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رییس مجلس :کمیسیون قضایی دقیق تر بررسی کند

مخالفت با استخدام حقالتدریسیها
روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران
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وام ازدواج ضربتی
کُند شد؟

نماینده مجلس :فقط سه بانک
همکاری می کنند
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آموزش و پرورش :این طرح برمعیشت معلمان اثرمنفی دارد

شأن خبرنگار

خبرمرت کمیسیون آموزش مجلس :استخدام نمی کنید ،تکلیفشان را مشخص کنید
بط

مقابله با سوءتغذیه

محمود اسعدی

عرصــه را بــر «روزنامهنــگاری» تنــگ
کــرده اســت کــه تشــخیص خبرنــگار
حرفــهای بــا «شــهروند خبرنــگار» در

مناطــق کشــور ،آمــوزش و پــرورش را

مشــکل شــده اســت .اســتفاده از

پــای کار آورد.

تلفنهــای همــراه دوربیــندار و حضــور
بهموقــع هــر فــرد در محــل حادثــه
و ســرعت انتقــال اخبــار باعــث شــده

اســت کــه تــا ســال تحصیلــی گذشــته،

نداشــته باشــند .از جانبــی دیگــر نبــود

در ایــن پایــه دروس تربیــت بدنــی  2و

تعلیــم و تربیــت خــاص روزنامهنــگاری

انســان محیــط زیســت در شــاخه انســان

عملیاتــی

رســانهای موجــب شــده چنــدان تمایــزی
بیــن «خبرنــگار» بــه معنــی شــغلی آن
بــا افــرادی کــه گهــگاه بــه مناســبت از
منابــع خبــری مســتقیم بهــره میبرنــد
نباشــد .در ایــن موقعیــت تکیــه بــر
تواناییهــای فــردی و شــخصیتی مثــل
ذکاوت ،شــجاعت ،جامعنگــری ،کنجــکاوی
و دیگــر خالقیتهــای انســانی میتوانــد
وضعیــت وجــودی خبرنــگار را تثبیــت کند.
امــروز خبرنــگاران بیــش از پیش بایســتی
شــأن و جایــگاه خویــش را بــا عشــق بــه
دانســتن مــداوم و بهــرهوری از کلیــه
داشــتههای تجربــی و علمــی خــود پــاس
دارنــد و علیرغــم تمامــی مشــکالت و
مصائــب اجتماعــی و اقتصــادی رســالت
عظیــم خــود را بــه انجــام رســانند.
بیتردیــد رشــد روزافــزون تکنولــوژی
امــکان انتقــال اخبــار و رویدادهــا را
بســیار ســریع و آســان کــرده اســت ،لکــن
همزمــان و توامــان ایــن هــوش ،اســتعداد
بههنگامــی و داشــتههای فــردی اســت
کــه میتوانــد مقــام و موقعیــت خبرنــگار
حرفـهای را از دیگــر افــراد و ابزار رســانه ای

و ســامت تدریــس مــی شــد.

عکس /ایرنا

در مراکــز آمــوزش عالــی و موسســات

خبرنــگاران پیــش از همــه بایســتی
توســط خــود ایشــان انجــام شــود ،چــرا
کــه ایــن قشــر همــواره بــا پرســش و
ســوال از دیگــران بــه دنبــال حالجــی و
بررســی دیگــر احــاد جامعــه اســت .بدیــن
روی ،بهتریــن پــاداش «خــود انتقــادی»
اســت و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه
میتــوان همچنــان بــه وجــود خبرنــگاران
زبــده و خبــره افتخــار کــرد .گــذر از
ســواالت ســاده و بســیط ،مطالعــه مــداوم
در همــه عرصههــای ادبیــات غنــی اعــم
از شــعر و نثــر و نمایــش و بهرهگیــری
عالمانــه از تمامــی جلوههــای تکنولــوژی
نــو بــه همــراه اســتفاده از مختصــات
فــردی میتوانــد بــه تحکیــم موقعیــت
خبرنــگاران کمــک کنــد .رعایــت اخــاق،
صداقــت و اســتناد بــه اعتبــار خبرنــگار
میافزایــد و امــروز جامعــه رســانهای
بــا پاسداشــت خبرنگارانــی کــه بــه ایــن
ممیــزات پایبندنــد مباهــات میکنــد.
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افزایش آمار تصادفات
در چهار ماهه نخست

سال جاری
6
نگاهی به هفته اول

لیگ یک

3
متفــاوت ســازد .نقــد و ارزیابــی عملکــرد

جهانگیری معاون اول روحانی

معــاون اجتماعــی وزارت بهداشــت گفتــه،

اضافــه شــده اســت .ایــن در حالــی

بینالمللــی مجــال ظهــور و بــروز

کابینه یازدهم

فرمانده انتظامی استان کرمان خبرداد

ســالم بــه دروس ایــن ســطح تحصیلــی

و زلزلــه یــا کنفرانسهــا و همایشهــای

4
ابقای  50درصد

آنطــور کــه ســید محمــد هــادی ایــازی،

بهداشــت و تغذیــه و محیــط زیســت

اماکــن ویــژه بحرانــی مثــل جنــگ و ســیل

آیین نامه رعایت الزامات زیست

باقی ماند

در دوره متوســطه و کالس یازدهــم درس

خبرنــگاران حرفــهای جــز در مقاطــع و

قربانی بی توجهی

تصویب نشد

جــوالن گســترده ســوءتغذیه در برخــی

فضــای مجــازی و حقیقــی بهغایــت

 6هزار درخت در شیراز
محیطی پروژه های عمرانی

هفت استان کشور دچار
ناامنی غذایی هستند

گســترش شــبکههای اجتماعــی چنــان

و

در این پیام ما می خوانید

ورود مدارس به

یادداشت مهمان

آموزشهــای کاربــردی

2

11

روحانـی تذکراتـی میدادند .آنها با هشـتگ

از #کابینه__24میلیونی تا #روحانی_متذکریم

#بروکارکـن ،اقدامـات کابینـه پیشـین را زیـر
سـوال میبردنـد و با ذکـر نقاط اختالفشـان

ایـن روزهـا در راسـتای انتخـاب وزرای کابینه

سیاسـی توسـط این جریان سیاسـی مطرح

چـه کسـانی و بـرای چـه دالیلـی ،در دوران

دوازدهـم ،فعالیـن سیاسـی و حامیـان

شـد .آنهـا بـا ایـن اسـتدالل کـه مجلـس

انتخابـات از او حمایت کرده و به او رای دادند.

گروههـای مختلـف سیاسـی مخالفتهـا

دهـم هماننـد مجلـس نهـم نیسـت کـه بـه

«برخـی کارهـا بـا رای  ۵۱درصد نمیشـد ولی

و موافقتهایشـان را از اخبـار منتشـر

وزرای پیشـنهادی روحانـی رای منفـی دهـد؛

رای باالتـر کارسـاز خواهـد بـود» جملـهای از

شـده دربـاره کابینـه آتـی حسـن روحانـی ،با

از او خواسـتند تـا چهرههـای اصالحطلـب را

حسـن روحانـی در سـخنرانیانتخاباتیاش

هشـتگهایی مثـل #کابینه__24میلیونی یا

جایگزیـن چهرههـای اصولگـرا کابینـه کنـد.

در تبریـز اسـت کـه در همیـن راسـتا بـاز

#روحانی_متذکریم بیـان میکنند .به گزارش

همچنین طـرح ضرورت حضور زنان در کابینه

نشـر شـد .بـا اینکـه اشـخاصی مثـل ابراهیم

ایسـنا اصالحطلبان جـزو اصلیترین حامیان

و اسـتفاده از جوانـان نیز توسـط ایـن جریان

اصغـر زاده ،نماینده پیشـین مجلس شـورای

روحانـی در انتخابـات محسـوب میشـدند

سیاسـی مطرح شـد .اما آن چیزی که بیش

اسلامی و از فعالیـن سیاسـی اصالحطلـب

کـه با تشـکیل سـتادهای انتخاباتـی ،حضور

از همـه مـورد توجـه قـرار گرفـت اسـتفاده از

در انتقـاد بـه اخبـار مربـوط به چینـش کابینه

در رئـوس مهم سـتاد روحانـی ،همراهی او در

هشـتگ کابینـه بیسـت و چهـار میلیونـی که

بـا چهرههـای اصولگرا بـه جـای اصالحطلبان

سـفرها ،فضـای مجـازی ،تبلیغـات خیابانـی

تعـداد رای ماخـذه بـرای روحانـی را نشـان

در توییتـر فعـال بودنـد امـا از سـوی دیگـر

و حتـی طـرح و اجـرای اسـتراتژی کاندیدای

مـیداد ،بـود .این هشـتگ به قصد یـادآوری

جزاده کـه
بودنـد کسـانی ماننـد مصطفـی تـا 

پوششـی او را در مسـیر رسـیدن مجـدد بـه

و بازخوانـی وعدههـا ،شـعارها و برنامههـای

کابینـهای فراجناحـی اما پایبند بـه وعدههای

پاسـتور همراهـی کردنـد و بعـد از انتخابـات

روحانی تشـکیل شـد تـا بر اسـاس آن دلیل

انتخاباتـی را اولویـت میدانسـتند .درسـت

ف منتقـدان
نیـز جـزو گسـتردهترین طیـ 

ضـرورت اسـتفاده از وزرای اصالحطلـب،

در نقطـه مقابـل برخـی از اصولگرایـان بودنـد

کابینـه دوازدهم قرار گرفتنـد .در ابتدا موضوع

زنـان وجوانـان را تبییـن کند .آنـان در فضای

کـه بـا تکیـه برمخالفتهای همیشگیشـان

ترمیـم کابینـه بـا تعویـض برخـی چهرههـای

مجـازی بـه روحانـی یـادآوری میکردنـد کـه

بـا روحانـی ،در راسـتای چینـش کابینـه بـه

بـا دولـت در حوزههایـی مثـل عقـد قـرارداد
برجـام ،توتـال و حوزههـای سیاسـی تقصیر
را بـه وزرای اصالحطلـب دولـت یازدهـم
منصـوب کـرده و بـا ایـن اسـتدال از روحانـی
میخواسـتند تـا در کابینـه دوازدهـم از وزرای
اصالحطلب اسـتفاده نکند .از نظر آنان کشـور
بـرای پیشـرفت در امـور مختلف تنهـا نیازمند
چهرههـای اصولگـرا اسـت .در طیـف همیـن
افـراد بودنـد کسـانی کـه در دوران انتخابـات و
دولـت پیشـین از سرسـختترین مخالفـان
روحانـی بـه حسـاب میآمدنـد امـا ناگهـان
بـا چرخـش نظـری ،در لبـاس دلسـوزان بـا
معرفـی چهرههای مورد نظر خـود برای دولت
دوازدهـم وزیـر انتخـاب کردنـد .ایـن قشـر از
حاشـیه سـازان چینش کابینه دولت دوازدهم
نیـز بـا حضـور در فضای مجازی سـعی کردند
تـا جهت مسـیر افـکار عمومی را به سـمت آرا
و نظـرات خـود تغییـر دهند.

آگهي مناقصه عمومی تجدید شده شماره /96/3ع

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر (ســهامی عــام) در نظــر دارد «تهیــه مصالــح و

اجــرای خطــوط جمــع آوری و انتقــال آب ازدو حلقــه چــاه قطاربنــه» را از طریــق مناقصــه بــه
پیمانــکار واجــد ش ـرایط واگــذار نمایــد .لــذا كلیــه متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اخــذ مــدارك

مناقصــه بــه ســایتWWW.GOLGOHAR.COM

مراجعــه و فایــل هــای مذکــور را از

قســمت مناقصــه هــا و مزایــده هــا دریافــت نماینــد  .جهــت بازدیــد واجدیــن ش ـرایط از محــل
اجـرای پــروژه  ،روز چهارشــنبه مــورخ  96/5/25تعییــن شــده اســت .مهلــت تحویــل پــاكات

ســاعت  9الی  14روز چهارشــنبه مــــورخ  96/6/1در محــــل دفتر کمیســیون معـــامالت واقع
در ســایت مجتمــع و دبیرخانــه دفتــر مرکــزی ته ـران مــی باشــد.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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کاغذ اخبار

www.payamema.ir

از زمــان بازگشــایی ســامانه ســهام
عدالــت بیــش از  50درصــد
مشــمولین

صورتحســاب

شــرکتهای موجــود در ســبد ســهام،
ســود ســهام عدالــت در شــهریور مــاه بــه
حســاب مشــمولین واریــز خواهــد شــد .در
حالــی کــه ســاماندهی ســهام عدالــت بــه
مرحلــه دوم و بــه زمــان واریــز ســود
نزدیــک میشــود کــه تــا بــه امــروز
نزدیــک بــه  20میلیــون نفــر بــه ســامانه
ســهام عدالــت شــماره شــبا ارائــه
کردهاند.
رضــا صالحــی امیــری ،وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت
کــه در روزهــای آینــده بیانیــه کمیتــه
تعییــن تکلیــف فیلمهــای توقیفــی
منتشر خواهد شد.
براســاس اعــام اتــاق بازرگانــی
ایــران و چیــن ،ایرانیانــی کــه در
چیــن بــدون مجــوز بــا حســاب شــخصی
شــان فعالیــت تجــاری انجــام میدهنــد
از ســوی چینیهــا حسابشــان بســته
میشود.

انتقاد تند سخنگوی کمیسیون قضایی

حجـت االسلام والمسـلمین نـوروزی ،سـخنگوی

رییس مجلس :کمیسیون قضایی طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر را دقیق تر بررسی کند

گزارش
پیام ما
طــرح کاهــش مجــازات اعــدام
قاچاقچیــان مــواد مخــدر یــک بــار
دیگــر از ســوی نماینــدگان مجلــس بــه
کمیســیون قضایــی برگشــت خــورد.
روز

گذشــته

نماینــدگان

بــرای

چندمیــن بــار رای دادنــد کــه طــرح
الحــاق یــک مــاده بــه قانــون مبــارزه
بــا مــواد مخــدر در رابطــه بــا تخفیــف
مجــازات اعــدام بــرای محکومیــن
قاچــاق مــواد مخــدر بــه کمیســیون
قضایــی ارجــاع شــود .ایــن تصمیــم
بــا  163رأی موافــق 48 ،رأی مخالــف
و  5رأی ممتنــع از مجمــوع 294
نماینــده حاضــر در جلســه اخــذ شــد.
آنطــور کــه جــام جــم نوشــته ،علــی
الریجانــی ،رییــس مجلــس بــا اشــاره

بــه اشــکاالتی کــه ایــن طــرح دارد،

قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر امــا

گفــت کــه بهتــر اســت کمیســیون

مجــددا در مجلــس دهــم شــورای

حقوقــی قضایــی بــا کمــک از معاونــت

اســامی توســط تعــدادی از نماینــدگان

حقوقــی ایــن طــرح را بررســی دقیــق

تهیــه و در دســتور کار کمیســیون

تــر کــرده و پــس از آن مجــددا بــه

قضایــی و حقوقــی مجلــس قــرار

صحــن بیــاورد.

گرفــت .آنطــور کــه خانــه ملــت نوشــته،

طرح پر حاشیه

طــرح کاهــش مجــازات اعــدام از
مجلــس نهــم در دســتور کار نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی قــرار
گرفــت .ایــن طــرح بــا هــدف کاهــش
مجــازات اعــدام و تاثیرگــذاری و
بازدارندگــی مــورد توجــه کارشناســان و
حقوقدانــان مجلــس قــرار گرفــت امــا
علیرغــم برگــزاری جلســات متعــدد
بــا متولیــان مبــارزه بــا موادمخــدر
و حتــی کارشناســان و متخصصــان
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه
دلیــل اختــاف نظــر بســیار بــه نتیجــه
نرســید .طــرح الحــاق یــک مــاده بــه

کمیسـیون قضایـی مجلـس در جریـان بررسـی این

طـرح گفـت که برخـی فقـط بلدنـد بگویند مـا اعدام
میکنیـم! مـا هـم میگوییـم اعـدام کنیـد امـا چـه
کسـی را اعـدام میکنیـد؟ سـردار مویـدی {قائـم
مقـام دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر} بـه

مـا بگویـد که چنـد قاچاقچـی بیـن المللـی را اعدام

ایــن طــرح پــس از انجــام اصالحــات و

کردیـد؟ آیـا اعـدام كـردن حمـال هـا و بی گنـاه ها

درج نظــرات کارشناســی در دســتور کار

درسـت اسـت؟  5هزار و  300نفر در رابطه با این جرم

صحــن علنــی قــرار گرفــت امــا پــس از

در زنـدان هسـتند .بـه چه دلیـل تو میخواهـی اینها

تصویــب مــاده واحــده ،نظــرات متعــدد

را اعـدام كنـی؟  95درصـد از فرزنـدان معدومیـن،

پیرامــون بندهایــی از ایــن مــاده
ســبب شــد تــا مجــددا بــه کمیســیون

بـه مـواد برگشـتهاند و  95درصـد از كسـانی كـه عفو

قضایــی و حقوقــی بــرای اصالحــات

شـدند ،دیگـر بـه مواد مخـدر برنگشـتند.

تخصصیتــر ارجــاع شــود .بعــد از
ارجــاع ایــن طــرح شــرایط مجرمــان
بــرای کاهــش مجــازات اعــدام بــه
گونــهای در کمیســیون قضایــی و
حقوقــی رقــم خــورد کــه قیــد وزن برای
تولیــد ،توزیــع ،حمــل ،نگهــداری و وارد
کــردن موادمخــدر بــه کلــی از مجــازات

شــهر تهــران در روزهــای پایانــی
شــورای شــهر و شــهرداری تهــران،
خواســتار اســتیضاح شــهردار تهــران بــه
دلیــل واگــذاری یــک زمیــن بــه موسســه
خیریه امام رضا (ع) شد.
ســردار ســعید منتظرالمهــدی،
ســخنگوی ناجــا در بــاره رفتــار
یکــی از نماینــدگان مجلــس در فــرودگاه
مهــر آبــاد در برابــر مامــور ناجــا گفــت کــه️
رفتــار تنــد ،پرخاشــگرانه و نامعقولــی کــه
در فــرودگاه مهرآبــاد از یــک نماینــده
مجلــس در برابــر مامــور خــدوم ناجــا ســر
زد نــه تنهــا در شــان نماینــدگان برگزیــده
هیــچ ملتــی نیســت بلکــه اساســا در شــان
هیــچ فــردی نخواهــد بــود .پلیــس از آن
کــه قــوه قضائیــه بــه جهــت تاثیــر بــر

همه تولیدکنندگان صنایع دستی را بیمه کند اما در حوزه فرش اوضاع در دوسال اخیر
تغییری نکرده و بیمه شده جدیدی نداشته ایم.

عبــاس جدیــدی ،عضــو شــورای

نماینــده شــکایت کــرده و رجــاء واثــق دارد

بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی،سازمان تامین اجتماعی مکلف شده تا

کاهش مجازات اعدام باز هم برگشت خورد

دریافــت

کردهانــد و بــا وجــود اتمــام زمــان مجامــع

پ
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 5300زندانی محکوم به اعدام در انتظار تعیین تکلیف طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر هستند

شــمول آن واکنــش ســخیف بــر افــکار

اعــدام حــذف و اعــدام تنهــا مشــمول

حقوقــی جهــت اصــاح ارجــاع شــود.

ســرکرده هــای قاچــاق موادمخــدر و

در واقــع مخالفــان بــر تعییــن قیــد

کســانی شــد کــه بــا اســتفاده از ســاح

وزن جهــت تعییــن مجــازات اعــدام

گــرم مرتکــب ایــن جــرم شــوند.

تاکیــد داشــتند .بــر ایــن اســاس

ایــن در حالــی بــود کــه طبــق قانــون

طــرح الحــاق یــک مــاده بــه قانــون

فعلــی ،بــرای قاچــاق بیــش از ســی

مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــرای دومیــن

گــرم مــواد مخــدر صنعتــی مجــازات

مرتبــه بــه ایــن کمیســیون ارجــاع و

اعــدام در نظــر گرفتــه شــده اســت .در

اصالحــات در حضــور دادســتان کل

ایــن قانــون همچنیــن بــرای قاچــاق

کشــور و معاونــان قــوه قضاییــه انجــام

 ۲۰تــا  ۱۰۰کیلوگــرم مــواد مخــدر

گرفــت .در جریــان ایــن اصالحــات

ســنتی مجــازات زنــدان و جریمــه،

مجــازات اعــدام بــرای تولیــد ،توزیــع،

و در صــورت تکــرار مجــازات اعــدام

حمــل ،نگهــداری و وارد کــردن 100

در نظــر گرفتــه شــده اســت .حــذف

کیلوگــرم موادمخــدر ســنتی و 2

بنــد ایــن طــرح در رابطــه بــا تولیــد،

کیلوگــرم موادمخــدر صنعتــی در نظــر

توزیــع ،حمــل ،نگهــداری و وارد کــردن

گرفتــه و تصویــب شــد 25 .تیــر

موادمخــدر جهــت تعییــن مجــازات

امــا اگرچــه کلیــات طــرح تخفیــف

اعــدام واکنشهــا و مخالفتهــای

مجــازات اعــدام بــرای محکومــان

متعــددی را بــه همــراه داشــت بــه

قاچــاق مــواد مخــدر بــه تصویــب

طــوری کــه متولیــان مبــارزه بــا مــواد

رســید امــا جزییــات ایــن طــرح بــه

مخــدر ،مســووالن قــوه قضاییــه و

دلیــل برخــی مخالفــت هــا جهــت

وزارت دادگســتری و دادســتانی کل

بررســی مجــدد بــه کمیســیون قضایــی

کشــور بــه عنــوان مخالفــان بــا رایزنـی

و حقوقــی مجلــس ارجــاع شــد .روز

و مذاکــره بــا هیــات رییســه تــاش

گذشــته بــرای بــار ســوم ایــن طــرح

کردنــد تــا ایــن طــرح مجــدد و بــرای

بــه صحــن علنــی آمــد امــا مجــددا بــه

بــار دوم بــه کمیســیون قضایــی و

کمیســیون قضایــی برگشــت خــورد.

عمومــی ،در اســرع وقــت بــه ایــن مهــم
رســیدگی کنــد .بایــد بــا ســاز و کارهــای
قانونــی بــا آن مقابلــه شــود تــا دیگــر بــار،
مجال تکرار پیدا نکنند.
جدیدتریــن تحقیقات نشــان داده
اســت میتــوان از رگههــای
کوچــک طــا بــرای مبــارزه بــا ســرطان
اســتفاده کرد.طــا یــک عنصــر شــیمیایی
ایمــن اســت کــه توایــی ســرعت بخشــیدن
یــا

کاتالیــزه

کــردن

واکنشهــای

شیمیایی را دارد.

سرنوشت ارج مجددا در ابهام

مذاکره وزارت صنعت با دو متقاضی جدید
صنایــع

خــارج از کشــور قــرار دارد بــا مشــکالت

فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت،

انتقــال پــول مواجــه شــده و اعــام کــرده

معــدن و تجــارت گفــت کــه بــا توجــه

کــه ایــن اتفــاق زمانبــر اســت.

عبــاس

هاشــمی،

مدیــرکل

بــه محدودیتهــای موجــود در سیســتم

وی از درخواســت جــدی دو متقاضــی

بانکــی ســرمایهگذار ایرانــی کــه اعتباراتــش

بــرای خریــد کارخانــه ارج خبــر داد و

کمیته نرخ سود

باالخره تشکیل شد
اقتصاد

و چالــش هــای مربــوط بــه آن تشــکیل
و مقــرر شــد در جلســه آینــده گزارشــی از

مذاکــرات جــدی صــورت گرفتــه اســت و
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن
خصــوص مطمئــن اســت کــه ایــن دو
متقاضــی خواســتار مقولــه تولیــد پــس از
خریــد کارخانــه ارج هســتند .یــک هفتــه
قبــل ارزیابــی ثانویــه قیم ـت پایــه کارخانــه
در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا چنــد درصــد
افزایــش نســبت بــه قبــل روب ـهرو بودیــم».

