
درخواست وزیر بهداشت از دولت و مجلس:

 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 991

دوشنبه 20 شهریور 1396
  16 صفحه

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

انس طال        1.347.50

مثقال طال    5.481.000

گرم طالی 18  1.264.910

گرم طالی 24   1.686.540

انس نقره             18.03

انس پالتین         1.012.00

انس پاالدیوم       940.00

بهار آزادی      12.420.000

امامی          12.695.000

نیم          6.660.000

ربع          3.770.000

گرمی       2.510.000

دالر             39.010

یورو            47.740

پوند            51.510    

درهم امارات        10.720

لیر ترکیه            11.780

یوان چین          6.250

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         33.080

دالر استرالیا      31.870 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

13  تا  32

تهران

21  تا  33

بیماران پروانه ای»خاص« شوند
سرپرست فرمانداری کرمان:

وابسته به هیچ جناح 
1و حزبی نیستم
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از  مــا  اجتماعــی  آگاهــی  ســیر 
در  نــوذری  منوچهــر  هفتــه«  »مســابقه 
دوکانالــۀ  تلویزیــوِن  پنجشنبه شــب های 
ــد  ــازی« رامب ــابقۀ »اداب ــا مس ــا ت آن روزه
جــوان در تلویزیــوِن بیســت کانالۀ ایــن 
روزهــا قابــِل ردیابــی اســت؛ بــا یــک 
ثانیه هــا«؛  »مســابقۀ  مهــم:  ایســتگاه 
ــات  ــاختار و محتوا)اطالع ــه در س ــان ک هم
ــت و در  ــته داش ــی در گذش ــی(، پای عموم
ــا دســت،  ســطحِ ســواِد شــرکت کننده ها، ب
ــه از  ــده ای ک ــی داد؛ آین ــده را م نشــانِی آین
»ادابــازِی« تهــی از محتــوا ســردرآورد.
داریــوش کاردان داشــت گوّله گوّلــه حــرص 

ــت. ــر می گرف ــورد و گُ می خ
مجلــس،  کــدام  می پرســید:  وقتــی 
انقــراض ســلطنت قاجــار را تصویــب کــرد؟ 
می داد:مجلــس  جــواب  شــرکت کننده  و 

خبــرگان!!
وقتــی می پرســید: دو همســایۀ ایــران کــه 
بــه دریــای خــزر راه دارنــد؟ و شــرکت کننده 
و  آذربایجان شــرقی  مــی داد:  جــواب 

ــه!! ــتان و ترکی عربس
کــه  کســانی  بــه  می پرســید:  وقتــی 
چــه  می کننــد  سرشــماری  را  جمعیــت 
جــواب  شــرکت کننده  و  می گوینــد؟ 

مســکن!! و  نفــوس  مــی داد: 
ــا(  ــابقۀ ثانیه ه ــتگاه میانی)مس ــن ایس ای
آینــۀ جامعــه ای بــوده و هســت که بــه جای 
»مســابقه هفته«،  بــرای  چشــم انتظاری 

مشــتری »ادابازی«ســت. 
تلگــرام، فاتحــۀ مطالعــۀ عمیــق و هدفمنــد 
ــال  ــات در ح ــاب و مطبوع ــده و کت را خوان

ــد. احتضارن
انگیزه انــد  از  خالــی  دولتــی،  مــدارس 
و مــدارس غیرانتفاعــی، ُبنگاهــی بــرای 

خریــدن ُنمــره.
الغرتــر  ســال  هــر  درســی  کتاب هــای 
دانشــگاه،  و  می شــوند  بی محتواتــر  و 

کُمپانــی تولیــد مــدرک اســت.
تحصیــالت عالیــه هــم بســتری بــرای 
خریدنــی  پایان نامه هــای  عرضــۀ 
اســت و جلســۀ دفــاع، جلــوه گاه رونــق 
راســتۀ  پایان نامه فروشــاِن  تجــارت 
ــره،  ــن زنجی ــوم اســت کــه ای انقــالب. معل
کــه  می پــرورد  را  افــرادی  حلقه حلقــه 
و  دریافــت  بــرای  له لــه زدن  جــای  بــه 
باشــند؛  »ادابــازی«  مشــتری  آگاهــی، 
هیــچ.  هیــِچ  هیــچ.  دیگــر  و  خنــده 
ــه  ــا کلمــه ب ــد، منته ــوذری هــم می خندان ن
ــوال های  ــدام از س ــا و هرک ــه  از طنزه کلم
مســابقه اش، آکنــده از آمــوزِش اجتماعــی 
همپــای  خانــواده  بچه هــای  بــود. 
می دادنــد  مســابقه  شــرکت کننده ها، 
کــه چــه کســی جــواب ُدرســت بیشــتری 
داده و پدرهــا و مادرهــا، عالقــه و اســتعداد 
و  ســوال ها  همیــن  میــان  را  فرزنــدان 
جواب هــا و اشــتیاق ها پیــدا می کردنــد.

حــاال جامعــه می نشــیند کــه دو گــروه 
»ادا« دربیاورنــد و مثــال اســم فیلــم و 
ضرب المثــل حــدس بزننــد. ُخــب کــه 

چــی؟! 
خبرآنالین

از مسابقه هفته
در این پیام ما می خوانید تا ادابازی 

فاضالب شیراز پای 
ساقه برنج

موجـب  ایـران  در  آب  قرمـز  وضعیـت 
شـده برخـی از فاضـالب بـرای کشـت 
محصوالتشان اسـتفاده کنند.روز گذشته 
پایـگاه خبـری »شـما رسـانه« فیلمـی 
منتشـر کـرد کـه  براسـاس آن در برخی 
زمیـن هـای کشـاورزی اطـراف شـیراز، 
ذرت و برنج با اسـتفاده از فاضالب خام 

کشـت می شـوند.

علت مرگ ناپدری خواننده 

معروف اعالم شد
پزشـکی قانونـی نظریه خود دربـاره »علت 
مـرگ پدرخوانده حمید صفـت« )خواننده 
رپر( را به سـید سـجاد منافی آذر؛ بازپرس 
مـرگ  علـت  اعـالم کـرد.  پرونـده  ایـن 
پدرخوانـده حمیـد صفـت »خونریـزی و 
آسـیب مغزی در اثر اصابت جسـم سخت 

بـه آهیانه راسـت متوفـی«...
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گورستان باستانی خالدنبی 
چشم انتظار نگهبان

 با وجود آنکه گورستان اسرارآمیز در سال 95 ثبت ملی شده 
اما چون موزه نیست، نگهبان ثابت ندارد!

