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

انس طال         1.229.40

مثقال طال     4.926.500

گرم طالی 1۸  1.137.360

گرم طالی 24   1.516.470

انس نقره             16.06

انس پالتین         924.00

انس پاالدیوم       ۸64.00

بهار آزادی      11.770.000

امامی          12.0۸5.000

نیم          6.365.000

ربع          3.715.000

گرمی       2.510.000

دالر             37.۸20

یورو            43.990

پوند            49.360    

درهم امارات        10.350

لیر ترکیه            10.920

یوان چین          5.790

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         30.390

دالر استرالیا      29.350 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

20  تا  35

فردا

22  تا  37

تکلیف حق التدریسی ها روشن می شود
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

عارف؛ 
گفتمان اصالح طلبی 

یا سهم خواهی؟
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ایـن روزها شـاهد هسـتیم کـه آگاهانه و 
ناآگاهانه بسـیاری از سـاختارهای اصالح 
طلبـی اعم از شـورای سیاسـتگذاری و یا 
فراکسـیون امید و ریاست آن و همچنین 
برگزیـدگان شـورای شـهر بـه روش های 
گوناگـون مـورد هجـوم قرار مـی گیرند. 

  ادامه در همین صفحه 

داوری؛  همایـش  در  را  کالم  اصـل  شـاید   
دادرسـی خصوصی که در اتـاق بازرگانی کرمان 
برگـزار شـد را معـاون حقوقـی قـوه قضاییـه 
بـه میـان آورد.جایـی کـه اظهـار داشـت »طبق 
آمـار سـال 95 بیـش از 15 میلیـون پرونده در 
دسـتگاه قضایـی مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه          

                                  ادامه در صفحه 8

ویران کردن اعتماد

اصل کالم

در این پیام ما می خوانید

خطر شیوع وبا در حج 96
سازمان بهداشت جهانی می گوید 
احتمال دارد »وبا« از یمن به حج 

تسری یابد

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:
پول هست

مدیریت نیست
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

جنوب شرق خبر داد
برگزاری نمایشگاه 

توانمندیهای کرمان در مشهد
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توسعه جنوب در 
قفس محرومیت

حمزه، نماینده مردم جنوب 
کرمان: سرمایه گذار نمی آید 

چون محرومیم

قلعـه  فاریـاب،  کهنـوج،  مـردم  نماینـده 
گنـج، منوجـان و رودبـار جنـوب در مجلـس 
گفـت کـه متأسـفانه هنـوز در جنوب اسـتان 
کرمـان درگیـر مسـائل زیرسـاختی هسـتیم 
سـرمایه گذار  نمی توانیـم  آن  به موجـب  کـه 
در  گذشـته  روز  حمـزه  جـذب کنیم.احمـد 
شـورای توسـعه و برنامه ریزی اسـتان ضمن 
قدردانـی از اقدامـات انجام شـده در دولـت 
یازدهـم بـرای کم کردن شـکاف بین شـمال 
و جنـوب اسـتان گفـت کـه اگـر ایـن رونـد 
را  ایـن شـکاف  پیـدا کنـد می تـوان  ادامـه 

کمتـر و کمتـر کـرد. 

ملکه ایرانی ریاضیات 
از پس حل معادله 

سرطان برنیامد

یادداشت روز
یدهللا اسالمی

یادداشت مهمان
وحید قرایی

صفحه-چاشــنی  همیــن  از  ادامــه 
نیــاز  برخوردهــا  ایــن  در  تحلیــل 
بــه واکاوی و بررســی بیشــتر دارد. 
ــه برخــی تصمیمــات شــورای  ــراد ب ای
بــه  اســباب حملــه  سیاســتگذاری 
آقــای عــارف و شــورا و در گامــی 
دیگــر بــه شــخص رییــس دولــت 
پشــتیبانی  خاطــر  بــه  اصالحــات 
شــورای  پیشــنهادی  لیســت  از 
ــهر  ــورای ش ــرای ش ــتگذاری ب سیاس
پیشــتر  اســت.)من  شــده  تهــران 
ــن بخــش از  ــه ای نقدهــای خــود را ب
تصمیــات نوشــته ام( ســخنان آقــای 
ــری  ــکل گی ــد ش ــاره رون ــارف در ب ع
ــازه ای  ــالت ت ــاب حم ــز ب ــه نی کابین
ــوان  ــه عن ــی ب را گشــوده اســت. برخ
ایــن  در  طلبــی  اصــالح  دلســوزی 
ــد  میــدان تندتــر از دیگــران مــی تازن
بــه شــورایی کــه  نویســند  و مــی 
ــی  ــت و تصمیمات ــه اس ــکل نگرفت ش
حملــه  اســت  نشــده  کــه گرفتــه 
بــه گونــه ای نوشــته  مــی شــود. 
ــه  ــچ اندیش ــا هی ــه گوی ــود ک ــی ش م
ــران  ــهر ته ــرای اداره ش ــی ب کارشناس

ــه دلیــل  مــورد توجــه نیســت. مــن ب
ــی از مشــکالت و  اینکــه گــزارش کامل
تنگناهــا و راه حــل هــا و گــزارش هــای 
ــهر  ــون ش ــی پیرام ــی خارج کارشناس
تهــران را دیــده ام، از ایــن گونــه ابــراز 
نظــر هــا دچــار شــگفتی مــی شــوم.

)درمــورد انتخــاب شــهردار پیشــتر نظر 
خــودرا نوشــته ام(. پرســش، آیــا اقای 
عــارف بــه عنــوان رییــس فراکســیون 
ــن  ــی یکــی از بزرگتری ــه عنوان ــد ب امی
نبایــد  مجلــس  هــای  فراکســیون 
دربــاره ترکیــب کابینــه اظهــار نظــر 
ــوان  ــه عن ــارف ب ــای ع ــا آق ــد؟ آی کن
ریاســت شــورای سیاســتگذاری نبایــد 
ــار  ــد سیاســی کشــور اظه ــاره رون در ب
ــرای  ــرا ب ــد چ ــال نگوی ــد؟ مث ــر کن نظ
تشــکیل کابینــه بــا بزرگتریــن بخــش 
پشــتیبان دولــت گفتگــو نمــی شــود؟ 
یــا نگویــد بــه خواســت رای دهنــدگان 
در شــکل دادن بــه کابینــه توجه شــود؟ 
ایــن چــه مشــی ویرانگــری اســت کــه 
برخــی آگاهانــه و یــا ناآگاهانه درپیش 
ــتان در  ــی از دوس ــد؟ گروه ــه ان گرفت
جریــان انتخابــات لیســت هــای مــورد 
نظــر خــود را هــم بــرای شــورای شــهر 
ــه لیســت  ــردم ب ــی م ــد ول ــه دادن اراي

شــورای سیاســتگذاری اعتمــاد کردنــد. 
خــوب ویــران کــردن ایــن اعتمــاد چــه 
ــد  ــی آورد؟ نق ــان م ــه ارمغ ــزی ب چی
ــنگر  ــب و روش ــیار مناس ــه بس آگاهان
و کمــک کننــده اســت ولــی بــه گونــه 
ای نوشــتن و گفتــن کــه هیــچ کــس 
نبایــد بگویــد و هیــچ کــس ابــراز نظــر 
ــد، گام در مســیر بســته اندیشــی  نکن
رای  تنهــا  ســاالری  مــردم  اســت. 
دادن نیســت. در میــدان مانــدن و 
ــدات  ــا و تعه ــت ه ــری درخواس پیگی
و نقــد بــه روش هــای اجرایــی و 
نقــد سیاســت هــا هــم بخشــی از 
ــد مــردم ســاالری اســت.امید کــه  رون
نقدهــا دربــاره کارهــا و شــفاف ســازی 
ــون از  ــس مص ــچ ک ــد. هی ــه یاب ادام
ــورای سیاســتگذاری  ــد نیســت. ش نق
ــد و  ــارف و فراکســیون امی ــای ع و آق
ــران  شــورای شــهر هــم همچــون دیگ
مــی گیرنــد.  قــرار  نقــد  دایــره  در 
ــاری  ــای ج ــا و سیاســت ه ــت ه دول
داخلــی و خارجــی هــم در ایــن دایــره 
ــم  ــن نوشــته ه ــرد. ای ــی گی ــای م ج
قابــل نقــد اســت. ولــی اینکــه کســانی 
بگوینــد گــه چــرا دیگــران مــی گوینــد 
ــت . ــم روا نیس ــد بگویی ــا بای ــا م و تنه

ویران کردن اعتماد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســید محمــد حســین میردهقــان؛ مدیــرکل 
وزارت  اعتباربخشــی  بــر  نظــارت  دفتــر 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــان اینک ــا بی ــت ب بهداش
هزینه هــای  دریافــت  و  غیرضــروری 
ســنگین از بیمــار تخلــف محــرز اســت، 

گفــت کــه در بحــث تعرفه هــا بیمارســتان ها 
وزیــران  هیــات  مصوبــه  براســاس  بایــد 
و براســاس درجــات اعتباربخشــی کــه از 
بهداشــت می گیرنــد، عمــل کننــد.  وزارت 
190 می تواننــد؛  از طریــق ســامانه   مــردم 

ــع شــوند و در  ــا مطل ــم از قیمــت تعرفه ه ه
ــرح  ــد آن را مط ــکایت دارن ــه ش ــی ک صورت
کــرده تــا بررســی شــود. تعرفه هــا طبــق 
قوانیــن موجــود در شــورای عالــی بیمــه 
مصــوب و بــه هیــات وزیــران اعــالم و پــس 
از تصویــب در هیــات وزیــران تعرفــه مراکــز 
ــی و  ــی غیردولت ــی، خصوصــی و عموم دولت
ــزم  ــه مل ــود و هم ــن می ش ــا تعیی خیریه ه

بــه رعایــت ایــن تعرفه هــا هســتند.

پول زور به بیمارستان های خصوصی ندهید
وزارت بهداشت: مردم شکایت کنند

انتقاد وزیر صنعت از ایران خودرو
منصور معظمی، معاون وزیر صنعت درباره عملکرد ایران خودرو در پیش فروش پژو 
2008 و دریافت پیش پرداخت 60 میلیون تومانی از خریداران، گفت: ایران خودرو در 
دریافت این مبلغ بی سلیقگی کرده است.

رییس کمیسیون آموزش مجلس به »پیام ما« خبر داد

تکلیف حق التدریسی ها روشن می شود

تجمع جمعی از حق التدریسی ها در مقابل دفتر رییس کمیسیون آموزش مجلس در کرمان

التدریســی  حــق  معلمــان  تکلیــف 
ــن  ــرورش ســه شــنبه ای ــوزش و پ آم

ــود. ــی ش ــخص م ــه مش هفت
و  آمــوزش  کمیســیون  رییــس 
ــس شــورای اســالمی  ــات مجل تحقیق
ــا«  ــام م ــه »پی ــر را داد. او ب ــن خب ای
گفــت کــه در نشســت روز ســه شــنبه 
تصویــب  بــا  آمــوزش،  کمیســیون 
ــا،  ــن نیروه ــف ای ــن تکلی ــرح تعیی ط
جامعــه  از  بخــش  ایــن  دغدغــه 

فرهنگــی را برطــرف مــی کنیــم.
در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
حــذف  بــرای  تــالش  از  مجلــس 
طــرح اســتخدام حــق التدریســی هــا 
ــی کــرد و گفــت کــه تمــام  ــراز نگران اب
تــالش خــود را مــی کنیــم تــا نتواننــد 
ــد.  ــاز زنن از اجــرای ایــن طــرح ســر ب

ــت  ــی از بررســی وضعی زاهــدی درحال
نشســت  در  هــا  التدریســی  حــق 
پــس فــردای کمیســیون متبــوع خــود 
ــف  ــن تکلی ــه قصــه تعیی ــر داده ک خب

وضعیــت آن هــا  ســر درازی دارد.

یک قانون و چند اصالح
تکلیــف  تعییــن  قانــون   17 مــاده 
اســتخدامی معلمــان حق التدریــس 
و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی 
ــوزش و  ــون آم ــن قان ــب ای ــه موج )ب
پــرورش مکلــف بــه جــذب نیروهــای 
ــوی  ــد و از س ــس آزاد ش ــق التدری ح
آمــوزش و پــرورش بــه اجــرا درآمــد( 
اگرچــه در ســال ۸۸ تصویــب شــد 
امــا مــرداد مــاه 94 و شــهریورماه 95 
ــه  ــر آن خــورد. اصالحی ــه ب دو اصالحی
ــر جــذب مربیــان پیــش  هایــی کــه ب
نهضــت  آموزشــیاران  و  دبســتانی 
ــروی حــق  ــوان نی ــه عن ســوادآموزی ب
ــتخدامی  ــزام اس ــدون ال ــس ب التدری

ــه  ــن دو اصالحی ــرد. ای ــی ک ــاره م اش
ــا  ــی ه ــق التدریس ــره از کار ح ــم گ ه
ــن  ــا در ای ــزاری ایلن ــرد. خبرگ ــاز نک ب
ــاس  ــه براس ــزارش داد ک ــوص گ خص
دو مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی؛ 
ــم و ســال 94 و  ــس نه ــی در مجل یک
دیگــری در مجلــس دهــم و ســال 
95، مقــرر شــد تعــدادی از نیروهــا 
ــل “پیــش دبســتانی ها” و بخشــی  مث
بــه  کــه  خدمتی هــا”  “خریــد  از 
ــوزش  ــا آم ــط ب ــف مرتب ــای مختل انح
بودنــد،  بالتکلیــف  امــا  پــرورش  و 
همیــن  بــر  شــوند.  تعیین تکلیــف 
ــون،  ــال 94، قان ــدا در س ــاس ابت اس
دولــت را مکّلــف کــرد کــه تعــدادی از 
ایــن افــراد را بــه شــکل حق التدریــس 
مشــغول بــه خدمــت کننــد، امــا از 
ســال 94 تــا 95 نیــز عــده ای از همــان 
ــه  ــد ک ــالم کردن ــی اع ــان قبل معترض
آمــوزش و پــرورش آنهــا را بــه دالیلــی 

مشــغول  غیرمرتبط بــودن،  جملــه  از 
ایــن  اســت.  نکــرده  خدمــت  بــه 
اعتراضــا هــا ادامــه داشــت تــا اینکــه 
فروردیــن امســال نماینــدگان مجلــس 
یــک فوریــت طــرح »تعییــن تکلیــف 
اســتخدامی معلمــان حق التدریســی 
نهضــت  دهنــدگان  آمــوزش  و 
کردنــد.  تصویــب  را  ســوادآموزی« 
ــن اســاس در صــورت موافقــت  ــر ای ب
می شــود  مکلــف  دولــت  مجلــس، 
حداکثــر ظــرف مــدت یــک  ســال کلیه 
ــمول  ــی مش ــق التدریس ــای ح نیروه
آمــوزش  همچنیــن  و  قانــون  ایــن 
دهنــدگان نهضــت ســواد آمــوزی را 
پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی 
ــون  ــرکت در آزم ــه ش ــاز ب ــدون نی »ب
وزارت  اســتخدام  بــه  اســتخدامی« 
ــرورش درآورد. براســاس  آمــوزش و پ
شــمار  پــرورش  و  آمــوزش  اعــالم 
ــاده  ــاده 17، )م ــره م ــموالن تبص مش
ــر جــذب حــق التدریســی ها  ــه ب ای ک
ــر  ــزار نف ــر 40 ه ــغ ب ــد دارد( بال تاکی
ــه از  ــود ک ــتانی ب ــش دبس ــروی پی نی
ــه  ــالً ب ــر قب ــزار نف ــداد 22 ه ــن تع ای
صــورت حق التدریــس جــذب شــدند، 

حــاال بــا توجــه بــه طــرح یــک فوریتی 
مجلــس، ایــن افــراد بایــد بــدون هیچ 

ــوند. ــتخدام ش ــی اس آزمون

انتقاد آموزش و پرورش
آمــوزش و پــرورش بــا اصالحیــه آخــر 
نیســت. چهاربنــد،  چنــدان موافــق 
ــع  ــزی مناب ــه ری ــز برنام ــس مرک ریی
انســانی آمــوزش و پــرورش از قانــون 
ــه ایســنا  ــد و ب یادشــده انتقــاد می کن
ــرار  ــه ق ــرادی ک ــه اف ــد هم ــی گوی م
اســت وارد آمــوزش و پــرورش شــوند 
ــرکت  ــتخدامی ش ــون اس ــد در آزم بای
ــراد  ــرای اف ــی ب ــد تفاوت ــد و نبای کنن
ــر ضــرورت شــرکت  ــل شــد. وی ب قائ
ایــن افــراد در آزمــون اســتخدامی 
ــه  ــد ک ــی گوی ــد و م ــی کن ــد م تاکی
ــون اســتخدامی  ــدون آزم اســتخدام ب
اساســی  قانــون  بــا  مغایرت هایــی 
و برنامــه ششــم توســعه و عدالــت 
مقابــل  در طــرف  دارد.  اســتخدامی 
ــی  ــرح م ــن ط ــق ای ــدگان مواف نماین
ــی  ــان حق التدریس ــه معلم ــد  ک گوین
هســتند  بیشــتر  حمایــت  نیازمنــد 
چــرا کــه مشــکالت معیشــتی زیــادی 

ــد. دارن

تجمع در مقابل دفتر زاهدی
زاهـدی  مهـدی  محمـد  دفتـر  عمومـی  روابـط 
مربیـان  آموزشـیاران،  از  جمعـی  کـه  داد  خبـر 
پرورشـی  و  آموزشـی  نیروهـای  پیـش دبسـتانی، 
اسـتان هـای یـزد، هرمـزگان، بوشـهر ، سیسـتان 
اسـتان  مناطـق  و  هـا  شهرسـتان  و  بلوچسـتان  و 
ارتباطـات  دفتـر  محـل  در  جمعـه  روز  کرمـان 
تحقیقـات  و  آمـوزش  مردمـی رییـس کمیسـیون 
بـا  و  کردنـد  تجمـع  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
اعتـراض بـه عدم اجـرای مـاده 17 قانـون تعیین 
التدریسـی  حـق  معلمیـن  اسـتخدامی  تکلیـف  و 
خواسـتار اجـرای ایـن قانـون شـدند.  زاهـدی هم 
بـه آن هـا وعـده داد کـه بـه زودی  مشـکل ایـن 
نیروهـا حل شـود. بـه گفته او مشـکالت بسـیاری 

قانـون وجـود دارد. ایـن  اجـرای  در مسـیر 

دبیرکل سازمان ملل: ایران
را تحسین می کنم

ــه  ــه ای ب ــازمان در بیانی ــرکل س ــرش، دبی گوت
مناســبت دومیــن ســالگرد تحقــق برجــام، 
ایــران را بــه خاطــر پایبنــدی بــه ایــن توافــق 
تحســین کــرد و آن را دســتاورد بزرگــی دانســت کــه نویــد می دهــد 
ــت و  ــوان از راه گف ــی ت ــوزه را م ــن ح ــور در ای ــن ام ــده تری پیچی
ــه در  ــرد ک ــالم ک ــرد. او اع ــکاری حــل و فصــل ک ــم و هم ــو، تفاه گ
ایــن دو ســال، تــداوم اجــرای برجــام مــن را دلگــرم کــرده اســت و 
ــه خاطــر اجــرای تعهــدات هســته ای  ــران را ب جمهــوری اســالمی ای
ــتی  ــی‹ راس ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــوی ›آژان ــه از س ــود ک خ
آزمایــی شــده اســت، تحســین مــی کنــم و همچنیــن از تاکیــد 
دوبــاره کشــورهای حاضــر در برجــام بــه اجــرای کامــل و کارآمــد در 
ــاه ســال جــاری(  ــل )ســه شــنبه 5 اردیبهشــت م نشســت 25 آوری
ــدت و  ــات درازم ــرای حی ــا ب ــدار آنه ــد پای ــم. تعه ــی کن ــتقبال م اس

ــت. ــروری اس ــام ض ــرای برج ــت اج موفقی

پای خودروسازان تایوانی به ایران 
باز می شود

ــی  ــودروی تایوان ــده دو خ ــاه آین ــد م ــا چن  ت
ــد شــد. شــرکت  ــران عرضــه خواهن ــازار ای ــه ب ب
 Tailift آرمــان موتــور کــه تاکنــون لیفتراکهــای
تایــوان،  CT POWERچیــن،  تجهیــزات انبــاری Xilin  و مینــی 
لــودرFORWAY را در ایــران بــه فــروش مــی رســاند  اعــالم کــرده بــا 
شــرکت لوکســژن تایــوان در زمینــه عرضــه 2 خــودرو در ایــران بــه توافــق 
رســیده اســت. لوکســژن تاکنــون 6 محصــول بــه بــازار عرضــه کــرده کــه 
ــدل SUV، دو مــدل ســدان و دومــدل  ــداد دو م ــن تع ــه از ای اســت ک
ون بــوده اســت. 2 خــودرو U6 توربــو و S3 اولیــن مــدل هایــی از ایــن 
ــا  ــد شــد. بن ــران خواهن ــده وارد ای ــد مــاه آین ــا چن ــد هســتند کــه ت برن
بــر اعــالم ایــن شــرکت لوکســژن U6 توربــو یــک خــودروی کــراس اوور 
اســت کــه مجهــز بــه موتــور 4 ســیلندر خطــی بــا حجــم 1.8 لیتــر، 16 
ســوپاپ اســت. خــودروی S3 یــک خــودرو ســدان کامپکــت بــا موتــور 

4 ســیلندر خطــی بــه حجــم 1600 ســی ســی اســت.

اتفاقصنعتسیاست

خبرگـزاری ایلنا گـزارش داد که پس از اجرای طرح 
تحول سـالمت در سطح بیمارسـتان های دولتی و 
دانشـگاهی کشـور، سـیل مراجعات مردم به این 
مراکـز درمانـی باعـث کم شـدن حجـم مراجعات 
بیمـاران بـه بخش خصوصی شـده اسـت کـه این 
مسـاله سـبب شـده تـا برخـی از بیمارسـتان های 
خصوصـی خدمـات غیرضـروری و غیر متـداول را 
بـه بیمـاران تحمیـل و هزینه هـای هنگفتی بابت 

دریافـت کنند. آن ها 

میرزاخانــی،  مریــم 
ایرانــی  نابغــه 
ریاضیــات و اولیــن 
برنــده  کــه  زنــی 
ــار  ــس از چه ــت پ ــده اس ــدز ش ــدال فیل م
ســال جنــگ بــا ســرطان درگذشــت. بــر 
اســاس گزارش هــای منتشــر شــده ســرطان 
ــال 2013  ــات از س ــه ریاضی ــن نابغ ــینه ای س
ــل  ــد روز قب ــود. چن ــده ب ــخیص داده ش تش
در  حالــش  وخیم شــدن  بــا  میرزاخانــی 
ــود  ــه می ش ــد. گفت ــتری ش ــتان بس بیمارس
ــرطان  ــترش س ــر گس ــه خاط ــاله ب ــن مس ای
بــه مغــز اســتخوان او بــوده اســت. درگذشــت 
 40 در  ریاضــی  نابغــه  و  دانشــمند  ایــن 
ســالگی جهــان دانــش را شــوکه کــرده و دنیــا 

ــروم  ــالق او مح ــا و خ ــن زیب ــود را از ذه خ
ــی  ــادری، دانمشــند ایران می بینیــد.  فیــروز ن
ــروز  ــت: ام ــود نوش ــتاگرام خ ــا در اینس ناس
نــوری خامــوش شــد.  قلــب مــن شکســت. 
خیلــی زود رفــت. فیــروز نــادری پــس از 
ایــن در پســت دیگــری خبــر درگذشــت 
مریــم میرزاخانــی را تاییــد کــرد. مــدال 
ــک  ــه ی ــت ک ــزه ای اس ــن جای ــدز باالتری فیل
ــد. اهمیــت  ــد دریافــت کن ریاضیــدان می توان
تعلــق آن بــه مریــم میرزاخانــی از آنجــا 
زنــی  نخســتین  او  بیشــتر می شــود کــه 
ــدز و  ــدال فیل ــدای م ــاز اه ــه از آغ ــت ک اس
تاریــخ ٧8 ســاله آن، بــه ایــن مــدال دســت 
ــی در  ــزه کل ــده جای ــی برن ــت. . میرزاخان یاف
کنــار مــدال فیلــدز در ســال 2014 اســت.

عضــو  حســینی،  فاطمــه 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
گفــت کــه از وزیــر کشــور در رابطــه بــا بــه 
هــای  پســت  در  زنــان  کارگیــری 

مدیریتی ســوال می کنیم.
امیــری، معــاون دفتــر  کریــم 
مبــارزه بــا بیماری هــای دامــی 
ســازمان دامپزشــکی اعــالم کــرد کــه تــب 
کریمــه کنگــو بیمــاری 40 ســاله و بومــی 
ــه اســت  ــن منطق ــران در کشــورهای ای ای
کــه هیــچ عالئــم بالینــی در دام نــدارد 
توســط  می توانــد  آن  ویــروس  امــا 
ــه  ــا دام، ب ــاس مســتقیم ب ــا تم ــا ی کنه ه
انســان منتقــل شــود و در ایــن زمینــه 
بهداشــتی  نــکات  رعایــت  و  آمــوزش 
می توانــد بهتریــن راه مقابلــه بــا ایــن 
بیمــاری و کاهــش شــدید میــزان ابتــال و 

تلفات انســانی ناشی از آن باشد.
حســن هاشــمی، وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت 
مســووالن  بیــن  رودربایســتی ها  کــه 
مانــع اجــرای قانــون تجمیــع بیمه هــا 
شــد، بیــش از هشــت مــاه از بیمه هــا 
نمی دهیــم  اجــازه  امــا  داریــم  طلــب 
ــدان  ــگ و دن ــا چن ــه ب دســتاوردهایی را ک
در بیمارســتان ها بــه دســت آوردیــم، از 

دست برود.
رییــس  اســدبیگی،  حســن   
از  اجتماعــی کشــور  اورژانــس 
ــودک آزاری  ــا ک ــت ت ــا خواس ــواده ه خان
ــد و  ــان نکنن ــودکان خــود را پنه جنســی ک
گفــت کــه متاســفانه برخــی مــوارد کــودک 
آزاری جنســی در خانــواده هــا مکتــوم 

)پنهان( می ماند.
ــات  ــی، وزیرارتباط ــود واعظ  محم
ــاد از  ــا انتق ــات ب ــاوری اطالع وفن
بســتن  دنبــال  همچنــان  کســانی کــه 
شــبکه هــای پیــام رســان و اجتماعــی 
ــا  ــردم ب ــی م ــه همراه ــت ک ــتند گف هس
شــرکت هــای تولیــد کننــده محتــوا و 
را  بخــش  ایــن  دولــت فرصــت هــای 
افزایــش و تهدیــد هــا را کاهــش خواهــد 

داد.
ــاون  ــوالوردی، مع ــهیندخت م  ش
ــان و  ــور زن ــور در ام ــس جمه ریی
خانــوده از افزایــش نــرخ بازگشــت مجــدد 
ــر داد و  ــدان در زمســتان خب ــه زن ــان ب زن
ــاالی  ــرخ ب ــران ن ــفانه ای ــه متاس ــت ک گف
بازگشــت مجــدد بــه زنــدان را تجربــه 
نــرخ  دنیــا  در  طوریکــه  بــه  می کنــد 
ــج درصــد  ــدان پن ــه زن بازگشــت مجــدد ب
ــه 20  ــزان ب ــن می ــران ای ــا در ای اســت ام

درصد رسیده است.