کاسپین ،بانک مرکزی را
به دادگاه فرستاد

نخســتین جلســه کمیتــه نــرخ ســود بــا
موضــوع بررســی نــرخ ســود ســپرده هــا

گفــت« :بــا دو بخــش خصوصــی متقاضــی

نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی بـا ارجـاع

اقتصاد

گـزارش کمیسـیون اقتصـادی در خصـوص
رسـیدگی بـه نقـض و عدم اجـرای کامـل قوانین
توسـط بانـک مرکـزی بـا موضـوع موسسـه

مباحــث و نظــرات موجــود ارائــه شــود .آنطــور کــه تســنیم نوشــته،

کاسـپین بـه قوهقضاییه جهت بررسـی و رسـیدگی موافقـت کردند .صدور

طــی مــاه هــای اخیــر و همزمــان بــا داغ شــدن بــازار رقابــت ســودی

مجوزهـای مشـروط ،اطلاع بانـک مرکـزی از ادامـه فعالیـت موسسـات

بانــک هــا ،صــدای واحــدی از دولــت بــه گــوش رســید مبنــی براینکــه

مذکـور و شـعبات آنهـا و عـدم اقـدام قانونـی بانـک مرکـزی جهـت منـع

ســود بانکــی بایــد کــم شــود و در همیــن ارتبــاط هــم البتــه خبــری

فعالیـت این موسسـات و همچنین عدم شـفافیت تسـویه دیون سـپرده

از ســوی مســووالن بانکــی اعــام شــد مبنــی براینکــه کمیتــه ای

گـذاران از مـوارد مربـوط بـه عملکـرد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی

بــه منظــور بررســی ســود بانکــی تشــکیل خواهــد شــد .ایــن خبــر

ایـران اسـت کـه در ایـن گزارش به آنها اشـاره شـده اسـت .لزوم بررسـی

در همایــش سیاســت هــای پولــی و ارزی بانــک مرکــزی و بعــد

ادعـای بانـک مرکـزی مبنـی بـر عدم اقـدام مناسـب مرجـع قضایی عدم

از درخواســت وزیــر اقتصــاد اعــام شــد .تــازه تریــن خبرهــای

انجـام تکالیـف قانونـی توسـط نهادهـای متولـی امر مبـارزه با پولشـویی

رســیده حکایــت از آن دارد کــه ســرانجام کمیتــه بررســی نــرخ ســود

و همچنیـن بررسـی ادعـای بانـک مرکـزی مبنی بر عـدم اجـرای وظایف

بانکــی بــه میزبانــی بانــک ســپه بــا حضــور مقامــات بانکــی و وزارت

قانونـی سـایر دسـتگاهها از جمله مواردی اسـت کـه باید به آنها براسـاس

اقتصــاد تشــکیل شــد هرچنــد بــه نتیجــه ای نرســید.

ایـن گـزارش بـه آنها رسـیدگی شـود.

هاشـمی دراوایل اردیبهشـتماه سـال جاری در
گفتوگویی با ایسـنا از احتمال واگـذاری کارخانه
ارج تـا اوایـل خردادمـاه سـال جـاری خبـر داده
بـود .مسـاحت زمیـن کارخانـه ارج بالـغ بـر۱۰۰۰
مترمربع اسـت و براسـاس قیمتگذاری اولیه که
اعتبـارآن منقضی شـد قیمت هـرمترمربع زمین
معـادل  ۸۰۰تـا  ۹۰۰هزارتومان درنظرگرفته شـده
بـود کـه درحال حاضربـا افزایش مجـدد قیمتی
روبرو شـده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

استخدام نکنید ،اما تکلیف حق التدریسی ها

را مشخص کنید

ســخنگوی کمیســیون

بــود .آنطــور کــه خبرگــزاری خانــه ملت نوشــته،

مجلــس

بــه گفتــه او مســووالن آمــوزش و پــرورش بــه

شــورای اســامی از

طــور جــدی بــا ایــن طــرح مخالــف هســتند

آمــوزش و پــرورش

امــا تکلیــف آن در صحــن علنــی مجلــس

خواســت کــه تکلیــف حــق التدریســی

بایــد مشــخص شــود .وی تاکیــد کــرد کــه

هــا را هرچــه ســریع تــر مشــخص کنــد.

تکلیــف ایــن نیروهایــی کــه چندیــن ســال

ســیدحمایت میــرزاده در ایــن خصــوص گفــت

در آمــوزش و پــرورش همــکاری کردهانــد

کــه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس

بایــد روشــن شــود؛ نمیگوییــم ایــن افــراد

کلیــات ایــن طــرح را رد کــرده اســت و علــت

اســتخدام شــوند ،درخواســت داریــم تکلیــف

مهــم آن نیــز نداشــتن اطالعــات کافــی در

آنهــا مشــخص شــود؛ اگــر بــه ایــن افــراد

مــورد اســامی تکتــک افــراد و جنســیت بــه

نیــاز اســت ،بایــد ســریعا بــا مجــوز اســتخدام

تفکیــک رشــته ،اســتان و شهرســتان بــوده

تکلیــف آنهــا را مشــخص کننــد امــا اگــر بــه

و برداشــت ایــن بــوده کــه تصمیمــی بــدون

ایــن افــراد نیــازی نیســت چــرا ایــن افــراد

اطالعــات دقیــق گرفتــه میشــود و علــت

بالتکلیــف نگــه داشــته میشــوند و اطالعیــه

مــردود شــدن ایــن طــرح در کمیســیون ایــن

اســتخدام داده مــی شــود؟

جامعه

آمــوزش

سقف وام بانک های قرض الحسنه افزایش یافت

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های قرض الحسنه «رسالت» و «مهرایران»،

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

م قرضالحسنه از  ۱۵میلیون تومان به  ۲۰ميليون تومان را ابالغ کرد .در
افزایش سقف وا 
بخشنامه ابالغی بانک مرکزی تاکید شده است ،مراتب به قيد تسريع به تمام واحدهای

034-32117852

ذيربط ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

ورود مدارس به مقابله با سوءتغذیه

هفت استان کشور دچار ناامنی غذایی هستند

بایــد بــه فــروش برســند شــامل خشــكبار ،خرمــا،

گزارش

انــواع میــوه خشــك ،انــواع مغزهــا ،كشــمش،

پیام ما

نخودچــی ،آجیــل ســویا و انجیــر خشــك اســت.
عرضــه مــوادی مثــل انــواع ماســت ،كشــك ،شــیر،

جــوالن گســترده ســوءتغذیه در برخــی مناطــق

پنیــر و انــواع میوههــای ســالم وضدعفونــی شــده،

کشــور ،آمــوزش و پــرورش را پــای کار آورد.

بیســكویتهای ســبوسدار و غذاهــای پختــه

آنطــور کــه ســید محمــد هــادی ایــازی ،معــاون

ماننــد آش و ســوپ ،لوبیــا ،عــدس ،فرنــی و حلیــم

اجتماعــی وزارت بهداشــت گفتــه ،در دوره متوســطه

میتوانــد تنــوع زیــادی را بــرای زنگهــای تفریــح

و کالس یازدهــم درس بهداشــت و تغذیــه و محیــط

ایجــاد كنــد.

زیســت ســالم بــه دروس ایــن ســطح تحصیلــی
اضافــه شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه تــا
ســال تحصیلــی گذشــته ،در ایــن پایــه دروس

جوالن ســوءتغذیه در هفت استان

در حالــی وزارت بهداشــت بــرای مقابلــه بــا ســوءتغذیه

تربیــت بدنــی  2و انســان محیــط زیســت در شــاخه

همــکاری بــا آمــوزش و پــرورش را آغــاز کــرده کــه

انســان و ســامت تدریــس مــی شــد .بــه گفتــه او

چنــدی پیــش روزنامــه آرمــان گــزارش داد کــه

بهداشــت و آمــوزش و پــرورش بــرای پیــش بینــی

دســت کــم هفــت اســتان در کشــور دچــار ناامنــی

در تمــام مقاطــع بــه ســازمان پژوهــش و برنامــه

غذایــی هســتند .مرکــز ملــی ســامت ایــران هــم پنــج

ریــزی کتــب درســی هــم ارائــه شــده .ایــن اقدامــات

ســال پیــش نســبت بــه جــوالن ســوءتغذیه در هفــت

وزارت بهداشــت بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش

اســتان هرمــزگان ،کهگیلویــه و بویــر احمــد ،سیســتان

را مــی تــوان در جریــان مقابلــه بــا ســوءتغذیه

و بلوچســتان ،خوزســتان ،ایــام ،بوشــهر و کرمــان

قلمــداد کــرد .روز دوشــنبه هــم در تفاهــم نامــه

هشــدار داده بــود .بــر اســاس گــزارش ایــن مرکــز،

وزارت بهداشــت بــا آمــوزش و پــرورش ،قــرار شــد

ســه اســتان اول در وضعیــت بســیار ناامــن غذایــی و

در بوفــه هــای مــدارس ،مــواد غذایــی غیــر مفیــد

چهــار اســتان دیگــر در وضعیــت ناامــن غذایــی قــرار

عرضــه نشــود .زهــرا عبداللهــی ،مدیــر كل دفتــر

دارنــد .بــر اســاس تعریــف ســازمان ملــل متحــد،

بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت در ایــن بــاره

دسترســی فیزیکــی ،اجتماعــی و اقتصــادی افــراد

گفــت کــه خوراكیهایــی كــه در بوفههــای مــدارس

در تمــام اوقــات بــه غــذای کافــی ،ایمــن و مغــذی
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مرکــز ملــی ســامت ایــران
نســبت بــه جــوالن ســوءتغذیه در
هفــت اســتان هرمــزگان ،کهگیلویــه و
بویــر احمــد ،سیســتان و بلوچســتان،
خوزســتان ،ایــام ،بوشــهر و کرمــان
هشــدار داده  .بــر اســاس تعریــف
ســازمان ملــل متحــد ،دسترســی
فیزیکــی ،اجتماعــی و اقتصــادی افــراد
در تمــام اوقــات بــه غــذای کافــی ،ایمــن
و مغــذی بهمنظــور یــک زندگــی ســالم
و فعــال ،امنیــت غذایــی گفتــه میشــود
کــه طبــق مطالعــات ایــن ســازمان
جهانــی ،ایــران در رده مناطــق پرخطــر
ازنظــر امنیــت غذایــی قرارگرفتــه اســت.

وام ازدواج ضربتی ،کند شد؟

بانک مرکزی 375 :هزار متقاضی تعیین شعبه شدند ،نماینده
مجلس :فقط سه بانک همکاری می کنند

بهمنظــور یــک زندگــی ســالم و فعــال ،امنیــت
غذایــی گفتــه میشــود کــه طبــق مطالعــات ایــن
ســازمان جهانــی در ســال  2008ایــران در رده مناطــق
پرخطــر ازنظــر امنیــت غذایــی قرارگرفتــه اســت .بــر

-----------عکس :اقتصاد نیوز

درســنامه آمــوزش جامــع ســامت توســط وزارت

براســاس گــزارش انســتیتو تحقیقــات تغذیــه كشــور،
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کاغذ اخبار

10003432117834

همیــن اســاس ســال  91ســند ملــی تغذیــه و امنیــت
غذایــی از ســوی وزارت بهداشــت تدویــن شــد و قــرار
اســت تــا پایــان امســال وضــع امنیــت غذایــی کشــور
بهبــود یابــد .ایــن در حالــی اســت کــه احمــد حمــزه،
عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس بــه «پیــام مــا»
مــی گویــد کــه در ســال تحصیلــی گذشــته بیــش
از  50درصــد دانــش آمــوزان پایــه اول دبســتان در
جنــوب کرمــان قــد و وزن اســتاندارد را نداشــتند و
ایــن بــه معنــای وجــود ســوءتغذیه جــدی در ایــن
منطقــه اســت.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

و قانـــون اساســـی شـــناخته شـــد
ای ــن موض ــوع ب ــه ری ــس مجل ــس
شـــورای اســـامی اعـــام شـــد.

عکس :مهر

معـــاون ســـازمان حفاظـــت محیـــط

امـــا از آنجـــا کـــه شـــورای نگهبـــان

مصوبـــه هـــوای پـــاک از ســـوی

زیســـت از تاییـــد الیحـــه هـــوای

در م ــورد س ــه بخ ــش الیح ــه ابه ــام

رییـــس مجلـــس بـــه رییـــس

پـــاک توســـط شـــورای نگهبـــان

داشـــت ایـــن الیحـــه بـــه مجلـــس

جمه ــور و از س ــوی ریی ــس جمه ــور

خبـــر داد .محمـــد مجابـــی بـــه

بازگشـــت داده شـــد و بعـــد از

بـــه دســـتگاهها ابـــاغ خواهـــد

ایســـنا گفـــت کـــه در آغـــاز کار

بررس ــی در صح ــن علن ــی مجل ــس

شـــد و هیـــات وزیـــران بایـــد در

دولـــت یازدهـــم الیحـــه هـــوای

و رفـــع ایـــرادات مـــد نظـــر شـــورای

اولیـــن فرصـــت نســـبت بـــه تهیـــه

پـــاک بـــه مجلـــس شـــورای

نگهبـــان بـــه تصویـــب مجلـــس

آییـــن نامـــه اجرایـــی آن اقـــدام

اســـامی ارائـــه شـــد کـــه بعـــد از

شـــورای اســـامی رســـید و در

کنـــد .قانـــون هـــوای پـــاک کلیـــه

ط ــی مراح ــل بررس ــی در مجل ــس،

نهای ــت ش ــورای نگهب ــان اصالح ــات

مناط ــق س ــرزمینی ش ــامل مناط ــق

در فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری

مجلـــس را مـــورد بررســـی قـــرار

وی ــژه ،آزاد ،تج ــاری و صنعت ــی را در

ایـــن الیحـــه بـــه تصویـــب رســـید

داده و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه

بـــر میگیـــرد.

کشور از مرز خاموشی دور شد

صنعت برق تا پایان تابستان آماده باش است اما پیک اضطراری مصرف برق برطرف شده

ازدواج کلیــد خــورد کــه اخبــار ضــد و نقیضــی از نحــوه اجــرای آن بــه گــوش
مــی رســد .روز دوشــنبه بــود کــه بانــک مرکــزی اعــام کــرد از ابتــداي شــروع
ایــن طــرح ،بیــش از  ۳۷۵هــزار متقاضــي از ســوي بانکهــاي عامــل تعييــن
شــعبه شــده انــد .از آنجایــی کــه پیــش از اجــرای ایــن طــرح اعــام شــده
بــود  500هــزار نفــر در صــف وام ازدواج هســتند ،تعییــن شــعبه  375هــزار
متقاضــی بــه معنــای موفقیــت طــرح پرداخــت ضربتــی وام ازدواج در  15روز

الیحـــه بـــدون مغایـــرت بـــا شـــرع

تایید الیحه «هوای پاک» توسط شورای نگهبان

وام ازدواج ضربتــی در حالــی از ابتــدای مــرداد بــا هــدف کاهــش صــف وام

اول اجــرا اســت .ایــن در حالــی اســت کــه روز گذشــته سیدحســن حســینی
شــاهرودی ،عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه خبرگــزاری مهــر گفــت
کــه در حــال حاضــر تنهــا حــدود ســه بانــک دولتــی وام ازدواج را پرداخــت می
کننــد کــه آن هــم بــه نوبــت و بــه افــراد محــدود و بانــک مرکــزی مقصــر عــدم
اجــرای اختصــاص وام ازدواج بــه جوانــان اســت .پیــش از ایــن هــم برخــی
رســانه هــا از همــکاری نکــردن برخــی بانــک هــا در زمینــه پرداخــت ضربتــی
وام ازدواج گــزارش داده بودنــد .در حالــی کــه بانــک مرکــزی بــرای تســریع
پرداخــت ،چنــد جایگزیــن از جملــه یارانــه نقــدی را بــرای ضمانــت وام ازدواج
معرفــی کــرده بــود ،خبرگــزاری ایســنا در ایــن رابطــه گــزارش داد کــه برخــی
زوجیــن عنــوان میکننــد کــه بــا وجــود اینکــه از ضمانــت هــای هشــت گانــه
مــوردی را ارائــه کردهانــد ،امــا بانــک مــورد مراجعــه قبــول نمیکنــد و بــر
داشــتن ضامــن هــای رســمی و شــاغل تاکیــد دارنــد .متقاضیــان میتواننــد
ســواالت و اشــکاالت خــود در رابطــه بــا پرداخــت تســهیالت ازدواج را بــا بانک
مرکــزی و از طریــق شــماره تلفنهــای۲۹۹۵۴۲۸۳ ،۲۹۹۵۴۲۷۰ ،۲۹۹۵۴۲۶۰
و  ۲۹۹۵۴۲۵۶مطــرح کننــد.

مخالفت آموزش و پرورش با استخدام حق التدریسی ها

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی :این طرح بر معیشت معلمان اثر منفی دارد

محمودرضـا حقـی فـام ،معـاون هماهنگـی توزیع توانیـر گفته

باشـد ،امـا در هـر صـورت صنعـت بـرق تـا انتهای تابسـتان در

اسـفندیار چهاربنـد ،رییـس مرکـز برنامهریـزی منابـع انسـانی و

کـرد کـه عمدتا بایـد از منابع مالی مربوط به رتبـه بندی ،رفاهی و

در حـال حاضـر پیک اضطـراری صنعت برق کـه نگرانی زیادی

حالـت آمـاده بـاش اسـت .آنطـور کـه ایسـنا نوشـته ،در طـول

فنـاوری اطالعـات از درخواسـت آمـوزش و پـرورش بـه مجلـس

حق التدریس کسـب شـود بنابرایـن اجرای این طـرح آثار منفی

بـرای آن وجـود داشـت برطـرف شـده ،امـا معموال هر سـال تا

چهـار سـال گذشـته حـدود  ۸۰۰۰مـگاوات نیروگاه جدیـد وارد

بـرای توقـف طرح اسـتخدام نیرویهای حقالتدریـس خبر داد.

بـر معیشـت معلمـان خواهـد داشـت .وی از مخالفـت شـورای

انتهـای شـهریورماه در حالـت آمـاده بـاش قـرار داریـم تـا اگر

مـدار شـده و طبـق برآوردهـای صـورت گرفتـه قرار اسـت که تا

او گفتـه در صـورت تصویـب ایـن طـرح در مجلـس ،آمـوزش و

عالـی آمـوزش و پـرورش ،مرکـز پژوهـش های مجلس شـورای

هـوا مجـددا گـرم شـد در تامیـن بـرق دچار مشـکل نشـود .با

قبـل از تابسـتان  ۱۳۹۷حـدود  ۴۰۰۰مـگاوات دیگـر وارد مـدار

پـرورش ملزم به اسـتخدام و به کارگیـری  120هزار نفر از آموزش

اسلامی ،اداره کل قوانین مجلس شـورای اسلامی ،هیأت امنای

توجـه بـه اعالم سـازمان هواشناسـی به نظر میرسـد کـه برای

شـود امـا آنچـه اکنـون حائز اهمی تاسـت برطرف شـدن خطر

دهنـدگان نهضـت سـوادآموزی و پیـش دبسـتانی بـدون آزمـون

دانشـگاه فرهنگیان  ،سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور و

هفتـه آینـده نیـز از نظـر تامیـن بـرق مشـکلی وجـود نداشـته

خاموشـی در تمام کشـور اسـت.

اسـت که بار مالی سـنگین بـر آموزش و پـرورش تحمیل خواهد

سـازمان برنامـه و بودجـه بـا ایـن طرح خبر داده اسـت.

ساالنه دو هزار کودک وارد

خداحافظی با پراید؛

 17ماه دیگر
صنعت

مراکز بهزیستی می شوند

مهـدی جمالـی ،مدیرعامـل
سـایپا گفتـه پرایـد را  ١٧مـاه
دیگـر از رده خـارج مـی کنیم.
نیـره

پیروزبخـت،

جامعه

دیپلمه ها نمی توانند

در خارج درس بخوانند

حبیـب هللا مسـعودی فریـد،
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان
بهزیسـتی کشـور گفت که ساالنه

نماینـدگان مجلـس شـورای

جامعه

اسلامی بـا اصلاح مـاده ای از
قانـون خدمـت وظیفـه عمومـی

مبادالت ارزی ایران با یورو

در حال انجام است
اقتصاد

علـی طیـب نیـا ،وزیـر امـور
اقتصـادی و دارایـی گفـت
کـه روابـط بانکـی ایـران بـا

رییـس

بالـغ بـر دو هـزار کـودک وارد

تصویـب کردنـد کـه مشـموالن

کشـورهای اروپایـی بـا ارز یورو

سـازمان ملـی اسـتاندارد هـم در ایـن خصـوص

سیسـتم مراکـز نگهـداری کـودکان و مراکز شـبانه روزی

دیپلـم بـرای ادامـه تحصیـل نمـی تواننـد بـه خـارج

در حـال انجـام اسـت و مشـکلی از ایـن بابـت وجـود

گفـت کـه تولیـد ایـن خـودرو از سـال آینـده متوقف

سـازمان بهزیسـتی می شـوند که از کودکان رها شـده تا

از کشـور برونـد .قبلا مشـموالن دیپلمـی کـه در یکـی

نـدارد و پـس از رفـع تحریـم هـا هزینه هـای مبادالتی

میشـود .بنـده اعلام کرده بـودم این موضـوع را اما

کـودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت هسـتند کـه البته

دانشـگاه هـای خـارج از کشـور پذیرفته شـده بودند می

کشـور نسـبت بـه گذشـته کاهـش چشـمگیری داشـته

اسـم نیـاورده بـودم .وی اضافـه کـرد که ایـن خودرو

همـه آنهـا در ایـن مراکـز ماندگار نمی شـوند .تعـدادی از

توانسـتند بـا اسـتفاده از معافیـت تحصیلی بـرای ادامه

اسـت .در زمینـه مبادلـه بـا دالر بـه دلیـل تحریـم های

اسـتانداردهای قدیمـی را پـاس کـرده اسـت ،امـا به

کـودکان هنگامـی کـه وارد مراکـز نگهـداری کـودکان می

تحصیـل بـه خارج رونـد که مجلس شـورای اسلامی با

اولیـه آمریـکا علیـه ایـران محدودیت هایی وجـود دارد

صـورت کلـی چـون اسـتانداردهای ما سـختگیرانهتر

شـوند بعد از مدتی اقوام سـببی و نسـبی آنان شناسایی

ایـن مصوبـه این امـکان را برداشـت وتنهـا دیپلمه هایی

کـه ایـن ربطـی بـه تحریـم هـای هسـته ای نـدارد و

شـده ایـن خـودرو نمیتوانـد ایـن اسـتانداردها را

مـی شـوند و اولویت نگهـداری این کـودکان با جد پدری

کـه به سـربازی رفته اند مـی توانند بـرای ادامه تحصیل

مربـوط بـه تحریـم هایی اسـت که از گذشـته بـه دالیل

پـاس کنـد.

و سـپس خانـواده مـادر اسـت.

بـه خـارج کشـور بروند.

دیگـری وضـع شـده انـد.
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موجـب توسـعه گردشـگری اسـتان اردبیل
میشود.
مدیـرکل گمرکات اسـتان مرکزی
گفـت :طـی چهـار ماهـه نخسـت
امسـال  109پرونـده قضایـی و قاچـاق در
گمرکات اسـتان مرکزی تشکیل شد.
سرپرسـت

اداره

كل

راه

وشهرسـازی اسـتان گلسـتان از
بهسـازی و آسـفالت  27كیلومتـر از
راههـای روسـتایی اسـتان گلسـتان از
ابتدای سـال جاری خبر داد.
امورمالیاتـی

اسـتان

آذربایجانغربـی گفـت :موضـوع
کمبـود نقدینگـی پیمانـکاران اسـتان مـورد
بررسـی قـرار گرفتـه و بـه سـبب آن امـور
مربـوط بـه مشـکالت پیمانـکاران تهسـیل
میشود.
اسـتاندار البـرز از موافقت شـورای
عالـی علـوم ،تحقیقـات و فناوری

آیین نامه رعایت الزامات زیست محیطی پروژه های عمرانی تصویب نشد
زیسـت محیطـی و پیامدهـای حاصـل

عطیه بهره بر

از فعالیـت هـای کاری خـود مطابـق
موازیـن تعییـن شـده اقـدام نماینـد و

خبرنگار  /پیام ما

در صـورت وجـود هرگونـه جنبه زیسـت

 6هـزار درخـت بـه دلیـل جانمایـی
اشـتباه یـک پـروژه شـهری در شـیراز
قطـع شـدند ،ایـن در حالـی اسـت کـه
مشـاور طـرح مـی توانسـت بـا یـک
اصالح هندسـی در اجـرای طرح جلوی
ایـن اتفـاق را بگیـرد ،این خبـر را نایب
رییـس کمیسـیون خدمـات شـهری
شـورای اسلامی ایـن شـهر شـامگاه
دوشـنبه در حاشـیه جلسـه شـورای
اسلامی شـهر شـیراز داد.
بـر اسـاس آییـن نامـه رعایـت الزامات
زیسـت محیطـی پـروژه هـای عمرانـی
شـهرداری تهـران کلیـه واحدهـای
پیمانـکاری عمرانـی موظفنـد نسـبت
بـه شناسـایی و ارزیابـی جنبـه هـای

محیطـی نسـبت بـه رفـع آن تحـت
عنـوان اقـدام اصالحی و یا پیشـگیرانه
مبـادرت ورزنـد .همچنیـن پیمانـکاران
موظـف بـه رعایـت اسـتانداردهای
زیسـت محیطی هسـتند .کلیه فعالیت
هـای ایـن واحدهـا بـه وسـیله فـرم
پایـش کارگاه هـای عمرانـی و توسـط
ناظـر مـورد پایـش قـرار می گیـرد .این
در حالـی اسـت که مشـابه ایـن آیین
نامـه قـرار بـود  16مردادمـاه جـاری در
شـورای شـهر شـیراز به تصویب برسـد
امـا بـا مخالفـت شـهردار و تعـدادی از
اعضـای شـورای شـهر روبـرو شـد و به
تصویـب نرسـید.

