
رییـس شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصالح 
طلبـان گفـت کـه انتظـار دارد حسـن روحانی 
بـا اصـالح طلبـان مشـورت کنـد. محدرضـا 
عـارف در نشسـت هم اندیشـی شـورای عالی 
سیاسـت گذاری اصالح طلبـان گفـت کـه در 
انتخابـات اردیبهشـت هیـچ شـکی نیسـت 
کـه پیـروزی روحانـی مدیـون اصالح طلبـان 
اسـت. خواهش ما در آسـتانه تشکیل دولت 
دوازدهـم همراهی و هماهنگی با فراکسـیون 
امیـد اسـت و هیـچ سـهم خواهی نخواهیـم 
داشـت. وی در بخـش دیگری از سـخنانش 
گفـت کـه از همراهـی و همدلی همه شـورای 
اسـتان ها، تشـکر می کنـم  در  اصالح طلبـان 
دسـتاورد بـزرگ مـا در دهه ۹۰ شـورای عالی 
بـود، این شـورا در دو مرحله انتخابات سـعی 
بـه  نکنـد.  دخالتـی  اسـتان ها  کار  در  کـرد 
منتخبان شـورا ها در اسـتان ها و شهرستان ها 
تبریـک می گوییـم. تشـکیل شـورا یکـی از 
دسـتاوردهای مهـم دولـت اصالحـات اسـت 
کـه بایـد حفظ شـود و به تعهـدات خود عمل 
کنیـم، شـورا ها پارلمانی های محلی هسـتند. 
وی بـا بیـان اینکـه  نمی خواهم مسـائلی که 

در انتخابـات قبل از سـال ۹۰ داشـتیم مطرح 
کنـم، اظهـار کرد: »به طور طبیعی در سـال ۹۱ 
و آرام آرام حضـور پیـدا کردیـم و بـه رویکـرد 
اعتمادسـازی بـا مـردم بـه خصـوص بعـداز 
حوادث سـال ۸۸ که اتفاق افتاد، رسـیدیم.« 
عـارف عنـوان کـرد: »همـه از شـورای عالـی 
سیاسـت گـذاری حمایـت کردنـد کـه در ذات 
اصالحات اسـت، شـما خـود و منافـع حزبی 
را کنـار گذاشـتید. همـه جلسـات بـا اجمـاع 
برگـزار می شـود و نتیجـه اش را در سـال ۹۴ 
دیدیـم. در شـرایطی کـه رقیب نشـان می داد 
پیـروزی مـا در سـال ۹۲ حاصـل مدیریـت 
بـود؛ نـه تدبیـر و گفتمـان اصالحـات، مـردم 
آمدنـد تـا مسـیر اصالحـات را که در سـال ۹۰ 
شـروع شـده بـود، تاییـد کننـد.« وی یـادآور 
شـد: »نتیجـه عملکـرد مـا فراکسـیون امیـد 
در مجلـس اسـت، نمی خواهـم از مظلومیت 
اصالحـات بگویـم. شـما منتخبـان اسـتان ها 
مـا  دیده ایـد،  را  فراکسـیون  ایـن  نقـش 
ایسـتادیم و نتیجـه اش ایـن شـد کـه اکثـر 

هیـات نظـارت از آن مـا شـد. 

محمدرضا عارف:
پیروزی روحانی، مدیون اصالح طلبان است

حسین مرعشی خواستار شد

در این پیام ما می خوانید

در این پیام ما می خوانید

زندان؛پایان پرونده 
اخاذی از  زن جوان

صادق خرازی در همایش امتداد 
امید در کرمان: 

راه سال 
92 با هیچ 
پتکی آوار 
نمی شود

بازرسان هیات مرکزی 

نظارت بر انتخابات 

شوراها در راه کرمان

در همایش تجلیل از حامیان 
حقوق مصرف کننده مطرح شد

کرمان، استانی موفق در 
حوزه حمایت از حقوق 
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 قیمت 1000 تومان
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انس طال         ۱.۲۱۹.5۰

مثقال طال     ۴.۹۰۹.5۰۰

گرم طالی ۱۸  ۱.۱33.۴۴۰

گرم طالی ۲۴   ۱.5۱۱.۲3۰

انس نقره             ۱5.75

انس پالتین         ۹۲7.۰۰

انس پاالدیوم       ۸66.۰۰

بهار آزادی      ۱۱.7۸۰.۰۰۰

امامی          ۱۲.۰67.5۰۰

نیم          6.375.۰۰۰

ربع          3.7۱۰.5۰۰

گرمی       ۲.5۰۰.۰۰۰

دالر             37.۸5۰

یورو            ۴۲.۸۸۰

پوند            ۴۸.۸7۰    

درهم امارات        ۱۰.35۰

لیر ترکیه            ۱۰.۸3۰

یوان چین          5.7۹۰

ین ژاپن               35۰    

دالر کانادا         3۰.۲6۰

دالر استرالیا      ۲۹.۰۸۰ @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

21  تا  36

فردا

19  تا  36

پشتیبانی اصالح طلبان از منتخبان شوراها

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

رییس اتاق بازرگانی کرمان :

فضای کسب و کار استان 
وضعیت مناسبی ندارد
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ــعارها و  ــی از شـ ــهروندی یکـ ــوق شـ حقـ
تعهـــدات اصلـــی دولـــت یازدهـــم و دوازدهـــم 
ـــت  ـــی اس ـــاس طبیع ـــن اس ـــر ای ـــت و ب اس
ـــه  ـــن اســـت ک ـــردم ای ـــوم م ـــار عم ـــه انتظ ک
ـــی  ـــرد اساس ـــه راهب ـــه مثاب ـــوم ب ـــن مفه ای
دولـــت، جایـــگاه ویـــژه و ممتـــازی در 
سیاســـت ها و برنامـــه هـــای دولـــت داشـــته 
ـــه در  ـــوق شـــهروندی ک ـــان حق باشـــد. گفتم
ـــه  ـــی ریش ـــای دین ـــوزه ه ـــم و آم ذات تعالی
ــو  ــی نـ ــالمی حیاتـ ــالب اسـ ــا انقـ دارد بـ
ـــت  ـــالمی ظرفی ـــالب اس ـــت و انق ـــه اس یافت
هایـــی در خـــود دارد کـــه در صـــورت 
ــی  ــتقرار و عملـ ــه اسـ ــا زمینـ ــق آنهـ تحقـ
ــی  ــهروندی مـ ــوق شـ ــان حقـ ــدن آرمـ شـ
ـــا  ـــه ه ـــی از جاذب ـــک یک ـــدون ش ـــود. ب ش
ـــه  ـــالمی، توج ـــوری اس ـــرم جمه ـــدرت ن و ق
ـــت و  ـــت و تقوی ـــهروندی اس ـــوق ش ـــه حق ب
ارتقـــای ایـــن رویکـــرد، ضمـــن افزایـــش 
ـــول  ـــری معق ـــی، تصوی ـــدی عموم رضایتمن
و شایســـته از اســـالم در اذهـــان دنیـــا 

گرد و غبار دشت 

سمنان به کرمان رسید
هوای کرمان در شرایط ناسالم 

قرار گرفت
ــمان  ــنبه آس ــه از روز چهارش ــاری ک ــرد و غب گ
اســتان هــای قــم، اصفهــان و یــزد را فراگرفتــه 
بــود، تعطیــالت آخــر هفتــه را در کرمــان گذراند.
ــی  ــن الملل ــس بی ــه از کنفران ــر از دو هفت کمت
مقابلــه بــا گــرد و غبــار کــه بــه میزبانــی تهــران 
برگــزار شــد،  ریزگردهــا یــک بــار دیگــر برخــی 
اســتان هــای ایــران را تحــت تاثیــر قــرار دادند. 
ایــن بــار البتــه منشــا ایــن ریزگردهــا خارجــی 
ــار ناشــی از دشــت ســمنان  ــود و گــرد و غب نب
آســمان ســه اســتان را فراگرفــت و آنطــور 
ــم ســالجقه، کارشــناس هواشناســی  ــه مری ک
ــن  ــت، ای ــا« گف ــام م ــه »پی ــان ب اســتان کرم
گــرد وغبــار موجــب شــد هــوای کرمــان در روز 

پنــج شــنبه در شــرایط ناســالم قــرار بگیــرد.

230 هزار تومان؛ توان 
هر خانواده برای پس انداز ماهانه
مرکز آمار ایران از دخل و خرج ایرانی ها در سال 95 گزارش داد

یادداشت مهمان
الهام امین زاده

بویـــژه حـــق طلبـــان بـــر جـــای مـــی 
ـــوق  ـــور حق ـــی منش ـــرای عمل ـــذارد. اج گ
ـــر،  ـــوان ســـندی احیاگ ـــه عن شـــهروندی ب
مطالبه گـــر و عدالت گســـتر در زمینـــه 
حقـــوق شـــهروندی می توانـــد در برابـــر 
چهـــره ســـخیف، خشـــن، بی محتـــوا و 
ــن  ــی دروغیـ ــرد دینـ ــت رویکـ بی اصالـ
ـــردم  ـــگاه م ـــد و ن ـــاوردی کن داعشـــی، هم
و جوانـــان پـــاک طینـــت کشـــور و منطقـــه 
ـــش از  ـــدی بی ـــالم محم ـــن اس ـــه آیی را ب
ــن  ــر همیـ ــرد. بـ ــوف کـ ــته معطـ گذشـ
ــور،  ــت در منشـ ــرد دولـ ــاس رویکـ اسـ
رویکـــردی ایرانـــی و اســـالمی اســـت و 
ـــن  ـــق ای ـــه تحق ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ب
ـــفقت  ـــت، ش ـــج رحم ـــث تروی ـــم باع مه
و اخـــالق انســـانی و اســـالمی مـــی 
شـــود کـــه در ســـایه چنیـــن فضایـــی 
ــی  ــم افزایـ ــی و هـ ــه همدلـ ــت کـ اسـ
ـــران اســـالمی شـــتابی  ـــرای ســـاختن ای ب
ـــردم  ـــوم م ـــار عم ـــف می گیرد.انتظ مضاع
ــت  ــی دولـ ــت عمومـ ــگان، حرکـ و نخبـ
ـــرای  ـــق و اج ـــمت تحق ـــه س ـــم ب دوازده
ـــت و در  ـــهروندی اس ـــوق ش ـــور حق منش
ـــود  ـــی وج ـــزم و اراده عموم ـــن ع ـــار ای کن

برنامـــه ای جامـــع تحـــت عنـــوان  
 ادامه در صفحه  4

چهار کیلومتر از شبکه آبرسانی 
جیرفت بازسازی شد

بازرسان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراها در راه کرمان

بازرسـان هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا بـرای بازبینی ۲5 
درصد صندوق های رای، به شـهر کرمان سـفر می کنند. کمال جوانمرد، عضو شـورای شـهر 
چهـارم کـه در انتخابات شـورای شـهر پنجـم از ورود به شـورا بازمانده این خبـر را داد و گفت 
کـه در پی تسـلیم شـکایت جمعـی از نامزدهـای معترض به نتیجـه انتخابات شـهر کرمان 
بـه هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابات و پیگیری از کمیسـیون شـوراهای مجلس شـورای 
اسـالمی در نشسـت روز سه شـنبه ۲۰ تیرماه پس از بررسـی اعتراض کاندیداهای معترض، 
قـرار شـده تـا بازرسـان ویژه جهـت بررسـی، بازبینی و کنترل یـک چهـارم از کل صندوقهای 
آرای شـهر کرمـان اعـزام شـوند. فرهاد تجری، سـخنگوی هیات مرکزی نظـارت بر انتخابات 

شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا هـم این خبـر را تایید کرد.

زلزله به جان سیرجان افتاد
16 زلزله در 24 ساعت رخ داد

۱6 زلزلـه در ۲۴ سـاعت نجـف شـهر و سـیرجان را لرزانـد. ایـن زلزلـه ها در فاصلـه زمانی ۱۱ 
صبـح پنـج شـنبه تـا ۱۱ صبـح جمعـه رخ دادند. مرکـز ۱5 زلزله نجف شـهر بود و یـک زلزله 
بـه بزرگـی ۲.۴ ریشـتر در سـیرجان رخ داد. در شهرسـتان سـیرجان تـا کنون گسـل فعالی 
وجـود نداشـته و ایـن زلزلـه ها مـردم را نگران کرده اسـت. شـدت بزرگترین زلزلـه در نجف 
شـهر 3.۴ ریشـتر  وسـایر زلزلـه هـای رخ داده پـس لرزه بوده اند. ابوالقاسـم سـیف الهی، 
معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار بـا بیان ایـن که در منطقه سـیرجان آمـاده باش اعـالم کرده 
ایـم، گفـت کـه خطـر چندانی وجود نـدارد، اما بـا این حال از مردم درخواسـت مـی کنیم که 

اگـر بنـای غیرمسـتحکم دارند رعایت نکات ایمنی را داشـته باشـند.

نمایندگي معتبر پوما براي تكمیل كادر پرسنلي خود 
فروشنده خانم و آقا با روابط عمومي باال،اینده شغلي 

درخشان+حقوق و مزایا+اموزش هاي رایگان+بیمه استخدام مینماید.
تلفن: ٣٢٤٣١٦٣١

لیست گزینه های 
احتمالی روحانی برای 

تصدی وزارتخانه ها
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــر آمــوزش  ــن دانش آشــتیانی، وزی فخرالدی
و پــرورش گفــت کــه پــس از فرامیــن مقــام 
ــری، ســند ۲۰3۰ از دســتور کار  معظــم رهب
دولــت خــارج شــد. مــالک عمــل مــا ســند 

تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش اســت 
و پــس از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری در 
ــان  ــه ایش ــه ای ب ــند ۲۰3۰ در نام ــث س بح
ــه ای در  ــه برنام ــم ک ــر دادی ــان خاط اطمین

ایــن زمینــه نداریــم و اصــل بــرای مــا 
ــرورش اســت  ــوزش و پ ــن آم ــند بنیادی س
ــر باشــد جایگاهــی  و هــر چیــزی کــه مغای
در نظــام آمــوزش و پــرورش نــدارد. هیــچ 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  برنامــه ای در 
در خــارج از چارچــوب دینــی و اســالمی 
ــت ها  ــف سیاس ــه مخال ــده ای ک ــم ع نداری
هســتند می خواهنــد لطمــه بــه دولــت و 

ــد. ــه وارد کنن ــه مربوط وزارتخان

سند 2030 از دستور کار آموزش و پرورش

 خارج شده است

بررسی طرح جامع ایمنی ساختمان های کشور
احمد شکرچی زاده، در خصوص طرح جامع ملی ساختمانهای موجود، گفت که طرح 
جامع ایمنی ساختمانهای کشور واکاوی شده است که این اقدام در راستای بررسی 
حادثه پالسکو محقق شده است.

حسین مرعشی خواستار شد

پشتیبانی اصالح طلبان از منتخبان شوراها

حسین مرعشی، رییس کارگروه استان های شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان

حســین مرعشــی از شــورای عالــی 
طلبــان  اصــالح  سیاســتگذاری 
در  مــردم  منتخبــان  از  خواســت 
ــد.  ــتیبانی کنن ــوراها پش ــات ش انتخاب
ــورای  ــی ش ــت هم اندیش وی در نشس
ــان  ــت گذاری اصالح طلب ــی سیاس عال
بــا شــوراهای اصــالح طلبــان اســتان ها 
و منتخبیــن شــوراهای اســالمی مراکز 
ــدی در  ــچ تردی ــه هی ــت ک اســتان گف
جبهــه اصالحــات وجــود نــدارد کــه مــا 
ــورا ها را  ــردم در ش ــان م ــد منتخب بای
کمــک کنیــم و از آنان پشــتیبانی کنیم 
امــا حتمــًا منتخبــان شــورا ها هــم 
کنتــرل هــر گونــه تشــنج و اختــالف را 
الزم خواهنــد دانســت و بــه تشــکیالت 
مــادر ایــن حــق را خواهنــد داد کــه این 
کنتــرل را انجــام دهنــد. در شــوراهای 

نیــز  شهرســتان ها  در  اصالح طلبــان 
ــم  ــا را گســترش دهی ــد همکاری ه بای
و بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته 
ــد  ــا بای ــن همکاری ه ــه ای ــیم ک باش
تــا  شــود  جایگزیــن کشــمکش ها 
ــتی  ــه درس ــان را ب ــم راه خودم بتوانی

ــم. ــه دهی ادام

پاسخ به منتقدان
رییــس کارگــروه اســتان های شــورای 
ــان  ــت گذاری اصالح طلب ــی سیاس عال
ــورا  ــن ش ــه ای ــر ب ــادات اخی ــه انتق ب
ــی  ــه کس ــه چ ــت ک ــخ داد و گف پاس
فکــر می کــرد کــه بعــد از ســال ۸۸ بــا 
توجــه بن بســت های بــه وجــود آمــده 
ــم در  ــاره بتوانی ــا دوب ــکند ت ــا بش فض
صحنــه حضــور پیــدا کنیــم. وی اضافه 
کــرد: »در انتخابــات شــوراهای شــهر با 
وجــود انتقاداتــی کــه بــه لیســت های 
ــف رای  ــه ک ــود داشــت، فاصل ــا وج م
ــت  ــزار رای اس ــا راس آن ۴۰۰ ه ــا ب م

ــه  ــه فاصل ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــن  ــا و اولی ــب م ــن منتخ ــن آخری بی
کســی کــه از جریــان مقابــل بــوده، 6۰۰ 
هــزار رای اســت و ایــن نشــان از اقبــال 
ــت  ــات اس ــان اصالح ــه جری ــردم ب م
کــه در حفــظ و صیانــت از نظــام تاثیــر 
گــذار خواهــد بــود. در زمــان انتخابــات 
بعضــی از دوســتان حاتــم طاعــی 
ــت  ــه درس ــد ک ــت دادن ــدند و لیس ش

نبــود.« 

 ادامه مسیر
مرعشــی بــا بیــان اینکــه مــا همانطــور 
کــه در قالــب جبهــه اصالح طلبــان 
ــد همیــن راه را ادامــه  ــم بای رای آوردی
دهیــم چــرا کــه هیــچ کــدام از احــزاب 
تنهایــی  بــه  نمی تواننــد  اصالحــات 
نقــش و تاثیــر یــک جبهــه را داشــته 
باشــند، گفــت کــه چنــد آفــت جبهــه، 
ــن  ــد ای ــه بای ــت ک ــن اس ــت ای نخس
راه را ادامــه دهیــم بایــد مســیر مــورد 

بررســی قــرار بگیــرد تــا فســاد و 
ــد  ــد می کن ــه شــورا را تهدی ــواردی ک م
صــورت نگیــرد و آفــت دوم غــرور 
ــار گذاشــته شــود. اســت کــه بایــد کن

منافع شخصی را کنار بگذاریم
دبیــرکل حــزب  علــی شــکوری راد، 
اتحــاد ملــت ایــران هــم در ایــن 
بدانیــم  بایــد  نشســت گفــت کــه 
ــت،  ــات کیس ــان اصالح ــدار گفتم علم
ــات  ــه اصالح ــا ب ــه عمیق ــی ک هرکس
محــور  راس  در  بایــد  دارد  اعتقــاد 
قــرار بگیــرد. آنطــور کــه ایلنــا نوشــته، 
ایــن  »آنچــه کــه  تاکیــد کــرد:  او 
آن  می کنــد  معنــی  را  هم گرایــی 
اســت کــه مدافــع منافــع ملــی و نظــام 
جمهــوری اســالمی ایــران باشــیم. 
بایــد مدافــع اهــداف اصالح طلبــان 
باشــیم و منافــع شــخصی را کنــار 

بگذاریــم.
ــگ  ــی کم رن ــای حزب ــد فعالیت ه نبای
ــی  ــت هدف ــه در خدم ــد هم شــود بای
کــه همگــرا شــدیم و گــرد هــم آمدیــم، 

باشــیم.«

 منصفانه نقد کنیم

ســید  والمســلمین  االســالم  حجــت  
ــب رییــس  عبدالواحــد موســوی الری، نای
شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــالح 
طلبــان  هــم در ایــن نشســت گفــت کــه 
از ســال ۹۲ تصمیــم گرفتیــم گام بــه گام 
پیــش برویــم بــا تکیــه بــر خــرد جمعــی 
کــه تــا ســال ۹6 هــم ادامــه داشــت. بایــد 
ضعف هایمــان را ببینیــم و خــارج از حــب 
و بغــض حزبــی نقد کنیــم. او خاطرنشــان 
ــش  ــزاب نق ــال اح ــن 6 س ــرد: »در ای ک
ــود  ــخص ش ــد مش ــتند و بای اول را داش
چــه جایگاهــی دارنــد.  مرکــز در انتخابــات 
و  داشــت  را  هماهنگ کننــده  نقــش 
اســتان ها خــود تصمیم گیرنــده بودنــد 
کــه بایــد ایــن موضوعــات مــورد ارزیابــی 
نمی تواننــد  جریان هــا  گیرنــد.  قــرار 
ــه   کاره آن را  ــد نیم ــاز کردن ــی کار را آغ وقت
رهــا کننــد، انتخــاب مــردم پلــه اول بــوده 
اســت و منتخبــان بعــد از وارد شــدن بــه 
ــد.  در  ــوش کنن ــن را فرام ــد ای ــورا نبای ش
جلســه شــورای عالــی سیاســت گذاری 
اصالح طلبــان مقــرر شــد ایــن شــورا 
کارش را ادامــه دهــد امــا نواقــص را اصالح 

ــد.« کن

عالــی  شــورای  اســتان های  کارگــروه  رییــس 
انتقــادات  بــه  اصالح طلبــان  سیاســت گذاری 
ــه  ــه چ ــت ک ــخ داد و گف ــورا پاس ــن ش ــه ای ــر ب اخی
کســی فکــر می کــرد کــه بعــد از ســال ۸۸ بــا توجــه 
ــا  ــکند ت ــا بش ــده فض ــود آم ــه وج ــت های ب بن بس
دوبــاره بتوانیــم در صحنــه حضــور پیــدا کنیــم. 
مرعشــی اضافــه کــرد: »در انتخابــات شــوراهای شــهر 
بــا وجــود انتقاداتــی کــه بــه لیســت های مــا وجــود 
ــزار  ــا راس آن 4۰۰ ه ــا ب ــف رای م ــت،فاصله  ک داش
ــه بیــن  ــی اســت کــه فاصل رای اســت و ایــن در حال
ــان  آخریــن منتخــب مــا و اولیــن کســی کــه از جری
ــوده، 6۰۰ هــزار رای اســت و ایــن نشــان از  ــل ب مقاب
ــه در  ــت ک ــات اس ــان اصالح ــه جری ــردم ب ــال م اقب
ــود.  ــذار خواهــد ب ــر گ ــام تاثی ــت از نظ ــظ و صیان حف
در زمــان انتخابــات بعضــی از دوســتان حاتــم طاعــی 

ــود.« ــت نب ــه درس ــد ک ــت دادن ــدند و لیس ش

آغاز گام چهارم تعیین تکلیف 
سپرده گذاران فرشتگان از امروز

بانـک مرکـزی در اطالعیـه ای اعـالم کـرد کـه 
از سـپرده گـذاران فرشـتگان  کـه  آن دسـته 
تـا سـقف ۱۰ میلیـون تومـان سـپرده گـذاری 
شـده  اعـالم  شـعب  بـه  خـود  پـول  اصـل  دریافـت  بـرای  کردنـد، 
کاسـپین مراجعـه کننـد. تاکنـون بانـک مرکـزی در سـه مرحلـه، پـول 
سـپرده گـذاران تـا سـقف 5۰ میلیـون تومـان را پرداخت کرده اسـت. 
پرداخـت هایـی کـه بـا اعتـراض سـپرده گـذاران روبـرو شـد. چـرا که 
از شـهریور ۹۴، فرشـتگان منحـل شـده بـود و پرداخـت سـود از ایـن 
تاریـخ بـه بعـد غیرقانونـی بـوده .بـه همیـن دلیـل موقـع پرداخـت 
اصـل پـول، سـود پرداختـی بـه سـپرده گـذار از شـهریور ۹۴ بـه بعـد، 
کسـر مـی شـود. بانـک مرکـزی در اطالعیـه جدیـد خـود اعـالم کرده 
دارنـدگان سـپرده هـای زیـر 5۰ میلیـون هـم مـی تواننـد همچنـان 
بـرای تعییـن تکلیـف سـپرده هـای خویـش بـر اسـاس اولویت های 

یـاد شـده بـه ۸۰ شـعبه  مجـاز کاسـپین مراجعـه کننـد.

اقتصاداقتصاد

دانـش آشـتیانی گفـت کـه خبـر قتـل "آتنـا 
اردبیلـی  دبسـتانی  دانش آمـوز  اصالنـی" 
تاسـف انگیز بـود و بایـد توجـه داشـت کـه با 
وجـود گسـتردگی برنامه هـای وزارت آموزش 
و پـرورش ایـن مـورد نـادر اسـت و به طـور 
برخـوردی  و  هسـتیم  موضـوع  پیگیـر  جـد 
قاطـع بـا متخلـف خواهیـم داشـت. دانـش 

آمـوز بایـد جـرات مشـاوره داشـته باشـد.