گزیده ها

ملکـه ایرانی ریاضیات از پس حل معادله 
سرطان برنیامد

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه
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پیام ما

ـــخنگوی  ـــدی، س ـــردار منتظرالمه س
ناجـــا گفـــت کـــه حفـــظ و دفـــاع 
از ارزش هـــای اســـالمی وظیفـــه 
ذاتـــی پلیـــس اســـت و پلیـــس 
ـــلبی  ـــات س ـــرای اقدام ـــراری ب اص
در مرحلـــه اول در حـــوزه حجـــاب 
نـــدارد؛ لیکـــن کـــم کارکـــردی 
و ناکارآمـــدی برخـــی دســـتگاه 
ـــن  ـــوول در ای ـــی مس ـــای فرهنگ ه
افـــزون  را  پلیـــس  حـــوزه، کار 
اضافـــه کـــرد  وی  مـــی کنـــد. 

ــف  ــاس وظایـ ــه پلیـــس براسـ کـ
قانونـــی خـــود مبنـــی بـــر حفـــظ 
ــت  ــالمی و رعایـ ــای اسـ ارزش هـ
ـــه  ـــاد ب ـــه و اعتق ـــای جامع هنجاره
ـــگیری از  ـــاب در پیش ـــفه حج فلس
آســـیب هـــای متعـــدد اجتماعـــی 
دینـــی  و  اخالقـــی  جامعـــه  در 
ـــوزه  ـــن ح ـــود در ای ـــف خ ـــه وظای ب
ــاع و  ــاب و اقنـ ــرد ایجـ ــا رویکـ بـ
ـــی،  ـــای ترغیب ـــتفاده از روش ه اس
البتـــه  و  آموزشـــی  تشـــویقی، 

ـــه  ـــلبی ب ـــده و س ـــات بازدارن اقدام
عنـــوان آخریـــن خـــط درمـــان 

عمـــل مـــی کنـــد. 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــا بـ ــاون ناجـ معـ
دســـتگاه   26 اســـت  بدیهـــی 
درحـــوزه ترویـــج و پاسداشـــت 
حجـــاب  و  عفـــاف  فرهنـــگ 
ــرد  ــد کـ ــد تاکیـ ــوولیت دارنـ مسـ
ـــتگاه در  ـــن ایس ـــس آخری ـــه پلی ک
ـــت و  ـــتگاه اس ـــن 26 دس ـــن ای بی
ـــی  ـــروی انتظام ـــت نی ـــی اس طبیع
قانونـــی  وظیفـــه  اســـاس  بـــر 
خـــود بـــا هنجارشـــکنان برخـــورد 

مـــی کنـــد.

ــه شــیوع بیمــاری  ــی نســبت ب ســازمان بهداشــت جهان
ــج امســال  ــا در مراســم ح ــه وب ــردار از جمل ــای واگی ه

ــدار داد. هش
ایــن ســازمان در تــازه تریــن گــزارش خــود اعــالم کــرده 
از میــان دو تــا چهــار میلیــون نفــری کــه هــر ســاله بــرای 
ــد، بیــن 1.5  ــه عربســتان می رون انجــام فریضــه حــج ب
ــر  ــن ام ــتند و همی ــی هس ــر خارج ــون نف ــا دو میلی ت
خطــر شــیوع بیماری هایــی چــون تــب دنگــی، تــب زرد، 
ــش  ــا را افزای ــون وب ــی چ ــکا و بیماری های ــروس زی وی
ــه گفتــه دومینیــک لگــروس، متخصــص  داده اســت. ب
وبــا در ســازمان جهانــی بهداشــت از آنجــا کــه ۸0 درصــد 
ــی  ــروز نم ــاری را ب ــم بیم ــا عالئ ــه وب ــال ب ــاران مبت بیم
ــاری دشــوار اســت.  ــن بیم ــا شــیوع ای ــه ب ــد مقابل دهن
او گفتــه »در چنــد ســال اخیــر نظــارت جــدی و انجــام 
تســت های تخصصــی ســریع بــه عــدم شــیوع بیمــاری 
ــا در ایــام حــج کمــک کــرده اســت. البتــه فرامــوش  وب
ــا از کشــور یمــن  ــا از احتمــال شــیوع وب ــد مــا تنه نکنی
صحبــت می کنیــم، در حالــی کــه در مراســم حــج زائــران 
ــت. دوران  ــد داش ــور خواهن ــز حض ــورها نی ــایر کش از س
ــه محــض  ــاعت اســت و ب ــد س ــا چن ــا تنه ــی وب نهفتگ
ــورت  ــوند، در ص ــروع ش ــاری ش ــم بیم ــه عالی ــن ک ای

ــاعت  ــد س ــدت چن ــول م ــد در ط ــان می توان ــدم درم ع
ــهال  ــه اس ــه ب ــا ک ــود.« وب ــر ش ــار منج ــرگ بیم ــه م ب
شــدید و کم آبــی در بــدن بیمــار منجــر می شــود، از 
ــد و در 15  ــال می یاب ــوده انتق ــامیدنی آل ــق آب آش طری
ــه  ــد، ب ــت نمی کنن ــی دریاف ــه درمان ــواردی ک درصــد از م
مــرگ می انجامــد. ســازمان بهداشــت جهانــی مــی گویــد 
شــیوع وبــا در یمــن کــه تاکنــون بیــش از 320 هــزار نفــر 
را مبتــال کــرده اســت، مــی توانــد بــه شــرکت کننــدگان در 

ــد. مراســم حــج امســال ســرایت کن
ســازمان ملــل متحــد طــرف هــای آغــاز کننــده در جنــگ 
ــی آن  ــن الملل ــه عربســتان و متحــدان بی یمــن از جمل
را در زمینــه شــیوع وبــا در یمــن مقصــر دانســته اســت. 
ــون  ــون میلی ــا تاکن ــیوع وب ــر ش ــالوه ب ــن ع ــگ یم جن
هــا نفــر را در ایــن کشــور در معــرض قحطــی قــرار داده 
اســت. داده هــای منتشــر شــده توســط ســازمان جهانــی 
ــزار  ــه 6 ه ــالی روزان ــن از ابت ــور میانگی ــه ط بهداشــت ب
ــه  ــن حــال ب ــا ای ــت دارد. ب ــا در یمــن حکای ــه وب ــر ب نف
نظــر مــی رســد آمــار مــرگ و میــر بــر اثــر ابتــال بــه ایــن 
بیمــاری طــی هفتــه هــای گذشــته کاهــش یافته باشــد. 
در حالــی کــه در هفتــه هــای اولیــه روزانــه بیــن 20 تــا 
40 نفــر بــر اثــر ابتــال بــه وبــا جــان خــود را از دســت مــی 
ــه طــور  ــار ب ــن آم ــه نظــر مــی رســد ای ــون ب ــد اکن دادن
میانگیــن بــه 9 نفــر در روز رســیده باشــد. بیمــاری وبــا 
در یمــن تاکنــون جــان دســتکم یــک هــزار و ٧40 تــن را 
گرفتــه اســت. بنــا بــه اعــالم هماهنــگ کننــده ماموریــت 

هــای بشردوســتانه ســازمان ملــل متحــد بــرای مقابلــه 
ــه 250 میلیــون دالر کمــک  ــا ایــن بیمــاری در یمــن ب ب
ــون  ــه تاکن ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــاز اس ــی نی مال
تنهــا 47 میلیــون دالر جمــع آوری شــده اســت. بــه گفته 
ســازمان ملــل متحــد دو مســیر حیاتــی امدادرســانی بــه 
یمــن فــرودگاه صنعــا و بنــدر حدیــده هســتند. در حالــی 
ــده،  ــل ش ــته تعطی ــال گذش ــا از س ــرودگاه صنع ــه ف ک
خطــر حملــه ائتــالف نظامــی تحــت رهبــری عربســتان 
ــتانه  ــای بشردوس ــک ه ــال کم ــده ارس ــدر حدی ــه بن ب
ــت.  ــرده اس ــوار ک ــی را دش ــه دریای ــن پایان ــق ای از طری
ــا ورود عربســتان  ــی یمــن از ســال 2015 ب ــگ داخل جن
ــی برجــای  ــون دســت کم 10هــزار قربان آغــاز شــد و تاکن

گذاشــته اســت.

»نه« به اقدامات سلبی در حوزه حجاب
پلیس: ما آخرین دستگاه مسوول هستیم

ورود مجلس به پدیده 
»کودک همسری«

رییس فراکسیون زنان: در کشور کودکان 15 ساله ای داریم 
که مطلقه هستند

ــل  ــش حداق ــرای افزای ــالش ب ــس از ت ــان مجل ــیون زن ــس فراکس ریی
ــر داد. ــال خب ــه 15 س ــال ب ــران از 13 س ــن ازدواج دخت س

پروانــه سلحشــوری بــه ایلنــا گفتــه از مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
ــا  ــار م ــد و در اختی ــی را اســتخراج کنن ــه اطالعات ــم ک درخواســت کرده ای
ــده  ــا پدی ــدام مناطــق کشــور، بیشــتر ب ــم اصــوالً در ک ــا ببینی ــد ت بگذارن
ــت. او از  ــروز آن چیس ــل ب ــتیم و عل ــه هس ــری« مواج ــودک همس »ک
ــت  ــرد و گف ــی ک ــراز نگران ــاله در کشــور اب ــه 15 س ــودکان مطلق ــود ک وج
ــرع و  ــواده ای متش ــه خان ــم ک ــی می بینی ــا در جای ــال م ــور مث ــه بط ک
ــد.  ــد زود ازدواج کن ــه دخترشــان بای ــد ک ــن هســتند و اصــرار دارن متدی
ــی اســت  ــر عامل ــه فق ــر شــاهد هســتیم ک ــل در جــای دیگ ــا در مقاب ام
ــن،  ــه ازدواج دخترشــان در ســن پایی ــد ب ــور می کن ــواده را مجب ــه خان ک
تــن بدهنــد. وی افــزود: »اینهــا از جملــه مــوارد تعییــن کننــده ای اســت 
ــل   ــل و دالی ــم عل ــا بدانی ــا م ــرد ت ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــد م ــه بای ک
ــی  ــیب های ناش ــم آس ــت، بدانی ــی اس ــه چیزهای ــری چ ــودک همس ک
از آن و حتــی اگــر مزیت هایــی دارد، مزیتهــای آن چیســت؟ مــا در 
ــوارد را  ــن م ــه ای ــود، هم ــی خ ــه قانون ــب وظیف ــان، حس ــیون زن فراکس
ــر و  ــالش پیگی ــا ت ــال ام ــن ح ــم. در عی ــی می کنی ــم بررس ــار ه در کن
مجدانــه مــا مبتنــی بــر ایــن اســت کــه حداقــل ســن ازدواج را افزایــش 
بدهیــم.« بــه گفتــه او رونــد طوالنــی و فرسایشــی بروکراســی در کشــور، 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــن قانون ــر در تدوی ــی تاخی ــل اصل ــی از دالی ــوان یک بعن
افزایــش ســن ازدواج از 13 بــه 15 ســال اســت. او تاکیــد کــرده کــه مــا 
ــن موضــوع هســتیم.  ــر ای ــد پیگی ــه ج ــس ب ــان مجل در فراکســیون زن

خطر شیوع وبا در حج 96
سازمان بهداشت جهانی: احتمال دارد وبا از یمن به حج تسری یابد

اعزام 86 هزار ایرانی
بنـا بـه اعـالم سـازمان حـج و زیـارت، 
امسـال سـهمیه زائـران ایرانی بـرای حج تمتع 
35 درصـد افزایـش یافتـه و  86 هـزار و 500 
ایرانـی بـه ایـن مراسـم اعـزام می شـوند. این 
در حالـی اسـت کـه اعزام ایرانیـان به حج پس 
از یـک سـال وقفه صـورت می گیرد. سـال 94 
سـهمیه زائـران ایرانـی 6٧ هزار نفر بـود. حمید 
محمـدی، رییـس سـازمان حج و زیـارت گفته 
برگـزاری حـج امسـال تصمیم نظـام جمهوری 
اسـالمی اسـت و عربسـتان متعهـد شـده کـه 
خدمـات الزم را بـه حجـاج ایرانـی عرضـه کند.

مدارس، درجه بندی
 می شوند

علـی زرافشـان، معـاون آموزش 
و  وزیرآمـوزش  متوسـطه 
پـرورش بـر برنامه های مدرسـه 
مهارت هـای  آمـوزش  و  محـور 
زندگـی درمـدارس تاکیـد کـرد و گفـت که شـورای عالی 
آمـوزش و پرورش طرح درجـه بندی مدارس را تصویب 
کـرده اسـت و مـدارس براسـاس برنامه هایی کـه انجام 
می دهنـد درجـه بنـدی می شـوند. کیفیـت در آموزش و 
پـرورش یکـی از دغدغـه های  ما در چند سـال گذشـته 
بـوده اسـت و بـا توجـه بـه اقداماتـی کـه صـورت گرفته 
اسـت سـعی کرده ایم حضـور دانش آمـوزان در مدارس، 

یـک حضـور بـا کیفیت باشـد.

مالیات برای فعاالن 
اقتصادی فضای مجازی

سـید کامـل تقـوی نـژاد، رییس 
مالیاتـی  گفـت  امـور  سـازمان 
 11 شناسـایی  تازگـی  بـه  کـه 
فضـای  در  فعـال  شـرکت  هـزار 
مجـازی صـورت گرفتـه کـه بـر اسـاس نـوع فعالیـت از 
آنهـا مالیـات اخـذ خواهد شـد. البتـه تاکنـون از فعاالن 
فضـای مجـازی مالیـات دریافـت نشـده اسـت. نحـوه 
دریافـت مالیـات از فعالیـت هـای اینترنتی بـه گونه ای 
اسـت کـه اگـر دریافـت خدمـات باشـد مالیـات ارزش 
افـزوده خواهـد بـود و در صورتـی کـه درآمد کسـب کند 
بـه عنـوان شـرکتی کـه فعالیـت می کنـد بـه آن مالیات 

تعلـق مـی گیـرد.

امتیاز ویژه ای به توتال 
ندادیم

معـاون  منوچهـری  غالمرضـا 
ملـی  شـرکت  عامـل  مدیـر 
و  توسـعه  امـور  در  نفـت 
منعقـد  قـرارداد  در  مهندسـی، 
بـرای  توتـال  مدیریـت  بـه  بـا کنسرسـیومی  شـده 
توسـعه فـاز 11 پـارس جنوبـی، هیـچ امتیـاز ويژه ای 
بـه شـرکت خارجـی داده نشـده، قرارداد فوق سـخت 
و نفس گیـر بـوده و همـکاران حداکثـر تـالش خـود 
توسـعه  قـرارداد  دسـتاوردهای  انـد.  داده  انجـام  را 
فـاز 11 در مقایسـه بـا سـایر قراردادهـا قابـل توجـه 
و خـوب بـوده، البتـه بایـد در نظـر گرفـت کـه ایـن 

اسـت. جانبـه  دو  قـرارداد 

اجرای طرح ملی کنترل 
بیماری های غیرواگیر

باقـر الریجانـی، نایـب رییس 
و  کنتـرل  ملـی  کمیتـه 
بیماری هـای  از  پیشـگیری 
غیـر واگیـر گفـت کـه اجـرای 
طـرح ایراپـن بـرای کنتـرل بیماری هـای غیـر واگیـر 
در  زودی  بـه  و  شـده  شـروع  اسـتان ها  برخـی  در 
سراسـر کشـور و همـه دانشـگاه های علـوم پزشـکی 
اجـر می شـود. رنامـه ایراپـن عوامـل خطـر در زمینـه 
پیشـگیری از چهـار بیمـاری دیابـت، سـرطان، آسـم 
قلبـی و  بیماری  هـای  نیـز  و  تنفسـی  بیماری  هـای  و 
عروقـی را در جمعیـت 30 تـا ٧0 سـال کشـور مدنظـر 

می دهـد. قـرار 

سالمتانرژیآموزش اقتصاد

بـه دلیـل کـم کاری  برآوردهـای کارشناسـی نشـان می دهـد 
دولت هـای قبـل در ارائـه خدمـات زیربنایی و روبنایی مسـکن 
مهـر تامیـن کلیـه خدمات بـه ارقامی بیـش از 10 هـزار میلیارد 
تومـان نیـاز دارد و به گفته وزیر راه و شهرسـازی دو سـه دولت 
آینـده هـم درگیـر ایـن مسـاله خواهنـد بـود. ایسـنا در ایـن 
خصوص گزارش داد که سـوء برداشـت از وعـده رییس جمهور 
مبنـی بـر اتمـام مسـکن مهر باعث شـده تـا برخی افـراد گمان 

کننـد منظـور روحانـی این اسـت که تمـام خدمـات زیربنایی و 
روبنایـی مسـکن مهـر تـا پایـان دولت بـه اتمام می رسـد. این 
در حالـی اسـت کـه منظـور رییـس جمهـور تکمیـل واحدهـای 
مسـکونی بـوده و بـه گفته وزیر راه و شهرسـازی دو سـه دولت 
آینـده هـم درگیـر بحـث زیرسـاخت های مسـکن مهـر خواهـد 
بـود و شـاید بـا رقـم 10 هـزار میلیـارد تومـان هم مشـکل حل 

نشود.

حجـت االسـالم محسـنی اژه ای، معـاون اول قـوه قضاییـه 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه انتقـادات سـپرده 
گـذاران کاسـپین از بانـک مرکـزی کـه بـه تعهدات خـود مبنی 
بـر بازگردانـدن وجـوه سـپرده، تاکنـون عمـل نکـرده اسـت، آیا 
نماینـده ناظـر دسـتگاه قضـا در آنجـا حضـور دارد یـا خیـر؟  
گفـت که سـپرده گـذاران در موسسـه کاسـپین مبالغـی از یک 
میلیـون تـا میلیـاردی سـپرده گـذاری کرده انـد کـه قـرار اسـت 

مبالـغ زیـر یـک میلیون تا سـقف 20 میلیون تومان به سـپرده 
گـذاران پرداخـت شـود. به عنـوان نمونه فردی که یـک میلیون 
تومـان در ایـن موسسـه گذاشـته تـا سـود بگیرد و حـاال درگیر 
گرفتـاری شـده بایـد پولـش را بگیـرد چـون تامین یـک تا دو 
سـه میلیـون آنقـدر هـم دشـوار نیسـت. کاسـپین متعهد شـد 
مطالبـات مـردم را بـه صورتی تامیـن و پرداخت کنـد و باید به 

ایـن تعهـد عمـل کند.

سه دولت آینده درگیر خدمات مسکن مهر
تامین همه خدمات مسکن مهر به 10 هزار میلیارد تومان نیاز دارد

کاسپین پول سپرده گذاران خرد را بدهد
قوه قضاییه به موسسه کاسپین هشدار داد

آمادگی پلیس برای برگزاری عملیات حج
سردار مهدی معصوم بیگی، جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با بیان اینکه 

اقدامات پلیس فرودگاه در مبارزه با قاچاق و مواد مخدر شاخص و قابل تقدیر است، از 
آمادگی این پلیس برای برگزاری عملیات حج خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

ــرد:  ــار ک ــط  زیســت اظه ــال محی ــک فع ی
اگــر پــس روی آب خلیــج گــرگان بــا 
ایــن روال ادامــه یابــد، پیامدهــای جــدی 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  محیط زیســتی، 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی ب فرهنگ
ــتان،  ــه گلس ــنا در منطق ــزارش ایس ــه گ ب

مهنــدس دری بیکــی در گفتگــوی خبــری 
ســیمای مرکــز اســتان گلســتان بــا اشــاره 
ــوان  ــی ت ــی را م ــل مختلف ــه دالی ــه اینک ب
گــرگان  خلیــج  آب  روی  پــس  بــرای 
مطــرح کــرد، گفــت: بخــش عمــده ای 
از ایــن دالیــل بایــد کارشناســی شــود، 

فنــی  گــزارش  بایــد  راســتا  ایــن  در 
ــه  توســط ســازمان هــای مربوطــه از جمل

شــود.  تهیــه  محیط زیســت 
ــزر را  ــای خ ــطح آب دری ــش س وی کاه
یکــی از دالیــل پــس روی خلیــج گــرگان 
ــط  ــر توس ــن ام ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک عن
ــد  ــی تایی ــن الملل ــی و بی ــان روس محقق

شــده اســت.

پیامد های جدی پس روی آب خلیج گرگان 

دو دانشکده جدید در دانشگاه اراک
معــاون آمــوزش و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه اراک گفت: تمام تالش  این 
دانشــگاه بر این اســت که دانشــکده های »حقوق و مدیریت« و »هنر و معماری« 
بــه مجموعــه دانشــگاه اراک اضافه کنیم، در این خصــوص مصاحبه برای جذب 
هیات علمی انجام شــده و فضای فیزیکی آن در نظر گرفته شــده اســت. 

توسعه فرهنگی باعث نتیجه مطلوب
 در توسعه علمی است

جهاد دانشگاهی عالقه زیادی برای ورود به حوزه علوم انسانی دارد تا بتواند طرح های کالن و مالی را تعریف کند

بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
فنـاوری  و  علـم  توسـعه  اگـر  اینکـه 
به عنـوان یکـی از ارکان مهم پیشـرفت 
فرهنگـی  درسـت  بسـتر  در  کشـور 
نخواهـد  نتیجـه ای  نشـود،  انجـام 
پیشـرفته ترین  گفت:اگـر  داشـت، 
فنـاوری  و  علـم  حـوزه  در  اقدامـات 
صـورت بگیـرد، امـا به لحـاظ فرهنگی 
فراهـم  آن  صحیـح  پذیـرش  زمینـه 
بـاد  بـه  مـا  زحمـات  تمـام  نباشـد، 
مـی رود؛ بنابراین الزم اسـت کـه ابتدا 
زمینـه آن در حـوزه فرهنگـی فراهـم 
شـود تـا توسـعه علمـی در این بسـتر 

باشـد. داشـته  مطلوبـی  نتیجـه 
گفت وگـو  در  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر 
بـا ایسـنا، بـا تاکیـد بـر اینکه مـا باید 
بهـای  عملـی  و  اعتقـادی  لحـاظ  بـه 
ویـژه ای بـرای فعالیت هـای فرهنگی، 
قایـل  اجتماعـی  و  انسـانی  علـوم 
کـرد: جهاددانشـگاهی  اظهـار  شـویم، 

عالقـه ی زیـادی بـرای ورود بـه حوزه 
تـا  دارد  اجتماعـی  و  انسـانی  علـوم 
را در  و ملـی  بتوانـد طرح هـای کالن 
 12 اکنـون  ایـن حـوزه تعریـف کنـد. 
حـوزه  در  نهـاد  ایـن  از  بـزرگ  طـرح 
و  برنامـه  در سـازمان  انسـانی  علـوم 
بودجـه مـورد تصویـب قـرار گرفتـه که 
6 طـرح از آن هـا به طـور رسـمی آغـاز 
بـه کار کـرده اسـت. منابـع بودجـه ای 
ایـن حـوزه در جهاددانشـگاهی نیز به 
ایـن صـورت توافـق شـده تـا افزایش 
متوسـط  بـه  هرسـال  کـه  بودجـه ای 
بودجـه ایـن نهـاد اضافـه می شـود را 
بـه اجـرای ایـن پروژه هـا اختصـاص 
دهیـم کـه در صورت تحقـق آن، ظرف 
دو سـال آینـده تحـول جـدی در این 

حـوزه خواهیـم داشـت. 
وی با اشـاره بـه اقدامات پژوهشـگاه 
بـه  ورود  هـدف  بـا  انسـانی  علـوم 
در  موضوعـات کالن کشـور  از  برخـی 

حـوزه علـوم انسـانی و اجتماعـی بـه 
بـه  جدیـد  راه حل هـای  ارایـه  منظـور 
بـا  کـرد:  تصریـح  نظـام،  مسـووالن 
توجـه بـه ظرفیت هـا و تخصص هـای 
مهندسـی،  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی 
علـوم  و  انسـانی  علـوم  پزشـکی، 
زمینـه  در  می توانـد  نهـاد  ایـن  پایـه، 
کشـور  مسـایل  و  مشـکالت  حـل 
پیشـنهادات خوبـی را برای مسـووالن 
مطـرح کنـد و امیدواریـم تـا یـک ماه 
موضوعـات  از  یکـی  انتخـاب  آینـده 

شـود.  انجـام  کالن کشـور 
بخـش  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
دیگـر از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه 
صنعـت  در  جهاددانشـگاهی  اینکـه 
بخـش  در  بیشـتر  کشـور  نفـت 
ایـن  در  و  یافتـه  ورود  آن  تجهیـزات 
بسـیاری  فنـاوری  و  دانـش  زمینـه 
کـرد:  تاکیـد  اسـت،  کـرده   کسـب 
جهاددانشـگاهی بایـد بتوانـد در آینده 

باالدسـتی  و  بـه حوزه هـای فراینـدی 
صنعـت نفـت وارد شـود، امـا در حال 
حاضـر ایـن سـازمان تـالش می کنـد 
نفـت  صنعـت  قراردادهـای  در  تـا 
کشـور، بـه مرحلـه ای برسـد کـه جـزو 
بـرای  نفتـی  تجهیـزات  سـازندگان 
خریـد و فـروش شـرکت های داخلـی 
و خارجـی ایـن حـوزه قـرار گیـرد کـه 
و  اراده  بـه  منـوط  امـر  ایـن  تحقـق 
مدیریـت خـود صنعـت نفـت اسـت.

دکل  اگـر  مـا  کـرد:  اضافـه  طیبـی 
هوایـی، متـه حفاری می سـازیم، باید 
بین المللـی  اسـتاندارد  باالتریـن  از 
زمینـه  ایـن  در  کـه  باشـد  برخـوردار 
موسسـه ای  تـا  شـده  پیشـنهاد 
اسـتانداردهای  روی  بـر  کـه  باشـد 
در  شـده  سـاخته  نفتـی  تجهیـزات 
جهاددانشـگاهی نظارت داشـته باشـد 
آن هـا  بـرای  اسـتاندارد  گواهـی  تـا 
و  خریـد  بـه  سـپس  و  شـود  صـادر 
وزارت  برسـد کـه  شـرکت ها  فـروش 
پذیرفتـه  را  پیشـنهاد  ایـن  نیـز  نفـت 
جهاددانشـگاهی  در  نیـز  مـا  اسـت. 
ایـن  در  تـا  می کنیـم  تـالش 
نفـت  صنعـت  بـه  استانداردسـازی 

فراهـم  را  شـرایطی  و  کنیـم  کمـک 
و  خارجـی  شـرکت های  تـا  کنیـم 
مـا  از  بی دغدغـه ای  خریـد  داخلـی، 

باشـند.  داشـته 
توسـعه  سـند  مبنـای  بـر  وی گفـت: 
تمـام  جهاددانشـگاهی،  ششـم 
در  بایـد  سـازمان  ایـن  واحدهـای 
حوزه هـای علم و فنـاوری، پژوهش و 
فرهنگـی دارای فعالیت هـای شـاخص 
بـه مرحلـه  را  آن هـا  نتایـج  و  باشـند 
تـا  برسـانند  و کاربـرد  تجاری سـازی 
نیـاز کشـور را تامیـن کننـد و نیـروی 
انسـان زیـادی را از ایـن طریـق به کار 
گیرنـد کـه البتـه اجـرای ایـن طرح ها 
منـوط به حمایـت دولـت از فناوری ها 

اسـت. داخلـی  محصـوالت  و 
تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
و  منابـع  نبایـد  دولـت  براینکـه 
کشـور  بـزرگ  پروژه هـای  تجهیـزات 
را از خـارج کشـور تامیـن کنـد، گفت: 
اگـر مـا بهتریـن فنـاوری را در کشـور 
تولیـد کنیـم، امـا دولـت و مـردم از 
آن اسـتفاده نکننـد، آن نتیجـه ای کـه 
در اشـتغال و تولیـد ثـروت بـه دنبال 
آن هسـتیم، بـه دسـت نخواهـد آمد.