نه به تصویب آئیننامه رعایت
الزامات زیستمحیطی

درخـت جـا به جـا و قطع شـده اسـت در حالـی که با

پروژههای عمرانی

 16مردادمـاه جـاری برگـزار شـد ،با رای

اعضـای شـورای شـهر هـم تصویـب ایـن آییـن نامه

و شـهردار شـیراز بـه تصویـب نرسـید.

راموجـب کند شـدن روند اجـرای پروژه هـای عمرانی

شـهردار شـیراز بـر ایـن بـاور بـود کـه

دانسـتند  ،ایـن دسـتور کار به تصویب نرسـید.

یـک بیسـتم طـرح هـای عمرانـی در
شـهر زیسـت محیطی هسـتند و نیازی
نیسـت بـرای شـهرداری نسـخه پیچی
شـود! عده ای از اعضای شـورای شـهر
هـم توجیـه کُنـد شـدن رونـد اجـرای
پـروژه هـای عمرانـی را دلیـل محکمی
بـر رد کـردن ایـن دسـتورکار دانسـتند.
بـه گـزارش ایرنـا ایـن آییـن نامـه

رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن
و تجـارت لرسـتان گفت :در سـال
 ۹۷بیـش از  ۳۰۰۰میلیـارد تومـان
سـرمایهگذاری خواهیم داشت.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب

درحالـی بـه تصویـب نرسـید کـه

بــود مــی شــد ایســتگاه متــرو را

در زمـان طراحـی ایسـتگاه پایانـی خط

در نقطــه ای کــه درخــت نیســت

دو قطـار شـهری شـیراز ،بـه دلیـل بـی

اجــرا کــرد و طــرح نیــز بــدون

توجهـی مشـاور  ۶هزار اصلـه درخت جا

اشــکال اجــرا مــی شــد .بــر اســاس

بـه جـا و قطـع شـده اسـت در حالـی

کمیســیون مــاده  7در شــرایطی که

کـه بـا یـک اصلاح هندسـی و انتقـال

درخــت در محــل احداث ســاختمان

ایسـتگاه از سـمت شـرق بـه غـرب می

و یــا مســیر راه ،کانــال و مجــاری

شـد جلـوی ایـن ضایعه بزرگ زیسـت

آب ،خطــوط انتقــال بــرق ،لولــه

محیطـی را گرفـت .بـه گفتـه ی نائـب

کشــی نفــت ،گاز ،تلفــن و نظایــر

رییـس کمیسـیون خدمـات شـهری

آن قــرار گرفتــه باشــد و یــا بــه هــر

شـورای اسلامی شـهر شـیراز در طـول

نوعــی مانــع از اجــرای طــرح هــای

چهار سـال گذشـته به جـز درختان این

عمرانــی و عمومــی باشــد .اولویــت

پـارک ،سـه هزار درخـت دیگر بـه دلیل

بــا انتقــال درختــان در فصــل

اجـرای پـروژه هـای عمرانـی در شـهر

مناســب بــا نظــارت شــهرداری و

شـیراز جـا بـه جـا و قطـع شـده انـد.

بــا رعایــت اصــول علمــی و فنــی

محمـد حق نگر معتقد اسـت مشـاوران

مــی باشــد و درصــورت اجتننــاب

بایـد الزامـات زیسـت محیطـی را در

ناپذیــر بــودن قطــع درخــت و عــدم

پـروژه هـا رعایـت کننـد.

امــکان واکاری بایــد بــا رعایــت

مشاور طرح باید به
کمیسیون ماده  7رجوع
می کرد

روسـتایی اسـتان مرکـزی گفـت:
 18روسـتا بـه دلیـل مشـکالت آبـی و
کمبودهـا بـا تانکـر آبرسـانی میشـوند کـه
البتـه نیمـی از ایـن تعـداد تحـت پوشـش
شـرکت نیسـتند .یوسـف عرفانینسـب

هیچ نشانهای از بیماری آنفلوانزای پرندگان
در خراسان شمالی وجود ندارد

وزن  305هـزار و  643تـن و ارزش 892

مدیرکل دامپزشـکی خراسـان شـمالی گفـت :خبر

میلیـون و  774هـزار و  295دالر از

شـیوع بیمـاری آنفلوانزای پرنـدگان در این اسـتان

نیز نخواهند شـد .احمـدی ادامه داد :بـروز این نوع

گمـرکات اسـتان ترانزیـت خارجـی صورت

کـذب اسـت .سـید محمد مهـدی احمـدی تاکید

بیمـاری هـا بـر اثر حمـل و نقـل و جابجایـی های

پذیرفته است.

کـرد :اگـر صاحبـان واحدهـای مرغـداری در ایـن

غیرمجـاز اسـت کـه اگـر جلـوی ایـن امـر بـه طـور

اسـتان موازیـن بهداشـتی را به خوبـی رعایت کنند

کامل گرفته شـود کمتر شـاهد شـیوع ایـن بیماری

ماهانه  100هزار لیتر آب در آبشخورهای

حیات وحش ایالم تخلیه می شود

بیـن  100تـا  80هـزار لیتـر آب در مـاه هـای گـرم
سـال بـرای مصـرف وحـوش در آبشـخورهای
حیـات وحـش ایـن اسـتان تخلیـه مـی شـود.

مازیـار سـلیمان نـژاد اظهـار کرد :همه سـاله با شـروع فصل گرمـا و کمبود

کمیســیون مــاده  ۷ایــن آییــن

بــه گفتــه ی حــق نگــر اگــر مشــاور

غیربومــی ایــن پــروژه ماننــد

دو برابــر مجمــوع محیــط ُبــن هــا در

،۷

محــل تعییــن شــده کــه شــهرداری

هـا خواهیـم بـود .وی در پاسـخ به این سـوال که
آیـا اعتباری که قـرار بود برای اجـرای طرح آگاهی

مــاده

معیــن مــی کنــد غــرس نمایــد.

مدیـرکل دامپزشـکی خراسـان شـمالی ضمـن
تکذیـب خبر شـیوع آنفلوانزای پرنـدگان در این

از میـزان آلودگـی دام هـا به تـب مالت اختصاص

اسـتان ،گفـت :طـی سـال جـاری مصوب شـد

اختصـاص دو میلیـارد تومـان بـرای اجـرای ایـن

از سـازمان برنامـه و بودجـه دریافـت شـود که

یابـد ،تخصیـص یافت؟ توضیـح داد :درخواسـت

کـه مبلـغ یـک میلیـارد و  500میلیـون تومـان

پـروژه در سـال  94داده شـده بـود کـه از ایـن مبلغ

مبلـغ  200میلیون تومـان آن برای آغاز عملیات

 500میلیـون تومـان مصـوب و حـدود  300میلیـون
تومـان در همـان سـال اختصـاص یافـت کـه ایـن
طـرح بـرای دام هـای سـبک اجرایی شـد.

کشت می شود

گفـت :این اسـتان حـوزه دخانیات از اسـتان های
مهم کشـور اسـت بطوریکه  65درصد توتون کشـور
در اسـتان گلستان کشـت می شود.

بـه گـزارش سـازمان صمـت گلسـتان ،حسـینقلی قوانلـو ،گفـت :توتـون

آب و نیـاز حیـات وحـش بـه تامیـن آب شـرب اداره کل حفاظـت محیط

محصولی اقتصادی و اشتغالزاسـت و برای کشـاورزان و صادرکنندگان ارزش

زیسـت اسـتان ایلام اقدام به توزیـع و تخلیه آب در آبشـخورهای احداث

افـزوده باالیـی ایجـاد مـی کنـد .وی افـزود :در حـال حاضر حـدود  12هزار

شـده در زیسـتگاه هـا می کنـد .وی با بیـان اینکه عملیات تخلیـه آب در

نفر در این بخش در اسـتان گلسـتان مشـغول به کار هسـتند .قوانلو با بیان

همه زیسـتگاه های اسـتان ایالم انجام می شـود ،افزود :عمده آبرسـانی

ایـن که کشـت توتون در اسـتان گلسـتان قدمـت دارد ،تصریح کـرد :توتون

در زیسـتگاه هـای حیـات وحـش بیشـتر در مناطـق گرمسـیر کـه کمبـود

اسـتان گلسـتان بسـیار باکیفیت بوده و یک برند در کشـور است .لذا باید از

آب بیشـتر اسـت انجـام مـی گیـرد .سـلیمان نژاد گفـت :این آبرسـانی به

این شـرایط اسـتفاده و برای رشـد و توسـعه تولید و فرآوری این محصول

طـور مرتـب و دوره ای توسـط تانکـر حمـل آب انجام می شـود هرچند که

برنامـه ریـزی کـرد .رییس سـازمان صمت گلسـتان تصریح کـرد کرد :یکی

آبرسـانی دسـتی هم توسـط محیط بانان و دوسـتداران حیات وحش نیز

از سیاسـت هـای مـا تشـکیل و تقویـت شـرکت هـای تعاونی شهرسـتانی

صـورت مـی پذیـرد تا مشـکلی بـرای تامین آب مـورد نیاز حیـات وحش

جهـت خریـد ایـن محصول از کشـاورزان و صادرات آن با هـدف حمایت از

در مـاه هـای گرم سـال بـروز نکند.

کشـاورزان و ایجاد ارزش افزوده بیشـتر در اسـتان اسـت.

اجرایـی طـرح نیاز اسـت و یک میلیـون و 300
میلیـون تومـان نیـز بـرای پرداخـت غرامت به

دامـداران پیش بینی شـده اسـت.

لزوم احیای تاالب استیل عباس آباد آستارا با
حفظ چارچوبهای زیست محیطی

رییس سـازمان صنعت ،معدن و تجارت گلسـتان

گلستان

هایــی کــه اجــازه قطــع آن از طــرف

بررســی هــای الزم را انجــام داده

 65درصد توتون کشوردرگلستان

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت ایلام گفـت:

اصــول ایمنــی بــه ازای درخــت

نامــه صــادر مــی شــود بــه تعــداد

اعضــای کمیســوین

قطع  6هزار درخت در شیراز در زمان اجرای طرح ایستگاه پایانی خط دو قطار شهری

درگیر این بیماری نشـده و متحمل هیچ خسـارتی

ایالم

شـهرداری نسـخه پیچی شـود! و از سـوی عـده ای از

منفـی برخـی از اعضـای شـورای شـهر

خارج از برنامه نباشـیم.

گفـت :طـی چهـار ماهـه امسـال ،کاال بـه

در شـهر زیسـت محیطی هسـتند و نیازی نیست برای

در جلسـه شـورای عمومی شهرداری که

را رعایـت کننـد تـا شـاهد قطعـی بـرق

و تجـارت سیسـتان و بلوچسـتان

شـیراز بـه دلیل اینکه یک بیسـتم طرح هـای عمرانی

ط زیسـت و بهداشـت بود
شـهری ،محی 

شـده اسـت ،گفـت :مـردم الگـوی مصـرف

از  130میلیارد تومان اعتبار الزم اسـت.

زیسـتمحیطی پروژههـای عمرانـی از سـوی شـهردار

طـرح پیشـنهادی کمیسـیون خدمـات

خاموشـیهای اتفاقـی در ایـن شـهر کـم

رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن

اتفاقـات در جلسـه مذکـور آییننامـه رعایـت الزامات

زیسـتمحیطی پروژههـای عمرانـی که

اهـواز بـا بیـان اینکـه میـزان

شـده اسـت و بـرای تکمیـل مابقـی بیـش

جلوگیـری کـرد .این در حالی اسـت کـه باوجود این

شـیرازه آییننامـه رعایـت الزامـات

کریـدور علم و فناوری خبر داد.

از ایـن بیـن  13روسـتا تاکنـون تکمیـل

یـک اصالح هندسـی می شـد از پیش آمـد این اتفاق

بـه گـزارش پایـگاه تحلیلـی ،خبـری

مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق

مجتمعهـای آبرسـانی مطالعـه شـد هاند و

در زمـان طراحی ایسـتگاه پایانی خط دو قطار شـهری
شـیراز ،بـه دلیـل بـی توجهـی مشـاور  ۶هـزار اصلـه

کشـور بـا تبدیـل شـدن بخشـی از البـرز به

افـزود 389 :روسـتا در قالـب ایجـاد

در جلسـه شـورای عمومـی شـهر شـیراز گفته شـد که

نکته

منابـع

اسـتانداری

اردبیـل گفـت :جـاده خلخـال ماسـوله

مدیـرکل

کنید .امیدوارم در دوره جدید شــاهد پایان فقر مطلق اســتان باشــیم.

 6هزار درخت در شیرازقربانی بی توجهی

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی
و

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

نابســامان اســت .وعده ریشـهکن کردن فقر را از استان سیســتان و بلوچستان آغاز

034-32117852
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گزیده ها

توسـعه

10003432117834

نماینده مردم ایرانشــهر در مجلس گفت :وضعیت اســتان سیســتان و بلوچســتان

امــام جمعــه بنــدر

نامطلوبــی دارد .وی ادامــه داد :بایــد از طــرح

مــرزی آســتارا گفــت:

شــهرداری آســتارا در راســتای پاکســازی و

تــاالب

بهســازی حاشــیه ایــن تــاالب حمایــت کــرد.

اســتیل عبــاس آبــاد

امــام جمعــه آســتارا بــا اشــاره بــه امکانــات

آســتارا بــد و نامطلــوب اســت و بایــد بــا حفــظ

مصنوعــی ایجــاد شــده در شــوربیل اردبیــل،

چارچوبهــای زیســت محیطــی ،آن را احیــا

ائــل گلــی تبریــز و اســتخر الهیجــان ،افــزود:

آستارا

وضعیــت

کــرد.

مــی تــوان بــا حفــظ فیزیــک طبیعــی و بــا

بــه گــزارش ایســنا« ،حجــت االســام و

طرحــی بســیار ایــده آل ،ایــن تــاالب را بــرای

المســلمین کاظــم حافــظ نیــا» اظهــار کــرد:

تقویــت صنعــت گردشــگری شهرســتان احیــا

بــا توجــه بــه اینکــه تــاالب زیبــای اســتیل،

کــرد .امــام جمعــه آســتارا بــا رد و جایــز

یکــی از نعمتهایــی زیبــای خداونــد متعــال

ندانســتن کوچکتریــن تخریــب در ایــن تــاالب،

در شهرســتان مــرزی بنــدر آســتارا اســت و

بــر الــزام ســاماندهی وضعیــت موجــود تأکیــد

میتوانــد نقــش ویــژه و تأثیرگــذاری را در

کــرد و هشــدار داد :متأســفانه عــدهای بــا

توســعه و رونــق صنعت توریســم و گردشــگری

قصــد و غــرض شــخصی بــه مســایل زیســت

ایفــا کنــد ،ولــی متأســفانه وضعیــت بــد و

محیطــی نــگاه میکننــد.

قلمها را به بهانههای واهی نشکنیم

پیام
سیاسی

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

رییس جمهور کشــورمان به مناســبت روز خبرنگار نوشــت که از قلم شکســته

و دهان بســته کاری ســاخته نیســت .قلمها را به بهانههای واهی نشــکنیم و
دها نهــا را با بهانههای غیراساســی نبندیــم .بگذاریم در این جامعه «آزادی

034-32117852

مسووالنه» باشد.

ابقای  50درصد کابینه یازدهم

فراکسیونی رای می دهیم

سـخنگوی فراکسـیون امید مجلس

جهانگیری معاون اول روحانی باقی ماند

شـورای اسلامی از جلسـه هیات رییسـه

وزارت اقتصاد:کرباسیان

گزارش

ایـن فراکسـیون بـرای بررسـی نحـوه

وزارت خارجه :ظریف

پیام ما

ارزیابـی صالحیـت وزرای پیشـنهادی

وزارت بهداشت :هاشمی

لیســت وزرای کابینــه دوازدهــم روز گذشــته بــه مجلــس
ارائــه شــد.
حســن روحانــی در نامـهای بــه مجلس ،اســامی  ۱۷وزیر
پیشــنهادی دولــت دوازدهــم را معرفــی کــرد .در حالــی
کــه دولــت دارای  ۱۸وزارتخانــه اســت ،وزیــر پیشــنهادی
علــوم ،تحقیقــات و فـنآوری معرفــی تــا لحظــه تنظیــم
ایــن گــزارش معرفــی نشــد .در فهرســت جدیــد 9 ،نفــر،
یعنــی نیمــی از اعضــای کابینــه ،مثــل محمــود علــوی،
وزیــر اطالعــات ،محمــد جــواد ظریــف ،وزیــر امورخارجــه،
علــی ربیعــی ،وزیــر تعــادن ،کار و رفــاه اجتماعــی و بیــژن
نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت در ســمتهای خــود ابقــا
شــدهاند ،امــا بــرای وزارتخانههــای دفــاع ،ارتباطــات،
نیــرو ،اقتصــاد ،آمــوزش و پــرورش ،دادگســتری،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و صنعــت ،معــدن و تجــارت
وزرای جدیــد معرفــی شــده اســت.همچنین جهانگیــری
معــاون اول باقــی مانــد.

فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس

وزارت ارتباطات :آذری جهرمی
وزارت اطالعات :علوی
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کابینـه دوازدهـم خبـر داد .بهـرام

وزارت کار :ربیعی

پارسـایی بـه ایسـنا گفـت که فراکسـیون

وزارت جهاد کشاورزی:حجتی

امیـد ،بانـک اطالعاتـی دربـاره وزرای

وزارت دفاع :حاتمی
وزارت صنعت :شریعتمداری
وزارت آموزش و پرورش :بطحایی
وزارت دادگستری :آوایی
وزارت راه :آخوندی
وزارت ارشاد :سید عباس صالحی
وزارت نفت :زنگنه

محمدجــواد آذری جهرمــی ،معــاون ســابق وزیــر ارتباطــات

وزارت نیرو :بیطرف

اســت کــه  ۳۶ســال دارد .بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر نفــت

وزارت ورزش :سلطانی فر
تقریبــا مــی تــوان گفــت کــه شــاکله اصلــی و وزرای کلیدی
کابینــه یازدهــم دچــار تغییــر و تحــول نشــده و ســاختار
بنیادیــن همــان اســت امــا نمایــه دچــار تغییــر و تحــول
شــده اســت ،اســتمرار حضــور وزرای خارجــه ،کشــور و نفت،
بــه معنــای تــداوم کار وزرای کلیــدی کابینــه اســت .گمانــه
زنــی هــا حکایــت از معرفــی خاکــی صدیــق ،رییــس
دانشــگاه خواجــه نصیــر بعنــوان گزینــه نهایــی وزارت

بــا  ۶۵ســال ســن مس ـنترین نامــزد پیشــنهادی اســت.
بنــا بــر قانــون ،رییــس جمهــور بعــد از مراســم تحلیــف دو
هفتــه وقــت دارد کــه اســامی وزرای پیشــنهادی را تقدیــم
مجلــس کنــد .وزرای پیشــنهادی رییــس جمهــور نیــاز بــه
گرفتــن رای اعتمــاد از مجلــس دارنــد .بنــا بــر آییننامــه
داخلــی مجلــس ایــران «یــک هفتــه پــس از معرفــى
دولــت ،بـراى بحــث و بررســى خــط مشــى و اصــول کلــى
برنامــه دولــت و أخــذ رأى اعتمــاد ب ـراى هیــأت وزی ـران
جلســات مجلــس ب ـ ه طــور متوالــى تشــکیل مىگــردد».

اصولگــرا همچــون روحانــی ،آیــتهللا
هاشــمی رفســنجانی ،ناطــق نــوری

بعضــی گروههایــی کــه رفتارشــان فقــط

بعــد از چنــد دهــه بــه ظرفیتــی بــرای

چهــره منفــی را بــر اصولگرایــان تثبیــت

اصالحطلبــان تبدیــل شــدند ،بیانکــرد:
جــزء ذات اصولگرایــی اســت چنانچــه

را همچــون اعتبــار اجتماعــی بــرای خــود

بــه صحنــه بازگردد .تجربــه و روحیه او در

اصولگرایــی نیــز بــه معنــای صحیحــش

فــرض میکننــد .آنچــه باعــث شــد

چــرا ناطقنــوری از جریــان اصولگــرا

جریــان اصولگرایــی مفیــد واقــع خواهــد

در ذات اصالحطلبــی اســت .امثــال

اصالحطلبــان در شــوراها پیــروز شــوند،

روی برگــردان شــده اســت ،تاکید،کــرد

شــد .ناطقنــوری بایــد در یابــد کــه

ناطقنوریهــا ،اصالحطلــب بــه معنــای

بیــش از لیاقــت آنهــا ،همیــن تصویــر

کــه ناطــق نــوری از جریــان اصولگــرا روی

سیاســت ،جنــگ ارادههاســت و رنجــش

یــک برنــد نشــدهاند ،آنهــا بــه ضــرورت

منفــی ایجــاد شــده از اصولگرایــان در

برنگردانــده ،بلکــه از بعضــی رفتارهــا

درآن جایــی نــدارد .امیــر محبیــان در

اصــاح بــ ه ویــژه ضــرورت اصــاح در

اذهــان بخشهایــی از جامعــه بویــژه

رنجیــده اســت .بایــد او را قانــع کــرد تــا

پاســخ بــه اینکــه چــرا شــخصیتهای

ی بردهانــد .اصولگرایــان
اصولگرایــی پــ 

طبقــه متوســط اســت».

علــی الریجانــی ،رییــس مجلــس شــورای اســامی روز

نــدارد .امیدواریــم کابینــه بــا ســرعت بیشــتری تشــکیل شــود

گذشــته در نشســت علنــی مجلــس گفــت کــه در برخــی

و حرکــت اجرایــی کشــور شــکل جدیــدی یابــد .وی بــا اشــاره

رســانهها دربــاره برخــی تعاملهــا بیــن دولــت و مجلــس

بــه جلســات فراکســیونهای مجلــس بــا رییــس جمهــور

در ایــن زمینــه ســخن گفتــه شــده اســت کــه متأســفانه ایــن

خاطرنشــان کــرد« :تــا آنجــا کــه اطــاع دارم بیشــتر معیارهای

امــر هــم ذهنیــات و حدســیات بــوده و غیرواقعــی اســت

خــود در ارتبــاط بــا انتخــاب افــراد صالــح بیــان کردنــد و راجــع

ضمــن اینکــه انتخــاب وزرا وظیفــه رییــس جمهــور و حــق

بــه افــراد نظــری ندادنــد .حداقــل درمــورد رییــس مجلــس

ایشــان بــوده و کســی نقشــی جــز خــود ایشــان در ایــن

قطعــا اینگونــه اســت از ایــن رو خواهــش میکنــم بــه اصــل

امــر نداشــته اســت و گمانــه زنیهــای رســانهای مخصوصــا

موضــوع توجــه شــده و بــه حواشــی کــه واقعیــت نــدارد تمرکز

آنچــه مربــوط بــه مجلــس و رییــس مجلــس اســت واقعیــت

پیــدا نکنیــم».

مجلس

غالمعلـی
مسـتقلین

کابینه پیشنهادی سه سال

جوان تر از کابینه یازدهم

دربـاره

ارزیابـی

ایـن فراکسـیون بـرای کابینـه دوازدهـم گفـت کـه
هماهنگیهایـی بـرای برگـزاری جلسـه بـا دو نفـر
از وزرای پیشـنهادی انجـام شـده کـه انشـاهللا بـا
آقایـان ظریـف و علوی تشـکیل جلسـه خواهیم داد.
جلسـات فراکسـیون بـه منظـور بررسـی صالحیـت
وزرای پیشـنهادی برگـزار خواهـد شـد و در هفتـه
آینـده هـر پنـج روز کاری تشـکیل جلسـه خواهیـم
داد .بـا تمامـی وزرای پیشـنهادی جلسـه می گذاریم.

دولت

امیــد گفــت کــه بعــد از اینکــه اصالحطلبــان در برهـهای از فضــای سیاســی
حــذف شــده بودنــد انتخابــات ریاســتجمهوری  ۹۲فــرا رســید .شــرایط
طــوری بــود کــه مرحــوم آقــای هاشــمی انصافــا پایــداری کــرده بــود ،بــه
ســمت مــردم آمــد و از طرفــی رییــس دولــت اصالحــات بــه مناســبتهای
مختلــف نقطــه نظراتــش را میگفــت و یــک شــورای مشــورتی تشــکیل
شــد کــه بــه جریــان اصالحــات کمــک کــرد؛ البتــه انصافــا آقــای دکتــر عــارف
افراشــته نگــه داشــته بــود و مجموعــه اینهــا باعــث شــد اصالحطلبــان

بــا اتخــاذ راهبــرد غلــط و میــدان دادن به

الریجانی :نقشی در تعیین ترکیب کابینه نداشتم

غالمرضــا حیــدری ،نماینــده مــردم تهــران در مجلــس و عضــو فراکســیون

هــم در زمــان غربــت اصالحطلبــان پرچــم اصالحطلبــی را در دانشــگاهها

«اصالحطلبــی بــه معنــای درســت آن

جعفـرزاده

نگه داشت

وزارت کشور :رحمانی فضلی

میکنــد یــک ســرمایه منفــی اجتماعــی

آبـادی ،رییـس فراکسـیون

اصالح طلبی را افراشته

پیشـنهادی رای فراکسـیونی خواهـد بود.

