75  ــی م ــه ط ــت ک ــری اس رهب
ــون برنامــه پنجــم توســعه شــکل  قان

گرفــت.

ارائه مدل جدید در پنجره 
واحد سرمایه گذاری کرمان

اســتاندار کرمــان گفــت: در راســتای 
ســرمایه  واحــد  پنجــره  تحقــق 
ــه  ــتان کار را ب ــن اس ــذاری در ای گ
شــکلی دنبــال مــی کنیــم کــه مــدل 
مناســب و جدیــدی را در ایــن حــوزه 
عرضــه کنیــم. علیرضــا رزم حســینی 
روز پنجشــنبه در شــورای گفــت و 
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گ
ــی در اســتان  ــای بزرگ ــزود: کاره اف
کرمــان بــا تحقــق پنجــره واحــد 
ــام  ــت انج ــذاری در دس ــرمایه گ س
ــن  ــده در ای ــاه آین اســت و در دو م
ــذاری  ــات اثرگ ــاهد اقدام ــوزه ش ح

ــود. ــم ب خواهی
برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

موانــع موجــود در مســیر توســعه 
ــه  ــوط ب ــتغال مرب ــادی و اش اقتص
حکومــت مرکــزی اســت و بایــد در 
ســطح کشــور بررســی و رفــع شــود 
اظهــار کــرد: هــدف نهایــی اقتصــاد، 
همــه  و  اســت  اشــتغال  ایجــاد 
راســتای  در  بایــد  هــا  دســتگاه 
ــد. ــت کنن ــم حرک ــن مه ــهیل ای تس
بنگاهــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــا  اجتماعــی  تامیــن  ماننــد 
یکــی  بــه  اجتماعــی،  رویکــردی 
حــوزه  در  تاثیرگــذار  نهادهــای  از 
اقتصــاد کشــور تبدیــل شــده و بایــد 
ــی در  ــای الزم و قانون ــپاری ه واس

شــود. انجــام  ســازمان  ایــن 
ــع  ــون رف ــرد: قان وی خاطرنشــان ک
جــاری  ســال  در  تولیــد  موانــع 
ــته  ــال گذش ــر از س ــکلی بهت ــه ش ب
بــه خوبــی  بایــد  و  ابــالغ شــده 

اجرایــی شــود.
ــد  ــرد: بای ــح ک ــینی تصری رزم حس
در ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 
و اشــتغال در اســتان کرمــان بــه 
ــی  ــه تحول ــم ک ــه ای گام برداری گون

ــد. ــه رخ ده ــن زمین ــزرگ در ای ب

مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا 
فضایـی  اختصـاص  از  )س( 
ویـژه جهـت دفـن خانـواده ایثارگـران در 
الزمـان خبـر  مجموعـه مسـجد صاحـب 
داد. محمـد رضـا نارویـی بـا اعـالم ایـن 
از  تکریـم  راسـتای  در   : گفـت  خبـر 
مجموعـه  در  ،فضایـی  ایثارگـران 
دفـن  بـرای  الزمـان  صاحـب  آرامسـتان 
خانـواده ایثارگـران در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. وی گفـت : در فـاز اول قریب 70 
قبـر بصـورت دو طبقه ایجاد شـده اسـت 
بعـدی  هـای  فـاز  در  میـزان  ایـن  کـه 

یابد. افزایش می 
 : گفـت  دو  منطقـه  شـهردار 
افتتـاح  آمـده  بیهقـی  بوسـتان 
اسـت.رامین امیـر مـداح بـا بیـان اینکـه 
بوسـتان هـای زیـادی در ایـن منطقه در 
 100 تکمیـل  ،از  اسـت  احـداث  حـال 
اکنـون  هـم  بیهقـی  بوسـتان  درصـدی 
را  بوسـتان  ایـن  داد. وی وسـعت  خبـر 
3400 مترمربـع عنـوان کـرد و یادآور شـد 
: این بوسـتان در بولوار جمهوری اسـالمی 

نبش خیابان بیهقی واقع شـده اسـت.
مدیرعامـل سـازمان اتوبوسـرانی 
سـرویس  از  حومـه  و  کرمـان 
دهـی ویـژه بـه شـهروندان برای شـرکت 
در مراسـم جمـع خوانـی قـرآن کریم در 

ایام مـاه مبارک رمضان خبر داد.
محمـود ایرانمنـش بـا اشـاره به 
مـاه  ایـام  در  هرسـاله  اینکـه 
قـرآن  خوانـی  جمـع  مراسـم  مبـارک 
مـی  برگـزار  ثـارا...  حسـینیه  در  کریـم 
شـود،گفت:به منظـور تامیـن رفـاه حـال 
در  شـرکت  بـه  تمایـل  شـهروندانی کـه 
دارند،سـرویس  را  معنـوی  امـر  ایـن 
تـا  دسـتگاه   12 توسـط  ویـژه   دهـی 
پایـان مـاه مبـارک رمضـان انجـام مـی 

شود.
اتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
نشـانی و خدمـات ایمنـی اعالم 
از  یکـی  تلفنـی  تمـاس  طـی   : کـرد 
125سـازمان  سـامانه  بـا  شـهروندان 
اتـش نشـانی در سـاعت 23 و 45دقیقه  
خبـر از حریـق یـک بـاب مغـازه  لـوازم 
خیابـان  در  واقـع  بهداشـتی  و  ارایشـی 
نیروهـای  سـریعا  داد  کرمـان  شـفای 
اعـزام  حادثـه  محـل  بـه  نشـانی  آتـش 
داد  ادامـه  عسـکری  علـی  شـدند. 
:نیروهـای آتـش نشـانی ضمـن حضـور 
در محـل و انجـام سـریع عملیـات اطفـا 
بـه  آتـش  هـای  شـعله  گسـترش  از   ،
دیگـر قسـمت هـای مغازه و مغـازه های 

همجـوار  جلوگیری کردند.

گزیده ها

چهار  طرح کشاورزی در رفسنجان 
بهره برداری شد

بهره بـرداری از چهـار طرح کشـاورزی بـا اعتبار 
81.5 میلیـارد ریـال در رفسـنجان آغـاز شـد با 
نماینـده مـردم در مجلـس  حضـور فرمانـدار، 
و  جهـاد کشـاورزی  مدیـر  اسـالمی،  شـورای 
جمعـی از مسـووالن بـه مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزی چنـد طـرح 
تـن    10 بـا ظرفیـت  ماهـی گرمابـی  پـرورش  بهره بـرداری شـد.طرح 
بـه مسـاحت 7 هـزار و 500 متـر مربـع و اعتبـار 2 میلیـارد ریـال بـا 

اشـتغالزایی دو نفـر بـه بهره بـرداری رسـید.
همچنیـن یـک طـرح پـرورش قـارچ نیز بـا اعتبـار 3 میلیـارد ریال و 

24 نفـر اشـتغالزایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم افتتـاح شـد.
در ادامـه یـک طـرح آبیـاری تحت فشـار بـا اعتبـار 6 میلیـارد و 500 
میلیـون  ریـال در مسـاحت 60 هکتـار در رحیم آباد آگاه بـه بهره برداری 
رسـید و طـرح مـرغ گوشـتی 105 هزار قطعـه ای به مسـاحت 5 هکتار 

بـا اعتبـار 700 میلیـارد ریـال نیز افتتاح شـد.

60 هـزار تن گندم در رودبار 
تولید شد جنوب 

فرمانـدار رودبارجنوب گفـت: 60 هزار تن محصول 
گنـدم بـا کیفیـت در سـال زراعـی جـاری در این 
شهرسـتان تولیـد شـد. عطاناوکی  افزود: سـطح 
زیـر کشـت محصول گندم امسـال رودبـار جنوب 

16 هـزار و 570 هکتـار بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خریـد تضمینـی گنـدم از 14 فروردین سـال جـاری از 
مـزارع شهرسـتان رودبـار جنـوب آغـاز شـد و هـم اکنـون بـه پایان رسـید 
اظهـار کرد: نخسـتین محموله برداشـت ایـن محصول در جنـوب کرمان از 

ایـن شهرسـتان بوده اسـت.
فرمانـدار رودبارجنـوب اظهـار کرد: این شهرسـتان یکـی از مهمترین قطب 
هـای تولیـد گنـدم در اسـتان کرمـان اسـت و در ایـن زمینـه بـا تشـویق 
بیشـتر کشـاورزان به کاشـت این محصول این روند ادامه خواهد داشـت.
وی بیـان کـرد: بـا برنامه ریـزی های انجام شـده هیچ مشـکلی در زمینه 

خریـد و انبـار گندم در این شهرسـتان وجـود ندارد.

جهاد 
کشاورزی

رودبار 
کرمان جنوب 

امـور  مدیـر کل 
دارایـی  و  اقتصـادی 
اسـتان کرمان با اشاره 
بـه اینکـه قـرار اسـت 
اسـتعالمات مربوط به سرمایه گذاری از طریق مرکز 
سـرمایه گذاری اسـتان انجـام شـود گفـت: اتـالف 
وقت در اسـتعالمات از مشکالت سـرمایه گذاری در 
اسـتان کرمان اسـت. حمید شیخ اسـدی امـروز در 
جلسـه پنجره واحد اقتصادی اسـتان کرمـان اظهار 
داشـت: از ابتدای دولت با تاکید اسـتاندار در بحث 
رفـع مشـکالت سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، 
جلسـات پنجره واحد اسـتان هر هفته سه شـنبه ها 

می شـود. برگـزار 
بـا  سـرمایه گذاری  خدمـات  مرکـز  افـزود:  وی 
همکاری اتاق بازرگانی اسـتان در سـال های گذشته 

نسـبت به برگـزاری جلسـات شـورای گفت و گو نیز 
اقـدام کـرده و از ایـن بابـت مشـکالت بسـیاری از 

سـرمایه گذاران برطـرف شـده اسـت.
مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمان با 
اشـاره به فعالیت های مرکز خدمات سـرمایه گذاری 
اسـتان در ایـن مـدت گفـت: شناسـایی و معرفـی 
فرصت هـای سـرمایه گذاری، راهنمایـی و مشـاوره 
بـه سـرمایه گذاران مراجعه کننده و پیگیـری صدور 
مجـوز سـرمایه گذاری خارجـی  و همچنین تعیین 
تکلیـف اراضـی اعالم شـده جهـت سـرمایه گذاری 
از  بخشـی  خورشـیدی  نیـروگاه  پروژه هـای  در 

فعالیت هـای ایـن مرکز اسـت.
وی خاطر نشـان کرد: توسـط همین سـرمایه گذاران 
خارجـی جذب شـده در اسـتان، 7.7 میلیـون دالر 
در سـطح کشـور سـرمایه گذاری انجام شـده است.

اتالف وقت در استعالمات؛ مشکل
 سرمایه گذاری در کرمان
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کرمان ویچ

فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف 
گــرم  کیلــو   357 و  تــن  یــک 
ــتگیری  ــیش و دس ــاک و حش تری
ــرج  دو قاچاقچــی در شهرســتان فه
خبــر داد. ســردار  رضــا بنــی اســدی 
فــر بیــان داشــت: مامــوران پلیــس 
ــا  ــواد مخــدر اســتان ب ــا م ــارزه ب مب
ــواد  ــا م ــارزه ب ــس مب ــکاری پلی هم
ــا انجــام  مخــدر شهرســتان فهــرج ب
از  اطالعاتــی  اقدامــات  یکســری 

ــواد مخــدر  ــه ای از م ــل محمول حم
ــدند. ــع ش مطل

ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا بیــان 
ــرج- ــور فه ــوران در مح ــه مام اینک

ــر  ــتگاه تریل ــک دس ــه ی ــدان ب زاه
مشــکوک شــدند و آن را متوقــف 
انتقــال  از  پــس  افــزود:  کردنــد، 
ــو و  ــگ 675 کیل ــه پارکین ــودرو ب خ
700 گــرم حشــیش و  681 کیلــو 
آن  از داخــل  تریــاک  500 گــرم   ,

ــا  ــر ب ــدی ف ــی اس ــد. بن ــف ش کش
ــات  ــن عملی ــه در ای ــه اینک اشــاره ب
دو قاچاقچــی کــه قصــد انتقــال 
ــه  ــدر را ب ــواد مخ ــه م ــن محمول ای
مرکــز کشــور داشــتند، دســتگیر 
شــدند، تصریــح کــرد: مــواد کشــف 
شــده بــه همــراه خــودرو توقیفــی و 
متهمــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی 
ــدند.  ــی ش ــع قضای ــل مراج تحوی

فرمانــده انتظامــی اســتان در پایــان 
ــن  ــوان تامی ــه عن ــس ب ــت: پلی گف
کشــور  داخلــی  امنیــت  کننــده 
،بــا مخــالن نظــم و امنیــت بــه 
خصــوص ســوداگران مــرگ برخــورد 

ــرد. ــد ک ــه خواه قاطعان

کشف یک تن و 357 کیلو 
حشیش و تریاک از تریلر

پیگیر فعالیت تاکسی اینترنتی 
خواهیم بود

ــتر  و  ــدن بس ــم ش ــورت فراه ــت: در ص ــیرجان گف ــهرداری س ــت ش سرپرس
زیرســاخت های الزم، از فعالیــت تاکســی اینترنتــی اســتقبال می کنیــم و پیگیــر 

اجــرای آن هســتیم.
رضــا ســروش نیــا گفــت: امنیــت شــهروندان از هــر مقولــه دیگــری بــرای مــا 
مهمتــر اســت و وظیفــه اصلــی ســازمان های تاکســیرانی حمــل و نقــل درون 
شــهری، فراهــم کــردن بســتری امــن و قابــل اعتمــاد بــرای شــهروندان اســت که 

در ایــن راســتا پیگیــر فعالیــت تاکســی اینترنتــی خواهیــم بــود.
وی تصریــح کــرد: وظیفــه ســاماندهی و جابه جایــی بــار و مســافر درون شــهری 
ــازی  ــده وزارت راه و شهرس ــه عه ــهرها ب ــارج از ش ــهرداری ها و در خ ــده ش برعه
اســت و بــه همیــن دلیــل خودروهــاي ســواري مســافربري بايــد زیــر نظــر ايــن 

دو نهــاد فعالیــت کننــد.
ــر تاکســیرانی شــهرداری  همچنیــن مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت ب
ســیرجان خاطرنشــان کــرد: شــركت ها و موسســاتي مي تواننــد تحــت عنــوان 
تاکســی اينترتــي  فعاليــت کننــد كــه از ســازمان تاكســيراني پس از ســير فرايند 
مقــرر قانونــي و تاییدیــه مراجــع ذيصــالح، پروانــه بهره بــرداري دريافــت کننــد. 
ــن،  ــده تاکســی یابی آنالی ــا رواج پدی ــادآور شــد: ب ــدس حســین افشــار ی مهن
ممکــن اســت عمــال در کســب و کار تاکســی ها و تاکســی تلفنی هــای ســطح 
شــهر اختــالل وارد شــده و ایــن پدیــده جدیــد می توانــد بــه برخــی خانواده هــا 
کــه امــورات زندگــی خــود را از طریــق جابه جایــی مســافر بــه عنــوان شــغل اول 

و اصلــی، آســیب وارد کنــد.
وی گفــت: از آنجــا کــه حمــل  و نقل مســافری درون  شــهری بویژه در کالنشــهرها 
بایــد از ســوی شــهرداری  ها نظــارت شــود، بــه نظــر می رســد بــا اجــرای طــرح 
تاکســی اینترنتــی بتــوان امنیــت شــهروندان و حقــوق  تاكســيرانان را از همــه 

جهــات فراهــم کــرد.  