ته
نک

از  برخــی  گفــت:  دانشــگاهی  جهــاد  رئیــس 
ــران کــه توانمنــدی مــا  ــا ای کشــورهای دوســت ب
را قبــول دارنــد، می گوینــد چگونــه می توانیــم 
ــا شــما ارتبــاط تجــاری برقــرار کنیــم؛ همه چیــز  ب
ــرد.  ــل ک ــی ح ــق صراف ــوان از طری ــه نمی ت را ک
ــام  ــاع از برج ــه دف ــت ک ــوان گف ــن می ت بنابرای
واقعــا اهمیــت دارد تــا بــه نتیجــه برســد، امــا از 
ــی  ــر سیاس ــا از نظ ــم ت ــت کنی ــد دق ــرف بای آن ط
گشــودن درب هــای ایــران نبایــد بــه معنــای بــاز 
شــدن درب بی رویــه کشــور بــه روی کاالهــای 
بــرای  فرصتــی  بایــد  بلکــه  باشــد،  خارجــی 
نمایــش توانمندی هــای مــا و یــا حضــور بــا 
برنامــه کشــورهای خارجــی در ایــران، در راســتای 
ــی باشــد. ــع مل ــن مناف توســعه، پیشــرفت و تامی

دری بیکـی عنوان کرد: شـرکت هـای تعاونی 
صیـادی و قایقرانـی را در مناطق روسـتایی و 
شـهری اطراف ایـن خلیـج داریم که وابسـته 
بـه این خلیـج هسـتند. همچنین گـروه های 
بسـیار دیگـری از جمله واحدهای گردشـگری 
نیـز بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم از 
طریـق ایـن خلیـج امـرار معـاش مـی کننـد 

کـه همـه اینهـا دچار مشـکل می شـوند.

مشـارکت 5 هـزار داوطلـب در آزمـون 
ورودی دانشگاه علوم اسالمی رضوی

آزمـون ورودی مقطع کارشناسـی و کارشناسـی 
ارشـد دانشـگاه علوم اسـالمی رضوی با شرکت 
پنـج هـزار داوطلب همزمان در 18 شـهر کشـور 

برگزار شـد.
استاندار خراسان شمالی خبر داد:

قـول وزیر نیـرو برای اختصـاص 680 
میلیـارد تومـان به منظـور حل مشـکالت آب و 

برق خراسـان شمالی
اجتماعـی  تأمیـن  درمـان  مدیـر 

خراسان جنوبی:
در  اجتماعـی  تأمیـن  بیمـه  نسـخه های 
می شـود. الکترونیکـی  خراسـان جنوبی 
درپـی پیگیـری مشـکالت اینترنتـی 

روستاهای شهرستان قصرقند
مدیرکل ارتباطات سیستان وبلوچستان:

بیـش از 1500روسـتای اسـتان در قالـب طـرح 
همـت اینترنـت رسـانی می شـوند.

رئیس هیئت مدیره فوالد هرمزگان:
٧5درصـد تولید فـوالد هرمزگان صادر 

می شود
رئیـس هیئت مدیـره فـوالد هرمـزگان با اشـاره 
فـوالد هرمـزگان گفـت:  ارزآوری مجتمـع  بـه 
بیـش از ٧5 درصـد از تولیـدات ایـن مجتمـع 
بـه بازارهـای منطقـه و سـایر نقاط جهـان صادر 

می شـود. 
فـرودگاه  احـداث  اجرایـی  عملیـات 

بستک و پارسیان آغاز می شود
نماینـده مـردم بندرلنگه بسـتک و پارسـیان در 
مجلـس گفت: سـاخت ترمینـال این فـرودگاه 

نیـز در دسـتور کار قـرار دارد .
افزایـش مـرگ پرنـدگان در برخـی از 

مناطق شهرستان جاسک
رئیس اداره محیط زیسـت شهرستان جاسک : 
حدس مـان گرمازدگی اسـت ولـی دلیل قطعی 

مـرگ را نمی دانیم.
یـک واحـد بسـته بندی مـرغ در يـزد 

پلمپ شد
کارشـناس نظارت و بازرسـی شبکه دامپزشکی 
شهرسـتان یـزد از پلمپ يك واحد بسـته بندي 
مـرغ در ايـن شهرسـتان به دليـل تخلف جعل 
لیبـل مشـخصات و عدم رعایـت تاریخ مصرف 

داد. خبر 
بـرای  گلسـتان  اسـتان  بدعهـدی   
اختصـاص زمین جهت تکمیل محور 

بجنورد به جنگل گلستان
مدیر کل دفتر فنی اسـتانداری خراسان شمالی 
از بدعهدی اسـتان گلستان جهت تکمیل محور 

بجنورد به جنگل گلسـتان خبر داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی:

امکانات ورزشـی و تفریحی در مناطق 
محروم قم باید توسـعه یابد.

گزیده ها

روستاهای منطقه سیستان
در محاصره شن ها

فرمانـدار هیرمنـد گفـت: بـا وزش بادهـای 120 
روزه منطقـه سیسـتان و حرکت شـن های روان، 
ایـن  محاصـره  در  منطقـه  ایـن  روسـتای   35

گرفته انـد. قـرار  شـن ها 
 بـه گـزارش ایسـنا محمدعلـی پیـری در بازدیـد از روسـتاهای منطقـه 
افـزود: طوفـان همچنیـن خسـارت هایی نیـز بـه بخش کشـاورزی و آب 

منطقـه نیـز وارد کـرده اسـت.
فرمانـدار هیرمنـد اظهـار کرد: بسـیاری از مردم منطقه به علـت وجود گرد 

وخاک شـدید دچار بیماری های تنفسـی و چشـمی شـده اند.
کارشـناس هواشناسـی سیسـتان و بلوچسـتان اعـالم کـرد از امـروز بعد 
ظهـر در شـمال اسـتان وزش بـاد در برخـی سـاعات بـاد نسـبتَا شـدید 
بـا گردوخـاک خواهیـم داشـت، بطوریکـه روزهـای یکشـنبه و  همـراه 
دوشـنبه هفتـه جـاری در ایـن نواحـی بـر سـرعت و شـدت وزش بـاد 
افـزوده شـده و در نقاط مسـتعد همـراه با طوفان گردوخـاک خواهد بود.

ثبت دو اثر طبیعی بافق در فهرست 
آثار ملی کشور

فرمانـدار بافـق گفـت: دو اثر طبیعی شهرسـتان 
بافـق در فهرسـت آثـار ملی کشـور ثبت شـدند.

بـه گزارش ایسـنا، »محمـد زاده رحمانـی« اعالم 
میـراث  و  تاریخـی  ابنیـه  از  نگهـداری  کـرد:  
فرهنگـی درحقیقـت حراسـت از ارزش هـای انسـانی و فرهنگـی مـردم 

ایـن دیـار اسـت.
وی اظهـار کـرد : بـا پیگیری هـای انجـام شـده اثـر طبیعـی رویشـگاه 
جنگلـی ارس روسـتای باجـگان بـا قدمتـی حدود 1000 سـال به شـماره 
388 و اثـر طبیعـی سـنگاب بیشـه در دیگ جن بافق با قدمتـی بالغ بر 
1200 سـال به شـماره 389 در فهرسـت آثار ملی کشـور به ثبت رسـید .
گفتنـی اسـت؛ از آنجایـی کـه درخـت ارس از نظـر اکولوژیکی و شـرایط 
می کنـد،  رشـد  العبـور  صعـب  و  مرتفـع  مناطـق  در  معمـوالً  زیسـتی 
منطقـه جنگلـی ارس باجـگان در ارتفاعـات و دامنـه جنوبی کـوه باجگان 

شهرسـتان بافـق واقـع شـده اسـت.

کودکان بافقطوفان 
بــه گــزارش ايســنا 
ــط  ــل از رواب ــه نق و ب
مدیــر  عمومــي 
و  اجتماعــی  امــور 
مشــارکت های مردمــی شــهرداری اصفهــان 
ــی در  ــودکان کار و خیابان ــار ک ــرد: آم ــار ك اظه
ــدی  ــان رش ــهر اصفه ــر در ش ــال های اخی س
ــال  ــه در س ــه ای ک ــه گون ــته ب ــودی داش صع
ــامل 28  ــی ش ــودک خیابان ــداد 156 ک 94 تع
نفــر دختــر و 128 نفــر پســر در ســطح شــهر 
ــال  ــار در س ــن آم ــا ای ــایی شــده اند ام شناس
95 بــه 349 نفــر رســیده کــه بــر اســاس 
ــودکان  ــار را ک ــن آم ــد از ای ــا 60 درص برآورده

می دهنــد. تشــکیل  خارجــه  اتبــاع 
مهدویــان فــر گفــت: فرهنــگ ســازی در بیــن 

ــا  ــورد ب ــوه برخ ــا نح ــه ب ــهروندان در رابط ش
کــودکان خیابانــی بســیار مثمــر ثمــر خواهــد 
ــت  ــه حمای ــد ک ــد بدانن ــهروندان باي ــود، ش ب
مــادی و خریــد اجنــاس از ایــن کــودکان 
باعــث تشــویق بــه ادامــه ایــن روش و ســبک 

ــد. ــد ش ــا خواه ــی آن ه زندگ
مهدويــان فــر ادامــه داد: ســازمان های مــردم 
نهــاد حمایتــی نیــز بايــد بــا روش هــای 
ــازی و دوری  ــد س ــول توانمن ــر اص ــی ب مبتن
تمرکــز  صــرف،  مــادی  حمایت هــای  از 
ــی و  ــات آموزش ــه خدم ــر روی ارائ ــود را ب خ
توانمنــد ســازی ایــن کــودکان و خانــواده 
ــق مشــکالت  ــن طری ــا از ای ــا گذاشــته ت آن ه
ــراد  ــن اف ــای معیشــتی ای اقتصــادی و نیازه

ــود. ــع ش مرتف

رشد صعودی آمار کودکان کار و خیابانی 
در اصفهان
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این صفحه می خوانیم
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول – نوبت اول
دارد  نظـر  در  کرمـان  دادگسـتری  اختـالف  حـل  شـوراهای  احـکام  اجـرای 
آقـای  علیـه  آقاپـور صباغـی  ربـاب  لـه خانـم  اجرایـی  پرونـده کالسـه 960886  در خصـوص 
مرتضی،دالرا،بهجت،رقیه،مـژده وثوقـی اصل ششـدانگ ملک بشـماره پالک 1424 فرعـی از 2٧88 
اصلـی واقـع در بخـش ثبتی 3 کرمان به مسـاحت 160 مترمربع با قدمت حدود 40 سـال سـاخت 
بـه آدرس کرمـان خ سـعدی ک شـماره3 شـرقی2 بـا کدپسـتی ٧613٧3٧488 کـه طبـق نظریه 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمـان ارزش ایـن ملـک کـه حـدود 30 مترمربـع آن آجـری بـا 
سـقف تیرآهـن و مابقـی قدیمـی گنبـدی بـا انشـعاب آب و بـرق و گاز و خـط تلفن معـادل مبلغ 
2/6٧6/920/000)دو میلیـارد و ششـصد و هفتـاد و شـش میلیـون و نهصـد و بیسـت هـزار ریال( 
ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده به فروش برسـاند لذا جلسـه مزایـده در مورخ 
1396/05/25 راس سـاعت 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام شـوراهای حل اختالف دادگستری 
کرمـان و بـا حضـور نماینـده  محتـرم دادسـتان برگـزار میگـردد عالقمندان بـه خرید مـی توانند تا 
یـک هفتـه قبـل از جلسـه مزایده از ملک مذکـور به آدرس فـوق بازدید و 10درصـد قیمت مورد نظر 
خـود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی مرکـزی کرمان واریز و فیـش آن را به همراه 
پیشـنهاد کتبـی در داخـل پاکـت درب بسـته تحویـل ایـن اجـرا نمایند بدیهی اسـت کسـی برنده 
مزایـده شـناخته می شـود که باالترین قیمـت را تقاضا نماید و در صورت انصراف برنـده مزایده %10 

واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد.   م الـف ٧٧0

دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان – یزدان پناه 

آگهی حصر وراثت
آقـای رضـا راهبر فرزند عبـدل دارای شناسـنامه 46٧4 

بشـرح دادخواست شـماره 9609983891100095 مورخ 

22/04/1396 توضیـح داده شـادروان عبـدل راهبر فرزند حسـین 

بشناسـنامه 593 در تاریـخ 13/04/1396در شهرسـتان منوجـان 

فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفـوت وی عبارتند از:

1- رضا راهبر فرزند عبدل ش م 6089616941 ت ت:06/09/1350

2- ناصر راهبر فرزند عبدل ش م:6089٧01٧18 ت ت:10/08/1338

3- فاطمه راهبر فرزند عبدل ش م:6089616958ت ت:08/06/1351

4- مهتاب راهبر فرزند عبدل ش م:60896995٧8 ت ت:08/05/1335

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی 

آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامه ای 

از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر 

آگهـی بـه شـورای حل اختـالف تقدیم دارد و اال هـر وصیتنامه 

ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.  م الف/25

دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان منوجان.

آگهی مزایده منقول – نوبت اول
اجـرای احکام شـوراهای حـل اختالف دادگسـتری 
کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده کالسـه 
951123 اجرایـی لـه آقـای وحید ناجـی راینی پور علیـه آقای امین 
امیـری، خـودرو سـواری زانتیا مـدل 1385 بـه شـماره انتظامی 96 
ن 314 ایـران 11 کـه در پارکینـگ مطهری به ادرس شـهرک مطهری 
بـل ابوالفضـل 5 پارکینـگ مطهـری توقیف میباشـد و طبـق نظریه 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمـان بـه مبلـغ 145/000/000 ریـال 
ارزیابی و تقویم گردیده اسـت را از طریق مزایده به بفروش برسـاند 
لذا جلسـه مزایده در مورخ 96/05/09 راس سـاعت 10 صبح در محل 
دفتـر اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختـالف دادگسـتری کرمان و 
بـا حضـور نماینـده محترم دادسـتان برگـزار می گـردد عالقمندان به 
خریـد مـی تواننـد تـا 5 روز قبل از جلسـه مزایـده از خـودرو بازید و 
10درصـد قیمـت مـورد نظـر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری 
بـه شـماره 21٧1293951000 نـزد بانـک ملـی مرکزی کرمـان واریز و 
فیش آنرا به همراه پیشـنهاد مزایده شـناخته می شـود که باالترین 
قیمـت را تقاضـا نماید و در صورت انصراف برنـده مزایده 10% واریزی 
بـه نفع دولت ضبط خواهد شـد.   م الـف ٧83دادورز اجرای احکام 

شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمـان – آرش

 پیام
سیاسی

محمد جواد روح
تحلیل گر

وزارت  ســخنگوی  قاســمی،  بهــرام 
ــردان  ــه دولتم ــت ک ــور خارجــه گف ام
جدیــد آمریــکا از گذشــته عبــرت 
تکریــم  زبــان  بــا  تنهــا  و  گرفتــه 
ــخن  ــران س ــت ای ــا مل ــرام ب و احت
گوینــد. وی در واکنــش بــه اظهــارات 

آمریــکا  رییس جمهــور  نســنجیده 
ــس  ــه پاری ــفر ب ــران در س ــه ای علی
ــرا مشــاوران ایشــان  ــه ظاه ــت ک گف
ــته  ــود گذش ــای وهم آل ــوز در فض هن
ــه در آن  ــه ک ــد و آن گون ســیر می کنن
ــات  ــات و بدیهی ــز از واقعی دوران نی

ابتدایــی بی خبــر بودنــد، هــم اکنــون 
نیــز از تحــوالت ایــران، منطقــه و 

ــتند. ــب هس ــیار عق ــان بس جه
آمریــکا  جدیــد  دولــت  بــه  وی  
توصیــه کــرد، ضمــن توجــه بــه نقــش 
ثبات آفریــن  و  ســازنده  مثبــت، 
ــان  ــان، طغی ــه و جه ــران در منطق ای
و  سیاســت ها  در  را  سرکشــی  و 
هــرج   و  خودخواهانــه  اقدامــات 
و مــرج طلبانــه خویــش و برخــی 
و  متجــاوز  لجــوج،  هم پیمانــان 
ــتجو  ــه جس ــود در منطق ــغالگر خ اش

ــه و  ــرت گرفت ــته عب ــد و از گذش کنن
ــا  ــرام ب ــم و احت ــان تکری ــا زب ــا ب تنه

ملــت ایــران ســخن گوینــد.
ــپ،  ــد ترام ــدن دونال ــا روی کار آم ب
کاخ  از  ای  نســنجیده  اظهــارات 
ســفید مخابــره مــی شــود. بــه گونــه 
ای کــه در دو ســالگی برجــام، بــه 
ــری  ــور دیگ ــج کش ــکا، پن ــز آمری ج
ــد، ســعی  ــا ایــران توافــق کردن کــه ب
ــدازی هــای  ــه ســنگ ان مــی کننــد ب
آمریــکا توجــه نکننــد و روابــط خــود 

ــد. ــترش دهن ــران را گس ــا ای ب

ــی  ــه و در پ ــی کابین ــان معرف ــدن زم ــک ش ــا نزدی ب

تأکیــد اصــالح طلبــان بــر لــزوم وفــادارای بــه آرمــان 

ــارف او را  ــا ع ــد رض ــاد از محم ــا انتق ــی  ب ــا برخ ه

ــون در  ــد.  تاکن ــی کنن ــم م ــی مته ــهم خواه ــه س ب

ــا  ــته ام )عموم ــه نوش ــی ک ــای مختلف ــت ه یادداش

ــس  ســال گذشــته در مقطــع انتخــاب رییــس مجل

ــا عــارف  ــان نقــد دربــاره محمدرض ــه زب دهــم(، ب

ســخن گفتــه ام. ایــن بــار امــا جــا دارد از گفتــه هــای 

اخیــر وی کــه روحانــی را »مدیــون اصــالح طلبــان« 

ــن  ــور در تعیی ــی رییس جمه ــر هماهنگ ــده و ب خوان

ــم. ــاع کن ــه دف ــان ســخن گفت ــا اصالح طلب ــه ب کابین

ــالف  ــان برخ ــه اصالح طلب ــارف و مجموع ــخن ع  س

پنهــان  فشــارهای  و  پیــدا  تبلیغــات  در  آنچــه 

ــه  ــود؛ ب ــی ش ــور م ــه رییس جمه ــتگرایان متوج راس

ــی آن  ــخن اصل ــت. س ــی نیس ــهم خواه ــای س معن

ــدات و  ــه تعه ــا مجموع ــور ب ــه رییس جمه ــت ک اس

ــی  ــد نیروهای ــه و بای ــردم رای گرفت ــعارهایی از م ش

ــرد. خــوش  ــه کار گی ــا ایــن شــعارها را ب متناســب ب

بختانــه، شــخص رییس جمهــور و چهــره هــای موثــر 

کابینــه )همچــون اســحاق جهانگیــری، بیــژن زنگنــه، 

محمدجــواد ظریــف و محمدعلــی نجفــی( پــس 

ازانتخابــات هــم بــه شــکلی قاطــع بــر تــداوم گفتمــان 

اعالمــی در انتخابــات پــای فشــرده انــد و نشــانه های 

اعمــال ایــن گفتمــان در تشــکیل کابینــه آینــده را بروز 

داده انــد. در ایــن میــان، جریــان هــا و افــرادی درون 

ــا اســتدالل هــای ظاهــرا درســتی  و بیــرون دولــت ب

همچــون حســاس نشــان دادن شــرایط و تاکیــد بــر 

مســایلی همچــون ضــرورت خــودداری از تنــش آلــود 

ــتی  ــای نادرس ــخه ه ــی، نس ــای سیاس ــدن فض ش

مــی پیچند.ایــن نســخه هــا کــه نتیجــه آن، حــذف 

چهــره هــای توانمنــد، موثــر و معتقــد بــه شــعارها و 

ــت  ــی اس ــت؛ مدع ــور اس ــای رییس جمه ــه ه برنام

ــی  ــگاه اصل ــان و پای ــا اصالح طلب ــه ب ــده ن ــت آین دول

حامــی روحانــی کــه بــا ســاخت سیاســی بایــد 

هماهنــگ شــود. حاصــل ایــن نســخه هــای انحرافــی 

ــه رییــس دســتگاه  ــور ب ــگاه رییس جمه ــل جای تقلی

ــت.  ــر از آن اس ــی فروت ــج، حت ــه تدری ــی و ب اجرای

حــال آنکــه در قرائــت دموکراتیــک از قانــون اساســی، 

ــه  ــه ک ــان گون ــای او، هم ــه ه ــور و برنام رییس جمه

در ســخنرانی هــای روحانــی هــم دیــده مــی شــود؛ 

مهــم تریــن حلقــه ارتبــاط و اتصــال میــان ســاختار 

ــه اجتماعــی اســت. سیاســی و بدن

 در ایــن قرائــت، اتفاقــا ســایر ارکان و نهادهای حاضر 

ــعارهای  ــه و ش ــا برنام ــد ب ــی بای ــاختار سیاس در س

اعالمــی رییس جمهــور همــراه شــوند و بــرای کســب 

وفــای  در  را  او  سیاســی،  مشــروعیت  تقویــت  و 

ــن باشــد  ــر ای ــرار ب ــر ق ــانند. اگ ــاری رس ــد ی ــه عه ب

ــری  ــان و مج ــوب گفتم ــم مطل ــه دوازده ــه کابین ک

ــن شــده ای باشــد؛ انتخــاب  ــش تعیی ــه از پی برنام

ــت؟ ــد داش ــی خواه ــه معنای ــور چ رییس جمه

 از منظــر ظاهــرا مصلحت جویانــه »جلوگیری از تنش 

آلــود شــدن مناســبات« هــم، اتفاقــا برخــورد انفعالــی 

رییس جمهــور در انتخــاب کابینــه و هماهنــگ شــدن 

بــا دیگــران )بــه جــای اصالح طلبــان( طــرف مقابــل 

ــویق  ــن تش ــش آفری ــای تن ــا و رفتاره ــه گفتاره را ب

مــی کنــد؛ چــون مــی بینــد ایــن راهبــرد، بــا پذیــرش 

رییس جمهــور همــراه مــی شــود.

ــه  ــوت کابین ــاط ق ــد نق ــا بای ــه تنه ــور ن  رییس جمه

ــش  ــی پی ــد گام ــه بای ــد؛ بلک ــظ کن ــم را حف یازده

ــی  ــش سیاس ــرد »آرام ــر راهب ــد ب ــا تاکی ــردارد و ب ب

ــی  ــای سیاس ــری نیروه ــارکت حداکث ــی از مش ناش

و بدنــه اجتماعــی«، در تعامــل بــا طــرف مقابــل 

بــر گســترده تــر شــدن دایــره اصالح طلبــان در 

ــر  ــان، دکت ــن می ــای فشــارد. در ای ــد پ ــه جدی کابین

نقــش  هــم  مجلــس  اصالح طلبــان  و  عــارف 

ــه ای متناســب  ــق کابین ــردی در تحق ــدی و راهب کلی

بــا شــعارهای رییس جمهــور دارنــد و بایــد فــارغ 

از تعارفــات سیاســی و بــا عملکــردی منســجم، 

ملــی و فراتــر از منافــع قومــی، محلــی و منطقــه ای 

نماینــدگان در فرآینــد رای اعتمــاد نقــش موثــری ایفا 

کننــد و ســرمایه اصالحــات را بــه مســلخ رایزنــی هــا 

ــران ــرده نکشــانند./ عصــر ای ــای پشــت پ و گفتگوه

عبرت از گذشته؛ توصیه ایران

 به دولتمردان جدید آمریکا

کجای دنیا رییس جمهور منتخب از مخالفان 
سرسخت خود استفاده می کند؟

اصول گرایان و کابینه 
دوازدهم،یاللعجب!

ــور  ــه رییــس جمه ایــن روز هــا برخــی از تحلیل گــران و فعــاالن سیاســی ب
ــتفاده  ــان اس ــم از اصول گرای ــت دوازده ــد در دول ــنهاد می کنن ــی پیش روحان
کنــد. آن هــا بــر ایــن بــاور هســتند روحانــی بایــد دولــت ائتالفــی را تشــکیل 
ــروز  ــی ام ــات سیاس ــتند؟ در ادبی ــانی هس ــه کس ــان چ ــد.  اصول گرای ده
ایــران، جریــان محافظــه کار یــا اصول گرایــان کســانی هســتند کــه در دایــره 
ــس  ــال دلواپ ــول 4 س ــا در ط ــوند. آن ه ــف می ش ــی تعری ــان روحان مخالف
ــات ریاســت  ــه کاران در انتخاب ــد. محافظ ــی بودن ــای روحان ــام فعالیت ه تم
جمهــوری دوازدهــم بــا تمــام قــوا وارد صحنــه شــدند تــا روحانــی را شکســت 
انتخابــات ریاســت  دهنــد. حــدود 10 چهــره سر شــناس اصول گــرا در 
ــید  ــی س ــا یعن ــر آن ه ــه نف ــت س ــه در   نهای ــد ک ــام کردن ــت ن ــوری ثب جمه
ابراهیــم رییســی، محمــد باقــر قالیبــاف و مصطفی میرســلیم از ســد شــورای 
نگهبــان عبــور کردنــد و وارد کارزار انتخابــات شــدند. در جریــان مناظره هــای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز ایــن جریــان، رییــس جمهــور روحانــی را 
»دروغ گــو« و »ناکارآمــد« معرفــی کــرد کــه هیــچ دســتاوردی بــرای کشــور 
نداشــته اســت. حــاال کــه اصول گرایــان را شــناختیم بــه بحــث اصلــی ایــن 
ــود از  ــه خ ــد در کابین ــی بای ــور روحان ــس جمه نوشــتار وارد می شــویم. ریی
ــا او همفکــر و همســو باشــند. وزرای روحانــی  کســانی اســتفاده کنــد کــه ب
ــد.  ــگاه می کن ــور ن ــد کــه رییــس جمه ــگاه کنن ــه برجــام ن ــه ب ــد همانگون بای
ــه  ــد ک ــگاه کنن ــه ن ــی همانگون ــای مدن ــه مســاله احــزاب و آزادی ه ــا ب آن ه
ــه کــرد کــه تــالش  ــری را وارد کابین ــد.  نمی شــود وزی ــگاه می کن ــی ن روحان
کــرده اســت روحانــی رییــس جمهــور نشــود. بــر چــه اساســی فــردی کــه 
در طــول 4 ســال تمــام ســازهایی کــه زده اســت برخــالف ســاز دولــت بــوده 
اســت، بایــد بــه کابینــه راه پیــدا کنــد؟  روحانــی احتیــاج بــه کســانی دارد 
ــالش  ــت دوازدهــم ت ــت دول ــرای موفقی ــه گیوه هــای خــود را بکشــند و ب ک
ــم دل  ــی ه ــا روحان ــان ب ــد. اصول گرای ــم دل« می خوان ــی »ه ــد. روحان کنن
نیســتند. آن هــا می خواهنــد بــرای ادامــه حیــات سیاســی خــود ســهمی در 
دولــت آینــده داشــته باشــند.  محافظــه کاران از صحنــه سیاســی کشــور بــا 
ــه  ــه وســیله کابین ــد ب ــاال می خواهن ــار گذاشــته شــده اند و ح ــردم کن رای م
روحانــی بــه صحنــه برگردنــد.  در کجــای دنیــا، رییــس جمهــور از مخالفــان 
سرســخت خــود در کابینــه اســتفاده می کنــد. آنهــم رییــس جمهــوری کــه 
ــم  ــت دوازده ــود اختصــاص داده اســت. دول ــه خ ــردم را ب ــت م رای اکثری
ــه  ــت کســانی ک ــم دول ــت دوازده ــم نیســت. دول ــان ه ــت اصــالح طلب دول
ــدن  ــت چی ــم، دول ــت دوازده ــر می کنند.دول ــی فک ــل روحان ــه مث ــت ک اس

میــوه برجــام و سیاســت خارجــی و داخلــی روحانــی اســت.