در  ایرانــی  خانــواده  یــک 
هــر مــاه بــه طــور متوســط 
ــد  ــی توان ــان م ــزار توم ۲3۰ ه
کنــد. گــزارش  انــداز  پــس 
اخیــر مرکــز آمــار ایــران از هزینــه و درآمــد خانوارهــای 
ایرانــی در ســال ۹5 نشــان مــی دهــد  متوســط هزینــه 
خوراکــی و دخانــی و غيرخوراکــی یــک خانــواده ایرانــی 
ــوده  ــان ب ــزار توم ــون و ۹6۱ ه ــال ۲۸ میلی ــن س در ای
ــزار و  ۴۱7  ــون و ۴۱3 ه ــی دو میلی ــی ماه اســت، یعن
تومــان. ایــن در حالــی اســت کــه متوســط درآمــد هــر 
ــون و  ــال، 3۱ میلی ــک س ــول ی ــی در ط ــواده ایران خان
ــی  ــواده ماه ــر خان ــت و ه ــوده اس ــان ب ــزار توم 7۲۱ ه
دو میلیــون و 6۴3 هــزار و ۴۱7 تومــان درآمــد داشــته 
اســت. بنابرایــن بــه طــور متوســط هــر خانــواده ایرانــی 

ــان  ــزار توم ــی توانســته ماهــی ۲3۰ ه ــن ســال م در ای
پــس انــداز کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 
گــزارش مرکــز آمــار از دخــل و خــرج ایرانــی هــا در ســال 
۹۴، هــر خانــواده مــی توانســته ماهــی ۱37 هــزار و ۲۹۱ 
ــاالنه  ــد س ــال درآم ــد. در آن س ــداز کن ــس ان ــان پ توم
ــان  ــزار و ۲۰۰ توم ــون و ۸۸7 ه ــواده ۲7 میلی ــر خان ه
ــا در  ــی ه ــد ایران ــن متوســط درآم ــوده اســت. بنابرای ب
ســال  ۹5 نســبت بــه ســال ۹۴، ۱3.7 درصــد افزایــش 
ــال ۹5  ــان در س ــه ایرانی ــه هزین ــی ک ــته ، در حال داش
ــته.  ــش داش ــد افزای ــال ۹۴، ۸.5  درص ــه س ــبت ب نس
بنابرایــن وضــع رفــاه خانوارهــا در ســال ۹5 بهتــر از ســال 
۹۴ بــوده اســت. ایــن موضــوع را مــی تــوان از افزایــش  
ــد. در  ــا فهمی ــی خانواره ــای غیرخوراک ــه ه ــهم هزین س
ســال ۹5 هــر خانــواده ایرانــی 76.6 درصــد از درآمــدش 

را خــرج هزینــه هــای غیرخوراکــی  کــرده در حالــی کــه 
ایــن عــددد در ســال ۹۴، 76.۲ درصــد بــوده. افزایــش 
ــه  ــت ک ــت اس ــن واقعی ــان دهنده ای ــبت نش ــن نس ای
خانــواده از نظــر اقتصــادی تواناتــر شــده اســت؛ چراکــه 
عــالوه بــر تأمیــن نیازهــای اساســی تر خود)هزینه هــای 
خوراکــی(، توانســته اســت ســایر نیازهــای خــود را نیــز 

ــد. پوشــش ده

کرمانی ها کمترین درآمد را دارند
براســاس گــزارش مرکــز آمــار، هــر خانــواده کرمانــی در 
ــزار  ــون و 3۸۹ ه ــط ۲۱ میلی ــور متوس ــه ط ــال ۹5 ب س
تومــان درآمــد داشــته و ۱6 میلیــون و 3۰5 هــزار تومــان 
ــی هــا در ســال ۹5 کمتریــن درآمــد را در  خــرج. کرمان
ــه  ــران داشــتند، همانطــور کــه کمتریــن خــرج هــم ب ای
خانــواده هــای کرمانــی اختصــاص دارد. البتــه افزایــش 
درآمــد کرمانــی هــا در ســال ۹5 نســبت بــه ســال ۹۴، 
6.۱۲ درصــد بــوده کــه از میانگیــن کشــوری کمتــر اســت. 
از طــرف دیگــر رشــد هزینــه کــرد کرمانــی هــا در ســال 
۹5 نســبت بــه ســال ۹۴، ۴.۴3 درصــد بــوده کــه ایــن 

عــدد هــم از میانگیــن کشــوری کمتــر اســت.

»امتــداد  همایــش  در  خــرازی  صــادق 
امیــد، نــدای تغییــر« کــه عصــر روز گذشــته 
بــه میزبانــی حــزب نــدای ایرانیــان، شــعبه 
کرمــان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه پیــروزی 
حســن روحانــی در انتخابــات اخیــر گفــت 
کــه آنچــه کــه ایــن ســال هــا و ایــن روزهــا 
رخ داده، مبــارزه بــا جریــان دورویــی و 
ــام مقدســات و  ــه ن ــاق اســت. برخــی ب نف
ــا  ــد ام ــزی کردن ــن گری ــن، دی ــام دی ــه ن ب
ــکار و  ــوغ آش ــردم بل ــال ۹۲ و ۹6 م در س
ــا  ــه ب ــد ک ــکل دادن ــران ش ــی در ای بنیادین
هیــچ پتکــی آوار نخواهــد شــد. وی اضافــه 
کــرد کــه علــی رغــم همــه دروغ هــا و 
همــه فشــارها، مــردم بــه روحانــی اعتمــاد 
ــت  ــی دانســتند دول ــه م ــد، اگرچــه ک کردن
یازدهــم در همــه زمینــه هــا نتوانســته 
نیازهــای مــردم را برطــرف کنــد. او بــا 
ــه  ــردم چگون ــه »م ــش ک ــن پرس ــرح ای ط
بــه روحانــی رای دادنــد« گفــت کــه مــردم 
رای بــه مانــدگاری اخــالق، تعامــل، تعــادل 
بــه  دادنــد.  اصالحــات  راه  اســتمرار  و 
ــه دولــت  اعتقــاد خــرازی، مــردم نســبت ب
احســاس صداقــت  روحانــی،  و حســن 
ــد. او از رییــس جمهــور خواســت کــه  کردن
ــدارد.  ــاس ب »حــس صداقــت« مــردم را پ
بــه گفتــه او، پیــام انتخابــات اخیــر، شــکل 
ــزه اســت  ــا انگی ــی جــوان و ب ــری دولت گی
ــد. ــران را حــل کن ــد مشــکالت ای ــا بتوان ت

محسن برازوان رییس شعبه 
کرمان حزب ندای ایرانیان

روحانی پاشنه هایش را 
برای حامیانش باال بکشد 

ــان  ــعبه کرم ــس ش ــرازوان، ریی ــن ب محس
ــش  ــن همای ــان در ای ــدای ایرانی ــزب ن ح
ــت،  ــا از دول ــی م ــه اصل ــه مطالب ــت ک گف
اســتفاده نکــردن از کســانی اســت کــه 
ــنه  ــی پاش ــای روحان ــت از آق ــرای حمای ب
بــاال نکشــیدند. او از روحانــی خواســت 
ــه او  ــه ب ــری ک ــون نف ــرای ۲۴ میلی ــه ب ک
رای دادنــد، پاشــنه هایــش را بــاال بکشــد. 
مســووالن  برخــی  از  همچنیــن  بــرازوان 
انتخابــات  در  کــه  کرمــان  در  دولتــی 
از  کامــل  طــور  بــه  جمهــوری  ریاســت 
انتقــاد کــرد  نکردنــد  روحانــی حمایــت 
ــه  ــم ب ــی ه ــه »برخ ــت ک ــه گف ــه کنای و ب

اســتقبال رقیــب روحانــی رفتنــد.«

خبر آخر

230 هزار تومان؛ توان هر خانواده برای پس انداز ماهانه
مرکز آمار ایران از دخل و خرج ایرانی ها در سال 95 گزارش داد

گزارش
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وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفت 
کــه از بانــک ملــی ایــران انتظــار مــی 
ــر،  ــک صف ــا ریس ــی ب ــه عنوان رود ب
در کاهــش نــرخ ســود پیشــگام 
ــن  ــا در آیی ــب نی ــی طی ــد.  عل باش
افتتــاح مــوزه بانــک ملــی ایــران 
گفــت کــه نــرخ بــاالی ســود بانکــی 
ــدی  بخــش هــای اقتصــادی و تولی
ــرار داده اســت.  ــا ق کشــور را در تنگن
ــت  ــارات دول ــا برشــمردن انتظ وی ب

از بانــک ملــی بــه عنــوان بانکــی 
ــه  ــرد ک ــار ک ــی اظه ــد دولت ۱۰۰ درص
ایــن بانــک بایــد تــالش موثــری در 
کاهــش نســبت مطالبــات غیرجــاری 
خــود داشــته باشــد و آن را بــه نصاب 
ــر  ــاند. وزی ــی برس ــن الملل ــای بی ه
ــتفاده  ــی اس ــور اقتصــادی و دارای ام
مناســب از فضــای پســابرجام بــرای 
توســعه روابــط بانکــی از ســوی بانک 
ــه  ــت ک ــی را خواســتار شــد و گف مل

ــم  ــت هــای ناشــی از تحری محدودی
ــت و  ــع اس ــال رف ــج در ح ــه تدری ب
انتظــار مــی رود بانــک ملــی تــالش 
خــود را بــرای توســعه تعامــالت 
ــد. طیــب  بیــن المللــی مضاعــف کن
ــر تســریع در واگــذازی امــوال  نیــا ب
مــازاد بانــک ملــی ایــران تاکیــد کــرد 
و توســعه بانکــداری الکترونیــک، 
انســانی  نیــروی  دانــش  ارتقــای 
بانــک و تامیــن مالــی فعالیــت های 
ــع کوچــک و  ــژه صنای اقتصــادی بوی
ــک را خواســتار  ــن بان متوســط در ای
ــوان  ــه عن ــی ب ــک مل ــد. او  از بان ش
گنجینــه ارزشــمند نظــام بانکــی یــاد 

کــرد.

گــرد و غبــاری کــه از روز چهارشــنبه آســمان اســتان هــای 
ــالت آخــر  ــود، تعطی ــه ب ــزد را فراگرفت ــان و ی ــم، اصفه ق

هفتــه را در کرمــان گذرانــد.
ــا  کمتــر از دو هفتــه از کنفرانــس بیــن المللــی مقابلــه ب
گــرد و غبــار کــه بــه میزبانی تهــران برگــزار شــد،  ریزگردها 
یــک بــار دیگــر برخــی اســتان هــای ایــران را تحــت تاثیر 
قــرار دادنــد. ایــن بــار البتــه منشــا ایــن ریزگردهــا خارجی 
ــمان  ــمنان آس ــت س ــی از دش ــار ناش ــرد و غب ــود و گ نب
ــم ســالجقه،  ــه مری ــت و آنطــور ک ســه اســتان را فراگرف
ــه »پیــام مــا«  کارشــناس هواشناســی اســتان کرمــان ب
گفــت، ایــن گــرد وغبــار موجــب شــد هــوای کرمــان در روز 

پنــج شــنبه در شــرایط ناســالم قــرار بگیــرد.

 29 کانون گرد و غبار در کرمان
در حالــی گــرد و غبــار ناشــی از دشــت ســمنان آســمان 
ــعیده  ــه س ــه گفت ــه ب ــرد ک ــار ک ــره و ت ــان را تی کرم
ــی  ــی آلودگ ــوول بررس ــناس مس ــولی زواره، کارش رس
هــوا اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان، 
در ایــن اســتان ۲۹ کانــون مســتعد گــرد و غبــار وجــود 
ــاالب  ــه ت ــوان ب ــی ت ــا م ــون ه ــن کان ــه ای دارد. از جمل
بیابــان شــده جازموریــان اشــاره کــرد. ایــن تــاالب ســال 

ــای  ــده و ریزگرده ــل ش ــان تبدی ــه بیاب ــه ب ــت ک هاس
ناشــی از ایــن کانــون، مــردم جنــوب و شــرق اســتان را 
بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد. گاهــی اوقــات ریزگردهای 
ــی  ــم م ــتان ه ــمالی اس ــهرهای ش ــه ش ــان ب جازموری
رســید.  اگرچــه بــرای احیــای تــاالب جازموریــان، 
ــط  ــس ســازمان حفاظــت محی ــکار، ریی ــه ابت معصوم
ــد  ــه درخواســت اســتاندار کرمــان چن زیســت کشــور ب
ــای  ــرح احی ــا ط ــان داشــت ام ــوب کرم ــه جن ــفر ب س
ــه مطالعاتــی قــرار دارد  ــان در مرحل ــاالب همچن ایــن ت
ــرای آن  ــی ب ــه اختصاص ــاص بودج ــری از اختص و خب

نیســت.

 امسال هوا سالم تر است
آنطــور کــه رســولی بــه »پیــام مــا« مــی گویــد از ابتدای 
ســال جــاری تاکنــون، هــوای شــهر کرمــان ۲3 روز در 
ــرای  وضعیــت ســالم، پنــج روز در وضعیــت ناســالم ب
گــروه هــای حســاس، یــک روز در وضعیــت ناســالم 
و دو روز در وضعیــت بســیار ناســالم قــرار داشــته.  
ــان  ــوای کرم ــت ه ــه از وضعی ــی اســت ک ــن در حال ای
در 6۲ روز اطالعاتــی در دســت نیســت و احتمــال 
ــن  اینکــه تعــداد روزهــای هــوای ناســالم بیــش از ای
باشــد، وجــود دارد. کارشــناس اداره کل محیــط زیســت 
کرمــان امــا مــی گویــد وضعیــت هــوای کرمان در ســال 
جــاری نســبت بــه ســال گذشــته در بــازه زمانــی یــک 

فروردیــن تــا ۲۱ تیــر بــه نســبت بهتــر بــوده اســت.

گسترش قلمرو خشکسالی شدید
بــا  مســتقیمی  ارتبــاط  ریزگردهــا  پدیــده  افزایــش 
ــه مســاحت  ــی اســت ک ــن در حال ــالی دارد.  ای خشکس
تحــت تأثیــر خشک ســالی شــدید در کشــور در ســه مــاه 
ابتــدای ســال جــاری 3.۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــی  ــازه زمان آخریــن گــزارش مرکــز ملــی خشک ســالی در ب
می دهــد  نشــان   ،۹6 خــرداد  بــه  منتهــی  هفت ســاله 
۱۲ درصــد مســاحت کشــور تحــت تأثیــر خشک ســالی 
بســیار شــدید و 3۲ درصــد مســاحت کشــور تحــت تأثیــر 
خشک ســالی شــدید اســت کــه مجموعــًا ۴۴ درصــد 
مســاحت کشــور را شــامل می شــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه در گــزارش منتهــی بــه اســفند ۹5 ایــن مرکــز در مجموع 

ــود.   ــر خشکســالی شــدید ب ۴۰.6 مســاحت کشــور درگی

وزیر اقتصاد:

بانک مرکزی نرخ سود را کاهش دهد

آلمانی ها به کمک بازیافت 

آب می آیند
وزارت نیرو به دنبال تزریق پساب به سفره های آب

ــای  ــی از برنامه ه ــه یک ــت ک ــا گف ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
ــرای  ــه ب ــت آب اســت ک ــز روی مســاله ی بازیاف ــرو تمرک ــی وزارت نی اصل
ایــن مســاله یــک هیــات پنــج نفــره از آلمــان وارد ایــران شــده اند. رحیــم 
میدانــی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر یــک پــروژه در مشــهد داریــم 
ــد،  ــت کن ــب در ســال پســاب بازیاف ــون مترمکع ــرار اســت ۱۰۰ میلی ــه ق ک
ــن  ــرار اســت ای ــه ق ــای صــورت گرفت ــه ریزی ه ــق برنام ــرد: »طب ــار ک اظه
هیــات آلمانــی در ایــن مســاله مــا را کمــک کننــد تــا بتوانیــم پســاب را بــه 
ــال  ــه وی، در ح ــه گفت ــم.« ب ــر کنی ــفره ها را غنی ت ــق و س ــفره ها تزری س
حاضــر بــا بســیاری از صنایــع کــه آب در فرآینــد تولیــد آن نقــش کلیــدی 
نــدارد، صحبــت شــده بــه طــور مثــال بــرای نیروگاه هــای حرارتــی می تــوان 
از پســاب آب نیــز اســتفاده کــرد و آب قــوی را از ایــن نیروگاه هــا گرفــت. 
آنطــور کــه ایســنا نوشــته، معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا بــا بیــان 
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــدان ص ــح هم ــروگاه مفت ــرای نی ــن کار ب ــه ای ــن ک ای
گفــت کــه در اصفهــان نیــز بــا صنایــع فــوالد قراردادهایــی منعقــد شــده تــا 
ــده رود  ــی را از زاین ــر آب ــد و دیگ ــع از پســاب آب اســتفاده کنن ــن صنای ای
ــوان کــرد:  ــه عن ــه بخشــنامه ای در ایــن زمین ــا اشــاره ب ــی ب ــد. میدان نگیرن
ــهر  ــر ش ــر در زی ــور اگ ــهرهای کش ــا در ش ــود ت ــده ب ــنامه ش ــرا بخش »اخی
ســفره آب وجــود دارد مصــارف صنعتــی، فضــای ســبز و اســتخر را از شــبکه 
ــن  ــم. ای ــن کنی ــارف را تامی ــن مص ــاه ای ــاد چ ــا ایج ــم و ب ــت نکنی برداش
مســاله موجــب می شــود عــالوه بــر کاهــش هزینه هــا ظرفیــت شــبکه نیــز 
افزایــش یابــد، لــذا اگــر ایــن فرهنــگ ســازی در بیــن آحــاد مــردم صــورت 
گیــرد قطعــا بســیاری از مشــکالت در حــوزه آبــی برطــرف خواهــد شــد.«

گرد و غبار دشت سمنان به کرمان رسید
هوای کرمان در شرایط ناسالم قرار گرفت

آمار نگران کننده
سـازمان  رییـس  جاللـی،  خداکـرم 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور گفتـه 
بـود که سـرانه بیابـان در جهان دو هـزار متر 
اسـت. این در حالی اسـت کـه سـرانه بیابان 
مترمربـع   300 و  هـزار  چهـار  بـه  ایـران  در 
رسـیده و دو برابـر میانگیـن جهانـی در ایران 
بیابـان داریم. بـه گفته او بیـش از 2۰ درصد 
مسـاحت ایران تحـت تأثیـر بیابان زایـی قرار 
دارد.  61 درصـد از مسـاحت کشـور در اقلیم 
خشـك و فراخشـك قـرار دارد كـه 3/1 برابـر 

درصـد جهانـی )19/6 درصـد( اسـت.

پرداخت بخشی از بدهی 
بیمه سالمت

سـازمان  مدیرعامـل  کبیـر، 
بیمـه سـالمت گفـت کـه سـال 
هشـت  از  بیـش  گذشـته 
طلـب  تومـان  میلیـارد  هـزار 
شـده  پرداخـت  سـالمت  بیمـه  از  هـا  بیمارسـتان 
اسـت. در حالـی وی ایـن حـرف را زده که در روزهای 
گذشـته وزارت بهداشـت انتقـادات تنـدی از سـازمان 
هـای بیمـه گـر بـه دلیـل پرداخـت نکـردن مطالبـات 
بیمـه  ادعـای  ایـن  بـا  بیمارسـتان هـا  کـرده. حـاال 
سـالمت، تـوپ پرداخـت نشـدن مطالبات بیمارسـتان 

افتـد. مـی  اجتماعـی  تامیـن  زمیـن  در  هـا 

کاهش 400 مگاواتی
 صادرات برق

معـاون  فالحتیـان،  هوشـنگ 
وزیـر نیـرو در امور بـرق و انرژی 
از کاهـش ۴۰۰ مگاواتی صادرات 
بـرق در زمـان اوج مصـرف بـرق 
خبـر داد و گفت که در سـاعت هـای اوج مصرف، میزان 
صـادرات بـرق را از یـک هـزار و 3۰۰ مـگاوات بـه ۹۰۰ 
مـگاوات کاهـش دادیـم. در سـاعت های پیـک مصرف 
بـرای تامیـن نیـاز داخلـی کشـور حتـی اگـر الزم باشـد 
صـادرات را بـه صفـر مـی رسـانیم. مـا انتظـار داشـتیم 
میـزان مصـرف بـرق دو تا سـه درصد افزایـش پیدا کند 
امـا شـاهد افزایـش ۱۰.5 درصـدی مصرف بـرق بودیم.

صدرنشینی تریاک
 صحت ندارد

محمـد کاظمـی، نایـب رییـس 
و حقوقـی  کمیسـیون قضایـی 
اسـالمی  شـورای  مجلـس 
گفـت کـه دو مخـدر شیشـه و هروییـن جزو نخسـتین 
موادمصرفـی معتـادان کشـور هسـتند و آمـار در صـدر 
بـودن تریـاک صحت نـدارد زیـرا مصرف مخـدر تریاک 
بـرای معتـادان بسـیار پرهزینه و گران بـوده و همچنین 
امـا   اسـت  بسـیاری  مقدمـات  فراهـم کـردن  نیازمنـد 
سـاخت، تهیـه و دسترسـی بـه مخـدر شیشـه بسـیار 
آسـان و نسـبت بـه سـایر مخدرها کـم هزینه تر اسـت.

حجاج داروهای ممنوعه
 با خود نیاورند

رییـس  محمـدی،  حمیـد 
ز  زیـارت   و  حـج  سـازمان 
مدیـران حـج خواسـت کـه بـه 
زائـران توصیـه کنند اقالم و داروهای ممنوعه را در سـفر 
همـراه نداشـته باشـند، به دلیـل آنکه در فـرودگاه ایران 
معطـل شـده و در فـرودگاه مدینـه یـا جـده مشـکالت 
جـدی از جملـه دسـتگیری و یـا محـروم شـدن از این 
سـفر معنـوی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. او گفـت کـه 
زائـران در حـج بـه غیـر از مـوارد ضـروری تبلـت و لـپ 

تـاپ بـه همـراه نداشـته باشـند.

حججامعهسالمت انرژی

تامیـن  سـازمان  درآمـد  و  فنـی  معـاون  زدا،  محمدحسـن 
اجتماعـی بـا بیـان اینکـه مبلـغ کمـک هزینـه ازدواج، معـادل 
آخریـن حقوقـی اسـت کـه فـرد دریافـت می کند گفت کـه قبال 
الزم بـود اشـخاص بـا در دسـت داشـتن مـدارک الزم به شـعب 
سـازمان مراجعـه کننـد تـا بتواننـد هدیـه کمـک هزینـه ازدواج 
دریافـت کننـد. امـا از ایـن پـس دیگـر نیـازی بـه مراجعـه بـه 

شـعب نیسـت و ما از طریق سـازمان ثبت احوال اطالعات الزم 
را دریافـت می کنیـم و اگـر شـخصی واجـد شـرایط باشـد ایـن 
مبلـغ بـه حسـابش واریـز خواهد شـد. به گفتـه او بـرای هدیه، 
شـرایطی وجود دارد از جمله اینکه ازدواج اول و دائم فرد باشـد 
و شـخص بیمـه شـده ظـرف مـدت پنـج سـال قبـل از ازدواج، 

حداقـل 7۲۰ روز سـابقه پرداخـت حـق بیمـه داشـته باشـد.

ابتـکار، رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت  معصومـه 
بـا تاکیـد براینکـه مبـارزه بـا آلودگـی هـوا و آب منطقـه و شـهر 
نمی شناسـد، گفـت کـه نمی توانـم بـه طـور مشـخص بگویـم؛ 
کـدام شـهر یـا روسـتا در معـرض خطـر قـرار دارد و بایـد تمـام 
تـالش خـود را بـه کار بگیریـم تـا ایـن معضـالت حـل شـود. 
مـردم بـا آلودگـی هـوا و منابـع روبـه رو هسـتند و ایـن در عصر 

صنعتـی اجتنـاب ناپذیـر اسـت، بنابرایـن همـه می تواننـد در 
معـرض آسـیب پذیـری بیماری هـا قـرار بگیرند. برای مبـارزه با 
آلودگـی هـوا و ریـز گرد ها ما هیـچ تفاوت مکانـی نداریم و باید 
اقدامـات الزم را انجـام دهیـم. آسـیب ها در گذشـته فرا تر از آن 
چیـزی بـود کـه امـروز شـاهد آن هسـتیم و باید اعـالم کنم که 

خوشـبختانه نسـبت بـه گذشـته کاهـش پیـدا کرده انـد.