را بوجــود آوردهانــد .کــه اصالحطلبــان آن

ایمـن

عارف در روزهای سخت،پرچم

توجـه بـه شـاخصها ارزیابـی میکنـد.

رنجیده است

مستقلین می روند

عضو فراکسیون امید:

پیشـنهادی تهیـه خواهـد کرد و آنهـا را با

ناطقنوری از رفتار برخی اصولگراها

ظریف و علوی به فراکسیون
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رای اعضـای فراکسـیون امیـد بـه وزرای

علــوم دارد .جوانتریــن عضــو معرفیشــده ب ـرای کابینــه

یــک تحلیلگــر اصولگــرا دربــاره اینکــه
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در انتخابــات ریاســتجمهوری  ۹۲بــا محوریــت رییــس دولــت اصالحــات
بــه طــور جــدی بــه میــدان بیاینــد .در آن زمــان از ســویی آقــای هاشــمی
و از ســوی دیگــر یکســری اصولگرایــان معتــدل در ایــن مجموعــه گــرد
هــم آمدنــد .بعــد از ردصالحیــت آقــای هاشــمی انســجام اصالحطلبــان و
اصولگرایــان معتــدل بیشــتر شــد و ایــن جمعبنــدی انجــام شــد کــه یــک
نفــر از بیــن آقایــان روحانــی و عــارف در صحنــه انتخابــات باقــی بمانــد تــا
شــانس رایآوری افزایــش پیــدا کنــد .بــا نظرســنجیهای آن زمــان قــرار
شــد آقــای عــارف بــه نفــع آقــای روحانــی کنــار بــرود و البتــه رییــس دولــت
اصالحــات هــم ایــن را بــه جــد از دکتــر عــارف خواســت و جوانمــردی ایشــان
بــود کــه منافــع عمومــی را ترجیــح داد و خوشــبختانه آقــای روحانــی در دور
اول انتخــاب شــد .آقــای روحانــی رویکــرد واقعبینانـهای پیــدا کــرده بــود و
صحبتهــا و جهتگیریهایــش اصالحطلبانــه بــود کــه بــه نظــر مــا یــک
نقطــه قــوت اســت.

انتقاد از دعوت نکردن موالنا عبدالحمید به مراسم تحلیف
رییــس فراکســیون اهــل ســنت مجلــس شــورای اســامی

باشــکوهی برگــزار شــد و مراســم تنفیــذ و تحلیــف ریاســت

از هیــات رییســه مجلــس بهخاطــر عــدم دعــوت از مولــوی

جمهــوری هــم باشــکوه و باحضــور بیــش از  ۱۰۰هیــات خاجــی

عبدالحمیــد در مراســم تحلیــف ریاســت جمهــوری دوازدهــم

و نماینــدگان اقشــار و اقلیتهــای دینــی ،ورزشــکاران و

گالیــه کــرد .جلیــل رحیمــی جهانآبــادی در اخطــاری مســتند

هنرمنــدان برگــزار شــد .آیــا ایــن شــرط انصــاف ،بــرادری و

بــه اصــل  ۱۹قانــون اساســی مبنــی بــر اینکــه مــردم ایــران از

هممیهنــی بــود کــه بگوییــم بــرای نماینــده اهــل ســنت ایــران

هــر قــوم و قبیلـهای از حقــوق مســاوی برخوردارنــد ،گفــت کــه

در خانــه ملــت جــا نبــوده اســت؟ کــدام انســان عاقــل ،منصف

آقــای پزشــکیان شــما بهعنــوان یــک شــخصیت علمــی بــا

و بــا فهمــی ایــن حــرف را میپذیــرد کــه بگوییــم بــرای یــک

ارزش در جامعــه اهــل ســنت مــراوده داریــد و اهــل ســنت در

نماینــده جامعــه اهــل ســنت ،زعیــم ،پیشــوا ،امــام جمعــه و

منطقــه شــما زندگــی میکننــد .شــاهد بودیــم کــه انتخابــات

فــرد مــورد احتــرام جامعــه اهــل ســنت جــا نداشــتیم.

تکذیب ابقای رحمانی فضلی

به دلیل عزل و نصب شتابزده

پلاک  ۲۲۴۶فرعـی از  ۱۰اصلـی بخـش  ۴کرمـان
کـه سـند مالکیـت آن بشـرح صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی

ســن بــاالی کابینــه دولــت

مدیـرکل

وزارت

اسـت سـند مالکیـت پلاک مزبـور بعلـت مفقـود و در خواسـت

یازدهــم بــا میانگیــن ســنی

کشـور ضمـن رد خبـ ِر منتشـر

سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصلاح تبصـره یـک

 61.3همــواره مــورد انتقــاد

دولت

سیاسـی

آگهی فقدان سند مالکیت

خانـم فیـروزه حسـین خانـی مالـک ششـدانگ

شـده در فضـای مجـازی بـا

حامیــان و منتقــدان دولــت

تیتـر عـزل و نصـب شـتابزده

بــوده کــه اکنــون حســن روحانــی بــا معرفــی

فرمانـداران جهـت ابقای رحمانـی فضلـی توضیحاتی

کابینــهای بــا میانگیــن ســنی  58.2توانســت

در ایـن خصـوص ارائـه کـرد .رضـازاده گفـت کـه

کابینــهای جوا نتــر نســبت بــه دولــت قبــل بــه

آنچـه در ایـن خبـر بـا عبـارت «فشـار روزهـای

مجلــس معرفــی کنــد .البتــه وزیــر علــوم ،تحقیقــات

اخیـر از سـوی قائـم مقـام محتـرم وزیـر در امـور

و فنــاوری هنــوز معرفــی نشــده کــه شــاید معرفــی

مجلـس و هماهنگـی اسـتانها به اداره کل سیاسـی»

او ،ایــن میانگیــن ســنی را کمــی تغییــر دهــد.

مطـرح شـده ،خلاف واقـع اسـت .او تاکیـد کـرده

حســن روحانــی ظهــر روز گذشــته لیســت وزرای

کـه اقدامـات رحمانـی فضلـی در چارچـوب قانـون و

پیشــنهادی را بــه مجــس تقدیــم کــرد.

اختیـارات وزیـر کشـور بـوده اسـت.

اصالحـی مـاده  ۱۲۰آئیـن نامه قانون ثبت مراتـب در یک نوبت در
تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی
انجـام معاملـه نسـبت به ملک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت
نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی به
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیر
ایـن صـورت پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت
المثنـی اقـدام خواهـد شـد.م الـف  418تاریـخ انتشـار96/05/18:
رونوشت * ستاد اجرای فرمان حضرت امام
عیسـی حافظـی فـر -رئیـس ثبـت اسـناد و املاک منطقـه 1
کرمـان از طرف،مصیـب افشـارمنش
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دانشـگاه جیرفـت روز دوشـنبه
در گفـت وگـو با خبرنـگار ایرنا از شـرکت
 2هـزار نفـر در آزمـون کاردانـی نظـام
موسسـات آمـوزش عالـی غیرانتفاعـی و

خبرنگار  /پیام ما

جدیـد دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و
آزمـون

کاردانـی

بـه

کارشناسـی ناپیوسـته سـال جـاری در
منطقـه جنـوب کرمـان خبـر داد .محمـد
سـتایی مختـاری افـزود :ایـن آزمـون ها
در  11حـوزه امتحانـی در دانشـگاه
جیرفت برگزار شد.
مدیـر عامل سـازمان پـارک ها و
فضـای سـبز شـهرداری کرمان از
از ترکیبـات

محافـظ

تنـه

درختـان و ترکیبـات نانو اسـتروئید برای
مبـارزه با آفات خبر داد.
ایمـان سـیف الهـی اظهـار کـرد:
ترکیبـات ایـن مـواد از صمـغ
گیاهـی و کاملا سـازگار با محیط زیسـت
تشـکیل شـده اسـت و همچنیـن مـواد
قـارچ کـش و باکتـری کـش و ترکیبـات
نانواسـتروئید اسـت.وی ادامـه داد :ایـن
اقـدام بـرای کاهـش خسـارت عوامـل

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان
وضعیـت تصادفات در اسـتان کرمان را
نگـران کننده دانسـت و گفـت :در چهار
ماهه نخسـت سال جاری در تصادفات
دورن شـهر  11درصـد افزایـش فوتیها
و چهـار درصـد افزایـش تصادفـات
جرحـی داشـته ایم.
سـردار رضـا بنی اسـدی در نشسـت
خبـری بـه مناسـبت روز خبرنـگار
ضمـن اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه
برخیهـا گالیـه میکننـد کـه چـرا
پلیـس در جادههـای بـرون شـهر
در بعضـی نقـاط کمیـن میکننـد
گفـت بـا وجـود همیـن کمینهـا در
چهـار ماهـه نخسـت سـال  15درصد
افزایـش فوتـی و 11درصـد افزایش
تصادفـات جرحـی داشـته ایـم.

وی افـزود :در کل اسـتان  360نفـر

کرمـان سـرقت را بعد از مـواد مخدر

فقـط چهـار ماهه فـوت کـرده اند که

را در رده هـای بعـدی جـرم بیـان

همـه افزاد نقشـی در جامعه داشـته

کـرد و تصریـح کـرد:از بیـن افـراد

و کمبـود ایـن افـراد در جامعـه و

دسـتگیر شـده  83درصـد آنهـا

خانـواده نگران کننده اسـت .اسـدی

بیـکار بـوده و  32درصدآنهـا نیـز

فـر در مبحـث کشـف مـواد مخـدر

بـی سـواد هسـتند کـه خوشـبختانه

تریـاک را ماننـد گذشـته مـادهای

افـراد بـا تحصیلات عالـی در بیـن

دانسـت کـه بیشـترین میـزان را بـه

ایـن افـراد نبـوده اسـت .وی جرایم

خـود اختصـاص داده و همچنیـن

در زمینـه فضـای مجـازی را نیـز بـا

میزان کشـفیات آن نسـبت به سـال

افزایـش نسـبت بـه سـال گذشـته

گذشـته بـا  16درصـد افزایش همراه

همـراه دانسـت و تاکیـد کـرد34 :

بـوده اسـت .وی مرفیـن را در رده

درصـد افزایـش تشـکیل پرونـده در

دوم کشـفیات مـواد مخـدر دانسـت

ایـن زمینه داشـته ایم کـه  96درصد

و افـزود :در چهـار ماهـه نخسـت

ایـن پرونـده هـا منجـر بـه کشـف

سـال جاری سـه هـزار  317کیلوگرم

فـرد خاطـی شـده انـد .اسـدی فـر

مرفیـن کشـف شـده کـه نسـبت بـه

بیـان کـرد :همانطـور کـه بیشـترین

سـال گذشـته  391درصـد افزایـش

متوفیـان مربـوط بـه ماشـین پراید

داشـته و بعـد از آن بـه هـم ترتیـب

اسـت ایـن ماشـین بـا  75درصـد

هروییـن و حشـیش در رتبـه هـای

بیشـترین سـرقت وسـیله نقلیـه را

بعـدی قـرار دارنـد.

بـه خـود اختصـاص داده کـه در این

فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان

زمینـه  74درصـد افزایـش کشـف

محیطـی از جملـه سـرما ،گرمـا ،آفتـاب
سـوختگی و عوامـل خسـارت زا همچـون
آفـات چوبخـوار ،پوسـتخوار و جلوگیـری
از نفـوذ آنهـا و عوامـل بیماریـزای قارچی
و باکتریایـی اسـت کـه بـا توجـه بـه
کاهـش خسـارت آفـات و بیماریهـای
مصرف سـموم ایجاد می کند.
دادگسـتری

اسـتان

کرمـان از برگـزاری شـش کارگاه
آمـوزش  ۲۰مهارت پیشـگیری رشـدمدار
بـرای والدیـن خبـر داد .محمدباقـر
اسلامی از بـاز تاسـیس سـتاد مردمـی
پیشـگیری از وقـوع جـرم بـا جذب ۳۳۰
دیـده بـان پیشـگیری خبـر داد و گفـت:
در شـش ماهـه دوم سـال گذشـته ۱۱
هسـته مردمـی پیشـگیری از وقـوع جرم
در قالـب  ۹هسـته تخصصی و دو هسـته

رضا بنی اسدی فر فرمانده انتظامی استان کرمان

عـادی در اسـتان کرمـان راه انـدازی
شـد.معاون اجتماعـی و پیشـگیری از
وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان
کرمـان از روحانیـون و معلمـان به عنوان
اقشـار تاثیرگـذار در زمینه کاهش آسـیب
هـای اجتماعـی نـام بـرد و بیـان کـرد:
هفـت دوره آموزشـی بـرای فرهنگیـان
شـاغل در مقطـع ابتدایـی مـدارس
حاشـیه شـهر کرمـان و  ۹دوره آموزشـی
بـرای

فرهنگیـان

شـاغل

در مقطـع

ابتدایـی مـدارس جنوب و شـرق اسـتان
کرمان برگزار شد.

کرمان پیشگام در حوزه مردمی کردن

اقتصاد مقاومتی در کشور
اسـتاندار کرمان با بیان اینکه کرمان ،اولین اسـتان

معظـم رهبـری بود کـه این مهـم در اسـتان کرمان

کشـور اسـت که به نـدای رهبری در اجـرای اقتصاد

در حـال اجـرا می باشـد و به جـرات می توان گفت

مقاومتـی پاسـخ داد ،اظهـار کـرد :مردمـی کـردن

کـه امروز اسـتان کرمان پیشـگام در حـوزه مردمی

اقتصـاد مقاومتـی ،یکـی از دغدغـه هـای مقـام

کـردن اقتصاد مقاومتی در کشـور اسـت.

محموله داروهای اعتیادآور قاچاق
در سیرجان کشف شد
قاچاق

فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان کرمان سـرقت را بعد

از مـواد مخـدر را در ردههـای بعـدی جـرم بیـان کـرد

و افـزود:از بیـن افراد دسـتگیر شـده  83درصـد آنها

بیـکار بـوده کـه از ایـن افـراد  32درصـد آنهـا نیز بی
سـواد هسـتند کـه خوشـبختانه افـراد بـا تحصیلات

عالـی در بیـن ایـن افـراد نبـوده اسـت .وی جرایـم در
زمینـه فضـای مجـازی را نیز با افزایش نسـبت به سـال
گذشـته همـراه دانسـت و تاکیـد کـرد 34 :درصـد مـا

افزایـش تشـکیل پرونـده در ایـن زمینه داشـته ایم که
 96درصـد ایـن پرونـده هـا منجر به کشـف فـرد خاطی

شـده اند .اسـدی فر بیـان کـرد :همانطور که بیشـترین

متوفیـان مربوط به ماشـین پراید اسـت این ماشـین
با  75درصد بیشـترین سـرقت وسـیله نقلیـه را به خود

اختصـاص داده کـه در ایـن زمینـه  74درصـد افزایش
کشـف خودروهـای سـرقتی داشـته ایم.

خودروهـای سـرقتی داشـته ایـم.

داد :سـرقت منـزل نیـز  55.6درصد

وی افـزود :مهـم تریـن علـل بـروز

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال

سـرقت در سـطح کالن مشـکالت

قبـل کاهـش و کشـف ایـن جـرم

بـی

نیزچهاردرصـد رشـد داشـته اسـت.

عدالتی،شـکاف

طبقاتی،احسـاس

وی بیـان کـرد :اسـتان کرمـان در

محرومیـت

و

اموزشـی

حـوزه امنیـت عمومـی رتبـه برتـر

درسـطوح

مختلـف

اسـت.وی

کشـور را از آن خـود کـرده اسـت.

گفت:نیـروی انتظامـی علاوه بـر

سـردار بنـی اسـدی فـر افـزود:

اقدامـات بعـد از جـرم در زمینـه

همچنیـن در چهـار مـاه امسـال دو

پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی

هـزار و  500مشـاوره فـردی در مراکز

نیـز فعـال بـوده و از جملـه کارهـای

مشـاوره پلیـس ارائه شـده و نتیجه

نیـروی انتظامـی مـی توانـد بـه

آن ایـن بـوده کـه  63درصـد پرونده

اقصادی،تورم،اعتیاد،احسـاس

آمـوزش

هـای مراجـع قضایی منجـر به صلح

پیشـگری از آسـیبهای اجتماعـی
در مـدارس ،ادارات و اصنـاف نـام

شـد :پنـج مـورد مقالـه نیـز در ایـن

بـرد.وی ادامـه داد :بیشـترین آمـار

حـوزه طی سـال جاری تالیف شـده

سـرقت هـای خـودرو در کرمـان

و در کنار آن  30هزار نسـخه بروشـور

مربـوط بـه خیابـان هایـی اسـت که

با موضوعات آموزشـی و پیشـگیری

منتهـی بـه مجتمع هـا و پاسـاژهای

از آسـیب هـای اجتماعـی چـاپ و

تجـاری و پـارک هـا هسـتند.

توزیـع شـده اسـت.وی بـه چـاپ و

سـردار بنـی اسـدی فـر تاکیـد کـرد:

توزیـع  50هـزار کتابچـه بـا موضـوع

سـرقت مغـازه در اسـتان کرمـان در

پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی

سـال جـاری  12درصـد نسـبت بـه

اشـاره و بیـان کـرد :هفـت طـرح

مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش

تحقیقاتـی صنعتـی و غیرصنعتـی

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان سـیرجان از
دسـتگیری یـک مرد قاچاقچی و کشـف شـش
میلیـون و  ۳۱۱هـزار عـدد قرص هـای اعتیادآور

500

جلسـه

و کشـف ایـن نـوع جـرم نیـز 53

نیـز در سـال جـاری مـورد حمایـت

درصـد رشـد داشـته اسـت.وی ادامه

پلیـس قـرار گرفتـه اسـت.

علیرضـا رزم حسـینی در جلسـه هـم اندیشـی

رزم حسـینی بـا بیـان اینکـه بعـد از انقلاب

مقاومتـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه برگـزاری

توسـعه بـه موسسـات بـزرگ خصوصـی

و انتقـال تجـارب مدیـران معیـن هـای اقتصـاد

اسلامی ،بـرای اولیـن بـار الگـوی واگـذاری

دومیـن جلسـه هـم اندیشـی و انتقـال تجـارب

اقتصـادی صـورت گرفـت ،اظهـار کـرد :ایـن

معیـن هـای اقتصـادی مقاومتـی اظهـار کـرد :در
مهرمـاه  93موافقـت نامـه ای بـرای اولیـن بـار در
کشـور مبتنـی بـر واسـپاری مدیریـت توسـعه بـه
موسسـه بنیـاد مسـتضعفان در منطقـه قلعـه گنج
صـورت گرفـت.

آغاز برداشت خرما

از نخلستانهای ریگان
ریگان

ضعـف

و سـازش شـده اسـت.وی یـادآور

برگـزاری

مذکـور نقـش مهمـی در کاهـش میـزان
معـاون

کویر شهرستان فهرج وارد کرد.

افزایش آمار تصادفات و کشفیات مواد مخدر
در چهار ماهه نخست سال جاری
امیر رجبی

اسـتفاده

گرمای شدید و طوفانهای مکرر خسارتهای فراوانی را به نخلستانهای بخش نگین

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:

نماینـده سـازمان سـنجش در

غیردولتـی

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

خسارت گرما و طوفان به کشاورزان

034-32117852
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گزیده ها

و

10003432117834

مدیـر جهـاد کشـاورزی ریـگان گفـت  :برداشـت
خرمـا از  12هـزار هکتـار از نخلسـتانهای ریگان
اغـاز شـده اسـت  .رسـول بخـش بامـری مدیـر

و چهـار هـزار و  ۹۰۰عـدد لـوازم تنظیف خبـر داد.

جهاد کشـاورزی ریـگان گفت :برداشـت خرما در

محمدرضـا ایـران نـژاد گفـت :در پـی یکسـری کار اطالعاتـی مامـوران

شهرسـتان ریـگان به مـدت یک ماه در این شهرسـتان انجام خواهد شـد

انتظامـی پاسـگاه گلسـتان در محـور «سـیرجان – بندرعبـاس» بـه یـک

.وی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان ریـگان اولیـن شهرسـتانی در اسـتان

دسـتگاه کامیـون مشـکوک شـدند و آن را متوقـف کردنـد.وی افـزود :در

کرمـان مـی باشـد کـه خرمـا از ان زودتـر از سـایرنقاط کشـور بـه ثمر می

بازرسـی از ایـن کامیون تعداد شـش میلیون و  ۳۱۱هـزار عدد قرص های

نشـیند افـزود :خرمـای تولیـدی بـه کشـورهای خارجـی ارسـال میشـود

اعتیـاد آور و چهـار هـزار و ۹۰۰عـدد لـوازم تنظیـف کشـف شـد.فرماندهی

.مدیـر جهاد کشـاورزی ریگان اظهـار کرد :کیفیت محصـول خرمای ریگان

انتظامـی سـیرجان افـزود :ارزش ریالـی ایـن محمولـه قاچـاق توسـط

باعث بازار پسـندی این محصول در شـرق کشـور شـده اسـت بامری گفت

کارشناسـان  ۳۱میلیـارد ریال برآورد شـده اسـت.وی در پایان بـا قدردانی

:تعدادی از نخلسـتانهای شهرسـتان ریگان از طریق سیسـتم ابیاری نوین

از همـکاری خـوب مـردم بـا پلیـس ،از شـهروندان خواسـت در صـورت

ابیـاری میشـوند کـه ایـن بـر کیفیـت محصول نیـز افـزوده اسـت .وی از

مشـاهده و برخـورد بـا هرگونه محـل فروش مـواد اعتیادآور ،قاچـاق کاال،

کشـاورزان ریگانـی خواسـت به سیسـتم های نویـن ابیـاری روی اورند تا

مراتـب را بـه مرکـز فوریـت هـای پلیسـی  ۱۱۰اطلاع دهنـد.

از هـدر رفـت اب در بافـت شـنی منطقـه جلوگیری شـود .

الگـو سـبک جدیدی در مدیریت کشـور اسـت

کـه هـم اکنون ایـن الگو بـه خوبی در اسـتان
کرمـان در حال تمرین بـوده و توفیقات خوبی

نیـز به همـراه داشـته اسـت

 ۱۷هزار نفر در سامانه کارورزی کرمان
ثبت نام کردند

مدیــرکل تعــاون ،کار

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  ۳۷درصــد

و رفــاه اجتماعــی

اشــتغال اســتان کرمــان در بخــش کشــاورزی

اســتان کرمــان از

اســت ،تصریــح کــرد :ایــن در حالــی اســت

ثبــت نــام  ۱۷هــزار

کــه ســهم کشــاورزی در اشــتغال کشــور زیــر

نفــر در ســامانه کارورزی ایــن اســتان خبــر

 ۲۰درصــد اســت.مدیرکل تعــاون ،کار و رفــاه

داد .رضــا اســماعیلی در کارگــروه اشــتغال

اجتماعــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در

شهرســتان رفســنجان اظهــار داشــت:

زمینــه اشــتغال در بخــش کشــاورزی ریــزش

دوســاالنه اشــتغال اســتان کرمــان تهیــه

داریــم ،ادامــه داد :البتــه رفســنجان نیــز در

شــده کــه مجموعــه ورودی بــازار کار اســتان

ایــن امــر مســتثنی نیســت و امــکان دارد

اســت.وی بــا بیــان اینکــه بایــد زمینــه ایجــاد

بــا شــدت بیشــتری مواجــه شود.اســماعیلی

ایــن تعــداد شــغل فراهــم شــود و ســهم

بــا اشــاره بــه ســهم بــاالی کشــاورزی در

هــر دســتگاه مشــخص شــده اســت ،افــزود:

اشــتغال در رفســنجان یــادآور شــد :در بخــش

پیشبینــی شــده کــه طــی ایــن مــدت ۳۶

خدمــات بایــد بــه ســمت کارآفرینــی برویــم

هــزار شــغل در اســتان ایجــاد کنیــم کــه ســهم

و از منابعــی کــه داریــم بــه خوبــی اســتفاده

رفســنجان ســه هــزار شــغل اســت.

کنیــم.

کرمان

نیم درصد طالی جهان در معادن آذربایجان غربی نهفته است

10003432117834
پ
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ین
صف
حه می خوانیم

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت و معدن آذربایجان غربی گفت :بر
ل کارشناسان سازمان زمینشناسی ،نیم درصد طالی جهان در معادن و
اساس تحلی 

034-32117852

پوسته این استان قرار دارد.