عارف؛ گفتمان اصالح طلبی یا سهم خواهی؟

پاریس به اجرای برجام 
پایبند است

از  تهـران  در  فرانسـه  سـفیر 
اجـرای  بـه  پایبنـدی کشـورش 
گـزارش  بـه  داد.  خبـر  برجـام 
سـفیر  سـنمو  فرانسـوا  ایسـنا، 
فرانسـه در تهـران در روز ملـی فرانسـه و هم زمـان بـا 
دومیـن سـالگرد توافـق هسـته ای )برجـام( در صفحـه 
توییتر این سـفارت نوشـت: پاریس به اجـرای برجام در 
تمامـی زمینه ها پایبند اسـت. ایـران و 1+5 در 14 جوالی 
2015 توانسـتند بعد از 24 ماه مذاکره بر سـر یک برنامه 
اقدمـام جامـع مشـترک بـه توافـق برسـند. ایـن توافـق 
بیش از یک سـال و نیم اسـت که اجرایی شـده اسـت.

برجام

تاکیــد کــرد  اصالحــات  دولــت  رییــس  رییس دفتــر 
کــه ارائــه مشــاوره و نظــر بــه رییس جمهــور را نبایــد 
ایلنــا،  بــه گــزارش  اشــتباه گرفــت.  بــا ســهم خواهی 
بــه  واکنــش   در  ابطحــی  محمدعلــی  حجت االســالم 
و  اصالح طلــب  چهره هــای  از  برخــی  اخیــر  بحث هــای 
دربــاره  رییس جمهــور  مشــاوران  و  دولتمــردان  برخــی 
کابینــه دوازدهــم، در اینســتاگرام خــود نوشــت: » نظراتــی 
کــه از ســوی جناح هــای مختلــف بــرای کابینــه داده 
می شــود، تنهــا یــک ارائــه نظــر و مشــاوره دادن بــه رییــس 

ــتباه  ــد اش ــی نبای ــهم خواه ــا س ــن را ب ــت. ای ــور اس جمه
ــر  ــور اســت کــه وزی ــن رییــس جمه ــت ای گرفــت. در نهای
ــی از  ــد. یک ــی نمای ــد م ــس تایی ــد ومجل ــاب می کن انتخ
مصادیــق النصیحــه الئمــه المســلمین اســت. و صــد البتــه 
ــگاه  ــی اش در پیش ــدی نهای ــع بن ــور در جم ــس جمه ریی
همــه مــردم وبــه خصــوص رای دهندگانــش بایــد پاســخگو 
باشــد. نبایــد بــوی نفــرت آور قــدرت مــا را بــه جــان هــم 
بینــدازد.« اظهــارات اخیــر عــارف بــا واکنــش برخــی چهــره 

ــت. ــده اس ــرو ش ــت روب ــه دول ــک ب ــای نزدی ه

علــی تاجرنیــا، نماینــده مجلــس ششــم در رابطــه بــا 
ــت دوازدهــم گفــت  ــان از ترکیــب دول انتظــارات اصالح طلب
کــه رویکــرد اصالح طلبــان از آقــای روحانــی هماننــد چهــار 
ســال گذشــته، حمایــت از ایشــان و نــه ســهم خواهی 
اســت. بــا توجــه بــه حمایــت گســترده جریا ن هــای 
ــه  ــی ک ــف مردم ــای مختل ــب و گروه ه ــف اصالح طل مختل
موجــب شــد تــا آقــای روحانــی رای و پشــتوانه باالیــی در 
انتخابــات اخیــر ریاســت جمهــوری کســب کــرده و از قــدرت 
ــی  ــای روحان ــار از آق ــن انتظ بیشــتری برخــودار شــوند، ای

وجــود دارد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری به خواســته های 
حامیــان خــود پاســخ دهــد. انتظــار داریــم آقــای روحانــی 
در دولــت دوازدهــم رویکــرد اصالح طلبانه تــری را در پیــش 
بگیــرد. در دولــت یازدهــم، وزرایــی بودنــد کــه انگیــزه الزم 
بــرای حمایــت از دولــت و رییــس جمهــور را نداشــتند و بــه 
ــاب  ــی را انتخ ــد وزرای ــور بای ــس جمه ــر، ریی ــن خاط همی
ــدی نداشــته  ــت تردی ــت از دول ــاع و حمای ــه در دف ــد ک کن
ــه صــورت یکپارچــه از آقــای  ــا وحــدت و ب ــد ب باشــند. بای

ــد. روحانــی حمایــت کن

رویکرد اصالح طلبان به دولت دوازدهم حمایت استمشاوره به رییس جمهور،سهم خواهی نیست

دولت به مجلس گزارش دهد
محمد خدابخشی،رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور 

خواستار ارائه گزارش دولت از اجرای برنامه ششم شد. به گفته او طبق بند 
ب ماده 121 برنامه ششم، سازمان برنامه موظف است گزارش های سه ماهه، 
شش ماهه و ساالنه را درباره اجرای قانون برنامه ششم به مجلس تقدیم کند.

مصطفی داننده
روزنامه نگار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
بانــوان  مشــارکت  نــرخ  گفــت:  کرمــان 
ــد  ــن رش ــتغال باالتری ــوزه اش ــی در ح کرمان
باالتــر  میانگیــن کشــوری  از  و  داشــته  را 

اســت. فاطمــه ســادات حســینیبا اشــاره بــه 
برنامــه هــای ســال 96 اظهــار کــرد: امســال 
ــدی در  ــرد جدی ــا رویک ــم ب ــرده ای ــعی ک س
و  تاثیرگــذار  نگاهــی  بــا  و  بانــوان  حــوزه 

سیاســت گــذاری در حــوزه هــای فرهنگــی، 
ــدام  ــادی و ... اق ــی، اقتص ــی، آموزش ورزش
کنیــم.آن طــور کــه ایســنا نوشــته حســینی 
ــای  ــرح ه ــودن ط ــی ب ــاد از مقطع ــا انتق ب
ــم  ــا قصــد داری ــزود: م ــاف اف حجــاب و عف
برنامــه هــای مداومــی را اجــرا کنیــم و 
مختــص بــه یــک هفتــه یــا یــک روز نباشــد، 
همچنیــن بــا اجــرای ایــن برنامــه هــا جــذب 

ــیم. ــاهد باش ــری را ش حداکث

قصد برخورد جاهالنه و جَبارانه

 با حجاب را نداریم

اطفاء حریق مغازه لوازم خانگی در کرمان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان  از اطفاء حریق مغازه لوازم 
خانگی در چهاراه توحید )ارگ( کرمان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

پول هست، مدیریت نیست
نرخ سالمندی کشور  زنگ خطر  را روشن کرده

نشت خبری مدیرکل بهزیستی استان کرمان به مناسبت هفته بهزیستی 

تحقیقـات  مرکـز  سـالمندی،  تحقیقـات  مرکـز  وی 
تحقیقـات  مرکـز  اعتیـاد،  تحقیقـات  مرکـز  ژنتیـک، 
معلولیـت را مراکـزی دانسـت کـه در اسـتان کرمـان 
. حتـی  کمـک بسـزایی در مسـائل اجتماعـی کـرده 
طرحـی کـه مرکـز تحقیقـات ژنتیـک  کرمان ارائه شـد 
پـس از پیگیری هـای زیـاد در برنامـه ششـم توسـعه 
تبدیـل بـه قانـون شـد و بـه همیـن دلیـل اسـت که 
اکنـون مشـاوره های ژنتیـک و آزمایش هـای ژنتیـک 
اجباری شـده اسـت. صـادق با انتقـاد از نبـود برنامه 
جامـع مدیریتـی در مسـائل اجتماعـی گفـت حـدود 
اعتیـاد  تـرک  افـرادی کـه کمپ هـای  از  درصـد   ۸0
مـواد کشـیده  بـه سـمت  دوبـاره  می کننـد  مراجعـه 
می شـوند و ایـن حاصـل ایـن اسـت کـه هـر کمپـی 

بـرای خـود یـک راه و روش دارد. 

اسـتانداری  خانـواده  و  بانـوان  امـور  مدیـرکل 
کرمـان بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته 10 انجمـن 
طـرح  پیگیـر  کـرد:  یـادآوری  شـد  داده  شـکل 
اشـتغال زنـان روسـتایی هسـتیم، ضمـن اینکه 
در قالـب طـرح اسـتفاده از انـرژی هـای پاک و 
ایجـاد پنـل هـای خورشـیدی بالغ بر یـک هزار و 
۹00  زن سرپرسـت خانـوار شـرکت کـرده و قصد 

توسـعه آن را در سـایر شهرسـتان هـا داریـم.

ــان  ــتان کرم ــتی اس ــر کل بهزیس مدی
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــدم مدیری ــه ع ــا در توجی برخی ه
ــار  ــد اعتب ــی می گوین ــائل اجتماع مس
کنتــرل  زمینــه  گفــت:در  نداریــم 
ــی  ــار کاف ــی اعتب ــیب های اجتماع آس
ــح  ــت صحی ــا مدیری وجــود دارد منته
ــار  ــن اعتب ــرای مصــارف ای و علمــی ب

ــدارد.  ــود ن وج
عبــاس صــادق زاده در نشســت خبری 
ــتی  ــه بهزیس ــاز هفت ــبت آغ ــه مناس ب
توســعه  ششــم  دربرنامــه  گفــت: 
ماموریتــی  بهزیســتی  ســازمان 
بــر  قبــل  ســال های  از  متفــاوت 
ــاری  ــن ب ــرای اولی ــه و ب ــده گرفت عه
اجتماعــی  برنامه هــای  بــه  اســت 
ــر  ــش پ ــده و نق ــژه ای ش ــه وی توج

رنگــی در برنامــه توســعه ای کشــور 
دارد. وی افــزود: موضــوع ناهنجــاری 
هــا  و رفتــار نامناســب در جوامــع 
ــه  ــل ب ــر تبدی ــی اگ ــت ول ــادی اس ع
حاصــل  شــود  اجتماعــی  اســیب 
مدیریــت ناصحیــح اســت. صــادق 
زاده ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه 
ــب  ــور مرت ــه ط ــع ب ــیاری از جوام بس
رفتارهــا  و  رخدادهــا  از  برخــی  بــا 
ــا  ــرد:  م ــح ک ــتند تصری ــه هس مواج
بایــد بــه میزانــی کــه رشــد و توســعه 
بایــد  می دهــد   رخ  کشــور   در 
فرهنــگ و زیــر ســاخت اجتماعــی 
ــاری را  ــر ناهنج ــم و اگ ــاد کنی را ایج
ــیب  ــه اس ــل ب ــم تبدی ــت نکنی مدیری
اجتماعــی مــی شــود.وی تاکیــد کــرد 
کــه مــا بــه همــه اتفاقــات در جامعــه 
نــام گــذاری  اجتماعــی  آســیب  را 
کنیــم و  اعتیــاد و طــالق  در بعضــی 
ــوده  اســت.  مــوارد متوجــه آســیب ب
رییــس کل بهزیســتی اســتان کرمــان 

بیــان کــرد:  در برنامــه ششــم توســعه 
ســازمان  اســم  آن  مــاده   20 در  
در  مســئول  عنــوان  بــه  بهزیســتی 
مســائل اجتماعــی آورده شــده و خــال 
زمینــه  ایــن  در  مدیریتــی  برنامــه 
ــی  ــده در بعض ــث ش ــده و باع ــر ش پ
دچــار  کــه  اجتماعــی  رفتارهــای 
آســیب شــدیم شــاهد برنامه هــا و 
ــت مســائل  ــی در مدیری ــرد علم رویک
ــه  ــاره ب ــا اش ــیم.وی ب ــی باش اجتماع
ایــن برخی هــا در اینگونــه مســائل واژه 
هایــی ماننــد مقابلــه کــردن و مبــارزه 
کــردن اســتفاده می کننــد گفــت در 
زمینــه آســیب های اجتماعــی بایــد 

ــرد.   ــت ک ــا را مدیری آن ه

نرخ سالمندی کشور زنگ 
خطر را به صدا درآورده

وی گفــت: رشــد نــرخ ســالمندی زنگ 
ــرده و  ــرای کشــور روشــن ک خطــر را ب
ــالمندی  ــرخ س ــار ن ــن آم ــق اخری طب
مــا از 6.8 درصــد در ســال 90 بــه 

٧.3 درصــد در ســال 95 رســیده ایــن 
ــار  ــر اســاس ام ــه ب ــی اســت ک درحال
جهانــی اگــر نــرخ ســالمندی کشــوری 
ــر  ــه پی ــد آن جامع ــه 10 درصــد برس ب
محســوب مــی شــود کــه خوشــبختانه 

ــر اســت.  ــان کمت ــار در کرم ــن آم ای
صــادق زاده بــا انتقــاد از دانشــگاه ها 
ــا امــروز در تولیــد  افــزود: متاســفانه ت
ــه را  ــرایط جامع ــا ش ــب ب ــم متناس عل
ــوم را  ــیاری عل ــا بس ــد م ــد نکردن تولی
ــه  ــه درد جامع ــه ب ــم ک ــرده ای ــد ک تولی
ــد دانشــگاه را  مــا نمــی خــورد. مــا بای
ــز  ــه مرک ــه ای ب ــوم گلخان ــد عل از تولی
تولیــد علــم نیــاز جامعــه تبدیــل کنیــم. 
نکتــه کــه  ایــن  بیــان  وی ضمــن 
طــالق  ماننــد  اجتماعــی  آســیب 
و  کارشناســی  غیــر  ازدواج  حاصــل 
علمــی بــوده گفــت در ایــن زمینــه 
در زمینــه توســعه مراکــز علمــی و 
ــی  ــل قبول ــات قاب ــاوره های اقدام مش
را انجــام دادیــم کــه هــم مشــاوره بــه 
ــر  ــم غی ــورت ه ــوری ص ــورت حض ص
حضــوری. وی خــود و ســازمان خــود 
را ملــزم بــه همــکاری بــا دانشــگاه هــا 
ــزود: از  ــت و اف ــی دانس ــز علم و مراک

ــگان  ــی و نخب ــارکت عمل ــق مش طری
بایــد بــه موضوعــات اجتماعــی برنامــه 

ــم. ــده ورود کنی ــزی ش ری
ــز  ــج مرک ــدازی پن صــادق زاده از راه ان
تحقیقــات در اســتان کرمــان خبــر 
طــی  مراکــز  ایــن  در  و گفــت:  داد 
افــراد  از  متعــدد   فراخوان هــای 
ــای  ــر در زمینه ه ــب نظ ــه و صاح نخب
اجتماعــی نظــر خواهــی می شــود و 
نظــرات ایــن افــراد بــه جامعــه منتقــل 
می شــود.  وی همچنیــن از افتتــاح 40 
ــزاری و ســخت  ــرم اف ــی ن ــروژه علم پ
افــزاری بــا حضــور وزیــر تعــاون و 
ــه  رییــس ســازمان بهزیســتی در هفت
جــاری خبــر داد.  وی گفــت  در  بحــث 
ــدود  ــالیانه ح ــوم س ــوزاد معل ــد ن تول
ــه  ــوم در کشــور  ب ــوزاد معل ــزار ن 30 ه
دنیــا می آیــد کــه ســهم کرمــان حــدود 
ــا  ســه هــزار نفــر اســت. صــادق زاده ب
انتقــاد بــه کســانی کــه بهزیســتی را در 
کنــار ســازمان کمیتــه امــداد می داننــد 
ــد  ــتی ۸0 درص ــازمان بهزیس ــت س گف
ــه  ــا 20 درصــد جنب ــوده و تنه ــی ب علم
حمایتــی داشــته درحالــی کــه کمیتــه 

ــت.  ــی اس ــازمان حمایت ــداد س ام

امــور  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
اقتصــادی ســازمان جهاد کشــاورزی 
ــاد  ــرح اقتص ــت: 28 ط ــان گف ــوب کرم جن
مقاومتــی ایــن منطقــه کــه در ســال گذشــته 
ــروز 90 درصــد پیشــرفت  ــد، ام ــد خوردن کلی
نــژاد   مجیــد ســلطانی  دارنــد.  فیزیکــی 
افــزود: در حــوزه تولیــدات گیاهــی و زراعــت، 
16 طــرح کــه متشــکل از 10 طــرح در بخــش 
زراعــت، چهــار طــرح در بخــش باغبانــی، 
یــک طــرح در بخــش حفــظ نباتــات و یــک 
مکانیزاســیون  بخــش  در  هــم  طــرح 
ــرا  ــال اج ــه در ح ــن منطق ــاورزی در ای کش

می باشند.
و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
کرمــان  اســتانداری  اجتماعــی 
گفــت: بــدو آغــاز بــه کار دولــت، توجــه ویــژه 
ای از ســوی اســتاندار کرمــان بــه ســالمت و 
ــت و  ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــت در جامع امنی
توجــه بــه ایــن 2 امــر از مولفــه هــای مــورد 

تاکید مدیریت این استان است.
ــان  ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
طــرح  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا 
اجتماعــی  امنیــت  ارتقــای  و  پاکســازی 
شهرســتان کرمــان از 18 تــا 23 تیرمــاه ســال 
ــو و  ــرح ٧06 کیل ــن ط ــت: در ای ــاری گف ج
833 گــرم مــواد مخــدر کشــف شــد. ســردار 
نمایشــگاه  در  فــر  اســدی  بنــی  رضــا 
دســتاوردهای طــرح پاکســازی و ارتقــای 
امنیــت اجتماعــی شهرســتان کرمــان افــزود: 
ــورد ســرقت کشــف و  ــن طــرح 265 م در ای

123 سارق دستگیر شدند.
مدیــرکل ثبــت اســناد و امــالک 
ــزار  ــت: 250 ه ــان گف ــتان کرم اس
ــون اوراق  ــش از 11 میلی ــامل بی ــده ش پرون
ــیو  ــکن و آرش ــته اس ــال گذش ــده در س پرون
الکترونیکــی شــده اســت. رضــا طالبــی زاده  
ثبــت  اداره  ســاختمان  افتتــاح  آئیــن  در 
ــزود:  ــان اف ــه 2 کرم ــالک منطق ــناد و ام اس
ــه  ــوط ب ــای مرب ــده ه ــته پرون ــال گذش س
ــاف وارد  ــان و گلب ــان، شــهداد، راور، ماه کرم

سیستم شده است.
اســتان  دادگســتری  رئیــس کل 
کرمــان گفــت: اســناد عــادی یکــی 
از بزرگتریــن مشــکالت نظــام قضایــی کشــور 
ــرده  ــار ک ــتگاه را گرفت ــن دس ــه ای ــت ک اس
اســت. یــدهللا موحــد  در آئیــن افتتــاح 
امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  ســاختمان 
منطقــه 2 کرمــان افــزود: بایــد تحولــی ایجاد 
کــرده و معامــالت را از عــادی بــودن بــه 
ــودن هدایــت کــرد و در ایــن زمینــه  ثبتــی ب
ــازی و  ــعه فرهنگس ــت، توس ــک دول ــه کم ب
همــکاری همــه دســتگاه هــای مربــوط نیــاز 

است.

گزیده ها

مالقات شهروندان کرمانی با 
مدیركل راه وشهرسازی استان 

مدیـر روابـط عمومـی واطالع رسـانی راه وشهرسـازی 
كرمـان گفـت:در راسـتای حفـظ حقـوق شـهروندی 
راه  در سـه  ماهـه نخسـت سـال جـاری مدیـركل 
وشهرسـازی اسـتان کرمان بـه درخواسـت 593نفر از 
متقاضیـان ،بصـورت حضـوری رسـیدگی ودسـتورات 
اداری مقتضـی را صـادر نمـوده اند. وی در جلسـه سـتاد صیانـت از حریم امنیت 
عمومـی و حقـوق شـهروندی اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان کـه در 
محـل دفتـر معاونت منابع انسـانی اداره كل برگـزار گردید،اظهار داشت:درمسـائل 
مطروحـه 54مورد مربوط به مشـكالت مسـكن مهررسـیدگی شـد و  پـروژه های 
عمرانـی و آسـفالت راههـا نیز به تربیـت21 و35مورد اختصاص داشـت. وی بیان 
داشـت:388مورد درخواسـت رسـیدگی بـه مسـائل امـالک و حقوقـی و119مورد 
نیـز از مسـائل مختلـف دیگـر نیـز در درخواسـت هـای مردمـی بود کـه در جهت 
حـل وفصل همه مسـائل مطرح شـده دسـتور مسـاعد قانونی صـادر گردید.  وی 
خاطرنشـان کرد:دیـدار مردمـی مدیـركل راه وشهرسـازی اسـتان روزهـای سـه 
شـنبه هـر هفته از سـاعت 9صبح در محـل دفتر مدیركل برگـزار می گردد.

فرهنگ سازی مالیاتی با تعامل با 
اصحاب رسانه محقق می شود

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان بـر ارتباط 
سـازنده امورمالیاتـی بـا اصحـاب رسـانه تاکیـد 
کـرد و گفـت: در چارچـوب قوانیـن با رسـانه ها 
ارتبـاط داشـته باشـید چـرا کـه فرهنگ سـازی 
مالیاتـی بـا تعامـل بـا اصحـاب رسـانه محقق می شـود.محمد سـلمانی 
، صبـح روز گذشـته  در بازدیـد اداره امـور مالیاتـی شهرسـتان سـیرجان 
بـه مناسـبت هفتـه فرهنـگ سـازی مالیـات اظهـار کـرد کـه بـرای رفـاه 
همـکاران پیگیـری هـای زیـادی انجـام مـی دهیـم کـه جبـران زحمات 
آن هـا بشـود. مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان بـا تاکید بـر تعامل 
بیشـتر امورمالیاتـی بـا دسـتگاه های اجرایی اظهار داشـت: همـکاران با 
ارباب رجوع برخورد مناسـب داشـته باشـند و همیشـه بر اسـاس قانون 
در پرونـده هـای مالیاتـی عمـل کننـد. وی  افـزود: همـکاران مالیاتـی 
پـاک دسـتی را سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد و مـا همیشـه سـعی می 
کنیـم از همـکاران در برابـر دسـتگاه هـای نظارتـی در چهارچـوب قانـون 

دفـاع کنیـم تـا بتواننـد حقـوق حقـه دولـت را وصـول کنند.

راه و 
کرمانمالیاتشهرسازی 

معــاون قــوه قضاییــه 
گفــت: اجــرای طــرح 
کاداســتر را یکــی از 
مــوارد مهــم در تکمیل 
زیرســاخت هــای کشــور دانســت و بیــان کــرد: 
در ســال گذشــته براســاس برنامــه ریــزی هــا 
بایــد 20 درصــد ایــن طــرح اجرایــی مــی شــد 
کــه خوشــبختانه از برنامــه زمــان بنــدی شــده 
جلوتــر هســتیم بــه گونــه ای کــه 35 درصــد آن 
اجرایــی شــد. » احمد تویســرکانی« در مراســم 
بهــره بــرداری از ســاختمان اداری ثبــت اســناد 
و امــالک منطقــه دو شهرســتان کرمــان گفــت: 
ــه  ــم ب ــرار داری ــی ق ــه حساس ــروزه در بره ام
ــم  ــای عظی ــه ه ــه توطئ ــورد هجم ــه م طوریک
ــه  ــی ک ــای بزرگ ــه ه ــی و توطئ ــتکبار جهان اس

ــد،  ــی کن ــد م ــالم را تهدی ــان اس ــور و جه کش
ــالمی  ــوری اس ــذاران جمه ــم و خدمتگ قرارداری
وظایــف حساســی برعهــده دارنــد.وی بــا اشــاره 
بــه اهمیــت مدیریــت در حــوزه هــای مختلــف، 
تصریــح کــرد: اگــر منابع انســانی و منابــع مالی 
را بــه درســتی مدیریــت کنیــم، بــه آســانی بــا 
یــک ارزیابــی نــه چنــدان پیچیــده بــه ســرعت 
ترقــی خواهیــم کــرد و بســیاری از مشــکالتمان 
از بیــن خواهــد رفــت، ضمــن آنکــه رضایتمندی 
مــردم را در بــر خواهــد داشــت.رییس ســازمان 
ثبــت اســناد و امــالدک کشــور افــزود: روزمرگی، 
عــدم برنامــه ریــزی و همچنیــن مانــدن برخــی 
از برنامــه هــا و طــرح هــا روی کاغــذ و اجرایــی 
نشــدن آنهــا، بخشــی از مشــکالتی هســتند کــه 

بــه آن دچــار هســتیم.

اجرایی شدن 35 درصد
 طرح کاداستر

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ـــد  ـــد چن ـــال تولی ـــاه امس ـــرداد م خ
ــازان  ــواری در خودروسـ ــدل سـ مـ

داخلـــی متوقـــف شـــد.
ایـــن  ایســـنا، در  بـــه گـــزارش 
مـــدت تولیـــد ولیکـــس C30 بـــا 
همـــراه  درصـــدی   100 کاهـــش 
بـــوده و از هشـــت دســـتگاه در 
خـــرداد مـــاه ســـال گذشـــته بـــه 

ــید. ــر رسـ صفـ
نیـــز   MT  VELA V5 تولیـــد 

متوقـــف شـــده و از 9 دســـتگاه 
در خـــرداد مـــاه 1395 بـــه صفـــر 

کاهـــش یافـــت.
تولیـــد  امســـال  مـــاه  خـــرداد 
درصـــد   100 نیـــز   530 ام وی ام 
کاهـــش یافتـــه و از 32 دســـتگاه 
ـــه  ـــته ب ـــال گذش ـــاه س ـــرداد م در خ
صفـــر رســـید.تولید ام وی ام 550 
نیـــز بـــا کاهـــش 100 درصـــدی 
ــتگاه  ــوده و از 566 دسـ ــراه بـ همـ

در خـــرداد مـــاه 1395 بـــه صفـــر 
ــت. ــش یافـ کاهـ

تولیـــد ام وی ام 4CYL 110 نیـــز 
متوقـــف شـــده و از 32 دســـتگاه 
ـــه  ـــته ب ـــال گذش ـــاه س ـــرداد م در خ

صفـــر رســـید.
بـــا  نیـــز   315 ام وی ام  تولیـــد 
همـــراه  درصـــدی   100 کاهـــش 
در  دســـتگاه   249 از  و  بـــوده 
خـــرداد مـــاه ســـال گذشـــته بـــه 
مـــدت  ایـــن  رســـید.در  صفـــر 
ـــز 100 درصـــد  ـــان 620 نی ـــد لیف تولی
ــتگاه  ــه و از 60 دسـ کاهـــش یافتـ
در خـــرداد مـــاه 1395 بـــه صفـــر 

کاهـــش یافـــت.