برای دریافت »هدیه ازدواج« تامین اجتماعی نیازی 
به مراجعه حضوری نیست

رییس سازمان محیط زیست:

آلودگی هوا در عصر صنعتی اجتناب ناپذیر است

لزوم انسجام در مساله حج
حجت االسالم قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بابیان اینکه دست 
اندرکاران حج امسال تصمیم گیری جمعی و حرکت دقیق در این مسیر را باید سرلوحه 

فعالیت های خود قرار دهند، تاکید کرد که باید منسجم، علمی، دقیق و منطقی عمل 
کنیم و مسیر پیش رو را با صبر و حوصله و یقین و اعتماد به یکدیگر طی کنیم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 مدیــر کل گمــرک جزیــره کیــش گفــت 
از   کیــش  جزیــره  از  خــودرو  خــروج   :
ــه صــورت  ــی ب ــه ســرزمین اصل چهارشــنبه ب
اعــالم  آزاد  ثانــوی  اطــالع  تــا  و  موقــت 

ــس  ــت: پ ــدم  گف ــی مق ــدی اقبال ــد. مه ش
از بررســی موضــوع درخواســت جمعــی از 
لغــو  بــر  ســاکنان جزیــره کیــش مبنــی 
ــون خــروج موقــت خــودرو از  ممنوعیــت قان

ــه ســرزمین اصلــی ، پیگیــری هــا  کیــش ب
و نامــه نــگاری هــای الزم توســط مســئوالن 
ــران  ــرک ای ــا گم ــش ب ــرک کی ــه و گم منطق
انجــام شــد .وی بــر اظهــار کــرد : طبــق 
بخشــنامه اعــالم شــده خــروج خودروهــای 
بــاالی دو هــزار و 5۰۰ ســی ســی از جزیــره 
ممنــوع اســت و تنهــا خودروهــای بــا حجــم 
ــن  ــی و پائی ــی س ــزار و 5۰۰ س ــور دو ه موت

ــت . ــد داش ــردد خواهن ــازه ت ــر اج ت

خروج خودرو از کیش به صورت
 موقت آزاد شد

صادرات 93 میلیارد ریالی فرش دستباف استان زنجان
مدیر اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان گفت: در ســه 
ماهه ابتدایی ســال جاری ۹3 میلیارد ریال صادرات فرش دســتباف از اســتان 
انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

افزایش 30 درصدی بودجه لرستان
 در صندوق کارآفرینی

علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفت: 
بودجـه لرسـتان در صنـدوق کارآفرینـی 
3۰ درصـد افزایـش می یابـد . »ربیعی« 
در کارگـروه تولیـد و اشـتغال لرسـتان با 
حضـور وزیـر کار،تعاون و رفـاه اجتماعی 
اظهـار کرد: وضعیت اسـتان امیدوارکننده 
اسـت و امیدواریـم ایـن روال ادامه یابد 
و شـاخص بیـکاری را بهبـود دهیـد.وی 
خاطرنشـان کـرد: اگـر بـا همیـن نـرخ 
اسـتان حرکـت کنـد در چشـم اندازی ۱۰ 
سـاله می تـوان بیـکاری را برطـرف کـرد.

در  سـرمایه گذاری  داد:  ادامـه  ربیعـی 
اسـتان کـم بـود کـه خوشـبختانه فضای 

کسـب و کار بهبـود یافتـه اسـت.
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
در  بخشـی  بیـن  همـکاری  افـزود: 

و  فضـای کسـب  بهبـود  بـرای  اسـتان 
کار بسـیار مهـم و تأثیرگـذار اسـت و مـا 
در راسـتای مقررات زدایـی در حـال کار 
کـردن هسـتیم.وی ادامـه داد: در بحـث 
آمـوزش در محیـط واقعـی کار تحـرک 
خاصی دیده نشـده اسـت که نیاز اسـت 
یـادآور  شـود.ربیعی  بیشـتری  تـالش 
شـد: در اسـتان بایـد به دنبـال کارآفرین 
و ایجادکننـده شـغل رفـت. در لرسـتان 
اگـر بتوانیـم صنایـع تبدیلـی، خدمـات 
و صنعـت کوچـک را فعـال کنیـم موفـق 

خواهیـم شـد.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفت: 
در  پرکشـش  رسـته های  بـه  ناچاریـم 

لرسـتان روی آوریـم.
مشـکل  نیـز  بانک هـا  کـرد:  اظهـار  وی 
دارنـد کـه اگـر کـم کاری از آن هـا دیـده 
وجـود  بـه  معضـالت  بخاطـر  می شـود 
آمـده  اسـت. بـرای برطـرف کـردن ایـن 

مشـکل روش تأمیـن مالـی خـرد اجـرا 
توانسـتیم  شـد:  یـادآور  شـود.ربیعی 
امسـال 5۰۰ میلیـارد تومان برای مشـوق 
کارآفرینـی و کارفرمایـی بگیریـم و بایـد 
بتوانیـم ۱۰۰۰ میلیـارد نیـز بـرای یارانـه 

دریافـت کنیـم.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی خاطر 
نشـان کـرد: بودجـه صنـدوق کارآفرینـی 
لرسـتان امسـال 3۰ میلیارد تومان است 
کـه آن را 3۰ درصد افزایش خواهیم داد.
اگر دسـتگاه های اسـتان هـم در صندوق 
پـول بگذارنـد دو برابر این رقم را با سـود 

۴ درصـد می دهیم.
هلدینگ هـای  ورود  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـرمایه گذاری  و  لرسـتان  بـه  هلنـدی 
در گلخانـه، گفـت: آمـوزش مهارتـی گل 
در کشـور نداریـم که الزم اسـت سـازمان 
مطالعاتـی گل  مرکـز  و حرفـه ای  فنـی 
ایجـاد کند.ربیعـی یـادآور شـد: در بحث 

حبوبـات اسـتان تعاونی هـا شـکل گیرند 
و در بحـث سـیمان نیـز چون کل کشـور 
هم اکنـون  اسـت  مواجـه  مشـکل  بـا 
اسـتاندار  نیسـت.  سـودآوری  صنعـت 
لرسـتان از ایجـاد ۲5 هـزار و 6۰۰ شـغل 
در لرسـتان خبر داد و گفت : آسـیب های 
از چالش هـای جـدی  اجتماعـی یکـی 
اسـت.  »هوشـنگ بازونـد« در کارگـروه 
تولیـد و اشـتغال لرسـتان اظهـار کـرد: 
از  یکـی  اجتماعـی  آسـیب های  امـروز 
بایـد  کـه  اسـت  جـدی  چالش هـای 
کوشـید.وی  آن هـا  کـردن  برطـرف  در 
ایـن  در  لرسـتان  کـرد:  خاطرنشـان 
خصـوص روی مناسب سـازی اقدامـات 

خوبـی انجـام داد.
بازونـد بـا اشـاره بـه این کـه ۲۲ پـروژه 
بـا اعتبـار سـه میلیـارد تومـان و یکصـد 
واحـد مسـکن برای افراد تحت پوشـش 
بـا حضـور وزیـر کار افتتـاح شـد، یـادآور 
شـد: سـال گذشته برای لرسـتان خوش 
یمـن بود و در راسـتای جذب تسـهیالت 
داشـتیم.  را  سـوم  یـا  دوم  رتبه هـای 
اقتصـادی در  اولویـت اسـتان مباحـث 
تکلیـف  بایـد  بـود کـه  سـال گذشـته 
در  و  می کردیـم  مشـخص  را  بیـکاران 

را  موضوعـات  ایـن  آسیب شناسـی ها 
مدنظـر قـرار دادیـم.

امسـال  داد:  ادامـه  لرسـتان  اسـتاندار 
ایجـاد ۲5 هـزار و 6۰۰ شـغل را بـا اعتبار 
تومـان   میلیـارد  و ۴۰۹  حـدود 6 هـزار 
امسـال   افـزود:  کردیـم.وی  تعریـف 
سـال  شـعار  بـه  توجـه  بـا  داریـم  بنـا 
جلسـات کارگـروه اشـتغال را مرتـب در 
و  دهیـم  انجـام  و شهرسـتان ها  مرکـز 
در ایـن راسـتا همـه فرمانـداران میـزان 
اشـتغال  و  نیـاز  مـورد  سـرمایه گذاری 

می دانـد. را  خـود  بـرای شـهر 
بازونـد گفت: در سـال گذشـته در سـتاد 
تسـهیل رفع موانـع تولید ۱۸۲ جلسـه و 
۸7۸ مصوبه داشـتیم بـا وجود همکاری 
خـوب بانک ها در اسـتان برخـی  هیئت 
مدیره هـا پروسـه کاری مـا رو طوالنـی 
می کننـد کـه نیـاز اسـت چاره اندیشـی 

شود.
احیـای  سـتاد  در  شـئ:  یـادآور  وی 
پروژه هـای راکد اسـتان بـا پیگیری های 
ازنـا،  فـوالد  جملـه  از  واحـد   ۱۴۰ الزم 
شـرکت کشـت و صنعـت، شـرکت مواد 
غذایـی گهر و گلخانه دیناروند احیا شـد.

خبر
ته

نك

افــزود:  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزیــر 
ــود  ــرای بهب ــتان ب ــی در اس ــن بخش ــکاری بی هم
فضــای کســب و کار بســیار مهــم و تأثیرگــذار 
ــال  ــی در ح ــتای مقررات زدای ــا در راس ــت و م اس
بحــث  در  داد:  ادامــه  کــردن هســتیم.وی  کار 
ــی  ــرک خاص ــی کار تح ــط واقع ــوزش در محی آم
دیــده نشــده اســت کــه نیــاز اســت تــالش 
ــتان  ــد: در اس ــادآور ش ــود.ربیعی ی ــتری ش بیش
ــغل  ــده ش ــن و ایجادکنن ــال کارآفری ــد به دنب بای
ــی،  ــع تبدیل رفــت. در لرســتان اگــر بتوانیــم صنای
خدمــات و صنعــت کوچــک را فعــال کنیــم موفــق 
خواهیــم شــد.وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
در  پرکشــش  رســته های  بــه  ناچاریــم  گفــت: 

ــم. ــتان روی آوری لرس

بـر اسـاس بخشـنامه مرکـز واردات و امـور مناطـق 
آزاد و ویـژه گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران مـورخ 
26 آبان مـاه سـال 95 از گمـرک هـای مناطـق آزاد 
خواسـته شـده تـا عـالوه بـر لغـو دسـتورالعمل های 
قبلـی در خصـوص تـردد خودروهـای مناطـق آزاد، 
موقـت  ورود  بـرای  درخواسـت  هرگونـه  قبـول  از 
خودروهـای مزبـور بـه سـرزمین اصلـی خـودداری 

. کنند

ایران ویچ

 در مراسـمی با حضور دکتر »محسـن 
بختیـار« معـاون وزیر نیـرو و جمعی 
از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی تصفیه خانه 

فاضالب شهرستان محالت افتتاح شد.
معـاون سیاسـی امنیتـی واجتماعی 
گفـت:  خراسـان جنوبی  اسـتانداری 
ایجـاد صندوق های اشـتغال خرد بـرای بانوان 
روسـتایی کلید خـورده وتا پایان سـال مراحل 

تکمیلی ان نیز انجام خواهد شد .
جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
اسـتان زنجـان گفـت: گندمـی که در 
بـورس بـه فـروش نـرود در بـورس توسـط 
شـرکت بازرگانـی ایـران خریـداری می شـود. 
حسـین جعفـری اظهـار کـرد: امسـال بحـث 
خرید گندم از کشـاورزان در اسـتان نسـبت به 
سـال های قبـل که بر اسـاس قیمت تضمینی 

بود، متفاوت است.
اسـتاندار مازنـدران از افزایش کشـت 

برنج در استان خبر داد.
گفـت:  آذربایجان شـرقی  اسـتاندار 
باتوجـه بـه حمایـت از تولیدکنندگان 
هیـچ دختـر گل فروشـی در تبریز نداشـتیم و 

نخواهیم داشت.
بـا حضـور معـاون رئیس جمهـور در 
امـور زنـان و خانواده کارخانه سـنگ 
ماهدیـس پـس از ۱۲ سـال تعطیلـی افتتـاح 

شد.
خـاش  ایرنـدگان  تاریخـی  قلعـه 
سیسـتان و بلوچسـتان کـه بیانگـر 
هویـت و تاریخ منطقه اسـت براثـر بی توجهی 

متولیان امر فرو ریخت.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل 
اتوبـوس  فـارس گفـت:  ای  جـاده 
هـای مسـافربری نـاوگان حمـل و نقـل جاده 
ای این اسـتان که سـامانه پیمایش هوشـمند 
تـردد نـاوگان )سـپهتن( بـر روی آنهـا نصـب 

نشده است، اجازه تردد در جاده ها را ندارند.
گفـت:  فـارس  انتظامـی  فرمانـده 
سـارق مسـلح بانک های اصفهان و 
شـیراز  در  تیرمـاه ۹6  سـیزدهم  کـه  شـیراز 
دسـتگیر شـد، پـس از بازجویـی هـای فنی و 
تخصصـی به ۲۲ فقره سـرقت از بانک اعتراف 

کرد.
علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون 
یـک  درجـه  از  هرمـزگان  پزشـکی 
شـدن بیمارسـتان های دانشـگاهی اسـتان از 
سـوی اداره اعتبار بخشـی وزارت بهداشت خبر 

داد.
و  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس 
آبخیـزداری میناب گفت: بیش از ۱5 
هزارکیلوگـرم آویشـن امسـال از مراتـع ایـن 

شهرستان برداشت شد.

گزیده ها

کشف بیش از 17 تن انواع
مواد مخدر در هرمزگان

فرمانـده انتظامـی هرمـزگان گفت: طی سـه ماهـه اول 
امسـال بـا تـالش ماموران انتظامی اسـتان و بـا اجرای 
طـرح هـای مقابلـه بـا قاچـاق مـواد مخـدر ، ۱7 تـن و 
556 کیلوگـرم انـواع مـواد افیونی کشـف شـده اسـت. 
سـردار عزیـزهللا ملکی ==در جمع خبرنگاران در تشـریح عملکـرد انتظامی هرمزگان 
در ایـن مـدت، اظهـار داشـت: مـواد مخـدر کشـف شـده شـامل ۱۴تـن و ۲۱7کیلو 
تریاک،سـه تـن و ۲۲۲کیلو حشـیش،۸6کیلو و3۹5گرم هروئیـن و ۲۹کیلو و5۹3 
گرم سـایر مواد اسـت.وی خاطرنشـان کـرد: طی این مدت هـزار و ۱۲۹ نفر در بحث 
مـواد مخـدر دسـتگیر و هفت هزار و ۴7۱ معتاد کارتن خـواب و متجاهر جمع آوری 
و 3۰۹ دسـتگاه خـودرو و موتورسـیکلت حامـل و فعـال در قاچـاق مـواد مخـدر نیز 
توقیـف و بـه پارکینـگ منتقل شد.سـردار ملکی با اشـاره بـه افزایـش 3۲ درصدی 
کشـف کاالی قاچاق در هرمزگان در سـه ماهه ابتدایی امسـال، گفت: در این مدت 
انـواع کاالی قاچـاق بـه ارزش افـزون بـر ۱6۰ میلیـارد تومـان کشـف و ۴۰5 متهم به 

مراجـع قضایـی و قانونـی معرفی شـده اند.

کشف پنج میلیارد ریال طالی 
سرقتی در خاتم

فرمانــده انتظامــی خاتــم از کشــف ســه کیلــو 
و ۴75 گــرم طــالی ســرقتی بــه ارزش پنــج 
میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ســرهنگ حســین منصــوری گفــت: مامــوران 
ــناس قصــد  ــردی ناش ــه ف ــدند ک ــع ش ــم مطل ــی خات ــس آگاه پلی
ــای  ــور را در طالفروشــی ه ــدون فاکت ــو طــالی ب ــد کیل ــروش چن ف
ــس  ــوران پلی ــه مام ــه داد: بالفاصل ــتان دارد.وی ادام ــن شهرس ای
ــایی  ــس از شناس ــدند و پ ــل ش ــوع وارد عم ــی موض ــرای بررس ب
ــکوک  ــض وی مش ــد و نقی ــای ض ــت ه ــه صحب ــر ب ــورد نظ ــرد م ف
ــه پلیــس آگاهــی  ــا هماهنگــی مقــام قضائــی ب شــده و متهــم را ب
ــی  ــم در بازجوی ــت: مته ــار داش ــئول اظه ــن مس ــد. ای ــل کردن منتق
هــای فنــی کارآگاهــان پلیــس خاتــم بــه ســرقت ایــن میــزان طــال 
ــه  ــراف و ب ــی اعت ــان غرب ــتان آذربایج ــی در اس ــک طالفروش از ی

دادســرا معرفــی شــد.

ادامه یادداشت از صفحه یکخاتمهرمزگان

 »برنامـــه جامـــع حقـــوق شـــهروندی« 
ــوق  ــیرین حقـ ــهد شـ ــت. شـ ــروری اسـ ضـ
شـــهروندی آنـــگاه چشـــیده می شـــود کـــه 
از البـــه الی ایـــن همـــه قانـــون، آییـــن 
ــدام و  ــتورالعمل، اقـ ــنامه، دسـ ــه، بخشـ نامـ
ـــه  ـــه و عادالن ـــز و منصفان ـــت آمی ـــار کرام رفت
متجلـــی شـــود. از ایـــن رو تبدیـــل کـــردن 
ایـــن ایـــده هـــای معقـــول و منطقـــی بـــه 
رفتارهـــا و رویه هـــای عملـــی و مســـتمر، 
ایـــن  دغدغه هـــای  جملـــه  از  می توانـــد 

برنامـــه باشـــد. در صـــورت تدویـــن برنامـــه 
جامـــع حقـــوق شـــهروندی انتظـــار مـــی رود 
ــای  ــازمان هـ ــگان و سـ ــه، نخبـ ــه جامعـ کـ
مـــردم نهـــاد در مســـیر اولویـــت هـــای 
تعییـــن شـــده، یـــاری گـــر دولـــت برآمـــده 
ـــن رو  ـــد. از ای ـــردم باش ـــاب م از رأی و انتخ
حقـــوق شـــهروندی مقولـــه ای صرفـــًا دولتـــٌی و 
ـــت  ـــر چـــه نقـــش دول ـــی نیســـت، اگ حاکمیت
و دولتمـــردان در ایـــن زمینـــه می توانـــد 
ــذار  ــه اثرگـ ــی در جامعـ ــوان الگویـ ــه عنـ بـ
ـــارکت  ـــا مش ـــز ب ـــم ج ـــن مه ـــا ای ـــد، ام باش
ـــی  ـــگان عملیات ـــردم و نخب ـــوم م ـــر عم فراگی

. د نمی شـــو

دستیار ویژه رییس جمهور 

بایسته های تحقق حقوق شهروندی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گرچـه بـه نظـر می رسـد انتخاب برخـی وزرا بـا توجه 
بـه کارنامـه موفق و درخشـان آن هـا در دولت یازدهم، 
در دولـت دوازدهـم نیز قطعی شـده امـا درباره تصدی 
برخـی از وزارت خانـه ها، چند پیشـنهاد وجـود دارد که 

بـه احتمال فـراوان از میان آن ها گزینه نهایی انتخاب 
خواهد شـد. از هنگام پایان انتخابات در روز بیسـت و 
نهم اردیبهشـت مهمترین مسـئله روز سیاسـت ایران، 
معرفـی اعضـای کابینـه جدیـد بـه مجلـس شـورای 

اسـالمی بـرای تعیین اعضـای دولت دوازدهم اسـت.
به عنـوان  روحانـی  دوبـاره حسـن  انتخـاب  از  پـس 
رئیس جمهـور منتخـب مـردم گزینه هـای مختلفـی 
بـرای وزارتخانه های دولت در دسـت بررسـی هسـتند 

و پیشـنهادات مختلفی بـرای وزارت خانه ها روی میز 
بررسـی قـرار دارد. بـا توجـه بـه اظهـارات منابـع آگاه 
و اخبـار رسـیده، دربـاره مسـئولیت وزارت خانـه هـای 
دولـت دوازدهـم، افـراد عنـوان شـده در جـدول زیر به 

عنـوان مطـرح تریـن گزینه های پیشـنهادی هسـتند 
کـه هـم اکنـون سـابقه و تـوان مدیریتـی آن هـا در 
دسـت بررسـی قرار داشته و شـانس وزیرشدن آن ها 

بیـش از سـایرین ارزیابی شـده اسـت:

سوابق وزیر پیشنهادیردیفوزارتخانه 

آموزش 
پرورش

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، نماینده مردم رشت در ادوار سوم تا ششم مجلس شورای اسالمیمحمدباقر نوبخت۱

وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسالمی- ریاست کتابخانه ملی و مشاور رئیس جمهور، رئیس کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی، عضو هیئت رئیسه مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوریسید رضا صالحی امیری۲

معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در زمان تصدی نجفی، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش استثنایی کشور، معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره اصالحاتعبدالحمید معافیان3

رییس مرکز آزمون وزارت آموزش و پرورش ) از سال ۹۲ تاکنون (، مدیرکل آموزش و پرورش استانهای خوزستان و بوشهر در دوران اصالحات،مدير برنامه ريزي سازمان نهضت سواد آموزي، مشاور مركز ملي بهره وري ايران عبدالرسول عمادی۴

مشاور رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان در دولت دوم اصالحات، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در دولت اول اصالحات ، بیش از 3۰ سال تجربه آموزشی و مدیریتی در وزارت آموزش و پرورشرحیم عبادی5

ارتباطات 
و فن آوری 

اطالعات

وزیر فعلی فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱35۸ تا ۱365، مشاور وزیر امور خارجه از سال ۱365 تا ۱366،  مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال ۱366 تا ۱36۸محمود واعظی۱

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطالعات در دولت یازدهم، رئیس سازمان فناوری اطالعات کشور، معاون وزیر ارتباطات در دولت اصالحات، عضو دفتر سیاسی نخست وزیری در دوره شهید رجایی، نصراله جهانگرد۲

وزیر علوم دولت یازدهم در سال اول ، مشاور علمی رییس جمهور ، رییس ستاد دانشگاهیان دکتر روحانی در سال ۹6، رییس دانشگاه تهران، دکترای مهندسی برقرضا فرجی دانا3

امور اقتصادی 
و دارایی

مشاور اقتصادی رییس جمهور،دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت های سازندگی و اصالحات، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیمسعود نیلی۱

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ) از سال ۹۲ تاکنون(، معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی در دولت دوم اصالحات ، رییس مرکز آموزش وزارت امور اقتصادسعید شیرکوند۲

معاون اقتصادی وزارت کار ، تعاون و رفاه در دولت یازدهم، معاون برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوجستان در دولت اصالحات، مدیر دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاهحجت اله میرزایی3

معاون وزیر و رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دولت یازدهم ، مدیر عامل بانک سپه، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت اصالحات، کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و فوق لیسانس مدیریت سیستم هاسیدکامل تقوی نژاد۴

معاون وزير اقتصاد و رئيس فعلی سازمان خصوصي سازي ، نماينده ادوار سوم و ششم تبريز در مجلس شوراي اسالمي ،رئيس ستاد دكتر روحاني در سال ۹۲ و ۹6، رئیس سازمان خصوصی سازیعلی اشرف عبدهللا پوری حسینی5

اطالعات
وزیر اطالعات در دولت یازدهم، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، نماینده دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم شهرستان المرد در مجلس شورای اسالمی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتشسید محمود علوی۱

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، وزیر اطالعات در دولت اصالحات، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلحعلی یونسی۲

وزیر امورخارجه دولت یازدهم، عضو شورای عالی جمعیت هالل احمر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد از ۱۴ مرداد سال ۱3۸۱ تا 5 تیر سال ۱3۸6، دستیار ارشد وزیر امور خارجهمحمد جواد ظریف۱امورخارجه

بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

وزیر بهداشت دولت یازدهم، متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیهسیدحسن قاضی زاده هاشمی۱

رییس سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیرکار ، تعاون و رفاه اجتماعی  و رییس سازمان خدمات درمانی، سابقه سه دوره ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوسانوشیروان محسنی بندپی۲

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس سازمان نظام پزشکی ، رییس انجمن اسالمی جامعه پزشکی، استاددانشگاه علوم پزشکی تهران،جراح عمومی و فوق تخصص جراحی عروقمحمدرضا ظفرقندی3

معاون وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، نایب رییس مجلس ششم، عضو کمسیون بهداشت مجلس، استاددانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص نفرولوژی )بیماری های کلیه(محمدرضا خاتمی۴

معاون وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات رییسه مجلس ششم،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران – عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکیعلی شکوری راد5

تعاون کار و 
رفاه اجتماعی

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاندار کرمان در دولت هاشمیمرتضي بانك۱

مديرعامل سازمان شستا علي آذرآبادگان۲

معاون اقتصادی وزارت کار ، تعاون و رفاه در دولت یازدهم، معاون برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوجستان در دولت اصالحات، مدیر دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه،  دکترای اقتصادحجت اله میرزایی3

استاندار کرمانشاه  در دولت اصالحات، معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی ، معاون طرح و برنامه وزیرجهادکشاورزی ، رییس سازمان جهادکشاورزی استان همداناحمد ترک نژاد۴

جهاد 
کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم، وزیر راه و ترابری در دولت اول اصالحات، وزیر جهادکشاورزی دولت دوم اصالحات، استاندار سیستان و بلوچستان،محمودحجتی۱

معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون بنیاد مستضعفان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهوازمهدي بخشنده فر۲

معاون توسعه روستایی معاون اول رییس جمهور، 3 دوره سابقه نمایندگی مجلس ، معاون سیاسی استاندار تهران، فرماندار قزوینابوالفضل رضوی3