یادداشت مهمان
محمدرضا یزدان پرست

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

درخواست وزیر بهداشت از دولت و مجلس:

بیماران پروانه ای »خاص« شوند

تعداد شهرهای در معرض تنش آبی کاهش یافت

آتش به جان پارک 

ملی »خبر«افتاد

گردشگرانی که برای چیدن 
پسته کوهی به منطقه حفاظت 
شده پارک ملی»خبر« رفته بودند 
باعث این آتش سوزی شدند

روز گذشـته منطقـه »گـزم خبـر« واقـع در 
جـاده مـزار، پارک ملـی »خبر« در شهرسـتان 
سـوزی  آتـش  دچـار  اسـتان کرمـان  بافـت 
شـد. بـه گـزارش خبرنـگار پیـام مـا از حوالی 
سـاعت 15:30 روز یکشـنبه و با سـهل انگاری 
گردشـگرانی کـه بـرای چیدن محصول پسـته 
کوهـی بـه پارک جنگلـی رفته بودنـد آتش به 
جان پارک حفاظت شـده در روسـتای »خبر« 
افتاد.افشـار معـاون فرمانـدار بافـت در ایـن 
ارتبـاط بـه مـا گفت که متاسـفانه گردشـگرانی 

که بـه پـارک...

وزیــر بهداشــت از دولــت و مجلــس 
را  ای  پروانــه  بیمــاری  خواســت 
قلمــداد  خــاص  بیمــاران  جــزو 
کننــد. بیمــاری »پروانــه ای« بــا 
ــاری  ــی »EB« بیم ــن الملل ــام بی ن
خــاص و دردناکــی اســت کــه ناشــی 
اســت  ژنتیکــی  جهــش  یــک  از 
ــر  ــان عم ــا پای ــد ت ــدو تول ــه از ب ک
ــچ  ــود و هی ــد ب ــار خواه ــراه بیم هم
نــدارد.  وجــود  برایــش  التیامــی 
حســن هاشــمی، وزیــر بهداشــت روز 
گذشــته در حاشــیه بازدیــد از خانــه 
»EB« گفــت کــه وزارت بهداشــت 
بــرای  را  پزشــکی  الزم  اقدامــات 
ایــن بیمــاران انجــام داده اســت، 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــکل ای ــا مش ام
بیمــاری بــه عنــوان بیمــاری خــاص 
هزینه هــای  و  نشــده  شــناخته 
بیمــاران  بــه  را  زیــادی  جانبــی 

تحمیــل می کنــد. امیــدوارم ایــن 
ــس  ــت و مجل ــم در دول ــاران ه بیم
ــد.  جــزو بیمــاران خــاص قــرار گیرن
مــا بیــش از یکســال ونیم اســت 
پیشــنهاد  را  موضــوع  ایــن  کــه 
کردیــم و امیدواریــم مصــوب شــود. 
خانواده هــای  »البتــه  افــزود:  وی 
ــتی  ــکالت معیش ــاران مش ــن بیم ای
ــد  ــی هــم دارن و گرفتاری هــای جانب
اثــر  بیماری شــان  روی  بــر  کــه 
می گــذارد. بــه همیــن دلیــل اگــر مــا 
یــک ســازمان رفاه اجتماعــی موثری 
داشــتیم، شــاید غصــه کمتــری برای 
ایــن خانواده هــا وجــود داشــت. بــه 
نظــر می رســد کــه در کوتاه مــدت 
کننــد.  کمــک  می تواننــد  مــردم 
ــه  البتــه ایــن درخواســت از مــردم ب
ــه  ــه ب ــی اســت ن ــک ایران ــوان ی عن
ــن  ــه ای ــوان یــک مســوول؛ چراک عن

اقدامــات برعهــده دولــت اســت. بــه 
ــی  ــر کس ــن ه ــک هموط ــوان ی عن
ــد،  ــد کمــک کن ــه هــر نحــوی بتوان ب
بســیار خــوب اســت.« بــه گفتــه 
او تعــداد ایــن بیمــاران زیــر 500 
ــواده  ــه شــاید 200 خان ــر اســت ک نف
مشــکالت جــدی داشــته باشــند کــه 
بــا کمــک خانــه ای بــی می تــوان 
بــه آنهــا کمــک کــرد. وزیــر بهداشــت 
ــن بیمــاران  ــه در عیــن حــال ای گفت
بایــد  باهــوش هســتند و  بســیار 
بتوانیــم ایــن اراده هــای قــوی را 
ــت  ــم دول ــم. امیدواری ــی کنی معرف
بتوانــد کمــک  از گذشــته  بیــش 
کنــد و خیریــن هــم بــر اســاس 
ــد  ــه دارن ــتانی ک ــای اس پراکندگی ه
ــه  ــا ســال ب ــد ت ــا کمــک کنن ــه آنه ب
ــاران  ــن بیم ــای ای ــال گرفتاری ه س

ــود. ــر ش کمت

ــی آب و  ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
فاضــالب کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
در تابســتان امســال 289 شــهر کشور 
در معــرض تنــش آبــی قــرار داشــتند، 
گفــت کــه بــا اجــرای پروژه هــای 
ــکاری  ــالی و هم ــا خشکس ــه ب مقابل
ــل  ــا حداق ــته ایم ب ــترکان توانس مش
مشــکل از زمــان پیــک )اوج مصــرف( 
ــا  ــزارش ایرن ــه گ ــم. ب ــور کنی آب عب
»حمیدرضــا جانبــاز« تامیــن و توزیــع 
وظیفــه  اصلی تریــن  را  شــرب  آب 
شــرکت های آب و فاضــالب اعــالم 
کــرد و افــزود:  »در تابســتان امســال 
289 شــهر کشــور در معــرض تنــش 
آبــی قــرار داشــتند، بــدان معنــی 
کــه ظرفیــت تأمیــن آب و میــزان 

نیــاز آبــی در نقطــه ســربه ســر قــرار 
می گرفــت و در ســاعات اوج مصــرف، 
بــا کمبــودی بالــغ بــر 8.5 درصــد 
نســبت بــه نیــاز آبــی مواجــه بودیــم 
کــه بــا اجــرای پروژه هــای مقابلــه بــا 
ــترکان،  ــکاری مش ــالی و هم خشکس
بــا حداقــل مشــکل از پیــک مصــرف 
آب عبــور کردیــم.« مدیرعامل شــرکت 
ــور در  ــالب کش ــی آب و فاض مهندس
از ســخنان  ایــن بخــش  تکمیــل 
خــود، یــادآور شــد:  »در تابســتان 
ــهرهای در  ــداد ش ــته، تع ــال گذش س
ــر 301  ــغ ب ــی بال ــش آب ــرض تن مع
شــهر و میــزان کمبــود نســبت بــه نیاز 
آبــی نیــز 8.6 درصــد بــود، در حالیکــه 
در ایــن مــدت شــاهد رشــد بــازار آب 