پرونده ادغام بانک ها روی میز سهامداران

وی دربـاره وجاهـت
قانونـی ادغـام بانکهـا

هم معتقد اسـت :در قانون

اگرچـه تـب ادغـام بانکهـا ،اکنـون دیگـر

ایـده در دولـت یازدهم باقی مانـد و اکنون

اینکـه طـرح ایـن ایـده همزمـان بـا برخـی

فروکـش کـرده؛ اما در هیچ یـک از مجامع

کـه دولـت دوازدهـم روی کار آمـده اسـت،

تحـرکات اجتماعـی در مـورد موسسـات

بانکهـا کـه امسـال برگـزار شـد ،صحبتی از

رییـس کل همان رییس کل اسـت و ایده،

اعتبـاری غیرمجـاز هـم بـود و مالباختگان

رای گیـری بـرای ایـن موضـوع مهـم نبود،

همـان ایده؛ اگرچه مشـخص نیسـت که به

هـر روز تلاش میکردنـد کـه بـه نحـوی،

حتـی در قانـون تجـارت ایـن

پـس پرونـده آن را شـاید فعلا بتـوان

ایـن زودیهـا ،دوبـاره پرونـدهاش به روی

صـدای خـود را به مسـیوالن بانـک مرکزی

مختومـه اعلام کـرد.

میـز آید.حـال چنـد ماهـی از طـرح ادغـام

برسـانند؛ همـان افـرادی کـه تـا پیـش از

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،موضـوع ادغـام

بانکهـا در رسـانهها و فضاهـای عمومـی و

ایـن ،هیـچ گاه حاضر نشـده بودنـد صدای

بانکهـا را بـرای اولیـن بـار ولـی هللا سـیف،

تخصصـی میگـذرد و پرونـده همچنـان

هشـدارهای بانـک مرکـزی نسـبت بـه

رییـس کل بانـک مرکـزی بـر سـر زبانهـا

بـاز اسـت؛ چراکه کسـی هنـوز رسـما اعالم

موسسـات اعتبـاری غیرمجـاز را بشـنوند.

انداخـت .او از سیاسـتی خبـر داد کـه بـر

نکـرده کـه ایـن سیاسـت ،بـه طـور کلـی از

بـه هرحـال اکنـون پرونـده ادغـام بانکهـا

اسـاس آن ،بانکهایـی کـه کـم و بیـش

دسـتور کار دولـت خـارج شـده اسـت .در

اگرچـه در دولـت یازدهـم مطـرح شـده،

مشـکل دارنـد یـا ادغـام بـه صالحشـان

ایـن میـان البتـه کارشناسـان میگوینـد

امـا اجـرای آن شـاید بـه دولـت دوازدهم

اسـت بایـد زیـر یـک چتـر قـرار میگرفتند

آن دسـته از بانکهایـی کـه سـهامداران

برسـد و ایـن دولـت ،سـردمدار اجـرای

و تحـت یـک نـام جدیـد یـا شـاید هـم

مشـابهی دارنـد ،میتواننـد زودتـر از

ایـده ادغـام بانکهـا باشـد؛ در ایـن میـان

قدیمـی ،گـرد هـم جمـع میآمـدن تـا

دیگـران کاندیـدای ادغـام شـوند و بنابراین

کارشناسـان هـم بـر ایـن باورنـد کـه

بانکـی مقتـدر و بـا اسـتانداردهای روز دنیا

ایـن پـروژه بـزرگ را کلیـد زننـد؛ امـا هنوز

وضعیـت کنونـی نظـام بانکـی در ایـران

را تشـکیل دهنـد.

حتـی همیـن بانکهـا هـم صحبتـی رسـمی

بـه خصـوص تعـداد بـاالی شـعب بـا

بـه میـان نیاوردهانـد کـه برنامهشـان بـرای

بهـره وری پاییـن ،زمینـه را بیـش از هـر

ایـن ایـده چیسـت.

زمـان دیگـری بـرای ادغـام بانکهـا فراهم

اندکـی نگذشـت کـه ایـن ایـده ،موافقـان

و مخالفـان خـاص خـود را هـم پیـدا

چه چیز ترمز ادغام را کشید؟

کـرد .برخـی از موسسـات اعتبـاری کـه

البتـه شـاید آنچـه کـه ترمـز اجـرای ایـن

راه طوالنـی را بـرای دریافـت مجـوز در

طـرح را کشـید ،نگرانـی سـپردهگذاران و

پیـش داشـتند ،پیشقـدم شـدند و در

مردمـی بـود کـه در نظـام بانکـی ،منابـع

فضـای مجـازی ،رویـای ادغـام خـود را

خـود را سـپرده کردهانـد و نگـران بودنـد

طراحـی کـرده و واقعـی وانمـود کردنـد؛

کـه بـا ایـن ادغامهـا ،بخشـی از سـرمایه

امـا چنیـن نشـد .ادغـام بانکهـا تنهـا یـک

خـود را از دسـت بدهنـد ،بـه خصـوص

میکنـد؛ بـه خصـوص اینکـه نظـام
بانکـی ایـران در حـال پیوسـتن بـه نظام
بانکـی جهانـی آ «هـم بعـد از یـک وقفـه
حداقـل  ۵سـاله اسـت کـه شـرایط را بـه
گونـهای پیـش میبـرد کـه نظـام بانکـی
ایـران بایـد پوسـت انـدازی کند .حسـین
سـلیمی ،کارشـناس ارشـد مسـایل بانکی

قیمت خودروهای رنو کمتر از

 ۱۰۰میلیون تومان خواهد بود

بـا رضایـت سـهام داران ایـن

مهـم شـدنی اسـت.

و سـرمایهگذاری در ایـن رابطـه میگوید:
ادغـام بانکهـا میتوانـد بهـره وری در
نظـام بانکـی کشـور را افزایـش دهد؛ این
در حالـی اسـت کـه در حـال حاضـر ،بهره
وری بانـک هـا بسـیار پایین اسـت؛ چون
تعـداد شـعبات و کارمنـدان بانک های ما
بسـیار زیـاد اسـت ،آن هـم در شـرایطی
کـه سیسـتمهای بانکـی در تمـام جهـان
از جملـه کشـور مـا رو به پیشـرفت اسـت
و دیگـر کمتـر نیازمنـد رجـوع افـراد بـه
بانـک هسـتیم؛ بنابراین بایـد روی تعداد
شـعبات و پرسـنل بانـک هـا تجدیـد
نظـر صـورت گیـرد کـه ایـن امـر بـا ادغام
شـدنی اسـت.

مدیـــر عامـــل توســـعه معـــادن و صنایـــع معدنـــی خاورمیانـــه از
شـــش هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرمایه گـــذاری میدکـــو در زرنـــد
خبـــر داد و گفـــت«:در شهرســـتان زرنـــد چهارهـــزار نفـــر در شـــرکت
میدکـــو مشـــغول بـــه کارنـــد کـــه ۹۹درصـــد آنهـــا بومـــی هســـتند».
علیاصغـــر پورمنـــد در جلســـه هماندیشـــی و انتقـــال تجـــارب
مدیـــران معینهـــای اقتصـــاد مقاومتـــی اســـتان کرمـــان گفـــت:
«نـــوع ماهیـــت و حضـــور مـــا در شهرســـتان زرنـــد از مصادیـــق
اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت».
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــرکت میدکـــو یـــک شـــرکت کامـــا

و نوسـازی صنایـع ایـران یـک شـتاب
دهنده در بخش توسـعه صنعتی اسـت
و بنـگاه داری نمـی کنـد بنابراین سـعی
کردیـم یـک شـرکت ایرانـی پیـدا کنیم
تـا در ایـن قرارداد حضور داشـته باشـد.

صنایـع ایـران گفت:رنـو صـادرات ۳۰

اظهـار کـرد :در این توافق نامه سـهم رنو

درصـد محصـوالت و قطعـات تولیدی را

 ۶۰درصـد و سـهم ایـدرو  ۴۰درصـد بـود

متعهـد شـده اسـت و موضـوع تحقیـق

کـه در طـول  ۱۰مـاه مذاکـرات سـخت

حـدود  ۶۶۰میلیـون یـورو اسـت و برای

و توسـعه نیـز در ایـن قـرارداد دیـده

و فشـرده ای کـه داشـتیم خوشـبختانه

حـدود سـه هـزار نفـر بـه طور مسـتقیم

شـده اسـت .منصور معظمی در مراسـم

توانسـتیم قـراردادی را امضـاء کنیـم که

اشـتغال ایجاد می کنـد .همچنین برای

امضای قـرارداد همکاری مشـترک بین

سـهم ایـدرو بـه  ۲۰درصـد تغییـر پیـدا

تولید  ۳۰۰هزار دسـتگاه خودرو سـرمایه

سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع

کنـد و یـک شـرکت خصوصـی نیـز

گـذاری شـده اسـت کـه از اواخـر سـال

ایـران و گروه خودرو سـازی رنـو با بیان

وارد ایـن قـرارداد شـود .معـاون وزیـر

آینـده تولیـد  ۱۵۰هـزار دسـتگاه از ایـن

اینکـه ایـن قـرارداد در زمینـه توسـعه و

صنعت تصریح کرد :سـازمان گسـترش

خودروهـا آغـاز و وارد بـازار مـی شـود.

خصوصـــی اســـت ،ادامـــه داد کـــه ایـــن شـــرکت حـــدود  ۱۸هـــزار
میلیـــارد تومـــان ســـرمایه گـــذاری در پنـــج ســـالی کـــه در اســـتان
کرمـــان حضـــور دارد ،کـــرده اســـت.
مدیـــر عامـــل توســـعه معـــادن و صنایـــع معدنـــی خاورمیانـــه از
شـــش هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرمایه گـــذاری میدکـــو در شهرســـتان
زرن ــد ت ــا کن ــون خب ــر داد و بی ــان ک ــرد ک ــه نتیج ــه س ــرمایه گ ــذاری
کـــه مـــا در شهرســـتان زرنـــد انجـــام داده ایـــم منجـــر بـــه اشـــتغال
دایمـــی مـــی شـــود کـــه ایـــن خـــود نشـــان دهنـــده اقتصادمقاومتـــی
واقعـــی اســـت.
وی از اشـــتغال چهـــار هـــزار نفـــر در شـــرکت هـــای میدکـــو در
شهرس ــتان زرن ــد ،س ــخن ب ــه می ــان آورد و اظه ــار ک ــرد ک ــه ۹۹درص ــد
آنهـــا بومـــی هســـتند ،قابـــل ذکـــر اســـت کـــه یکـــی از اثـــرات ایـــن
اشـــتغال دایـــم ،یـــک هـــزار ازدواج بـــوده اســـت .پورمنـــد توســـعه
روســـتا را از مهمتریـــن اهـــداف میدکـــو دانســـت و عنـــوان کـــرد:
«اقداماتـــی بـــرای توســـعه روســـتاهای زرنـــد انجـــام شـــده اســـت».

مهمترین کاالهای صادراتی ایران کدامند؟

نـــرخ انـــواع ارز کاهـــش یافتـــه اســـت؛ بـــه طوریکـــه
دالر شـــش تومـــان و پونـــد انگلســـتان  ۱۳تومـــان
کاهـــش قیمـــت را تجربـــه کرد هانـــد و بـــه ترتیـــب

معامـــات در بـــازار جهانـــی بیـــش از  ۱۲۵۸دالر داد و

 ۳۸۲۰و  ۴۹۹۳تومـــان فروختـــه میشـــوند .در بـــازار

ســـتد میشـــود.

ارز ی ــورو ب ــا اف ــت س ــه تومان ــی  ۴۵۷۸توم ــان ،لی ــر

همچنیـــن در بـــازار ســـکه ،ســـکه تمـــام طـــرح جدیـــد

ترکیـــه بـــا کاهـــش  ۱۳تومانـــی  ۱۱۱۲تومـــان و یـــوان

بـــا افزایـــش  ۶۰۰تومانـــی یـــک میلیـــون و  ۲۱۸هـــزار

چیـــن  ۵۷۸تومـــان قیمـــت دارد .دالر مبادلـــهای نیـــز

و  ۶۰۰تومـــان ،نیـــم ســـکه بـــا افزایـــش  ۱۱۰۰تومانـــی

 ۳۲۷۹تومـــان از ســـوی بانـــک مرکـــزی قیمتگـــذاری

 ۶۳۷هـــزار و  ۶۰۰تومـــان فروختـــه میشـــود.

شـــده اســـت.در میـــان انـــواع طـــا ،هـــر مثقـــال طـــا

طال

بانـک هـا وجـود نـدارد و تنها

گذاری در این مشـارکت نامـه در فاز اول

فروختـــه میشـــود .هـــر اونـــس طـــا نیـــز بـــرای

قیمت  CNGثابت

گاز

کـه دالر از انتظـارات بـرای
پولـی

آمریـکا مـورد حمایـت قـرار

مدیـر
فشـرده
قیمـت

ســهم را در میــان صــادرات ایــران بــه خــود اختصــاص

همچنیــن در همیــن مــدت  ۱.۲میلیــون تــن ســایر

داده اســت.

روغنهــای ســبک و فرآورد ههــا بــه جــز بنزیــن نیــز

گمــرک جمهــوری اســامی ایــران آمــار چهــار ماهــه

بــه ارزش  ۵۱۲میلیــون دالر از ایــران صــادر شــده اســت

نخســت ســال جــاری از تجــارت خارجــی ایــران

کــه  ۳.۸۱درصــد از ارزش کل صــادرات ایــران در ایــن

را منتشــر کــرد کــه برایــن اســاس در ایــن مــدت

مــدت را شــامل میشــود و دومیــن کاالی صادراتــی

حــدود  ۵.۹میلیــون تــن میعانــات گازی از ایــران بــه

ایــران در ایــن چهــار ماهــه بــه شــمار مــیرود.

احـداث

گاز

طبیعـی

()CNG

درمـورد

CNG

کــه میعانــات گازی بــا بیــش از  ۱۷درصــد ،بیشــترین

حــدود دو میلیــارد و  ۳۱۵میلیــون دالر میشــود.

فوالد سرد

طـرح

جایگا ههـای

آمــار صــادرات چهــار ماهــه ایــران حاکــی از آن اســت

کشــورهای دیگــر صــادر شــده کــه ارزش آن رقمــی در

حمایت مس برای شکست

خواهد ماند

طلا در معاملات بـازار جهانی
تحکیـم

مشـکل و مانعـی بـرای ادغام

مدیرعامل سازمان گسـترش و نوسازی

بـــا کاهـــش  ۲۶۰۰تومانـــی  ۵۰۷هـــزار  ۸۵۰تومـــان

سیاسـت

بنابرایـن از نظـر قانونـی هیـچ

تولیـد خودروهای جدید در ایران اسـت،

ثابت ماند

گذاری میدکو در زرند

موضـوع دیـده نشـده اسـت؛

معظمـی با اشـاره بـه ویژگی هـای این

نرخ طالی جهانی

شش هزار میلیارد تومان سرمایه

شـده؛ آن هـم در شـرایطی که

مشـارکت نامه ادامه داد :میزان سـرمایه

کاهش نرخ ارز در بازار آزاد
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بانکـداری ایـن موضـوع دیده

ایده ادغام بانکها از کجا آمد؟
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صمت

باشگاه مس سـونگون به مدت

مس

یکمـاه

میزبـان

ملیپوشـان

تمرینـات
وزنهبـرداری

شکسته شدن رکورد پنج ساله

تولید شمش «روی»
روی

مدیرعامــل شــرکت فــرآوری
مــواد معدنــی ایــران گفــت:
رکــورد پنــج ســاله تولیــد

اظهـار کـرد:

کشـورمان بـرای آمادهسـازی

گرفـت ،نزدیـک بـه پایینتریـن قیمـت دو هفتـه

قیمـت سـیا نجی در طـول سـه سـال گذشـته ثابـت

جهـت شـرکت در رقابتهـای قهرمانـی آسـیا و جهـان

شکســته شــد« .حمیــد عالماتــی» در مراســم

گذشـته ثابـت مانـد .هـر اونـس طلا بـرای تحویـل

بـوده و سـعی بـر ایـن اسـت کـه افزایـش یـا کاهش

در کشـور امریـکا بـود .در پایـان این اردو کـه با رضایت

تجلیــل از بازنشســتگان شــرکت ،افــزود :رکــورد

کامـل کادر فنـی تیـم ملـی وزنهبـرداری کشـورمان از

پنــج ســاله تولیــد شــمش روی شــرکت شکســته
شــد .ایــن شــرکت بــا تولیــد  2227تــن 99 ،درصــد

نکنـد.

شــمش

روی

شــرکت

فـوری در معاملات روز جـاری بـازار سـنگاپور ۰.۱

پیـدا

درصـد افزایـش یافـت و بـه  ۱۲۵۸.۶۹دالر رسـید.

علـی مهرابـی با اشـاره بـه را هاندازی  ۱۸جایگاه سـی

امکانـات باشـگاه مس سـونگون بـرای میزبانـی از این

بهـای معاملات ایـن بـازار روز جمعـه بـه  ۱۲۵۴دالر

ان جـی در مـورد ظرفیـت سـی ان جـی در کشـور،

تمرینـات همـراه بـود ،وزنهبـرداران کشـورمان در رقابت

برنامــه خــود را در ســه ماهــه امســال محقــق کــرده

نـزول کـرده بـود کـه پایینتریـن قیمـت در دو هفتـه

گفـت :بـه طـور کلـی ظرفیت سـی ان جـی در ۲۴۰۰

بـا پـوالد سـرد دسـت بـه رکوردگیـری زدنـد تـا بـرای

اســت .وی ،موفقیتهــای شــرکت فــرآوری مــواد

گذشـته بـود و نخسـتین کاهـش هفتگـی در چهـار

جایـگاه  ۴۴میلیـون مترمکعـب در روز اسـت کـه ۲۱

رقابتهـای داخـل سـالن آسـیا و مسـابقات قهرمانـی

معدنــی ایــران را مرهــون تــاش بیوقفــه کارکنــان

هفتـه گذشـته را ثبـت کـرد.

میلیـون مترمکعـب آن مورد اسـتفاده قـرار نمیگیرد.

جهـان کاملاً آمـاده شـوند.

فعلــی و گذشــته دانســت.
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034-32117852

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

در این دادنما با مرگ تدریجی تلویزیون در جهان ؛ سبقت
کاریران ازتماشاگران!آشنا می شوید

دوشنبه ۱۶مرداد  ۱۳۹۶ماه دچار گرفتگی جزئی شد و این پدیده در تمام شهرهای ایران
و برخی کشورهای دنیا رویت شد .در این پدیده ،تنها بخشی کوچک از ماه درون سایه
زمین قرار گرفت اما همین ماه گرفتگی جزئی هم تصاویر تماشایی خلق کرد که در
گزارش تصویری زیر مشاهده می کنید.

مردم شهرها و کشورهای مختلف ماهگرفتگی را چطور دیدند

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

نگاه
034-32117852

تصویر هوایی از بازار رضای مشهد در دهه ۵۰

www.payamema.ir
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مردم شهرها و کشورهای مختلف ماهگرفتگی را چطور دیدند

مردم شهرها و کشورهای مختلف ماهگرفتگی را چطور دیدند
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مردم شهرها و کشورهای مختلف ماهگرفتگی را چطور دیدند

مردم شهرها و کشورهای مختلف ماهگرفتگی را چطور دیدند

عکس نشنال جئوگرافیک از موج سواری مردی در جزایر فیجی

حوادث
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مسلحانه گلپایگان

بــه گــزارش خبرآنالیــن ششــم دی ســال

یــک خودرومسافربرشــده بودنــد کــه در

 95ســه بــرادر تبهــکار پــس از ســرقت

میانــه راه و بــا شــلیکهای بیرحمانــه

مســلحانه از یــک بانــک در گلپایــگان ،در

ســه مأمــور و دو شــهروند کشــته شــدند.

حــال فــرار بودنــد کــه بــا مأمــوران پلیــس

راننــد های کــه ازســوی ســارقان مســلح

درگیــر شــدند کــه درجریــان ایــن نبــرد

اجیرشــده بــود بــه کارآگاهــان گفتــه بــود:

مســلحانه ،ســه مأمــور پلیــس و دو نفــر

«عصــر شــنبه –  6دی – هنــگام غــروب

از مــردم عــادی را بــه گلولــه بســته و هــر

بــه روســتای «چشــمه ســفید» رســیده

پنــج نفــر را بــه خــاک و خــون کشــیدند.

بــودم کــه ســه جــوان دســت بلنــد کردنــد

یکــی از ایــن جنایتــکاران در جریــان

و بــه دلیــل ســردی هــوا ،نگــه داشــتم

درگیــری بــا مأمــوران کشــته شــد،

و آنهــا را ســوار کردم؛زمانــی کــه ســوار

دومــی چنــد روز بعــد هنگامــی کــه

شــدند یکــی از آنهــا تشــکر کــرد و گفــت

همــراه بــرادرش در محاصــره پلیــس

کــه ماشــین آنهــا خــراب شــده و آن را

قــرار گرفتــه بــود بــه هالکــت رســید و

فرســتاد هاند تعمیــرگاه و میخواهنــد

باالخــره ســومین تبهــکار دســتگیر شــد

بــه گلپایــگان برونــد .هنــوز  10دقیقــهای

کــه قضــات دادگاه او را پــس ازمحاکمــه

ازحرکتمــان نگذشــته بــود کــه بــه ایســت

بــه اعــدام محکــوم کردنــد.

بازرســی پلیــس رســیدیم .مأمــوران بــا

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان

عالمــت ازمــن خواســتند توقــف کنــم،

گفــت :روزحادثــه ،ســرقتی مســلحانه در

امــا یکــی از مســافران بــا لحــن خاصــی

یکــی از بانکهــای منطقــه الیگــودرز رخ

گفــت «بــرو» کــه مــن شــک کــردم .امــا

داد و ســارقان پــس ازســرقت بــه ســمت

مــن بــه حرفهــای آنهــا توجهــی نکــردم

شــهر خمیــن در اســتان مرکــزی حرکــت

و ماشــین را نگــه داشــتم وپیــاده شــدم

کردنــد امــا دربیــن راه بــا مأمــوران درگیــر

و بــه ســمت مأمــوری رفتــم کــه از مــن

شــدند.

مــدارک خواســته بــود .زمانــی کــه مأمــور

ایــن ســه بــرادر ،بهعنــوان مسافرســوار

ایســت بازرســی میخواســت پــاک

جسد مرد درمیان شعله های
آتش نمایان شد

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم
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اعدام برای تبهکار سرقت

10003432117834

دلیل خودکشی دختر  30ساله

به گزارش عصر هامون یک منبع آگاه در نیروی انتظامی در پی حادثه خودکشی یک
دختر جوان در برج آتیساز اظهار داشت :مشکل این دختر  30ساله که دیروز از طبقه

ششم یکی از برج های مجتمع آتی ساز در اتوبان چمران ،خود را به پایین پرتاب
کرد؛بیماری روحی و روانی بوده است.

و مدارکــم را بررســی کنــد بــه طرفــش

جــا مانــده اســت.

رفتــم و بــه دلیــل شــکی کــه کــرده بــودم

مأمــور بــه آنهــا گفــت کــه شــما لهجــه

بــه او گفتــم ایــن ســه نفــر مســافر مــن

گلپایگانــی نداریــد و ســارقان در جــواب

هســتند و بــا مــن نســبتی ندارنــد و بــه

گفتنــد درآنجــا دانشجوهســتند .مأمــور

نظــرم مشــکوک هســتند».

از یکــی از ســارقان خواســت کــه پیــاده

همــان موقــع مأموربــه طــرف ماشــین

شــود امــا آنهــا توجهــی نکردنــد و از مــن

رفــت و درعقــب ســمت راننــده را بــاز

خواســتند حرکــت کنــم کــه همــان موقــع

کــرد و از آنهــا پرســید کجــا بــود ه

دوبــاره مأمــور از آنهــا خواســت پیــاده

اند؟یکــی از مــردان جــوان گفــت کــه

شــوند ،امــا یکــی از ســارقان اســلحهای

ماشینشــان خــراب شــده ،فرســتاد هاند

بیــرون کشــید و گلولــهای بــه ســرمأمور

بــه تعمیرگاهــی در خمین.همــان موقــع

شــلیک کــرد .یکــی دیگــراز آنهــا هــم بــه

مأمــور از آنهــا مــدارک ماشــین شــان را

دســت و پــای مــن شــلیک کــرد.