قایم مقام معاونت تحقیقات وزارت جهادکشاورزی )هم اکنون(، رئيس سرم سازي رازي، نماينده دوره ششم اهواز در مجلس شوراي اسالمي ،رئيس كميسيون كشاورزي دوره ششم مجلس شوراي اسالميحمید کهرام۴

وزیر دادگستری دولت یازدهم، وزیر کشور در دولت اول محمود احمدی نژاد، دادستان انقالب اسالمی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد )۱35۸ تا ۱365(، دادستان انقالب نظامی در مناطق غرب کشور )۱365(مصطفی پورمحمدی۱دادگستری

صنعت و 
معدن

معاون زیر بنایی معاون اول رییس جمهور، ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( بین سال های ۱3۸۰ تا ۱3۸۴، مدیر آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - سال ۱36۴رضا ویسه۱

استاندار تهران در دولت یازدهم، ۸ سال معاون وزیر صنعت و معدن، ۱6 سال سابقه نمایندگی مجلس، بیش از ۱۰ سال رییس کمسیون صنایع مجلس، رییس فدراسیون دوچرخه سواری، مهندس صنایعسیدحسین هاشمی۲

معاون وزير صنعت و معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت كشور، مديرعامل منطقه ويژه سيرجان ، معاون وزير صنعت و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايرانولی اله افخمی راد3

معاون آموزشی و پژوهشی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) هم اکنون (، معاون حقوقی و امورمجلس سازمان انرژی اتمی ، قایم مقام معاون پژوهشی وزارت علوم ، مذیرعامل نیرو محرکه،رییس دانشگاه شهرکردبرات قبادیان۴

مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن – رییس هیات مدیره بانک کارآفرین – مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران – معاون وزیر کار – قایم مقام رییس سازمان تامین اجتماعیعلی اشرف افخمی5

دفاع
وزیر دفاع دولت یازدهم، معاونت رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت های هفتم و هشتم، دومین فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسدارانحسین دهقان۱

جانشین وزیر دفاع – جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلحامیر حاتمی۲

مسکن و 
شهرسازی

وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم، معاون اسبق سیاسی وزارت کشور، وزیر مسکن در  کابینه دوم هاشمی، کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان و دکترای اقتصاد سیاسیعباس آخوندی۱

معاون شهرسازی وزیر مسکن و شهرسازی در دولت های هشتم و یازدهم، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، دکترای معماری و استاددانشگاه تهرانپیروز حناچی۲

معاون وزير راه و شهرسازي ) هم اكنون( – نماينده چهار دوره بابل در مجلس شوراي اسالمي –مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران -  استاندار خراسان شمالي - رئيس كميسيون عمران،محسن نریمان3

علوم، 
تحقیقات و 

فناوری

وزیر علوم دولت یازدهم در سال اول ، مشاور علمی رییس جمهور ، رییس ستاد دانشگاهیان دکتر روحانی در سال ۹6، رییس اسبق دانشگاه تهران، دکترای مهندسی برقرضا فرجی دانا۱

سرپرست و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، نماینده وزیر علوم در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، معاون سابق حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، نماینده طارم زنجان در دور هشتم مجلسسعدهللا نصیری قیداری۲

معاون وزیر علوم در دولت اصالحات، دکتری تاریخ اسالمغالمرضا ظريفيان3

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت اصالحات، میلی منفرد اولین وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کابینه حسن روحانی بود که موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نهم نشد. جعفر ميلي منفرد۴

معاون حقوقي و أمور مجلس وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري، نماینده شهرستان خدابنده در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسالمی، رييس مجتمع آموزش عالي قممحسن رهامي5

فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسالمی- ریاست کتابخانه ملی و مشاور رئیس جمهور، رئیس کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی، عضو هیئت رئیسه مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوریسید رضا صالحی امیری۱

معاون حقوقي، مجلس و استانهاي وزارت آموزش و پرورش، نماینده سه دوره مردم زنجان در مجالس اول، دوم، چهارم، معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزیمصطفي ناصري زنجاني۲

وزرات کشور

وزیر کشور در دولت یازدهم، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانعبدالرضا رحماني فضلي۱

معاون پارلمانی رئیس جمهور- معاون حقوقی رئیس جمهور – نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسالمیمجید انصاری۲

معاون اجرایی رییس جمهور در دولت یازدهم ، رییس سازمان فضایی ایران، وزیر بازرگانی دولت اصالحات ، قایم مقام وزیر بازرگانی در دولت آیت اله هاشمی رفسنجانی،  عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینیمحمد شریعتمداری3

ِرییس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت دوم هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظاممحمد فروزنده۴

وزارت نفت
وزیر نفت دولت یازدهم، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در کابینه شهید رجایی،5 سال وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر نیرو در دولت های سوم و چهارم،  ۸ سال وزیر نیرو در دولت های هاشمیبیژن نامدار زنگنه۱

وزیر نیرو در دولت اصالحات - عضو رسمی سپاه پاسداران در سال های ۱36۴-۱35۹، موسس و مدیر مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی در سال های ۱365-۱36۴، استاندار یزد در سال های ۱36۸-۱36۴حبیب هللا بیطرف2

نیرو

معاون وزیر نیرو - مدیر پروژه سد کرخه و گتوند – قایم مقام فرمانده نیروی هوایی سپاه – معاون شهید همت - از دانشجویان تسخیرکننده النه جاسوسیعلی اکبر زحمتکش1

از مدیران باسابقه وزارت نیروامین حاج رسولی ها2

مدیر برنامه دهه بین المللی آب سازمان ملل متحد- معاون وزیر کشور- معاون امور آب وزارت نیرو در دولت اصالحات رضا اردکانیان3

مدیرعامل شرکت مپنا – بنیانگدار شرکت نیرو ترانس – بنیانگدار شرکت توگا – بنیانگدار مرکز آموزش خلبانی نیروی هوایی سپاهموسی رفان4

ورزش
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم ، ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، عضو چهارمین دوره شورای اسالمی شهر تهران، دو سال قائم مقام و همچنین معاونت اداری و مالی سازمان تربیت بدنی کشورمسعود سلطانی فر1

استاندار تهران در دولت یازدهم، ۸ سال معاون وزیر صنعت و معدن، ۱6 سال سابقه نمایندگی مجلس، بیش از ۱۰ سال رییس کمسیون صنایع مجلس، رییس فدراسیون دوچرخه سواری، مهندس صنایعسیدحسین هاشمی2

نماينده 5 دوره مجلس شوراي اسالمي از اردکان – قائم مقام رئيس دفتر رئيس جمهور- عضو كميسيون اصل ۹۰ ، رئيس كميته اقتصادي و عضو كميته حقوق بشر – مديرعامل و رئيس هيات مديره شركتهاي كشت و صنعت محمدرضا تابش3

لیست گزینه های احتمالی روحانی 
برای تصدی وزارتخانه ها

 پیام
سیاسی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مفقودی
سند خودرو و برگ سبز وانت نیسان 
آبی رنگ به شماره شاسی D254۰4 و 

شماره موتور 23۰۸۸۸ و به شماره پالک 
52س24۸ ایران۸2 متعلق به آقای 
ناصر قربانی کارتیجکالئی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.

مفقودی
  SAVERS سند موتور سیکلت
 قرمز رنگ مدل ۸7 به شماره

 پالک ۸15/73۸۸2 و شماره تنه
NFX***125S۸7۰7۸27  

متعلق به آقای پوریا نقیبی مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط گردیده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 553۲مورخــه ۱3۹5/۰7/۱7 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــک  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــد  ــزادی فرزن ــن زاده به ــی مهی ــم روح ــی اقای/خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــم تصرف ب
ــک  ــدانگ ی ــم در شش ــادره ازب ــی 3۱۱۰۹۰3۹7۰ ص ــماره مل ــنامه  6۰۴ش ــماره شناس ــود بش محم
ــع  ــی واق ــی از 33۰۰ اصل ــی از۱۱ فرع ــالک ۱۰۴ فرع ــع پ ــه مســاحت ۱۴۱.6۰مترمرب ــه ب ــاب خان ب
در شهرســتان بــم خیابــان فردوســی کوچــه دوازده بخــش ۲۹کرمــان خریــداری از مالــک رســمی 
ــه منظــور اطــال ــم نصــرت فتاحــی  محــرز گردیــده اســت.لذا ب آقــای محمداببراهیــم فتاحــی و خان
ع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــم  ــه مراجــع قضایــی تقدی مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را ب
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف3۴3
محمد امیری خواه
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظر دارد 
در پرونـده اجـرای کالسـه ۹5۴7۰۰ ششـدانگ یک قطعه زمیـن واقع در 
خیابـان نامجـو کوچـه شـماره ۱3 شـرقی۴ پـالک 3۱و33 به مسـاحت 
6۴3 متـر مربـع کـه ششـدانگ ملـک مذبور توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری بمبلـغ ۹/5۱6/۴۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت را از 
طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند. جلسـه مزایـده در روز شـنبه مـورخ 
۱3۹6/5/۱۴ سـاعت ۹ صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگسـتری 
کرمـان بـا حضور نماینـده محترم دادسـتان برگزار می گـردد. متقاضیان 
شـرکت در مزایده بایسـتی ۱۰درصد قیمت پیشـنهادی خود را به حساب 
سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی واریـز بـه شـماره ۲۱7۱۲۹3۹5۱۰۰۰ 
واریـز و قبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکتـی دربسـته  تـا 
روز مزایـده و سـاعت مقـرر بـه ایـن اجـرا تسـلیم نماینـد. بدهی اسـت 
بـه پیشـنهاداتی کـه بعد از سـاعت اعـالم شـده واصل شـوند ترتیب اثر 
داده نخواهـد شـد. برنـده مزایـده کسـی خواهد بـود که قیمـت باالتری 
پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت عـدم واریز بموقع باقیمانـده وجه مورد 
مزایـده، ۱۰درصـد واریـزی به نفع دولت ضبط خواهد شـد. ضمنا طالبین 
خریـد در صـورت تمایـل مـی تواننـد از 5 روز بـه وقـت مزایـده تـا روز 

مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد نماینـد. م الف 7۱۲
مدیر اجرای حقوقی شعبه دوم دادگستری کرمان - طاهری

آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای حسـن فرهمنـد فرزند هاشـم مالک ششـدانگ پالک 
۸6 فرعـی از ۱3 اصلـی بخـش ۴ کرمـان کـه سـند مالکیـت 
آن بشـرح ثبـت شـماره 7۸6۱ صفحـه 535 دفتـر ۲6 صـادر 
و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی 
تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور 
بعلـت مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده ۱۲۰ آئیـن نامه 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیـت نزد خود 
مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهـی به اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه تسـلیم نمایند در 
غیـر اینصـورت پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد. م الف 3۴۰

تاریخ انتشار : 96/4/24
عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

رییــس اتــاق بازرگانــی کرمــان فعــاالن اقتصــادی 
ــت  ــادی دانس ــوزه اقتص ــور ح ــربازان سلحش را س
و بیــان کــرد: فضــای کســب و کار مــا نســبت بــه 
جهــان وضعیــت خوبــی نــدارد و همچنیــن فضــای 

کســب و کار اســتان کرمــان نیــز وضعیت مناســبی 
در کشــور نــدارد. بــه گــزارش ایســنا مهــدی طبیــب 
ــه نخســتین  زاده روز گذشــته در مراســم افتتاحی
ســمینار داوری، دادرســی خصوصــی جنــوب شــرق 

کشــور بــا حضــور دکتــر خداییــان معــاون حقوقــی 
ــرای  ــب و کار ب ــود کس ــت: بهب ــه گف ــوه قضایی ق
ــی  ــاق بازرگان فعــاالن اقتصــادی رســالت مهــم ات
اســت.وی از ظرفیت هــا و پتانســیل های اســتان 
ــرد:  ــوان ک ــان آورد و عن ــه می ــخن ب ــان س کرم
باالیــی  بســیار  اســتان کرمــان ظرفیت هــای 
در حوزه هــای گردشــگری، صنعــت و معــدن، 
کشــاورزی و ... دارد و تــوان بســیار زیــادی بــرای 

ــردن را دارد. بیشــتر کار ک

رییس اتاق بازرگانی کرمان :
فضای کسب و کار استان وضعیت 

مناسبی ندارد

تسهیالت رونق تولید به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
رییس سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: میزان تسهیالت 
رونق تولید از ۱6 هزار میلیارد تومان به 3۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده مطرح شد

کرمان، استانی موفق در حوزه حمایت
 از حقوق مصرف کنندگان 

 تجلیل از ۱7 واحد تولیدی حامی حقوق مصرف کنندگان

توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــده ای  ــه تولیدکنن ــت ک ــان گف ــتاندار کرم ــع اس مناب
کــه در شــرایط کنونــی بــا وضعیــت موجــود، تولیــد 
ــدگان  ــوق مصرف کنن ــام داده و حق ــت را انج باکیفی
ــد، کار دشــواری را انجــام می دهــد  ــت می کن را رعای
ــت و  ــا حمای ــن واحده ــه از ای ــت ک ــه ماس و وظیف
ــت  ــت: حمای ــوت گف ــا فت ــم. محمدرض ــر کنی تقدی
مناســب از تولیــد، حمایــت از مصرف کننــده اســت و 
دولــت باهمــت خــود در مســیر حمایــت از تولیــد و 
ــا  ــتاندار ب ــاون اس ــی دارد. مع ــده گام برم مصرف کنن
ــان  ــتان کرم ــد در اس ــی تولی ــگ غن ــه فرهن ــاره ب اش
ــده،  ــوق مصرف کنن ــت حق ــاره رعای ــه درب ــت ک گف
فرهنــگ  رعایــت حق النــاس  و  باکیفیــت  تولیــد 
غنــی داریــم کــه امیدواریــم بــا ایــن فرهنــگ 

ــم. ــت کنی ــت حرک ــیر درس ــز در مس ــروز نی ام

رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان 
گفــت: کمیســیون هــای اتــاق بازرگانــی 
کرمــان اقداماتــی خوبــی در راســتای بهبــود 
شــرایط و رفــع موانــع کســب و کار را داشــته 
انــد؛ بــه گونــه ای کــه اســتان کرمــان 
رتبــه دوم کشــور در برگــزاری و تصویــب 
ــش  ــت و بخ ــو دول ــورای گفتگ ــات ش مصوب

ــت. ــرده اس ــب ک ــی را کس خصوص

 صمت

حقـوق  از  حمایـت  سـازمان  رییـس 
مصرف کننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
گفـت کـه کرمان یکـی از اسـتان های 
حقـوق  از  حمایـت  حـوزه  در  موفـق 

اسـت.  مصرف کننـدگان 
سـید محمـود نوابـی روز گذشـته در 
حامیـان حقـوق  از  تجلیـل  همایـش 
کـه  گفـت  کرمـان  در  مصرف کننـده 
ایـن اسـتان تاکنـون چهـار همایـش 
حمایـت از مصرف کننـدگان را برگـزار 
کـرده اسـت، ایـن در حالی اسـت که 
برخـی اسـتان ها حتـی یـک همایش 

نداشـته اند. را 
قبـل،  خدمـات  کـه  گفـت  وی 
وظایـف  از  فـروش  از  بعـد  و  حیـن 
مـا  و  اسـت  اقتصـادی  بنگاه هـای 

دوره هـای گارانتـی  برافزایـش  اصـرار 
و خدمـات پـس از فـروش داریـم و 
بایـد بـا افزایـش بهـره وری و کیفیت، 
بـه  مناسـب  باقیمـت  را  محصـول 
آن  کنـار  در  و  عرضـه  مصرف کننـده 
نوابـی  توجـه کـرد.  نیـز  نـوآوری  بـه 
تولیدکننـده  واحـد  کـه  کـرد  تاکیـد 
ای کـه بـه فکـر نـوآوری و صـادرات 
وی  فناسـت.  محکوم بـه  نباشـد، 
از  بعضـی  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
واحدهـای فـروش نوشـته مـی شـود 
گرفتـه  پـس  فروخته شـده،  'کاالی 
جـای  هیـچ  در  نمی شـود' گفـت کـه 
و  نـدارد  وجـود  چیـزی  چنیـن  دنیـا 
مـردم در صـورت مشـاهده مراتـب را 
بـه شـماره ۱۲۴ اطـالع دهنـد. معاون 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
بازرسـی  و  نظـارت  حـوزه  گفـت کـه 
در هشـت اسـتان کشـور بـه معاونـت 
از  یکـی  داده شـده کـه کرمـان  ارتقـا 

ایـن استان هاسـت. نوابـی بـا اشـاره 
یـه اینکـه مصرف کننـده حـق انتخاب 
مشـکالت  از  یکـی  کـه   گفـت  دارد 
در  ولنـگاری  و  سـهل انگاری  مـا 
سـازمان  رییـس  اسـت.  کار  حـوزه 
تولیدکننـدگان  حقـوق  از  حمایـت 
کـه  کـرد  تاکیـد  مصرف کننـدگان  و 
احتـرام  مـورد  بایـد   سـرمایه گذار 
بـاال  از  و  بسـته  نـگاه  و  شـود  واقـع 
بـه سـرمایه گذار مانـع توسـعه اسـت 
و بایـد فـرش قرمـز حقیقـی را بـرای 
سـرمایه گذاران پهـن کـرد. وی گفـت 
کـه بیـش از ۲5 دسـتگاه در کشـور 
ضـرورت  می کننـد کـه  قیمت گـذاری 
دارد ایـن حـوزه سـامان یابـد.  نوابی 
معتقـد اسـت کـه جملـه 'حق النـاس 
بـر حـق هللا' ترجیـح دارد را می تـوان 
حمایـت  سـازمان  شـعار  به عنـوان 
وزیـر  قـرارداد.  مصرف کننـدگان  از 
قانـون  هفـت  مـاده  گفـت  صمـت 

حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان در 
کشـور رعایـت نمی شـود و ایـن قانون 
تبلیغـات  کـه  اسـت  آن  بـر  مبتنـی 
اغواکننـده ممنـوع و جـرم اسـت امـا 
می شـود. انجـام  رسـانه ها  برخـی  در 

 باید به حقوق 
ویژه  توجه  مصرف کننده 

داشت
معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
اسـتان کرمـان گفـت کـه  تجـارت  و 
یکـی از کارهایـی کـه در ایـن دولـت 
در اسـتان کرمـان انجـام شـد، توجـه 
و اعتمـاد ویـژه بـه بخـش خصوصـی 
اجـرای  قالـب  در  بـود کـه  تولیـد  و 
نمـود  اسـتان  در  بـزرگ  طرح هـای 
حسـینی  مهـدی  اسـت.  پیداکـرده 
نـژاد گفـت:  منطقـه بنـدی اقتصـادی 
و  شـرکت ها  فعالیـت  و  اسـتان 
مؤسسـات بـزرگ اقتصـادی در ایـن 
مناطـق یکـی از مهم تریـن پروژه هایی 
اسـت کـه بـه تولیـد مـا کمـک کـرده 
بـه  ویـژه ای  نـگاه  آن  به موجـب  و 
تولیـد واحدهـای کوچـک و متوسـط 
داشـته و موجـب رونـق ایـن واحدها 

شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه حقوق 
مصرف کننـدگان تأکیـد کـرد کـه بایـد 
توجـه ویـژه بـه حقـوق مصرف کننـده 

داشـت.

حمایـت از تولید، حمایت 
از حقـوق مصرف کننده را 

به دنبال دارد
اقتصـادی  کمیسـیون  رییـس 
تولیـد  از  حمایـت  گفـت:  مجلـس 
مصرف کننـده  حقـوق  از  حمایـت  بـه 

می شـود.  منجـر 
گفـت  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
حقـوق  از  حمایـت  قانـون  کـه 
خوبـی  ظرفیت هـای  مصرف کننـدگان 
ناحیـه  از  بتوانیـم  تـا  کـرده  ایجـاد 
داشـته  نظـارت  مردمـی  مطالبـات 
و  کرمـان  مـردم  نماینـده  باشـیم. 
راور  در مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه 
بازنگـری در قانـون نظـام صنفـی در 
دسـتور کار مجلـس اسـت گفـت کـه 
تداخـل  می توانـد  محورهـا  از  یکـی 
وظایـف در حـوزه حمایـت از حقـوق 
باشـد  مصرف کننـدگان  و  تولیدکننـده 
و ایـن موضـوع را پیگیـری می کنیـم.

مخالفت کمیسیون اقتصادی 
مجلس با تفکیک وزارت صنعت، 

معدن و تجارت

مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رییـس 
بـا  خـود  متبـوع  مخالفـت کمیسـیون  از 
تفکیـک وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

داد. خبـر 
اینکـه  بیـان  بـا  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
ایـن روزهـا صحبـت از تفکیـک وزارتخانه 
صنعـت، معـدن و تجارت اسـت و نظرات 
متفاوتـی ارائـه مـی شـود، تصریـح کـرد: 
و  ادغـام  از  هـدف  داریـم  اعتقـاد  مـا 
و  هـا  ماموریـت  بـه  رسـیدن  تفکیـک، 
شـاخص هـای فعالیـت هـای اقتصـادی 
اسـت کـه اگـر بـه آن برسـیم مـی توانـد 
ایـن تفکیـک و ادغـام قابـل قبول باشـد 
امـا اگـر قـرار اسـت فقـط آزمـون و خطـا 
چنـد  در  بـار  چندیـن  و  بدهیـم  انجـام 
ای  فایـده  افتـاده،  اتفـاق  اخیـر  سـال 
نـدارد. آنطـور که ایسـنا نوشـته وی گفت: 
یکـی از چالـش هایـی که امـروز در حوزه 
ادغـام وزارت صنعـت تعریـف شـده، این 
اسـت کـه امـروز بخـش بازرگانـی در این 
وزارتخانـه آنچـه را کـه بـه عنـوان عملیات 
تخصصـی در سـال هـای قبـل در وزارت 
بازرگانـی انجـام مـی شـده، نمـی شـود. 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس 
تصریـح کـرد: بـه نظـر می رسـد صادرات 
در حـوزه عملیـات وزارت صنعـت، معـدن 
واقـع  جـدی  حمایـت  مـورد  تجـارت  و 
نشـده لـذا عـدم تمرکـز در تصمیمـات در 
صنعـت  و  تولیـد  و  بازرگانـی  بخـش  دو 
کامـال مشـهود اسـت. رییـس کمیسـیون 
اتخـاذ  داد:  ادامـه  مجلـس  اقتصـادی 
سیاسـت هـای واحـد در تصمیـم گیـری 
یکـی از نتایـج این مجموعه می توانسـت 
باشـد و یکـی از پیـش بینـی هایـی کـه 
در ادغـام بایـد عملیاتـی مـی شـد، اتخاذ 
سیاسـت واحـد بـود کـه در وزارت جهـاد 
کشـاورزی در عمـل در برخـی مـوارد این 
را شـاهد هسـتیم. امـا در وزارت صنعـت 
بتوانـد کار جـدی  رفـت  انتظـار مـی  کـه 
نگرفـت.  صـورت  کاری  بدهـد،  انجـام 
پورابراهیمـی گفـت کـه از فضـای مجلس 
و مذاکـرات، بـه نظـر مـی رسـد تفکیـک 
در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
دوره فعلـی بـا موافقـت مجلـس همـراه 
نباشـد و برخـی کمیسـیون هـا از جملـه 
در  مخالـف  نظـر  اقتصـادی،  کمیسـیون 

ایـن زمینـه داده انـد.