ــم.«  ــز بوده ای و افزایــش جمعیــت نی
جانبــاز ادامــه داد:  »براســاس ارزیابــی 
صــورت گرفتــه در تابســتان ســال 
ــود  ــا کمب ــهر ب ــداد 547 ش 1394، تع
23.5 درصــدی آب مواجــه بودنــد 
برنامه ریــزی، جهت دهــی  بــا  کــه 
ــتمر  ــی مس ــارت، ارزیاب ــح، نظ صحی
ــرکت های  ــای ش ــز فعالیت ه و تمرک
آب و فاضــالب در محورهــای مدیریت 
افزایــش  آب،  مصــرف  و  تقاضــا 
ظرفیــت تامیــن و انتقــال آب، بهبــود 
ــت آب شــرب و فرهنگ ســازی  کیفی
ــود  ــه آب، شــاهد بهب در مصــرف بهین
چشــمگیر وضعیــت تنــش آب شــرب 

در کشــور بوده ایــم.« 

 ادامـه از همیـن صفحـه- رفته انـد با 
بـی احتیاطی  آتشـی که بـرای پخت 
و پـز در دامـن جنـگل روشـن کـرده 
بودنـد را خاموش نکردند و این باعث 
شـده  آتـش  شـعله های  گسـترش 
شهرسـتان های  از  اسـت.وی گفـت 
اطـراف برای کنترل آتش نیـرو اعزام 
شـده اسـت. به گفته معاون فرماندار 
بافـت پوشـش گیاهی منطقـه آتش 
سـوزی بیشـتر »بنه« )پسته کوهی( 

و »ارچـن« است.سـلجوقی، دهیـار 
»خبـر« به پیـام ما گفت که وسـعت 
آتش سـوزی بـه 10 هکتـار مـی رسـد 
سـاعت  از  را  حریـق  شـروع  وی   .
14 اعـالم کرد.پـارک ملـی »خبـر« 
یازدهمیـن منطقـه ای اسـت که در 
ایـران عنـوان پـارک ملـی را بخـود 
اختصاص داده اسـت ایـن پارک در 
سـال 1350 با عنـوان منطقه حفاظت 
شـده و در سـال 1354 تحـت عنوان 

»خبـر«  وحـش  حیـات  پناهـگاه 
قـرار  حفاظـت  مـورد  »روچـون«  و 
منطقـه  ایـن  نهایـت  در  و  گرفـت 
منطقـه  بعنـوان   1370 درسـال 
سـازمان  در  فرهنگـی  گردشـگری 
فرهنگـی یونسـکو بـه ثبـت رسـید 
و هشـت سـال بعـد نیـز بـه پـارک 
ملـی ارتقاء یافت.در سـاعات پایانی 
پیـش از انتشـار روزنامـه فرمانـدار 
آتـش  مـا گفـت  پیـام  بـه  بافـت 

سـوزی مهـار شـده اسـت.

ادامه در همین صفحه

آتش به جان پارک ملی »خبر«افتاد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تســنیم خبــر داد کــه پزشــکی قانونــی نظریــه 
خــود دربــاره »علــت مــرگ پدرخوانــده حمیــد 
صفــت« )خواننــده رپــر( را بــه ســید ســجاد 
منافــی آذر؛ بازپــرس ایــن پرونــده اعــالم کرد. 
بنابــر اعــالم کارشناســان پزشــکی قانونــی 

صفــت  حمیــد  پدرخوانــده  مــرگ  علــت 
»خونریــزی و آســیب مغــزی در اثــر اصابــت 
ــه راســت متوفــی«  ــه آهیان جســم ســخت ب
اعــالم شــده اســت. حمیدصفــت خواننــده ای 
اســت کــه 28 مــرداد مــاه ســال جــاری 

به اتهــام قتــل همســر مــادرش بازداشــت 
قبــول  بــا  اولیــه  اظهــارات  در  وی  شــد. 
درگیــری و رد هرگونــه ضربــه بــه ســر متوفــی 
ــه  ــه ب ــه مــن به  هیچ وجــه ضرب ــود ک ــه ب گفت
ــزدم فقــط می خواســتم وی  ســر هوشــنگ ن
را بترســانم کــه مــادرم را مــورد ضرب وشــتم 
قــرار ندهــد، احتمــال می دهــم ســر هوشــنگ 
حیــن ِکشــمکش بــا مــن بــه دیــوار یــا کمــد 

ــل خــورده باشــد. ــار مب کن

علت مرگ ناپدری خواننده معروف اعالم شد
خونریزی و آسیب مغزی بر اثر اصابت جسم سخت 

میانمار جلوی محموله امدادی ایران را گرفت
مصطفی محمدیون، دبیر کل جمعیت هالل احمراز اعزام تیم ارزیاب به منطقه 
پناهندگان میانماری و همچنین ارسال محموله 40 تنی کمک های امدادی به مردم 
آسیب دیده میانمار از طریق کشور بنگالدش خبر داد و گفت که دولت میانمار اجازه 
ورود محموله را نداد.

فاضالب شیراز پای ساقه برنج
اخیرا فیلمی از آبیاری ذرت و برنج با فاضالب خام منتشر شده در حالی که فرمانداری 

شیراز چندی پیش خواستار ورود دستگاه های مسوول به این موضوع شده بود

روز گذشته فیلمی در رابطه با آبیاری برخی محصوالت کشاورزی با فاضالب منتشر شد

ــب  ــران موج ــز آب در ای ــت قرم وضعی
شــده برخــی از فاضــالب بــرای کشــت 

ــد. محصوالتشــان اســتفاده کنن
روز گذشــته پایــگاه خبــری »شــما 
رســانه« فیلمــی منتشــر کــرد کــه  
ــای  ــن ه ــی زمی ــاس آن در برخ براس
و  ذرت  شــیراز،  اطــراف  کشــاورزی 
ــام  ــالب خ ــتفاده از فاض ــا اس ــج ب برن
کشــت مــی شــوند. در متــن خبــر 
ــته  ــم نوش ــم ه ــن فیل ــا ای ــط ب مرتب
شــده کــه »در منطقــه »تــرکان« شــیراز 
بعضــی از کشــاورزان بــه طور مســتقیم 
از فاضــالب تصفیــه نشــده و خــام، 
اقــدام بــه کشــت محصوالتــی از قبیــل 
ــاژ  ــا پمپ ــاورزان ب ــد. کش ذرت می کنن
فاضــالب خــام و روانــه ســاختن ایــن 