مجلس به دنبال استقالل 
تامین اجتماعی از دولت

پورابراهیمی: به طور جدی پیگیر این طرح هستیم

اصالح برخی مصوبات دولت قبل
رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس بـه برخـی مصوبات 
خـالف قانـون در ارتبـاط بـا تامیـن اجتماعـی کـه در دولـت قبـل 
مصـوب شـدند اشـاره کـرد و گفـت کـه در قانـون هـم آمـده اگـر 
آییـن نامـه ای کـه اصـالح شـده، مطابـق بـا متـن قانـون نبـود 
هیـات تطبیـق در مجلـس مـی تواند آن را لغـو کند. او خبـر داد که 
درخواسـت اصـالح و یا ابطـال تعدادی از این مصوبـات دولت قبل 
را بـه رییـس مجلـس داده ایـم و امیدواریـم بـا اصالح ایـن موارد 
بتوانیـم بیمـه تامیـن اجتماعـی را بـه اصـل خـودش، بازگردانیم.

نیروگاه خورشیدی کرمان با حضور 
وزیر نیرو به بهره برداری خواهدرسید

مدیـركل  اصغـری؛  مهنـدس 
روابـط عمومـی سـازمان انـرژی 
بهـره  و  پذیـر  تجدیـد  هـای 
وری ایـران در بازدیـد از نیـروگاه 20مگاواتـی خورشـیدی 
كرمـان گفـت: در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بیـش از 
4۸ میلیـون كیلو وات سـاعت انـرژی الكتریكی تولیدی 
توسـط نیـروگاه هـای تجدیدپذیر وارد شـبكه سراسـری 
بـرق شـده اسـت. وی بـا تقدیر از شـركت سـرمایه گذار 
گفـت: بـا هماهنگـی هـای صـورت گرفته بـا دفتـر وزیر 
نیـرو در اوایـل تیرمـاه بـا حضـور مهنـدس چیـت چیان 

ایـن نیـروگاه بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید. 

سه متهم در رابطه با قتل 
عنبرآباد دستگیر شدند

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
اشـاره  بـا  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
بـه قتل یک مـرد میانسـال روز 
چهارشـنبه در ایـن شهرسـتان گفت: سـه متهـم در زمینه 
قتـل بامـداد امـروز عنبرآبـاد دسـتگیر شـدند. یوسـف 
سـبحانی افـزود: پـس از تحقیقات اولیه مشـخص شـد 
مـرد میانسـالی بـه دلیـل اصابـت ضربـات متعـدد یک 
شـی برنده به ناحیه سـر و گردن به قتل رسـیده اسـت. 
دادسـتان عنبرآبـاد اظهـار کـرد: تحقیقـات در راسـتای 
شناسـایی عوامـل قتـل و کشـف آلـت قتالـه ایـن مـرد 

ادامـه دارد. 

رونق کشت گاوزبان وگل 
محمدی درکوهبنان

ـــزارع  ـــترش م ـــتای گس در راس
ـــزار  ـــون ه ـــا کن ـــان ت گل گاوزب
ـــان  ـــار زن ـــال در اختی و 500 نه
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــده ای ـــرار داده ش ـــتایی ق روس
کـــه در هـــر هکتـــار بیـــن 600 تـــا هـــزار کیلوگـــرم 
گاوزبـــان در شهرســـتان کوهبنـــان برداشـــت شـــده 
مدیـــر جهـــاد  اکبـــر مجیـــدی؛  علـــی  اســـت. 
کشـــاورزی شهرســـتان کوهبنـــان گفـــت: در حـــال 
حاضـــر بیـــش از پنـــج هکتـــار از مـــزارع کوهبنـــان 

زیـــر کشـــت گل گاو زبـــان قـــرار دارد. 

توزیع 200 بسته غذایی
 در کرمان

هـالل  جمعیـت  سرپرسـت 
احمـر کرمـان گفـت : جمعیت 
هـالل احمـر کرمـان بـه همـت 
خیریـن و داوطلبیـن خود و با همـکاری انجمن نخبگان 
کرمـان اقـدام بـه تهیـه و توزیـع 200 سـبد غذایـی بیـن 
نیازمنـدان نموده اسـت. حسـن نامجو گفـت : از  ابتدای 
مـاه رمضـان تاکنـون برگزاری طـرح ملی همـای رحمت 
در ایـن شهرسـتان چشـمگیر بـوده و خیرین زیـادی در 
ایـن طـرح شـرکت کرده انـد. وی افـزود: ایـن اطعام در 
قالـب طـرح همـای رحمـت در سـطح شهرسـتان کرمان 

انجام شـده اسـت.  

برق 
هالل کوهبنان شمال 

احمر  دادگستری 

مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی وخدمــات ایمنــی کرمــان گفت 
: باتوجــه بــه فراررســیدن فصــل تابســتان وگرمــی هــوا الزم اســت 
شــهروندان در حفــظ فضاهای ســبز وجنگلی شــهری کوشــا باشــند.
ــان اســتفاده از فضاهــای  ــی عســکری گفــت همشــریان در زم عل
ســبز شــهری وجنگلــی جهــت جلوگیــری از روشــن کــردن آتــش  
ســوزی از روشــن کــردن آتــش حتــی آتــش هــای کوچــک 
درزیردرختــان خــودداری نماینــد ودر صــورت روشــن کــردن آتــش 

اطــراف آن را ســنگ چیــن نماینــد تــادر صــورت وزش بــاد از پخــش 
شــدن آن جلوگیــری بــه عمــل آیــد. بعــد از مراجعــت وقبــل از ترک 
محــل از خامــوش بــودن آتــش اطمینــان حاصــل نماینــد. وی گفت 
ــی  ــح در فضاهــای ســبز وجنگل ــان تفری : الزم اســت مــردم در زم
خاروخاشــاک اطــراف درختــان را در روشــن کــردن آتــش پاکســازی 
نماینــد واز پرتــاب کــردن جرقــه وســیگار در جنــگل وزیــر درختــان 

خــودداری نماینــد. 

رییــس اداره نظــارت بر ســاخت راههــای روســتایی اداره کل راه و 
شهرســازی جنــوب اســتان کرمان گفــت: 12 هــزار و 270 میلیارد 
ریــال بــرای تکمیــل راههــای روســتایی هفــت شــهر جیرفــت، 
ــاب در  ــار و فاری ــج، منوجــان، رودب ــاد، قلعــه گن ــوج، عنبرآب کهن
ــا بیــان اینکــه  جنــوب اســتان نیــاز اســت. وحیــد افشــارپور ب
یکهــزار و 993 روســتا در جنــوب اســتان وجــود دارد افــزود: طول 

راههــای ایــن روســتاها بیــش از 6 هــزار و 170 کیلومتــر اســت.
ــاالی 50  وی بیــان کــرد: یکهــزار و 940 کیلومتــر راه روســتایی ب
ــوب  ــازی جن ــیس اداره کل راه و شهرس ــدای تاس ــوار از ابت خان
کرمــان تاکنــون آســفالت شــده و یکهــزار و 100 کیلومتــر راه در 
روســتاهای بــاالی 50 خانــوار باقــی مانــده کــه در صــورت تامیــن 

اعتبــار احــداث خواهــد شــد. 

شهروندان از روشن کردن آتش زیر درختان 
خودداری کنند

نیاز بیش از 12هزار میلیارد ریال برای تکمیل راههای 

روستایی جنوب کرمان

شهردار شهداد استعفا داد
شــنیده شــده محسن مشرفی، شهردار شهداد از سمت خود استعفا 

کرده. این در حالی اســت که برخی اهالی شــهداد برای ماندن او 

طوماری امضا کرده بودند.

عطیه بهره بر
خبرنگار / پیام ما

ــال  ــه دنب ــس ب ــدگان مجل نماین
اجــرای طرحــی بــه نــام اصــالح 
در  مالــی  نهادهــای  ســاختار 
کشــور هســتند کــه بــه موجــب 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی آن، س
از دولــت، مســتقل خواهــد شــد.

ایــن موضــوع را پنــج شــنبه 
کمیســیون  رییــس  گذشــته 
شــورای  مجلــس  اقتصــادی 
شــورای  جلســه  در  اســالمی 
ــت و بخــش  گفــت و گــوی دول
خصوصــی کرمــان رســانه ای 
کــرد. محمدرضــا پــور ابراهیمــی 
از مشــکالت بیمــه، مالیــات و 
ــا  ــادی ب ــوزه اقتص ــک در ح بان
عنــوان »بمــب« یــاد کــرد و 
ــه  ــوص بیم ــه در خص ــت ک گف
هــا، اســاس بحــث در حــوزه 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 

ــرد و  ــه او رویک ــه گفت ــت. ب اس
نــگاه دولــت هــا بــه حــوزه بیمــه 
ای، اداره ســازمان هــای بیمه ای 
اســت کــه در هیــچ جــای دنیــا 
ــول آن  ــه پ ــه ای ک ســازمان بیم
ــد،  را  کارگــر و کارفرمــا مــی دهن
توســط دولــت اداره نمــی شــود. 
بــه اعتقــاد او امــروز کارگــر و 
کارفرمــا هیــچ نقشــی در اداره 
ســازمان تامین اجتماعی کشــور 
ــک  ــن موضــوع ی ــه ای ــد ک ندارن
نقــض بــزرگ اســت. بــه همیــن 
ــا عنــوان طــرح  دلیــل طرحــی ب
اصــالح ســاختار نهادهــای مالــی 
در ایــران نوشــته شــده کــه یکــی 
از مهــم تریــن اولویــت هــای 
ــرح، اســتقالل ســازمان  ــن ط ای
دولــت  از  اجتماعــی  تامیــن 
اســت. نماینــده مــردم کرمــان و 
راور در مجلــس شــورای اســالمی 
از پیگیــری جــدی بــرای اجــرای 

ــر داد. ــرح خب ــن ط ای

 اختالف نظر 
تامین اجتماعی و دولت

در حالــی رییــس کمیســیون 
طــرح  از  مجلــس  اقتصــادی 
اجتماعــی  تامیــن  اســتقالل 
از دولــت خبــر داده کــه ایــن 
ســازمان بــزرگ ایــن روزهــا 
هــای  وزارتخانــه  برخــی  بــا 
بــه  دارد،  اختــالف  دولــت 
طــوری کــه چنــد روز پیــش 
ــد  ــات بلن ــن اختالف ــدای ای ص
شــد. محمــد آقاجانــی، معــاون 
ــه گذشــت  ــر بهداشــت هفت وزی
گفــت کــه ســازمان هــای بیمــه 
گــر 9 هــزار میلیــارد تومــان 
ــی  ــای دولت ــتان ه ــه بیمارس ب
بدهــی دارنــد و ایــن بدهــی 
هــا، بیمارســتان هــا را بــه مــرز 
بحــران کشــانده. ایــن در حالــی 
اســت کــه بدهــی ســازمان هــای 
بیمــه گــر بــه داروخانــه هــا 
هــم مــدت هاســت کــه پابرجــا 

اســاس  بــر  اگرچــه  مانــده. 
گزارشــی کــه خبرگــزاری رســمی 
ــا نیمــی  ــران داده، تنه دولــت ای
ــه  ــای بیم ــازمان ه ــی س از بده
گــر بــه بیمارســتان هــا مربــوط 
بــه تامیــن اجتماعــی اســت 
بیمــه  بــه  بدهــی  مابقــی  و 
ســالمت اختصــاص دارد، امــا 
احمــد حمــزه، عضــو کمیســیون 
معتقــد  مجلــس  بهداشــت 
ســالمت  بیمــه  کــه  اســت 
منابــع،  نداشــتن  دلیــل  بــه 
ــی  دســتش بســته اســت و نم
ــا  ــتان ه ــی بیمارس ــد بده توان
ــه او، برخــی  ــه گفت ــردازد. ب را بپ
اجــرای  بــرای  کــه  منابعــی 
ــر  ــرح تحــول ســالمت در نظ ط

ــه 10  ــود، از جمل ــده ب ــه ش گرفت
درصــد درآمــد ناشــی از اجــرای 
هدفمنــدی یارانــه هــا، بــه بیمــه 
ســالمت اختصــاص نیافــت و 
ــه  ــن بیم ــل ای ــن دلی ــه همی ب
منابــع نــدارد. بــه اعتقــاد حمــزه، 
تامیــن اجتماعــی امــا وضعیــت 
او گفــت کــه  دارد.  متفاوتــی 
ــل دیگــر  ــه دلی ــن ســازمان ب ای
طلــب هایــی کــه از دولــت دارد، 
حاضــر بــه پرداخــت بدهــی بــه 
بیمارســتان هــای دولتی نیســت 
و مــی گویــد ابتــدا دولــت طلــب 
هایــش را بدهــد و بعــد نســبت 
بــه بدهــی هــا اقــدام مــی کنــد. 
در حالــی کــه تامیــن اجتماعــی 
در بحــث منابــع مشــکلی نــدارد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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داده نمای زیر به شما مفیدترین نوشیدنی های ماه رمضان دانستنی ها
را معرفی می کند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

 در این صفحه می توانید عکس هایی را که در سایت ها 
منتشر شدند، ببینید. مثل عکس روز نشنال جئوگرافیک.

نگاه

زمین لرزه در مرز مکزیک و گواتماال/ رویترز

زمین بیسبالی که در آن به نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا تیراندازی شد/ رویترز

روش جالب مشهدی ها برای فرهنگ سازی ایستادن در صف/ خبرآنالین

ریزش ساختمان دو طبقه در مشهد/ واحد مرکزی خبر

عکس روز نشنال جئوگرافیک/ پرواز آکروباتیک هواپیماها در شهر پوزنان لهستان

SWNS /قربانیان  حادثه آتش سوزی لندن

تشییع پیکر استاد تجویدی از خانه هنرمندان/ ایلنا

boredpanda /روستای زیبایی در رومانی که در پسماند معدن دفن شد
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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 پنجاه و ششمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو در ستاد کرمان، 4
برگزار شد. در این جلسه گزارش های تولید و MIDRP و زیرساخت شرکت های 
فوالد زرند ایرانیان، فرآوان زغالسنگ پابدانا، فوالدسیرجان ایرانیان، بابک مس 
ایرانیان، فروسیلیس غرب پارس،گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه ،کاراوران 
صنعت خاورمیانه، فوالد بوتیا و سمنگان ترابر ایرانیان ارائه گردید.