خبر

گزارش 
پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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عامــل  مدیــر  شــهبا  محمــود 
شــرکت توزیــع بــرق شــمال در 
مراســم اختتامیــه ممیــزی پــروژه 
بــا  محیــط کار  آراســتگی  نظــام 
بهــره  همراهــان  تیــم  از  تقدیــر 
انســانی   منابــع  معاونــت  و  وری 
ــروژه  ــب پ ــو و جال ــده ن ــت: ای گف
نظــام آراســتگی کــه در شــرکت 
بایســتی  اســت،  اجــرا گردیــده 
فرهنــگ  بــا  و  شــود  نهادینــه 

ــه  ــای روزان ــه کاره ــازی در هم س
بتوانــد  منــزل  در  حتــی  مــا 
بــا  وی   شــود.  ســازی  پیــاده 
مدیریــت  اهمیــت  بــه  اشــاره 
ســازمان گفــت:  یــک  در  زمــان 
ــم  ــای مه ــت ه ــک فعالی ــا تفکی ب
ــت  ــایر فعالی ــروری  از س و غیرض
و  دقیــق  ریــزی  برنامــه  و  هــا 
انجــام پیوســته امــور مــی توانیــم 
در راســتای افزایــش بهــره وری 

ــزود:  ــم. وی اف شــرکت گام برداری
نــگاه  ســازمان  امــور  بــه  بایــد 
انجــام  از  و  داشــت  بلندمــدت 
ــز کــرد. وی   ــوده پرهی کارهــای بیه
ــا بیــان اینکــه گــروه هــای کاری   ب
ــوازم  ــات، ل ــکاران اتفاق ــر هم نظی
ــده  ــوان نماین ــه عن ــدازه گیــری ب ان
شــرکت در زمــان مراجعــه بــه درب 
بــه عنــوان  منــازل  مشــترکان  
پیــام آوران صنعــت بــرق  معرفــی 
مــی شــود شایســته اســت کــه 
ــاط اداری  ــم و انظب ــت نظ ــا رعای ب
نمــاد  شــخصی،  آراســتگی  و 
در سیســتم  اداری حاکــم  نظــم 
ــند.  ــازمان باش ــن س ــی ای مدیریت

پروژه نظام آراستگی کار باید 
نهادینه شود

دعاوی و دادرسی دولتی از کارایی 
مطلوب برخوردار نیست

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: تراکــم مراجعــات بــه سیســتم 
قضایــی، حجــم بــاالی دعــاوی و حجــم بــاالی پرونــده هــا ایــن واقعیــت را 
بیــان مــی کنــد کــه دعــاوی و دادرســی دولتــی از کارایــی مطلــوب برخــوردار 
نیســت، بنابرایــن بــه نظــام دادرســی خصوصــی بــا حضــور افــراد متخصــص 
ــم  ــد در مراس ــدهللا موح ــد. ی ــه باش ــاز جامع ــوی نی ــا جوابگ ــت ت ــاز اس نی
ــان  ــر خدایی ــا حضــور دکت ــه ســمینار داوری، دادرســی خصوصــی ب افتتاحی
معــاون حقوقــی قــوه قضاییــه در کرمــان گفــت: رســیدگی و صــدور حکــم 
ــه  ــت.وی ادام ــه اس ــو ه قضایی ــت و ق ــف دول ــئونات و تکالی ــه ش از جمل
داد: تراکــم مراجعــات بــه سیســتم قضایــی، حجــم بــاالی دعــاوی و حجــم 
بــاالی پرونــده هــا ایــن واقعیــت را بیــان مــی کنــد کــه دعــاوی و دادرســی 
ــه نظــام دادرســی  ــوب برخــوردار نیســت، بنابرایــن ب دولتــی از کارایــی مطل
خصوصــی بــا حضــور افــراد متخصــص نیــاز اســت تــا جوابگــوی نیــاز جامعــه 

باشــد.
ــت  ــای داوری و ظرفی ــت ه ــه مزی ــان ب ــتان کرم ــتری اس ــس دادگس ریی
هــای نهادهــای داوری اشــاره و مطــرح کــرد: اقامــه قصــد و عــدل و تعمیــم 
احســاس عدالــت در بیــن مــردم، افزایــش ســرعت رســیدگی بــه دعــاوی در 
زمــان مناســب، کاهــش هزینــه هــا و بهــره گیــری از تــوان افــراد حرفــه ای 

و محرمازنــه بــودن از جملــه مزیــت هــای داوری مــی باشــد.
 موحــد نظــام دادرســی خصوصــی را کمــک کننــده نظــام دادرســی رســمی 
دانســت و تصریــح کــرد: صــدور حکــم در محاکــم قضایــی حتمــا دلیــل بــر 
رفــع اختــالف نیســت امــا در انتخــاب داور احتمــال ســازش و رفــع مشــکل 
وجــود دارد، مخصوصــا در دعــاوی تجــاری حتــی مــی توانــد موجــب احیــای 

اعتمــاد و مــراودات تجــاری بیــن طرفیــن دعــوا شــود.

معاون حقوقی قوه قضاییه:

نباید پرونده های اقتصادی را قضایی کرد
معـاون حقوقـی قـوه قضاییـه گرایش مسـئوالن 
بـه قضایی کـردن موضوعات را از دیگـر علل عدم 
اسـتفاده از نهـاد داوری برشـمر و تصریح کـرد: برخی از 
نماینـدگان مجلـس احقـاق حق مـردم را فقـط از طریق 
مراجعـه بـه قـوه قضاییـه می داننـد که رییـس مجلس 
ایـن مهـم را اعتمـاد مردم به دسـتگاه قضـا تعبیر کرده 
اسـت.وی مطـرح کـرد:  نتیجه ایـن تفکر، باعـث کثرت 
کار در دسـتگاه قضایـی، اطاله دادرسـی و افزایش زمان 

باشد. می  دادرسـی 

کاهش آسیب های اجتماعی 
با تقویت  مباحث مذهبی

شـهردار زرند در نشسـت کاهش 
آسـیبهای اجتماعی و پیشـگری 
گفت:بـا  زرنـد  خودکشـی  از 
تقویـت مباحـث مذهبی و برنامه هـای فرهنگی و هنری 
موثـر مـی تـوان از آسـیبهای اجتماعـی و خودکشـی هـا 
جلوگیـری نمائیـم .وی افزود:خانواده هـا و تحکیم بنیاد 
ایـن نهـاد مـی توانـد کمـک موثـری در کاهـش آسـیبها 
اجتماعـی نمایـد و بـه جرات مـی توان گفت کـه خانواده 
از اصلـی تریـن کانونهـای جلوگیـری از خودکشـی نیـز 

محسـوب می شـود. 

برگزاری دوره آموزشی،توجیهی 
منتخبین شورای شهر انار

بـه  اشـاره  بـا  تیرمـاه   ۲۲

شـده  تعییـن  هـای  سیاسـت 

از سـوی وزارت کشـور و لـزوم 

آموزش منتخبین شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا 

بـا توجـه بـه درصد بـاالی حضـور مـردم در انتخابات 

اخیـر و انتظـارات آنـان از منتخبیـن خود طی جلسـه 

ای آموزشـی و توجیهـی باحضـور معـاون دفتـر امـور 

فرمانـداری  محـل  در  اسـتانداری کرمـان  روسـتایی 

انـار اعضـای  شـوراهای اسـالمی روسـتاهای بخـش 

مرکـزی انـار نسـبت بـه  وظایف خـود توجیه شـدند.

رفع هشـت فقره نشتی شبکه 
آبرسانی در شهر جیرفت

اکبـر مشـایخی مدیـر امور آب 
و فاضـالب شهرسـتان جیرفت 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
از طریـق نشـت  از آب شـرب  قابـل توجهـی  بخـش 
شـبکه و انشـعابات بـه هـدر مـی رفـت ، نشـت یابـی 
شـبکه توسـط پیمانـکار در حـال انجـام می باشـد.وی 
افـزود: بـا انجـام عملیـات نشـت یابـی در خردادمـاه 
 ۸ رفـع  بـا  شـد کـه  شناسـایی  آب  نشـتی  ۲5فقـره 
مـورد نشـتی یـک لیتـر بـر ثانیـه بـه از هدررفـت آب 

شـد. جلوگیـری 

جنوب کرمان داغـدار در فراغ 
راهدار

بعـد  رمضانـی  رمضـان  راهـدار 
از پایـان کار و هنـگام مراجعـه 
بـه اداره بـه علـت زیـر گرفتـن 
شـدن توسـط کامیـون بنـز مایلـر جان خـود را از دسـت 
داد. مدیـر کل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمـان  ر گفـت: دیـروز بعـد از عملیـات شـانه 
سـازی محـور کهنـوج –جیرفـت و هنـگام مراجعـه بـه 
اداره، مرحـوم رمضـان رمضانـی بـه علـت زیـر گرفتـن 
شـدن توسـط کامیـون بنـز مایلر متاسـفانه جـان خود را 

از دسـت مـی دهـد.

راهداریآبفازرند انار

اکبــر مشــایخی مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان جیرفــت 
ــرت آب و رســاندن آب  ــری از پ ــای جلوگی گفــت: یکــی از راهه
ــه مشــترکین، بازســازی شــبکه فرســوده  ســالم و بهداشــتی ب
آبرســانی مــی باشــد کــه ســعی می شــود بــا توجــه به اعتبــارات 

موجــود ایــن امــر صــورت گیــرد.

وی افــزود: در همیــن راســتا طــی مــاه گذشــته ۴ کیلومتــر و 5۰۰ 
متر شــبکه فرســوده آبرســانی در شــهرک شــهید رجایــی، رهجرد 

و واحدهای ســازمانی ســاختمان پزشــکان بازســازی شــد.
مشــایخی در ادامــه بیــان داشــت: در ایــن مــدت همچنیــن ۲ و 

نیــم کیلومتــر شــبکه آبرســانی شــهر بلــوک بازســازی شــد.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان در جلســه 
ــد  ــركت و از چن ــاب ش ــتان فاری ــی شهرس ــاد مقاومت اقتص
ــد كــرد. رودری در جلســه اقتصــاد  ــز بازدی ــی نی طــرح عمران
ــارد  ــاب گفــت: از ۱۱5۲ هــزار میلی ــی شهرســتان فاری مقاومت
ــارد  ــزار میلی ــدود ۸۰۰ ه ــور ح ــی كش ــه عمران ــان بودج توم
تومــان مربــوط بــه بودجــه شــركت هــا، بانكهــا و موسســات 

غیرانتفاعــی وابســته بــه دولــت و حــدود ۴۰۰ هــزار میلیــارد 
ــزار  ــد.وی 5۲ ه ــی باش ــت م ــی دول ــه عموم ــان بودج توم
ــای  ــد ه ــل درآم ــه را از مح ــع بودج ــان از مناب ــارد توم میلی
اختصاصــی و حــدود 3۴7 هــزار میلیــارد تومــان نیــز از محــل 
درآمــد هــای مالیاتــی، واگــذاری دارایــی هــای ســرمایه ای و 

واگــذاری دارایــی هــای مالــی اعــالم نمــود.

چهار کیلومتر از شبکه آبرسانی 
جیرفت بازسازی شد

شهرستان فاریاب میزبان رییس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي استان

تخریب بنا های غیر مجاز در دو منطقه شهری کرمان
دادستان عمومی و انقالب کرمان گفت: شامگاه گذشته در دو ماموریت جداگانه، 

مستحدثات و بنا های غیر مجاز در مناطق ۲ و ۴ شهری تخریب شد. 
كرمان ویچ

ــه  ــوه قضایی ــی ق ــاون حقوق مع
اعــالم کــرد: در ســال گذشــته 
بیــش از ۱5 میلیــون پرونــده وارد 
ــده  ــور ش ــی کش ــتگاه قضای دس
اســت کــه تنهــا راهــکار کاهــش 
ــی  ــای قضای ــده ه ــم پرون حج
ظرفیــت  از  اســت کــه  ایــن 
هــای مردمــی و نهادهــای شــبه 
قضایــی اســتفاده کنیــم و کمتــر 

ــم. ــی کنی ــور را قضای ام
ــم  ــان در مراس ــح هللا خدایی ذبی
داوری،  ســمینار  افتتاحیــه 
دادرســی خصوصــی گفــت: در 
ــا هــر  همــه کشــورهای جهــان ب
ــوه  ــد، ق ــه دارن ــی ک نظــام حقوق
قضاییــه مرجــع اصلــی رفــع 
خصومــات و شــکایات اســت 
و دسترســی بــه ایــن مراجــع 

حقــی بــرای مــردم اســت.
ــه ایســنا نوشــته وی  ــور ک آن ط
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــه داد: ام ادام
ــن  ــورها، ضم ــن کش ــر ای در اکث
آنکــه سیاســت جــرم زدایــی 
ــعی  ــرار دارد، س ــتور کار ق در دس

مــی کننــد درکنــار دســتگاه قضــا 
ــرای  از ظرفیــت هــای مردمــی ب
ــاوی اســتفاده  حــل و فصــل دع
ــوه  ــی ق ــاون حقوق ــی کنند.مع م
قضاییــه اســتفاده از نهادهــای 
داوری را یکــی از سیاســت هــای 
قضــا زدایی دانســت و افــزود: در 
ــر اســاس اصــل  ــران ب کشــور ای
ــن  ــی مهمتری ــون اساس ۱56 قان
وظیفــه دســتگاه قضــا رســیدگی 
فصــل  و  حــل  دعــاوی،  بــه 
براســاس  و  اســت  شــکایات 
اساســی  قانــون   3۴ اصــل 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــی ب دسترس
بــه عنــوان یــک حــق بــرای 
مــردم شــناخته شــده اســت امــا 
ــن وصــف سیاســت قضــا  ــا ای ب
زدایــی بــه عنــوان یــک سیاســت 
مخصوصــا  شــده،  پذیرفتــه 
ــت. ــاد داوری اس ــتفاده از نه اس
وی بیــان کــرد: یکــی از سیاســت 
ــوان اســناد  ــه عن ــی ماب هــای کل
جنبــه  اســت کــه  باالدســتی 
االجــرا  الزم  و  ندارنــد  توصیــه 

ــرای  ــدات الزم ب ــتند و تمهی هس
شــده  اندیشــیده  آن  اجــرای 
اســت.خداییان بــا بیــان ایــن 
ــای  ــت ه ــه در سیاس ــب ک مطل
ــه ســال  ــه در ابالغی ــی قضایی کل
۱3۸۸ تمهیــدات الزم برای داوری 
ــار کــرد:  ــی شــد، اظه پیــش بین
ــعه  ــاله توس ــج س ــه پن در برنام
قضایــی همــواره اســتفاده بــر 
نهــاد داوری تاکیــد شــده اســت.

توســعه  و  ایجــاد  افــزود:  وی 
ــل  ــل و فص ــش ح داوری؛ افرای
و  اعتمــاد  داوری،  طریــق  از 
داوری  از  و حمایــت  اســتقبال 
ــه ششــم  ــای، برنام ــه ه از برنام
توســعه قضــا در جهــت کاهــش 
ــه دســتگاه  مراجعــات مردمــی ب
قضــا و تســهیل در رســیدگی هــا 

ــند. ــی باش م
ــه  ــوه قضایی ــی ق ــاون حقوق مع
ــق  ــه دادگســتری را ح ــع ب مراج
ــرد:  ــوان ک ــت و عن ــردم دانس م
امــا در برخــی از قوانیــن مراجعــه 
بــه داوری اجبــاری شــده اســت، 

شــایان ذکــر اســت کــه ظرفیــت 
قانونــی بــرای اســتفاده از داوری 

در کشــور وجــود دارد.
ــون  ــه قان ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
المللــی  بیــن  تجــاری  داوری 
در حــال اجــرا اســت، افــزود: 
ــش  ــه همای ــن گون ــزاری ای برگ
علــل  شناســایی  باعــث  هــا 
نهادهــای  از  اســتفاده  عــدم 
بطوریکــه  شــود،  مــی  داوری 
یکــی از دالیــل عــدم اســتفاده از 
نهادهــای داوری، عــدم شــناخت 
بــا  خداییــان  اســت.  داوری 
ــا  ــه چــرا ب ــن ســوال ک طــرح ای
داوری  هــای  ظرفیــت  وجــود 
از ایــن نهــاد آنگونــه اســتفاده 
ــر  ــرد: اگ ــار ک ــود؟ اظه ــی ش نم

ــور  ــای کش ــرده ه ــل ک از تحصی
ــدار  ــه چــه مق پرســیده شــود ک
نهــاد داوری را مــی شناســند، 
جوابــی بــرای آن ندارنــد و حتــی 
معتقــدم کــه دانشــجویان حقوق 
نیــز شــناخت کافــی در خصــوص 

ندارنــد. داوری 
وی یکــی از راهکارهــای اســتفاده 
از نهــاد داوری را فرهنگســازی 
و نهادینــه کــردن اســتفاده از 
ــان  ــه دانســت و بی داور در جامع
کــرد: بایــد بــرای اشــاعه فرهنگ 
ــتفاده  ــا اس ــتفاده از داوری ب اس
ــا،  ــانه ه ــازی، رس از فضــای مج
ــاد داوری  ــا و ... نه ــش ه همای

ــی شــود. ــردم معرف ــه م ب
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توصیه های ایمنی در مورد کارت های عابر بانکدانستنی ها
پلیس فتا در راستای اطالع رسانی و آگاه سازی هموطنان و جلوگیری از برداشت 

های غیر مجاز از حساب بانکی افراد توسط سارقان توصیه هایی  کرده 

که در  زیر مشاهده می کنید 

س
فار

ع 
منب
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نگاه تالش برای جذب مشتری بیشتر سبب شده برخی از رستوران دارها هر کاری برای 
متفاوت شدن انجام دهند. در تصاویر زیر خالقیت های عجیب و غریب برخی از 

رستوران ها را مشاهده می کنید که به دنبال مشتریان بیشتر هستند.

خالقیت عجیب و غریب رستوران دارها در سرو خوراکی ها

خالقیت عجیب و غریب رستوران دارها در سرو خوراکی ها

خالقیت عجیب و غریب رستوران دارها در سرو خوراکی ها

خالقیت عجیب و غریب رستوران دارها در سرو خوراکی ها

خالقیت عجیب و غریب رستوران دارها در سرو خوراکی ها

خالقیت عجیب و غریب رستوران دارها در سرو خوراکی ها

عکس نشنال جئوگرافیک به تصویری از طوفان در کیس )Keyes( واقع در اوکالهامای آمریکا اختصاص یافته است.

تصویر کمتر دیده شده از عالمه طباطبایی سوار بر اسب



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 946 | شنبه 24 تیر 1396

10
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 حوادث

جســد جــوان ۲۱ ســاله الهیجانــی کــه در 
ــود،  ــرق شــده ب ــرود غ ــه لنگ ســواحل چمخال
بعــد از ۲۴ســاعت، ۲۰ کیلومتــر دورتــر از محــل وقــوع 
ــتان  ــاحلی شهرس ــای س ــدوده آب ه ــه، در مح حادث

رودسر کشف شد.
رییــس پــارک ملــی کرخــه شهرســتان شــوش 
ــگل  در اســتان خوزســتان گفت:بخشــی از جن
ــتای  ــا روس ــوان ت ــهر ال ــی ش ــه در حوال و بیشــه کرخ
روز  ظهــر  حوالــی  از  شــوش  شهرســتان  حبایــه 

چهارشــنبه شعله ور شده است.
افســر نگهبــان ســازمان آتــش نشــانی مشــهد 
گفــت: ۲۰ مســافر از آتــش ســوزی یــک 
مجتمــع اقامتــی در خیابــان امــام رضــا )ع( ایــن 
ــه انتشــار  ــاره ب ــا اش ــات داده شــدند. وی ب شــهر نج
ــافران  ــر از مس ــت: ۲۰ نف ــی گف ــات فوقان دود در طبق
ــم امــداد و نجــات  ایــن مجموعــه اقامتــی توســط تی
آتــش نشــانی بــه بیــرون از ســاختمان منتقــل شــده 
و ۲ زن و مــرد ســالخورده نیــز بــه دلیــل دود گرفتگــی 

مصدوم و به بیمارســتان انتقال یافتند.
ــدار در شهرســتان آزادشــهر  ــواران نقاب موتورس
ــاله  ــردی ۴۲ س ــه م ــکاری ب ــلحه ش ــا اس ب

تیراندازی کرده و از محل متواری شــدند.
جانشــين فرمانــده انتظامــي كوهدشــت از 
دســتگيري 5۹ متهــم در اجــراي طــرح ارتقــاء 
ــن  ــز اي ــرم خي ــوده و ج ــاط آل ــي نق ــت اجتماع امني

شهرســتان در طي ۲ هفته گذشته خبرداد.
مســوول واحــد آتش نشــانی شــهرداری قــروه 
ــراب  ــه در س ــه ای ک ــر بچ ــد پس ــت: جس گف
غــرق شــده بــود دقایقــی قبــل بعــد از عملیــات کــه از 
ســاعت ۱۹ و 35 تــا ۲ بامــداد و از 6 صبــح امــروز تــا 

دقایقی قبل ادامه داشــت پیدا شد۰
ــت:  ــاد گف ــی فیروزآب ــروی انتظام ــده نی فرمان
بــه  موفــق  آگاهــی  پلیــس  مامــوران 
ــدند. ــه ش ــش زنان ــا پوش ــارق ب ــک س ــتگیری ی دس
بانــک ســپه اعــالم کــرد: ســرقت مســلحانه از شــعبه 
ــع  ــه موق ــرد ب ــا هوشــیاری و عملک ــر ب ســلیمان خاط
ــید.  ــرانجام نرس ــه س ــعبه ب ــان ش ــووالن و کارکن مس
ســاعت ۱۴ و پانــزده دقیقــه چهارشــنبه )بیســت و 
ــا ســالح کمــری در حالــی  یکــم تیرمــاه( یــک فــرد ب
ــود، وارد  ــانده ب ــود را پوش ــورت خ ــک ص ــا ماس ــه ب ک
شــعبه ســلیمان خاطــر بانــک ســپه شــد.وی پــس از 
ــه  ــی ک ــردن بمب ــر منفجــر ک ــی ب ــان مبن ــد کارکن تهدی
ــردن  ــه بازک ــان را ب ــراه خــود دارد، آن درون ســاک هم
درب گاو صنــدوق و تحویــل وجــوه نقــد نــزد صنــدوق 
ایــن گــزارش،  اســاس  کرد.بــر  وادار  داران شــعبه 
ــتگاه  ــردن دس ــال ک ــن فع ــعبه ضم ــن ش ــاون ای مع
آژیــر خطــر بــا اســتفاده از فرصــت پیــش آمــده ناشــی 
ــد و  ــارج ش ــعبه خ ــذا، از در ش ــک غ ــک پی از ورود ی

کمک طلبید.

گزیده ها

قتل اخاذی
قاتــل آتنــا اصالنــی دختــر پــارس 
اقدامــات  بازجوییبــه  در  آبــادی 
ــل  وحشــیانه خــود اعتــراف کــرد. قات
ــات  ــات، جزئی ــن اعتراف ــا در آخری آتن
ــت:  ــرد. او گف ــادی را افشــا ک ــارس آب ــر پ ــل دخت ــدی از قت جدی
دهانــش را محکــم گرفتــم تــا بــه خلوتگاهــم بکشــانم... بــه تقــال 
کــرد و خواســت دســتم را گاز بگیــرد. آنقــدر دســتم را فشــار دادم 
کــه خفــه شــد. در پــی اعترافــات مــرد شــیطان صفتــی کــه آتنــا 
دختــر هفــت ســاله پــارس آبــادی را طــی جنایــت هولناکــی ربوده 
و بــه قتــل رســانده اســت، مقامــات قضایی اعــالم کردنــد بازپرس 
ســرگرم تنظیــم پرونــده اتهامــی ایــن جنایتــکار بیرحــم اســت تــا 
هرچــه زودتــر قضــات دادگاه کیفــری محاکمــه او را آغــاز کننــد.