ــر روی اراضــی کشــاورزی  ــوده ب آب آل
اقــدام بــه کشــت محصــوالت مــی کنند. 
منطقــه »گــرد خــون« نیــز منطقــه 
دیگــری در مجــاورت شــیراز اســت 
ــاب  ــا پس ــج ب ــیع برن ــت وس ــه کش ک
ــه  ــن منطق ــوان در ای ــالب را می ت فاض
ــی  ــا مشــاهده میدان ــرد. ب مشــاهده ک
ــت آب  ــوان وضعی ــی ت ــی م ــه راحت ب
ــر از آشــغال را تشــخیص  ــن و پ متعف

داد.«

جلسه ویژه فرمانداری
کمتــر از یــک مــاه قبــل از انتشــار ایــن 
فیلــم، فرمانــداری شــیراز در خصــوص 
ــت  ــر کش ــی ب ــی مبن ــار خبرهای انتش
ــا اســتفاده از  محصــوالت کشــاورزی ب
ــکیل  ــژه تش ــه ای وی ــالب ، جلس فاض
ــی ســعیدی، معــاون سیاســی  داد. عل
امنیتــی فرمانــدار شــیراز در این جلســه 
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــتار ورود هم خواس
مســوول بــه ایــن موضــوع شــد. او 

ــور و  ــوع مذک ــی موض ــه بررس ــت ک گف
ــد مشــارکت  حــل مشــکالت آن نیازمن
ــای ذی  ــتگاه ه ــا و دس ــی نهاده تمام
ــط  ــه محی ــتان از جمل ــط در شهرس رب
و  آبفــا  جهــاد کشــاورزی،  زیســت، 
شــبکه بهداشــت شهرســتان اســت تــا 
بحــث مدیریــت پســاب هــای شــهری 
و فاضــالب بــه طــور جــد دنبــال گــردد. 
هــر  وظیفــه  اســت  الزم  همچنیــن 
ــی  ــدوده زمان ــخص و در مح اداره مش
ــخگوی  ــود پاس ــی ش ــف م ــه تعری ک
ــت حــل  ــا جه مشــکالت و راه حــل ه
ــه  ــرد ک ــد ک ــند. او تاکی ــع آن باش و رف
بایــد بــا دیــد کاربــردی تــری بــه ایــن 
موضــوع نگریســته شــود تــا خروجــی 
جلســات  دســت  ایــن  از  مطلوبــی 
حاصــل شــود. ســعیدی بــا گفتــن 
اینکــه ورود پســاب هــای فاضــالب بــه 
ــزارع  ــاری م ــاورزی، آبی ــای کش آب ه
ــا آب  ــی جــات ب ــج و صیف کشــت برن

ــادن جــان  ــه خطــر افت ــوده، ب هــای آل
هــای  هزینــه  و  تبعــات  و  مــردم 
بعــدی آن موضوعــی اســت کــه عمیقــا 
نیازمنــد توجــه جــدی اســت، گفــت کــه 
بایــد در حــل مشــکل موجــود همچــون 
حــل مشــکل بــه صــورت اصولــی، 
ــن  ــا، در نظــر گرفت ــر راهکاره نظــارت ب
شــرایط کشــاورزان و همچنیــن توجــه 
بــه ســالمت و بهداشــت مــردم مدنظــر 

ــرد. ــرار گی ق

سه سال پیش و یک خبر
ــاری  ــه آبی ــار نیســت ک ــن ب ــرای اولی ب
برخــی محصوالت کشــاورزی در شــیراز 
بــا فاضــالب ســوژه خبــری مــی شــود. 
مهــر ســال 93 بــود کــه برخــی رســانه ها 
ــاورزان  ــی کش ــه برخ ــد ک ــزارش دادن گ
ــی  ــاری م ــا فاضــالب آبی ــا را ب ذرت ه
کننــد. ایرنــا در ایــن خصــوص نوشــت 
ــه دل  کــه »امتــداد آبراهــه فاضــالب ب
ــن و  ــوی تعف ــد. ب ــه ذرت می رس مزرع
مشــاهده ذرت هــا، رمــز از نادانســته مــا 
ــی  ــن نزدیک ــه در ای ــاید و اینک می گش
شــیراز، در منظــر صد هــا خــودروی 
عبــوری، ایــن مزرعــه ذرت بــا فاضــالب 
آبیــاری می شــود و احتمــاال نیــازی 

بــه کــود نــدارد!« ایــن خبــر البتــه 
ــن  ــد. زی ــب ش ــد تکذی ــاه بع ــک م ی
معــاون  مــرام،  نیــک  العابدیــن 
ــداری  ــت فرمان ــی وق ــی امنیت سیاس
ــه »از  ــت ک ــه گف ــن رابط ــیراز در ای ش
ســال 92 تــا کنــون گزارشــی مبنــی بــر 
ــوده فاضــالب  اســتفاده از آب هــای آل
ــاورزی  ــوالت کش ــاری محص ــرای آبی ب

ــم.« ــته ای نداش

مخاطرات بهداشتی
اگرچــه هنــوز آبیــاری برنــج و ذرت بــا 
ــد نشــده امــا  فاضــالب در شــیراز تایی
ــای  ــه فاضالب ه ــرد ک ــاد ب ــد از ی نبای
شــهری می تواننــد شــامل مخلوطــی از 
ــیمیایی  ــی و ش ــای بیولوژیک آلودگی ه
حــاوی  شــهری  فاضــالب  باشــند. 
ســنگین  فلــزات  زیــادی  مقادیــر 
ســنگین  فلــزات  اســت.  ســمی  و 
شــیمیایی،  ثبــات  بــه  توجــه  بــا 
داشــتن  و  ضعیــف  تجزیه پذیــری 
بــدن  در  زیســتی  تجمــع  قــدرت 
ــل  ــرعت تبدی ــه س ــده ب ــودات زن موج
ــه  ــه آالینده هــای ســمی می شــوند ک ب

ــت. ــر اس ــالمتی مض ــرای س ب

روز گذشـته پایگاه خبری »شـما رسـانه« فیلمی منتشر 
کـرد کـه  براسـاس آن در برخـی زمیـن های کشـاورزی 
اطـراف شـیراز، ذرت و برنـج با اسـتفاده از فاضالب خام 
کشـت مـی شـوند. در متـن خبـر مرتبـط بـا ایـن فیلم 
هم نوشـته شـده کـه »در منطقه »ترکان« شـیراز بعضی 
از کشـاورزان بـه طور مسـتقیم از فاضالب تصفیه نشـده 
قبیـل ذرت  از  بـه کشـت محصوالتـی  اقـدام  و خـام، 
می کننـد. کشـاورزان بـا پمپـاژ فاضـالب خـام و روانـه 
اراضـی کشـاورزی  روی  بـر  آلـوده  آب  ایـن  سـاختن 
اقـدام بـه کشـت محصـوالت مـی کننـد. منطقـه »گرد 
خـون« نیـز منطقـه دیگـری در مجـاورت شـیراز اسـت 
کـه کشـت وسـیع برنـج بـا پسـاب فاضـالب را می توان 
در ایـن منطقـه مشـاهده کـرد. بـا مشـاهده میدانـی به 
راحتـی مـی تـوان وضعیـت آب متعفـن و پر از آشـغال 