خواســت کــه آنهــا گفتنــد داخــل ماشــین

گزیده ها
قتــل یــک عضــو منتخــب شــورای یــک روســتا
در چابهــار و همراهش با گلوله
بــه گــزارش خبرآنالیــن بخشــدار مرکــزی چابهــار در
جنــوب سیســتان وبلوچســتان گفــت :نصیــر بلــف
هــوت یکــی از اعضــای منتخــب دوره پنجــم شــورای
اســامی روســتای کمــب چابهــار و یــک نفــر همراهــش
بــا ضــرب گلولــه افــراد ناشــناس روز یکشــنبه در شــهر
چابهــار کشــته شــدند .عبدالطیــف شــیخ زاده اظهــار
داشــت :ایــن حادثــه در خیابــان قــدس نزدیــک
بیمارســتان امــام علــی (ع) رخ داد کــه افــراد ناشــناس
بــا اســتفاده ســاح گــرم خــودروی  405عضــو منتخــب
شــورای اســامی روســتای کمــب را هــدف قــرار دادنــد.
وی افــزود :در ایــن حادثــه هولنــاک و غــم انگیــز 2
نفــر کشــته شــدند .روســتای کمــب در پنــج کیلومتــری
شــهر چابهــار و بیــش از  23هــزار نفــر جمعیــت دارد.
شــیخ زاده گفــت :ضاربــان پــس از انجــام قتــل از
صحنــه متــواری شــده انــد ،علــت حادثــه در دســت
بررســی اســت.
وی ایــن حادثــه را بــه شــورای اســامی روســتای کمــب
تســلیت گفــت و افــزود :نصیــر بلــف هــوت فــردی
معتــدل ،دلســوز و حامــی توســعه و آبادانــی منطقــه
حاشــیه نشــین ومحــروم کمــب بــوده اســت و برنامــه
هــای خوبــی بــرای دوره جدیــد شــوراها در ایــن روســتا
داشــته اســت.
بــه گــزارش رکنــا والدیــن بنیتــای هشــت ماهــه
کــه قربانــی خــودرو ســرقتی دو جــوان معتــاد
شــده بــود ،دیــروز بــا حضــور در دادســرای جنایــی

بــه گــزارش ایــران آنالیــن جســد مــردی کــه بــا

را بــه کالنتــری محــل اطــاع دادیــم .تحقیقــات

دســت و پاهــای بســته زیــر میــز کار تعمیــرگاه

در ایــن بــاره آغــاز و مشــخص شــد کــه عامــل

لــوازم الکترونیکــی قــرار داشــت ،پــس از اطفــای

یــا عامــان جنایــت بــا  ۳ضربــه چاقــو مــرد

شــعله هــای آتــش در تعمیــرگاه نمایــان شــد .

 ۴۲ســاله تعمیــرکار را مجــروح کــرده انــد امــا

صبــح روز یکشــنبه قاضــی ویــژه قتــل عمــد

پزشــکی قانونــی در بررســی هــای مقدماتــی

مشــهد  ،از وجــود جســدی در زیــر شــعله هــای

عنــوان کــرد کــه احتمــاال مــرد مذکــور هنــگام

آتــش خبــر دار شــد.

وقــوع آتــش ســوزی زنــده بــوده و بــر اثــر دود

نیروهــای آتــش نشــان کــه در محــل حضــور

گرفتگــی جــان خــود را از دســت داده اســت.

داشــتند در تشــریح ماجــرا بــه مقــام قضایــی

جســد ایــن مــرد بــرای تعییــن علــت دقیــق

گفتنــد :باگــزارش حادثــه آتــش ســوزی در

مــرگ بــه پزشــکی قانونــی انتقــال یافــت .

تهــران خواســتار قصــاص هرچــه ســریعتر قاتــل
فرزندشان شدند.
بــه گــزارش رکنــا مبینــای  3ســاله پــس از
شــش ســاعت گــم شــدن در پــارک پردیــس
قائــم مشــهد در حالــی کــه شــلوارش خونــی بــود
تحویل کالنتری شد و ..
همزمــان بــا اتفــاق تلــخ و فرامــوش نشــدنی دو کــودک
معصــوم آتنــا و کیمیــا ،خبــر از تجــاوز بــه مبینــا 3
ســاله از ســوی یکــی از مــددکاران مهرآفریــن شــعبه
مشــهد اعــام شــد.
جاعالن اســناد پزشکی در تله پلیس

تعمیــرگاه لــوازم صوتــی و تصویــری بــه محــل
وقــوع آتــش ســوزی عزیمــت کردیــم .شــعله
هــای آتــش هنــوز گســترش نیافتــه بــود امــا دود
زیــادی از مغــازه بیــرون مــی زد کــه بالفاصلــه
عملیــات اطفــا را آغــاز کردیــم .در همیــن هنــگام
وقتــی بــه دنبــال کانــون وقــوع آتــش ســوزی
بودیــم تــا علــت عمــدی و یــا غیرعمــدی بــودن
حریــق را مشــخص کنیــم ناگهــان در زیــر میــز
کار تعمیــرگاه بــا پیکــر بــی جــان مــردی روبــه
رو شــدیم کــه دســت و پاهایــش بــا کابــل بــرق
بســته شــده و آثــاری از جراحــت روی بدنــش

 2جاعــل حرفــه ای کــه اســناد پزشــکی را

جســد مــردی کــه بــا دســت و
پاهــای بســته زیــر میــز کار تعمیرگاه

لــوازم الکترونیکــی قــرار داشــت،
پــس از اطفــای شــعله هــای آتــش

در تعمیــرگاه نمایــان شــد و بدیــن
ترتیــب پرونــده جنایــی دیگــری

مقابــل قاضــی ویــژه قتــل عمــد

قــرار گرفــت.

جعــل مــی کردنــد  ،در تلــه پلیــس رامهرمــز گرفتــار
شــدند.
فوت دختر  17ســاله در تهران
حوالــی  00:30بامــداد دوشــنبه ،تصــادف شــش
خــودرو در تهــران حادثــه ســاز شــد.
بــه گــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـــوز مصدومیــن
شــش نفــر بودنــد ( 3نفــر خانــم و  3نفــر آقــا) کــه
یکــی از مصدومــان کــه خانمــی  17ســاله بــود بــر اثــر
شــدت جراحــات وارده در صحنــه حادثــه جــان ســپرد.

نمایــان بــود بــه همیــن دلیــل بالفاصلــه موضــوع

دوست نداشتم همسرم بدون من
به عروسی فامیلش برود
جنایت

بـه گـزارش خبرآنالیـن مـرد جوانـی

از دوران کودکیام .اما هرگز خوب نشدم .خسته شدهام.

کـه در جنایتـی خونیـن ،همسـر و

بیمـاریات چیست؟اسـکیزوفرنی دارم .از بچگـی ایـن بیماری

مادرزنش را کشـته و پدرزنش را هم

با مـن بود.

ابتدا برادرم را زدم و بعد
گلوی زن را بریدم
قتل

بــه گــزارش خبرآنالیــن نهــم

آمــد داشــت کــه یکــی از آنهــا «داوود» بــود».

آذر ســال  ۸۹بــا گــزارش قتــل

بــه ایــن ترتیــب کارآگاهــان بــار دیگــر داوود را احضــار

یــک زن و مــرد بــه کالنتــری

کردنــد و ایــن بــار او مجبــور بــه اعتــراف شــد و گفــت:

رودهــن رســیدگی بــه پرونــده

«صبــح روز حادثــه بــرادرم بــا مــن تمــاس گرفــت

بـا پیکری خونیـن راهی بیمارسـتان

تحصیالتـت چقـدر است؟لیسـانس مدیریـت دارم و در یـک

کـرده بـود ،صبـح دیـروز پـس از انتقـال بـه دادسـرای جنایـی

شـرکت دولتـی کار میکردم.البتـه همسـرم هـم همـکارم بـود.

آغــاز شــد.

و گفــت میخواهــد بــه بــاغ بــرود و از مــن نیــز

تهـران ،از انگیـزه جنایـت و جزئیـات روز حادثـه گفـت.

چـون بچـه داریم او شـیفت روز کار میکرد و من شـیفت شـب

«داوود» بــرادر مــرد کشــته شــده -بهعنــوان تنهــا

خواســت بــه دیدنــش بــروم .و میدانســتم کــه او

چـه اتفاقـی افتـاد کـه همسـر و مادرزنـت را اینگونه کشـتی و

تـا بتوانیـم از پسـرمان هم مراقبـت کنیم.

مظنــون ،تحــت بازجویــی قــرار گرفــت .امــا او از

مثــل همیشــه مــیرود مــواد مصــرف کنــد .تصمیــم

پدرزنـت راهم بـا چاقـو زدی؟در زندگیام دخالـت میکردند .اما

دسـتت چـرا زخمی شـده؟در درگیـری دیروز این اتفـاق افتاد.

موضــوع اظهــار بیاطالعــی کــرد و مدعــی شــد

گرفتــم بــه ســراغش بــروم کــه در آنجــا او را بــا ایــن زن

ایـن تنهـا دلیـل ماجـرا نبـود .شـبها خوابـم نمیبـرد و از ایـن

به خاطر بیماری با همسـرت مشـکل نداشـتی؟او درکم میکرد

پــس از قتــل بــه بــاغ رســیده وبــا اجســاد قربانیــان

شــوهردار دیــدم کــه در حــال مصــرف مــواد بودنــد .بــا

مسـائل و مشـکالت رنـج میبردم.

و همیشـه کنـارم بـود .او زن پاکـی بـود کـه بـه جـز خوبـی از او

روبهروشــده

آنهـا چـه دخالتهایـی میکردند؟دخالـت در زندگـیام .چطـور

چیـزی ندیـده بـودم .نمیخواهـم رضایـت بگیـرم ،میخواهـم

کارآگاهــان بــا بررســی تما سهــای زن جــوان کشــته

کارهایشــان دســت بردارنــد امــا آنهــا گــوش نکردنــد و

اعـدام شـوم .همه میدانند که عاشـق همسـرم بـودم.روز حادثه

شــده ،بــه تحقیــق از راننــده آژانســی پرداختنــد کــه

بــه جــای ایــن موضــوع بــا چاقویــی کــه همرا هشــان

بگـم مثالً من دوسـت نداشـتم همسـرم بدون من به عروسـی

اســت.

آنهــا صحبــت کــردم و نصیحتشــان کــردم کــه از ایــن

چـه اتفاقـی افتاد؟وقتـی پسـرم را بـه خانـه خواهـرم بـردم ،به

آخریــن تمــاس گیرنــده بــا قربانــی بــود.او گفــت:

بــود بــه مــن حملــه کردنــد .مــن هــم ترســیدم و بــا

خانـه پدرزنـم برگشـتم .ابتـدا او ،بعـد مادرزنم و دسـت آخرهم

«مــن ایــن زن را از مدتــی قبــل میشــناختم .او

یــک چاقــو کــه روی زمیــن افتــاده بــود ابتــدا بــرادرم

نمیخواسـت بـه او بگویـم چـکار بکنـد و چـکار نکنـد.

همسـرم را بـا چاقـوزدم .ولـی بازهـم برگشـتم و چنـد ضربه به

شــوهر داشــت امــا بــه بدنامــی در محــل معــروف بــود.

را زدم و بعــد گلــوی زن جــوان را بریــدم .بــا اعترافــات

علـت بیخوابیهایـت چـه بود؟بیمـاری؛ سالهاسـت کـه

مادرزنم زدم.

امــا مــن بــه ایــن حرفهــا کاری نداشــتم و گاهــی

متهــم و تکمیــل تحقیقــات ،پرونــده بــه دادگاه ارســال

فکـر میکنـی خانـواده همسـرت رضایـت بدهند؟دوسـت دارم

ازســر خیرخواهــی بــه او کمــک میکــردم .تــا آنجــا

و متهــم بــه قصــاص محکــوم شــد .امــا بــا رضایــت

کــه مــن میدانــم او ایــن اواخــر بــا دو بــرادر رفــت و

اولیــای دم قاتــل از قصــاص رهایــی یافــت.

فامیلشـان بـرود ولـی آنهـا او را با اصـرار خودشـان بردند.
چـرا مخالفـت نکردی؟مـن عاشـق همسـرم بـودم و دلـم

مریضـم.
از چه زمانی متوجه بیماریات شدی؟

تـاوان کارم را بدهـم و اصلاً بـه فکـر رضایت نیسـتم.

باشــگاه لیورپــول موافقتــش را با انتقال کوتینیو ســتاره برزیلی اش به

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

بارســلونا اعالم کرد .طبق ادعای رســانه های اســپانیايي ،کوتینیو در ازای
مبلــغ  100میلیــون پونــد راهی نوکمپ خواهد شــد و جایگزین نیمار در
بارسلونا می شود.

034-32117852

نگاهی به هفته اول لیگ یک

میـــاد بحرینی-ســـوت آغـــاز بـــازی

بهتریـــن بـــرد ایـــن تیـــم در هفتـــه اول بعـــد

هـــای لیـــگ یـــک از روز دوشـــنبه
ب ــه ص ــدا در آم ــد و  18تی ــم حاض ــر
در ایـــن لیـــگ هفتـــه نخســـت را
پشـــت ســـر گذاشـــتند.
در هفتـــه ای کـــه گذشـــت ،اســـتان
کرمـــان نتایـــج خوبـــی را از تیـــم
هایـــش شـــاهد بـــود و اگـــر از
ســـیرجان امتیـــازی خـــارج نمـــی
شـــد ،شـــروع خـــوب تیـــم هـــای
اس ــتان در لی ــگ ی ــک تکمی ــل م ــی
ش ــد .ب ــد نیس ــت ب ــه ط ــور مختص ــر
ب ــه ب ــازي كرمان ــي ه ــا ن ــگاه كني ــم.

نیـــز در هفتـــه نخســـت بـــا نتیجـــه  0-1گیتـــی

وارد دروازه شـــهرداری کـــرد.
گل زود هنـــگام دقیقـــا همـــان

کرمان/سه امتیاز اقتصادی

بـــر اســـاس قرعـــه مـــس بایـــد
هفتـــه اول بـــه تبریـــز ســـفر مـــی
کـــرد تـــا در مقابـــل تیـــم تـــازه
صعـــود کـــرده شـــهرداری قـــرار
بگیـــرد.
شـــاگردان احمـــد نخعـــی در ایـــن
بـــازی زود بـــه گل رســـیدند و
اکبرخـــواه مهاجـــم مـــس در دقیقـــه
 14بـــا فـــرار خـــود و در موقعیتـــی
تـــک بـــه تـــک اولیـــن گل بـــازی را

جدول

بـــرد مـــس کرمـــان مقابـــل شـــهرداری تبریـــز

مس کرمان برد،مس رفسنجان امتیاز گرفت،گل گهر امتیاز داد

پســـند اصفهـــان را شکســـت داده بـــود امـــا

چیـــزی بـــود کـــه مـــس مـــی

بهتریـــن بـــرد ایـــن تیـــم در شـــروع لیـــگ

خواســـت و برنامـــه بعـــدی کنتـــرل

برتـــر در ســـال  85بـــود کـــه در تهـــران بـــا

بـــازی بـــود کـــه مســـی هـــا خیلـــی
خـــوب و هوشـــمندانه جریـــان

یـــک گل پـــاس را شکســـت داد .حـــاال تاریـــخ

بـــازی را تـــا پایـــان بـــه ســـود خـــود

بعـــد از  11ســـال بـــرای مـــس تکـــرار شـــد.

در آوردنـــد و اولیـــن ســـه امتیـــاز

خونه به خونه بابل  1-1مس
رفسنجان/تقسیم امتیازات با

نتایج هفته اول لیگ یک

ن سـازی
نفـت مسـجد سـلیمان  0- 3ماشـی 
تبر یز
راهآهن تهران  4-0شهرداری ماهشهر
ملوان بندرانزلی  0 –1برق جدید شیراز
گلگهر سیرجان  1-1اکسین البرز
شهرداری تبریز 1 -0مس کرمان
ایران جوان بوشهر  1-0نساجی مازندران
خونه به خونه مازندران  1-1مس رفسنجان
آلومینیوم اراک  0-0صبای قم

ارزشـــمند فصـــل در تبریـــز بـــه
دســـت آمـــد.

www.payamema.ir
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از  11ســـال بـــود .مـــس دو فصـــل پیـــش

شهرداری تبریز  1-0مس

11

ورزش

10003432117834

فجرسپاسی شیراز  1-0بادران تهران

 2شلیک در  7تیر

خونـــه بـــه خونـــه بابـــل بایـــد در

ورزشـــگاه هفتـــم تیـــر بابـــل از علـــی
ســـامره و شـــاگردانش پذیرایـــی
مـــی کـــرد.
هـــر دو تیـــم کـــه بـــا تغییـــرات
عمـــده چـــه روی نیمکـــت و چـــه
در ترکیـــب وارد رقابـــت هـــا شـــده
انـــد ،در برابـــر هـــم کمـــی محتـــاط
کار را شـــروع کردنـــد امـــا مـــس
رفســـنجان بـــا گذشـــت زمـــان،
آشـــنایی بیشـــتری بـــا شـــرایط
بـــازی پیـــدا کـــرد و در دقیقـــه 34
بـــه گل اول بـــازی رســـید.
حمیـــد غالمـــی روی اشـــتباه دروازه
بـــان خونـــه بـــه خونـــه دروازه ایـــن
تیـــم را بـــاز کـــرد.در نیمـــه دوم تیـــم
بابل ــی خیل ــی زود گل تس ــاوی را ب ــه
ثم ــر رس ــاند و رمضان ــی در دقیق ــه 52

در ادامـــه تغییـــری در نتیجـــه

برنامه هفته دوم لیگ یک

امتیـــازات رضایـــت دادنـــد.

صبای قم  -نفت مسجدسلیمان

ایج ــاد نش ــد و دو تی ــم ب ــه تقس ــیم

گل گهر سیرجان  1-1اکسین
البرز/مدعی ناراضی

تیـــم مدعـــی گل گهـــر ســـیرجان در

اولی ــن ب ــازی خ ــود مقاب ــل اکس ــین
البـــرز امتیـــاز داد.

دوشنبه  23مرداد 1396

ماشینسازی تبریز  -فجر سپاسی شیراز
بادران تهران  -ایرانجوان بوشهر
مس رفسنجان  -آلومینیوم اراک
مس کرمان  -خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران  -گلگهر سیرجان

شـــاگردان بگوویـــچ در حالـــی کـــه

آیندهسازان برق جدید شیراز  -راهآهن تهران

نیمـــه اول را شکســـت بـــه پایـــان

شهرداری ماهشهر  -شهرداری تبریز

رســـاندند امـــا بـــا گل دقیقـــه 47

اکسین البرز  -ملوان بندر انزلی

محم ــد غالم ــی ب ــه ب ــازی برگش ــتند.
البتـــه ایـــن بـــازی مـــی توانســـت
گل هـــای بیشـــتری نیـــز داشـــته
باشـــد کـــه بـــا عملکـــرد خـــوب
ســـنگربان هـــای گل گهـــر و
اکســـین ،فقـــط همـــان دو تـــوپ از
خـــط دروازه هـــا رد شـــد.

ب ــرای خون ــه ب ــه خون ــه گلزن ــی ک ــرد.

نتایج هفته دوم لیگ برتر
تراکتورسازی تبریز  2-1پرسپولیس
سپیدرود رشت  2-1سیاه جامگان مشهد
فوالد خوزستان  1-1نفت تهران
سایپا کرج  2-3صنعت نفت آبادان
پارس جنوبی جم  2-3پیکان تهران
استقالل تهران  0-0استقالل خوزستان
پدیده مشهد  0-4سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان  0-3گسترش فوالد تبریز

افتضاح در لیگ یک!

مردان تکواندو کار در راه تاشکند

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته سوم

پنجشنبه  19مرداد 96

نفـت تهـران  -پرسـپولیس -ورزشـگاه تختـی

فوتبال

لیــگ یــک همچنــان

نقاهتــش را پشــت ســر مــی گــذارد!

نشــان مــی دهــد کــه

چــه وضعــی اســت؟ آقــا مگــر مجبــور بــه

قابلیــت هــای فراوانــی

تیمــداری هســتید؟! اصــا بیخیــال...

در ســورپرایز کــردن

تکواندو

نخســتین دوره مســابقات

مــردان تکوانــدوکاران کشــورمان بــا ترکیــب مهــدی

«جــام

ریاســت

اســحاقی و ابراهیــم صفــری (وزن  -54کیلوگــرم)،

فدراســیون

جهانــی»

محمــد صــادق دهقانــی (وزن  -58کیلوگــرم) ،آریــان

تهـران -سـاعت 20:45
اسـتقالل خوزسـتان – سـایپا تهران -ورزشـگاه
غدیر اهـواز -سـاعت 20:30
گسـترش فـوالد تبریـز  -سـپیدرود رشـت-

امــا مــورد دیگر...نــور ورزشــگاه شــهید بهشــتی

در منطقــه آســیا از روز

محمــدی و مهــدی یوســفی (وزن  -63کیلوگــرم)،

هــواداران فوتبــال دارد!

بوشــهر در جریــان بــازی ایرانجــوان بوشــهر و

جمعــه ( 20مردادمــاه) بــه مدت  3روز در «تاشــکند»

ســاالر وحیــدی و علیرضــا علیــاری (وزن -68

معمــوال هــر ســال شــاهد اتفاقــات عجیــب

نســاجی مازنــدران قطــع شــد!

ازبکســتان برگــزار میشــود کــه براســاس تصمیــم

کیلوگــرم) ،مهــدی جاللــی (وزن  -74کیلوگــرم)،

و غریــب در جریــان رقابــت هــای لیــگ

بــا توجــه بــه گرمــای هــوای بوشــهر ،بــازی هــا

فدراســیون جهانــی تکوانــدو و بــه منظــور افزایــش

عرفــان ناظمــی (وزن  -80کیلوگــرم) و احمــد

یــک هســتیم و ظاهــرا نــاف ایــن لیــگ

در ایــن شــهر زیــر نــور برگــزار مــی شــود .در

انگیــزه بازیکنــان و تیمهــا بــرای حضــور در ایــن

محمــدی (وزن  -87کیلوگــرم) صبــح روز چهارشــنبه

را بــا مســائلی بریــده انــد کــه در نــوع خــود

دقایــق ابتدایــی نیمــه دوم بــازی ایرانجــوان

رقابتهــا ،هــر تیــم میتوانــد عــاوه بــر ترکیــب

( 18مردادمــاه) راهــی ازبکســتان میشــوند.

و نســاجی ،نورافکــن هــای ورزشــگاه کامــا

کامــل خــود ،مــدال آوران ایــن رویداد را در مســابقات

هدایــت ایــن تیــم برعهــده «فریبــرز عســکری» بــه

پیـکان تهـران  -ذوب آهن اصفهان – ورزشـگاه

تیــم فوتبــال راه آهــن در بــازی خــود مقابــل

خامــوش مــی شــوند .بــازی فوتبــال در ظلمــات!

قهرمانــی آســیا  2018نیــز همــراه داشــته باشــد.

عنــوان ســرمربی و «علــی محمــد بســحاق» بــه

شهدا شهرقدس -سـاعت 20:30

شــهرداری ماهشــهر فقــط  10بازیکــن داشــت و

البتــه بــا کلــی ســروصدا نــور ورزشــگاه بعــد

تیــم ملــی تکوانــدو کشــورمان کــه بــا هدایــت فریبرز

عنــوان مربــی میباشــد.

صنعـت نفـت آبـادان – پدیـده خراسـان-

بــا ترکیــب ناقــص وارد زمیــن شــد!

از وقفــه چنــد دقیقــه ای وصــل شــد و بــازی

عســکری خــود را مهیــای حضــور در مســابقات

گفتنــی اســت؛ مســابقات «جام ریاســت فدراســیون

ورزشـگاه تختـی آبـادان -سـاعت 20:30

اســتثنایی

هســتند.

نکتــه جالــب تــر اینکــه يكــي از دروازه بانــان

مجــددا از ســر گرفتــه شــد.

هنرهــای رزمی-ترکمنســتان مــی کنــد ،پیــش از

جهانــی» در منطقــه آســیا  G2اســت و به نفـرات اول

راه آهــن در نيمــه دوم بــه عنــوان بازيكــن وارد

بــه هــر شــکل از ایــن دســت ســوژه هــای جالــب

حضــور در ایــن رویــداد در مســابقات «جــام ریاســت

تــا ســوم بــه ترتیــب  12 ،20و  7.20امتیاز در راســتای

زميــن شــد کــه ایــن دروازه بــان مدتــی پیــش

هنــوز هــم انتظــار لیــگ یــک را مــی کشــند.

فدراســیون جهانــی» در منطقــه آســیا شــرکت خواهد

افزایــش رنکینــگ المپیــک تعلــق میگیرد.

ربــاط صلیبــی اش را جراحــی کــرده و دوران

کــرد.