ایــن جنایتــکار ۴۰ ســاله کــه بیــش از دو هفتــه بــه طــور شــبانه 
روزی در برابــر جمــع کارآگاهــان بازجــو لــب به اعتراف نمی گشــود، 
ســرانجام در حــدود ســاعت دو  بامــداد آخریــن شــب بازجویــی 
ــه  ــن دختربچ ــن ای ــم. م ــول می کن ــل را قب ــت: قت ــاره گف یکب
ــار   ــه خلوتــگاه کشــاندم و خفــه اش کــردم. کارآگاهــان کــه آث را ب
خســتگی ناشــی از بازجویــی چندیــن ســاعته بــر چهره هایشــان 

پیــدا بــود، بــا شــنیدن ایــن حــرف بــه هیجــان آمدنــد و توضیــح 
بیشــتری از او خواســتند. بعضــی از روزهــا همــراه پــدرش می آمــد 
مقابــل مغــازه ام و کنــار بســاط پــدرش مشــغول بــازی می شــد و 
دیــدن طالهایــش وسوســه ام می کــرد. گاهــی هــم بــه مغــازه ام 
می آمــد و آب می خــورد. آن روز هــم وقتــی آتنــا وارد مغــازه ام شــد 
دهانــش را محکــم گرفتــم تــا بــه خلوتــگاه مغــازه ام بکشــانم امــا 
شــروع بــه تقــال کــرد و خواســت دســتم را گاز بگیــرد. مــن هــم 
آنقــدر دســتم را روی دهانــش فشــار دادم کــه از تقــال افتــاد و خفه 
شــد، دیــدم دیگــر نفــس نمی کشــد. جنــازه اش را تــوی کیســه ای 
ــه  ــود. چشــمم ب ــردم تــوی پارکینــگ کــه خلــوت ب انداختــم و ب
یــک بشــکه پالســتیکی بــزرگ افتــاد، جســدش را تــوی بشــکه 
انداختــم و رویــش را پوشــاندم تــا هــر وقــت محــل خلــوت شــد 
در تاریکــی غــروب ببــرم و در بیــرون از شــهر بینــدازم. چنــد روزی 
فرصتــی پیــش نیامــد تــا اینکــه پلیــس به مــن هم مظنون شــد. 
چنــد نفــر دیگــر هــم مثــل مــن بــا ســوءظن پلیــس روبه رو شــده  
و در بازداشــت بــه ســر می بردنــد.  هــر روز هــم مــن را بــه بازجویی 

ــاز نمی کــردم. ــه اعتــراف ب ــد امــا لــب ب می بردن

ویــژۀ  شــعبۀ  در  پیــش  روز  چنــد 
جرائــم رایانــه ای دادســرای مشــهد 
پرونــدۀ اخــاذی جنســی از زنــی جوان 
مفتــوح شــد. ایــن در حالــی بــود کــه 
روز گذشــته مأمــوران پلیــس فتــای خراســان  رضــوی متهــم ایــن 
پرونــده را در اقدامــی اطالعاتــی دســتگیر کردنــد و او روانــۀ زنــدان 
شــد. هنــوز زمــان زیــادی از آغاز بــه کار شــعب دادســرای عمومــی 
و انقــالب ناحیــۀ۲ مشــهد در اولیــن روز ایــن هفتــه نگذشــته بــود 
کــه خانمــی جــوان بــا در دســت داشــتن شــکوائیه بــه شــعبۀ ویژۀ 
جرائــم رایانــه ای دادســرا مراجعــه کــرد و از مــردی جــوان شــکایت 
کــرد. ایــن خانــم 37ســاله در مواجهــه با قاضــی حقــدادی از اقدام 
ــاه ســوهان روحــش  ــرده برداشــت کــه شــش م شــوم فــردی پ
شــده بــود. شــاکیه در تشــریح جزئیــات شــکایتش عنــوان کــرد: 
»شــش مــاه پیــش در شــبکۀ اجتماعــی بی تــاک بــا آقایــی جوان 
آشــنا شــدم و ای کاش آن روز دســتم می شکســت و بــا او چــت 
ــد و  ــر می آم ــه نظ ــی ب ــرد باحجب وحیای ــل، م ــردم. آن اوای نمی ک
ادعــا می کــرد کــه بــه دنبــال زن زندگــی اســت. از مــن خواســت 
بــا او ازدواج کنــم امــا وقتــی متوجــه شــد کــه مــن ازدواج کــرده ام 

گفــت، اگــر شــخصی را می شناســم، بــه او معرفــی کنــم. مــن هــم 
چنــد مــورد را معرفــی کــردم و بــه او گفتــم، اگــر مصمــم بــه ازدواج 
ــا  ــد.«. ب ــال کن ــواده اش دنب ــق خان ــد موضــوع را از طری اســت، بای
اعــالم این شــکایت دســتور جلــب متهم از ســوی قاضــی حقدادی 
صــادر گردیــد و تیمــی از مأمــوران پلیــس فتــای خراســان  رضــوی 
مســئول رســیدگی بــه ایــن پرونــده شــد. تیــم رســیدگی کننده بــه 
ایــن پرونــده بــا در دســت داشــتن نشــانی محــل ســکونت متهــم 
روز دوشــنبه ۱۹تیــر بــه مــکان مورد نظــر مراجعــه کــرد و در اقدامــی 
ــل  ــه دادســرا منتق ــرد شــیاد را دســتگیر و ب ــن م ــه ای غافل گیران
کرد.متهــم پــس از انتقــال بــه دادســرا از موضــوع شــکایت فــردی 
کــه بــه مــدت شــش مــاه بازیچــۀ او بــود مطلــع شــد. او در حالــی 
کــه دیگــر راهــی بــرای کتمــان حقیقــت نداشــت ضمــن رد کــردن 
اظهــارات شــاکی پرونــده بــه قاضــی حقــدادی گفــت: »مــن و ایــن 
ــنا شــدیم.  ــم آش ــا ه ــاک ب ــی بی ت ــبکۀ اجتماع ــوان در ش زن ج
ــه  ــت و ب ــی اس ــی اش ناراض ــه از زندگ ــت ک ــا می گف او آن روزه
ــن  ــن از همســرش اســت. م ــالق گرفت ــرای ط ــه ای ب ــال بهان دنب
به هیچ وجــه کاری را بــا توســل بــه زور و تهدیــد انجــام نــداده ام و 

همــۀ اعمــال انجام شــده بــا رضایــت شــاکی بــوده اســت.«.

آخرین اعترافات قاتل آتنا اصالنی
دختر پارس آبادی در بازجویی

زندان؛پایان پرونده اخاذی از  زن جوان

ــرض  ــد از تع ــه بع ــوان بالفاصل ــر نوج دخت
وحشــیانه خــود را بــه خانــه رســاند و ماجــرا 
را بــرای مــادرش تعریــف کــرد. مــادر  قــول 
داد صبــح روز بعــد و از طریــق مراجــع 
ــردا  ــا ف ــری کند،ام ــرا را پیگی ــی ماج قضای
ــش  ــر نوجوان ــاق دخت ــه ات ــی ب ــح وقت صب
رفــت درکمــال نابــاوری بــا پیکرنیمــه 

ــد. ــه رو ش ــش روب جان

ــی  ــه درجنایت ــت ک ــران نوشــت:مرد شــیطان صف ای
ــس از آزار  ــوده و پ ــاله ای را رب ــر ۱۴ س ــیاه دخت س
ــس از ۲۲  ــرانجام پ ــود س ــه ب ــت اش گریخت و اذی
روز فــرار در مخفیگاهــش شناســایی و دســتگیر 
شــد.به دنبال ایــن جنایــت هولنــاک کــه در یکــی از 
روســتاهای اســتان گلســتان رخ داد، دختــر نوجــوان 
ــر اظهــارات مــادر  ــا ب ــه زندگــی اش پایــان داد.  بن ب
ــه بعــد از تعــرض  ــواده، دختــر نوجــوان بالفاصل خان
ــه  ــود را ب ــت خ ــه می گریس ــی ک ــیانه در حال وحش
خانــه رســاند و ماجــرا را بــرای مــادرش تعریــف کرد. 
مــادر هــم او را بــه آرامــش دعــوت کــرد و قــول داد 
صبــح روز بعــد و از طریــق مراجــع قضایــی ماجــرا را 
پیگیــری کند،امــا فــردا صبــح وقتــی بــه اتــاق دختر 
ــه  ــا پیکرنیم ــاوری ب ــال ناب ــت درکم ــش رف نوجوان

ــه رو شــد. جانــش روب
بیمارســتان  بــه  نوجــوان  دختــر  انتقــال  بــا 
ــاز  ــات او آغ ــرای نج ــکی ب ــم پزش ــای تی تالش ه
شــد تــا اینکــه دختــرک نگــون بخــت بــرای دقایقــی 
بــه هــوش آمــد و ماجــرا را بــرای مأمــوران پلیــس 
تعریــف کــرد.وی گفــت: »شــب ۲7 خــرداد بــا یکــی 
از دوســتانم در خیابان هــای روســتا مشــغول گفــت  
و گــو بــودم کــه ناگهــان مــرد 33 ســاله مجــرد کــه از 

اهالــی روســتا بــود مــرا بــا تهدیــد چاقــو ربــوده بــا 
انتقــال بــه خلوتــگاه شــیطانی اش مــورد آزار و تجاوز 
ــالم  ــات و اع ــن اطالع ــه ای ــه ب ــا توج ــرار داد.«ب ق
ــس های  ــرا، تجس ــی ماج ــواده قربان ــکایت خان ش
ــراری  ــت آوردن ردی از تبهکارف ــرای به دس ــس ب پلی
در دســتور کار مأمــوران پلیــس آگاهــی گــرگان قــرار 
ــا تغییــر مــکان خــود  ــار ب گرفــت، امــا متهــم هــر ب
ــا  ــت ت ــاکام می گذاش ــت اش ن ــس را در بازداش پلی
اینکــه ســرانجام ۱۹ تیرمــاه درعملیاتــی ضربتــی 
شناســایی و دستگیرشــد.درحال حاضرتحقیقــات 

ــاز شــده اســت. ــکار آغ ــن تبه تخصصــی ازای

فشارهای روحی ناشی از 
تجاوز،دختر14ساله را وادار 

به خودکشی کرد

مرگ یک جوان ایرانی در مالزی
یــک جــوان دیگــر ایرانی بر اثر بیماری جان خود را در پایتخت مالزی از دســت 
داد، در حالــی کــه خانــواده جوان علت مرگ را پیامد دنگــی و تنگی نفس می 
داننــد و بیمارســتان علــت مرگ را 'ماالریا توبــر کلوزیس' اعالم می کند.

بــا  کــه  مهنــدس  نوشــت:خانم  ایــران 
ــودن  ــناریوی رب ــرد س ــار م ــتی چه همدس
کــرده  اجــرا  و  طراحــی  را  همســرش 
ــت و  ــام معاون ــه اته ــروز ب ــح دی ــد صب بودن
مشــارکت در آدم ربایــی پــای میــز محاکمــه 
ایســتاد. بیســت و چهــارم فروردیــن ســال 
۹۴ شــوهر جــوان ایــن زن تحصیلکــرده 
بــه اداره آگاهــی تهــران رفــت و گفــت: 
»روز گذشــته درحالــی کــه دنبــال دختــر ۸ 
ــتانی  ــا او را از دبس ــودم ت ــه ب ــاله ام رفت س
در خیابــان نارمــک بــه خانــه ببــرم ناگهــان 
چهــار مــرد کــه دســتبند و اســلحه دردســت 
ــمانم  ــد، چش ــتگیر کردن ــرا دس ــتند م داش
ــره ای  ــک خــودروی نق را بســتند و ســوار ی
رنــگ ال نــود کردنــد و بــا انتقــال مــن 
ــن  ــه م ــک ب ــا زور و کت ــاختمانی ب ــه س ب
ــر  ــد و از مــن امضــا و اث مشــروب خوراندن
ــد.« ــم کردن ــد رهای ــد و بع ــت گرفتن انگش

پــس از شــکایت ایــن مــرد جــوان کــه کارگر 
یــک طالفروشــی بــود بالفاصلــه آدم ربایــان 
ــرار  ــی ق ــت بازجوی ــدند و تح ــتگیر ش دس
ــه  ــن توطئ ــه ای ــد و مشــخص شــد ک گرفتن
ــا همدســتی همســر شــاکی انجــام شــده  ب
نیــز  جــوان  زن  ترتیــب  ایــن  اســت.به 
دســتگیر شــد.هر چهــار مــرد متهــم همــراه 

دادگاه  هشــتم  شــعبه  در  جــوان  زن  بــا 
ــین  ــی حس ــت قاض ــه ریاس ــه ب ــری ک کیف
ــی و  ــات توکل ــور قض ــا حض ــرزاده و ب اصغ
واعظــی - مستشــاران دادگاه – تشــکیل 
جلســه داده بــود تحــت محاکمــه قــرار 
گرفتنــد.در ابتــدای جلســه محاکمــه مریــم 
ابراهیمــی نماینــده دادســتان کیفرخواســت 
را علیــه زن جــوان »متهــم بــه معاونــت 
بــه  »متهــم  چهارمــرد  و  آدم ربایــی«  در 
کــرد  قرائــت  آدم ربایــی«  در  مشــارکت 
متهــم  پنــج  هــر  مجــازات  خواســتار  و 
شد.ســپس شــاکی پرونــده یعنــی ســینا – 
ــت  ــرار گرف ــر قضــات ق 36 ســاله – در براب

ــت. ــی پرداخ ــرح آدم ربای ــه ش و ب
ــا  ــید آی ــاکی پرس ــرزاده از ش ــی اصغ قاض
تاکنــون از امضاهایــی کــه بــه زور از تــو 
ــد سوءاســتفاده شــده اســت؟  ــه بودن گرفت
ولــی  »خیــر!  داد:  پاســخ  جــوان  مــرد 
نمی دانــم چــرا ایــن افــراد مــرا ربودنــد 
امــا وقتــی متوجــه شــدم کــه همســرم 
ــه او  ــدم ک ــرده فهمی ــکاری ک ــا هم ــا آنه ب
تنبیــه  ایــن طریــق می خواســته مــرا  از 

ــد.« کن
مشــکل  همســرت  بــا  چــرا  قاضــی: 
داشــتی؟ چنــد ماهــی بــود کــه بیــکار 

بــا  مالــی  مســائل  خاطــر  بــه  و  بــودم 
همســرم رابطــه خوبــی نداشــتیم.پس از 
ــام  ــه ن ــم ب ــرد مته ــاکی 3 م ــارات ش اظه
هــادی ۲۸ ســاله – عرفــان ۲۴ ســاله – 
ــارکت در  ــام مش ــه اته ــاله ب ــز 37 س پروی
آدم ربایــی و ضــرب و شــتم جــوان شــاکی 
پرســش های  بــه  او  از  امضــا  و گرفتــن 
رئیــس دادگاه پاســخ داده و اتهــام آدم 
و  مــدارک  رد کردند.براســاس  را  ربایــی 
ــان  ــن متهم ــته ای ــده سردس ــواهد پرون ش
ــاه  ــود دو م ــز ب ــام پروی ــه ن ــردی ب ــه ف ک
ــه و  ــان باخت ــرطان ج ــت س ــه عل ــش ب پی
وکیلــش در دادگاه حضــور داشت.همســر 

اتهــام  بــه  کــه  نیــز  35 ســاله شــاکی 
معاونــت در آدم ربایــی پــای میــز محاکمــه 
ایســتاد در دفــاع از خــود گفــت: پرویــز 
»سردســته متهمــان« صاحبخانــه آپارتمــان 
را می شــناختم  او  و  بــود  اجــاره ای مــن 
او  از  ربــودن شــوهرم  بــرای  امــا هرگــز 
از  اصــالً  و  بــودم  نکــرده  درخواســتی 
ــه  ــی نداشــتم. ب ــن نقشــه آگاه ــرای ای اج
هرحــال مــن ۱۲ ســال بــا بدرفتاری هــا 
بیکاری هــای شــوهرم ســاخته ام و دم  و 
ــات وارد  ــه، قض ــان جلس ــزده ام...«در پای ن
ــن  ــاره ای ــا حکمشــان را درب شــور شــدند ت

زن و متهمــان دیگــر صــادر کننــد.

محاکمه زن جوانی که برای تنبیه 
شوهرش چهار مزدور اجیر کرد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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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

آزمون برای پیوستن به التزیو منتظر فیفا است
مهاجـم ایرانـی منتظـر تصمیـم فیفاسـت تـا بـا باشـگاه التزیـو قـرارداد امضـا کند.سـردا آزمون 
هدف اصلی باشـگاه التزیو در فصل نقل و انتقاالت تابسـتانی اسـت. تیم ایتالیایی می خواهد 
بـرای تقویـت خـط حملـه اش از بازیکـن ایرانـی بهـره ببـرد. این باشـگاه منتظر حل مسـئله دو 
باشـگاه روبیـن کازان و روسـتوف اسـت کـه فیفـا شـنبه در این بـاره تصمیم گیـری خواهد کرد.

ورزش

رویای یک اسپانسر با پول هواداران
یک نفر به داد فوتبال برسد

ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــی تی درحال
بایــد در تاریــخ 3۰ تیــر در ســوپرجام 
ایــران بــه مصــاف نفــت تهــران بــرود 
کــه اسپانســر ایــن باشــگاه تصمیــم 
گرفتــه در همــان تاریــخ داربــی ۸5 

را در آلمــان برگــزار کنــد.
بــه  گــزارش ایســنا، حواشــی داربــی 
ادامــه   هنــوز  پنجــم  و  هشــتاد 
ــن  ــود ای ــرار ب ــه ق ــی ک دارد. در حال
ــود،  ــزار ش ــاه برگ ــر م ــدار ۲5 تی دی
کــه  ناهماهنگی هایــی  خاطــر  بــه 
فــدرال  پلیــس  داشــت،  وجــود 
آلمــان تنهــا چهــار روز مانــده بــه 
ــدار  ــن دی ــزاری ای ــازه برگ ــازی اج ب
را داد و اسپانســر دو باشــگاه کــه 
بــه  اســت  بــازی  کننــده  برگــزار 
ــه  ــی بیشــتر و فاصل خاطــر درآمدزای
ــازی تصمیــم گرفــت ایــن  ــا ب کــم ت
دیــدار را پنــج روز بــه عقــب بیانــدازد 
تــا بتوانــد از محــل تبلیغــات دور 
البتــه  و  بــازی  تبلیغــات  زمیــن، 
بلیــت فروشــی درآمــد خوبــی را بــه 
دســت بیــاورد. ایــن درحالــی اســت 
ــپولیس  ــاه پرس ــر م ــی ام تی ــه س ک
ــد  ــگ بای ــازمان لی ــه س ــق برنام طب
ــام  ــوپر ج ــگاه آزادی در  س در ورزش
تهــران  نفــت  مصــاف  بــه  لیــگ 
بــرود؛ دیــداری رســمی کــه در همــه 

جــای دنیــا انجــام می شــود.

ــتقالل  ــگاه اس ــر دو باش ــا اسپانس ام
روزهــا  ایــن  کــه  پرســپولیس  و 
دارد،  بــرش  همــه  نــزد  حرفــش 
مســئوالن  بــه  زیــادی  فشــار 
ســرخابی وارد کــرده اســت تــا بــازی 
ــن  در  ــد. ای ــزار کنن ــتانه را برگ دوس
ــی ،  ــعید فتاح ــه س ــت ک ــی اس حال
ــازمان  ــابقات س ــه  مس ــس کمیت ریی
ــرده  ــوان ک ــه ای عن ــگ در مصاحب لی
ــپولیس  ــر پرس ــی اگ ــه حت ــت ک اس
جــام  ســوپر  تعویــق  درخواســت 
آن  بــا  لیــگ  ســازمان  بدهــد  را 
کــه  چــرا  کنــد،  نمــی  موافقــت 
ــه  ــازمان و البت ــن س ــای ای برنامه ه
پرســپولیس در فصــل آینــده بســیار 
فشــرده اســت. حتــی اعــالم شــده 
ــر  ــدار براب ــر پرســپولیس در دی اگ
نفــت تهــران بــه میــدان نــرود، بــا 
جریمــه ســنگین مواجــه خواهــد 

ــد. ش

ــه خاطــر  ــک اسپانســر ب ــه ی ــن ک ای
درآمدزایــی خــود هــر کاری می کنــد 
بــازی  یــک  دارد  قصــد  حتــی  و 
بیانــدازد،  تعویــق  بــه  را  رســمی 
مســاله تعجــب آوری اســت، امــا 
ــرح  ــان مط ــن می ــه در ای ــوالی ک س
چــرا  کــه  اســت  ایــن  می شــود 
مدیــران دو باشــگاه تــن بــه خواســته 
البتــه  می دهنــد؟  اسپانسرشــان 
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره 
ــن اســت کــه واژه اسپانســر  کــرد ای
ــد  ــرکتی می گوین ــا ش ــاد ی ــه نه را ب
ــگاه  ــرای باش ــود ب ــع خ ــه از مناب ک

و  مالــی هزینــه کنــد  منابــع 

باشــگاه را تامیــن کنــد، اما اسپانســر 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس  
ــی  ــت اجرای ــا مدیری ــن روزه ــه ای ک
ــه اســت،  ــار گرفت ــم را در اختی دو تی
از جیــب خــود بــرای دو تیــم هزینــه 
ــواداران  ــک ه ــا کم ــه  ب ــرده،  بلک نک
هــوادارای  ســامانه  طریــق  از  و 
و  آورد  مــی  بــه دســت  درآمــدی 
پــس از کســر درصــد خــود، مابقــی 
ــال  ــد. ح ــا می ده ــگاه ه ــه باش را ب
چــرا ایــن شــرکت کــه بیشــتر جنبــه 
کارگــزار را دارد در نقــش یــک مالــک 
تهرانــی  هــای  ســرخ آبی  بــرای 

می کنــد؟ تصمیم گیــری 
دیگــری  ســوال  میــان  ایــن  در 
کــه مطــرح می شــود ایــن اســت 
کــه چــرا وزارت ورزش و جوانــان 

موضــوع  ــن بــه  ــزاری ای برگ

داربــی پــر حاشــیه ورود نمی کنــد و 
اجــازه داده اســت تــا اسپانســر هــر 
می خواهــد  خــودش  طــوری کــه 
و  اســتقالل  باشــگاه  دو  بــرای 
دوســتانه  بازی هــای  پرســپولیس 
اگــر  حتــی  و  ببینــد  تــدارک  ای 
ــای  ــا بازی ه ــا ب ــن بازی ه ــخ ای تاری
رســمی تیــم هــا در یــک روز باشــد، 
ــق  ــه تغوی ــمی را ب ــای رس ــدار ه دی

بینــدازد.
حــال کــه وزارت ورزش و جوانــان 
بــی  موضــوع  ایــن  بــه  نســبت 
توجــه اســت و مدیــران اســتقالل 
و پرسپولســی هــم خــود را تابــع 
انتظــار  ایــن  اسپانســر می داننــد، 
بــا  فوتبــال  فدراســیون  مــی رود 
ــزار  ــه برگ ــگ ک ــازمان لی ــک س کم
ــران  ــال در ای ــده مســابقات فوتب کنن
ــرده  ــاله ورود ک ــن مس ــه ای اســت ب
و اجــازه ندهنــد یــک شــرکت بــرای 
ــود  ــتر خ ــه  بیش ــر چ ــی ه درآمدزای
ــال  ــال ایران)فین ــدار رســمی فوتب دی
ســوپر جــام( را بــه تعویــق بیانــدازد 
و هــر طــور کــه می خواهــد بــرای 
ــران  ــال ای ــزرگ فوتب ــگاه ب دو  باش

ــد. ــری کن ــم گی تصمی

تنیسفوتبال
حــل  جلســه 
ــران  ــن ای ــالف بی اخت
در  عربســتان  و 
ســوییس برگــزار شــد 
ــه  ــدگان دو کشــور مســتندات خــود را ب و نماین
بازرس هــای ای اف ســی و دادگاه بین المللــی 
ــه  ــن جلســه ک ــد. در ای ــه دادن ورزش کاس ارائ
ــال  ــیون فوتب ــرف فدراس ــدی از ط ــا اس علیرض
الزم  تصمیمــات  بــوده  حاضــر  آن  در  ایــران 
ــی باشــگاه های دو کشــور از هــم  ــاره میزبان درب
ــا  ــن تصمیم ه ــان ای ــا همچن ــده ام ــه ش گرفت
محرمانــه خواهــد مانــد تــا مســووالن کاس رای 
ــان  ــه از جری ــور ک ــد. آنط ــادر کنن ــی را ص نهای
بررســی  آخریــن  ایــن  پیداســت  جلســات 
ــادر  ــت و رای ص ــا اس ــه در فیف ــه مربوط کمیت
بایــد اجرایــی شــود. بــا توجــه بــه  شــده 
ــن عربســتان و قطــر؛ و احتمــال  ــات بی اختالف

ای اف ســی  از  عربســتان  دوبــاره  درخواســت 
ــرای برگــزاری دیدارهــای دو طــرف در زمیــن  ب
از  بیــش  نمی خواهــد  ای اف ســی  بی طــرف، 
ــای  ــرای انتخاب ه ــن دســتان عربســتان را ب ای
اینچنینــی بــاز بگــذارد و بــه همیــن دلیــل 
پــس  بــرای  ایرانــی  باشــگاه های  شــانس 
گرفتــن حــق خــود بیشــتر از طــرف مقابــل 
ــده  ــای آین ــر در روزه ــر رای موردنظ ــت. اگ اس
ــالم  ــور اع ــدگان دو کش ــی و نماین ــه ای اف س ب
ــارم  ــدار یک چه ــت دی ــن اس ــی ممک ــود حت ش
ــم  ــس را ه ــتان و پرپولی ــی عربس ــی االهل نهای
ــرار اســت  ــم ق ــد. دو تی ــرار ده ــر ق تحــت تاثی
ــقط  ــت را در مس ــت و برگش ــازی رف ــر دو ب ه
عمــان برگــزار کننــد. همچنیــن ایــران مــی 
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــت بگی ــتان غرام ــد از عربس توان
بــه خواســت ایــن کشــور تیــم هــای ایرانــی از 

بــازی در خانــه محــروم شــده بودنــد.

راجـــر فـــدرر تنیســـور 
جهـــان  مطـــرح 
بـــا  شـــد  موفـــق 
مقابـــل  برتـــری 
میلـــوس روانیـــک بـــه مرحلـــه نیمه نهایـــی 
کنـــد. پیـــدا  راه  ویمبلـــدون  تنیـــس 

ـــار داشـــت:  ـــروزی اظه ـــن پی ـــد از ای ـــدرر بع ف
بـــه انـــدازه کافـــی اســـتراحت کـــردم و االن 
بـــازی  هســـتم.  تازه نفـــس  و  مطمئـــن 

خوبـــی را انجـــام دادم.
وی افـــزود: اعتمـــاد و اطمینـــان مهمتریـــن 
چیزهایـــی هســـتند کـــه بـــه دســـت آوردم. 
مـــن همـــه چیـــز را بـــه خوبـــی دیـــدم 
ــا در  ــرد تـ ــک کـ ــن کمـ ــه مـ ــن بـ و همیـ
ـــی  ـــه خوب ـــک ب ـــل روانی ـــرویس  زدن مقاب س

عمـــل کنـــم.
 