را تشـخیص داد.« 

خبر خوش َمسکنی وزیر راه 
برای گروه های کم درآمد

 وزیــر راه و شهرســازی از عملیــات احــداث 100 هــزار 
واحــد مســکونی برای اقشــار کــم درآمد بــا همکاری 
ــال  ــان س ــا پای ــالمی ت ــالب اس ــکن انق ــاد مس بنی
جــاری خبــر داد و گفــت کــه وقتــی طــرح مســکن 
مهــر آغــاز شــد قــرار بــود تنهــا مســاله گروه هــای کــم درآمــد را حــل کنــد امــا 
کســانی در ایــن طــرح ثبــت نــام کردنــد کــه بــه هیــچ وجــه مشــمول آن نبودند. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، عبــاس آخونــدی بــا اشــاره 
بــه اینکــه بخشــی از افــرادی کــه بــرای تامیــن مســکن خــود بــا مشــکل روبه رو 
ــا  ــن گروه هــا ی ــزود: »ای هســتند، گروه هــای کــم درآمــد جامعــه هســتند، اف
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام )ره( هســتند یــا تحــت پوشــش ســازمان 
بهزیســتی و یــا تحــت پوشــش ســازمان تامین اجتماعــی و تعداد بســیار کمی 
نیــز تحــت پوشــش بنیــاد مســکن انقالب اســالمی هســتند. بــه ســازمان هايی 
کــه وظایــف اجتماعــی دارنــد اعــالم کرده ایــم کــه خودتــان مشــکل مســکن 

گروه هــای تحــت پوشــش را حــل کننــد.

»آزبست« خون ماموران راهور 
باالتر از حدمعمول

ــج  ــه نتای ــا اشــاره ب ــا ب ــور ناج ــس راه ــس پلی ریی
میــزان  بــودن  باالتــر  از  نشــان  تحقیقــی کــه 
»آزبســت« موجــود در خــون پرســنل پلیــس راهــور 
ــا و  ــداث اتاقک ه ــب و اح ــری نص ــت از پیگی داش
کانکس هــای اکســیژن در شــهر تهــران خبــر داد. آنطــور کــه تســنیم نوشــته، 
ــت«   ــه در »لن ــی ک ــه تغییرات ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ــری گفت ــی مه ــردار تق س
خودروهــا و همچنیــن ارتقــاء اســتاندارد بنزین هــای مصرفــی رخ داد، میــزان 
»آزبســت« موجــود در خــون پرســنل پلیــس کاهــش داشــته ولــی همچنــان 
مامــوران پلیــس راهــوری کــه در کــف خیابان هــا خدمــت می کننــد در معــرض 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــای صوت ــوا و آالینده ه ــی ه ــواع آلودگ ان
آزبســت می توانــد بــه ذرات بســیار ریــز و نامریــی تبدیــل شــود و بــه اعمــاق 
شــش نفــوذ  کننــد. بــا گذشــت زمــان ایــن ذرات بــر اثــر تحریــکات مــداوم خود 
می تواننــد ســبب بیماری هــای آزبســتوز، ســرطان ریــه و یــا بیمــاری مزوتلیوما 

شــوند کــه همــه آن هــا در نهایــت بــه مــرگ منتهــی می شــوند.

گردشگریجامعهمسکن

ــور  ــرای ام ــت دادس ــهریاری سرپرس ــد ش محم
جنایــی 28 مــرداد مــاه ســال جــاری از تشــکیل 
ــده -   ــرای »حمیدرضــا صفــت« خوانن ــده ب پرون
رپ - بــه اتهــام قتــل و انجــام تحقیقــات در این 
خصــوص خبــر داد. وی گفــت کــه ایــن خواننــده 
ــت  ــکاب جنای ــه ارت ــاه  ب ــنبه 28 مردادم روز ش
ــت از  ــزه حمای ــا انگی ــادرش ب ــل همســر م و قت

مــادر خــود اعتــراف کــرده اســت.

گزارشــی  براســاس 
ســازمان  کــه 
جهانــی  توریســم 
منتشــر کــرده، تعــداد 
ــی از 25 میلیــون  مســافران گردشــگری جهان
نفــر در کل جهــان در ســال 1950 بــه 278 
ــه 674  ــر در ســال 1980 و بعــد ب ــون نف میلی
ــارد  ــک میلی ــال 2000 و ی ــر در س ــون نف میلی
ــر در ســال 2016 رســیده  ــون نف و  235 میلی
ــه  ــر ب ــون نف ــداد 4.942 میلی ــن تع ــه از ای ک
ایــران آمدنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
تعــداد در ســال های 2014 و 2015 بــه ترتیــب 
نفــر  میلیــون   5.237 و  میلیــون   4.967
بــوده اســت. در ســال 2016، فرانســه، ایــاالت 
ــینی  ــه صدرنش ــن ب ــپانیا و چی ــده، اس متح

خــود در زمینــه تعــداد توریســت های وارد 
ــد. از نظــر درآمــد  ــه دادن شــده در ســال ادام
کســب شــده از توریســت ها، ایــاالت متحــده 
و اســپانیا در رتبه هــای اول و دوم هســتند 
ــال  ــه س ــرار دارد ک ــد ق ــا تایلن ــد از آن ه و بع
گذشــته بــه رتبــه ســوم رســیده بــود. از ایــن 
منظــر چیــن چهــارم اســت. فرانســه و ایتالیــا 
بــه رتبه هــای پنجــم و ششــم ارتقــا پیــدا 
کردنــد و از نظــر تعــداد توریســت های ورودی، 
بریتانیــا، مکزیــک و تایلنــد بــه رتبه هــای 
نهــم رســیدند. چیــن،  ششــم، هشــتم و 
ــم  ــدر توریس ــان در ص ــده و آلم ــاالت متح ای
ــه ســمت خــارج از کشــور در مناطــق خــود  ب
ــه  ــد و از نظــر خــرج در ایــن زمین قــرار گرفتن

هــم در رتبه هــای نخســت هســتند.