تولید چند سواری
 متوقف شد

برگزاری نمایشگاه توانمندی های 

استان کرمان در مشهد

برگــزاری  نامــه  تفاهــم 
هــای  توانمنــدی  نمایشــگاه 
ســایت  در  کرمــان  اســتان 

شــد. امضــا  مشــهد  المللــی  بیــن  هــای  نمایشــگاه 
ــو  ــت و گ ــرق در گف ــوب ش ــای جن ــگاه ه ــرکت نمایش ــل ش ــر عام مدی
ــو گفــت کــه برگــزاری نمایشــگاه توانمنــدی هــای اســتان  ــا کرمــان ن ب
ــوده   ــه پیشــنهاد نمایشــگاه جنــوب شــرق کرمــان ب کرمــان در مشــهد ب
ــتان  ــود اس ــا در خ ــتان ه ــای اس ــدی ه ــگاه توانمن ــزاری نمایش و برگ
جذابیــت زیــادی نــدارد بــه همیــن دلیــل مــا پیشــنهاد برگــزاری 

ــم.  ــر را دادی ــتانهای دیگ ــگاه در اس نمایش
ــتان  ــای اس ــدی ه ــگاه توانمن ــن نمایش ــه اولی ــزود ک ــی اف ــد فدای امی
ــن  ــزار مــی شــود. ای ــر برگ ــا 2۸ مه ــخ 25 ت ــان در مشــهد از تاری کرم
نمایشــگاه بــه یمــن حضــور امــام هشــتم در مشــهد برگــزار مــی شــود 
ــن اســتان  ــه ای ــن اســت ک ــر انتخــاب خراســان رضــوی ای ــل دیگ دلی
یــک اســتان مــرزی اســت و 6کنســولگری کشــورهای خارجــی در ایــن 
اســتان وجــود دارد و مــی توانــد منجــر بــه یافتــن بــازار جدیــد بــرای 
محصــوالت اســتان کرمــان شــود. از هفتــه آینــده در ســایت نمایشــگاه 
امــکان ثبــت نــام بــرای شــرکت هایــی کــه تمایــل بــه شــرکت در ایــن 
ــزار  ــرای برگ ــگاه ب ــا در نمایش ــود. م ــی ش ــم م ــد فراه ــگاه دارن نمایش
ــا دعــوت نامــه  شــدن نمایشــگاه مناســب و در شــان اســتان کرمــان ب
ــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه دعــوت خواهیــم  ــر ب از شــرکتهای معتب
کــرد. مــا اعــالم کردیــم کــه در نیمــه دوم ســال امــکان برگــزاری و در 
ــان  ــرای خراســان رضــوی در کرم ــات مشــابه ب ــار گذاشــتن امکان اختی
فراهــم اســت و آنهــا هــم مــی تواننــد همیــن نمایشــگاه را در کرمــان 
داشــته باشــند پــس از مشــهد و برگــزاری خــوب ایــن نمایشــگاه 

ــود. ــز خواهــد ب ــا تبری مقصــد بعــدی م

ایران در جمع پنج کشور 
صاحب امتیاز آهن اسفنجی

با افتتـاح فوالد شـادگان فرآیند 
تولیـد  در   )pered( ایرانـی 
آهـن اسـفنجی بـه بهره بـرداری 
می رسـد. بـه گـزارش ایسـنا، در 
 pered فرآینـد تولید آهن اسـفنجی و احیای مسـتقیم
بار اکسـیدی آهن اسـفنجی احیاء می شـود و محصولی 
ایـده ال بـرای تولیـد فـوالد، باکیفیـت به دسـت می آید. 
 persian( تکنولـوژی  بـا  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  آغـاز 
reduction )pered ایـران بـه جمع پنج کشـور صاحب 
امتیـاز تکنولوژی تولید آهن اسـفنجی در جهان پیوسـت 
 HYL  و انحصـار روش هـای پرآوازه خارجـی میدرکس و

در واحدهـای تولیدی کشـور شکسـته شـد.

خبر خوش برای 
صادرکنندگان کاالهای ایرانی

قائـم مقـام وزیـر صنعـت معدن 
تجـارت بـا اشـاره بـه بخشـی از 
وظایـف حاکمیتـی دولـت بـرای 
بسترسـازی توسـعه صـادرات، از 
توافقـات گسـترده بـا اتحادیـه اوراسـیا خبـر داد و گفت: 
بـر اسـاس ایـن توافقـات چنانچـه ایـران بـه کشـورهای 
عضو اوراسـیا همچون روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزسـتان، 
بالروس و ارمنسـتان صادرات کاال داشـته باشد از بخشی 
از ایـن کاالهـا سـود بازرگانـی صفـر یـا بـا تخفیف هـای 
20 تـا ۸0 درصـد دریافـت می شـود، البتـه بـا امتیازاتـی 
کم وبیـش مشـابه بـا محصـوالت آن هـا در ایـران اقـدام 

شـد. خواهد 

رشد 17 درصدی بخش 
صنعت و معدن 

رییـس هیـات عامـل سـازمان 
صنایـع  نوسـازی  و  گسـترش 
اینکـه  بابیـان  )ایـدرو(  ایـران 
رشـد بخش صنعـت و معدن از 
منفـی 10.5 درصـد بـه مثبـت 6.5 درصـد تبدیـل شـد، 
افـزود: بااین وجـود حـال صنعـت چنـدان خوب نیسـت 
و نیازمنـد حمایـت جـدی اسـت. منصـور معظمی گفت: 
پـس از برجـام بیشـترین میزان سـرمایه گذاری کشـور 
در بخـش هـای صنعـت و معدن بـه انجام رسـیده و بر 
ایـن اسـاس، برجـام راه را برای بخـش صنعت و معدن 

در اسـتفاده از منابـع مالـی خارجـی فراهـم کـرد.

اقدامات زیست محیطی شرکت 
مس قابل  تقدیر است

اقدامـات  از  کرمـان  اسـتاندار 
بـرای  مـس  ملـی  شـرکت 
بـا  مقابلـه  جـدی  پیگیـری 
زیسـت محیطی  آالیندگی هـای 
تقدیر کرد و گفت: »این طرح از اقدامات نمونه کشـوری 
در حفـظ محیط زیسـت، حفـظ مرتـع و مسـوولیت های 
اجتماعـی مـس خواهـد شـد.« بـه گزارش مـس پرس، 
علیرضارزم حسـینی گفـت: »مصوبـه بسـیارخوبی بـرای 
ازسـوی  و  دولـت  هیـأت   در  مـس  آالیندگـی  کاهـش 
خوش بختانـه  و  اسـت  شـده  صـادر  رییس جمهـوری 
حساسـیت های الزم در زمینـه محیط زیسـت در کشـور و 

دارد.«  اسـتان کرمـان وجـود 

صنعت و سنگ آهن 
مسمعدن صادرات

رییــس ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت تهــران گفــت: 
واحدهــای  معضــل  اساســی ترین  نقدینگــی،  مشــكل 
تولیــدی اســت و تســهیالت پرداختــی نیــز كافــی نیســت 
ــق  ــرح رون ــی در ط ــتم بانك ــهیالت سیس ــام تس ــر تم و اگ
ــم  ــود بازه ــه س ــر گرفت ــران در نظ ــتان ته ــرای اس ــط ب فق
مشــكالت حــل نخواهــد شــد. محمدرضــا مس فــروش 
از  یكــی  صــادرات  و  واردات  مدیریــت  اینكــه  بابیــان 
در  گفــت:  اســت،  صنعــت  وزارت  جــدی  برنامه هــای 

اســتان تهــران 14میلیــارد تومــان از محــل صــادرات عایــد 
ــرد و در  ــل ك ــر می ــه صف ــًا ب ــز تقریب شــد و واردات كاال نی
كنتــرل واردات كاالهــای ســرمایه ای موفــق بودیــم. وی در 
پاســخ بــه ســؤال باشــگاه خبرنــگاران در خصــوص میــزان 
ایجــاد اشــتغال در ســال گذشــته در اســتان تهــران گفــت: 
بیــش از60 هــزار اشــتغال در حــوزه صنعــت و معــدن 
اســتان تهــران ایجــاد شــد كــه 10 هــزار شــغل آن فقــط در 

ــوده اســت. ــت ب ــوزه صنع ح

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دسـتی و گردشـگری استان كرمان 
گفـت: تولیـدات حصیری هنرمنـدان و صنعتگران  صنایع دسـتی 
اسـتان کرمان به صورت نمادین از شهرسـتان كهنوج بارگیری شده 
و امـروز 25 تیرمـاه جـاری در قالـب کاروان طـرح پیونـد به تهران 
می رسـند. بـه گـزارش ایسـنا محمـود وفایـی بـا اشـاره بـه اینكـه 
تولیـدات حصیـری هنرمندان و صنعتگران صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان به صـورت نمادین در قالب کاروان طرح پیوند از شهرسـتان 
كهنـوج بارگیری شـده اند، افزود: این تولیدات از هفت شهرسـتان 

جنوبی اسـتان كرمان جمع آوری شـده و از شهرسـتان كهنوج جهت 
ارسـال بـه تهـران بارگیـری شـده اند. وی بـه نام گـذاری سـال 96 
تحـت عنـوان حصیـر و حصیربافی اشـاره كـرد و اظهار کـرد: طرح 
کاروان پیوند در جهت حمایت از تولیدکنندگان صنعت حصیربافی 
ارائه شـده اسـت بطوریكه محصوالت باکیفیت حصیری هنرمندان 
و صنعتگران جمع آوری، در ابتدا در نمایشـگاهی ارزنده به معرض 

نمایـش گذاشته شـده و سـپس به فروش می رسـد.

عرضه و نمایش تولیدات حصیرينقدینگی، اساسی ترین معضل واحدهای تولیدی
 استان کرمان در تهران

برنج ویتنامی در راه ایران
وزیرکشاورزی برای مبادله بذر و کشت گونه های پرمصرف برنج ایرانی در ویتنام 

اعالم آمادگی کرد و گفت: بخشی از ۸00 هزارتن کسری تولید برنج در کشورمان از 
ویتنام قابل واردات است.

صمت

حمزه، نماینده مردم جنوب کرمان: سرمایه گذار نمی آید چون محرومیم

توسعه جنوب در قفس محرومیت
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان 
از اختصـاص 160 میلیـارد تومـان برابـر بـا 25 درصـد 
اعتبـار ابالغی به اسـتان کرمان در سـال خبـر داد. جعفر رودری 
گفـت کـه یـک هـزار و 187 میلیارد تومـان اعتبـارات هزینه ای 
بـه اسـتان کرمـان ابالغ شـده اسـت. وی با اشـاره به ابـالغ 79 
میلیـارد تومان از اعتبارات نفت به اسـتان گفـت: که این مقدار 
برابـر با 40 درصد این اعتبارات در سـال جاری به اسـتان اسـت 
و شـرکت ملـی نفت موظف اسـت از محل منابع داخلی تا سـه 

هـزار میلیـارد تومان قیـر رایـگان توزیع کند.

نماینـده مـردم کهنـوج، فاریـاب، 
رودبـار  و  منوجـان  قلعـه گنـج، 
کـه  گفـت  مجلـس  در  جنـوب 
متأسـفانه هنوز در جنوب اسـتان 
کرمان درگیر مسـائل زیرساختی 
آن  به موجـب  کـه  هسـتیم 
جـذب  سـرمایه گذار  نمی توانیـم 

کنیـم.
در  گذشـته  روز  حمـزه  احمـد 
برنامه ریـزی  و  توسـعه  شـورای 
از  قدردانـی  ضمـن  اسـتان 
دولـت  در  انجام شـده  اقدامـات 
یازدهـم بـرای کـم کردن شـکاف 
اسـتان  جنـوب  و  شـمال  بیـن 
گفـت کـه اگـر ایـن رونـد ادامـه 
پیـدا کنـد می تـوان ایـن شـکاف 
بـا  وی  کـرد.  و کمتـر  را کمتـر 
اشـاره بـه اینکه بخش زیـادی از 
مشـکالت حـوزه بـرق در اسـتان 
امـا  حل شـده اسـت، گفـت کـه 
مـا در جنـوب هنـوز با مشـکالتی 

خصوصـًا  زمینـه  ایـن  در 
بـرق  توزیـع  بخـش  در 
حمـزه  هسـتیم.  مواجـه 
راه هـای  بـد  وضعیـت  بـه 
جنوب اسـتان اشـاره کـرد و گفت 
کـه تنهـا جـاده ی دوبانـده در این 
منطقـه جـاده ی جیرفـت، کهنوج 
و بندرعبـاس اسـت و جاده هـای 
کم عـرض بین شـهری منجـر بـه 

اسـت. زیـادی شـده  تلفـات 
اعتبـار  نماینـده گفـت کـه  ایـن 
راه آهـن جنـوب اختصاص یافتـه 
و اگـر بتوانیـم راه هـای ارتباطـی 
مرکـز  بـه  را  جاسـک  راه آهـن 
اسـتان نزدیک تـر کنیـم بـه نفـع 
اسـتان کرمان اسـت. حمزه گفت 
آب رسـانی  پـروژه ی  هیـچ  کـه 
در  مـا  منطقـه  بـرای  روسـتایی 
نظـر گرفته نشـده اسـت و تقاضا 
اعتباراتـی  اینکـه  از  قبـل  داریـم 
بـرای بازسـازی دیگـر پروژه هـای 
آب رسـانی اختصـاص داده شـود 
بـه جنـوب کرمـان در خصـوص 
ایـن موضـوع اهمیت داده شـود. 

وی از اسـتاندار کرمـان تقاضا کرد 
کـه صندوق حمایت از کشـاورزان 
حمایـت شـود بـا توجه بـه اینکه 
مناطـق  مـردم  اصلـی  درآمـد 
جنـوب از راه کشـاورزی اسـت.

تخصیص اعتبارات ویژه 
به حوزه گردشگری بم

نماینـده مـردم بم، ریـگان، فهرج 
و نرماشـیر در مجلـس بـا اشـاره 
بـه اینکـه درآمـد حاصـل از حوزه 
می توانـد  بـم  در  گردشـگری 
بیشـتر از حوزه کشـاورزی باشـد، 
تخصیـص  تقاضـای  کـه  گفـت 
حـوزه  در  بیشـتری  اعتبـارات 
حبیـب هللا  راداریـم.  گردشـگری 
نیکـزادی پنـاه با اشـاره بـه وجود 
بخش هـای  در  بالقـوه  امکانـات 
و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث 
... در بـم گفـت کـه متأسـفانه از 
ایـن امکانـات به خوبـی اسـتفاده 
نمی شـود. وی در رابطـه بـا توزیع 
اعتبـارات بین شـهری در اسـتان 
گفـت کـه خوشـبختانه به خوبـی 
تعـادل  برنامه وبودجـه  سـازمان 

بخشـی اعتبـارات را انجـام داده 
اسـت. نیکـزادی پنـاه گفـت کـه 
هـر  شـروع  و  اسـتان  توسـعه 
برنامـه ای در سـایه امنیـت اتفاق 
می افتـد و شـرق اسـتان کـه بعد 
از سیسـتان و بلوچسـتان یکـی 
اسـت  نقـاط حسـاس کشـور  از 
نیـاز بـه حضـور بیشـتر نیروهای 

دارد. امنیتـی 

 استفاده از ظرفیت 
نمایندگان در سطح ملی

اشـاره  ضمـن  کرمـان  اسـتاندار 
درصـد   90 از  بیـش  اینکـه  بـه 
بـه  دولـت  ابالغـی  بودجـه 
اسـتان ها تکلیفـی اسـت گفـت 
تبصره هـای  از  می تـوان  کـه 
بودجـه به خوبـی اسـتفاده کنیـم. 

علیرضـا رزم حسـینی بـا اشـاره 
اینکـه اسـتان کرمـان دارای  بـه 
شـرایط ویـژه ای اسـت گفـت که 
مدیـران بایـد از ظرفیـت وجودی 
مجلـس  در  مـردم  نماینـدگان 
در سـطح ملـی بـرای پیگیـری 
مطالبـات اسـتان اسـتفاده کنند. 
وی گفـت کـه در حوزه کشـاورزی 
دولـت  در  خوبـی  خیلـی  رقـم 
یازدهـم از صنـدوق توسـعه ملی 
جـذب کردیـم. اسـتاندار  از ابالغ 
بـه  تومـان  میلیـارد   ٧2 حـدود 
اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت 
کـه این مبلـغ را در بانک سـپرده 
می کنیـم تـا از ایـن محـل سـود 
یارانه تولید و اشـتغال را پرداخت 

کنیـم.

عطیه بهره بر
خبرنگار / پیام ما

فریده امین زاده
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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دانستنی ها

ادامه از صفحه 1
اول  بـار  بـرای  انهـا  از  نیمـی  کـه 
رسـیدگی شـده انـد و چـه انتظـاری 
ایـن  بـه  دقـت  بـا  رسـیدگی  بـرای 
پرونـده هـا وجـود دارد؟« ذبیـح هللا 
خداییـان بـه خوبـی واقـف اسـت که 
این سـونامی پرونده ای در سیسـتم 
قضایـی چـه مشـکالتی را مـی تواند 
بـرای رسـیدگی عادالنـه بـه همـه انها 
بـه وجـود بیـاورد. از همین رو اسـت 
کـه دسـت همـکاری قـوه قضاییه به 
سـوی هـر شـخص و مجموعـه ای 
کـه یـارای تعامـل و همـکاری بـرای 
تقویـت و بهره گیـری از ظرفیت های 
قانونـی مثـل داوری دارد پیش آمده 
رسـیدگی  بـار سـنگین  از  تـا  اسـت 
بـه پرونـده هـای بـی شـمار قضایـی 
کاسـته شـود. از همیـن روسـت کـه 
ایـن مقـام بلندپایـه قضایـی تاکیـد 
»متاسـفانه گرایـش  مـی کنـد کـه 
در  امـور  بـه قضایـی کـردن  زیـادی 
جامعـه وجـود دارد و یـک مشـکل 
اساسـی عدم اسـتقبال قضات و وکال 
و جامعه حقوقی از نهاد داوری اسـت 
کـه نتیجـه اش می شـود کثـرت کار 
قضایـی  دسـتگاه  در  هـا  پرونـده  و 
دقـت  و کاهـش  دادرسـی  اطالـه  و 
یافتـن  احکام.«بنابرایـن  صـدور  در 
ایـن وضعیـت  تعدیـل  بـرای  راهـی 
ی موضـوع مهـم خواهـد بـود کـه بـا 
همـکاری نهادهای مختلف امکانپذیر 
خواهـد بـود. در ایـن میـان پرداختن 
هـای  ظرفیـت  بـه  پیـش  از  بیـش 
کمتر اسـتفاده شـده از جملـه داوری 
بـود.  خواهـد  اساسـی  راهـکار  یـک 
جایـی کـه بایسـتی توجـه قضـات، 
جامعـه  اصـوال  و  کارشناسـان  وکال، 
حقوقـی بـه آن معطوف شـود. کارگاه 
هـای تخصصی در ایـن همایش هم 
در همیـن راسـتا و بـا توجـه خـاص 

بـه جامعـه هـدف برگزار شـد تـا پایه 
هـای تشـکیل موسسـاتی توانمنـد و 
کارا بـرای داوری فـی مابیـن طرفین 
دعـاوی شـکل گیـرد. حضـور طیـف 
در  دخیـل  افـراد  از  ای  گسـترده 
پرونـده هـای قضایی شـامل قضات، 
کارشناسـان، وکال، نمایندگان حقوقی 
سـازمان هـای دولتـی و غیردولتی با 
حضـور مهمتریـن مجموعـه راهبردی 
اقتصـادی اسـتان کرمـان یعنـی اتاق 
بازرگانـی نویـد بخـش اتفاقـات قابل 
توجـه اسـت. عـالوه بـر ایـن حضـور 
دکتـر پورابراهیمـی بـه عنـوان یکی از 
نماینـدگان مجلـس و اعـالم آمادگی 
او بـرای کمـک بـه »تصویـب لوایـح 
قضایـی و تدوین طـرح های مرتبط« 
مویـد ایـن موضوع اسـت که شـرایط 
اهمیـت  گذشـته  از  بیـش  فعلـی 
موضـوع حـل و فصل دعاوی از طریق 
داوری را روشـن کرده اسـت. در عین 
حـال بـه نظـر مـی رسـد بحـث های 
فرهنگسـازی بـرای چنیـن موضوعی 
نیـز عیـارش بـرای شـرکت کننـدگان 
داوری  همایـش  برگزارکننـدگان  و 
روشـن تـر شـده اسـت چـه اینکـه 
محسـن جاللپـور بـه عنـوان رییـس 

سـابق اتـاق هـای بازرگانـی ایـران و 
کرمـان بـا بیـان اینکـه در بازرگانـی و 
اقتصـاد دو مقولـه راهبـردی اعتماد و 
سـرعت عمـل مـورد توجـه اسـت اما 
در سـالهای اخیـر در ایـن مـورد دچار 
نقصـان شـده ایـم، بـا طرح پرسـش 
چرایـی ایـن موضـوع و نیـز تشـکیل 
15 میلیـون پرونـده قضایـی عنـوان 
کـرد کـه »در دهـه هـای اخیـر فقـط 
بـه فکـر پیشـرفت و رشـد بـوده ایـم 
امـا از بـال دیگر توسـعه یعنی تحول 
کـرده  غفلـت  فرهنگـی  و  رفتـاری 
زمینـه  ایـن  در  ایـم.« فرهنگسـازی 
چالشـی اسـت که قوه قضاییـه نیز با 
آن روبروسـت و معـاون حقوقـی این 
قـوه نیـز بـا بیـان اینکـه در قوانیـن، 
داوری  هـم  و  اجبـاری  داوری  هـم 
اختیـاری پیـش بینی شـده امـا باید 
سـوال کـرد بـا ایـن ظرفیـت بـزرگ 
قانونی چرا از آن اسـتقبال و اسـتفاده 
نمی شـود؟ تاکیـد مـی نماید:»یکی 
از علـل عدم اسـتقبال، عدم شـناخت 
اسـت  داوری  نهادهـای  و  داوری  از 
کـه حتـی در قشـر تحصیـل کـرده و 
دانـش آموختـگان حقـوق نیـز ایـن 
در  کـه  دارد  وجـود  شـناخت  عـدم 

و  رسـانی  اطـالع  بایـد  زمینـه  ایـن 
فرهنـگ سـازی شـود.« بـه هـر حال 
فعـال زمینـه هـای پرداختـن بیشـتر 
بـه بحـث هایـی مثـل داوری میـان 
طرفیـن موضوعـات مـورد اختالف که 
مـی توانـد منجر بـه تشـکیل پرونده 
فراهـم  شـود  قضایـی  قطـور  هـای 
شـده و ظاهرا اسـتقبال بسـیار خوبی 
نیـز از آن بـه عمـل آمـده اسـت. امـا 
رسـیدن بـه یـک وضعیـت مطلـوب 
چنیـن  بـه کارایـی  عمومـی  بـاور  و 
ظرفیـت قانونی در گـرو جدی گرفتن 
موضـوع و اهتمـام همگانـی خصوصا 
از سـوی جامعـه حقوقـی و قضایـی 
بـرای به نتیجه رسـاندن چنین پروژه 
بزرگی اسـت. پروژه ای کـه می تواند 
پـای طیـف وسـیعی از متخصصان و 
هـای  حـوزه  معتمـدان  و  کاربلـدان 
بـه  را  اقتصـادی  خصوصـا  مختلـف 
عنـوان داور برای حـل و فصل پرونده 
هـا بـه میـان آورد و بـا کاسـتن از بار 
فضـای  ایجـاد  و  قضایـی  سیسـتم 
بـه  بهتـر  رسـیدگی  بـرای  تنفـس 
پرونـده های قضایـی، موجب تقویت 
اعتمـاد و اقناع عمومـی در این زمینه 
خواهـد شـد.      وکیـل دادگسـتری

اصل کالم
k e r m a n e n o . i r

پایگاه خبری تحلیلی کرمان نو

10 راهکار ساده برای صرفه جویی آب در فصلی که آب از طال 
هم با ارزش تر است
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نگاه  در نگاه به محیط اطراف و اشیاء گاه چیزها آن طور که در نگاه 
اول به نظر می رسند، نیستند!

سقف یخ زده یک اتومبیل که مانند عکسی ماهواره ای از سطح سیاره زمین است

انعکاس غروب خورشید در پنجره خانه ای شبیه آتش سوزی است

گودال گدازه ها که شبیه اجساد روی هم ریخته هستند

سال نوی سرخپوستی عکس روز شنبه نشنال جئوگرافیک

ریشه ترب کوهی یا پنجه دایناسور

اینها سیاره های منظومه شمسی نیستند بلکه َته تابه های قدیمی اند

پای این مورچه خوار مانند سر یک خرس پانداست

برندگان المپیاد ریاضی سال 7۴ در کنار آیت هللا هاشمی رفسنجانی،نفر اول از سمت راست در کنار 
حدادعادل، زنده یاد مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی جهان است.
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ــی شهرســتان نرماشــیر از  ــس دادگاه عموم ریی
کشــف مقادیــری ســالح جنگــی در یــک منــزل 
مســکونی در شهرســتان نرماشــیر خبــر داد. حســین 
ســالمی از کشــف مقادیــری ســالح جنگــی در یــک 
ــار  ــر داد و اظه ــتان خب ــن شهرس ــزل مســکونی در ای من
ــه  ــی ب ــلحه جنگ ــه اس ــه 9 قبض ــن رابط ــت: در ای داش
ــری فشــنگ کشــف شــده اســت.و ی در  ــراه مقادی هم
یکســری  در  گفــت:  خبــر  ایــن  جزئیــات  تشــریح 
اقدامــات اطالعاتــی از ســوی ســربازان گمنــام امــام 
زمان)عــج( در اداره اطالعــات بــم دو نفــر از اعضــای 
فعــال در زمینــه خریــد و فــروش ســالح در شــرق 
عمومــی  دادگاه  شــدند.رییس  شناســایی  اســتان 
شهرســتان نرماشــیر تصریــح کــرد: شــامگاه گذشــته در 
یــک عملیــات غافلگیرانــه 6 قبضــه ســالح جنگــی کلــت 
کمــری، 3 قبضــه اســلحه شــکاری غیرمجــاز بــه همــراه 
مقادیــری فشــنگ در یــک منــزل مســکونی در نرماشــیر 

کشف و ضبط شد. 
مســئول اورژانــس 115 شهرســتان آغاجــاری 
گفــت: یــک دختــر چهــار ســاله بــه همــراه 
عمــوی خــود و از اهالــی روســتای دره نــی اولیــا از توابــع 
شهرســتان آغاجــاری در اســتان خوزســتان روز جمعــه در 
رودخانــه مــارون غــرق شــدند. اصغــر رســالت خــواه 
ــه در  ــس امیدی ــد اورژان ــا واح ــاس ب ــس از تم ــت: پ گف
ســاعت 13:55 و اعــالم غــرق شــدگی دو نفــر از اعضــای 
ایــن  ،نیروهــای  مــارون  رودخانــه  در  خانــواده  یــک 
اورژانــس بــه ســرعت در محــل حادثــه حاضــر شــدند ولــی 
ــا در آب غــرق  ــه رســیدند آنه ــه محــل حادث ــی کــه ب زمان

شده بودند.
ــکده  ــکی دانش ــای پزش ــت ه ــز فوری ــر مرک مدی
علــوم پزشــکی ایرانشــهر گفــت: بــر اثــر ریــزش 
آوار ناشــی از بارندگــی در ایــن شهرســتان واقــع در جنــوب 
سیســتان و بلوچســتان کودکــی چهــار ســاله جــان خــود را 
از دســت داد. محمــود رضــا ناصــح روز شــنبه در گفــت و 
ــک  ــزش آوار ی ــار داشــت: ری ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ــهر  ــهر ایرانش ــمالی ش ــان نورش ــکونی در خیاب ــد مس واح
ــی  ــاله و زخم ــار س ــی چه ــه لگزای ــوت یگان ــه ف ــر ب منج
شــدن ســه نفــر شــد.وی ادامــه داد: پــدر، مــادر و خواهــر 

این کودک براثر ریزش خانه گلی مجروح شدند.
فرمانــدار خداآفریــن بــا اعــالم خبــر رانــش زمیــن 
در محــدوده شــرقی ورودی شــهر خمارلــو گفــت: 
بــر اســاس تصمیــم کارگــروه مدیریــت مخاطــرات طبیعــی 
آذربایجــان شــرقی منــزل مســکونی 41خانــوار و واحدهای 
تجــاری ایــن محــدوده کــه در معــرض تهدیــد قــرار 

داشتند تخلیه شده است.
ســرهنگ محمدرضــا جعفــری خیرخــواه، معــاون 
اجتماعــی پلیــس Police گیــالن در تشــریح 
جزئیــات ایــن خبــر گفت: ســه جــوان 24، 26 و 32 ســاله 
روز گذشــته بــه یــک خــودروی پرایــد در روســتای ســیدان 
بخــش توتکابــن رودبــار تیرانــدازی کــرده و ســپس 

متواری شده بودند، شناسایی شدند.