دارنـــده ۱۸ عنـــوان قهرمانـــی گرنداســـلم 
جهـــان  مطـــرح  تنیســـورهای  حـــذف  از 
متعجـــب شـــد و ابـــراز امیـــدواری کـــرد 
ــد.  ــن برگردنـ ــه میادیـ ــدرت بـ ــا قـ ــا بـ آنهـ
جدیـــد  رقیبـــان  حضـــور  همچنیـــن  وی 
در مرحلـــه نیمه نهایـــی را نکتـــه جالبـــی 

ــرد. ــوان کـ عنـ
فـــدرر در ایـــن بـــاره خاطرنشـــان کـــرد: از 
حـــذف رقیبـــان بـــه ویـــژه نـــادال تعجـــب 
ـــوب  ـــم خ ـــر ه ـــورهای دیگ ـــا تنیس ـــردم، ام ک
بـــازی کردنـــد. آرزو می کنـــم کـــه آنهـــا بـــا 
ــدوارم  ــد. امیـ ــه میادیـــن برگردنـ قـــدرت بـ
ـــد  ـــا بای ـــد، ام ـــوب باش ـــچ خ ـــرایط جوکووی ش
ــابقات  ــاری در ایـــن مسـ بگویـــم انـــدی مـ

ــید. ــر نمی رسـ ــه نظـ ــوب بـ خـ

برگزاری جلسه اختالف ایران-عربستان
 بازگشت آزادی؟

فدرر: از حذف رقیبانم متعجب شدم
امیدوارم آسیب دیدگی جوکوویچ جدی نباشد

شکست سنگین پرسپولیس در دیدار تدارکاتی
پرسـپولیس در آخریـن دیـدار تدارکاتـی اردوی اوکرایـن برابر اسـتال 
لیـگ برتـری بـا 3 گل شکسـت خـورد. گویا این شکسـت سـنگین 
بی ارتبـاط بـا فشـار کار مارکـو بدنسـاز قرمزهـا نبـوده و بازیکنـان خسـته از 
تمرینـات سـختی ایـن مربـی تقریبـا خالـی از انـرژی در برابـر اسـتال قرار 
گرفتنـد. بـا ایـن وجـود یکـی از سـنگین ترین شکسـت های برانکـو بـا 

پرسپولیسـس در دیـداری تدارکاتـی ثبـت شـد

تشکر طارمی از عراقچی با انتشار این عکس
مهــدی طارمــی کــه حــاال قطعــا در پرســپولیس می مانــد، بــه 
ــش  ــد واکن ــپولیس بمان ــود در پرس ــته ب ــه از او خواس ــی ک عراقچ
ــتاگرام از  ــس در اینس ــن عک ــار ای ــا انتش ــان داده. او ب نش

عراقچــی، مختابــاد و روانچــی تشــکر کــرده. 

مربی گری از سکو، به سبک کریمی
علـی کریمی بعد از پذیرفتـن هدایت نفت تهران برای لیگ هفدهم 
تقریبا در همه تمرینات با لباس شـخصی حاضر شـده بود و غالب 
کارهـا را کمک هـای کریمـی اجرا و پیـاده می کردند. این اتفـاق حتی باعث 
میشـد شـایعاتی درباره کناره گیری کریمی از نیمکت نفت شـنیده شود؛ اما 

گویـا ایـن مـدل از مربی گری را باید به نام علی کریمی بنویسـیم. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

افقی

۱- فيزيکدان معروف اهل بوستون که 

بر اثر تالش هاي او امريکا به استقالل 

رسيد.

۲- ضمير غايب-از اسامي دخترانه 

ترکي-"ماسه" درهم ريخته

۴- از حروف ندا- تکرار حرف-از ضماير 

جمع-مخترع تلفن-حرف نداري

5- نوزدهمين حرف الفبا-بلندترين شب 

سال-صورت گفتاري بياور-يار چوپان

6- آرزو،هدف-از آن تنفس مي کنيم-از 

سبزي ها

7- گاه از نهاد بر آيد-مکان

۸- از شهرهاي معروف و قديمي ايران-

آرامگاه-بصيرت-پايتخت ايتاليا

۱۰- از گناهان-مخفف امير-"ولو"درهم 

ريخته

۱۱- حرف دهن کجي-قانون-پناه دادن-

مساوي

۱۲- "يا"ي تازي-تکيه-آداب و سنن-

متضاد خير

۱3- سمت و جهت-تکرار حرف

۱۴- ديوانگي-جوان-پسوند شباهت

۱5- چوپان-از جانوران کوچک-بي عيب 

و نقص

عمودی 

۱- از شاعران اواسط قرن پنجم و هم 

عصر طغرل سلجوقي

۲- جديد و تازه-دوست-ترس-روز 

نيست

3- ضمير مغرور-حرف همراهي

۴- پدر تازي-از کلمات پرسشي-

پهلوان-از سوره هاي قرآن کريم

5- صابون خياطي-از اسامي دخترانه-

دشت

6- از کشورهاي آسيايي-سگ بيمار-از 

کشورهاي باستاني

7- توان-قبل از انقالب اسالمي در صدر 

حکومت بود-از حيوانات سمي-"نه" 

فرنگي

۸- مخالف بازدم-قورباغه درختي-عدد 

ماه-ناخن حيوان

۹- مخفف راه-اجداد-اهلي-"بچه"ي 

ناتمام

۱۰- نام-ششمين حرف الفبا-از ابزارهاي 

نجاري

۱۱- رطوبت-از نزوالت آسماني-از 

شهرهاي استان اصفهان

۱۲- ويتامين جدول-از لهجه هاي 

ايراني-جنس مذکر-برگ برنده

۱3- تعجب خانمانه-قبل از اسم هاي 

عربي مي آيد

۱۴- عدد گلر-ساختمان و عمارت-يار 

رامين-از بيماري ها

۱5- رييس قوه ي مجريه-پسر نوح

جدول شماره 946

سودوکو شماره 946

پاسخ سودوکو شماره 945

سرگرمی

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: امـروز شـما حسـابی سـرحال هسـتید، بـرای اینكه 
اعتقاد دارید فقط باید به چیزهایی كه دلتان می خواهد برسید.

اردیبهشـت: ونـوس سـیاره قانونمنـد شـما وارد دومیـن خانـه 
بنیادی شـما شـده اسـت و در عین حال كه شـما درجسـتجوی 

هیجانات عشق هستید، روزها به سرعت سپری می شوند.

خرداد: وقتی كه ونوس زیبا وارد سـومین خانه پرمشـغله شـما 
كه مربوط به روابطتان می باشـد، می شـود، زندگی عشـقی شـما 

نیز در حال پیشرفت كردن و بهتر شدن است.

تیر: در حالی كه ونوس سـیاره با احسـاس شـما امروز نشانه تان 
را تـرك می كنـد، اگـر بـه هفته هـای گذشـته نگاهـی بیندازیـد تا 
ببینیـد كه این سـیاره عشـق و زیبایـی چه چیزی را بـرای زندگی 

شما به ارمغان آورده است، مطمئنًا سود خواهید كرد.

مـرداد: امـروز طـرز لبـاس پوشـیدن شـما بهتـر شـده اسـت و 
بیشـتر بـه ظاهـر خـود توجـه می كنیـد، همه اینهـا به خاطـر این 
اسـت كه در حال حاضر ونوس بیشـتر به شـما توجه كرده و شـما 

را در زمان حال نگه می دارد.

شـهریور: اگـر شـما از بیـان كـردن آرزوهایتـان خـودداری كنید 
فقـط بـه خاطـر اینكـه از نتیجه این كار می ترسـید، ممكن اسـت 

فرصتهای خیلی زیادی را از دست بدهید.

مهـر: در حالیكـه ونوس جـذاب وارد یازدهمین خانه شـما یعنی 
خانـه مربـوط بـه دوسـتان و معاشـرتهای شـما شـده اسـت، 

فعالیتهای اجتماعی شما نیز بیشتر خواهد شد.

آبـان: شـما می توانیـد بـه طور كامـل كارآیـی خود را بـه نمایش 
بگذاریـد، امـا هنـوز موضوعـی وجود دارد كه باعث می شـود شـما 

به عقب برگردید.

آذر: اگـر شـما در طـول هفتـه بیشـتر از آن حـدی كـه خودتـان 
می خواسـته اید كار كـرده باشـید، در آخـر هفته به دنبـال فرصتی 

برای استراحت كردن می گردید.

دی: شـما صادقانـه اعتـراف می كنیـد كـه اگـر مثـل دیگـران بـا 
پختگی كامل وظایفتان را انجام ندهید، خیلی چیزها را از دسـت 
خواهیـد داد. امـا اكنـون زمان كافی و مكان مناسـب بـرای انجام 

دادن مسئولیتهایتان وجود دارد..

بهمـن: اگر یكی از اطرافیان شـما در حال حاضـر در حال تفریح 
كـردن اسـت و اوقـات خوشـی را می گذارنـد، ایـن یك یـادآوری 
بـرای شـما اسـت تـا بفهمیـد شـما هـم می توانیـد از زندگی تـان 

لذت ببرید.

اسـفند: اگـر شـما در حـال حاضـر می خواهیـد كـه از رندگیتـان 
لـذت ببرید، الزم اسـت كـه قبل از اینكه بـه خودتان خدمت كنید 

برای دیگران مفید باشید.

ــوس در  ــرم خئوپ ــد در ه ــا می دانی آی
مصركــه ۲6۰۰ ســال قبــل از ميــالد 
ســاخته شــده اســت بــه انــدازه اي 
ــا ان  ــوان ب ــه ميت ــه ك ــكار رفت ســنگ ب
ــاع cm 5۰در  ــه ارتف ــري ب ــواري اج دي

دور دنيا ساخت.
ــان  ــترين ضرب ــه بيش ــد ک ــا می دانی آي
قلــب راقناريهــا با۱۰۰۰بــار در دقيقــه 
وكمتريــن را فيــل بــا۲7 بــار در دقيقــه 

دارد.
ــه ســرعت صــوت در  ــد ک ــا می دانی  آي
فــوالد ۱۴ بــار ســريعتر از ســرعت ان در 

هواست.
ــر  ــس ب ــي مگ ــه وقت ــد ک ــا می دانی آي
روي يــك ميلــه فــوالدي مينشــيند 
ميلــه فــوالدي بــه انــدازه دو ميليونيــم 

ميليمتر خم ميشود.
را   ۲5۲۰ عــدد  می دانیــد کــه  آيــا   
ميتــوان بــر اعــداد ۱ تــا۱۰ تقســيم شــود 
ــري  ــمت كس ــارج قس ــه خ ــدون انك ب

داشته باشد.
ــر  ــه در ظاه ــه شيش ــد ک ــا می دانی  آي
ــع  ــدولي در واق ــر ميرس ــه نظ ــد ب جام
مايعــي اســت كــه بســيار كنــد حركــت 

ميكند.
ســركه  ليتــر  يــك  می دانیــد  آيــا   

درزمستان سنگينتراز تابستان است
 آيــا ميدانســتيد 3۰ برابــر مردمــي كــه 
زندگــي  بــر ســطح زميــن  امــروزه 
ــده  ــون ش ــاك مدف ــر خ ــد در زي ميكنن

اند .
ــش از  ــه بي ــر ثاني ــد در ه ــا می دانی  آي
5۰۰۰ بيليــون بيليــون الکتــرون بــه 
ــد و  ــر خــورد ميکن صفحــه تلويزيــون ب
تصويــری را کــه شــما تماشــا ميکنيــد 

بوجود می اورد.
آيــا می دانیــد کــه در يــك ســانتي متــر 
پوســت شــما دوازده متــر عصــب و 

چهار متر رگ و مويرگ وجود دارد
 آيــا آيــا می دانیــد کــه در يــك ســانتي 
متــر پوســت شــما دوازده متــر عصــب و 

چهار متر رگ و مويرگ وجود دارد.

ــی و  ــود فرنگ ــوره ی نخ ــا پ ــتی ب ــی انگش ماه
ــی  ــای جیم ــه دســتورغذایی ه ــاع از مجموع نعن
الیــور اســت.تهیه ی ایــن ماهــی هــا خیلــی 
راحــت تــر از آن اســت کــه فکــر مــی کنید.مــواد 
ــه ماهــی انگشــتی آرد 5 قاشــق  الزم جهــت تهی
غذاخــوری، فلفــل پاپریــکا یــم قاشــق غذاخوری، 
لیمــو دو عدد،نمــک بــه میــزان الزم، فلفــل ســیاه 
بــه میــزان الزم،تخــم مــرغ دو عــدد، نــان تســت 
ــن  ــرم، روغ ــفید ۴5۰ گ ــی س ــرش، ماه ــه ب س
ــاع یــک  مقــداری، نخــود فرنگــی 5۰۰ گــرم، نعن
دســته.  از فیلــه ماهــی مــورد نظر اســتفاده کنید. 
اگــر از ماهــی یــخ زده اســتفاده مــی کنیــد، آن را 
از مدتــی قبــل، بیــرون از فریــزر بگذاریــد تــا یــخ 
ــکل  ــه ش ــا را ب ــه ه ــپس فیل ــود. س ــاز ش آن ب
نوارهایــی بــا پهنــای ۲ ســانتی متــر بــرش دهید. 
پوســت لیمــو را رنــده کنیــد و آب آن را بگیریــد.

ــل  ــد. قب ــز کنی ــم آب پ ــا را ه ــی ه ــود فرنگ نخ
اســتفاده آن هــا را آبکشــی کــرده و کنــار بگذاریــد. 

بــرگ هــای نعنــاع را خــرد کنیــد. آرد را بــه همــراه 
پــودر فلفــل پاپریــکا، رنــده پوســت لیمــو، نــوک 
انگشــت نمــک و فلفــل ســیاه در کاســه ی 
کوچکــی ترکیــب کنیــد. تخــم مــرغ هــا را هــم در 
کاســه ی دیگــری بشــکنید و آن هــا را کمــی هــم 
بزنیــد. نــان هــای تســت را در غذاســاز ریختــه و 
بزنیــد تــا کامــال ریــز شــوند. آن هــا را در بشــقاب 
بریزید.نوارهــای ماهــی را در ترکیــب آرد زده و 
کامــال بــه آن آغشــته کنیــد. ســپس آن هــا را در 
ــی را آن را  ــد، تخــم مــرغ اضاف تخــم مــرغ بزنی
بگیریــد و در پایــان آن هــا را در نــان تســت پــودر 
شــده بزنیــد. آن هــا را در ســینی بچینیــد.۱ 
ای  ماهیتابــه  در  روغــن  غذاخــوری  قاشــق 
نچســب روی حــرارت متوســط گــرم کنیــد و 
ــا 3  ــرای ۲ ت ــت( ب ــد نوب ــا را )در چن ــی ه ماه
دقیقــه از هــر طــرف در آن ســرخ کنیــد، تــا 
ــورت  ــوند. در ص ــت ش ــز پخ ــرد و مغ ــی، ت طالی
نیــاز روغــن بیشــتری در ماهیتابــه بریزیــد. 

ــرده و روی  ــارج ک ــه خ ــا را از ماهیتاب ــی ه ماه
حولــه ی کاغــذی بگذاریــد تــا روغــن اضافــی آن 
هــا گرفتــه شــود.در ایــن میــان، نخــود فرنگــی را 
در غذاســاز ریختــه و بزنیــد تــا کامــال پــوره شــود. 
پــوره نخــود فرنگــی را در ظــرف مــورد نظــر 
ــه آن  ــده را ب ــرد ش ــاع خ ــو و نعن ــد، آبلیم بریزی
ــه آن  ــان را ب ــه ی دلخواهت ــد و ادوی ــه کنی اضاف
بزنیــد. مــواد را بــا هــم ترکیــب کنیــد و در کنــار 

ماهی انگشتی و مقداری ساالد میل کنید.

ماهی انگشتی با پوره ی نخود
 فرنگی و نعناع

ما ندرتًا دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در 
اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. )شوپنهاور(
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در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر استان ها   
صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

پیام دیروز

روزنامه »افسانه « از آغاز فصل دوم 
کاوش های باستان شناسی محوطه جهانی 

پاسارگاد خبر داده.

روزنامه »خراسان رضوی « 
در گزارشی با تیتر »پارک به شرط غذا« 

به موضوع قرق جاده طرقبه شاندیز توسط 
رستوران داران این مناطقه پرداخته.

روزنامه »شهرآرا« از رونمایی از نخستین 
شبیه ساز بومی قطار شهری خبر داده. 

روزنامه »نهضت شمال « از توافق 
بنادر شمالی مبنی بر مسافرت دریایی به 

آذربایجان خبر داده. 

روزنامه »اصفهان زیبا« از فرود 
اضطراری پرواز اصفهان-تهران در فرودگاه بین 

المللی این شهر خبر داده. 

روزنامه »تماشا« از اعتراف سارق 
بانک های اصفهان  وشیراز  به ۲۲ فقره  

سرقت مسلحانه خبر داده.

روزنامه »زاینده رود « در گزارشی 
مهاجرت را عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری 

در اصفهان میداند.

روزنامه »نسل فردا«  از مصرف ۲۰ 
میلیون متر مکعبی آب توسط کولرهای آبی 

این استان خبر داده. 

روزنامه »اصفهان امروز« در 
گزارشی با تیتر »نفس اصفهان گرفت« به 

موضوع هجوم دوباره ریزگردها به شهر اصفهان 
پرداخته. 

روزنامه »بامداد جنوب « در 
صبحتی از مدیر کل گمرک این استان گفته 

۸ تن خرمانی قاچاق عربستانی از یک شناور  
کشف شده است. 

روزنامه »دیار سبز« از توقیف 75 
شناور قانون شکن در طرح دریا خبر داده. 

روزنامه »مهد تمدن« در گزارشی 
ماحصل سه روز گردآمدن مدیران عشایری را 

بهبود یافتن زندگی عشایران می داند. 

فارس

خراسان
 رضوی

خراسان
 رضوی

 مازندران 

اصفهان

فارس

اصفهان 

اصفهان

اصفهان 

بوشهر

مازندران 

آذربایجان
 شرقی
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قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     ۴3,۲۰۰,۰۰۰ .................................. EF7 دنا با موتور
پژو ۲۰7 جدید ..........................................۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰6 . تیپ ۲ ................................. 33,3۰۰,۰۰۰

رنو کپچر ۲۰۱7 .......................................... ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰   
3۱,7۰۰,۰۰۰ ................................................ LX  سمند
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... ۲6,۸۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 3۸,3۰۰,۰۰۰
3۸,۹۰۰,۰۰۰ ....................... V۸ پژو ۲۰6 صندوقدار
3۴,۰۰۰,۰۰۰  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا ۱۱۱ .................................................... ۲۱,۸۰۰,۰۰۰     
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ............................................... EX   ساینا
۲7,۸۰۰,۰۰۰  ................... EX   تیبا ۲ - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ..................................  ۹۱,۰۰۰,۰۰۰   

پارس خودرو
برلیانس H۲۲۰ دنده ای ....................  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H33۰ اتوماتیک ................  ۴6,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ........ )H۲L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................ .. ۹5,۰۰۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک ...............................  65,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای I۲۰ جدید ..............................  ۸6,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 دنده ای ................................. ۸۴,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو
  76,5۰۰,۰۰۰  ........................... S X33   ام وی ام
ام وی ام 5۰۰ اتوماتیک ...................  5۹,5۰۰,۰۰۰  
MVM 3۱5 هاچ بک . اسپورت .....  ۴6,7۰۰,۰۰۰ 
7۴,۰۰۰,۰۰۰  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ ۴ صندوق دار .............  ۱۱۸,5۰۰,۰۰۰ 

ام جی پارس 
ام جی 36۰ دنده ای...........................  53,۰۰۰,۰۰۰  
ام جی 36۰ اتوماتیک..........................  6۲,۰۰۰,۰۰۰

زمان رونق مسکن
حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران امالک کشورگفت: شاهد رونق بازار مسکن در 
نیمه دوم سال خواهیم بود و البته این رونق ناگهانی و شتاب دار نخواهد بود.

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 7۲۰۰
بیشترین قیمت: ......... 76۰۰

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 37۰۰
بیشترین قیمت: ......... ۴۰5۰

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 35۰۰۰
بیشترین قیمت: ...... 3۹5۰۰

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... ۲۴۰۰۰
بیشترین قیمت: ....... 3۱5۰۰

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... ۲۲۴۰۰
بیشترین قیمت: ........ ۲۴5۰۰

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... ۱۰5۰۰  
عدس ............................. 6۰۰۰    

لپه ................................... ۹۰۰۰  
لوبیا قرمز .................... ۹3۰۰    

نخود ............................... ۸5۰۰

خشکبار
گردو ............................. 57۰۰۰

فندق ........................... 3۴۰۰۰    
پسته ........................... ۴۴۰۰۰  

آلو بخارا ....................... ۱۹5۰۰  
بادام ............................. 36۰۰۰

اقـالم مصرفـی

بـا وجـود حضور شـورای رقابـت بـرای انحصاری 
نشـدن بـازار خودرو امـا در سـالهای اخیر خودرو 
همـواره افزایـش قیمتـی با شـیب مالیم داشـته 
اسـت. قیمـت گـذاری خـودرو از مقوالتـی اسـت 
کـه همـواره بحـث برانگیـز بوده و از سـال ۱3۸۹ 
بـا نـام مرکـز ملـی رقابـت  تشـکلی فراقـوه ای 
)شـورای رقابـت( تحـت نظـارت شـخص رییس 
خـودرو  بـازار  در  شـد.  تشـکیل  وقـت  جمهـور 
فرمـول  تعییـن  رقابـت،  شـورای  اصلـی  وظیفـه 
قیمـت گـذاری نـه لزومـا تعییـن قیمـت بـرای 
خودروهـای زیـر ۴۰ میلیـون تومـان که بـه نوعی 
انحصـاری هسـتند،بود. عمـال قیمـت گـذاری بـا 
ایـن فرمـول )قیمـت سـال گذشـته + شـاخص 
ارتقـای کیفیـت + نـرخ تـورم = قیمـت جدیـد(
در  پذیرفـت.  مـی  صـورت  نهـاد  ایـن  توسـط 
افزایـش قیمـت  بـر  اخیـر خبـری مبنـی  هفتـه 
برخـی از خودروهـا بـه گـوش رسـید کـه تغییـر 
محسوسـی در کیفیـت آن هـا دیـده نمـی شـود! 
حـال ایـن معمـا مطـرح مـی شـود کـه چگونـه 
سـتاره  )اخـذ  کیفیـت  ارتقـای  کـه  خودرویـی 
شـورای  نظـر  توانسـته  نداشـته  جدیـد(  کیفـی 

بـه  جلـب کنـد.  قیمـت  افزایـش  بـرای  رقابـت 
گفتـه برخـی کارشناسـان افزایـش قیمت خودرو 
طـی چندیـن سـال امـری کامـال طبیعـی اسـت 
و شـرکت هـای خودروسـاز یـک برنامـه ریـزی 
بـرای ایـن امـر در نظـر مـی گیرنـد که معمـوال با 
موافقـت شـورای رقابـت همـراه مـی شـود و بـه 
عبارتـی انحصـار قیمـت گـذاری برخـی خودروها 
عمـال در دسـت دو شـرکت خودروسـازی اسـت. 

قیمـت گذاری خودرو وظیفه 
نیست رقابت  شورای 

کمیسـیون  عضـو  فـر،  سـبحانی  رمضانعلـی   
صنایـع و معـادن مجلـس در خصـوص قیمـت 
سیاسـت  براسـاس  خـودرو گفـت کـه  گـذاری 
بـه  و  اساسـی  قانـون   ۴۴ ابالغـی اصـل  هـای 
منظـور مدیریـت انحصـار کاالهـا و ایجـاد رقابت 
در بازارهـای مختلـف شـورای رقابت ایجاد شـد 
چـون  مخابراتـی  خدمـات  خصـوص  در  مثـال 
بخـش خصوصـی وجود نداشـت شـورای رقابت 
بـرای جلوگیـری از انحصـار بـه آن ورود کـرد و 
بعدهـا هـم که قسـمت هایی از خدمـات بخش 
بیـرون  انحصـار  از  و  شـد  واگـذار  خصوصـی 
آمـد. امـا در خصـوص خـودرو، شـورای رقابـت 
اساسـا نبایـد ورود کنـد چـرا کـه خـودرو کاالی 
انحصـاری نیسـت و بازار آن کامال رقابتی اسـت 
بـا  کشـور  در  خودروسـازی  شـرکت  چندیـن  و 

تنـوع محصول وجـود دارد. وی افـزود: »قیمت 
خـودرو را عرضـه و تقاضـا تعییـن مـی کنـد و 
در صـورت مطابقـت نداشـتن کیفیـت بـا قیمـت 
خصـوص  ایـن  در  شـکایتی  و  اعتـراض  یـا  و 
سـازمان حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان و 
تولیدکننـدگان متولـی بررسـی موضـوع اسـت.« 
وی بـا بیـان اینکـه قیمت گـذاری خـودرو نباید 
خـاص  نهـادی  سـوی  از  دسـتوری  طـور  بـه 
شـورای  »وظیفـه  کـرد:  تاکیـد  گیـرد،  صـورت 
رقابـت تعییـن قیمـت بـرای خودروهـا نیسـت 
و ایـن شـورا بایـد فرمـول و دسـتورالعمل هـای 

قیمـت گـذاری را تشـریح کنـد.«

با  افزایش قیمت خودرو 
پلکانی شیب 

مـورد  در  خـودرو  حـدادی، کارشـناس  مانـی   
قیمـت گـذاری خـودرو و افزایش قیمـت برخی 
خودروهـا در روزهـای اخیـر گفـت کـه کمتـر از 
یـک دهـه از آغـاز بکار شـورای رقابـت می گذرد 
و وظیفـه ایـن نهاد الزامـا تعییـن قیمت خودرو 
نیسـت امـا در سـال هـای اخیر شـاهد افزایش 
بـی رویـه قیمـت خودروهـا بـا تاییـد ایـن نهاد 
هسـتیم. بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، 
باالرفتـن  اهمیـت در  افـزود: »نکتـه حائـز  وی 
قیمـت هـا این اسـت کـه معمـوال شـرکت های 

بـه  را  قیمـت  افزایـش  پیشـنهاد  خودروسـازی 
شـورای رقابـت ارائـه مـی دهند و این شـورا هم 
دیـر یـا زود بـا آن موافقـت مـی کنـد.« حدادی 
همـراه  بایـد  قیمـت  افزایـش  اینکـه  بیـان  بـا 
تغییـر محسـوس در کیفیـت یـا ارائـه خدمـات 
میلیـون   5۰ زیـر  »خودروهـای  گفـت:  باشـد، 
خودروسـازی  شـرکت  دو  انحصـار  در  عمـال 
هسـتند و قبـل از افزایـش قیمـت در دوره های 
مختلـف تغییـرات ظاهـری و طراحـی کنسـول 
داشـته انـد، امـا ارتقـای کیفیـت قابـل لمسـی 
موجـب  امـر  همیـن  و  نشـده  دیـده  آنهـا  در 
بـر  قیمـت  افزایـش  شـد.  خواهـد  نارضایتـی 
اسـاس درخواسـت شـرکت هـای خودروسـازی 
یـک روال انجـام شـدنی اسـت و اگـر شـورای 
رقابـت امـروز موافقـت نکنـد، فـردا ایـن کار را 
خواهـد کـرد، ضمـن اینکـه خدمات و سـرویس 
دهـی نیـز ارتقـا نمی یابد. شـرکت هـای خودرو 
سـاز برای افزایـش قیمت خـودرو هدف گذاری 
بـرای  و  کننـد  مـی  میلیونـی  هفـت  تـا  پنـج 
اینکـه مـورد اعتـراض واقـع نشـود یـک شـیب 
پلکانـی بـرای آن در نظـر مـی گیرنـد و در طـول 
دو تـا سـه سـال در خواسـت افزایـش قیمـت 
را بـه شـورای رقابـت مـی دهنـد کـه عمومـا بـا 

موفقیـت ایـن کار صـورت مـی پذیـرد.«

چگونه برخی خودروها 
گران می شوند؟

افزایش قیمت با شیب مالیم در شورای رقابت

پیمــان فروهــر، دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان آب هــای معدنــی و آشــامیدنی کشــور 
ــای  ــایعه فض ــازار، آن را ش ــی در ب ــت آب معدن ــدی قیم ــش ۴۰ درص ــا رد افزای ب
مجــازی توصیــف کــرد و گفــت کــه اواخــر فروردیــن امســال بــا هماهنگــی ســازمان 
ــر از ۱5  ــن محصــوالت کمت ــای ای ــدگان، به ــدگان و مصــرف کنن ــت از تولیدکنن حمای
درصــد افزایــش یافــت. ۹5 درصــد مــردم کشــور بــه آب شــرب شــهری دسترســی 
ــا  ــن اســت ام ــی در کشــور پایی ــرای آب معدن ــا ب ــن اســاس تقاض ــر ای ــد و ب دارن

تعجــب مــی کنــم تــا ایــن میــزان تمرکــز بــر ایــن صنعــت زیــاد اســت.