صمت

همدلی و همکاری و تالش 

چاره افزایش تولید است
ــركت  ــل شـ ــر عامـ ــالح، مدیـ ــرج فـ ایـ
اظهـــار  زغالســـنگ کرمـــان  معـــادن 
داشـــت : شـــركت زغالســـنگ پـــس از 
ـــذاری از ســـال 92، خصوصـــی شـــده  واگ
ـــن  ـــرای ای ـــكالتی ب ـــال آن مش ـــه دنب و ب

شـــركت بـــه وجـــود آمـــد. 
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــركت 
ــد  ــا تاکیـ ــالح بـ ــرج فـ ــنگ، ایـ زغالسـ
ایجـــاد  در  رســـانه  هـــا  نقـــش  بـــر 
انگیـــزه و تقویـــت روحیـــه همـــکاری 
در بیـــن کارگـــران خاطـــر نشـــان کـــرد: 
ــت  ــن ظرفیـ ــنگ ایـ ــرکت زغالسـ در شـ
ــی  ــکالت کنونـ ــه از مشـ ــود دارد کـ وجـ
ــاله  ــکار ایـــن مسـ ــد و راهـ ــی یابـ رهایـ
و  همـــکاری  و  همدلـــی  بـــا  تنه ـــا 
تـــالش بـــرای افزایـــش تولیـــد امـــکان 
ـــت  ـــدم فعالی ـــه ع ـــرا ک ـــت، چ ـــر اس پذی
در زمینـــه تولیـــد بـــرای خـــود کارگـــران 
ـــال  ـــه دنب ـــارت ب ـــت خس ـــه نخس در وهل

دارد.
معـــادن  شـــركت  عامـــل  مدیـــر   
ـــال  ـــرد: س ـــان ک ـــه بی ـــنگ در ادام زغالس
ـــر  ـــق زی ـــم اف ـــیار مه ـــرح بس ـــته ط گذش
ــد و  ــاح شـ ــا افتتـ ــدن پابدانـ 2400 معـ
همچنیـــن طـــرح معـــدن هشـــونی کـــه 
ــل  ــز تکمیـ ــود نیـ ــده بـ ــدازی شـ راه انـ
ـــرح،  ـــن دو ط ـــرای ای ـــا اج ـــه ب ـــد ک گردی
ــغلی  ــت شـ ــن امنیـ ــر تضمیـ ــالوه بـ عـ
کارگـــران، در حـــوزه تولیـــد زغـــال نیـــز 

ــت. ــم داشـ ــم خواهیـ ــی عظیـ تحولـ
وی بـــا اشـــاره بـــه قـــرارداد زغالســـنگ 
باطلـــه اســـتخر اکبرآبـــاد بـــا یـــک 
ــن  ــرد: ایـ ــح کـ ــی تصریـ ــرکت چینـ شـ
ــم  ــژه و مهـ ــداد ویـ ــک رخـ ــرارداد یـ قـ
ـــالوه  ـــه ع ـــت ک ـــنگ اس ـــوزه زغالس در ح
بـــر ســـرمایه  گـــذاری و درآمـــد زایـــی، 
در حفـــظ و حراســـت محیـــط زیســـت 
نیـــز تاثیر گـــذاری بســـیار زیـــادی دارد. 
ـــالش   ـــه ت ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــالح در ادام ف
ـــرای  ـــان ب ـــتان کرم ـــدگان اس ـــای نماین ه
رفـــع مشـــکالت شـــرکت زغالســـنگ 
ــکالت  ــی از مشـ ــت: در یکـ ــراز داشـ ابـ
بســـیار جـــدی کـــه در مـــورد واگـــذاری 
وجـــود  ســـیبی  بـــاغ  زمین هـــای 
ــداوم  ــای مـ ــری  هـ ــا پیگیـ ــت بـ داشـ
و مســـتمر نماینـــده مـــردم زرنـــد و 
کوهبنـــان و حمایـــت  هـــای معـــاون 
ـــوع  ـــن موض ـــور ای ـــس جمه ـــی ریی حقوق
و  شـــد  برطـــرف  کامـــل  طـــور  بـــه 
مجموعـــه زغالســـنگ همـــواره قـــدردان 
ـــت. ـــوده اس ـــا ب ـــت آن ه ـــه و حمای توج

زغالسنگ
در گفتگو با مهندس جلیلی مدیرعامل شرکت معدنکاران عنوان شد:

معدنکاران انگوران و اولویت های
 شش گانه سال 96

شــرکت معدنــکاران انگــوران بــر 
عامــل  مدیــر  تاکیــدات  طبــق 
توســعه  هلدینــگ  محتــرم 
معــادن روی ایــران جهــت نیــل 
ــرکت،  ــای کالن ش ــت ه ــه سیاس ب
ــی را در  ــای مهم ــذاری ه ــدف گ ه
ــد  ــی توان ــه م ــود دارد ک ــه خ برنام
بــا اجــرای آن برنامــه هــا بــه یکــی 
ــن و موفــق تریــن شــرکت  از برتری
هــای معدنــی اســتان زنجــان و 

کشــور تبدیــل گــردد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
روی  معــادن  توســعه  هلدینــگ 
جلیلــی  حســن  محمــد  ایــران 
شــرکت  عامــل  مدیــر  انگورانــی 
ــان ایــن  ــا بی ــکاران انگــوران ب معدن
نکتــه کــه بــرای ســال 1396 اولویت 
هــای ویــژه ای هــدف گــذاری کــرده 
ایــم، افــزود در کنــار اســتخراج، 

فــراوری و تحویــل کنســانتره بــه 
فعــال  بافــق،  روی  ذوب  شــرکت 
ســازی معــادن قوزلــو و چــاه ســرب 
ــع مشــکالت مربوطــه و  پــس از رف
اســتخراج مــاده معدنــی از ایــن 
در  مــا  اهــداف  از  یکــی  معــادن 

ــت. ــاری اس ــال ج س
ــر  ــژه ب ــز وی ــاری تمرک ــال ج در س
و  عیــار  هــای کــم  خــاک  روی 
کشــف و اســتخراج و انتقــال آن 
هــای  شــرکت  از  یکــی  بــه  هــا 
هلدینــگ جهــت فــراوری و تبدیــل 
خواهیــم  روی  شــمش  بــه  آن 

داشــت.
 جلیلــی از هــدف گــزاری بــرای 
در  معــدن  دو  حداقــل  خریــد 
و  ایــران  مرکــزی  هــای  اســتان 
و  ارزیابــی  بازدیــد،  همچنیــن 
معــادن  و  معدنــی  مــاده  خریــد 

در کشــور هــای آســیای میانــه و 
آفریقــا خبــر داد و یــاد آور شــد 
ــه  ــاده اولی ــود م ــه کمب ــه ب ــا توج ب
در داخــل کشــور و نیــاز روز افــزون 
روی  معــادن  توســعه  هلدینــگ 
ــرکت  ــی، ش ــاده معدن ــه م ــران ب ای
عنــوان  بــه  انگــوران  معدنــکاران 
اســتخراج  و  اکتشــاف  متولــی 
اولیــه  مــاده  تامیــن  و  معــادن 
گــروه، خــود را موظــف بــه فعالیــت 
مظاعــف درتامیــن مــاده معدنــی 
شــرکت هــای هلدینــگ از داخــل و 
خــارج از کشــور مــی دانــد و هــدف 
گــزاری در خصــوص خریــد معــادن 
ــن  ــز در همی ــی نی ــی و خارج داخل

ــت. ــتا اس راس
گســترش فعالیــت هــای اکتشــافی 
هــای  برنامــه  دیگــر  از  شــرکت 
انگــوران  کاران  معــدن  شــرکت 

اشــاره  بــا  جلیلــی  اســت کــه  
ــور  ــرد کش ــان ک ــر نش ــه آن خاط ب
ــیعی  ــای وس ــه ه ــران دارای پهن ای
از معــادن مختلــف در جــای جــای 
ــال 96  ــا در س ــه م ــت ک ــود اس خ
ــود  ــای خ ــت ه ــا گســترش فعالی ب
معــادن  کــرد  خواهیــم  ســعی 
جدیــدی را اکتشــاف و بــه نــام 
ــم. ــت نمایی ــگ ثب شــرکت و هلدین

ورود بــه عرصــه عناصــر دیگــری 
از  روی  و  ســرب  از  غیــر  بــه 
دیگــر  از  آهــن  و  منگنــز  جملــه 
ــکاران  ــرکت معدن ــای ش ــه ه برنام
جلیلــی  کــه   اســت  انگــوران 
شــد  یــادآور  خصــوص  ایــن  در 
عامــل  مدیــر  تاکیــدات  بــر  بنــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــگ و ب ــرم هلدین محت
هماهنگــی هــای ایشــان در اســتان 
ــال ورود  ــران در ح ــی ای ــا جنوب ه
بــه معــادن منگنــز و آهــن هســتیم 
ــذاری  ــا ســرمایه گ ــدوارم ب ــه امی ک
ــرد دســتاورد هــای  ــم ک ــه خواهی ک
خوبــی را بــرای شــرکت خــود و 
دســت  بــه  هلدینــگ  مجموعــه 

بیاوریــم.

و  درآمــد  افزایــش  از  جلیلــی   
بــه  نســبت   96 ســال  در  ســود 
در  و گفــت  داد  خبــر   95 ســال 
حاصلــه  ســود  قطعــا   96 ســال 
ســال  از  بیــش  هــا  فعالیــت  از 
بواســطه  ولــی  بــود  خواهــد   95
ــد در  ــای جدی ــذاری ه ــرمایه گ س
ــای  ــه ه ــادن و عرص ــاف مع اکتش
فلــزی مختلــف غیــر از ســرب و 
ــال  ــود در س ــن س ــاید ای روی ش
ــی  ــد ول ــوس نباش ــاد محس 96 زی
بعــد  هــای  ســال  در  مطمئنــًا 
تاثیــرات خــود را در صــورت هــای 

داد. خواهــد  نشــان  مالــی 
کــه  ســازد  مــی  نشــان  خاطــر 
انگــوران  معدنــکاران  شــرکت 
 32 از  بیــش  بــا   95 ســال  در 
از  میلیــارد ریــال ســود خالــص 
ــرده  ــت ک ــود ثب ــای خ ــت ه فعالی
ــر تصمیــم مجمــع  ــا ب اســت کــه بن
عمومــی شــرکت، بخشــی از آن بــه 
ســهامداران پرداخــت و مــا بقــی 
ــد در  ــذاری جدی ــرمایه گ ــت س جه
حســاب هــای شــرکت محفــوظ 

شــده اســت.

ــرکت از  ــافی ش ــای اکتش ــت ه ــترش فعالی گس
دیگــر برنامــه هــای شــرکت معــدن کاران انگــوران 
اســت کــه جلیلــی بــا اشــاره بــه آن خاطــر نشــان 
کــرد کشــور ایــران دارای پهنــه هــای وســیعی از 
ــت  ــود اس ــای خ ــای ج ــف در ج ــادن مختل مع
کــه مــا در ســال 96 بــا گســترش فعالیــت هــای 
ــدی را  ــادن جدی ــرد مع ــم ک ــعی خواهی ــود س خ
ــت  ــگ ثب ــرکت و هلدین ــام ش ــه ن ــاف و ب اکتش

ــم. نمایی
ورود بــه عرصــه عناصــر دیگــری بــه غیــر از ســرب 
ــه  ــر برنام ــن از دیگ ــز و آه ــه منگن و روی از جمل

هــای شــرکت معدنــکاران انگــوران اســت

ــرکت گل  ــل ش ــر عام ــی زاده مدی ــر تق ناص
گهــر در گفتگــو بــا معــدن 24 ضمــن اعــالم 
ــه  ــاخت کارخان ــات س ــدن عملی ــی ش اجرای
ســه میلیــون تنــی ورق فــوالدی در گل گهــر  

در ســال جــاری، تصریــح کــرد: بافاینانــس 
789 میلیــون یورویــی یــک کنسرســیوم 
،میتسوبیشــی   زیمنــس  از  متشــکل 
ــه  وفســت آلپیــن  عملیــات ســاخت کارخان

ــاز  ــی ورق در ســیرجان آغ ــون تن ســه میلی
خواهــد شــد.مدیر عامــل گل گهــر در ادامــه 
افــزود: ایــن طــرح توســط شــرکت توســعه 
و آهــن فــوالد گل گهــر کــه یکــی از شــركت 
ــر  اســت  ــر مجموعــه هــای گل گه هــای زی

ــی شــود. ــی م طــی ســال جــاری اجرای
تقــی زاده در پایــان اظهــار کــرد:  هــدف  
ازاجــرای ایــن طــرح تولیــد 3 میلیــون تــن 
ورق 0 تــا 8 میلیمتــر و 20 میلیمتــر اســت.

مدير عامل گل گهر  خبر داد: 
عملیات اجرایی ساخت کارخانه سه میلیون تنی 

ورق فوالدي در گل گهر

ناصـر تقـی زاده مدیـر عامـل شـرکت گل گهـر در 
گفتگـو بـا معـدن 24 ضمن اعـالم اجرایی شـدن 
عملیـات سـاخت کارخانـه سـه میلیون تنـی ورق 
فـوالدي در گل گهر  در سـال جـاری، تصریح کرد: 
بافاینانـس 789 میلیون یورویی یک کنسرسـیوم 
متشـکل از زیمنس ،میتسوبیشـی  وفست آلپین  
عملیات سـاخت کارخانه سـه میلیون تنی ورق در 

سـیرجان آغاز خواهد شـد.

بنـا بـه اختیارات حاصل از مفاد تبصره مـاده 100 قانون مالیاتهای 
مسـتقیم، بـه منظـور تکریـم و جلـب رضایـت مودیـان محتـرم 
مالیاتـی و تسـهیل و تسـریع در قطعیـت پرونـده هـای مالیاتی 
صاحبـان مشـاغل، سـازمان امـور مالیاتـی کشـور آن دسـته از 
صاحبـان مشـاغل گروه سـوم ماده 2 آیین نامـه اجرایی موضوع 
قانـون مالیـات هـای مسـتقیم )مصـوب  مـاده 95 اصالحـی 
1394/04/31( کـه میـزان فـروش کاال و خدمـات سـال 1395 
آنهـا کمتـر از )1.560.000.000ریـال( باشـد، را از انجـام بخشـی از 
تکالیـف مقـرر در قانـون مذکـور معـاف کـرده و مالیـات مودیان 

مذکـور را بـه صـورت مقطـوع تعییـن و وصـول مـی نماید.

نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن
میـزان مالیـات عملکـرد سـال 1395 بـرای صاحبـان مشـاغل 
گـروه سـوم کـه دارای شـرایط فـوق الذکـر باشـند، بـا افزایـش 
)8( درصـد نسـبت بـه مالیـات قطعـی عملکـرد سـال 1394 به 
صـورت مقطـوع تعییـن و مبلـغ آن بـرای مودیانـی کـه امـکان 

پرداخـت یکجـا، تـا پایـان خرداد مـاه را ندارنـد ،حداکثـر تا )4( 
مـاه بـه صورت مسـاوی تقسـیط می گردد. بـرای بهـره گیری از 
تسـهیالت،مودعیان بایـد تقاضـا خـود را در همان مهلت تسـلیم 
اظهـار نامـه بـا تکمیل فرم مربـوط در سـامانه تسـلیم اظهارنامه 
الکترونیکـی )بـه نشـانی www.tax.gov.ir ( بـه سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور و فـرم رسـید دریافت نماینـد. عـدم پرداخت به 
موقـع مالیـات یـا اقسـاط، مشـمول جرایـم موضـوع مـاده 190 

قانـون مالیـات هـای مسـتقیم خواهـد بود.
مودعیانـی کـه مالیـات عملکـرد سـال 1394 آنها حسـب مورد 
بـا اعمـال مقـررات از جملـه مـواد 137 و 172 قانـون مالیـات 
هـای مسـتقیم یـا مـاده 121 قانـون برنامـه پنـج سـاله پنجم 
توسـعه، محاسـبه شـده و یـا در طـی سـال 1394 بـه صـورت 
کامـل فعالیـت نداشـته انـد، ابتـدا بایـد مالیـات سـال 1394 
آنهـا بدون رعایت موارد مذکور محاسـبه و سـپس مبنای رشـد 

مـورد نظـر )8درصـد( قـرار گیرد.

توجه: تسـلیم اظهارنامه مالیاتی خارج از چارچـوب تبصره ماده 100 
قانـون مالیات های مسـتقیم بـرای عملکرد سـال 1395 به معنای 

عدم تمایل مودی به اسـتفاده از تسـهیالت فوق الذکر اسـت.