عضــو  هاشــمی،  همایــون 
کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس: در الیحــه حمایــت از حقــوق 
بــرای       هایــی  معافیــت  معلــوالن 
ــال  ــوالن اعم ــکن معل ــای مس ــی ه تعاون
شــده اســت. بیــش از 30 درصد مشــکالت 
معلــوالن بــا تامیــن مســکن مناســب 

حل می شود.
 علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار 
مشــخص  اجتماعــی:  رفــاه  و 
ــکاری  ــر و بی ــالق، فق ــت اول ط ــده عل ش
ــی و  ــه نداشــتن ســواد زندگ نیســت، بلک
ــکاری  ــر و بی ــت. فق ــی اس ــواد ارتباط س
ــت  ــی« عل ــواد جنس ــارم و »س ــت چه عل

دوم یا سوم است.
رییــس  باقــرزاده،  علــی   
ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــا 
ــی  ــک پژوهــش مل ــج ی ــر نتای ــتناد ب اس
در مــورد نحــوه اســتفاده از فناوریهــای 
ــکان  ــه ام ــت ک ــن در ســوادآموزی گف نوی
ــل  ــد بدلی ــای جدی ــتفاده از فناوری ه اس
همچنیــن  و  موجــود  زیرســاختهای 
بــرای  ســوادآموزان  آمادگــی  میــزان 
ــن در  ــت؛ ای ــف اس ــا ضعی ــرش آنه پذی
ــل  ــوزش قاب ــوای آم ــه محت ــت ک حالیس

ارائه در فضای دیجیتالی کم اســت.
معــاون  قربانــی،  پیمــان   
بــا  مرکــزی  بانــک  اقتصــادی 
دفــاع از اجــرای برنامــه رعایــت نــرخ 
ســودهای مصــوب شــورای پــول و اعتبــار 
بانکــی گفــت کــه کاهــش  شــبکه  در 
بــدون  تســهیالت  ســود  نــرخ  یکبــاره 
منابــع  تجهیــز  هزینــه  بــه  توجــه 
فقــط  و  نبــوده  راهگشــا  بانک هــا، 
چنــدان  دو  را  بانک هــا  زیاندهــی 

می کند.
ــام  ــم مق ــی، قائ ــرج حریرچ  ای
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
از  وزارتخانــه  ایــن  پزشــکی:  آمــوزش 
ــع 10  ــایر مناب ــر و س ــه گ ــازمانهای بیم س

هزار میلیارد تومان طلبکار اســت.
 جــواد حــق شــناس، معــاون 
بنیــاد  شــهری  امورمســکن 
تاکنــون  اســالمی:  انقــالب  مســکن 
تســهیالت  و  مالــی  منابــع  هیچگونــه 
مســکن  طــرح  اجــرای  بــرای  بانکــی 
اجتماعــی و حمایتــی اقشــار کــم درآمــد 
اختصــاص  جامعــه  پذیــر  آســیب  و 
بــرای  طــرح  ایــن  در  اســت.  نیافتــه 
واحــد  هــزار   100 ســالیانه  تامیــن 
مســکونی اقشــار کــم درآمــد جامعــه 
تومــان  میلیــارد   2400 اســت  قــرار 
ــان  ــارد توم تســهیالت بانکــی و 420 میلی

یارانه دولتی پرداخت شــود.

گزیده ها

5 میلیون نفر؛ سهم ایران از یک میلیارد 
و 235 میلیون گردشگر

گزارش
پیام ما
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ــز  ــس مرک ــزی، ریی ــر رم ــی اصغ عل
برنامه ریــزی و نظــارت بــر دخانیــات 
کشــور از تولیــد 50 میلیــارد نــخ 
ــی  ــا ط ــاس برآورده ــر اس ــیگار ب س
اعــالم  و  داد  خبــر  ســال جــاری 
کــرد کــه بــرآورد مصــرف ســاالنه 
ــادل  ــال مع ــا در س ــیگار ایرانی ه س
55 میلیــارد نــخ اســت. او بــا اشــاره 
ــد ســیگار در  ــزان تولی ــه می ــه اینک ب
ــادل 30  ــال 94 مع ــی س ــور ط کش

ــا  ــود و در ســال 95 ب ــخ ب ــارد ن میلی
ــه  ــدی ب ــای تولی ــدازی واحده راه ان
ــیدیم،  ــخ رس ــارد ن ــد 45 میلی تولی
ــد ســیگار  ــع تولی ــرد: »جم ــار ک اظه
طــی 5 ماهــه نخســت ســال جــاری 
معــادل 19 میلیــارد نــخ ســیگار بــوده 
اســت کــه بــر اســاس بــرآورد انجــام 
شــده در طــول ســال 96 بــه عــددی 
ــد  ــخ در تولی ــارد ن ــادل 50 میلی مع
ســیگار خواهیــم رســید.« بــه گفتــه 

ــرآورد ســاالنه مصــرف ســیگار  وی ب
ــخ  ــارد ن ــادل 55 میلی ــران مع در ای
اســت کــه اگــر بــه رقــم 50 میلیــارد 
برســیم،  ســیگار  تولیــد  در  نــخ 
کشــور  نیــاز  درصــد   93 معــادل 
وی  می شــود.  تولیــد  داخــل  در 
ــد  ــد تولی ــزان رش ــه می ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــه نخس ــج ماه ــی پن ــیگار ط س
ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل گفــت کــه در پنج 
ماهــه نخســت ســال گذشــته 14.8 
میلیــارد نــخ ســیگار در کشــور تولیــد 
شــده اســت کــه ایــن رقــم در ســال 
جــاری بــه 19 میلیــارد نــخ طــی پنج 
ماهــه نخســت ســال رســیده اســت.

یکــی از اســرارآمیزترین اماکــن گردشــگری ایــران نگهبــان 
نــدارد. روز شــنبه بــود کــه خبــر بــه آتــش کشــیده شــدن 
ــی منتشــر شــد.  ــد نب و تخریــب گورســتان باســتانی خال
گورســتانی اســرارآمیز کــه در فاصلــه 90 کیلومتــری شــمال 
شــرق شهرســتان گنبــد کاووس و 55 کیلومتــری شــمال 
ــه در اســتان گلســتان واقــع شــده  شــرق شهرســتان کالل
ــهرت  ــران ش ــب، در ای ــای عجی ــنگ قبره ــل س ــه دلی و ب
ــاالنه  ــود س ــی ش ــه م ــه گفت ــوری ک ــه ط ــادی دارد ب زی
ــن  ــی از ای ــی و خارج ــگر ایران ــزار گردش ــش از 100 ه بی
گورســتان بازدیــد مــی کننــد. بــا ایــن حــال ایــن گورســتان 
کــه از ســال 95 ثبــت ملــی شــده، نگهبــان نــدارد و همیــن 
امــر احتمــال تخریــب آن را زیــاد کــرده. تخریــب هایــی 
ــان  ــاد. ام ــته افت ــنبه گذش ــج ش ــه پن ــی ک ــد اتفاق همانن
محمــد حمیــدزاده، رییــس هیــات امنــای مجموعــه 
خالدنبــی هــم یکــی از دالیــل رخ دادن آتــش ســوزی در 
ــی  ــزات نگهبان ــان و تجهی ایــن مجموعــه را نداشــتن نگهب
دانســته بــود. او گفتــه بــود کــه »بــرای حفــظ و حراســت از 
ایــن آثــار ارزشــمند باســتانی و تاریخــی، گمــاردن نگهبــان 
ثابــت، تجهیــز محوطــه بــه دوربیــن مــدار بســته و ســایر 