گزیده ها

قتل درگیری
ــدام  ــتار اع ــا خواس ــادر آتن ــدر و م پ
قاتــل فرزنــد خــود شــدند. ایــن در 
ــیدگی  ــد رس ــه رون ــت ک ــی اس حال
بــه پرونــده و بازجویــی از قاتــل 
ــه  ــر رســیدگی ســریع ب ادامــه دارد. مســئوالن اســتانی نیــز ب
ــم در  ــد. اســماعیل ه ــد کردن ــل تاکی ــده و مجــازات قات پرون
ــه  ــن ک ــرای ای ــده ب ــی ش ــود مدع ــات خ ــن اعتراف تازه تری
ــت وجوی  ــی در جس ــراه اهال ــد، هم ــک نکن ــه او ش ــی ب کس
ــل دختــرش درخواســت  ــرای قات ــروز ب ــوده اســت. دی ــا ب آتن
قصــاص کــرد و گفــت: پــس از ناپدیــد شــدن دختــرم 
ــم در  ــایه ها ه ــم. همس ــاز کردی ــود را آغ ــت وجوهای خ جس
ــه  ــا ک ــر ج ــه ه ــد. ب ــد شــب نخوابیدن ــد و چن ــا بودن ــار م کن
ــر  ــم، س ــدا کنی ــم پی ــرم را بتوانی ــم، دخت ــال می دادی احتم
زدیــم. حتــی بــا ســگ های زنده یــاب هالل احمــر هــم 
جســت وجوهایی انجــام شــد.وی افــزود: از رئیس جمهــور 
ــن از صــدا  ــم. همچنی ــام تشــکر می کن ــه خاطــر ارســال پی ب
و ســیما تشــکر می کنــم کــه بــا گزارش هــای خــود بــه 
ــان داد. درخواســت مــا قصــاص قاتــل  ــده پای شــایعات پرون

ــد. ــود برس ــل خ ــزای عم ــه س ــد ب ــت و او بای ــرم اس دخت

ــرش درخواســت قصــاص  ــل دخت ــرای قات ــم ب ــا ه ــادر آتن م
ــاه  ــود و بی گن ــرده ب ــرم را اســیر ک ــل دخت ــت: قات ــرد و گف ک
کشــت. او بایــد قصــاص شــود و درخواســت مــا از دســتگاه 
ــا  ــو ب ــا در گفت وگ قضــا همیــن اســت. یکــی از بســتگان آتن
جام جــم جزئیــات تــازه ای از پرونــده را تشــریح کــرد و گفــت: 
20 شــبانه روز بــرای یافتــن آتنــا جســت وجو کردیــم امــا هیــچ 
ســرنخی بــه دســت نیاوردیــم تــا ایــن کــه اعــالم شــد جســد 
ــه  ــت. وی ادام ــده اس ــدا ش ــل پی ــه قات ــگ خان او در پارکین
ــه  ــد و روز حادث ــدرش می آم ــزد پ ــا ن ــب روزه ــا اغل داد: آتن
ــدرش  ــد. پ ــد ش ــه ناپدی ــاعت 3 و 30 دقیق ــدود س ــم ح ه
تصــور کــرد او بــه خانــه رفتــه اســت و بــه همیــن خاطــر بــا 
ــا اعــالم کــرد دخترشــان  ــادر آتن ــه تمــاس گرفــت کــه م خان
بــه خانــه نیامــده اســت. او اطــراف و مســیر 200 متــری محــل 
بســاط پارچه فروشــی خــود تــا خانــه را جســت وجو کــرد امــا 
ردی از دختــرش بــه دســت نیامــد. بعــد از آن شــکایت کــرد و 

ــد ــترده تر ش ــن او گس ــرای یافت ــت وجو ب جس

ــز اطالع رســانی پلیــس پایتخــت  مرک
ــر  روز  ــش از ظه ــه پی ــرد ک ــالم ک اع
گذشــته  فــردی در حالــی کــه ســالح 
ــرو  ــت وارد مت ــت داش ــه دس ــرد ب س
ــه  ــد. ب ــر ش ــهروندان درگی ــدادی از ش ــا تع ــده و ب ــهرری ش ش
دنبــال ایــن حادثــه مأمــوران پلیــس در محــل حاضــر شــده و 
ضمــن خــارج کــردن شــهروندان از محــل اقدامــات خــود بــرای 
دســتگیری و کنتــرل ایــن فــرد را آغــاز کــرد. فــرد مهاجــم بــه 
چهــار نفــر از شــهروندان بــا ســالح ســرد حملــه کــرده و آنهــا را 
زخمــی کــرده بــود و پــس از آن نیــز بــه یکــی از مأمــوران کــه 
ــه و او  ــا ســالح ســرد حمل ــردن وی را داشــت ب ــار ک قصــد مه
ــه دســتورات پلیــس  ــرد ب ــن ف ــه ای ــس از آنک را زخمــی کرد.پ
توجهــی نکــرد، مأمــوران بــا رعایــت قانــون بــه کارگیــری ســالح 
ابتــدا چنــد تیــر هوایــی شــلیک کــرده و ســپس بــه پــای فــرد 
مهاجــم شــلیک کردنــد کــه ایــن فــرد پــس از شــلیک پلیــس 
ــن  ــال س ــدود 40 س ــه ح ــم ک ــرد مهاج ــد.این ف ــر ش زمین گی
داشــت، در راه انتقــال بــه بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد.
پلیــس پایتخــت بــا تاکیــد بــر اینکه بایــد شــهروندان اخبــار را از 

منابــع مرتبــط و رســمی پیگیــری کننــد، اعــالم کرد کــه جزییات 
ــه  ــت. ب ــی اس ــت بررس ــس در دس ــوی پلی ــه از س ــن حادث ای
دنبــال ایــن حادثــه مأمــوران پلیــس در محــل حاضــر شــده و 
ضمــن خــارج کــردن شــهروندان از محــل اقدامــات خــود بــرای 
دســتگیری و کنتــرل ایــن فــرد را آغــاز کــرد. فــرد مهاجــم بــه 
چهــار نفــر از شــهروندان بــا ســالح ســرد حملــه کــرده و آنهــا را 
زخمــی کــرده بــود و پــس از آن نیــز بــه یکــی از مأمــوران کــه 
ــه و او  ــا ســالح ســرد حمل ــردن وی را داشــت ب ــار ک قصــد مه
ــه دســتورات پلیــس  ــرد ب ــن ف ــه ای ــس از آنک را زخمــی کرد.پ
توجهــی نکــرد، مأمــوران بــا رعایــت قانــون بــه کارگیــری ســالح 
ابتــدا چنــد تیــر هوایــی شــلیک کــرده و ســپس بــه پــای فــرد 
مهاجــم شــلیک کردنــد کــه ایــن فــرد پــس از شــلیک پلیــس 
ــن  ــال س ــدود 40 س ــه ح ــم ک ــرد مهاج ــد.این ف ــر ش زمین گی
داشــت، در راه انتقــال بــه بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد.

پلیــس پایتخــت بــا تاکیــد بــر اینکه بایــد شــهروندان اخبــار را از 
منابــع مرتبــط و رســمی پیگیــری کننــد، اعــالم کرد کــه جزییات 

ایــن حادثــه از ســوی پلیــس در دســت بررســی اســت.

ترفندهای نافرجام قاتل آتنا
 برای فرار از مجازات

درگیری در متروی شهرری 
و کشته شدن ضارب

بازرســی  در  مامــوران  افــزود:  وی 
خــودروی  از  تخصصبــی  و  فنــی 
توقیفــی مقــدار دو تــن مــواد مخــدر 
از نــوع مرفیــن را کــه بــه طــرز بســیار 
قســمت  در  ای  حرفــه  و  ماهرانــه 
محــل  در  خــودرو  جلــوی  جــداره 
ــده  ــاز ش ــال جاس ــور یخچ ــب موت نص

بــود، را کشــف و ضبــط کردنــد.

فرمانــده انتظامــی »نرماشــیر« گفــت: بــا تــالش فوق 
العــاده مامــوران مبــارزه بــا مــواد مخدر این شهرســتان 
ســوداگران مــواد افیونــی در انتقالــی دو تــن مرفیــن 
نــاکام ماندنــد. ســرهنگ »حســین یوســفی آبــادی« 
ــس  ــری پلی ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــت وگ در گف
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــت: مام گف
شهرســتان نرماشــیر بــا تــالش مضاعــف در راســتای 
مبــارزه بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر، هنــگام بازرســی 
ــه  ــی شهرســتان ب ــوری درمحــور اصل ــای عب خودروه
 FH ــوو ــون کشــنده ول یــک دســتگاه خــودروی کامی
ــور در  ــز کش ــه مرک ــور ب ــرق کش ــمت ش ــه از س 12 ک
ــت بازرســی  ــود مشــکولی و خــودرو را جه ــت ب حرک
ــوران  ــزود: مام ــد. وی اف ــل کردن ــگ منتق ــه پارکین ب
در بازرســی فنــی و تخصصبــی از خــودروی توقیفــی 
مقــدار دو تــن مــواد مخــدر از نــوع مرفیــن را کــه بــه 
طــرز بســیار ماهرانــه و حرفــه ای در قســمت جــداره 
جلــوی خــودرو در محــل نصــب موتــور یخچــال 
جاســاز شــده بــود، را کشــف و ضبــط کردنــد. »یوســف 
آبــادی« بیــان داشــت: در ایــن عملیــات یالــث 
ــه  ــده ب قاچاقچــی دســتگیر و پــس از تشــکیل پرون
همــراه مــواد کشــف شــدٔه بــه مراجــع قضائــی معرفی 
شــد. ســرهنگ یوســف آبــادی بــا بیــان اینکــه قیمــت 

ایــن محمولــه حــدود 20 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده 
اســت، ابــراز داشــت: هــر کیلــو مرفیــن معــادل کیلــو 
ــن  ــا 20 ت ــی ب ــه دو تن ــن محمول ــت و ای ــال اس تری

تریــال برابــری مــی کنــد.
ــده انتظامــی نرماشــیر درخاتمــه ضمــن اشــاره  فرمان
بــه عــزم راســخ پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــن 
شهرســتان در راســتای مبــارزه بــی امــان و گســترده با 
ســوداگران مــرگ، بیــان داشــت: پیــروی انتظامــی بــا 
ســوداگران مــرگ و قاچاقچیــان مــواد مخــدر برخــورد 
قاطــع و قانونــی مــی کنــد و اجــازه جــوالن بــه آنهــا را 

نخواهــد داد.

توقیف محموله 20 میلیارد تومانی 
مرفین در عملیات پلیس نرماشیر

مرگ مادر و دختر در پژوی مچاله شده
سید مهدی جاللی فرمانده پلیس راه شاهرود _ میامی از واژگونی خودرو پژو 
پارس در کیلومتر 45 جاده شاهرود میامی خبر داد .

ــورحکم  ــی کش ــات دیوانعال ــت: قض ــران نوش ای
قصــاص زن جــوان جنایتــکاری را تأییــد کردنــد 
ــا خواستگارســابق  ــی ب ــاط پنهان ــی ارتب ــه درپ ک
خواهــرش، شــوهرش را در خــواب بــه قتــل 
رســانده بود.پرونــده ایــن جنایــت از اواخــر 
ــرگ مشــکوک  ــالم م ــال اع ــه دنب ســال 94 و ب
مــرد جوانــی در آپارتمانــش واقــع دریکــی 
ازمحله هــای تهــران، دردستوررســیدگی بازپــرس 
ــه  ــی قرارگرفت کشــیک قتــل و کارآگاهــان جنای
ــول،  ــدر و مادرمقت ــه شــکایت پ ــه ب ــا توج بود.ب
همســرش آمنــه به عنــوان مظنــون اصلــی قتــل 
تحــت بازجویــی قــرار گرفت.امــا ایــن زن ابتــدا 
وانمــود کــرد شــوهرش بــه مــرگ طبیعــی جــان 

ســپرده اســت.
ــی  ــه قطع ــالم نظری ــا اع ــد و ب ــدی بع ــا چن ام
ــد و زن  ــاش ش ــت ف ــی رازجنای ــکی قانون پزش
ــرد  ــا ک ــود و ادع ــراف گش ــه اعت ــب ب ــوان ل ج
ــل  ــام میکائی ــه ن ــی ب ــرد جوان ــتور م ــه دس ب
همســرش را کشــته اســت.به دنبــال ایــن 
ــا  ــد ام ــت ش ــز بازداش ــل نی ــارات، میکائی اظه
دربازجویی هــا منکرمشــارکت درقتــل شــد ولــی 
بــه رابطــه پنهانــی بــا زن جــوان اعتــراف کرد.بــا 
توجــه بــه مــدارک موجــود در پرونــده و بررســی 
ــرد  ــه و م ــن آمن ــده بی ــال ش ــای ارس پیامک ه
ــا  ــه آزاد شــد ت ــرار وثیق ــا ق ــل ب ــوان، میکائی ج

اینکــه ایــن زن ومرد در شــعبه دوم دادگاه کیفری 
یــک اســتان تهــران بــه ریاســت قاضی محســن 
زالــی و بــا حضور دو مستشــار پــای میز محاکمه 
ایســتادند.در ابتــدای ایــن جلســه پــدر و مــادر 
ــرای عروسشــان، قصــاص خواســتند.  مهــدی ب
ــود  ــاع ازخ ــه دف ــاله- ب ــه- 31س ــپس آمن س
پرداخــت امــا منکــر شوهرکشــی شــد. او گفــت: 
مــن و شــوهرم رابطــه خوبــی بــا هــم داشــتیم و 
بــا وجــود مخالفت هــای شــدید خانواده هایمــان، 
مدتــی قبــل ازمــرگ شــوهرم ازدواج کردیــم. من 
هیــچ مشــکلی بــا شــوهرم نداشــتم و مــا زبانزد 
ــتن  ــرای کش ــزه ای ب ــن انگی ــم. م ــل بودی فامی
شــوهرم نداشــتم و در اداره آگاهــی تحــت فشــار 
روانــی بــه قتــل اعتــراف کــردم.وی در پاســخ بــه 
ــی اش  ــاره رابطــه پنهان ســؤال قاضــی دادگاه درب
بــا میکائیــل گفــت: مــن بــا میکائیــل فقــط بــه 
صــورت پیامکــی در ارتبــاط بــودم. چون همســرم 
ــتم  ــت می خواس ــن نداش ــه م ــادی ب ــه زی توج
ــه  ــر انگیخت ــن کار حــس حســادتش را ب ــا ای ب
ــت او  ــچ وق ــا هی ــم. ام ــب کن ــه او را جل و توج
را بــه خانه مــان دعــوت نکــردم و مالقــات 
خاصــی هــم نداشــتیم. میکائیــل نیــز دردفــاع 
ــت شــد  ــر دســت داشــتن در جنای ازخــود منک
ــل می شــناختم.  ــه را از ســالها قب و گفــت: »آمن
ــا  ــم ب ــاال ه ــود و ح ــم ب ــار توه ــه دچ او همیش

خیالپردازی هایــش مــرا گرفتــار کــرده اســت. او 
ــا  ــم پیامــک می فرســتاد ام ــات برای گاهــی اوق
مــن بــه او اعتنــا نمی کــردم و بارها از او خواســته 
ــاره نحــوه  ــردارد.وی درب ــودم دســت از ســرم ب ب
آشــنایی اش بــا آمنــه هــم گفــت: »چنــد ســال 
قبــل خواســتگار خواهــر آمنــه بــودم. مــا بــا هــم 
قــرار ازدواج گذاشــته بودیــم کــه متوجــه شــدم 
خواهــرش قبــالً یکبــار عقــد کــرده و طــالق گرفته 
و ایــن ماجــرا را از مــن پنهان نگه داشــته اســت. 
بــه همیــن خاطــر رابطــه ام را بــا خواهــرش قطــع 
کــردم. امــا بعــد از چندیــن مــاه آمنــه بــه مــن 
پیامــک داد و نســبت بــه مــن ابــراز عالقــه کــرد. 
بــا آنکــه جــواب پیامک هایــش را نمــی دادم 

ــه  ــت ک ــک داد و گف ــن پیام ــه م ــک شــب ب ی
مهــدی را کشــته اســت. بــا دیــدن ایــن پیامــک 
شــوکه شــدم و دیگــر پاســخ او را نــدادم. ولــی 
مدتــی بعــد از ســوی پلیــس بازداشــت شــدم.
پــس از پایــان اظهــارات متهمــان پرونــده، 
قضــات دادگاه، زن جــوان را بــه اتهــام قتــل 
ــام  ــه اته ــوان را ب ــرد ج ــاص وم ــه قص ــد ب عم
رابطــه نامشــروع بــه 99 ضربــه شــالق محکــوم 
کردنــد. ایــن حکــم ازســوی قضــات دیوانعالــی 
کشــورنیزتأیید شــد کــه بدین ترتیــب عامــل 
جنایــت بــزودی و درصــورت اصــرار خانــواده 
مقتــول براجــرای حکــم بــه دارآویختــه خواهــد 

شــد.

حکم اعدام زنی که شوهرش را کشت   
تا با خواستگارخواهرش ازدواج 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 ورزش4 زمان دیدار ایران و سوریه مشخص شد
تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدار خود از سری رقابت های انتخابی نهایی 

جام جهانی 201۸ روسیه به مصاف سوریه می رود.این بازی روز سه شنبه 14 
شهریورماه 96 )5 سپتامبر( راس ساعت 20:45 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

یک صعود رکورد شکن
مقاله عادل فردوسی پور برای مجله ورلد ساكر درباره صعود تيم ملی به جام جهانی

و  تهيـه كننـده  پـور  فردوسـی  عـادل 
مجـری برنامـه نـود درباره صعـود تيم 
ملـی بـه جـام جهانـی مقالـه ای برای 

ورلـد سـاكر نوشـت.
نـود،  سـایت  وب  گـزارش  بـه 
دربـاره  ایـن گـزارش،  در  فردوسـی پور 
صعـود ایـران به جـام جهانی کـه برای 
اولیـن بـار در تاریـخ در دو دوره پی در 

نوشـت: می آیـد،  دسـت  بـه  پـی 
»يك صعود ركورد شكن

ايـران دو بـازي مانده به پايـان مرحله 
روسـيه  بـه  خـود  صعـود  مقدماتـي 
را  صدرنشـين گـروه  تيـم  عنـوان  بـه 
قطعـي كـرد. در كشـوري كـه فوتبـال 
و سياسـت در زندگـي روزمـره مـردم 
بسـيار پـر رنگ اسـت، عجيـب نبود كه 
دو روز بعـد از صعـود بـه جـام جهانـي 
رييـس جمهـور  دفتـر  بـه  ملـي  تيـم 

دعـوت شـد.
حسـن روحانـي كـه بـه تازگـي دوبـاره 
رييـس جمهـور شـده بـود، گفت: شـما 
ضربـان قلـب 80 ميليـون ايرانـي را در 
90 دقيقـه عـوض مـي كنيـد. حـاال مي 
بياييـد  كنيـد.  سـازي  تاريـخ  توانيـد 
خودمـان را آمـاده كنيم تا بـراي اولين 
جهانـي  جـام  در  خـود  گـروه  از  بـار 

صعـود كنيـم.
رييـس جمهـور همچنيـن بـه نمايـش 
آرژانتيـن  مقابـل  ايـران  العـاده  فـوق 

در جـام جهانـي 2014 اشـاره كـرد. در 
آن تورنمنـت حسـن روحانـي عكسـي 
اجتماعـي  شـبكه  يـك  در  خـود  از  را 
منتشـر كـرد كه بـا پيراهن تيـم ملي و 
بـدون لبـاس معمول روحانيت داشـت 
مسـابقه تيـم ملـي را تماشـا مـي كرد.
تنهـا چنـد سـاعت بعـد از مالقـات بـا 
روش  جمهـور، كارلـوس كـي  رييـس 
مقابـل خبرنـگاران نشسـت تـا برنامـه 

هايـش بـراي آينـده را مطـرح كنـد.
كـي روش: ايـران تاكنـون در 4 جـام 
بعـد  هربـار  و  داشـته  حضـور  جهانـي 
از مرحلـه گروهـي بـه خانـه برگشـته. 
اگـر آرزو و رويـاي مـا ايـن اسـت كـه 
ايـن بـار بـه دور بعـدي صعـود كنيـم 
بايـد متفـاوت عمـل كنيم. روسـيه يك 
هـدف كوتـاه مدت اسـت و هـدف بلند 

مـدت مـا قطـر 2022 سـت.
ايران شـايد خوش شـانس بـود كه در 
قرعه كشـي مرحلـه مقدماتي از ژاپن و 
اسـتراليا دور ماند و با كره اي كه كمتر 
از حـد انتظـار ظاهر شـد، در يـك گروه 
نمايـش شـاگردان  ولـي  قـرار گرفـت 
و  شـانس  بـراي  جايـي  روش  كـي 
امـا و اگـر باقـي نگذاشـت. تيـم ملـي 
بـدون حتـي يـك شكسـت، بـا بسـته 
نگـه داشـتن دروازه اش براي بيش از 
1000 دقيقـه و ميانگيـن يـك شـوت در 
چارچـوب حريفـان در هربـازي صعـود 

كـرد. تيمـي كـه در چهار سـال گذشـته 
همـواره برتريـن تيـم آسـيا در رنكينگ 
اسـت كـه  هميـن  بـراي  بـوده.  فيفـا 
بـود: در  افتخـار گفتـه  بـا  كـي روش 
آسـيا تنهـا تيمـي كـه مـي توانـد ايران 
را شكسـت دهـد، تيـم ذخيـره هـاي 

اسـت. ايران 
مقابـل  برزيـل  در  كـه  تيمـي  آن  از 
فقـط  را شـروع كـرد،  بـازي  آرژانتيـن 
مسـعود  كاپيتـان  و  حسـيني  جـالل 
شـجاعي در تركيـب اوليه مسـابقه چند 
هفتـه پيـش مقابـل ازبكسـتان حضور 
داشـتند و ميانگيـن سـني تيـم ملي به 
25 سـال كاهـش يافتـه. سـعيد عـزت 
الهـي و سـردار آزمون كه هـر دو كمتر از 
23 سـال سـن دارنـد دو چهـره جواني 
هسـتند كـه بايـد مراقـب آن هـا بـود.

بـراي شـغلش  كـي روش 64 سـاله، 
در ايـران حسـابي جنگيـد. آن هـا كـه 
كـه  داننـد  مـي  شناسـند،  مـي  را  او 
انسـان محكـم و سرسـختي اسـت. بـا 
آن كـه معمـوال حمايـت قاطع مـردم را 
داشـته، ولـي گاهـي توسـط برخـي در 
داخـل فدراسـيون و بخشـي از رسـانه 
هـا مـورد انتقـاد قـرار گرفته. امـا با دو 
بـار فرسـتادن ايـران بـه جـام جهانـي 
و ركـورد ٧2 درصـد پيـروزي در بـازي 
هـاي تيـم ملـي كـه او را موفـق تريـن 
مربـي تاريـخ فوتبـال ملـي كـرده، كار 

منتقدانـش خيلـي سـخت تـر شـده.
در طـول كمپيـن ايـران بـراي روسـيه 
در  روش  كـي  از  تصويـر  يـك   2018
روزهـاي پيـروزي مـدام تكرار ميشـد. 
مـرد پرتغالـي كنار خط يـك زانويش را 

روي زميـن مـي گذاشـت، خم ميشـد 
و با مشـت هـاي گره كرده خوشـحالي 
مـي كـرد. يـك خوشـحالي كه حـاال با 
نـگاه يـك ملـت بـه تابسـتان آينـده، 

وارد فولكلـور فوتبـال ايـران شـده.«

فوتبالشطرنج
در سـومین روز مسابقات 
بین المللی شـطرنج جام 
رقابت هـا  در  سـتارگان 
بـه روش اسـتاندارد تیـم 
منتخـب سـتارگان ایـران موفق شـد با نتیجـه 3.5 
بـه 3.5 تیـم سـتارگان جهـان را متوقـف کند.بنا بر 
ایـن گزارش در بخـش نتایج انفـرادی تمامی بازیها 
بـر روی هفـت میـز مسـاوی شـد و اسـتاد بـزرگ 
پرهـام مقصودلـو مقابـل اسـتاد بـزرگ کشـور چین 
ون یانـگ و اسـتاد بـزرگ پویـا ایدنی مقابل اسـتاد 
بـزرگ کشـور گرجسـتان بـادور جوابا و اسـتاد بزرگ 
امیرررضـا پوررمضانعلـی مقابل اسـتاد بزرگ کشـور 
کوبـا الزارو باتیسـتا بـروزون به تسـاوی رسـیدند.در 
ادامه رقابت ها اسـتاد بین المللـی علیرضا فیروزجا 
مقابل اسـتاد بزرگ کشـور آذربایجان التاج سـفرلی 
و اسـتاد بیـن المللـی محمدامیـن طباطبایی مقابل 
اسـتاد بزرگ کشـور لتونی آلکسی شـیروف بازیکن 

نامـدار شـطرنج جهـان مسـاوی شدند.اسـتاد بیـن 
المللـی مسـعود مصـدق پـور مقابـل اسـتاد بـزرگ 
کشـور هلنـد ایوان سـوکولف بازی داشـت و اسـتاد 
بین المللی سـیدخلیل موسـوی مقابل استاد بزرگ 
کشـور هلنـد لـوک وان ولـی بـه تسـاوی رسـیدند و 
طبـق نظر مفسـران ایـن رقابت ها در دوبـازی پرهام 
مقصودلـو و مسـعود مصدق پور مقابل حریفانشـان 
شـرایط بـه گونـه ای بـود کـه می توانسـتند پیـروز 
میدان باشـند و پیشـرفت سـطح بازی تیم منتخب 
ایـران در دور دوم رقابـت ها مشـهود بود.در سـومین 
دور از مسـابقات شـطرنج نوجوانـان ایـران نیـز در 
بخـش 14 سـال  سـید آرویـن کاسـی پـور ، آرتیـن 
دولتـی و آریـن بـرادران تمـدن در جـدول رده بندی 
جایـگاه اول تـا سـوم را بدسـت آوردنـد و در بخـش 
زیر 10 سـال نیز سـامان صفدریان، شـروین رفیق و 
امیر سـام سـجده توانسـتند جایگاه اول تا سوم رده 

بنـدی را بدسـت بیاورند.