موارد خارج از شمول تبصره ماده 100 قانون 
مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1395 

قانـون   100 مـاده  تبصـره  مشـمول  مودیـان،  زیـر  مـوارد  در 
مالیاتهـای مسـتقیم بـرای مالیـات عملکـرد سـال 1395 نمـی 
شـوند و بـرای اجتناب از جرایـم مالیاتی بایـد اظهارنامه خود را 
فـارغ از چارچـوب تبصـره مـاده قانونی موصـوف در مهلت مقرر 

)پایـان خـرداد مـاه( تسـلیم نماینـد.
1-مودیانـی کـه فـرم مربـوط بـه بـرای اسـتفاده از تسـهیالت 
تبصـره مـاده 100 قانـون مالیاتهـای مسـتقیم در مهلـت مقـرر 
قانونـی )1396/03/31( تکمیـل و بـه صـورت الکترونیکـی بـه 

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور تسـلیم ننماینـد.
2-مودیانـی کـه متقاضـی اعمـال مقـررات قانونـی راجـع بـه 

کسـر وجـوه از درآمـد مشـمول مالیـات خـود از جملـه مفـاد  
مـواد 172،165،137 قانـون مالیـات های مسـتقیم در خصوص 

درآمـد عملکـرد سـال 1395 هسـتند.
3-کلیـه صاحبـان مشـاغلین کـه فعالیـت و یـا درآمـد آنهـا بـه 
موجب قانون از پرداخت مالیات معاف اسـت از قبیل مشـمولین 
مواد 134 و 142 و بند ل ماده 139 قانون مالیات های مسـتقیم، 
موظف به تسـلیم اظهارنامه مالیاتی هسـتند و در شـمول تبصره 

مـاده 100 قانـون مالیاتهای مسـتقیم قـرار نمی گیرند.
نکتـه1: مودیـان محتـرم مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه »راهنمای 
سـریع تعییـن گـروه« در وبـگاه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور 
)www.tax.gov.ir( و پاسـخ بـه سـواالت مطروحـه، از گـروه 

مالیاتـی خـود مطلع شـوند.
نکتـه2: آخریـن مهلـت تسـلیم تقاضـای اسـتفاده از تسـهیالت 
مالیـات مقطـوع تبصـره مـاده 100 اصالحـی قانـون مالیاتهـای 

مسـتقیم تـا پایـان خـرداد مـاه سـال جـاری مـی باشـد.

قابل توجه صاحبان مشاغل
شرایط بهره مندی از تسهیالت مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصالحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

افقی 

1- از حاالت دریا- التهاب و وجود لخته 

های خون در یک سیاهرگ سطخی

2-  بازیکن سابق ریال مادرید- شهری 

در استان خراسان جنوبی- گریختن

3- جناح لشکر- اقلیم- چاالکی

4- یاغی- مذکر- فراوان

5- نفس چاق- نوعی زیرانداز- فیلمی 

با هنرنمایی جمشید هاشم پور- نشانه 

فعل مضارع

6- اثر- پیمودن راه- سرب

7- باطل کردن- منفی- از شیرینی های 

سنتی

۸- هدیه ای به عروس- نمناک- روبه 

رو

9- در پناه- سزاوار- ابزار سوراخ کردن

10- پدربزرگ- صادرات مهم برزیل- 

گردن کلفت

11- نوعی کشتی- به خاطر اینکه- 

خداحافظی- بردگی

12- زن نیکو- مقیاس طول- از سازهای 

مضرلبی

13- زیبایی و محبوبیت- ظرف بزرگ 

ابخوری- مسیحی

14- ذخیره- نامی در شاهنامه- دستاویز

15- برنده نوبل شیمی 2009 -از وسایل 

ورزش باستانی

عمودی

1- غرامت- شهری در المان

2- زندگی کردن- کلید خودرو- پاره و 

بخش

3- چهره پرداز- قالی فرسوده- ریز 

نمرات

4- جنبش- واحد وزن سنتی ایران- 

ناگهان

5- نوعی صدای برخورد- الهه جنگل- 

تقرب به خدا

6- قوچ- جامه حمام- خطاب بی ادب- 

ویتامینی در اسفناج

7- خدای هندی- ضد دنیوی- گذشته

۸- درخشان- کشمکش- مقابل ساخت

9- محصول- معبد ترسا- بازدید

10- اثر سامویل بکت- خودرو سنگین- 

تمیز دادن- خواب سبک

11- فرز و زرنگ- برجی در تهران- صدای 

پروازی مگس

12- کفن- غر زدن- فراخواندن

13- شهری در سودان- دستورها- خانه 

های ریز عکس

14- گاو تبتی- مایه فخر- بقول ابوعلی 

سینا زینت و ارایش دانش.... است

15- نوعی قله جدید- پیشرو لشکر

جدول شماره ۹25
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ـــد  ـــت: در فرآین ـــهد گف ـــدار مش فرمان
تاییـــد یـــا ابطـــال انتخابـــات یـــک 
ـــوط  ـــه مرب ـــم ک ـــوده داری ـــه مفق حلق
بـــه عـــدم اعـــالم نظـــر هیـــأت 
نظـــارت شهرســـتان در خصـــوص 
ــهر  ــورای شـ ــات شـ ــه انتخابـ نتیجـ

ــود. ــهد بـ مشـ
ــار  ــان اظهـ ــم نوروزیـ ــد رحیـ محمـ
ــه  ــه در هفتـ ــس از آن کـ ــرد: پـ کـ
گذشـــته 30صنـــدوق را بازشـــماری 
ـــاداری ایجـــاد  کردیـــم و تفـــاوت معن
ـــه  ـــترک ب ـــه ای مش ـــد، در جلس نش

شـــکایت هـــا رســـیدگی کردیـــم و 
در آنجـــا گفتیـــم کـــه مـــا از اول 
نظرمـــان ایـــن بـــود کـــه شـــکایت 
نـــدارد و  هـــا مبنـــا و اساســـی 
ـــتیم  ـــن هس ـــاهد ای ـــم ش ـــون ه اکن
کـــه تغییـــری در آرا ایجـــاد نشـــد.
باتوجـــه  بنابرایـــن  افـــزود:  وی 
بـــه عـــدم تغییـــر نتیجـــه، هیـــأت 
اجرایـــی صحـــت انتخابـــات را اعـــالم 
کـــرد و هیـــأت نظـــارت شهرســـتان 
مـــی بایســـت تـــا پنـــج روز پـــس 
از آن نظـــر خـــود را کـــه تاییـــد 

یـــا ابطـــال یـــک شـــعبه، چنـــد 
ـــود  ـــی ب ـــعب م ـــام ش ـــا تم ـــعبه ی ش
ـــاق  ـــن اتف ـــه ای ـــرد ک ـــی ک ـــالم م اع
نیفتـــاد. وی تصریـــح کـــرد: ایـــن 
کار آقایـــان منطبـــق بـــا قانـــون 
خودشـــان  از  بایـــد  و  نیســـت 
ــا  ــد یـ ــته انـ ــه نتوانسـ ــید کـ پرسـ
ــد؛  ــر دهنـ ــه نظـ ــد کـ ــته انـ نخواسـ
ـــون  ـــق قان ـــت طب ـــی بایس ـــه م چراک
تاییـــد یـــا رد صحـــت انتخابـــات را 

ــد.  اعـــالم مـــی کردنـ

تامیـن  شـورای  سـخنگوی  و  اسـتاندار  امنیتـی  معـاون 

سیسـتان و بلوچسـتان جزییـات درگیـری و انهـدام تیـم 

تروریسـتی گروهک تکفیری، افراطی انصارالفرقان در شـهر 

چابهـار را تشـریح و از هوشـیاری و اقـدام سـریع سـربازان 

گمنـام امـام زمان )عج( تقدیر کرد. آن طور که ایرنا نوشـته 

علـی اصغـر میرشـکاری چهارشـنبه شـب پـس از انهـدام 

ایـن تیـم تروریسـتی اظهار داشـت: بـا اشـراف اطالعاتی و 

رصدهـای بـه موقـع سـربازان گمنام امـام زمان)عـج( یک 

تیـم تروریسـتی از گروهک تکفیری، افراطـی انصارالفرقان 

در تـور اطالعاتـی قـرار گرفت.

وی افـزود: ایـن تیـم تروریسـتی قصد داشـت در بعضی از 

مناطـق اقدامـات تروریسـتی و انتحـاری انجـام دهـد که با 

اقـدام بـه موقـع و شناسـایی دقیق توسـط سـربازان گمنام 

امـام زمان)عـج(  /چهارشـنبه/ سـاعت 17:30 بـا همـکاری 

نیـروی انتظامـی در زیـر بـار ترافیـک عملیاتی قـرار گرفت.

سـخنگوی شـورای تامیـن اسـتان اظهـار داشـت: اعضـای 

ایـن تیـم که تالش کردنـد مقاومت شـدیدی از خود بخرج 

دهنـد غافلگیـر شـده و در درگیری با نیروهـای امنیتی پنج 

نفـر آنـان بازداشـت و دو نفر نیـز به هالکت رسـیدند.

وی بیان کرد: در پاکسـازی محل درگیری مقادیری سـالح 

سـبک، فشـنگ جنگی، جلیقـه انفجاری و مـواد منفجره از 

این تیم تروریسـتی کشـف و ضبط شـد.

معـاون امنیتـی انتظامی اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان 

گفـت: بـا وجـودی کـه ایـن گروهکهـا از حمایـت مالـی 

و فکـری عربسـتان سـعودی برخوردارنـد امـا هوشـیاری 

سـربازان گمنـام امـام زمان)عـج( و هـم افزایـی اعضـای 

شـورای تامیـن و مشـارکت و همـکاری خـوب مـردم باعث 

شـده اسـت هر گونه توطئه دشـمنان نظام اسالمی از جمله 

گروهکهـای افراطـی و تکفیـری نقـش بـر آب و در نطفـه 

خفـه شود.میرشـکاری تصریـح کـرد: مـا از پاکسـتان مـی 

خواهیـم کـه اجـازه ندهـد خـاک کشـورش مـورد اسـتفاده 

جمهـوری  گیـرد،  قـرار  معانـد  و  تروریسـتی  گروهکهـای 

اسـالمی ایـران از همسـایه جنـوب شـرقی خود انتظـار دارد 

بـا رعایـت حسـن همجـواری و سـابقه دیرینـه فرهنگـی، 

قومـی و روابـط اقتصـادی خوبـی کـه بـا همدیگـر داریـم 

اجـازه ندهـد گروههـای معانـد در داخـل خـاک پاکسـتان 

پایـگاه داشـته و آنجـا را مامـن امنـی برای خـود بدانند و از 

امنیـت برخـوردار باشـند. وی تاکیـد کـرد: چنیـن اقداماتی 

بـه حسـن همجـواری و تحکیـم مناسـبات دو کشـور لطمه 

وارد مـی کند.معـاون امنیتی انتظامی اسـتاندار سیسـتان و 

بلوچسـتان اظهار داشت: شـهامت و رشادت سربازان گمنام 

امـام زمان)عـج( در مقابلـه بـا معانـدان و برهـم زننـدگان 

امنیـت جامعـه قابـل سـتایش و تحسـین برانگیز اسـت.

میرشـکاری افزود: یکی از سـربازان گمنـام امام زمان)عج( 

در ایـن درگیـری و در دفـاع از میهـن اسـالمی و مقابلـه بـا 

تیـم تروریسـتی جـان خـود را در راه تامیـن امنیـت پایدار 

تقدیـم کـرد و بـه درجـه رفیـع شـهادت نایـل آمد کـه برای 

ایـن شـهید واالمقـام علـو درجـات و همنشـینی بـا اولیای 

الهـی و بـرای خانـواده این عزیز صبـر و بردبـاری از خداوند 

بزرگ مسـالت دارم.

بنـدر چابهـار در 645 کیلومتـری جنوب زاهدان مرکز اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان و در سـاحل دریـای عمـان واقـع 

شـده است. 

آغاز بازشماری ۴۰ صندوق انتخابات 

شورای شهر مشهد

میلیون  یک  صادرات 

و250 هزار دالر کاال 

آزاد چابهار منطقه  از 

ــک  ــت: ی ــار گف ــی چابه ــاری صنعت ــه آزاد تج ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــه  ــن منطق ــاه گذشــته از ای ــزار دالر کاال در اردیبهشــت م ــون و 250 ه میلی
ــار  ــه داخــل و خــارج کشــور صــادر شــده اســت. عبدالرحیــم کــردی اظه ب
ــک  ــش از ی ــور بی ــارج از کش ــه خ ــد ب ــل از تولی ــادرات حاص ــت: ص داش
ــارج از  ــرزمین اصلی)خ ــه س ــد ب ــل از تولی ــادرات حاص ــون دالر و ص میلی

ــت. ــوده اس ــزار دالر ب ــه آزاد( 250 ه ــدوده منطق مح
وی ادامــه داد: همچنیــن در اردیبهشــت مــاه گذشــته در مجمــوع 88 
میلیــون دالر صــادرات و واردات از منطقــه آزاد چابهــار انجــام شــده اســت.

وی افــزود: واردات مــواد اولیــه کارگاههــا و کارخانــه هــای تولیــدی محــدوده 
منطقــه آزاد چابهــار بیــش از 29 میلیــون دالر اســت.

ــا بیــان اینکــه  مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی چابهــار ب
واردات مــواد اولیــه بــرای مصــرف در واحدهــای بازســازی کننــده مســتقر 
در ایــن منطقــه بیــش از یــک میلیــون دالر، واردات وســایط نقلیــه موتــوری 
ــه ســرزمین  ــاری ب ــزار دالر و واردات کاالی تج ــش از 600 ه ــه بی ــه منطق ب
ــترین  ــون دالر بیش ــش از 25 میلی ــران( بی ــات وزی ــه هی ــی )مصوب اصل

ــه خــود اختصــاص داده  اســت. حجــم واردات را ب
کــردی اظهــار داشــت: همچنیــن در اردیبهشــت مــاه ســالجاری واردات کاال 
بــه داخــل محــدوده منطقــه آزاد چابهــار بیــش از 17 میلیــون دالر و واردات 
ــک  ــر از ی ــا باالت ــی آنه ــه ســود بازرگان ــی ک ــد ج )کاالهای کاالی تجــاری بن

درصــد باشــد( بالــغ بــر 12 میلیــون دالر بــوده اســت.
وی از افزایــش 47 درصــدی تولیــدات شــرکت هــای پیکــره صنعتــی 

منطقــه آزاد خبــر داد.

سخنگوی شورای تامین سیستان و بلوچستان تشریح کرد

آخرین جزییات انهدام گروهک تروریستی 
انصارالفرقان در چابهار

معـاون امنیتی انتظامی اسـتاندار سیسـتان 
و بلوچسـتان گفـت: بـا وجـودی کـه ایـن 
گروهکهـا از حمایت مالی و فکری عربسـتان 
سـعودی برخوردارند اما هوشـیاری سـربازان گمنام 
امـام زمان)عـج( و هـم افزایـی اعضـای شـورای 
تامیـن و مشـارکت و همـکاری خـوب مـردم باعث 
شـده اسـت هر گونه توطئه دشـمنان نظام اسالمی 
از جملـه گروهکهـای افراطـی و تکفیـری نقـش بـر 
آب و در نطفـه خفـه شـود. معاون امنیتـی انتظامی 
داشـت:  اظهـار  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتاندار 
شهامت و رشـادت سـربازان گمنام امام زمان)عج( 
در مقابله با معانـدان و برهم زنندگان امنیت جامعه 

قابـل سـتایش و تحسـین برانگیز اسـت. 