امکانــات ایمنــی ضــروری بــه نظــر مــی رســد.«

موزه نیست، نگهبان ندارد!
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــه مدی ــور ک آنط
و گردشــگری اســتان گلســتان گفتــه، از آنجایــی کــه 
ــان  ــت، نگهب ــوزه نیس ــی، م ــد نب ــتانی خال ــتان باس گورس
ثابــت نــدارد. ابراهیــم کریمــی گفتــه »از حــدود دو ســال 
ــرای  ــن گورســتان فنس کشــی شــد و ب ــه ای ــل محوط قب
تبدیــل گورســتان بــه مــوزه بــاز و اســتقرار نیروهــای 
حفاظتــی اقداماتــی صــورت گرفــت ولــی مجــوز تبدیــل بــه 
مــوزه بــه دلیــل مشــکل مالکیتــی صــادر نشــد و اســتقرار 
نیــروی حفاظتــی هــم مــورد موافقــت دســتگاه های 
ذی ربــط قــرار نگرفــت و نهایتــا مقــرر شــد کــه حفاظــت و 
مراقبــت طــی تفاهمنامــه ای بــه دهیــاری روســتای گچــی 
ــت  ــد موافق ــم نیازمن ــر ه ــن ام ــه ای ــذار شــود ک ســو واگ
ــت  ــض موافق ــه مح ــه ب ــت ک ــی اس ــتگاه های نظارت دس

ــدام خواهــد شــد.«  اق
ایــن  در حالــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی گلســتان 
ــراث  ــنامه می ــه اساس ــاده س ــه در م ــا را زده ک ــرف ه ح
ــور  ــه منظ ــای الزم ب ــرح ه ــرای ط ــه و اج ــی تهي فرهنگ
ــار،  ــای آث ــت و احي ــر، مرم ــت«، تعمي ــت، »حفاظ حراس
ــی  ــی- تاريخ ــا ارزش فرهنگ ــای ب ــه ه ــا و مجموع بناه
جــزو وظایــف میــراث فرهنگــی اســت و بایــد از هرگونــه 
ــم از  ــی ه ــد نب ــتان خال ــد. گورس ــری کن ــی جلوگی تخریب
ــوول در  ــات مس ــده و مقام ــی ش ــت مل ــان 95 ثب 12 آب

گلســتان مــی بایســت اقدامــات الزم را بــرای جلوگیــری از 
ــد. ــام دهن ــرارآمیز انج ــتان اس ــن گورس ــب ای تخری

تخریب سنگ ها؟
اگرچــه رییــس هیــات امنــای گورســتان خالــد نبــی گفتــه 
ــته و  ــا شکس ــتوانه ای چلیپ ــزار اس ــنگ م ــه س ــود س ب
ــیده  ــرون کش ــاک بی ــم از خ ــر ه ــزار دیگ ــنگ م ــک س ی
شــده بــود، امــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی گلســتان گفتــه 
ــده،  ــته نش ــوزی شکس ــن آتش س ــطه ای ــنگی به واس »س
ــت،  ــته اس ــنگ ها را نشکس ــن س ــد ای ــی به قص ــا کس ی
چندیــن ســنگ قبــر در ایــن گورســتان شکســته  شــده یــا 
ــوزی  ــت و آتش س ــل اس ــه قب ــوط ب ــه مرب ــرک دارد ک ت
آن هــا را بیشــتر نمایــان کــرده اســت.« بــه گفتــه او دلیــل 

ــوده اســت. ــی توجهــی گردشــگران ب آتــش ســوزی، ب

ایرانی ها سالی 55 میلیارد 
نخ سیگار دود می کنند

مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت :

چیزی به اسم »طب اسالمی« 
نداریم

مدیــرکل دفتــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد کــه موضوعــی بــه 
نــام طــب اســالمی نداریــم. دکتــر محمــود خدادوســت بــا اشــاره بــه انجــام 
مطالعــه ای در خصــوص صحــت ادعاهایــی دربــاره »طــب اســالمی« بــه ایســنا 
گفــت کــه کارگــروه نظــام ســالمت در اســالم کــه مدتــی اســت در دفتــر طــب 
ایرانــی وزارت بهداشــت تشــکیل شــده، مــدت ســه ســال روی موضــوع طــب 
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــا ب ــام داده اســت. م ــی بررســی کارشناســی انج ایران
ــوم  ــکده عل ــان  پژوهش ــث شناس ــد و حدی ــع تقلی ــه مراج ــوع ب ــن موض ای
ــا  ــه م ــود ک ــن ب ــی ها ای ــن بررس ــام ای ــه تم ــم. نتیج ــه کردی ــی مراجع قرآن
ــام طــب اســالمی نداریــم. وی افــزود: »روایــات زیــادی در  ــه ن موضوعــی ب
ــه  ــه البت ــم ک ــی در اســالم داری ــای درمان حــوزه بهداشــت و برخــی توصیه ه
بایــد در پژوهشــکده های علــوم قرآنــی و از نــگاه علــم رجــال و علــم داللــت 
ــس از  ــه پ ــد ک ــناس گفته ان ــن و قرآن ش ــل ف ــای اه ــوند. علم ــی ش بررس
ــان، مــکان و مــردم  ــه زم ــم آن ب ــرای تعمی ــت، ب ــات ســندیت یــک روای اثب
ــش در  ــدی پی ــم.«  او چن ــی و پژوهشــی داری ــه کار تحقیقات ــاز ب حاضــر نی
دیــدار بــا  آیــت هللا اعرافــی، مدیــر حوزه هــای علمیــه سراســر کشــور، تاکیــد 
ــن  ــا بدیهی تری ــنتی، ب ــالمی و س ــب اس ــام ط ــه ن ــی ب ــه برخ ــود ک ــرده ب ک
ــا  ــد اعضــا مخالفــت می کننــد کــه ب مســائل پزشــکی ماننــد واکســن و پیون
ایــن کار آن هــا، برخــی از مــردم عــالوه  بــر از دســت دادن جــان خــود، مــال 
خــود را نیــز از دســت  داده انــد. بیشــتر ایــن افــراد دام خــود را بــرای کســانی 
ــاران از  ــع بیم ــا من ــرده و ب ــن ک ــد، په ــالج دارن ــای صعب الع ــه بیماری ه ک
مراجعــه بــه پزشــکان طــب رایــج، آن هــا را مجبــور بــه اســتفاده از شــیوه های 

ــد ــب می کنن ــدون مســتندات علمــی خــود ترغی ــی نادرســت و ب درمان

گورستان باستانی خالد نبی چشم انتظار نگهبان
با وجود آنکه گورستان اسرار آمیز در سال 95 ثبت ملی شده اما چون موزه 

نیست، نگهبان ثابت ندارد!