بیله فلـد  آرمینیـا  باشـگاه 
خـود  رسـمی  سـایت  در 
تهـران  دربـی  برگـزاری 
)اسـتقالل و پرسپولیس( 
در کشـور آلمـان و در ورزشـگاه شـوکو آره  نـا را تاییـد 
کـرد.در خبـری که سـایت این باشـگاه منتشـر کرده 
از  خـارج  در  سـرخابی  دربـی  اولیـن  برگـزاری  بـه 
ایران اشـاره داشـته و برگزاری آن در کشـور آلمان و 
ورزشـگاه شـوکو آره نـا را مـورد تایید قرار داده اسـت.
در ایـن خبـر آمده اسـت دوئـل دو باشـگاه ایرانی در 
تاریـخ شـنبه 22 ژوئـن )31 تیرمـاه( سـاعت 19:30 
بـه وقـت محلـی برگـزار خواهـد شـد و ایـن بـازی 
فرهنـگ  اشـتراک  و  انتقـال  زمینه سـاز  می توانـد 
باشـد.این  باشـگاه  دو  بین المللـی  میـان هـواداران 
دیـدار بـا هماهنگـی بـا فدراسـیون فوتبـال آلمـان و 
همچنیـن سـفارت ایـران در آلمـان برگـزار خواهـد 
شـد و هماهنگی هـای الزم دربـاره امنیـت این دیدار 

صـورت گرفتـه اسـت.در ادامـه ایـن خبـر بـه حضور 
کریـم باقـری و علـی دایـی آقـای گل فوتبـال جهان 
بـه عنـوان دو سـتاره سـابق تیـم ملـی فوتبـال ایران 
اشـاره  از سـال 1997  بیله فلـد  آرمینیـا  باشـگاه  در 
شـده اسـت و اینکـه ایـن دوسـتاره ایرانی بـه همراه 
ایـن تیـم آلمانـی در بوندس لیـگا بـه میـدان رفتنـد 
و انتظـار مـی رود کـه بـا دعـوت مسـئوالن برگـزاری 
فوتبـال  دور  نه چنـدان  دو سـتاره  ایـن  دیـدار  ایـن 
ایـران دربـی ۸5 سـرخابی را از نزدیـک ببیننـد.در 
پایـان ایـن خبـر عنوان شـده کـه هماهنگی های الزم 
بـرای فـروش بلیط هـای این دیـدار صـورت گرفته و  
پیش بینـی می شـود اسـتقبال خوبـی از ایـن بـازی 
شـود و در حـدود 5 هـزار تـا ۸ هـزار تماشـاگر در 
ورزشـگاه شـوکو آره نـا حاضـر شـوند و ایـن دیـدار را 
از نزدیـک ببینند.بـه گزارش نود، اسپانسـر برگزاری 
ایـن دیـدار قصـد دارد جمعـی از مقامـات فوتبـال 
ایـران را بـرای تماشـای ایـن بـازی دعـوت کنـد. 

تساوی منتخب ایران و منتخب جهان 
در سومین روز جام ستارگان شطرنج

برگزاری دیدار استقالل و پرسپولیس 
در ورزشگاه شوکو آره نا

فغانی داور مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا

علیرضا فغانی همراه با رضا سخندان و محمدرضا منصوری دیدار 
تیم های گوانگژوی چین و شانگهای SIPG در دور برگشت مرحله 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد

سردار آزمون: از کازان به تیم ملی رسیدم
در حالــی کــه زمزمه هایــی مبنــی بــر حضــور ســردار آزمــون در 
تیم هایــی همچــون التزیــو ایتالیــا و وســت هــام انگلیــس شــنیده 
ــا حضــورش را در  ــت ت ــم گرف ــی تصمی ــن ایران ــن بازیک می شــد، ای
ــوان  ــه عن ــداوم ببخشــد و روبیــن کازان را ب ــال روســیه ت فوتب

ــد. ــی خــودش انتخــاب کن مقصــد نهای

ایران یکی از سه تیم برتر جهان به انتخاب 
مجله ورلدساکر

در شماره جدید مجله ورلد ساکر طبق روال گذشته سه تیم برتر و سه 
تیم ضعیف ملی فوتبال جهان مورد بررسی قرار گرفتند که در قسمت 
تیم های برتر نام تیم   ملی فوتبال ایران نیز در کنار تیم های همچون 

گینه و آلمان به چشم می خورد.

شروع لیگ از پنجم مرداد
 هفته اول

پیکان تهران- پدیده خراسان
صنعت نفت آبادان- استقالل تهران

سیاه جامگان- ذوب آهن اصفهان
استقالل خوزستان- تراکتورسازی تبریز

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

پرسپولیس تهران- فوالد خوزستان
سپاهان اصفهان- سایپا تهران

 هفته دوم
پدیده- سپاهان

سایپا- صنعت نفت
ذوب آهن اصفهان- گسترش فوالد

استقالل تهران- استقالل خوزستان
پارس جنوبی- پیکان

فوالد خوزستان- نفت تهران
سپیدرود- سیاه جامگان

تراکتورسازی- پرسپولیس

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

نفت تهران- پرسپولیس
گسترش فوالد- سپیدرود

استقالل تهران- تراکتورسازی
سیاه جامگان- فوالد

سپاهان- پارس جنوبی جم

 هفته چهارم
پدیده - استقالل خوزستان

پارس جم - صنعت نفت
ذوب آهن - سپاهان

سپیدرود رشت - پیکان
تراکتورسازی - نفت تهران

فوالد خوزستان - گسترش فوالد
سایپا - استقالل

پرسپولیس - سیاه جامگان

هفته پنجم
استقالل - پدیده 

نفت آبادان - ذوب آهن
استقالل خوزستان - پارس جنوبی

پیکان - فوالد خوزستان
سیاه جامگان - نفت تهران

سپاهان - سپیدرود
گسترش فوالد - پرسپولیس

سایپا- تراکتورسازی

 هفته ششم
پدیده- سایپا

سپیدرود- نفت آبادان
ذوب آهن- استقالل خوزستان 

پرسپولیس- پیکان
نفت تهران- گسترش

تراکتورسازی- سیاه جامگان
فوالد خوزستان- سپاهان

پارس جنوبی جم- استقالل

 هفته هفتم
تراکتورسازی - پدیده

نفت آبادان - فوالد خوزستان
استقالل - ذوب آهن اصفهان

استقالل خوزستان - سپیدرود رشت
پیکان - نفت تهران

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

 هفته هشتم
پارس جنوبی - پدیده

پرسپولیس - نفت آبادان
ذوب آهن اصفهان - سایپا

فوالد خوزستان - استقالل خوزستان
سیاه جامگان - پیکان
نفت تهران - سپاهان
سپیدرود - استقالل

گسترش فوالد - تراکتورسازی

برنامه لیگ برتر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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افقی

1- مژده-جغرافیای سیاسی

2- ازاعداد ترتیبی-شهری دراستان 

خراسان شمالی-جایگاه

3- جماعت-نام دخترانه-بخش نرم 

دست و پای گربه سانان

4- ازحروف یونانی-یازده-باران کم

5- خرمای پخته-اسارت قدیمی- منزل 

بزرگ-جدید

6- گرد-پسر اسفندیار-ناپاک

7- گریبان لباس-فرهنگستان-لباس

۸- دور ترین بندر کشورمان در جنوب 

شرقی-خدای من-خود رأی

9- بلی-اثرولتر-حق گردن کلفتی

10- هنر فرنگی-مترسک-شن نرم

11- نشانه تحسین-مقابل کلی- بیخ 

درخت-جامه ای برای پوشش باالتنه

12- عقیده ومسلک-زمین سخت- از 

اصحاب کهف

13- فرزندان-مخترع پیل الکتریکی- 

آراسته ومنظم

14- زاپاس-جنون مردم آزاری-پدر 

شهرستانی

15- اثری از مادام مادلن،نویسنده 

سرشناس فرانسوی-سیاره تیر

عمودی 

1- رئیس شهربانی یا حاکم نظامی در 

دوره قاجاریه-امتحان

2- مختل شدن رابطه میان دو نفر بر اثر 

رنجش-قطعه زمین-کتاب هندوان

3- رب النوع خورشید-تبحر و استادی-

زن پادشاه

4- پرنده سلیمان-چای خارجی- 

روزنامه ها

5- شهر مصر-آلیاژی از آهن و نیکل 

-اسیر نیست

6- موجودی بین انس و روح-دریافتن 

-از فلزات نمکی

7- سپهبد فرنگی-زبان باستانی- 

پرندهای کبود رنگ که بیشتر در کنار آب 

می نشیند

۸- ورزش ذهنی-بلدرچین-نوعی خار 

پشت بزرگ

9- مهار بینی شتر-جیره مقرر-فعال و 

کاری فرنگی

10- تشک موس-مالطفت-به رو 

خوابیده-برگ برنده

11- امر به ماندن-از بخش های هشت 

گانه خرم آباد-همراهی عرب

12- نوعی یاقوت-شخص مبهم-باد 

کشنده

13- درد مندی-خستگی ناپذیر- آفتاب 

پرست

14- زادگاه نیما-پاک نژاد بودن-مصرف 

شمار

15- نوعی گل خاردار-سدی در استان 

خراسان رضوی

جدول شماره ۹۴7

سودوکو شماره ۹۴7

پاسخ سودوکو شماره ۹۴6

سرگرمی

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: امـروز نبایـد سـعی کنید احساسـات خـود را کنترل 
کنید، فقط آنها را همانگونه که هستند ابراز کنید.

اردیبهشـت: تازگیها به شـما فرصت ویژه ای داده شـده اسـت. 
اگـر شـما وظایفتـان را انجـام داده و منتظـر هسـتید، بـاز هـم باید 
بدانیـد کـه بـرای اسـتفاده کـردن از ایـن فرصـت چـه کارهایـی باید 

انجام بدهید.

خـرداد: رویدادهـای غیر منتظـره ای که در محـل کار اتفاق افتاده 
اسـت شـما را نسـبت به آینده تان بیمناک کرده اسـت، اما اگر شـما 
تازگیهـا سـخت کار کـرده باشـید نبایـد در مـورد این موضـوع نگران 

باشید.

تیر: شـما نسـبت به قبل شـجاع تر شـده اید، بـرای اینکه تصمیم 
گرفته اید که آدم متفاوتی باشـید. شـما در مورد چیزهایی که یگران 

مممکن است بگویند یا فکر کنند نگران نیستید.

مـرداد: امـروز نظر شـما در مورد عشـق كمـی غیر عـادی به نظر 
می رسـد، بـرای آنكه چیزهای كه قبالً شـما را هیجـان زده می كردند 

امروز هیچ حسی در شما ایجاد نمی كنند.

شـهریور: شـما در حال حاضر نمی توانید به اندازه ای كه دوسـت 
داریـد روی اطرافیانتـان حسـاب كنیـد. بـه نظـر می رسـد همین كه 
یـك اتفـاق جدی پیـش می آیـد، همـه دور و بری هایتان غیبشـان 

می زند.

ترتیـب  و  نظـم  اسـت كـه  سـخت  شـما  بـرای  امـروز  مهـر: 
همیشـگی تان را حفـظ كنید، برای اینكه تفییـرات غیر منتظره ای در 

برنامه های شما به وقوع پیوسته است.

آبـان: حواسـتان جمـع باشـد كـه برنامه هایتـان را بـر اسـاس 
احساسات بی ثبات خود پایه ریزی نكنید،.

آذر: امـروز بایـد خیلی حواسـتان جمع باشـد، بـرای اینكه اعتماد 
بـه نفـس بیـش از انـدازه ای كـه داریـد باعـث می شـود كـه فرصت 
خیلـی پیـش پـا افتـاده ای كـه زیـاد هم مهم نیسـت به نظر شـما 

خیلی عالی بیاید.

دی: امـروز شـما واقعـًا می خواهیـد ایده هایتـان را بـرای خود نگه 
داریـد، برای اینكه خورشـید نورانـی در حالی كه در هفتمین خانه تان 

در ارتباط با دوستانتان قرار دارد از اورانوس اشعه هایی را می گیرد.

بهمـن: شـما امـروز می توانیـد در خـرج و مخارجتـان تغییراتی 
ایجـاد كـرده و راهی را پیدا كنید كه فشـار مشـكالتی كه بر دوشـتان 

سنگینی می كند را كم كنید.

اسـفند: امـروز برای شـما روزی پـر از اتفاقات عجیب اسـت. در 
حالـی كـه اورانـوس طـی سـالهای اخیـر مدام دور و بر نشـانه شـما 
می چرخیـده، شـما سـهم زیـادی از ایـن اتفاقـات هیجان انگیـز 

داشته اید و آنها را وارد زندگی شخصی خود كرده اید.

ــدو  ــا از ب ــای م ــم ه ــد چش آیامیدانی
ــا  ــد، ام ــوده ان ــدازه ب ــن ان ــد همی تول
رشــد دمــاغ و گــوش مــا هیــچ وقــت 

متوقف نمی شونداطالعات عمومی
ــت  ــث تقوی ــمش باع ــد کش آیامیدانی

اعصاب می شود
ــرای  ــان ب ــدن انـســ ــد بـ ــا میدانی آی
حفــظ تعــادل خود در حـــال ایســتادن 

از 311 عضله استفاده میکند
آیــا میدانیــد افــراد باهــوش دارای 
روی و مــس بیشــتری در موهایشــان 

هستند!
ــراق  ــی ع ــگ تحمیل ــد جن ــا میدانی آی
ــه  ــن و پرهزین ــی تری ــران طوالن ــر ای ب
ــوده  ــگ ب ــن جن ــیع تری ــن و وس تری
ــی اول  ــر جنــگ جهان اســت ) 1/5براب
،2 برابــر جنــگ جهانــی دوم بــوده 

است(
ــه  ــن ک ــر ای ــالوه ب ــد روزه ع آیامیدانی
تاثیــرات مثبتــی بــر جنبــه هــای 
روانــی، فکــری و روحــی دارد، جســم 
و ترکیــب بــدن انســان روزه دار را نیــز 

صیقل می دهد
آیــا میدانیــد کــه مورچــه هــا هــم 
شــمردن بلدنــد و قــدم هایشــان را 

برای مسیر یابی میشمارند
ــش از  ــی بی ــدق برزیل ــا میدانید:فن آی
نامیــده شــدن کشــور برزیــل بــه ایــن 

نام، برزیل خوانده می شده است
ــال  ــرغ کام ــم م ــد تخ ــی دانی ــا م آی
پختــه بــه چرخــش در مــی آیــد ، در 
حالــی کــه تخــم مــرغ خــام یــا 

عسلی نمی چرخد
ــادل  ــان مع ــم انس ــد چش ــا میدانی آی
یــک دوربیــن 135 مــگا پیکســلی 
ــردازش  ــه پ ــر ثانی ــات را در کمت اطالع

میکند؟!
ــه  ــن اســت ک ــی دانید:غیرممک ــا م آی

بتوانید با چشم باز عطسه کنید.
آیــا میدانیــد نقــره 111 هــا بــار از مــواد 
ــت و 651  ــر اس ــوی ت ــی ق ــد عفون ض

نوع میکروب را از بین می برد.

جالبــی  خیلــی  و  تــرد  غذاهــای  تاکوهــا 
هســتند، پــس تعجبــی نــداره کــه چــرا بچــه 
هــا عاشقشــون هســتند و  همیــن طــور 
ــواد  ــند. م ــاده میش ــت آم ــم راح ــی ه خیل
ــل  ــدد، فلف ــک ع ــاز ی ــه پی ــت تهی الزم جه
دلمــه ای قرمــز، فلفــل دلمــه ای ســیز، 
فلفــل  حبــه،  دو  ســیر  زیتــون،  روغــن 
ــم  ــک و نی ــره ی ــوک انگشــت، زی ــکا ن پاپری
ــرده   ــرخ ک ــت چ ــوری، گوش ــذا خ ــق غ قاش
لیتــر،  250 میلــی  500 گــرم، آب گوشــت 
گوچــه فرنگــی، پیازچــه یــک ســاقه، گشــنیز 
بــه  نمــک  لیمــو یــک عــدد،  3 شــاخه، 
ــزان الزم،  ــه می ــل ســیاه ب ــزم، فلف ــزان ل می
آووکادو دو عــدد، خامــه دو قاشــق خــواری، 

نــان ترتیال 12 عدد. 
پیــاز رو پوســت بگیرید و خرد کنید.

ــم  ــا رو ه ــه ای ه ــل دلم ــای فلف ــه ه  دان
جــدا کنیــد و بعد اون ها رو خرد کنید.

 حبــه هــای ســیر رو پوســت بگیریــد و 
خــرد کنیــد. گوجــه هــا رو خــرد کنیــد. 
ــرش  ــازک ب ــویید و ن ــز بش ــه رو تمی پیازچ
بزنیــد. بــرگ هــای نعنــاع رو بچینیــد و 
خــرد کنیــد. آواکادوهــا رو نصــف کنیــد، 
ــد  ــد و بع ــا رو دربیاری ــای اون ه ــته ه هس
اون هــا رو پوســت بگیریــد. گوشــت آواکادو 

رو بــا چنگال له کنید.
ــا  ــن ت ــت بدی ــن تف ــوری روغ ــق غذاخ قاش
فلفــل  همــراه  بــه  رو  بشن.ســیر  نــرم 
ــا  ــرای 1 ت ــره اضافــه کنیــد و ب ــکا و زی پاپری
ــد گوشــت  ــن. بع ــت بدی ــه تف ــه دیگ 2 دقیق
ــا قهــوه ای رنــگ بشــه  رو اضافــه کنیــد و ت
ــد،  ــه کنی ــت رو اضاف ــن.آب گوش ــت بدی تف
درب ظــرف رو بذاریــن و اون هــا رو تــا آب 
مــواد کشــیده بشــه بــرای حــدود 45 دقیقــه 
بپزین.فــر رو بــا حــرارت 1۸0 درجــه ســانتی 
ــرای تهیــه سالســا، گوجــه  گــراد گــرم کنید.ب
فرنگــی، پیازچــه، گشــنیز و آب نصــف لیمــو 

هــا  اون  بــه  ترکیــب کنیــد.  هــم  بــا  رو 
ــد. ــه کنی ــل ســیاه اضاف ــدری نمــک و فلف ق
ــه، آواکادوی  ــردن گوآکامول ــت ک ــرای درس ب
لــه شــده رو بــا خامــه و آب نصفــه ی دیگــه 
لیمــو ترکیــب کنیــد. بــه اون هــا کمــی 
هــای  بزنید.نــان  ســیاه  فلفــل  و  نمــک 
ترتیــال رو در ســینی فــر بچینیــد و بــرای 
حــدود 3 تــا 4 دقیقــه تــا تــرد بشــن، 

بدین. حرارت 

تاکوی گوشت

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می 
تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.
اریسون سووت ماردن
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پیام دیروز در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر استان ها   
صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه »البرز فردا« از از سرمایه 
گذاری 9 هزار میلیاردی در زمینه ارتباطات در 

این استان خبر داده و گفته پهنای باند البرز 10 
برابر شده است.

روزنامه »تماشا« در صحبتی از دبیر 
جشنواره بین المللی عکس  گفته این 

جشنواره بزرگ ترین رویداد هنری جنوب 
کشور بوده است. 

روزنامه »خراسان شمالی« از آغاز 
عملیات اجرایی بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 

ایران در جاجرم خبر داده.

روزنامه »مهد تمدن« در گزارشی با 
تیتر » ارتباط تبریز با قلب اروپا ممکن شد« 

به افتتاح خط هوایی-هامبورگ پرداخته. 

روزنامه »افسانه « از دستور روحانی 
برای منطقه ویزه اقتصادی الر خبر داده. 

روزنامه »پیام عسلوییه« در 
گزارشی به موضوع ورود توریست به بوشهر 

پرداخته و گفته بوشهر شهر خالی از توریست 
است. 

روزنامه »خراسان جنوبی« در 
گزارشی به موضوع مهاجرت از یک شهر مرزی 

پرداخته و گفته در در پنج سال هفت هزار 
نهباندانی از این شهرستان مهاجرت کرده اند. 

روزنامه »زاینده رود« در صحبتی 
از معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن این 

استان گفته صادرات اصفهان به دو میلیارد دالر 
می رسد.

روزنامه »اصفهان امروز« در 
گزارشی از همایش جمعیت اداره کل ثبت 

احوال پرداخته و گفته خطر پیری در کمین 
اصفهان قرار دارد. 

روزنامه »پیام آشنا « در گزارشی به 
کشف داروی تاریخ گذشته در سه داروخانه 

فردیس پرداخته.

روزنامه »خبر شمال « از وصول 414 
میلیاردی مالیات این استان خبر داده.

روزنامه »دریا « در گزارشی به موضوع 
توسعه جایگاه کانتینری در بندر  شهید رجایی 

پرداخته. 

البرز

فارس

خراسان 
شمالی

آذربایجان
 شرقی

فارس

بوشهر

خراسان 
جنوبی 

اصفهان 

اصفهان 

 البرز

مازندران

 هرمزگان



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 947 | یکشنبه 25 تیر 1396

14
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کره جنوبی در ایران سوپرمارکت می زند
بزرگترین شرکت سوپرمارکت های زنجیره ای کره جنوبی اعالم کرد قراردادی با یک 
شرکت ایرانی برای راه اندازی شعب این فروشگاه زنجیره ای در ایران به امضا رسانده 
است.

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

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 3۸00
بیشترین قیمت: ......... 4530

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اقـالم مصرفـی

اطالعـات مهـم در کامپیوتـر شـما ممکـن اسـت از 
دسـت برونـد. بنابرایـن اگـر ایـن اطالعـات بـرای 
شـما بـا اهمیـت هسـتند و تنهـا یک نسـخه از آنها 
را در حافظـه کامپیوتـر خـود ذخیـره کـرده ایـد، به 
شـما توصیـه مـی کنیـم یـک نسـخه پشـتیبان از 
ایـن اطالعـات روی یـک هـارد اکسـترنال تهیـه 
از  پـر  شـما  سیسـتم  اگـر  ایـن  بـر  کنید.عـالوه 
اطالعـات، عکـس هـا و آهنـگ هایـی اسـت کـه 
قصـد نداریـد آنهـا را پـاک کنیـد، بهتـر اسـت بـه 
فکـر تهیـه یـک هارد اکسـترنال باشـید تـا بتوانید 
بـه همـه این اطالعات بـه صورت یکجا، دسترسـی 

داشـته باشـید.

انواع حافظه خارجی
Solid- دو نـوع درایـو ذخیـره سـازی اطالعـات 

 SS، Hard Disk اصطالحـا  State Drivesیـا 
دارد. وجـود   HDD اصطالحـا  یـا   Drive

SSD هـا بسـیار سـریع هسـتند ولـی نسـبت بـه 
 SSD هـا گرانتـر مـی باشـند. بـرای خریـد HDD
در حجـم بـاال باید حـدودا چهار برابـر HDD هزینه 
کنیـد SDD هـا همچنیـن امـن تـر هسـتند. اگـر 
مقاومـت هـارد بـرای شـما مهم اسـت مـی توانید 
از مـدل هـای قـوی و ضـد ضربـه اسـتفاده کنیـد. 
بیرونـی  پوشـش  دارای  معمـوال  هـا  درایـو  ایـن 
مـی باشـند کـه مقاومـت دسـتگاه را بیشـتر مـی 
کننـد. حافظه هـای SSD برخـالف HDD ها هیچ 
از HDD  هـا  ندارنـد و کمتـر  قسـمت مکانیکـی 
آسـیب پذیرنـد. اگـر دیسـک سـخت اکسـترنال 
HDD داشـته باشـید و هنگام خواندن و یا نوشتن 
اطالعـات بـه آن ضربـه وارد کنید بـه احتمال باالی 
90 درصد دیسـک سـخت اکسـترنال شـما آسـیب 

خواهـد دیـد. در عـوض HDD ها ارزان می باشـند 
 1TB 500 و تـا حجمGB و در ظرفیـت هـای بـاالی
باالتـر  و  اسـت(   1024GB ترابایـت هـر   2TB( و

موجـود می باشـند. 

انواع مختلف هارددیسک های 
اکسترال

پیـش از دسـته بندی درایو های HDD اکسـترنال 
الزم اسـت بدانیـد کـه درون درایوهـای اکسـترنال 
یـک HDD وجـود دارد و در واقـع هارد اکسـترنال 
از یـک HDD معمولـی بعـالوه یـک مـدار سـاده 
مبـدل SATA بـه USB تشـکیل شـده اسـت کـه 
در یـک کیـس جذاب قـرار گرفتـه انـد. درایو های 
دسـته  دو   )HDD External( اکسـترال  سـخت 

باشـند: می 
دیسـک سـخت هـای اکسـترنال بـدون آداپتور که 
اصطالحـا بـه آنهـا هـارد دیسـک هـای اکسـترنال 

پاسـپورتی گفتـه می شـود.

دیسک سخت های اکسترنال
 با آداپتور

تـر،  سـبک  پاسـپورتی،  اکسـترال  هـای  درایـو 
کوچـک تـر و کندتـر از درایـو هـای اکسـترال بـا 
آداپتـور مـی باشـند. بـرق مـورد نیـاز ایـن درایوها 
از طریـق پـورت USB تامیـن مـی گردد و سـرعت 
HDD داخلـی آنهـا نیـز معمـوال 5400 دور در ثانیـه 
اسـت. در داخـل ایـن درایـو هـای اکسـترنال یک 
HDD نـوت بـوک قرار دارد. این درایـو وزن و ابعاد 
کوچکتـری داشـته و بـه راحتـی قابـل حمـل مـی 
پاسـپورتی  اکسـترال  هـای  درایـو  قیمـت  باشـد. 
تقریبـا دو برابـر درایـو هـای اکسـترنال بـزرگ یـا 

آداپتـوری اسـت. امـا درایـو هـای اکسـترنال بـا 
آداپتـور وزن سـنگین تـر و ابعـاد بزرگتر و سـرعت 
بـا  اکسـترنال  هـای  درایـو  درون  دارنـد.  بیشـتر 
 HDD  ( معمولـی   HDD یـک  معمـوال  آداپتـور 
کامپیوترهـای رومیـزی( بـا سـرعت ٧200 دور در 

ثانیـه اسـتفاده مـی شـود.