کاهش 20 درصدی اقامت در هتل آپارتمان های مشهد
نایــب رییس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشــهد گفت: پیش بینی می شــود 

در شــب های قدر، ضریب اشــغال هتل آپارتمان های مشــهد با کاهش 20 

درصدی نســبت به ســال قبل مواجه شود.
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این صفحه می خوانیم
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تخصصی

مصـرف آسـپرین برای پیشـگیری از ابتال 
بـه حمالت قلبی یا سـکته مغـزی، افراد 
مسـن را بسـیار بیشـتر از آنچـه تصور می 
شـود، در معرض خطر ابتـال به خونریزی 
داخلـی بالقـوه کشـنده قـرار مـی دهـد. 
توصیـه می شـود یـک داروی اضافی به 
 )PPI( نـام مهارکننـده پمـپ پروتـون
بـه  ابتـال  خطـر  تـا  کننـد  مصـرف  نیـز 

خونریزی در آنها کاهش یابد

و  فروشــندگان  ادعــای  برخــالف  محصــوالت  ایــن 
ــون در  ــتند، چ ــی نیس ــم گیاه ــال ه ــان، کام تولیدکنندگانش
ــا  ــده و ب ــتفاده ش ــز اس ــرغ نی ــم م ــا از تخ ــه آنه ــول تهی فرم
ــت  ــاوی گوش ــای ح ــه فراورده ه ــبت ب ــان نس ــه مصرفش این ک
ارحجیــت دارد، بــا ایــن حــال مصــرف زیــاد و مــداوم 
ــی  ــواد افزودن ــگ و م ــتن رن ــل دربرداش ــه دلی ــز ب ــا نی آنه
ــا  ــراورده ه ــن ف ــر ای ــال اگ ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــه نم توصی
ــا را در  ــه آنه ــپارید ک ــر بس ــه خاط ــد ب ــا بای ــد حتم را می خری
یخچــال نگهــداری کنیــد و زمــان نگهــداری آنهــا نیــز حداکثــر 

ــت. ــاه اس ــه م س

ته
نک

گزیده ها

چنـدی  آنالیـن-  سـالمت 
اسـت کـه در برخـی مغازه ها 
و فروشـگاه ها، سوسـیس ها 
عرضـه  کالباس هایـی  یـا  و 
بـه  اگرچـه  کـه  می شـود 
یـا  و  فروشـنده  ادعـای 
صددرصـد  تولیدکننـده، 
گیاهـی و بـدون اسـتفاده از 
فرآوری شـده  گوشـت های 
از  امـا  می شـوند  معرفـی 
رنـگ  و  بافـت  طعـم،  نظـر 
تهیه شـده  نمونه هـای  بـا 
تفاوتـی  هیـچ  گوشـت  از 
انجمـن  رئیـس  ندارنـد. 
صنایـع غذایـی ایران، صحت 
سـالمت محور  و  مدعـا  ایـن 
را  محصـوالت  ایـن  بـودن 

نادرسـت  زیـادی  تـا حـدود 
اسـت. خوانـده 

حسـین  محمـد  دکتـر 
بـا  گفت وگـو  در  عزیـزی 
سـالمت آنالیـن تاکیـد کرد: 
برخـالف  محصـوالت  ایـن 
و  فروشـندگان  ادعـای 
کامـال  تولیدکنندگانشـان، 
هـم گیاهـی نیسـتند، چـون 
در فرمـول تهیـه آنهـا از تخم 
مـرغ نیز اسـتفاده شـده و با 
نسـبت  مصرفشـان  این کـه 
حـاوی  فراورده هـای  بـه 
بـا  دارد،  ارحجیـت  گوشـت 
و  زیـاد  مصـرف  حـال  ایـن 
دلیـل  بـه  نیـز  آنهـا  مـداوم 
مـواد  و  رنـگ  دربرداشـتن 

افزودنـی توصیه نمی شـود.
عضـو هیئت علمی دانشـگاه 
اشـاره  بـا  مـدرس  تربیـت 
مـورد  ترکیبـات  مـورد  بـه 
اسـتفاده در ایـن محصوالت 
ایـن  فرمـول  کـرد:  اظهـار 
فـراورده هـا شـامل پروتئین 
)گنـدم(،  بافتـدار  گیاهـی 
روغـن مایـع خوراکـی، تخم 
 E415( مرغ، صمـغ خوراکی
)فلفـل  ادویـه   ،)E407 و 
تخـم  سـیاه،  فلفـل  قرمـز، 
تصفیـه  نمـک  گشـنیز(، 
شـده خوراکی، رنـگ طبیعی 

اسـت. آب  و  پاپریـکا 
تهیـه  در  افـزود:  عزیـزی 
ایـن محصـول هـم از چربی 

اسـتفاده مـی شـود، امـا از 
آن جـا کـه گوشـت و خمیـر 
بـه کار  تولیدشـان  در  مـرغ 
افـزودن  بـه  نیـازی  نرفتـه، 
چـون  ای  نگهدارنـده  مـواد 
آنهـا  در  نیتـرات  و  نیتریـت 

. نیسـت
گیاهـی  طعـم  گفـت:  وی 
ایـن محصـوالت بـه واسـطه 
سـبزیجات  برخـی  افـزودن 
ادویه جـات،  و  معطـر 
هـای  فـراورده  همچـون 
سـازی  شـبیه  گوشـتی 
شـده اسـت و سوسـیس یـا 
پایـه گوشـتی  کالباسـی کـه 
دارد بـه صـرف اینکـه برخـی 
معطـر  ادویـه  و  سـبزی ها 
یـا بـه ادعـای برخـی خمیـر 
گـردو و کنجـد در تولیـدش 

در  باشـد،  شـده  اسـتفاده 
گـروه فـراورده هـای گیاهی 

گیـرد. نمـی  قـرار 
صنایـع  انجمـن  رئیـس 
غذایـی ایـران تاکید کـرد: با 
ایـن حـال اگـر این فـراورده 
هـا را می خریـد حتمـا بایـد 
بـه خاطـر بسـپارید کـه آنهـا 
را در یخچـال نگهـداری کنید 
آنهـا نیـز  و زمـان نگهـداری 

حداکثـر سـه مـاه اسـت.
ادعـای  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
تولیـد سوسـیس و کالبـاس 
عـوارض  از  ناشـی  گیاهـی  
و  سوسـیس  از  اسـتفاد 
در  موجـود  کالباسـهای 
و  سوسـیس  اسـت.  بـازار 
در  موجـود  کالباسـهای 
بسـیار  نمـک  حـاوی  بـازار 

بطوریکـه  هسـتند  باالیـی 
در  تغذیـه  کارشناسـان 
دادنـد  هشـدار  انگلیـس 
در  موجـود  نمـک  مقـدار 
بیشـتر  سوسـیس ها  اکثـر 
از نمکـی اسـت کـه در یـک 
پاکـت چیپـس وجـود دارد. 
متخصصـان  از  گروهـی 
روی  مطالعـه  بـه  تغذیـه 
موجـود  نمـک  محتـوای 
گوشـت  تـازه،  گوشـت  در 
سوسـیس ها  و  منجمـد 
پرداختند و متوجه شـدند از 
بیـن 246 محصـول مختلف 
سوسـیس کـه در این کشـور 
توزیـع می شـود مقـدار نمک 
موجـود در آن هـا بیش تـر از 
پاکـت چیپـس  یـک  نمـک 

اسـت. 

ــوز: محققــان انگلیســی در یــک مطالعــه  ســالمت نی
جدیــد نتیجــه گرفتنــد کــه خطــرات مصــرف آســپرین 
بــرای افــراد مســن بســیار دســتکم گرفته شــده اســت، 
ــک  ــه ی ــال ب ــر ابت ــپرین خط ــرف آس ــع مص ــه واق ب
خونریــزی داخلــی بالقوه کشــنده را در ســالخوردگان در 
ــر بیشــتر افزایــش  ــا بیمــاران جــوان ده براب قیــاس ب

می دهد.
در نتایــج ایــن مطالعــه ادعــا مــی شــود کــه مصــرف 
آســپرین بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه حمــالت قلبــی 
ــراد مســن را بســیار بیشــتر از  ــا ســکته مغــزی، اف ی
ــه  ــال ب آنچــه تصــور مــی شــود، در معــرض خطــر ابت

خونریزی داخلی بالقوه کشنده قرار می دهد.
بــه گــزارش روزنامــه دیلــی میــل، شــمار زیــادی از افراد 
بــاالی 65 ســال بــه منظــور رقیــق کــردن خــون خــود و 
پیشــگیری از ابتــال بــه لختــه هــای خونــی، آســپرین 

کم دوز )آسپرین کودک( مصرف می کنند.
ــن دارو  ــه مصــرف ای ــد ک ــان هشــدار دادن ــا محقق ام
ســاالنه بــه حدود ســه هــزار مــرگ قابل پیشــگیری در 

انگلیس منجر می شود.
محققــان دانشــگاه آکســفورد در ایــن مطالعــه نتیجــه 

گرفتنــد کــه خطــر ابتــال بــه یــک خونریــزی کشــنده یا 
بطــور جــدی ناتــوان کننــده در گــروه ســنی 75 ســال به 
بــاال در قیــاس بــا بیمــاران جوانتــر بیــش از ده برابــر 

بیشتر است.
آنهــا بــه افــراد بــاالی 75 ســال کــه آســپرین مصــرف 
مــی کننــد، توصیــه کردنــد کــه یــک داروی اضافــی بــه 
ــرف  ــز مص ــون )PPI( نی ــپ پروت ــده پم ــام مهارکنن ن
ــا کاهــش  ــه خونریــزی در آنه ــا خطــر ابتــال ب ــد ت کنن

یابد.

آسپرین خطرناکتر از آنچه فکر 
می کردیم!

رییــس جمهــوری در ضیافــت افطــار با اســاتید دانشــگاه 
ــالمت در  ــول س ــرح تح ــرای ط ــت: اج ــکان، گف و پزش

دولت دوازدهم ادامه پیدا خواهد کرد.
بــه گــزارش ســالمت آنالیــن، دکتــر حســن روحانــی در 
ضیافت افطار اســاتید دانشــگاه و پزشــکان، اظهارداشــت: 
جامعــه پزشــکی هــر روز مــی توانــد بــرای کشــور مایــه 
ــت  ــزت و عظم ــب ع ــا موج ــرای م ــار و ب ــر و افتخ فخ

باشد.
وی افــزود: امــروز غیــر ایرانــی هــا و حتــی ایرانــی هــای 
ســاکن کشــورهای دیگــر بــرای درمــان خــود بــه ایــران 

می آیند.

ــب اشــغال  ــه ضری ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــی ب روحان
تخــت هــای بیمارســتانی نســبت بــه گذشــته افزایــش 
یافتــه اســت، گفــت: امــا چــرا در گذشــته تخــت هــای 

بیمارستانی خالی بودند، آیا مردم بیمار نمی شدند.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد: مــردم بیمــار مــی شــدند 

اما توان تامین هزینه های درمان را نداشتند.
وی گفــت: قبــل از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت، 
جنــازه مســلمان را بــه گــروگان مــی گرفتنــد و یــک نفــر 
کــه در بیمارســتان فــوت مــی کــرد اجــازه نمــی دادنــد که 
جســد وی خــارج شــود و در ســردخانه نگــه می داشــتند 
تــا خانــواده وی از همســایه، اقــوام، محلــه و افــرادی کــه 

ــه  ــا ب ــد ت ــی گرفتن ــرض م ــول ق ــد، پ ــی گذارن ــت م من
ــل  ــار را تحوی ــد بیم ــد و جس ــت کنن ــتان پرداخ بیمارس

بگیرند.
ــرح  ــل از ط ــاری قب ــی بیم ــت: وقت ــی اظهارداش روحان
تحــول نظــام ســالمت بــه بیمارســتان مراجعــه مــی کرد، 
مجبــور بــود تمــام وســایل مــورد نیــاز حتــی ملحفــه و 

دمپایی را از بیرون از بیمارستان تهیه کند.
وی گفــت: تــالش مــا در دولــت یازدهــم ایــن بود کــه اوال 
مــردم از نظــر درمــان در شــرایط بهتــری قــرار بگیرنــد و 
خوشــبختانه طــرح تحــول ســالمت اجرا شــد البتــه این 

طرح شروع شده و باید ادامه پیدا کند.
رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد: طــرح تحول ســالمت در 

دولت دوازدهم ادامه پیدا خواهد کرد.
طــرح تحــول نظــام ســالمت طرحــی بــرای بهبــود 
سیســتم های ســالمت ایران اســت کــه از 15 اردیبهشــت 
ــران در  ــوری اســالمی ای ــت یازدهــم جمه 1393 در دول

بیمارستان های وزارت بهداشت آغاز به کار کرد

تاکید رییس جمهور بر تداوم طرح تحول 
سالمت در دولت دوازدهم

ادعای »سوسیس و کالباس 
صددرصد گیاهی« کذب است

پـدر عمـاد: از وزیـر بهداشـت و 
مـردم خیـر سپاسـگزارم؛ درمـان 

عماد رایگان است
مک هـای مردمـی این روزها دسـت کودک 
بیمـار خبرسـاز حادثه تروریسـتی تهـران و 
خانـواده اش را گرفـت و البتـه درمانش هم 
به صـورت رایگان از سـوی وزارت بهداشـت 

ادامه دارد.

ورود فنـاوری تولیـد فاکتورهـای 
انعقـادی خـون، زندگـی بیمـاران 

هموفیلی را متحول می کند
دیرعامـل کانـون هموفیلـی ایـران تصریـح 
کـرد: مهـم تریـن معضـل کنونـی بیمـاران 
دسترسـی  خـون،  حـوزه  در  هموفیلـی 
نداشـتن به تکنولـوژی تولید فـرآورده های 
خونـی و داروهـای انعقـادی مثـل فاکتـور 
هشـت و 9 اسـت کـه در صـورت ورود ایـن 
فنـاوری بـه کشـور، بیمـاران بـه راحتـی به 
داروهـای مورد نیاز خود دسترسـی خواهند 

داشت و زندگی شان متحول می شود.

نسـبت بـه اطـالع از گـروه خونی 
تان بی تفاوت نباشید

 A، B، همـه مـا بـا گروه های خونـی اصلـی
AB وO کـم و بیـش آشـنایی داریـم امـا 
گروه هـای خونـی کمیـاب دیگـری مثـل 
گروه خونـی » //D « »)دی دش دش(«، 
نام هـای  و  چالنـو  بمبئـی،  خونـی  گـروه 
مختلف دیگر هم هسـتند کـه در زمره گروه 

های خونی نادر تقسیم می شوند

شـایعات، بـازار حلیم فروشـان را 
کساد کرد

رییـس اتحادیه فروشـندگان کباب، حلیم، 
آش و پزنـدگان غذاهـای سـنتی ضمـن 
تاکیـد مجـدد بـر عـدم اسـتفاده پنبـه در 
حلیـم، اظهـار کـرد: بـه دنبـال انتشـار ایـن 
شـایعه فـروش همـکاران مـا تا حـدود 50 

درصد کاهش داشته است.

اثـر منفی درمـان کودکان مبتال به 
سـرطان بـر حافظـه کوتاه مـدت 

آنها
ک مطالعه جدید نشـان داده است حافظه 
کوتاه مـدت کـودکان مبتـال بـه سـرطانی که 
تحـت شـیمی درمانی قـرار دارند بیشـتر در 

معرض آسیب و لطمه است.

احتمـال   D ویتامیـن  کمبـود 
سـرطان روده بزرگ و پروسـتات 

را افزایش می دهد
ر اسـاس مطالعـات انجام شـده، افراد مبتال 
بـه فشـارخون در صـورت کاهـش میـزان 
ویتامیـن D بدنشـان دو برابـر بیشـتر در 
معـرض ابتال به مشـکالت قلبـی و عروقی 

قرار می گیرند.

لغو قرارداد با 2 بیمارستان رشت به دلیل عدم پذیرش بیمه بیماران
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از لغو قرادادهای بیمه ای این سازمان با دو 
بیمارستان گلسار و قائم رشت خبر داد و گفت: این بیمارستانها به دلیل طلب از بیمه 
ها از پذیرفتن بیمه شدگان بیمه سالمت امتناع کردند که از نظر حقوق بیمار و سالمت 
جامعه غیر اخالقی است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تخصصی

مجلس  در  را  دردناکی  حادثه  ما  اینکه  با 
آمادگی  من  و  بودیم  گذاشته  سر  پشت 
روحی برای حضور در ورزشگاه را نداشتم اما 
به دلیل قولی که از قبل داده بودم و اینکه 
امکان  می توان  چطور  ببینم  می خواستم 
حضور زنان در ورزشگاه را گسترش داد در 
این بازی حضور پیدا کردم و بسیار خوشحال 
بودم که ماحصل تالش نمایندگان و وزارت 

ورزش، حضور ۳00 خانم در ورزشگاه بود.