ورزشـگاه متعاقبـا  -سـاعت 19:45
جمعه  20مرداد 96
سـیاه جامـگان مشـهد  -فـوالد خوزسـتان-
ورزشـگاه متعاقبـأ اعلام مـی شـود -سـاعت
2 0:30

فـوالد مبارکـه سـپاهان  -پـارس جنوبـی جم-
ورزشـگاه نقش جهـان اصفهان -سـاعت 20:30
اسـتقالل تهـران – تراکتورسـازی تبریـز-
ورزشـگاه آزادی تهـران -سـاعت 20:45

هفته چهارم

دیدار علیرضا جهانبخش و سروش رفیعی در هلند .جهانبخش از سن

پدیده  -استقالل خوزستان

پایین به اروپا رفت و قید پول زیاد کشورهای عربی را زد .او حاال یکی

پارس جم  -صنعت نفت

از مهره های اصلی تیم ملی است .رفیعی اما در سال منتهی به جام

ذوب آهن  -سپاهان

جهانی ،پول را به پیشرفت ترجیح داد و به قطر رفت.

سپیدرود رشت  -پیکان
تراکتورسازی  -نفت تهران
فوالد خوزستان  -گسترش فوالد
سایپا  -استقالل
پرسپولیس  -سیاه جامگان

هفته پنجم

استقالل  -پدیده

مربع آتشين پارس سنت ژرمن در فصل جدید.

نفت آبادان  -ذوب آهن
استقالل خوزستان  -پارس جنوبی
دروازه بانی مهدی طارمی در تمرین پرسپولیس .شاید طارمی

پیکان  -فوالد خوزستان

جــاری می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشــته

با این کار بتواند بهتر راه گلزنی را پیدا کند تا هر بازی هواداران

سیاه جامگان  -نفت تهران

باشــد .پاریســی ها امیدوارند بتوانند به جز فرانســه ،در

پرسپولیس را سکته ندهد.

سپاهان  -سپیدرود

نيمــار ،وراتي ،دي ماريــا و كاواني .این تیم در فصل

اروپــا هم جام بیاورند.

گسترش فوالد  -پرسپولیس
سایپا -تراکتورسازی
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سرگرمی

آیا می دانید
آیــا میدانیــد کشــور تایــوان از
نظــر موقیعــت جغرافیائــی در
خطرناکتریــن نقطــه جهــان قــرار
دارد

فروردیـن :امـروز بهـرام -یعنی سـیاره بخت شـما -در

حالیكـه بـا نپتـون تاریك روبرو میشـود خبرهـای زیادی
اسـت كـه میتوانـد بـا دوز و كلـك شـما را بـه سـوی

آیــا میدانیــد در جهــان فقــط ۷
آیــا میدانیــد تشــکیل و تولــد

كـه در محـل كارتـان ضروری به نظر میرسـد را به دسـت

هزار ببر وجود دارد
ســیاره ای مشــابه زمیــن حداقــل بــه
 ۳میلیون ســال نیاز دارد
آیــا میدانیــد بــرای فــرار از
جاذبــه زمیــن بــه ســرعت ۱۱
کلیومتر در ثانیه نیاز اســت
آیــا میدانیــد ظــروف پالســتیکی
 ۵۰هــزار ســال در برابــر تجزیــه و
فرسودگی مقاوم اند
آیــا میدانیــد آب گــرم زودتــر از
آب سرد یخ میزند
آیــا میدانیــد از یــک درخــت
معمولــی مــی تــوان  ۵۰۰تــا ۱۰۰۰
کیلــو کاغذ تولید کرد
آیــا میدانیــد آهــن فلــزی اســت
کــه بیشــتر از دیگــر فلــزات در جهــان
مصرف دارد
آیــا میدانیــد مغــز بیشــتر
انــرژی را در بــدن مصــرف میکننــد
بــه همیــن دلیــل هــم از ســایر نقــاط
بدن گرمتر است
آیــا میدانیــد انجیــر خشــک
کــرده  ۶برابــر انجیــر تــازه مقــوی تــر
است
آیــا میدانیــد ســاالنه  ۸۶ملیــون
نفــر بــه جمعیــت جهــان اضافــه مــی
شود
آیــا میدانیــد بــا پیشــرفت علــم
هنــوز بــرای دانشــمندان ســاختن
عسل کشف نشده است
آیــا میدانیــد %۹۰مــردم در
نیمکره شــمالی زندگی میکنند
آیــا میدانیــد درخــت خرمــا نــر
هرگز بار نمی آورد
آیــا میدانیــد پروتیــن تخــم
مــرغ بیشــتر از شــیر و گوشــت
است

(شاتو بریان)

بوریتوی مرغ

را از ابعـاد دیگـری دریافـت میكنـد ،بـه خاطـر همیـن
احساساتی كه فراموششان كرده بودید سوق بدهد.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

میبیند معدهاش بیمار است و همه چیز را هضم نمیکند .

034-32117852
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طالع بینی روز

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش میخواهد بخرد

اردیبهشـت :شـما هنوز نتوانسـتهاید خط مشی درستی

بیاورید.

خـرداد :شـما بـا وضعیتهـای معماگونـه و ضـد نقیـض

آشـنایی كامـل داریـد ،بـا ایـن حال امـروز با یـك معمای
غیر قابل حل روبرو شدهاید.

تیـر :امروز شـما از دید احساسـی خـوب كار كردهاید ،اما

اگـر منظـور خـود را روشـن بیـان نكنیـد نتیجـه معكوس
خواهید گرفت.

مرداد :حاال كه در اواسـط ماه تابسـتانی مرداد هسـتیم،
زندگـی شـما بایـد پـر جنـب و جوش تر شـده باشـد ،اما

در ورای ظاهـر خـوب و شـاد زندگـی چیـز دیگـری نهفتـه
است.

شـهریور :بـرج فلكی سـنبله به همراه سـه سـیاره دیگر

دست به یكی كردهاند تا زندگی شما را به هم بریزند.

مهـر :بـه خاطر دوسـتانتان و طرز فكرشـان راجع به خود

بوریتــو یــه دســتور مکزیکیــه ،کــه مــی تونیــد

بــا هــم ترکیــب کنید.مرغهــا رو در ماهیتابــه

اکثــر موادشــو از قبــل آمــاده کنیــد .مــواد الزم

بــرای حــدود  ۱۰دقیقــه تــا مغزپخــت بشــن،

جهــت تهیــه بوریتــوی مــرغ :ران مــرغ  4عــدد،

بپزیــد .در میــان پخــت اونهــا رو برگردونیــد.

فلفــل پاپریــکا  1قاشــق غذاخــوری ،پــودر زیــره

مرغهــا رو کنــار بذاریــد تــا خنــک بشــن و بعــد

 1/2قاشــق غذاخــوری ،روغــن زیتــون بــه میــزان

تکهتکــه کنیــد ۱.قاشــق غذاخــوری روغــن در

الزم ،نمــک بــه میــزان الزم ،فلفــل ســیاه بــه

ماهیتابـهای بــزرگ روی حــرارت متوســط رو بــه

میــزان الزم ،ســیر  2حبــه ،گشــنیز  1دســته،

بــاال گــرم کنیــد ،ســیر و ســاقههای گشــنیز رو

کنســور لوبیــا چیتــی  400گــرم ،برنــج  200گــرم،

بــرای  ۱دقیقــه در اون تفــت بدیــن .لوبیــا

لیمــو تــرش  1عــدد ،کوچــه فرنگــی  4عــدد،

آبکــش شــده رو اضافــه کنیــد و بــرای چنــد

پیازچــه  4شــاخه ،کاهــو یــک عــدد کوچــک،

دقیقــه دیگــه تفــت بدین.برنــج پختــه رو اضافــه

نــان ترتیــا  4عــدد ،پنیــر چــدار  80گــرم ،ماســت

کنیــد و مــواد رو بــرای  ۵دقیقــه دیگــه و یــا تــا

چکیده  4قاشق غذاخوری.

زمانــی کــه تــرد بشــن ،تفــت بدیــن (مــدام

ماهیتابــه گریــل رو گــرم کنید.رانهــای مــرغ رو

مــواد رو هــم بزنیــد).در آخــر رنــده پوســت

بیــن  ۲کاغــذ روغنــی بذاریــد و بــا پشــت

لیمــو رو بــه همــراه نیمــی از برگهــای گشــنیز

ماهیتابــه اونهــا رو بکوبیــد تــا بــه پهنــای نیــم

اضافــه کنیــد .مــواد رو هــم بزنیــد و بعــد از روی

ســانتی متــر بــاز بشــن .اونهــا رو در کاســه

حــرارت

سالســا،

بزرگــی بریزیــد و فلفــل پایریــکا ،پــودر زیــره و

گوجهفرنگــی ،پیازچــه و آب لیمــو رو بــا بقیــه

قــدری روغــن زیتــون بــه اونهــا اضافــه کنیــد.

ب رگهــای گشــنیز ترکیــب کنیــد .بــه اونهــا

قــدری نمــک و فلفــل ســیاه بــه اونهــا بزنیــد و

قــدری نمــک و فلفــل ســیاه بزنید.هــر نــان

ناراحـت نشـوید .هم اكنـون نیز به خاطر اعتمـاد به نفس
زیادتـان ،قضاوتهـای شـما از قضاوتهـای افـراد دیگـر

اهمیت بیشتری دارند.

بردارید.بــرای

تهیــه

ترتیــا رو بــرای حــدود  ۱دقیقــه در ماهیتابــه
گریــل ،حــرارت بدیــن و بعــد روی ســطح کار
بذاریــد ۱ .قاشــق از ترکیــب برنــج و لوبیــا۱ ،
قاشــق از سالســا و بعــد یــک مشــت پــر کاهــو
و مــرغ تکهتکــه شــده در وســط نــان بذاریــد.
کمــی پنیــر روی اونهــا رنــده کنیــد و  ۱قاشــق
غذاخــوری ماســت اضافــه کنیــد .حــاال نــان رو
بپیچیــد .بقیــه بوریتوهــا رو هــم بــه همیــن
شکل بپیچید و سرو کنید.

سودوکو شماره 965

آبـان :شـما امـروز بـا یـك نفر آشـنا شـده ایـد كـه كامالً

حواسـتان را پـرت كرده ،تمام قواعد معمـول و عرفی را در

پاسخ سودوکو شماره 964

هم شكسته و شما را كامالً از انزوا خارج كرده است.

آذر :امـروز شـما خیلـی رویایـی فكـر میكنیـد ،گویی كه
درون ابرهـا زندگـی میكنیـد! و چـون حرف و عمل شـما

یكـی نیسـت دیگـران هـم زیـاد انگیـزه ندارند كه شـما را
به زندگی واقعی خود برگردانند.

دی :امـروز حتـی بهتریـن برنامهریزیهـا نیـز نمیتوانـد

موفقیـت شـما را تضمیـن كنـد ،ولـی بـا همه ایـن احوال
خودتـان را نگـران نكنیـد .بـه خاطـر اینكـه بـه اهدافتـان
نرسـیدهاید انقـدر از خـود انتقـاد نكنیـد ،بلكه سـعی كنید
بی دقتیهای خود را برطرف كنید.

بهمن :شـما هیچ وقت با یك جواب سـاده راضی نمی شـوید

و همیشه دوست دارید كه بیشتر بدانید .اما اگر به این نتیجه
ً
دقیقا فهمیدهاید به دنبال چه چیزی هستید ،شاید
برسید كه
نارضایتیتانكمتربشود.

اسـفند :امـروز سـیاره بخت شـما ،یعنی نپتـون به كمك
بهـرام شـجاع جـان تازه ای میگیرد ،و شـما نیز وسوسـه

میشوید كه تفكرات خود را به واقعیت تبدیل كنید.

جدول شماره 965

افقی

 .1نوعــی جرثقیل برای بلند کردن

و جابجا کردن بارهای ســنگین -
نوشــابهای است گازدار با مزه شیرین
و ترش
 .2ورم بنــا گوش  -زادگاه نیما  -گالبی
 .3خانــگاه  -پیاله آبخوری  -میانه
بدن  -آبکی
 .4از حــروف یونانی  -مبارکی  -توجه
به امری

 .5دریا  -زندانیان  -فراموشــی

 .12مخفــی  -درورگری  -عیب عار

 .6پیر شــدن  -درمان  -سگ

 .13عــدد خیطی!  -تکه پارچه کهنه -

 .7نامــوس  -چهار قد  -حرف آخر

مادر آذری  -ورم

 .8بهشــت  -شاعر قصیده سرای قرن

 .14دور کننــده  -پایتخت اتریش -

ششم  -برقرار

طوالنی

 .9نمایش تلویزیونی  -پیراهن یا دامن

 .15فــرح بخش  -پهلوان زورخانه

زنانه بلند  -از شهرهای خراسان رضوی
 .10حشــره سمج!  -پراکنده  -برچسب
 .11کارگزار  -ابزار دســت بنا  -لحظه

عمودی

 .1چرخ اتومبیل  -کســی که به سختی

کوتاه

انتخاب میکند و میپسندد
 .2نوعی راه رفتن اســب  -ذره باردار -
درخت جوان
 .3روز آینــده  -عدد حمام!  -کل و
تمام  -نت چهارم
 .4دســته ورزشی  -دفتر عکس -
بستر
 .5چهــره و صورت  -آقای فرنگی -
سپرده و ودیعه
 .6میوهای که در قرآن ذکر شــده است
 عکــس العمل  -حواب های .7رهبر  -گل زینتی  -خار ســر دیوار
 .8کشــور خوشبخت!  -قلندر  -نیروی
حیات
 .9افشــای راز  -قوی جثه  -داستان
بلند
 .10دنــدان تیز حیوانات  -از خوراک

گوشتی  -از انواع خط

 .13جنــس به ظاهر قوی  -مخفف

 .15بخش مرکزی شهرســتان اردبیل -

 .11مالک  -مســابقه اتومبیلرانی -

آنکه  -چه بســا  -سمبل

از آثار معروف صادق چوبک

حرف فاصله

 .14چــاه فاضالب  -زمین دور از آب -

 .12شــهر بلغارستان  -سلول  -بیخطر

کشور نوشابه!

10003432117834

در این صفحه برای اطالع از مهم ترین خبرهای دیگر استانها

صفحه اول برخی روزنامههای محلی را آورده ایم .

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

034-32117852

بوشهر

روزنامه «بامداد جنوب»

از آزاد

سازی  450میلیون قطعه بچه ماهی در شمال
و جنوب خبر داده.

اصفهان

روزنامه «اصفهان زیبا»

در گزارشی

به موضوع شرکت های دانش بنیان پرداخته
و گفته اصفهان جایگام دوم بیشترین تعداد
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اصفهان

فارس

مازندران

روزنامه «تماشا»

مردم داراب در مجلس گفته سهم استان
فارس در تولید ناخالص ملی افت کرده است.

روزنامه «دیار سبز»

در صحبتی از

مدیر کل آموزش پروش این استان گفته
 66درصد دانش آموزان الکترونیکی ثبت نام

بوشهر

روزنامه «پیام عسلوییه»

از

پرداخت تسهیالت اعتباری بانکی به واحدهای

www.payamema.ir

روزنامه «اصفهان امروز»

از

انتخاب  8گزینه اصلی برای تصدی مسوولیت

شهرداری این شهر خبر داده.

شرکت های دانش بنیان را در اختیار دارد.

در صحبتی از نماینده
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پیام دیروز

البرز

روزنامه «پیام آشنا»

از دستگیری 27

نفر از عناصر گروه تروریستی داعش خبر داده.

معدنی استان بوشهر خبر داده.

هرمزگان

روزنامه «دریا»

در گزارشی به موضوع

تولید ساالنه  300تن ماهی در سازه های

آبخیزداری هرمزگان پرداخته.

مازندران

روزنامه «خبرشمال»

از پیش بینی

اختصاص یک سوم اراضی شالیزاری ب کشت
دوم ورتون خبر داده.

کرده اند.

هرمزگان

روزنامه «ندای هرمزگان »

از به

هم پیوستن بندرعباس مسقط با اولین پرواز
چارتر خبر داده.

خوزستان

روزنامه «کارون»

در گزارشی به موضوع

تاالب شادگان پرداخته و وضعیت آن را بغرنج
توصیف کرده است.

همدان

روزنامه «سپهر غرب»

از فعال شدن

 450واحد تولید که تعطیل شده بودند خبر
داده.

14

www.payamema.ir

بازار

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

در صفحه بازار امروز راهنمای
خرید قاشق و چنگال را می خوانید.

034-32117852
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سرویس «قاشق و چنگال»
و نکاتی برای خرید
بـرای مـا آدم هـای امـروزی ،اینکـه غـذا را
در چـه ظرفـی و بـا چـه وسـیله ای صـرف
کنیـم ،اهمیتـی بـه انـدازه خود غـذا دارد .هر
روز شـاهد عرضـه سـرویس هـای گوناگـون
غذاخـوری بـا طـرح هـای زیبـا و جدیـد در
بـازار هسـتیم .یکـی از کاالهایـی که اسـتفاده
از آن بسـیار مرسـوم اسـت ،قاشـق و چنـگال
اسـت و البتـه کارد غذاخـوری .کاالیـی کـه بـر
خلاف گذشـتگانمان هیـچ کدام از مـا تمایلی
بـه عـدم اسـتفاده از آن هنـگام صـرف غـذا
نداریـم و معمـوال بـدون قاشـق و چنـگال
غـذا نمـی خوریـم .بـا توجـه بـه ایـن موضوع
در ایـن بخـش مجموعـه نکاتـی کـه هنـگام
خریـد ایـن کاال بایـد مـد نظـر قـرار داد بـه
شـما یـادآوری مـی کنیـم.

بودجه خود را مشـخص کنید

ایـن یـک اصـل کلـی در مـورد خریـد تمـام

کاالهاسـت .مشـخص کـردن بودجـه قبـل از
خریـد موجـب مـی شـود شـما دایـره جسـت
وجـوی محدودتـری داشـته و راحـت تر کاالی
مـورد نظـر را بـا قیمـت مـد نظـر خریـداری
کنیـد .پـس قبل از خریـد از میـان نمونه های
ارزان قیمـت ،میـان قیمـت و گـران قیمـت
یکـی را انتخـاب کنیـد .معمـوال سـرویس های
کامـل قاشـق و چنـگال ارزان ،قیمتـی حـدود
 ۲۵۰هـزار تـا  ۵۰۰هـزار تومـان دارنـد .میـان
قیمـت هـا هـم قیمتـی هـم بیـن ۵۰۰هـزار تـا
یـک میلیـون تومـان دارنـد و گـران قیمـت ها
نیـز بـا قیمتـی حـدود یـک میلیـون تـا شـش

برند مـورد نظر را معین کنید

در حـال حاضـر برندهـای گوناگونـی در بـازار

پژو  207جدید 42,400,000...........................................

موجودنـد کـه اکثـرا چینـی هسـتند .امـا ایـن

پژو  . 206تیپ 33,700,000 .................................. 2

کاال بـازاری بسـیار پرتنـوع دارد کـه بهتر اسـت

رنو کپچر 115,000,000 .......................................... 2017

بـا بررسـی و تحقیـق ،یکی از برندهـای موجود

سمند 31,700,000 .................................................. LX

در بـازار را انتخـاب کنیـد.

پژو پارس 41,100,000 ........................................... LX

مشخص کنید به چه تعداد
قاشق و چنگال نیاز دارید

وانت آریسان دوگان ه سوز 26,500,000 .....................
پژو پارس سال  .دوگانه سوز 39,000,000 .............
پژو  206صندوقدار 39,400,000 ......................... V8

یـک سـت  ۱۲نفـره قاشـق و چنـگال مرکـب

رانا LX

غذاخـوری۱۲ ،عـدد کارد غذاخـوری ۱۲ ،عـدد

سایپا

خـوری ۱۲ ،عـدد کارد میـوه خـوری ۱۲ ،عـدد

ساینا 28,300,000 ............................................... EX

از  ۱۲عـدد قاشـق غذاخـوری ۱۲ ،عـدد چنـگال
قاشـق مرباخـوری۱۲ ،عـدد چنـگال میـوه

خـوری ۱۲ ،عـدد قاشـق بسـتنی خـوری،
 ۱۲عـدد قاشـق سـوپخوری ،قاشـق سـرو
خورشـت ،کارد ماهـی ،چنـگال ماهـی ،کارد
اسـتیک ،کارد سـرو کیـک ۲ ،کفگیـر برنـج۲ ،
مالقـه سـوپ ،مالقـه سـس ،قاشـق و چنـگال
سـاالد ،گیـره قنـد و شـیرینی ،قاشـق عسـل
و قاشـق شـکر اسـت .اگـر بـه تعـداد کمتـری
قاشـق و چنـگال احتیـاج داریـد ،مـی توانیـد
بـه سـراغ فروشـندگانی برویـد کـه ایـن کاالها
را بـه صـورت فلـه ای می فروشـند و هر تعداد
کـه مـی خواهیـد در سـت هـای شـش عددی
خریـداری کنیـد .امـا اگـر بـه تعـداد بیشـتری
نیـاز داریـد ،مـی توانیـد دو سـرویس تهیـه
کنیـد .

تکه هـای اضافی را تهیه کنید

پیشـتر سـرویس قاشق و چنگال ،از یکسری قاشق
و چنـگال غذاخـوری اصلـی همـراه یـک سـرویس
مخصـوص دسـرخوری ،چایخـوری و مرباخـوری و
کارد و چنـگال کیک خوری تشـکیل شـده بـود .اما
امـروز انـواع کفگیـر ،مالقه ،قاشـق هـای مخصوص
سـوپ و بسـتنی و گیـره سـاالد آنهـا را همراهی می
کنـد .تکـه هـای مختلـف یـک سـرویس قاشـق و
کارد و چنـگال بـا هـر سـبکی که باشـد ،چـه مدرن
و چـه آنتیـک ،تاثیـر زیادی بـر جلـوه چیدمان میز
مـی گـذارد؛ امـا امـروزه ،کمتـر پیـش مـی آیـد از
سـرویس های کامـل کارد و چنگال برای سـرو غذا
از کارد و چنـگال و قاشـق غذاخـوری و چایخـوری
بـه شـکل معمـول خود اسـتفاده مـی کننـد .در کل
عرضـه قاشـق و چنـگال بـه شـکل عددی ،دسـتی،
جیبـی ،۱۳۶،۱۲۴ ،۹۲ ،۳۰ ،۲۴ ،۱۲ ،و  ۱۴۸پارچـه با
جعبـه چوبـی و چرمی و کنسـول های ویـژه صورت
مـی گیـرد .برخـی یـا بهتـر اسـت بگوییـم اکثـرا
سـرویس هـای ارائـه شـده بـرای بـازار ایـران فاقد
کارد غذاخـوری هسـتند و بایـد ایـن تکـه به صورت
جداگانـه خریـداری شـوند .پـس هنـگام خریـد به
ایـن موضـوع توجـه کنید.

نقدینگی رشد کرد
حجــم نقدینگــی در پایــان اردیبهشــت مــاه امســال بــا رشــد  ۲۴.۱درصــدی در
مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال قبــل بــه بیــش از  ۱۲۸۹هــزار میلیــارد تومــان

درصد

بدهــی سیســتم بانکــی منتشــر کــرده ،نشــان میدهــد کــه رقــم نقدینگــی
در اردیبهشــت مــاه بــا رشــد  ۲.۸درصــدی نســبت بــه اســفند ســال گذشــته
مواجــه بــوده و از  ۱۲۵۳هــزار میلیــارد تومــان بــه  ۱۲۸۹هــزار میلیــارد رســیده
در عیــن حــال کــه ایــن رقــم در اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته حــدود ۱۰۳۸
هــزار میلیــارد تومــان گــزارش شــده بــود.

کسب و کار

چلوجوجهکبابمخصوص 14000....چلوخورشتقلیهماهی

چلو کباب کوبیده ( 12000.................ماهی شیر)سه شنبه ها15000.....

چلوکباببختیاری 18000..............چلو رولت مجلسی

زرشک پلو با مرغ( 9500...................پنجشنبه ها)20000....................

چلوخورشتقیمه 9000..................چلوزعفرانی5000.........................

چلوخورشتسبزی 9000..............کشکبادمجان6000....................

چلوخورشتفسنجان 14000.......ساالدفصل3500...........................

چلوخورشتقیمهبادمجان 9500....ماست ساده

استامبلی 6500..................................ماست موسیر

چلومیگودوپیازه(یکشنبهها) 22000ماستخیار2500...........................

چلوخورشتبامیه(دوشنبهها) 12000زیتونساده2000...........................
مرغآلوچه(چهارشنبهها) 12000...زیتونپرورده2500......................

قـراردادن

سـیم

کارت،

فیـش خروجـی بـرق بـا خروجـی
مخصـوص کارتخـوان ،داری یـک
خروجـی پـورت لـن ،اتصـال بـه
 WiFiتـا  ۱۰نفر وجود فیش شـارژ
مجـزا بـرای شـارژ دسـتگاه حیـن
اسـتفاده از دسـتگاه
کارتخـوان بطـور همزمـان ،وجـود
یـک کلیـد جهـت روشـن نمـودن
دسـتگاه

مبـدل

و

دسـتگاه

کارتخـوان ،بهـره گیـری از دو

 ،mahقابـل اسـتفاده بـه عنـوان
مـودم همـراه بـا اینترنـت پـر
سـرعت ،امـکان ثابـت که آسـان به
دسـتگاه کارتخـوان ،ارسـال به همه
نقـاط کشـور.
تماس09030112600 :

دستگاه سبزی
خرد کن

قیمت توافقی

ســالم .ظرفیــت  10کیلو.تیــغ
دســتگاه نــو اســت.
تماس09138483266 :

کـه بتـوان آنهـا را برای شسـت وشـو در ماشـین
ظرفشـویی قـرار داد ،به طوری که آسـیب نبینند.
در ایـن خصـوص هرچـه جنس قاشـق و چنگال
محکـم تـر و مقـاوم تـر باشـد ،بهتـر اسـت.
سـرویس هـای قدیمی سـاخته شـده از اسـتیل
سـبک و نـازک و دارای دسـته هـای چوبی ،برای
قـراردادن در ماشـین هـای ظرفشـویی امـروزی
مناسـب نیستند.