ــش  ــه بخ ــت ک ــج گف ــدگان برن ــن واردکنن ــر انجم ــاورز، دبی ــیح کش مس
ــا دو مــاه  ــج تایلنــدی خریــداری کــرده کــه ت خصوصــی ۲۰۰ هزارتــن برن
دیگــر بــا نــرخ ۲ الــی 3 هــزار تومــان در بــازار عرضــه مــی شــود. برنــج 
تایلنــدی هماننــد برنــج ایرانــی کیفیــت هــای مختلفــی دارد امــا در 
نهایــت بحــث کیفیــت بــه ذائقــه مــردم و قیمــت محصــول بســتگی دارد. 
دوره ممنوعیــت واردات برنــج، نوســانات نــرخ ارز و تغییــر ارز مرجــع بــه 
ــی 5 هــزار تومــان را  ــه مــرز ۴ ال ــدی ب ــج هن آزاد،  افزایــش قیمــت برن

ــه همــراه داشــت. ب
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افزایش قیمت آب بسته بندی نرخ برنج تایلندی

نبض بازار

دستگاه پی وی سی 
کوچک تک فاز

دسـتگاه پـی وی سـی کوچـک هـم 
راسـت مـی زنـه هـم منحنی تـک فاز 
بـا دسـتگاه دور کن کوچک هم معامله 

مـی کنم/قیمـت توافقی
تماس: ۰۹3۸۸۴۸73۱۱

فروش عمده کود ورمی 
کمپوست

عمـده کـود ارگانیـک ورمـی کمپوسـت 
بـا کیفیـت خـوب سـبک و بـدون بو و 
بـدون علـف هـرز دارای عناصـر آهـن 
روی منگنـز حـدود ۴۰تن بصـورت فله 
موجود اسـت با قیمت مناسـب )برای 

باغـداران و گلخانـه داران( ارسـال بـار از 
توافقی اصفهان/قیمـت 
تماس: ۰۹۱36۹۰3۱3۴

تابلو روان در رفسنجان
سـاخت تابلـو روان و ال ای دی نقطـه 
بـا  رنگهـای مختلـف  و  انـدازه  در  ای 

توافقـی ضمانت/قیمـت 
تماس: ۰۹۱3۹۹۲5۰۸6

 فروش لوله گلخانه 
جیرفت

لولـه گلخانـه 3۰۰۰ متـر بریـده شـده 
مونتـاژ آمـاده 

قیمت ۱6.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تماس: ۰۹۱3۸۴۴۱3۹7

کسب و کار

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

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

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

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

گزارش

معمای افزایش قیمت پراید 
اشـکان گلپایگانـی، مدیر شـرکت بازرسـی کیفیـت و اسـتاندارد ایـران دربـاره افزایش 
قیمـت پرایـد گفـت کـه خودروها مـی تواننـد افزایش کیفیت داشـته باشـند، اما سـتاره 
بیشـتری نسـبت به دوره قبل دریافت نکنند و برای دریافت یک سـتاره  کیفی بیشـتر، یک 
خـودرو بایـد 3۰ امتیـاز از امتیـازات منفـی خود کـم کند. اما ممکن اسـت یک خـودرو تنها 
بتوانـد 1۰ امتیـاز از ایـن 3۰ امتیـاز منفـی را کاهـش دهـد و به قـول معروف به جـای 3۰ پله 
)کـه بـرای گرفتن سـتاره بیشـتر الزم اسـت( تنها 1۰ پلـه را طی کنـد. این یعنی خـودرو مورد 
نظـر افزایش کیفیت داشـته، اما سـتاره ای دریافت نکرده اسـت. شـورای رقابـت  نیز با توجه 
بـه ارتقـای کیفیـت برخـی خودروهـا که پیشـنهاد افزایـش قیمت آنها توسـط شـرکت های 

خودروسـاز قبـال داده شـده بود بـا این امـر موافقت کرده اسـت.
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این صفحه می خوانیم
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روز پنجشـنبه گذشـته هزاران سـازمان، 
کمپانـی و وبسـایت دسـت بـه دسـت 
برنامـه  بـا  تـا  داده انـد  یکدیگـر 
کنـار  بـرای   »FCC »رگوالتـوری 
گذاشـتن قوانیـن مربـوط بـه بی طرفی 
نـت مقابلـه کننـد. »FCC« کـه قصـد 
دارد مسـئولیت رگوالتـوری را بـه خـود 
سـرویس دهندگان اینترنت بسپارد، در 
بیانیـه ای در روز پنجشـنبه اعـالم کـرده 
کـه 5 روز دیگـر، فرصت باقی اسـت تا 
کاربـران نظـر خـود را با ایـن رگوالتوری 
برخـی  بگذارند.حـاال  اشـتراک  بـه 
تـا  هسـتند  تـالش  در  وبسـایت ها 
صـدای کاربران با سـهولت بیشـتری به 

نتفلیکـس،  برسـد.   FCC گـوش 
توییـچ، اسـپاتیفای، موزیـال، ویمئـو و 
وبسـایت هایی  جملـه  از   Airbnb
هسـتند کـه بنرهایـی به صفحـه اصلی 
خـود افزوده انـد و وبسـایت هایی مانند 
از  اسـتفاده  بـه  هـم  و گـوگل  توییتـر 
بالگ هـای خـود روی آورده اند. از طرف 
دیگـر، دو وبسـایت »Greenpace« و 
خالقانه تـر  رویکـردی   »Reddit«
پیـش  در  مسـئله  ایـن  بـه  نسـبت 
هنـگام  آمریکایـی  گرفته انـد. کاربـران 
ورود بـه وبسـایت Greenpeace، بـا 
پاپ آپـی مواجـه می شـوند که بـه آن ها 
سـوی  از  وبسـایت  می گویـد 

مسـدود  اینترنتشـان  سـرویس دهنده 
داده  توضیـح  سـپس  اسـت.  شـده 
مسـئله  ایـن  گرچـه  کـه  می شـود 
 FCC حقیقـت نـدارد، امـا اگـر برنامـه
حقیقـت  بـه  می توانـد  شـود  پیـاده 
انجمـن  تبدیـل شـود.از طـرف دیگـر، 
Reddit حـاال لوگویـی پیکسـلی را در 
گونـه ای  بـه  کـه  داده  جـای  خـود 
هشـدارآمیز مـی گویـد: »پهنـای بانـد 
ماهانـه بـه پایـان رسـید، بـرای ارتقـا 
کلیـک کنیـد«. پـس از ایـن، پاپ آپـی 
بـه نمایـش در می آمـد کـه بـه کنـدی 
می کنـد:  تایـپ  را  مقابـل  عبـارت 
اسـت  سـرگرم کننده  »اینترنـت کمتـر 

بـه  محبوب تـان  وبسـایت های  وقتـی 
کنـدی بارگـذاری می شـوند، مگـر نه؟« 
در ادامـه از کاربـر خواسـته می شـود تا 
 Battleforthenet.com بـه وبسـایت
مراجعـه کـرده و بـه FCC بگویـد که از 
بـا  می کنـد.  پشـتیبانی  آزاد  اینترنـت 
بـاالی  بلنـد  لیسـت  همـه،  ایـن 
شـرکت هایی کـه بـرای بی طرفـی نـت 
مبـارزه می کننـد به همین میـزان ختم 
ماننـد  دیگـر  بسـیاری  و  نمی شـود 
تامبلـر، دراپ باکـس، داک داک گـو و 
AT&T کـه دو سـال پیـش از FCC به 
خاطـر مقابلـه بـا قوانیـن بی طرفـی در 
میـان  در  نیـز  اینترنـت شـکایت کـرد 
تیـم  می خورد.سـر  چشـم  بـه  آن هـا 
برنـرز لی، مخترع وب جهان گسـتر نیز 
از جملـه افـرادی اسـت کـه نسـبت بـه 
و  داده  نشـان  واکنـش  موضـوع  ایـن 

می گویـد: “اگـر مـا بـی طرفـی نـت را 
ببازیـم، اینترنـت آزادی کـه امـروز مـی 
شناسـیم را باختـه ایـم. چـه نـوع وبی 
مـی خواهیـد؟ آیـا وبـی مـی خواهیـد 
کـه کمپانـی هـای سـرویس دهنـده، 
برنـدگان و بازنـدگان فضـای آنالیـن را 

آن  در  وبـی کـه  مـی کننـد؟  کنتـرل 
مـی  تصمیـم  دهنـدگان[  ]سـرویس 
شـود،  خوانـده  نظـرات  کـدام  گیرنـد 
کـدام ایده هـای خالقانه موفق شـود و 
برسـد؟  سـرانجام  بـه  ابداعـات  کـدام 

این وبی نیست که من بخواهم.”

اتحاد هزاران وبسایت برای حمایت از بی طرفی نت

بــه نظــر می رســد کــه اپــل می خواهــد 
امــکان اســتریم زنــده از صفحــه خانــه 
پــر شــمار  را هــم در اختیــار کاربــران 
ســومین  بدهــد.  قــرار  آی دیوایس هــا 
نســخه بتــای iOS ۱۱ بــه دکمــه جدیــدی 
ــز  ــوان Start Broadcast مجه تحــت عن

ــده. ش

از  محصولــی  اپلیکشــن  ایــن 
مایکروســافت می توانــد محیــط اطــراف 
را آنالیــز کــرده و بــه صــورت صوتــی بــا 
ــا  ــا ی ــرای افــراد نابین ــان انگلیســی ب زب
ــد. ــف کن ــف توصی ــی ضعی دارای بینای

نـام  ُرز«  اسـنپ، »اسـنپ   اعـالم  بنابـر 
سـرویس جدیـد ایـن نرم افـزار حمـل و 
نقـل اسـت کـه از ایـن بـه بعد بـه بانوان 
و خانواده هـا ایـن امـکان را می دهـد تـا 
سـفری امـن و مطمئـن بـا راننـده خانم 

بـه مقصـد خود داشـته باشـند.

اخبار پلتفرم ها
آی اواس

iOS اپلیکیشن
Seeing AI

اخبار اپلیکیشن ها
اسنپ

شناســه هواپیمایی ایران ایر تصویر دکتر شرفبافی، 
مدیرعامــل جدید هما را برای عرض تبریک

 منتشر کرده.
 @iranair

این کاربر مجتمع تجاری سپهر شیراز را در قابی 
متفاوت به تصویر کشیده است. 

@mahsavahdat

این کاربر تصویری از ریزگردهای صبحگاهی 
پنجشنبه در کرمان به اشتراک گذاشته است.

 @tiva_graphy

این کاربر تصویری از حرکت تاکسی های شهر ونیز 
ایتالیا بر روی آب به اشتراک گذاشته است. 

@willripleycnn

جامعه شناس می گوید:
ــی  ــن کــه شــروع کن ــده ای نیســت؛ همی ــب و پیچی ــم جــای عجیــب، غری جهن
بــه اطرافیانــت اعتمــاد کنــی و حرفاتــو بهشــون بگــی بــرای خــودت یــه »جهنــم« قــوی 

درســت کــردی.

یک مماس می گوید:
زندگــی کســالت باری شــده؛ درســتش ایــن بــود االن می رفتیــم، ســوار اژدهــای 
ــفینه  ــوخت س ــرای س ــا ب ــذاب، کهرب ــواد م ــوی م ــم از ت ــدیم، می رفتی ــون می ش پرندم

ــم. ــع می کردی جم

ممد موسوی می گوید:
ترســناک تر از زنــی کــه حــرف نمی زنــه مادریــه کــه کفگیــر ســابیدن تــه قابلمــه 

تفلونش…

ژنرال می گوید:
ــع  ــرای رف ــم و ب ــایی کن ــور رو شناس ــر کش ــم آب سراس ــق ک ــوام مناط می خ
مشــکل خشکســالی بــرم اونجاهــا ماشــینم رو بشــورم… ســه ســوت بعــد بــارون میــاد، 

ــی تضمین

استاریمو می گوید:
ــه  ــن خــوش ب ــا خــوب میفتی ــام زوای ــی از تم ــه عکســای یهوی ــوی هم ــه ت اگ
ــم درجــه ازش منحــرف شــیم کال  ــه نی ــم ک ــه مخصــوص داری ــا زاوی ــا چندت ــون. م حالت

ــر دیگــه… ــه نف میشــیم ی

علی شفی می گوید:
عکس هــای دوران بچگیــم رو نــگاه می کنــم و حیــرت می کنــم کــه چطــور یــک 

چهــره زیبــا و معصــوم بــه چنیــن هیــوالی وحشــتناکی تبدیــل شــده!؟

کسینوس می گوید:
وقتــی مادرتــون جــوکای تکــراری تلگرامــو واســتون می خونــه ، بخندیــد؛ 
حتــی اگــه قبــال شــنیده بودینــش هــم بخندیــد… نزنیــد تــوو ذوقــش؛ چــون خندتــون 

خوشــحالش می کنــه

مکنزی می گوید:
چرا كارگردانان فيلم هاى ترسناک، به درها روغن نمی زنند؟!

ایالن ماسک، رئیس شرکت تسال و اسپیس ایکس به تازگی در توییتی اعالم کرده 
که دامنه »X.com« را از پی پل خریده است. جالب است که او اعالم کرده که نقشه 
و طرح خاصی برای استفاده از این دامنه ندارد، اما این دامنه نماد احساسی مهمی 

برای او است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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» پروانه بر ناقوس«
نمایشی از : عبدالرضا 

قراری،مازیار رشید صالحی 
تماشاخانه موج نو 

۱۱تیر تا ۱3 مرداد ماه

نحوه پرداخت اعطای 
تسهیالت برای تأسیس، 

نوسازی و تجهیز کتابفروشی 
ها در مناطق محروم و 

کمتر برخوردار اعالم شد.                                                                 
kerman.farhang.gov.ir

نمایش کمدی 

کوچه بن بست
کارگردان جلیل امیری

از 3۱ تیر ماه ابتدا بلوار قدس 
آموزشگاه آرین

تیاتر

نوسازی 
نمایشکتابفروشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزي که محمد على شاه قاجار 
در ميهن خود، به سفارت روسيه 

پناهنده شد!
۲۴ تيرمـاه ۱۲۸۸ )۱5 جـوالي ۱۹۰۹( شـهر تهران پس 
از يـک روز جنـگ خيابانـي بـه دسـت افـراد مسـلح 
بختيـاري، گيـالن و مجاهدیـن مشـروطیت افتـاد و 
محمدعلـي شـاه قاجار پـس از اطالع از آن، بـا خانواده 
اش به سـاختمان تابستاني سـفارت روسيه در زرگنده 
ُقلَهک پناهنده شـد. وي قبال در سـلطنت آباد مسـتقر 
شـده بـود و با اينکه هنـوز پانصد قزّاق و تعـدادي توپ 
در اختيـار داشـت تصميـم بـه تحّصـن در سـفارتخانه 

خارجـي گرفتـه بود.
به تفسـير برخي از مورخان، محمدعلي شـاه با تحّصن 
در سـاختمان تابستاني سـفارت روسيه، پناهنده شدن 
بـه بيگانـه را بـر مذاكره با سـران مخالفـان و پذيرفتن 
شـرايط آنـان ترجيـح داده بود كه در»تاريـخ« به عنوان 

اقدامي حقارت آمیز ثبت شـده اسـت. همزمان، سـاير 
مقامـات نزديک به او نيز به سـفارتخانه هـا پناه بردند. 
چـون سـفارتخانه هاي روسـيه و انگلسـتان براي همه 
متقاضياِن تحّصن جاي نداشـتند به مقامهاي اضافي، 
هرکـدام يـک پرچم ايـن دو دولت داده شـده بود تا بر 
بـاالي خانـه هايشـان نصـب کنند که کسـي متعـرِّض 
شـان نشـود ایـن وضعیت نيز یـک لکه ننـگ دیگر بر 

تاریخ ایـران اضافه کرده اسـت. 
سـفيران روسـيه و انگلسـتان سـپس به طور جداگانه 
و با لحني متفاوت، از سـردار اسـعد و سـپهدار ُتنکاُبني 
فرماندهـان نيروهـاي فاتـح تهـران خواسـتند کـه بـه 
زد و خـورد پايـان دهنـد و مسـئله را از راه مسـالمت 
حـل کننـد!. فاتحان تهران خواسـتار تسـليم سـرهنگ 
لياخـوف )فرمانده روس نيروي قزاق مسـتقر در تهران 
كـه مجلـس را به توپ بسـته بود( شـدند کـه موافقت 
مشـروط شـد و لياخوف به فاتحان تهران مراجعه کرد 

و تأميـن ]امان[ خواسـت. 

رسانه در آینه تصویر
تجـارت فـردا در ایـن شـماره بـه اظهـارات حسـن 
روحانـی دربـاره سدسـازی در ترکیـه پرداختـه و از 

جنـگ آب نوشـته اسـت.

این همه مستی ما مستی مستی دگرست

وین همه هستی ما هستی هستی دگرست

خیز و بیرون ز دو عالم وطنی حاصل کن

که برون از دو جهان جای نشستی دگرست

گفتم از دست تو سرگشتٔه عالم گشتم

گفت این سر سبک امروز ز دستی دگرست

تا صبا قلب سر زلف تو در چین بشکست

هر زمان بر من دلخسته شکستی دگرست

کس چو من مست نیفتاد ز خمخانٔه عشق

گر چه در هر طرف از چشم تو مستی دگرست

تا برآمد ز بناگوش تو خورشید جمال

هر سر زلف تو خورشید پرستی دگرست

چون سپر نفکند از غمزٔه خوبان خواجو

زانکه آن ناوک دلدوز ز شستی دگرست

خواجوی کرمانی 

ببین مهربون...
رنِگ دوست داشتِن 

مـن...
رنِگ غش و ضعف هاِی 

هفده سالگی نیست...
یا تندِی تِب عشق هاِی 

هجده سالگی...
رنِگ دوست داشتِن من...

کسلِی عصراِی چهل 
سالگیه...

که بی حوصله جلوِی 
تلويزیون می نشینی....

رنِگ دوست داشتِن من 
همون چاِی قندپهلوییه که 

برات میریزم وچنـدخط 
شاملویی که برات می 

خـونم...
فاطمه صابری نیا

عکس نوشت

عکس: نادیا ترخان

پیامک ما

صابونو نریز تو دل
مرکــز مشــاوره پیامکــی دکتــر »گل آبــی« بــا ســابقه ای 

کهکشــانی پیامــک هــای شــما را مــی خوانــد و مشــاوره 

هــای دســت اول مــی دهــد.

 صنعــت زاده: ایــن چــه وضعشــه 
ــو  ــنتی و دو کیل ــو س ــد کیل ــا! ص باب
صنعتــی مجازاتشــون یکیــه. آخــه کجــا 

صــد کیلو و دوکیلو باهم برابرن؟!
دکتــر گل آبــی: اون دو کیلــو صنعتــی یــه کاری بــا جــوون 

مــردم مــی کنــه کــه صــد کیلــو ســنتی نمــی کنــه! شــما 

هــم طــوری صحبــت نکــن کــه هرکــی ندونــه، فکــر کنــه 

داریــم در مــورد صــد کیلــو پســته شــور و دو کیلــو بــادوم 

زمینــی حــرف مــی زنیــم!

ــما  ــر، ش ــای دکت ــر: آق ــیب پذی  آس
نمــی  کاره،  تــوی  دســتتون  کــه 
ــاری  ــراره کارت اعتب ــی ق ــره ِک ــد باالخ دونی

خرید کاالی ایرانی رو بدن؟
دکتــر گل آبــی: چــرا حــرف در میــاری بــرادر مــن؟! مــن 

ــه  انگشــت کوچیکــم هــم تــوی کار نیســت، چــه برســه ب

دســتم! امــا خــب، همچیــن بــی خبــر هــم نیســتم. فعــالً 

وزارت صنعــت و بانــک مرکــزی، ســر قیمتــش بــه توافــق 

نرســیدن و دارن چونــه مــی زنــن. شــما هــم الکــی 

ــون نزنیــن... ــو صاب دلتون

جایــی  دکتــر  آقــای  حلقویــان:   
بــرای  بگیــرم  وام  داریــن  ســراغ 
مجــوز حفــر یــه حلقــه چــاه فاضــالب تــوی 

زیر زمین خونه مون؟!
ــر  ــوی زی ــی: وام؟ مجــوز؟ شــیب؟! شــما ت ــر گل آب دکت

زمیــن خونــه خــودت میخــوای چــاه بزنــی، بایــد مجــوز 

داشــته باشــی؛ مــن مونــدم اون هــزار و 6۰7 حلقــه چــاه 

غیــر مجــاز کــه تــوی اصفهــان حفــر کــردن چطــور مجــوز 

نخواســته؟!

ــر  ــه نظ ــر، ب ــای دکت ــاده دل: آق  س
اســتانداری  اینکــه  از  بعــد  شــما، 
حــوزه  در  کار  کــم  مدیــران  کرمــان 
اشــتغالش رو معرفــی کــرد، مــن مــی 

تونم برم سر کار؟!
دکتــر گل آبــی: عزیــز مــن، تــو چقــدر ســاده ای؟ گفتــن 

ــم  ــه ه ــه بقی ــم ک ــی کنی ــی م ــردم معرف ــه م ــرا رو ب مدی

ــن! ــون. همی بشناسنش

- هدیه: میترسی؟
- پیمان: آره میترسم، از تو 
میترسم، از ادمی که هیچی 

براش مهم نیست میترسم؛ از 
آدم بدبختی مثل تو میترسم!

فیلم: عاشقانه

دیالوگ

مفت آباد
کارگردان:  پژمان تیمورتاش

ساعت:۱۹
خالصه: پنج جوان در یک خانه مجردی 

هستند.یکی معتاد است یکی برای 
امتحانات دانشگاه درس میخواند، یکی 
خانه  پدری را در زد و بند با پیمانکار از 

دست داده و دیگری یک بی خیال تمام 
عیار است خبر آمدن همسر یکی از آنها 

وضعیت خانه را بهم می ریزد

سینما نیمکت
کارگردان: محمد رحمانیان

ساعت:۲۱
خالصه: “سينما-نيمكت” داستان يك 

گروه دوره گرد نمايشى است كه در 
سال هاى ٦٨-٧3 )دوران ممنوعيت 
ويديو( فيلم هاى تاريخ سينما را در 
روستاهاى دورافتاده و قهوه خانه ها 

براى مردم اجرا مى كنند.

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

امیرحسین محمد پور
طنز نویس