ــورای  ــس ش ــی مجل ــک عضــو کمیســیون فرهنگ ی
ــگاه  ــان در ورزش ــور زن ــه حض ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
آزادی در مســابقه والیبــال تیــم هــای ملــی ایــران و 
ــگاه،  ــر در ورزش ــه از 300 زن حاض ــت ک ــک گف بلژی
تعــداد کمــی از طریــق ســایت بلیــط خریــده بودنــد 

و مابقی مدعوین بودند.
ــد  ــا تاکی ــا ایســنا ب ــو ب ــه سیاوشــی در گفت وگ طیب
ــع  ــان در ورزشــگاه ها هیــچ من ــر اینکــه حضــور زن ب
قانونــی نــدارد اظهــار کــرد: درســت اســت در وهلــه 
بلژیــک  ایــران و  بــازی  اول خانم هایــی کــه در 
حضــور داشــتند تعــداد کمــی بلیــط خریــده بودنــد و 
مابقــی مدعویــن بودنــد امــا ایــن قــدم اول اتفــاق 
ــکان  ــه ام ــن اســت ک ــا ای ــالش م ــود و ت ــی ب خوب

حضور زنان در ورزشــگاه ها فراهم شود.
وی کــه خــود در جریــان مســابقه والیبــال ایــران و 
بلژیــک در ورزشــگاه حضــور پیــدا کــرده بــود، دربــاره 
ــر  حضــور گزینشــی  ــی ب ــا مبن ــار نظره برخــی اظه
بانــوان افــزود: آغــاز هــر فعالیــت بــزرگ اجتماعــی 
ــا  ــت ب ــا آن فعالی ــژه دارد ت ــت وی ــه مدیری ــاز ب نی
کمــی  بنابرایــن  برســد،  انجــام  بــه  موفقیــت 
ــگ  ــرایط هماهن ــد ش ــه می توان ــکیبایی و حوصل ش
ــم  ــوب را رق ــاق خ ــک اتف ــزای ی ــه اج ــدن هم ش

بزند.
ــه دردناکــی را در  ــا حادث ــا اینکــه م ــه داد: ب او ادام
مجلــس پشــت ســر گذاشــته بودیــم و مــن آمادگــی 
ــا  ــتم ام ــگاه را نداش ــرای حضــور در ورزش ــی ب روح
ــه  ــودم و اینک ــل داده ب ــه از قب ــی ک ــل قول ــه دلی ب
امــکان  می تــوان  چطــور  ببینــم  می خواســتم 
ــان در ورزشــگاه را گســترش داد در ایــن  حضــور زن
بــازی حضــور پیــدا کــردم و بســیار خوشــحال بــودم 
کــه ماحصــل تــالش نماینــدگان و وزارت ورزش، 

حضور 300 خانم در ورزشــگاه بود.

نحوه حضور زنان در مسابقه 
والیبال ایران و بلژیک

نقض حقوق زنان در عربستان 
سازمان یافته و جدی است

بشــر  حقــوق  و  دمکراســی  مرکــز 
ــزارش  ــن در گ ــای بحری ــی ه آمریکای
اخیــر خــود بــا موضــوع بررســی وضــع 
حقــوق زنــان در عربســتان معتقــد 
اســت نقــض حقــوق زنــان در ایــن 
کشــور بــه شــکلی ســازمان یافتــه 

ادامه دارد.
ــگاه  ــر، پای ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
اطــالع رســانی دمکراســی و حقــوق 
بشــر آمریکایــی هــا در بحریــن در 
گــزارش اخیــر خــود کــه بــه تازگــی در 
ــتان  ــان در عربس ــوق زن ــوص حق خص
ســعودی منتشــر شــده بــه نقــض 
آشــکارا و ســازمان یافتــه حقــوق زنــان 

در این کشور اشاره کرد.
ــن  ــزارش منتشــر شــده از ســوی ای گ
مرکــز بــا آوردن مثالهایــی متعــدد پــرده 
از جنایــات رژیــم آل ســعود علیــه زنــان 
ــوان  ــه عن ــی دارد. ب ــر م ــور ب ــن کش ای
مثــال در ایــن گــزارش، بــه پرونــده 
»دینــا علــی«، دختــر جــوان بــا ملیــت 
ســعودی اشــاره مــی کنــد کــه ســاکن 
کویــت اســت و پیشــتر نیــز دانشــجوی 
پایتخــت  مانیــل،  در  دندانپزشــکی 
فیلیپیــن بــوده، امــا بــه اجبــار عموهای 
ــه  ــاری ب ــور ازدواج اجب ــه منظ ــود ب خ
عربســتان منتقــل شــده اســت. وی کــه 
از تصمیــم عموهــای خــود مطلــع شــد، 

اقــدام بــه پــرواز بــه اســترالیا بــه 
منظــور دریافــت پناهندگــی از ایــن 
کشــور کــرد. امــا ســفارت عربســتان در 
ــمت  ــه س ــرواز وی ب ــع از پ ــل مان مانی
ــتگیری  ــس از دس ــده و پ ــیدنی ش س
ــاض  ــه ری ــوان، وی را ب ــر ج ــن دخت ای

منتقل کرد.
ایــن تنهــا یکــی از ده هــا موردی اســت 
ــر  ــوق بش ــی و حق ــز دمکراس ــه مرک ک
ــزارش  ــن در گ ــای بحری ــی ه آمریکای

خود به آن اشاره کرده است.
امــا در ادامــه ایــن گــزارش، ایــن نکتــه 
مطــرح مــی شــود کــه چگونــه ریــاض 
کــه از بزرگتریــن ناقضــان حقــوق زنــان 

ــد، در  ــی آی ــاب م ــه حس ــان ب در جه
تاریــخ 19 آوریــل ســال جــاری میالدی، 
از ســوی شــورای حقــوق بشــر ســازمان 
بــرای کســب جایــزه  ملــل متحــد 
برابــری  زنــان،  وضعیــت  ارتقــاء 
جنســیتی و  توانمندســازی آنهــا را بــه 

خود تخصیص داد.
گــزارش مذکــور کــه تحــت عنــوان 
ــی:  ــات توخال ــوچ، اصالح ــخنان پ »س
امتنــاع عربســتان از اصــالح حقــوق 
ــه  ــاره ب ــا اش ــده، ب ــر ش ــان« منتش زن
ــتان در  ــن عربس ــوچ و دروغی ــدام پ اق

در  زنــان  حقــوق  ارتقــاء  خصــوص 
جامعــه ایــن کشــور معتقــد اســت کــه 
بــه  از  همچنــان  ســعودی  رژیــم 
رســمیت شــناختن حقــوق زنــان در 
ــاع ورزیــده و  جامعــه ایــن کشــور امتن

به نقض آشکار آن ادامه می دهد.

معــاون اول رییــس جمهــور گفــت: در دولــت دوازدهــم تــالش 
خواهیــم کــرد کــه از ظرفیــت و توانمنــدی زنــان اســتفاده 

بیشــتری شــود.
جلســه دیــدار معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده و 
جمعــی از فعــاالن حــوزه زنــان در عرصــه های مختلف سیاســی 
و اجتماعــی کشــور بــا معــاون اول رییس جمهور عصرچهارشــنبه 

ــد. برگزار ش
جهانگیــری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــا و 
ــت:  ــف گف ــای مختل ــان در عرصــه ه ــه زن ــای جامع توانمندیه
ــان در  ــت زن ــور و فعالی ــا حض ــده ای ب ــته ع ــه در گذش اگرچ
فعالیــت هــای اجتماعــی و سیاســی مخالفــت مــی کردنــد امــا 
ــای  ــت ه ــان در فعالی ــارکت زن ــور و مش ــرورت حض ــروز ض ام
مختلــف اجتماعــی، سیاســی و مدیریتــی امــری پذیرفته شــده 

اســت.
معــاون اول رییــس جمهــور افــزود: در دولــت یازدهــم بــا وجــود 
محدودیــت هــای فــراوان، تــالش شــد از ظرفیــت و توانمنــدی 
ــی کشــور  ــف مدیریت ــت و ســطوح مختل ــات دول ــان در هی زن

اســتفاده شــود.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه دیــدگاه امــام خمینــی)ره( مبنــی بــر 
ــف  ــای مختل ــان در بخــش ه ــای زن ــدی ه اســتفاده از توانمن
تصریــح کــرد: در دولــت دوازدهــم تــالش خواهیــم کــرد کــه از 
ظرفیــت و توانمنــدی زنــان اســتفاده بیشــتری شــود و نقــش 
آفرینــی و ســهم زنــان در ســطوح مختلــف مدیریتــی در 

ــد. ــدا کن ــی کشــور افزایــش پی دســتگاههای اجرای
مــوالوردی معــاون رییــس جمهــور نیــز بــه تشــریح مشــکالت 
فــراروی ایــن معاونــت و موانــع موجــود بــر ســر راه مشــارکت و 
حضــور زنــان در فعالیــت هــای سیاســی و اجتماعــی پرداخت و 

خواســتار افزایــش نقــش زنــان در دولــت دوازدهــم شــد.
ــدام در  ــر ک ــان ه ــوزه زن ــاالن در ح ــی از فع ــن جمع همچنی
ــه  ــتر ب ــه بیش ــه هرچ ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تاکی ــخنانی ب س
مســائل زنــان، خواســتار توجــه دولــت بــه ظرفیــت هــای زنــان 
ــی  ــف مدیریت ــا در ســطوح مختل ــن توانمندیه و اســتفاده از ای

کشــور شــدند.

استفاده بیشتر از ظرفیت 
و توانمندی زنان

 در دولت دوازدهم

حضور زنان در دولت به چند معاونت اکتفا نشود
»فاطمه ذوالقدر« که در ذیل لیست امید شهر تهران وارد مجلس شورای اسالمی و عضو 

فراکسیون فرهنگی شد در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا پیرامون افزایش سهم 
زنان در دولت دوازدهم گفت: ما سابقًا افزایش سهمیه زنان را در کابینه دولت دوازدهم 

مطالبه کرده بودیم. االن نیز می خواهیم از آنها در پست های کالن در کشور استفاده شود.

ــن  ــوی چی ــه ای ووش ــگ حرف ــازی در لی ب
ــاال  ــان ب ــه منصوری ــات را از اله ــم توقع ه
ــرو  ــی روب ــا چالش های ــا او را ب ــرد ام می ب
ــه  ــوی ســمیرمی همــه را ب ــد کــه بان می کن

دل و جــان می خــرد.
ــه  ــوان؛ اله ــایت ورزش بان ــزارش س ــه گ ب
منصوریــان اســت؛ او تیــم »چانــگ چــون« 
همراهــی  چیــن  ووشــوی  لیــگ  در  را 
ایــران  در  اســت کــه  مدتــی  می کنــد. 
ــرای  ــر ب ــد روز دیگ ــا چن ــه ســرمی برد ام ب
ــن  ــازم ای ــارزه اش ع ــن مب حضــور در آخری
کشــور می شــود. بــه همیــن بهانــه بــا ایــن 
بانــوی ســخت کوش و پرتــالش کشــورمان 
ــش  ــا صحبت های ــتیم ت ــو نشس ــه گفتگ ب
ــن  ــت در چی ــرایط رقاب ــوص ش را در خص
ــگار  ــوی خبرن ــر گفتگ ــن زی ــنویم. مت بش
ــا الهــه منصوریــان  ســایت ورزش بانــوان ب

اســت:
در  ایــران  لیــگ  در  ابتــدا گفــت:  در  او 
ــا  ــم ام ــت می کن ــرم رقاب ــته 56 کیلوگ دس
لیــگ چیــن در وزن 52 و 60 کیلوگــرم.
در  ووشــوکاران  داد:  ادامــه  منصوریــان 
لیــگ چیــن تنها در وزن هــای 52، 60 و 70 
ــم را  ــارزه می  کننــد. دائمــا وزن کیلوگــرم مب

تغییــر می دهــم در حــال حاضــر وزنــم 56 
ــن  ــا مســابقات چی ــا ت ــرم اســت ام کیلوگ
ــرای  ــه ب ــه 52 برســانم. در صورتیک ــد ب بای
ــران  ــی در ای ــم مل ــی تی ــابقات انتخاب مس
ــاال و  ــم. ب ــه وزن 56 برس ــد ب ــددا بای مج

ــد. ــم می کن ــم اذیت ــدن وزن ــن ش پایی
ایــران  بانــوان  لژیونــر ووشــوی  اولیــن 
خاطــر نشــان کــرد: تجربــه مبــارزه در 
ــن  ــی در ای ــا زندگ ــن بســیار خــوب ام چی
ایــن  از  پیــش  اســت.  ســخت  کشــور 
ایرانــی  ورزشــکاران  از  زیــادی  تعــداد 
بودنــد  پیوســته  چیــن  لیگ هــای  بــه 
ــی  ــور دوام ــن کش ــا در ای ــور آنه ــا حض ام
نداشــت. شــرایط زندگــی در چیــن بســیار 
ــه  ــر تغذی ــا از نظ ــت. خصوص ــخت اس س
ایرانی هــا جــور  بــا ســلیقه  اصــال  کــه 
در نمی آیــد. امــا مــا بــه ایــن مســائل 
ــه  ــه کســب تجرب ــا ب ــم. تنه ــی نداری توجه
ــه  ــختی ها را ب ــام س ــم و تم ــر می کنی فک
ــگ  ــت لی ــه کیفی ــرا ک ــم. چ جــان می خری
ــاال اســت. غذاهــای اینجــا  چیــن بســیار ب
ــادت  ــم و ع ــار میخوری ــر اجب ــم از س را ه

یــم. کرده ا
ــوب  ــورد خ ــه برخ ــاره ب ــا اش ــان ب منصوری

مــردم چیــن بــا او و خواهــرش عنــوان کرد: 
ــوب  ــیار خ ــا بس ــا م ــا ب ــورد چینی ه برخ
اســت. در جریــان یکــی از رقابت هایــم ۸0 
ــم  ــه اس ــد ک ــابقه بودن ــالن مس ــر در س نف
مــن را بــاال بــرده و یک صــدا تشــویقم 
می کردنــد. البتــه شــاید در ســالنی کــه 12 
هــزار نفــر ظرفیــت دارد ۸0 نفــر کــم باشــد 

امــا بــرای مــن جــذاب بــود.
ــگ  ــه تیمــش در لی ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
دیــدار  داد:  ادامــه  اســت،  دوم  چیــن 
ــازی  ــش رو دارم. ب ــختی را پی ــیار س بس
آخــری کــه در چیــن انجــام دهــم مــدت 
ــرای  ــر ب ــان می رســد اگ ــه پای ــراردادم ب ق

فصــل بعــد رقابت هــای لیــگ وشــوی 
قــرارداد  عقــد  بــه  تمایــل  کشورشــان 
ــرد.  ــم ک ــکاری خواه ــا هم ــتند، قطع داش
البتــه مطمئنــم کــه تمایــل بــه ادامــه 
تیم شــان  در  مــن  حضــور  و  همــکاری 
دارنــد. چــرا کــه تــا بــه حــال بــا ســه بــرد 
ــی در  ــیار خوب ــه بس ــت نتیج ــک باخ و ی
ــت  ــن باخ ــرده ام. ای ــب ک ــابقات کس مس
ــای  ــه ج ــه ب ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــم زمان ه
هم تیمــی ام و در وزن او مســابقه دادم؛ 
ــود  ــن ب ــای م ــم ج ــری ه ــس دیگ هرک

حتمــا نتیجــه را واگــذار می کــرد.