سرویسی تهیه کنید که سیاه
نشود

مشـاهده شـده اسـت کـه برخـی از سـرویس
هـای قاشـق و چنـگال پـس از مدتـی سـیاه
و کـدر مـی شـوند .برخـی نیـز رد آب روی آنهـا
مانـده و رد سـیاه رنگـی روی قاشـق و چنـگال

و کارد مـی گـذارد .دقـت کنیـد سرویسـی
خریـداری کنیـد کـه ایـن مشـکل را نداشـته
باشـد .بـه همیـن دلیـل بهتـر اسـت سـرویس
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باتـری داخلـی بـا ظرفیـت 4500

دارای

هـای قاشـق و چنـگال بایـد بـه گونـه ای باشـند

از فروشـنده ضمانـت بگیریـد.

سیسـتم 2Gو  3Gبـه صـورت

قیمت ۳۷۰٫۰۰۰ :تومان

بایـد توجه داشـته باشـیم امروزه همه سـرویس

گارانتـی دار خریـداری کنیـد و بابـت این موضوع

هوشـمند و اتصـال خـودکار ،دارای

دارای شـیار سـیم کارت جهـت

سرویس ضدخش خریداری
کنید

تن

افزایــش یافــت .تازهتریــن آمــاری کــه بانــک مرکــزی از وضعیــت دارایــی و

کارت خوانتون رو
بی سیم کنید !!!

........................................................

تیبا  - 2هاچ بک EX

در یـک ضیافت شـام اسـتفاده شـود و اغلـب افراد

بســیاری از خانــم هــا معتقدنــد ســرویس هــای کنســولی خیلــی شــیک
تــر از ســرویس هــای سامســونتی اســت و ســرویس هــای سامســونتی
در کابینــت آشــپزخانه ،بــه ســختی جابــه جــا مــی شــوند ،ولــی بایــد در
نظــر داشــته باشــید اگــر منــزل شــما فضــای کافــی بــرای ایــن ســرویس
کنســولی نــدارد از خریــد آن خــودداری کنیــد .در عیــن حــال در نظــر داشــته
باشــید از نمایندگــی هایــی خریــد کنیــد کــه ضمانــت و گارانتــی الزم را بــرای
محصــوالت خــود داشــته باشــند.

34,400,000

سایپا 22,000,000 ..................................................... 111

قاشـق چایخـوری ۱۲ ،عـدد قاشـق شـربت

کنسولی می خواهید یا سامسونتی

09130513971 - 03432821300
بلوارجمهوری،بلوارصادقیه،چهاررهبهشت

ایران خودرو

دنا با موتور 44,500,000 ..................................... EF7

میلیـون و حتـی بیشـتر بـه فروش می رسـند.
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قیمت خودرو «صفر»

مرغ گرم

کمترین قیمت6980 ........... :

بیشترین قیمت7580 ......... :

تخم مرغ

کمترین قیمت4400 ............. :

بیشترین قیمت5250 ......... :

گوشت گوسفند

کمترین قیمت36000 .......... :
بیشترین قیمت39500 ...... :

گوشت گوساله

کمترین قیمت25000 .......... :
بیشترین قیمت29000 ....... :

کیا سراتو اتومات

27,500,000

.....................

...................................

پارس خودرو

برلیانس  H220دنده ای

90,500,000

39,500,000

....................

رنو ساندرو اتوماتیک 53,200,000 ...........................
برلیانس  H330اتوماتیک

...............

55,700,000

........

120,000,000

ون هایس (برلیانس )H2L

کرمان خودرو

جک  S5اتوماتیک

...............................

95,500,000

جک  J5اتوماتیک

................................

65,000,000

هیوندای  I20جدید

...............................

86,000,000

جک  S5دنده ای 84,000,000 ...................................

مدیران خودرو

ام وی ام S X33

............................

76,500,000

..........................

59,500,000

 550 MVMاتوماتیک

.........

45,000,000

.............

74,000,000

 315 MVMهاچبک  .اسپورت
چری آریزو )Excellent( 5

بهمن

مزدا 3تیپ  4صندوق

ام جی پارس
ام جی  360دنده

ام جی 360

دار ................

ای...........................

اتوماتیک..........................

118,500,000

53,000,000
62,000,000

واردات گیره کاغذ درکمترازیک ماه
---- 24تــن اشــياء دفتــرکار از قبيــل گيــره نامــه ،كاغــذ گيــر و  ...بــه ارزش
بــر اســاس آمــار گمــرک در یــک ماهــه نخســت ســال  96قریــب بــه

ریالــی  2482586472و ارزش دالری  76583وارد کشــور شــده اســت.
کشــور چیــن بــا صــادر کــردن  18تــن اشــياء دفتــرکار از قبيــل گيــره نامــه،
كاغــذ گيــر و  ...بــه ارزش دالری  45480و ارزش ریالــی  1474354866و
همچنیــن کشــور تایــوان بــا صــادرات  6تــن اشــياء دفتــرکار از قبيــل گيــره
نامــه ،كاغــذ گيــر و  ...بــا ارزش ریالــی  1008231606و ارزش دالری 31103
جــزو کشــورهایی هســتند کــه ایــن محصــول را بــه ایــران صــادر مــی کننــد.

اقـالم مصرفـی
گوشت منجمد

کمترین قیمت22400 .......... :

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

بیشترین قیمت24900 ........ :

حبوبات

لوبیا چیتی 10500 ...................

عدس 6000 .............................
لپه 9000 ...................................
لوبیا قرمز 9300 ....................
نخود 8500 ...............................

خشکبار

گردو 57000 .............................
فندق 34000 ...........................
پسته 44000 ...........................

نب
ض بازار

دنیای
مجازی

10003432117834

مایکروسافت روز گذشته رسما اعالم کرد که سرویس اسپاتیفای بهزودی
به کنسول ایکسباکس اضافه خواهد شد .در ویدیوی منتشر شده از
 Major Nelsonدر یوتیوب ،تصاویری از اجرای اسپاتیفای بر روی
ایکسباکس دیده میشود که نشان از قابلیت اجرای این برنامه در حین
بازی دارد.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

034-32117852

بازیهای iOS
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بازیهای  iOSو اندروید

Monument Valley

Framed

پرندگان خشمگین  -تکامل

در ایـن بـازی در هـر مرحلـه بـا یـک

ایـن بـار بایـد تیمـی از پرنـدگان در

یـا چنـد سـازه کـه تعامـل بـا هرکـدام

کالسهـا و تواناییهـای مختلـف را

قالـب داسـتانهای مصـور قـرار میدهد

بـر سـاختار دیگـری تأثیـر میگـذارد

همـرا ه خـود بـه نبـرد بـا خوکهـا ببریـد

کـه جابهجایـی هریـک از قابهـای

روبـهرو هسـتید و بایـد بـا کمـک هـر دو

و بـا ارتقـای هرکـدام از آنهـا ،بـه نمونـه

کوچکتـر صفحـه ،سرنوشـت قهرمان در

شـخصیت معماهـای متنـوع را حل کنید

قویتـر و جدیدتـری دسـت پیـدا کنیـد.

حـل معماهـا و ادامـه داسـتان را تغییـر
میدهـد.

و راه خـروج را همـوار سـازید.

الزام دریافت مجوز شبکههای اجتماعی
خارجی در ایران

وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات
بـرای توسـعه پیامرسـانهای اجتماعی
داخلـی دارای مجـوز و ایجـاد مزیـت
رقابتـی نسـبت بـه نمونههـای خارجـی

پـردازش دادههـای عظیـم مرتبـط بـا

مرکـز ملـی فضـای مجـازی بـا هـدف

تبصره ،تعریف شـده است.

سـاماندهی پیامرسـانهای خارجـی و

طبـق ایـن مصوبـه ،در صورتـی که بیش

فعالیـت

فراگیـری پیامرسـانهای اجتماعـی

از  ۵۰درصـد سـهام پیامرسـانی متعلـق

اجتماعـی در داخـل کشـور و ممانعت از

داخلـی ،اعلام کـرد کـه شـبکههای

بـه شـخص ایرانـی باشـد و میزبانی آن

دسترسـی غیـر مجاز بـه آنها ،توسـعه

اجتماعـی خارجـی بـرای فعالیـت در

صرفـا در داخـل کشـور انجـام شـود و

و تسـهیل تولیـد محتـوای داخلـی و

ایـران باید مجوز بگیرند.

امـکان اعمـال حاکمیـت در آن وجـود

ارتباطـات سـالم اجتماعـی و اقتصـادی

مطابـق بـا جزئیـات ایـن مصوبـه

داشـته باشـد ،پیامرسـان اجتماعـی

بـر اسـاس نیازمندیهـای داخلـی و

بهعنـوان خروجـی جلسـات  ۳۶تـا ۴۰

داخلی در نظر گرفته میشـود.

ارزشهـای ایرانـی اسلامی و نیـز

حفـظ و صیانـت از هویـت ملی و دینی،

شـبکههای

و

بسترسـازی

پیامرسـان

حمایـت

از

توسـط روابـط عمومـی مرکـز ملـی

قابلیـت

و

پیامرسـانهای اجتماعـی داخلـی ،از

فضـای مجـازی کشـور منتشـر شـده،

مدیریـت و اعمـال مقـررات و قوانیـن

جملـه سیاسـتهای مـد نظـر در ایـن

کشـور ،اعتمادسـازی و صیانـت از

مصوبه هستند.

سیاسـتها و اقدامـات مرتبـط بـا
سـاماندهی

شـبکههای

پیامرسـان

اجتماعـی در  ۲مـاده ۱۱ ،الـزام و ۷

www.payamema.ir

بازیهای  iOSو اندروید

ایـن بـازی شـما را در دل صفحههایی در

شـورای عالـی فضـای مجـازی کـه

15

پیشـگیری

از جرایـم

حقـوق شـهروندی ،حریـم خصوصـی،
امنیـت ملـی و عمومی ،ذخیرهسـازی و

اعطای تسهیالت کمبهره به
پیامرسانهای داخلی

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
هوشنگ میگوید:

ما قهرمانهای پشت گوشی و بدبخت بیچارههای توی جامعه هستیم…

آکیباشا میگوید:

از خـودم عـذر میخـوام واسـه همـه عشـق و حاالیـی کـه بایـد توی این سـن میکـردم و

در چارچـوب ضوابـط و شـرایط منـدرج
در ایـن مصوبـه و بـا همـکاری
دسـتگاههای

ذیربـط،

حمایتهـای

الزم

در

زیرسـاختی،

فنـی،

بایـد
زمینههـای

تسـهیالتی

و

اطالعرسـانی را در ایـن خصـوص بـه
عمل آورد.
در ایـن راسـتا اعطـای تسـهیالت مؤثـر
کمبهـره بـرای توسـعهدهندگان داخلـی،
امـکان اتصـال متقابـل بـا ارائهدهندگان
خدمـات ارتباطـی و فنـاوری اطالعـات،
امـکان عرضـه خدمـات الکترونیکـی
عمومـی همچـون دولـت الکترونیـک،
خدمـات

بانکـی

و

شـهری

در

این کاربر تصویر زیر را از ساحل زیبای دریای
خزر به اشتراک گذاشته.
@maryam_ay_r95

گسـترش

فعالیـت

پیامرسـانهای اجتماعـی داخلـی ،بـه

بهمنظـور

حداقـل رسـاندن هزینههـای مرتبـط بـا

پیامرسـانهای اجتماعـی داخلـی بـه

مصـرف پهنـای بانـد ،کمـک بـه تأمیـن

خـارج از مرزهـا ،در راسـتای افزایـش

زیرسـاختهای شـبکهای ،ذخیرهسازی

اقتـدار در فضـای مجـازی بـه ایـن

و امنیتـی و نیـز حمایتهـای الزم

وزارتخانه محول شده است.

«کرمان نو» با انتشار تصویر زیر از آغاز پخش
سری جدید پادکست این پایگاه خبری ،خبر
داده.
@kermane_no

بـی پولی نذاشـت!
ساحل میگوید:

بهشت من اونجاییه که کسی رفیق چند سالشو به یه جنس مخالف نفروشه…

ملیجک میگوید:

ولـی جـدی خیلـی اعتمـاد بنفس میخـواد عکـس خودتو بـزاری والپیپر گوشـیت! میگن

حتـی بـرد پیـت هـم جـرات انجـام اینـکار رو نـداره ولی تـوی ایران یـه چیز کاملا عادیه…
روباه نارنجی میگوید:

هر ایرانی یک خبرنگار درون داره .روزت مبارک هموطن

پینادو میگوید:

کاش انقدر که از سوسک و سربازی میترسین از شکستن دل آدمها هم بترسین…

جورجی میگوید:

شـما اگـه دو تـا خواهـر توی خونه داشـته باشـيد هر روز شـاهد ايـن ديالـوگ خواهيد بود

كـه ديـروز مـن فلان كار رو كـردم امروز نوبـت اون يكيه…
مصین میگوید:

کاش رقم حساب بانکیم مثل رتبه کنکورم بود!

گورباچف میگوید:

کاش میشـد در پاسـخ هـر دعـوت بـه میهمانـی بیـت ذیـل را ارسـال کنـم :بـا گروهـی که

بخندنـد و بخنداننـد  /چـه کنـم چـون نـه بخنـدم ،نـه بخندانم؟
نفتالینمیگوید:

از نوسـتالژیهای کودکـی فقـط این برامون مونـده که صبحا از خواب بیدار میشـی میبینی

پشـت موهات شـبیه سوباسا شده…
دائمالخواب میگوید:

مـن هنـوزم امیـدم بـه اینـه که :کاشـکی لک لک دوسـت شـه بـا اردک ،تا که نباشـن این

دو تـا تـک تک…
مریم میگوید:

پدر و مادرهای سختگير بهترين دروغگو ها رو تحويل جامعه ميدن

اپل با انتشار تصویر زیر در شناسه @apple
رسما فعالیت خودش را در اینستاگرام آغاز کرد.

شناسه «دکتر ظریف» به مناسبت روز خبرنگار
تصاویر زیر را از دیدار دوستانه ایشان با اصحاب
رسانه همرسانی کرده.
@jzarif_ir

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)
مدیر عامل :نکیسا خدیشی

مدیر مسئول :علیرضا احمدی گوهری

طراحی نامواره :محمد خضری مقدم

دبیر تحریریه :رضا عبادی زاده

عکس :یاسر خدیشی

میراث :فریده امین زاده

روابط عمومی :راحیل عبادی زاده

سال سیزدهم

ایمیل تحریریه:

ایمیل سازمان آگهی ها:

Khabar.payamema@gmail.com

شبکه توزیع فروش :شرکت

نشر گستر امروز ()61933114

چاپ :ایرانیان ()02155275570

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

زنان :زهره امین زاده

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

کانال تلگرامtelegram.me/payamema :

payamema.adv@gmail.com

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

اینستاگرامpayamema_kerman :

نشانی تهران :سعادت آباد ،چهارراه سرو ،ابتدای سرو غربی ،کوچه آریا ،پ2

تماس تهران 09123354225 :و 021-22309994

سامانه ی پیامکی10003432117834 :

نشانی کرمان :بلوار جمهوری ،چهارراه فرهنگیان ،ساختمان بلوار ،واحد4

تلفنخانه کرمان 32117822 :و  32117823و 034-32117824

ایمیلnews@payamema.ir :

قباد :هر گندی که هستم دست پرورده برادر

دیالوگ

رتبه پیام ما در معاونت مطبوعاتی5 :

فناوری و اطالعات :جاوید مومنی

زیر نظر شورای نویسندگان

چهارشنبه  18مرداد 1396

گرافیست :تیوا صمدیان

شهر :امیر رجبی

جامعه :عطیه بهره بر

فاطمه خواجویی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

شماره پیاپی 966

صفحه آرایی :صابر خدیشی

ورزش :فرشاد پگاه

دنیای مجازی :سروش بیات پور

فرخوان

سینما

خودتم!

جوراب بو گندو از اولش بوگندو نبوده،
بوی گند گرفته بسکه ُ
نشستنش..

بیست و یک روزبعد

فیلم :شهرزاد

فراخوان نخستين

کارگردان:

جشنواره فرهنگي هنري

محمدرضا خردمندان

نگارستان کتاب

خالصه :یکی از بچه ها
قسم می خورد خودش
دیده خورشید یکی دوبار
نورش کم و زیاد شده

http://www.isba.ir

عکس نوشت

معرفی

خواجوی کرمانی
هرکه مجنون نیست از احوال لیلی غافلست
وانکه مجنون را بچشم عقل بیند عاقلست

در امتداد نگاه تو

قرب صوری در طریق عشق بعد معنویست

زندگی میرقصد

عاشق ار معشوق را بی وصل بیند واصلست

وگرنه

ته یک فنجان قهوه

اهل معنی را از او صورت نمیبندد فراق

جزسیاهی چیزی نیست

وانکه این صورت نمیبندد ز معنی غافلست
کی بمنزل ره بری تا نگذری از خویش ازآنک

مهدیه کاردوست

ترک هستی در ره مستی نخستین منزلست
گر چه من بد نامی از میخانه حاصل کردهام
هر که از میخانه منعم میکند بی حاصلست
ایکه دل با خویش داری رو بدلداری سپار
کانکه دلداری ندارد نزد ما دور از دلست
یاد ساحل کی کند مستغرق دریای عشق

«جاهای تاریک»

زانکه این معنی نداند هر که او بر ساحلست
عاشقانرا وعظ دانا عین نادانی بود

گیلیان فلین

عکس:

ترجمه مهدی فیاضیکیا

نسترن فرجادپزشک

انتشارات چترنگ

جاهـای تاریـک رمانی از گیلیـان فلین ،نویسـنده و فیلم نامه

سالروز پيروزي ايرانيان

نویـس آمریکایـی اسـت کـه از بین سـه آثـارش ،رمـان دختر

و تصرف تنگه ترموپيل

گمشـده شـناخته شـده تـر اسـت و برای ایـن رمـان ،چندین
جایزه کسـب کرده اسـت.

دسـت داده است.
در قسمتی از کتاب آمده است:
متوفیـان شـامل میشـل دی ،ده سـاله؛ دبـی دی ،نـه سـاله
ِ
سرپرسـت خانـوار ،پتـی دی ،سـی و دو سـاله بـوده
و مـاد ِر

انـد .میشـل دی خفـه شـده اسـت .دبـی دی بر اثـر جراحات
حاصـل از ضربـه تبـر فـوت کـرده اسـت و پتـی دی بـر اثـر
جراحـات حاصـل از دو بـار تیرانـدازی ،زخـم هـای تبـر و
بریدگـی هـای عمیقـی کـه توسـط یک دشـنه شـکاری ایجاد
شـده فـوت کـرده اسـت.
لیبـی در شـبی کـه خانـواده اش به قتل رسـید ،جان سـالم به
در مـی بـرد و بـن دَی ،بـرادر بزرگترش را که آن شـب در خانه
حضـور داشـت را به عنـوان قاتل معرفـی می کند.

تقویم

سـاله کـه خانـواده اش را در اثـر یـک قتل عام وحشـتناک از

نهـم آگوسـت سـال  480پيـش ازميلاد (مطابـق 18

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

داسـتان ایـن رمـان ،در مـورد لیبی دَی اسـت .دختـری هفت

کانکه سرعشق را عالم نباشد جاهلست

َامُ ـرداد) واحدهـاي كوهسـتاني ارتـش ايـران  -تنها ابر
قـدرت وقت بر روي کره زمين  -در جريان لشكركشـي
خشايارشـا بـه يونـان و اروپـاي جنوبـي ،پـس از يـک
رشـته جنـگ شـديد در ارتفاعـات مشـرف بـر تنگـه
ترموپيـل ( )Thermopylae Passواقـع در شـمال
يونـان ،نظاميان اسـپارت« ،تسـپي ان  »Thespianها
و تبـان هـا  Thebansاز جملـه «لئونيـداس» پادشـاه
اسـپارت را نابـود و راه را بـراي عبـور واحدهـاي پيـاده و
سـوار امپراتـوري بـاز و بـي خطر كردند تا به سـوي آتن
بـه پيشـروي خـود ادامـه دهند.
خشايارشـا كـه در صحنـه نبـرد ترموپیـل بـود پـس از
ايـن كـه واحدهـاي كوهسـتاني ارتـش ايـران از جملـه
هـزار مـرد از منطقـه پكتيـا (ايـن ايالـت خـاوري

ایرانزمیـن ،هنـوز بـه هميـن نـام اسـت و در مشـرق
افغانسـتان قراردارد) اسـپارتي هـا را درمحاصره گرفتند؛
بـه لئونيـداس پيشـنهاد كـرد كـه راه را بـراي فـرار او و

ترک جانان گیر خواجو یا برو جان برفشان
ترک جان سهلست ازجانان صبوری مشکلست

نمایشگاه

باقيمانـده افـرادش بـاز مـي گـذارد تـا بگریزنـد ،ولـي

و همـه آنـان جـان سـپردند تـا بـه قانـون ميهـن خـود

غدیر «نقاالن علوی»

منتشر شد

قانـون اسـپارت عقب نشـيني و تسـليم نظامـی را منع
كـرده بـود .بنابرايـن ،اسـپارتي ها به جنـگ ادامه دادند

فراخوان دومین جشنواره
سراسری نقالی و پردهخوانی

http://www.artkariman.ir

وفـادار مانـده باشـند.
نوشـته انـد كه خشايارشـا [پسـر و جانشـين داريوش
بـزرگ ،نـوه دختـري كـوروش بنيادگذار كشـور ايـران و
شـوهر «اسـتر» كه ايـن بانـو در همدان مدفون اسـت]
از نظاميانـش خواسـته بـود كـه يكـي از اسـپارتي ها را
زنـده دسـتگير كننـد تـا بـرود و خبر اين شكسـت را به
آتنـي هـا بدهـد .يونانيـان در سـده گذشـته در نبـردگاه
ترموپيـل يـک مـکان يادبـود بـراي لئونيـداس ايجـاد
کـرده انـد که مجسـمه او و آخريـن اظهاراتـش در آنجا
قرار داده شـده اسـت

پـس از آن حادثـه لیبـی مبلغـی پـول را بـه ارث مـی بـرد .در
اوایـل کتـاب در ایـن مـورد آمده اسـت:
هجده سـاله که شـدم ،سـیصد و بیسـت و یک هزار و سـیصد
ِ
جماعت
سـری
و هفتـاد و چهـار دالر به من ارث رسـید؛ صدقه
ِ

سال گشت

امـا رفتـه رفتـه ایـن پول تمـام می شـود و اکنون لیبـی ،نمی
توانـد پیشـنهاد پولـی را کـه از طرف کلـوپ قتـل دریافت کرده

تیاتر

این روز به کاهش تولید

داشت .این درحالی بود که تولید خودرو در کشور
افزایش یافته بود.

اسـت نادیده بگیرد.
کار ایـن کلـوپ ،کشـف راز قتـل هـای مبهـم اسـت و آن هـا
حاضرنـد در ازای همـکاری لیبـی بـه او پـول پرداخـت کننـد.
در ادامـه رمـان جاهـای تاریک ،کم کـم حقیقت هایی آشـکار
می شـود و…
ماجراهـای کتـاب از زبـان لیبـی بیـان مـی شـود .امـا کتـاب
مـدام بـه گذشـته ،بـه روز قبـل از قتـل عـام و روز قتـل عـام
برمیگـردد .زاویـه دیـد کتاب هنگامـی که به گذشـته برمیگردد
بـه شـکل سـوم شـخص روایـت می شـود.

« مضحکه شبیه قتل»

 ۱۴مرداد تا  ۳شهریور
کارگردان :حمید موسوی
سیرجان  ،تاالر فردوسی  ،سه راهی کرمان

خودروسازان کرمانی اختصاص

خیرخواهـی کـه قصه جان سـوزم را خوانده بودنـد ،نیکوکارانی

کـه قلب هایشـان به سـویم پر می کشـید.

تیتر یک پیام ما

در

نمایش کمدی

رسانه درآینه تصویر

شــماره جدیــد ماهنامــه «ســینما و
ادبیــات» بــه ســردبيری نيلوفــر نياورانــی

و بــا تصویــر روی جلــد آکــی کوریســماکی
فیلمســاز مطــرح فنالنــدی منتشــر شــد.