چه ظرفیتی برای شما
 مناسب تر است؟

ایـن مـورد بسـتگی بـه ظرفیـت اطالعاتـی دارد که 
در حافظـه ذخیـره سـازی خارجـی  داریـد  قصـد 
نگـه داریـد. اگر بیشـتر اطالعـات شـما، فایل های 
Word و اطالعـات اینچنینـی هسـتند کـه حجـم 
 320 یـا   250 هـارد  توانیـد  مـی  ندارنـد،  زیـادی 
گیگابایتـی تهیـه کنیـد و اگـر بیشـتر فایـل هـای 
شـما را موزیـک و عکـس و فیلـم تشـکیل مـی 
دهنـد، مـی توانیـد هـارد 500 گیگابایتـی ، 1 و یا 2 

ترابایتـی تهیـه کنیـد.

امنیت درایو
بعضـی از درایوهـا دقیقـا مشـابه یک مخـزن عمل 
مـی کننـد. یعنـی تنهـا اطالعات شـما را درون خود 
نگـه مـی دارند. ولـی درایو هایـی نیز وجـود دارند 
بازیابـی  ماننـد  بیشـتری  امکانـات  و  امنیـت  کـه 
راحـت فایـل هـا و یـا تهیـه نسـخه پشـتیبان بـه 

صـورت اتوماتیـک فراهـم مـی کنند.
ایـن امکانـات ممکن اسـت برای شـما هزینه بردار 
باشـند و قیمـت درایـو را بـاال ببـرد. بنابرایـن کامال 
بسـتگی بـه نیـاز و اهمیـت امنیـت اطالعات شـما 

دارد.

سرعت
درایـو  از  خوانـدن  و  نوشـتن  سـرعت  زمانـی کـه 
هـای  پـورت  بـه  بایـد  دارد،  اهمیـت  بـرای شـما 
 USB دسـتگاه توجـه کنیـد. بیشـتر درایـور هـا از
2.0 یـا eSATA پشـتیبانی مـی کننـد ولـی پورت 
ممکـن  و  نیافتـاده  جـا  کامـال  هنـوز   3.0  USB
اسـت همـه درایـو هـا از آن پشـتیبانی نکننـد. در 
هـر حـال وجـود USB 3.0 در درایـو یـک مزیـت 
 eSATA از  MAC اسـت. دسـتگاه هـای بـزرگ 

نمـی کننـد. پشـتیبانی 
اگـر از Mac اسـتفاده مـی کنید، بـه قابلیت اتصال 

درایـو از طریق FireWire نیـز توجه کنید.
سـرعت eSATA از USB 2.0 بیشـتر اسـت. ولی 
معمـوال نیـاز بـه یـک منبـع انـرژی خارجـی دارد 
بنابرایـن بـرای اسـتفاده از ایـن پـورت بـرای جا به 
 ،HD جایـی فایـل هـای بـزرگ ماننـد فیلـم هـای
معمـوال بایـد از درایوهـای اکسـترنال بـا آداپتـور 

اسـتفاده کنیـد.

راهنمای خرید 
هارد اکسترنال

ــرگ  ــن ب ــون 7۸ هــزار ت ــدای فصــل برداشــت تاکن رییــس ســازمان چــای گفــت کــه از ابت
ســبز چــای بــه ارزش حــدود 155 میلیــارد تومــان از چایــکاران خریــداری شــده کــه از ایــن 
میــزان بیــش از 1۸ هــزار تــن چــای خشــک تولیــد شــده اســت. تاکنــون بالــغ بــر ۸1 میلیــارد 
تومــان بیــش از 52 درصــد مطالبــات چایــکاران پرداخــت شــده و مابقــی آن نیــز بــه تدریــج 
ــزان  ــه می ــان اینک ــا بی ــان ب ــی روز به ــود. محمدول ــز می ش ــا واری ــاب آنه ــه حس ــن و ب تامی
پرداخــت مطالبــات چایــکاران ســه برابــر ســال گذشــته در همیــن بــازه زمانــی اســت، افــزود: 
ــکاران  ــاب چای ــه حس ــان ب ــارد توم ــا 27 میلی ــی تنه ــازه زمان ــن ب ــته در همی ــال گذش در س

واریــز شــده بــود.

نفــت روز جمعــه تحــت تاثیــر آمــاری کــه آهســته شــدن رونــد رشــد 
دکل هــای حفــاری نفــت آمریــکا را نشــان داد و همچنیــن دور نمــای 
رشــد باالتــر تقاضــا، روز جمعــه بــرای پنجمیــن روز متوالــی افزایــش 
ــود  ــته صع ــه گذش ــدود دو هفت ــت در ح ــن قیم ــه باالتری ــت و ب یاف
کــرد. نفــت وســت تگــزاس اینترمدیــت بــرای تحویــل در اوت در بــازار 
نیویــورک 46 ســنت یــا یــک درصــد افزایــش یافــت و در 46.54 دالر 
در هــر بشــکه بســته شــد. بهــای معامــالت ایــن بــازار بــرای کل هفتــه 

5.2 درصــد رشــد کــرد.
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مطالبات چایکاران پرداخت شد افزایش قیمت  نفت در هفته گذشته 

نبض بازار

فروش دستگاه رول 
فرمینگ دو طبقه 

سینوسی شادوالین
قیمت توافقی

سینوسـی  فرمینـگ  رول  دسـتگاه 
فـروش  تحویـل،  آمـاده  شـادوالین 
فرمینـگ  رول  دسـتگاه  تعـدادی 
فـروش  ایـران،  در  تحویـل  آمـاده 
طبقـه،  دو  فرمینـگ  رول  دسـتگاه 
فرمینـگ  رول  دسـتگاه  فـروش 
شـادوالین،  سینوسـی  طبقـه  دو 
فـروش دسـتگاه رول فرمینـگ یک 
فـروش  شـادوالین،  طـرح  طبقـه 
دسـتگاه رول فرمینـگ یـک طبقـه 

طـرح دامپـا، فـروش دسـتگاه رول 
ویـژه  بـا شـرایط  فرمینـگ 

تماس: 09133316692  ایمانیان 

کاشت میلگرد و 
کرگیری بتن

قیمت توافقی
بتـن  کاری  سـوراخ  و  گیـری  کـر 
همـه  در  میلگـرد  کاشـت  مسـلح، 
سـایز و عمـق بـا چسـب مخصوص، 
تخریـب بتـن و سـاختمان، کاشـت 
انکـر بولـت و رول بولـت، افزایـش 
ابعاد فوندانسـیون و فروش چسـب 

. بتن
تماس: 09158009685

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

قابلیت اتصال به شبکه
اگــر تصمیــم نداریــد از ایــن درایــو در یــک شــبکه خانگــی یــا اداری اســتفاده کنیــد، 
نیــازی بــه بررســی قابلیــت شــبکه در درایــو خــود نداریــد. ولــی اگــر قــرار اســت از ایــن درایــو 
Network- در شــبکه خانگــی یــا شــبکه کوچــک اداری خــود اســتفاده کنیــد بایــد قابلیــت
ــارد  ــد ه ــا مانن ــو ه ــن درای ــد. ای ــی کنی ــا NAS را بررس ــا اصطالح Attached Storage ی
هــای اکســترنال بزرگــی مــی باشــند کــه مــی تواننــد بــه طــور اتوماتیــک از چنــد کامپیوتــر 
نســخه پشــتیبان تهیــه کننــد و یــا کامپیوترهــای موجــود در شــبکه بــرروی آنهــا اطالعــات 

بنویســند و یــا بخواننــد.

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     43,400,000 .................................... EFدنا با موتور ٧
پژو 20٧ جدید ............................................42,000,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,300,000

رنو کپچر 201٧ .......................................... 115,000,000   
31,٧00,000 ................................................. LX  سمند
40,800,000 ......................................... LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 26,800,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز ........... 38,300,000
38,900,000 ........................ V8 پژو 206 صندوقدار
34,400,000  ........................................................ LX رانا

سایپا
سایپا 111 ..................................................... 21,600,000     
28,300,000 ............................................... EX   ساینا
2٧,٧00,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

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

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

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

مدیران خودرو
  ٧6,500,000  ............................ S X33   ام وی ام
MVM 550 اتوماتیک ..........................  59,500,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .........  45,000,000 
٧4,000,000  ............. )Excellent( 5 چری آریزو

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

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

این صفحه می خوانیم
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مجازی

معـــاون وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری 
ــاخت های  ــات وضعیـــت زیرسـ اطالعـ
ـــال  ـــار س ـــی چه ـــور را ط ـــی کش ارتباط

گذشته تشریح کرد.
ارتباطـــات  شـــرکت  عملکـــرد 
زیرســـاخت طـــی نشســـتی از ســـوی 
ـــت.  ـــرار گرف ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــس م مجل
مدیـــر عامـــل شـــرکت ارتباطـــات 
زیرســـاخت در ایـــن نشســـت، ســـیر 
رشـــد زیرســـاخت های ارتباطـــی کشـــور 
و ظرفیـــت دسترســـی مـــردم بـــه 
ــال  ــار سـ ــی در چهـ ــای ارتباطـ ابزارهـ
اخیـــر را فرآینـــدی غیـــر قابـــل بـــاور 
آذری  جـــواد  محمـــد  دانســـت. 

جهرمـــی همچنیـــن اعـــالم کـــرد کـــه 
ــان از  ــا همچنـ ــود مـ ــن وجـ ــا ایـ بـ
ـــث  ـــا از حی ـــان در دنی ـــگاه مطلوبم جای
اطالعـــات  و  ارتباطـــات  فنـــاوری 

فاصله داریم.
ـــل  ـــار ســـال قب ـــه جهرمـــی، چه ـــه گفت ب
ــترک  ــر مشـ ــون نفـ ــدود 4 میلیـ حـ
ADSL و 300 هـــزار نفـــر مشـــترک 
ــود  ــور وجـ اینترنـــت موبایـــل در کشـ
داشـــت؛ امـــا اکنـــون مشـــترکان 
ــر و  ــون نفـ ــت 10 میلیـ ــت ثابـ اینترنـ
 40 موبایـــل  اینترنـــت  مشـــترکان 
میلیـــون نفـــر شـــده اند و ســـرانه 
ـــز از  ـــت نی ـــه اینترن ـــر ب دسترســـی کارب

ــه 35  ــه بـ ــر ثانیـ ــت بـ ــک کیلوبیـ یـ
کیلوبیـــت بـــر ثانیـــه رســـیده  اســـت. 
شـــبکه  بانـــد  پهنـــای  همچنیـــن 
انتقـــال کشـــور از 1116 گیگابیـــت بـــر 
ــر  ــت بـ ــزار گیگابیـ ــه 12 هـ ــه بـ ثانیـ
ــت در  ــت و دولـ ــیده اسـ ــه رسـ ثانیـ
برنامـــه ششـــم توســـعه بـــه دنبـــال 
رســـاندن پهنـــای بانـــد بـــه 60 برابـــر 
ظرفیـــت فعلـــی اســـت. ظرفیـــت 
پهنـــای بانـــد داخلـــی نیـــز بـــا رشـــد 
ـــر  ـــت ب ـــدی، از 625 گیگابی ـــزار درص ه
ثانیـــه بـــه 7000 گیگابیـــت بـــر ثانیـــه 

رسیده است.
بنـــا بـــر آمـــاری کـــه معـــاون وزیـــر 

ـــالم  ـــات اع ـــاوری اطالع ـــات و فن ارتباط
کـــرده اســـت، شـــرکت ارتباطـــات 
ملـــی  داده  مرکـــز   7 زیرســـاخت 
راه انـــدازی کـــرده اســـت و 63 هـــزار 

کیلومتر فیبر نوری کشیده است.
جهرمـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــران 
کاربـــران  جمعیـــت  بزرگ تریـــن 
ــت:  ــه را دارد، گفـ ــت در منطقـ اینترنـ
“اکنـــون 400 میلیـــون گوشـــی تلفـــن 
همـــراه و 100 میلیـــون ســـیم کارت در 
ــزار  ــت، 24 هـ ــا اسـ ــت ایرانی هـ دسـ
ـــور  ـــی در کش ـــد اینترنت ـــایت خری وبس
داریـــم و یـــک درصـــد از دامنه هـــای 
ـــه ی  ـــه دامن ـــق ب ـــا متعل ـــی دنی اینترنت
ــد از  ــن 1.5 درصـ ــت. همچنیـ   IR اسـ
زبـــان  اختیـــار  در  وب  محتـــوای 

فارسی است.”

تغییرات وضعیت اینترنت کشور طی ۴ سال گذشته

ــرده  ــد ک ــرام تایی ــذار تلگ ــان گ داورف، بنی
کــه تــا پایــان تابســتان راه بهتــری را بــرای 
ــار  ــا در اختی ــت اعالن ه ــی و مدیری بررس
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــن ق ــران اپلیکیش کارب
پیام رســان  ایــن  معناســت کــه  بــدان 
ــنتر  ــن س ــک نوتیفیکیش ــه ی ــوب ب محب

ــد. ــد ش ــز خواه مجه

ایـن ربـات مانند گـوگل، یک موتور جسـتجوی 
قدرتمنـد بـرای محتوای کانال هـای تلگرام عمل 
می کنـد. کافیسـت کلمـات کلیدی خـود را برای 
آن ارسـال کنید تا در کسـری از ثانیه نتایج را به 

شما نشـان دهد.

دکتـر فیـروز نادری، دانشـمند ایرانی سـاکن 
آمریـکا بـا انتشـار توییـت زیـر مـرگ مریم 
میرزاخانـی، ریاضـی دان و نخسـتین زن و 
ایرانـی برنده مـدال فیلـدز )بزرگترین جایزه 

در ریاضیـات( را تاییـد کـرد.

توییترگردی
پاول داورف

تلگرام گردی
MySeekerBot ربات

توییترگردی
مرگ مریم میرزاخانی

هادی حیدری، کارتونیست طرح زیر را به 
مناسبت دو سالگی »برجام« در شناسه 

@hadi_heidari .شخصی اش به اشتراک گذاشته

این کاربر تصویر زیر را با عنوان »پیشرفت شهر و 
نابودی طبیعت« به اشتراک گذاشته است.

@aminhomaa 

شناسه وبسایت »خیکی ها« با انتشار تصویر زیر 
از راه اندازی کمپین »فقط یک لیوان کمتر« خبر 

@khikkiha               .داده است

این کاربر تصویر زیبای زیر را بدون عنوان با 
دنبال کنندگان خود به اشتراک گذاشته است. 
@smary_nouri

یک مماس می گوید:
قبــال فقــط ورزش بــرای ســالمتی ضــرر داشــت، حــاال ظاهــرا علــم و دانــش هــم 

ضــرر داره! خــدا بیامــرزدش مریــم میرزاخانــی رو…

سیگنال معکوس می گوید:
بابــا ايــن گوشــی جديــدا كــه پشــتش بــاز نميشــه، باتريــش در نميــاد، چيــه؟! 
مــا قديمــا گوشــيمون ســرطانم می گرفــت باتريشــو در مياورديــم، جــا می زديــم درســت 

ميشــد!

شیوید می گوید:
بــه نظــرم قبــل از ازدواج بشــینین بــا طــرف بحــث کنیــد کــه آیــا دمپایــی توالــت 

رو خیــس می کنــه یــا نــه؟! خیلــی موضــوع مهمیــه… ازش ســطحی رد نشــین

فاربی می گوید:
ــه،  ــت كم ــی پول ــه وقت ــه ك ــش اين ــن خوبي ــک« بزرگتري ــل »آلون ــی مث اپ هاي
ــو بقيــه  ــا كــه امــالک ميرفتــی ازت می پرســيد بودجــه ات چقــدره؟ جل ديگــه مثــل قبلن

ــت نميكشــی كــه بگــی كمــه! خجال

روژی می گوید:
ــا رو دوســت  ــم! حیوون ــاب خشکشــون می کنی ــم، الی کت ــارو دوســت داری گله
ــدادن  ــاد ن ــون ی ــت؛ بهم ــا نیس ــر م ــم. تقصی ــون می کنی ــس زندونیش ــوو قف ــم ت داری

ــیم… ــته باش ــوری دوســت داش چط

هانا نوسلوف می گوید:
ــش  ــم، زدم ــو بفروش ــوام گیتارم ــم، می خ ــول الزم ــت: پ ــی گف ــروه یک ــوی گ ت
تــوو »دیــوار«. یکــی دیگــه جــواب داده آخــه گیتــاری رو کــه بکوبــی تــوو دیــوار رو کــدوم 

می خــره؟! ناقص العقلــی 

زکی پدیا می گوید:
ایــن دایناســوری کــه جدیــدا فســیلش پیــدا شــده موقــع نقشــه برداری اتوبــان 

تهران-شــمال زنــده بــوده!

منم سارا می گوید:
بدتریــن قســمت شــنبه اونجاســت کــه بــاز بایــد همــکار عنقــی کــه عیــن بــرج 

زهرمــاره رو ببینــی و یــک هفتــه دیگــه باهــاش ســر کنــی!

گروه  هتل های ترامپ از وقع حمله هکری خبر داده که بر اثر آن اطالعات کارت های 
اعتباری شماری از مشتریان در کنار اطالعات سیستم رزرواسیون به سرقت رفته 

است. این حمله هکری در سیستم اتوماسیون ثبت رزرو اتاق ها روی داده و هکرها با 
به دست آوردن اطالعات ورود موفق به نفوذ در این سیستم شدند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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» برای گل سرخ « 
به کارگردانی مصیب اسدی 
محصول حوزه هنری استان 

کرمان به بخش نهائی 
دوازدهمين جشنواره ملی »فيلم كوتاه رضوی« راه یافت.

بررسی آثار 

خالد حسینی 
یکشنبه 25 تیرماه 

اجرا: روزبه غضنفری
کرمان میدان کوثر بلوار نصر 

محوطه شهرداری کتاب فروشی طاقچه

اجرای زنده گروه

 پازل باند
 برای اولین بار در کرمان

31 تیر ساعت 20:30
مکان: سالن اداره کار ) تالش(

جشنواره

کنسرتنشست

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزي که مرداويز - قهرمان ملي 
ايرانيان همدان را آزاد ساخت

شـــانزدهم جـــوالی 931 ميـــالدي »مرداويـــز« 

قهرمـــان ملـــي ايرانيـــان كـــه بـــراي احيـــاء 

اســـتقالل، آزادی و حاکمیـــت ملـــی ايـــران كمـــر 

همـــت بســـته بـــود شـــهر همـــدان را از عوامـــل 

ـــام  ـــه ن ـــا را ب ـــت و آنج ـــس گرف ـــي پ ـــه عباس خليف

»مـــردم ايـــران« متصـــرف شـــد. همـــدان كـــه از آن 

ـــزاره  ـــران در ه ـــت اي ـــتين پايتخ ـــوان نخس ـــه عن ب

اول پيـــش از ميـــالد نـــام بـــرده مـــي شـــود در 

ــود.  ــرده بـ ــقوط كـ ــالدي، سـ ــال 642 ميـ سـ

ــته  ــران بپاخاسـ ــمال ايـ ــه از شـ ــز کـ      مردآويـ

ـــان و  ـــه كاش ـــزی ازجمل ـــق مرک ـــپس مناط ـــود س ب

ـــت  ـــان را پايتخ ـــد؛ اصفه ـــرف ش ـــان را متص اصفه

ايـــران اعـــالم كـــرد و نخســـتين جشـــن ســـده 

پـــس از اضمحـــالل امپراتـــوري ساســـانيان را در 

ـــهر  ـــالدي در آن ش ـــال 933 مي ـــاه در س ـــن م بهم

برگـــزار و تاکیـــد کـــرد کـــه مراســـم »نـــوروز« و 

اعیـــاد ملـــی دیگـــر عينـــا مطابـــق عهـــد قديـــم 

ـــخن  ـــی س ـــه فارس ـــز ب ـــی ج ـــود و کس ـــزار ش برگ

نگویـــد.

ـــورخ  ـــري م ـــر طب ـــن جري ـــد اب ـــر محم     ابوجعف

نامـــي ايـــران و صاحـــب تاريـــخ 16 جلـــدي 

ــت و  ــالدي درگذشـ ــال 922 ميـ ــه سـ ــري بـ طبـ

ـــاي وطندوســـتانه  ـــي ه ـــق نشـــد شـــرح قهرمان موف

ـــگارد. در آن زمـــان  ـــز، را برن هموطـــن خـــود، مرداوي

ـــته  ـــي بپاخاس ـــران قهرمانان ـــه اي از اي ـــر گوش در ه

ـــه وطـــن عظمـــت گذشـــته و اســـتقالل  ـــا ب ـــد ت بودن

ـــه  ـــد ك ـــده نگهدارن ـــي را زن ـــان پارس ـــند و زب بخش

ـــان(  ـــا )ديلم ـــي ه ـــا و گيالن ـــي ه ـــان مازندران درمي

- اســـفار )اســـوار(، مـــاكان، مرداويـــز و پســـران 

ـــد. ـــد آوازه ترن ـــه بلن بوي

جهانی سازی از پایین
جرمی بریچر- تیم کاستلو – برندان اسمیت 

حسن نورائی
نشر سروش

جرمی بریچر )    - 1946(، تیم کاستلو )    -1945( و برندان اسمیت 
)    -1972(، پژوهشگران حوزه جهانی سازی هستند. 

نویسـندگان »جهانی سـازی از پاییـن« معتقدنـد، پیدایـش جنبـش 
اجتماعـی بین المللـی طرفـدار جهانـی سـازی از پاییـن، شـرایط کنش 
انسـانی را دگرگـون می سـازد.  این جنبـش امکانات و مقـدورات تازه ای 
بـرای پرداختـن به قضیه جهانی سـازی از باال و نیز مسـائل دیرپای فقر، 
ظلـم، جنـگ و نابـودی محیـط زیسـت فراهـم مـی آورد.   هر جنبشـی 
برداشـتی از خـود دارد کـه یا به صورت مجموعه ای تلویحـی از انگاره های 
عمدتـًا جلوه گـر در کنـش اسـت یـا به صـورت نظریه ای رسـمیت یافته 
یـا چیـزی میـان ایـن دو.  کتاب حاضـر چشـم اندازی دربـارۀ ویژگی ها، 

ارزش هـا، اهـداف و راهبردهـای ایـن جنبش نوپا اسـت.  

این اثر در نه فصل تدوین شده است: 
از  مختصـری  بررسـی  آن«  و کابـوس  »جهانی سـازی  اول   در فصـل 
جهانی سـازی از باال و مشـکالت ناشـی از آن برای مردم و محیط زیسـت 
ارائـه می شـود.  سـپس به تشـریح طرح هـا و نقشـه هایی می پردازند که 
از طریـق آن، افـراد مختلـف بـا جهانی سـازی از باال به چالش برخاسـته و 
در راسـتای جنبش جمعی برای جهانی سـازی از پایین، دسـت به دسـت 
هـم داده اند.  نویسـندگان در فصـل دوم، »قدرت جنبش های اجتماعی«، 
مشـخصۀ جنبش هـای اجتماعـی را بررسـی می کننـد و نشـان می دهند 
که جنبشـی مثـل جهانی سـازی از پایین چگونـه به احتمـال می تواند بر 
فراینـد پرقدرتـی همچـون جهانی سـازی از بـاال تاثیر بگذارد.  فصل سـوم 
»دو، سـه، چندیـن سـطح« رابطـۀ بیـن جهانی سـازی از پاییـن و قـدرت 
دولـت را نشـان می دهـد.  در فصـل چهـارم، »پرداختـن بـه تضادهـا«، 
نویسـندگان نشـان می دهنـد کـه چگونـه جنبـش جهانی سـازی از پایین 
می توانـد بـه تضادها و تناقضات آن بپـردازد.  در فصل پنجم »جهانی برای 
تسـخیر- بـه چه منظـور؟« دیدگاه مشـترک در حال ظهور جهانی سـازی 
از پایین را بررسـی می شـود.  در فصل ششـم، »پیش نویس یک برنامۀ 
جهانـی«، نمونـه محتملـی از برنامه مشـترک در حال ظهور جهانی سـازی 
از پاییـن را بـه دسـت می دهنـد.  در فصـل هفتـم، »خودسـازمان دهی از 
پایین«، ظهور شـبکه های جنبش اجتماعی فراملی و سـازمان های کنش 
گـروه، پایۀ خویشـاوندی را بررسـی و قدرت ها و ضعف هـای آن را ارزیابی 
می کنند.  در فصل هشـتم، »هیچ جنبشـی یک جزیره نیسـت«، نشـان 
می دهـد کـه چگونـه جهانی سـازی از پاییـن بایـد به مردم حـق مخالفت 
با جهانی سـازی، سیاسـت انتخاباتـی، دولت ها، منطقه گرایی و کسـانی را 
کـه بـه احتمـال تحوالتی اعتدالی در نظـام موجود صورت خواهنـد داد، به 
متحدان خود ربط دهند.  در فصل نهم، »آن را اصالح کنید یا بسـاطش را 
برچینید«، تعامل یا کنش دوسـویه موجود میان ابتکار جنبش و واکنش 
نخبـگان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و نشـان می دهـد کـه چطـور قـدرت 
مـردم می توانـد منجـر بـه تحول اجتماعـی شـود.  نویسـندگان در آخر به 
جمع بنـدی اهمیـت تاریخی جنبـش جهانی سـازی از پاییـن می پردازند. 

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه صدا به بررسی گزینه های شهرداری تهران 
پرداخته است. چه کسی شهردار پایتخت می شود؟

بوستان طلعتش را نوبهاری دیگرست
چشمم از عکس جمالش الله زاری دیگرست

از میان جان من هرگز نمی گیرد کنار
گر چه هر ساعت میانش در کناری دیگرست

تا لب میگون او در داد جان را جام می
چشم مست نیم خوابش را خماری دیگرست

عاشقانرا با طریق زهد و تقوی کار نیست
زاهدی در مذهب عشاق کاری دیگرست

ایکه در حسن و لطافت در جهانت یار نیست
تا نپنداری که ما را جز تو یاری دیگرست

زلف مشکینت چرا آشفته شد چون کار من
یا ترا کاریست کو آشفته کاری دیگرست
بارها گفتم که دل برگیرم از مهرت ولیک
بار عشقت بر دلم این بار باری دیگرست

گرچه چین پیوسته در ابروی مشکینت خطاست
در خم زلف تو هر چین زنگباری دیگرست
شیرمردانرا اگر آهو شکارست این عجب

کاهوی چشم ترا هر دم شکاری دیگرست
از جهان خواجو طریق عاشقی کرد اختیار
بختیار آنکس که او را اختیاری دیگرست

خواجوی کرمانی 

عاشقا!
در خویش بْنگر

ُسخره ی َمردم مشو
  

موالنا

عکس نوشت

عکس: هاله پارسا

شما همیشه اون مدلی که دلت خواسته زندگی 
کردی؛ من و خیلی های دیگه اون مدلی که مجبور 

بودیم زندگی کردیم

فیلم: قصه ها
خواب تلخ

کارگردان:  محسن امیریوسفی
ساعت:19

خالصه: »خواب تلخ«، داستان مرده 
شور پیری به نام اسفندیار در شهر 

قدیمی سده )خمینی شهر فعلی( است 
که با عزرائیل مواجه می شود. همۀ 
آدم های فیلم از اسفندیار گرفته تا 

قبرکن، مرده شور زن و مردی که لباس 
مرده ها را می سوزانند، نابازیگرند و در 

نقش واقعی خود ظاهر شده اند.

سوگ
کارگردان: مرتضی فرشباف

ساعت:21
خالصه: این فیلم سینمایی که آشکار 
شدن یک سری حوادث در طول یک 

سفر را به تصویر می کشد، داستان 
زوج جوان و ناشنوایی را روایت 

می کند که به تهران سفر می کنند.

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