اولین بانوی لژیونر ووشوی ایران :

باال و پایین شدن وزنم اذیتم می کند

زنان
م 

سنی
: ت

س 
عک

نا 
یک

 : ا
س

عک
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این صفحه می خوانیم
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قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     43,300,000 ................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................42,200,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,000,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 115,000,000   
31,۸00,000 ................................................ LX  سمند
40,600,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,000,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 3۸,100,000
3۸,500,000 ...................... V۸ پژو 206 صندوقدار
33,900,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 21,۸00,000     
2۸,200,000 ............................................... EX   ساینا
27,500,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک
کیا سراتو  اتومات .................................  91,000,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای .....................  40,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 52,900,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  55,600,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  95,500,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  64,500,000
هیوندای I20 جدید .............................  ۸6,700,000
جک S5 دنده ای ................................ ۸3,500,000

مدیران خودرو
  73,000,000  ........................... S X33   ام وی ام
تیگو X33 اتوماتیک ...........................  67,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  44,700,000 
72,000,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  117,900,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  53,000,000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  62,000,000

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: در آستانه فصل تابستان و 
توزیع میوه داخلی به بازار، قیمت محصوالت کاهش یافت. حسین مهاجرانی در 
خصوص میزان افزایش و یا کاهش قیمت میوه در بازار اظهار کرد: با توجه به شروع 
فصل تابستان و افزایش میزان تولید محصوالت قیمت ها نسبت به هفته گذشته 
کاهش بسیاری داشته است.

بازار

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 6700
بیشترین قیمت: ......... 6900

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 3400
بیشترین قیمت: ......... 3500

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 3۸500
بیشترین قیمت: ...... 39000

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

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 22400
بیشترین قیمت: ........ 23400

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 10500  
عدس ............................. 6000    

لپه ................................... 9000  
لوبیا قرمز .................... 9300    

نخود ............................... ۸500

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

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

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

اقـالم مصرفـی

ایـن روزها اسـتفاده از انواع لوازم برقی مانند ماشـین 
ظرف شـویی رواج زیـادی پیداکـرده اسـت امـا آیـا 
می دانیـد هنـگام خریـد ماشـین ظرف شـویی باید به 
چـه نکته هایـی توجـه کنید و مناسـب ترین ماشـین 
ظرف شـویی بـرای خانـواده شـما کـدام اسـت؟ اگـر 

نمی دانیـد، بهتـر اسـت کـه بـا مـا همراه شـوید.

۶ تا ۸ نفره: مخصوص خانواده های 
کوچک

نـام  بـه  نفـره،   ۸ تـا   6 ظرف شـویی  ماشـین های 
ماشـین های رومیـزی در بـازار موجـود هسـتند. ایـن 
ماشـین ها بیشـتر بـه درد کسـانی می خـورد کـه زیاد 
اهـل مهمانی دادن نیسـتند و یک خانـواده کوچک 3 
یـا 4 نفره دارند. خوبی این ماشـین های ظرف شـویی 
کوچـک ایـن اسـت که خیلـی سـریع پر می شـوند و 
قیمتشـان هم از انواع ایسـتاده، ارزان تر است. معموالً 
72 تـا 10۸ پارچـه ظرف در ماشـین های 6 تـا ۸ نفره، 
 ۸ نفـره،   ۸ ماشـین های  برخـی  می گیرنـد.  جـای 
به عالوه 1 هسـتند و کمی بیشـتر از انواع ۸ نفره، جای 
ظـرف دارنـد. هنگام خرید این ماشـین ها، حواسـتان 
باشـد که سیسـتم شستشـوی آن هـا را بررسـی کنید 
تـا مطمئـن شـوید قـدرت شسـتن ظرف هـای خیلی 

چـرب و خشـک را هـم دارند.

۱2 نفره: پرطرفدارترین
ماشـین های 12 نفره، پرطرفدارترین انواع ظرف شـویی 
در بـازار هسـتند. معمـوالً حـدود 144 پارچـه ظـرف 
داخـل ایـن ماشـین ها جا می شـود. آنطور که باشـگاه 

خبرنگاران نوشـته ظرف شـویی های 12 نفره، بیشـتر به 
درد خانواده هـای پررفت وآمـد یـا آن هایـی کـه ترجیح 
می دهنـد ظرف هـای نشسـته خـود را از صبح تا شـب 
داخـل ماشـین بگذارند و فقـط یک بار در طـول روز آن 
را اسـتفاده کننـد، می خورد. برخی از انواع ماشـین های 
و گنجایـش  هسـتند   1 به عـالوه   12 هـم،  نفـره   12
ظـرف بیشـتری دارنـد. هنـگام خرید این ماشـین ها، 
آن هایـی را انتخـاب کنیـد کـه قابلیـت تنظیـم ارتفـاع 
سـبد و گزینـه ای بـرای زمـان شـروع کاردارنـد و دارای 
قـدرت نیم شـور هم هسـتند. یعنی با پـر کردن نصف 
ظرفیـت ماشـین هـم می تواننـد ظرف ها را بـا مصرف 

آب و شـوینده کمتری بشـویند.

۱4 نفره: حساس تر و کم مصرف تر
ماشـین های ظرف شـویی 14 نفـره، پرحجم تریـن و 
بزرگ تریـن انواع ماشـین های موجود در بازار هسـتند 
که ظرفیت شستشـوی حـدود 160 تکه ظـرف رادارند. 
این ماشـین ها بیشـتر به درد خانواده های پرجمعیت، 
شـلوغ و پررفت وآمـد می خـورد. البتـه بیشـتر ایـن 
ماشـین ها سیسـتم های شستشـوی مختلـف بـرای 
شسـتن ظرف هـای خیلـی چـرب، ظرف هـای کمتر از 
ظرفیـت ماشـین و ظرف های نه چندان کثیـف رادارند. 
قابلیـت  انواعـی کـه  تمایـل،  صـورت  در  می توانیـد 
تشـخیص خودکار میزان کثیفی ظرف رادارند، بخرید. 
این ماشـین ها نسـبت به انـواع عادی، آب و شـوینده 

کمتـری مصـرف می کنند.

ماشین های بخار شویی: لکه بری خوب
خیلـی از افرادی که ماشـین های ظرف شـویی قدیمی 
دارنـد، از اینکـه بایـد ظرف هـا را پیـش از قـرار دادن 
داخـل ماشـین، آبکشـی کننـد، راضـی نیسـتند. ایـن 
روزهـا، انـواع جدیـدی از ماشـین های ظرف شـویی به 
بـازار آمـده کـه به جـای آب، با بخـار داغ آب، ظرف های 

کثیـف و حتـی خشـک را می شـوید و مصـرف آب و 
انرژی شـان هـم بسـیار پایین اسـت. این ماشـین ها 
باقـدرت بخار بـاال و لکه بری خوبی که دارند، می توانند 
گزینه مناسـبی برای افرادی باشـند کـه به تازگی قصد 
خریـد ظرف شـویی کرده انـد یـا می خواهنـد مدل های 

قدیمی تـر ماشـین ظرف شویی شـان را ارتقـا بدهند.

هنگام خرید ماشین ظرف شویی 
حواستان باشد که ...

- دارای سیسـتم شستشـوی ظرف هـای خیلـی 
چـرب باشـد.

بـرای  خـودکار  متوسـط  شستشـوی  سیسـتم   -
شسـتن ظرف های نه چندان کثیف را داشـته باشـد.
- سیسـتم شستشـوی ظرف هـای کم چـرب یـا بـا 

چربـی متوسـط هم داشـته باشـد.
- سیسـتم شستشـوی سـریع روزانه برای شستن 
ظرف هایـی کـه اصـالً چـرب نیسـتند؛ ماننـد ظـرف 

میـوه یـا اسـتکان های چای را داشـته باشـد.
- سیسـتم شستشـوی ظرف های ظریف را داشـته 

باشد.
- سیسـتم شستشـوی بدون پاک کننده و شوینده 

یا سیسـتم شستشـوی میوه هم داشـته باشد.
- ارتفاع سبد آن قابل تنظیم باشد.

- قابلیت براق کردن ظروف را داشته باشد.
- گارانتی داشته باشد.

- سیستم خشک کن مناسب داشته باشد.
- سیسـتم آب پاشـی و سـبد مخصـوص قاشـق و 

چنگال داشـته باشـد.
- فیلتـر مخصـوص بـزرگ و میکروسـکوپی بـرای 
جمـع آوری باقیمانده هـای غذای موجـود در ظرف ها 

را داشـته باشد.
- رده مصـرف بـرق یا انـرژی آن، از A به باال باشـد. 

. +3A 2+ وA یـا +A ،A یعنـی

نکاتی که در خصوص استفاده از 
ماشین ظرف شویی باید بدانید

ماشـین  داخـل  ظرف هـا  دادن  قـرار  از  قبـل   -
ظرف شـویی، حتمًا آن ها را با یک دسـتمال پاک کنید 

تـا باقیمانـده غـذا داخـل ظـروف نمانـد.
- حداقـل هفتـه ای یک مرتبه ماشـین ظرف شـویی را 

روشـن کنید.
- برای پیشـگیری از آسـیب قطعه های برقی ماشین 

ظرف شـویی، داخل یا روی آن آب نپاشـید.
- مواد سـفیدکننده داخل مخزن ماشـین ظرف شویی 

نریزید.
- شـوینده و پاک کننده هـای ماشـین ظرف شـویی را 

دور از دسـترس اطفـال نگه داریـد.
- حواسـتان باشـد که در صورت بازماندن در ماشـین، 
بچه ها روی درباز آن ننشـینند. این کار باعث شکستن 

و کوتاه شـدن عمر ماشـین می شود.
- در ماشـین را پس از اتمام کار آن تا خشـک شـدن 
بـاز یـا نیمه بـاز بگذاریـد تـا  کامـل ظرف هـا، کامـالً 

بخـارآب گـرم از درون دسـتگاه خـارج شـود.

به راحتی میزبانی کنید
راهنمای خرید ماشین ظرف شویی

ــن  ــون و 600 هزارت ــه میلی ــروز س ــه ام ــا ب ــت: ت ــی گف ــی دولت ــاون بازرگان مع
گنــدم و 115 هزارتــن کلــزا از کشــاورزان خریــداری شــده اســت. حســن عباســی 
ــد  ــت خری ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــی ب ــی دولت ــاون بازرگان ــان مع معروف
ــن  ــون و 600 هزارت ــه میلی ــروز س ــه ام ــا ب ــت: ت ــار داش ــدم اظه ــی گن تضمین
ــارد تومــان از کشــاورزان 25  ــار هــزار و 500 میلی ــر چه ــغ ب ــا ارزش بال ــدم ب گن
اســتان خریــداری شــده اســت. بــه گفتــه وی 65 درصــد مطالبــات گندمــکاران 
پرداخــت و مابقــی پــس از تامیــن اعتبــار و ثبــت درســامانه بــه مــرور پرداخــت 

خواهــد شــد.

معــاون وزیــر صنعــت از آغــاز پرداخــت تســهیالت جدیــد رونــق تولیــد بــه 
واحدهــای متقاضــی خبــر داد و گفــت: براســاس مصوبــه بانــک مرکــزی 
ــزار  ــرای 10 ه ــی ب ــارد تومان ــزار میلی ــد 10 ه ــرار شــده تســهیالت جدی ق
واحدتولیــدی، صنعتــی و معدنــی در رونــد طــرح رونــق پرداخــت شــود. 
ــا بیــان اینکــه ایــن طــرح ادامــه تســهیالت 16  محســن صالحــی نیــا ب
ــه واحدهــای تولیــدی متقاضــی  ــرای کمــک ب ــت ب ــاردی دول هــزار میلی
اســت، افــزود: آخــر هفتــه جــاری ســامانه ایــن طــرح فعالیــت خــود را 

آغــاز خواهــد کــرد.
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پرداخت مطالبات گندمکاران   تسهیالت جدید رسید

نبض بازار

تخت فلزی دو طبقه
تومان/تعـدادی   220.000 قیمـت: 
مناسـب  طبقـه  دو  فلـزی  تخـت 
بـرای خوابـگاه هـای دانشـجویی و 
مـدارس یا آسایشـگاه هـای نظامی. 
در صـورت خرید یکجـا تخفیف داده 
09357762396 شـود.تماس:  مـی 

تابلو برق
قیمت: ۸00.000 تومان

ابعـاد  در  بـزرگ زمینـی  بـرق  تابلـو 
همـراه  بـه  ضخیـم،  130*1۸0ورق 
تعـدادی قطعات برق صنعتی شـامل 
آمپـر،  160و400  اتوماتیـک  کلیـد 

... و  مینیاتـوری  کنتاکتـور، کلیـد 
تماس: 09398173298

ساخت و فروش ماشین آالت 
نانوایی و ریزشی

فـروش  و  توافقی/سـاخت  قیمـت 
لـواش  نانوایـی  دسـتگاه  انـواع 
سـنگک، بربری، تافتـون، خمیرگیر، 
انـواع  فـروش  و  برقـی  شـاطر 

نانوایـی. دوم  دسـته  دسـتگاه 
تماس: 09213509208

اسید شویی سنگین
قیمت: 23.000.000 تومان

واگـذاری یـک بـاب اسـید شـویی 
سـنگین. با درآمـد تضمینی و عالی. 
مشـتریهای دایـم. واگـذاری به علت 

چند شـغله بـودن. 
تماس: 09132966459

کسب و کار

چلو كباب برگ مخصوص....14000
چلو رولت دورچین .................9500
چلو چنجه مخصوص ............14000 
چلو گوشت گوسفندي.........14000
چلو كباب بختیاري...............14000
چلو ماهي...............................14000
چلو جوجه  كباب مخصوص 12000

زرشک پلو با مرغ..................8500
چلو جوجه كباب سلطاني....14000 
چلو خورشت فسنجان...........7000 
چلوكباب لقمه.........................9000 
چلو خورشت روز..................5000

چلو كباب گوسفندي............8000 
عدس پلو با گوشت.............4000
چلو كباب میكس.................8000
كشک بادمجان....................5000
چلو كوبیده مرغ...................7500 
زرشک پلو............................2500
هر سیخ كباب......................2500
چلو ساده..............................2500
سوپ.....................................2500
مرغ بریان......................... 19500
ران بریان............................ 5500 

بلوار امام حسن )ع()طاهر آباد(،دور میدان  تهیه غذاي دورچین 
09138705526مراد زاده           09378545241سلطاني

گزارش

پــس از اتمــام کار ماشــین، فیلتر آن را تمیز کنید تــا عملکرد آن در دفعات بعدی  
برود. باالتر  شستشو 

 بیشــتر از حجــم ماشــین داخــل آن ظــرف نگذاریــد تــا باعــث ایجــاد اختــالل دررونــد 
شستشو و گردش آب نشود.

 پــودر یــا مــواد پاک کننــده را به انــدازه ای کــه در دفترچــه راهنمــای محصــول 
ذکرشــده، اســتفاده کنیــد. اســتفاده کمتــر یــا بیشــتر از شــوینده ها، باعــث کثیــف یــا 
ــا  ــا ی ــویی را صبح ه ــین ظرف ش ــود. ماش ــا می ش ــوینده روی ظرف ه ــواد ش ــدن م ــی مان باق

آخر شب که خارج از ساعت های اوج مصرف برق است، روشن کنید.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تـا به حـال برایتان پیش آمـده که عبارت 
خاصی را در گوگل جسـتجو کنید و نتایج 
نـه چنـدان دقیقـی دریافـت کنیـد؟ این 
اتفاقی اسـت که برای بسـیاری از کاربران 
خصوصا در جستجوی فارسـی رخ داده و 
همـه مـا به گونـه ای با این مشـکل روبرو 

هستیم.
اگـر بـه دنبـال یـک عبـارت خـاص در 
اینترنت می گردید، مسـلما از تایپ کردن 
جسـتجو،  موتورهـای  بـار  سـرچ  در  آن 
نتیجه قابل قبولـی دریافت نخواهید کرد. 
چـرا کـه یک موتور جسـتجو کلیه کلماتی 
را کـه شـما تایـپ کرده ایـد را در فضـای 

اینترنت جسـتجو می کند و تمامی نتایج 
بـه دسـت آمـده را برایتـان بـه تصویـر 
می کشـد. بـه همین منظـور اسـت که در 
را  نامرتبطـی  نتایـج  مواقـع  از  بسـیاری 
مشـاهده می کنیـد. امـا بـرای رفـع ایـن 
مشـکل یـک راه حـل خیلی سـاده وجود 

دارد؛ استفاده از عالمت نقل قول.
کافیسـت هنـگام تایـپ کـردن در سـرچ 
بـار، عبـارت مـورد نظـر خـود را در داخـل 
موتـور  تـا  بگذاریـد  قـول  نقـل  عالمـت 
جسـتجو از اهمیـت آن بـا خبـر شـود و 
یکراسـت نتایج مرتبط بـا آن را برایتان به 

نمایش درآورد.

بـه عنـوان مثـال، بهتـر اسـت بـه جـای 
تایـپ کـردن »برنـدگان جوایز نوبل سـال 
19۸7« از عبـارت »"برنـدگان جایـزه نوبل 
سـال 19۸7"« اسـتفاده کنید. همین یک 
راهکار سـاده باعث می شـود تا موتورهای 
جسـتجو مانند گوگل، یکراسـت به سـراغ 
موضـوع مـورد نظـر شـما برونـد و نتایـج 

مرتبط را ارائه کنند.
حتـی می توانیـد پـای تـان را از ایـن هم 
از ایـن روش بـرای  فـرا تـر بگذاریـد و 
جسـتجوی موضوعـی در تاریـخ خاصـی 
اسـتفاده کنیـد. بـه عنـوان مثـال اگر می 
خواهیـد برنـدگان نوبـل از سـال 1965 تا 

19۸5 را جسـتجو کنید، بهتر است عبارت 
»"برنـدگان جایـزه نوبـل"1965..19۸5« را 

در گوگل تایپ نمایید.
همچنین ایـن امکان وجـود دارد که برای 
موتورهای جسـتجو محدودیت هایی هم 
اعمـال کنیـد. می توانیـد از گـوگل یـا هـر 
موتور جسـتجوی دیگـری بخواهید که در 
ارائـه نتایـج تنهـا بـه سـراغ موضوعـات 

خاصی بروند که شما می خواهید.
گـوگل  از  می توانیـد  مثـال  عنـوان  بـه 
بخواهیـد کـه تنها نتایـج برنـدگان جوایز 
دانـش،  ماننـد  رشـته هایی  در  را  نوبـل 
تکنولـوژی و ادبیـات در خالل سـال های 
1965 تـا 19۸5 را بـه نمایش درآورد. برای 
اینـکار کافیسـت ایـن عبـارت را در نـوار 
کنیـد:  تایـپ  جسـتجو 
»دانش,تکنولوژی,ادبیات "برندگان جایزه 

نوبل" 1965..19۸5«.

دستیابی به نتایج دقیق تر
در جستجوی اینترنتی

ــر  ــرای مرورگ ــه ای ب ــع افزون ــن اپ در واق ای
ــتفاده از  ــف اس ــه لط ــه ب ــت ک ــافاری اس س
مترجــم بــزرگ Google Translate، تقریبــا 
ــتیبانی  ــا پش ــج دنی ــای رای ــی زبان ه از تمام
می کنــد و می توانیــد بــا نصــب آن، هــر 
وبســایتی بــا هــر زبانــی را بــه زبــان فارســی یا 
زبــان مــورد نظرتــان ترجمــه و مطالعــه کنیــد.

ایـن اپلیکیشـن کـه متعلـق بـه فروشـگاه 
اکسسـوری  و  پوشـاک  ایرانـی  اینترنتـی 
»تگمونـد« اسـت، ایـن امـکان را در اختیار 
کاربرانـش قـرار می دهـد کـه بـا محصوالت 
مختلـف این فروشـگاه اسـتایل مـورد نظر 
و عالقـه خـود را بسـازند و بـا دیگـران بـه 

اشـتراک بگذارنـد.

بســیار  اپلیکیشــنی   Barcode
رمزینه هــا  اســکن  بــرای  کاربــردی 
ــت  ــات اس ــه اطالع ــا ب ــل آن ه و تبدی
ــرای مــدت محــدود،  ــد ب ــه می توانی ک
ــتور  ــگان از اپ اس ــورت رای آن را به ص

ــد. ــود کنی دانل

iOS اپلیکیشن
Translate Website Extension

اپلیکیشن iOS و اندروید
Tagmond

iOS اپلیکیشن
Barcode

این کاربر بریتانیایی تصویری از سفره افطار برای 
داوطلبان مسلمانی که به اطفای حریق برج گرنفیل 

لندن کمک کرده بودند به اشتراک گذاشته. 
@rritr

صابر اوجی، عکاس، تصویری از ارتفاعات سوباتان 
استان گیالن غرق در ابر و مه همرسانی کرده است.

 
@owjis

این شناسه که تصاویر تاریخی از موضوعات مختلف 
را به اشتراک می گذارد، تصویری از یک پخش کاست 

و رادیو در سال ۱۹۷2 را پست کرده. 
@historyphotographed

سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پس از 
دیدار هفته گذشته با رئیس جمهور تصویر زیر را پست 

کرده است.
@sardar_azmoun 

دادا می گوید:
از آدمــا انتظــار نداشــته باشــین چیــزی کــه دوس داریــن بشــن؛ آدمــا رو اون 

طــوری کــه هســتن قبــول کنیــن یــا ازشــون دور بشــین…

آقاهه سی می گوید:
کاش یــک مــدت اینترنــت رو قطــع کنیــم، گوشــی و تلفن هــا رو هــم بریزیــم 

تــوو کمــد، هرکســی کار داشــت باهامــون بیــاد ببینتمــون

گیلمور می گوید:
ــه  ــه ک ــن دل ــدی، ای ــی داری جــواب دندون شــکن می ــر می کن ــه فک ــی ک اونجای

میشــکنه نــه دنــدون!

یک آدم اینجوری می گوید:
بــا گذشــت زمــان آدمــا عــوض نمیشــن؛ بــا گذشــت زمــان مــا بهتــر 

! ن سیمشــو میشنا

عاصی می گوید:
میدونــی چــی غمگینــه؟ وقتــی دوســتای قدیمیــت میــان تلگــرام بعــد میبینــی 

عکــس یکــی دیگــه اس و اون فــرد خطشــو فروختــه. تنهــا راه ارتباطــی قطــع میشــه…

چشم گرد می گوید:
جوشــی کــه قبــل از مهمونــی وســط پیشــونی درمیــاد اگــر بــه دنبــال دیــده شــدن 

نیســت پــس بــه دنبــال چیه؟!

زیپو می گوید:
نه اونقدر وقت هست كه ادامه داد و نه اونقد ديره كه جا زد!

صروش می گوید:
وقتــی از 11 شــب گذشــته و میخوایــد مهمونهاتــون رو راهــی کنیــد وســط کوچــه 
ــد خداحافظــی کنیــد. شــاید مــردم خوابشــون ســبک  ــاد و صــدای بلن ــا فری نایســتید ب

باشــه، بپــرن

آق رامین می گوید:
ــری ســر  ــا ب ــری ســربازی، ي ــا ب ــری دانشــگاه، ي ــا ب ــری مدرســه، ي ــد ب ــا باي ي

ــه بشــينی! ــه دقیق ــری، نميشــه ي ــد ب كار… كال باي

نسخه آزمایشی اپلیکیشن جدید یوتیوب با نام Youtube Go برای کاربران 
هندوستان که اینترنت مناسبی ندارند، عرضه شد. البته گوگل این نسخه را سال 

گذشته معرفی کرده بود. گوگل در تالش است در آینده نسخه پایداری از این 
اپلیکیشن را منتشر کند و البته آن را در اختیار کاربران سایر کشور های در حال توسعه 

نیز قرار دهد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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اولین سلفی

»اندی وارهول« 
به قیمت تخمینی هفت میلیون پوند 

چوب حراج می خورد.

مراسـم احیاء شب قدر 

در مسـجد امام شهر 

برگزار شد. کرمان 

پیام ما در این روز به بیابان 
شدن جازموریان اختصاص 

داشت که منشا 25 درصد گرد 
و غبار محسوب می شود.

برای درمان یک نوازنده 
هرمرگانی

محسن شریفیان
نشان فستیوال جهانی اش را به 

حراج گذاشت

افتتاح سینما هنر و 

تجربه در کرمان
»تماشاخانه 

پارس«
چهارشنبه 31 خردادماه 

در شب تولد  زنده یاد 

عباس کیارستمی

اگه یه روزی از کنار یه 
گنجشک تو خیابون رد شدی 

و نپرید
فکر نکن ازت نترسیده

بدون که اونم ادم حسابت 
نکرده

فیلم: کیفر

هنرسینما

مذهب 

موسیقیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

قتـــل عام كرماني ها و خارج 
ساختن 20 هزار جفت چشم 

از مردان اين شهر 
ــاي  ــط نيروه ــان توس ــهر كرم ــره ش ــه محاص ــا ك از آنج

آغامحمدخــان قاجــار بيــش از يــك مــاه بــه طــور انجاميد، 

ميــان مورخــان بــر ســر روزي كــه خــان قاجــار پــس از 

ســقوط شــهر دســتور درآوردن 20 هــزار جفــت چشــم از 

مــردان و قتــل چهــار هــزار نفــر ديگــر و فــروش اســيران 

ــي  ــا جزي ــب كرمــان را صــادر كــرد ب ــه بردگــي و تخري ب

تفــاوت اختــالف نظــر اســت. ]در آن زمان هنــوز تاجگذاري 

نكــرده بــود كــه اورا »شــاه« خطــاب كننــد[. از روايتهايــي 

كــه بــه دســت داده شــده اســت چنيــن بــر مــي آيــد كــه 

ايــن جنايــت، چنــد روز پيــش از آغــاز تابســتان و بــه قول 

غالــب 17 ژوئــن در ســال 1794 ميــالدي روي داده اســت.

نظــر بــه ايــن كــه حكومــت ايــران ار آن پــس تاســال 

پهلــوي  بــود و در دوران  1925 در دســت قاجارهــا 

هــم عمدتــا رجــال عهــد قاجــار بــر ســر كار بودنــد بــه 

ــه  ــور ك ــد ـ آن ط ــان وارد آم ــر كرماني ــه ب ــي ك مصيبت

ــاره نشــد.      ــه و اش ــد، توج باي

ــه  كرمــان، شــهر باســتاني ايــران كــه اردشــير بابــكان ب

آن عشــق مــي ورزيــد بــه لطفعلــي خــان زنــد آخريــن 

اميــر ايــن خانــواده ايرانــي كــه گرفتــار خيانــت مقامــات 

ــاه  ــود پن ــار شــده ب ــان قاج ــالت خ ــز حم ــي و ني دولت

داده بــود. شــهر در مــاه دســامبر مــورد حملــه قرارگرفــت 

ــپاه  ــره س ــه محاص ــورد ب ــا زد و خ ــه ه ــس از هفت و پ

ــن  ــه ژوئ ــا نیم ــز ت ــن شــرایط نی ــد و در ای قاجــار درآم

مقاومــت مــي كــرد. بيشــتر مورخــان تأييــد نكــرده انــد 

كــه ســقوط كرمــان در نتيجــه خيانــت يــك دروازه بــان 

آن بــود. كرمــان در طــول محاصــره دچــار كمبــود شــديد 

خواربــار شــده بــود و بســياري از مردمــي را كــه وجــود 

آنــان در شــهر ضــرورت نداشــت بيــرون فرســتاده بودنــد

ماه عسل
موديانو پاتريك 

نژاد حسين سليماني 

نشر چشمه
رمــان »مــاه عســل« داســتان مــرد 40 ســاله ای به نــام ژان 

اســت کــه در راه ســفر بــه میــالن متوجــه می شــود کــه یک 

زن فرانســوی در هتــل محــل اقامتــش خودکشــی کــرده 

اســت. او بــا کنجــکاوی در ایــن ماجــرای شــوم، درمی یابــد 

کــه زن مــورد نظــر برایــش آشــنا اســت. بــا بازگشــت بــه 

پاریــس، بــرای شناســایی او تصمیــم می گیــرد زندگــی اش 

را رهــا کنــد و در جســت وجوی ردپایــی از اینگریــد و 

شــوهرش بــه گذشــته های دور برگــردد. او ضمــن توصیــف 

آشــنایی بــا آن هــا و اقامت شــان در هتلــی در جنــوب 

ــاه  ــدن م ــرای گذران ــا ب ــه آن ه ــد ک فرانســه، کشــف می کن

عســل و فــرار از جنــگ، بــه آن هتــل دوردســت پنــاه بــرده 

بودنــد…

ــاس  ــر اس ــو ب ــار مدیان ــر آث ــد دیگ ــز مانن ــان نی ــن رم ای

ــو در  ــت نگاشــته شــده اســت. موديان جســت وجوی هوی

ســال 2014 موفــق بــه دريافــت نوبــل ادبيــات بــراي نگارش 

ايــن كتــاب شــد.

پاتریــک مودیانــو کــه از مســتعدترین نویســندگان معاصــر 

در  تخصــص کاوشــگری  آثــارش  تمامــی  در  اســت، 

گذشــته های دور را اثبــات کــرده اســت. مودیانــو بــا نثــری 

شــیوا، جمالتــی کوتــاه و در عیــن حــال سرشــار از ظرافت و 

دقتــی وصف نشــدنی، فضــا و مکان هــای دوران  گذشــته، از 

جملــه دوران اشــغال پاریــس طــی جنــگ جهانی را بســیار 

موشــکافانه بــه تصویــر می کشــد. تــم اصلــی تقریبــًا تمــام 

آثــار او جســت وجو اســت: جســت وجوی هویــت از خــالل 

کنــدوکاو مکان هــا و فضاهــای خاطره ســاز قدیــم و غلبــه بر 

حــس بالتکلیفــی و خالئــی کــه وجــود قهرمــان داســتان را 

انباشــته اســت. »كلمانــس بولــوک« یکــی از نویســندگان 

ــو  ــده ی مودیان ــه عقی ــد: »ب ــاره ی او می گوی فرانســوی درب

ــرادی را  ــه دارد رد اف ــی وظیف ــاظ اخالق ــس از لح رمان نوی

ــود شــده اند، ثبــت کنــد.« ــار ناب ــه اجب کــه خودبه خــود یــا ب

رسانه در آینه تصویر
جدیدترین شــماره از مجله مشهورعکاسی

Amateur Photographer

دلبرا خورشــیدتابان ذره ئی از روی تست

اهل دلرا قبله محراب خم ابروی تســت

تا شــبیخون برد هندوی خطت بر نیمروز

شــاه هفت اقلیم گردون بندٔه هندوی تست

شهســوار گنبد پیروزه یعنی آفتاب

بارها افتاده در پای ســگان کوی تست

ذره ئــی گفتم ز مهرت ســایه از من برمگیر

کافتاب خاوری در ســایٔه گیسوی تست

نافٔه خشــک ختن گــر زانکه می خیزد ز چین

زلف را بفشــان که صد چین در شــکنج موی تست

هــر زمان نعلم در آتــش می نهد زلفت ولیک

جان ما خود در بالی غمزٔه جادوی تســت

از پریشــانی چو مویت در قفا افتاده ام

نیکبخــت آن زلف هندویت که هم زانوی تســت

خواجوی کرمانی 

دوست داشتن
گاهی وقت ها، زندگی ست

همانند سینه ای بدون 
نفس ،
از مرِگ

قلب بدون عشق
آگاه باشی

ازدمیر آصاف

عکس نوشت

عکس: هانا حروی