برخی کارشناسـان گورسـتان خالد نبی را دارای 
ارزش تاریخـی زیـادی مـی داننـد و معتقدنـد 
بـا توجـه بـه شـباهت سـنگ قبرهـای ایـن مـکان 
بـه گورسـتان هـای آسـیای میانـه، مـی توان سـنگ 
قبرهـای موجـود در گورسـتان خالـد نبـی را به حمله 
مغـول بـه ایران و اسـکان آن ها در برخی نقاط کشـور 
از جملـه ایـن منطقه نسـبت داد. همچنیـن در کتاب 
ناسـخ التواریـخ در شـرح زندگانـی خالـد بـن سـنان 
گفته شـده اسـت کـه خالد نبی یکـی از پیامبـران حد 
فاصـل مسـیحیت تا اسـالم بـوده کـه به تبلیـغ دین 
مسـیح مـی پرداختـه اسـت و او چهـل سـال قبـل از 
تولـد حضرت محمـد )ص( ظهور کـرده و از زادگاهش 
در یمـن بـه این نقطه عظیمـت می کنـد. آن زمان در 

ایـران ساسـانیان حکومـت مـی کردند.

توفان خورشیدی و 
احتمال خاموشی زمین

از  نقــل  بــه  مهــر  خبرگــزاری 
ــی  ــه ط ــت ک ــل نوش ــی می دیل
دلیــل   بــه  گذشــته  هفتــه  
ــای ســتاره  ــن شــعله ه ــای خورشــید بزرگتری ــان ه توف
ــاب  ــا پرت ــتاره در فض ــن س ــته از ای ــال گذش ــی 12 س ط
شــدند. بــه گفتــه کارشناســان CME)تخلیــه اشــعه 
ــود  ــی ش ــاد م ــی ایج ــعله های ــیدی( از ش ــای خورش ه
کــه احتمــاال طــی چنــد روز آتــی بــه زمیــن مــی رســند 
ــی و سیســتم  ــای مخابرات ــا، شــبکه ه ــواره ه ــه ماه و ب
ــی رســانند و شــاید  ــن آســیب م ــی روی زمی ــای برق ه

ــی ایجــاد کنــد. خاموش

پرداخت وام دانشجویی 
از 15 مهر

ذوالفقــار یــزدان مهــر، مشــاور 
وزیــر علــوم و یئیــس صنــدوق 
کــه  گفــت  دانشــجویان  رفــاه 
ــامانه  ــت وام در س ــت درخواس ثب
صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم آغــاز شــده 
ــه  ــود. ب ــی ش ــام م ــر انج ــا از 15 مه ــت وام ه و پرداخ
گفتــه او وام شــهریه و وام تحصیلــی از جملــه وام هایــی 
اســت کــه اعتبــار آن محــدود بــوده و دانشــجویان مقطــع 
کارشناســی هشــت  نیــم ســال، دانشــجویان کارشناســی 
ارشــد چهــار نیــم ســال و دانشــجویان دکتــری نیــز هشــت 
ــد. ــتفاده کنن ــهریه اس ــد از وام ش ــی توانن ــال م ــم س نی

۹۴ درصد کشور تحت 
تاثیر خشکسالی انباشته  
شــاهرخ فاتــح، رییــس مرکــز 
و مدیریــت  ملــی خشکســالی 
ــا  ــی ب ــازمان هواشناس ــران س بح
اشــاره بــه اینکــه حــدود 94 درصــد مســاحت کشــور تحــت 
تاثیــر خشکســالی انباشــته شــده اســت، گفــت کــه در بــازه 
یــک ســاله خوزســتان، جنــوب ایــالم، شــمال بوشــهر، جنوب 
کهگیلویــه و بویراحمــد، بخش هایــی از اصفهــان و خراســان 
شــمالی و بخش هایــی از آذربایجــان غربــی و شــرقی، 
جنــوب غــرب خراســان رضــوی، یــزد، شــمال و شــرق کرمان، 
خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان بــا خشکســالی 
شــدید و حتــی در مــواردی بســیار شــدید مواجــه هســتند.

بیمه هایمان دردی را دوا 
نمی کنند

ایــرج فاضلــف رییــس نظــام 
کــه  گفــت  کشــور  پزشــکی 
ســازمان های  متاســفانه 
ــن  ــد، بنابرای ــر کار خــود را درســت انجــام نمی دهن بیمه گ
ــی  ــای درمان ــر اساســی در بیمه ه ــد نظ ــک تجدی ــد ی بای
کشــور انجــام شــود؛ چراکــه چیــزی کــه در حــال حاضــر 
بــا عنــوان بیمــه در کشــور وجــود دارد، نــه درد مــردم را دوا 
می کنــد و نــه درد موسســات پزشــکی را. اگــر بیمه هایــی 
ــه خــود رابطــه  خــوب و درســت داشــته باشــیم، خــود ب
ــدوارم  ــود. امی ــع می ش ــار و پزشــک رف ــان بیم ــی می مال
مــا در ایــن حــوزه هــر چــه زودتــر بــه ایــن نقطــه برســیم.

نظرزیستخبر دانشگاه

کارت ملــی بــه ایــن زودی هــا جــای شناســنامه را نمــی گیــرد. 
ــر را داده.  ــن خب ــور  ای ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــخنگوی س س
ــی کارت  ــه جایگزین ــت ک ــنیم گف ــه تس ــی ب ــیف هللا ابوتراب س
هوشــمند بــه جــای شناســنامه نیــاز بــه اصــالح قانــون 
و همــکاری دولــت و مجلــس دارد و فعــال در دســتور کار 
ــت  ــن ظرفی ــوال ای ــت اح ــازمان ثب ــه او س ــه گفت ــت. ب نیس
ــی  ــزار کارت مل ــون و پانصــد ه ــه دو میلی ــه ماهیان را دارد ک

ــه  ــش در هم ــن بخ ــترهای ای ــد و بس ــادر کن ــمند ص هوش
اســتان ها فراهــم شــده امــا در صــورت همــکاری مــردم 
ســازمان ثبــت احــوال بنــا دارد بــا همــکاری مــردم تــا پایــان 
ســال 97 صــدور کارت ملــی هوشــمند را بــه پایــان برســاند. 
ــد  ــنامه، بای ــای شناس ــه ج ــی ب ــی کارت مل ــرای جایگزین ب
ــن کار  ــرای ای ــا صــادر و ب ــی کارت ه ــا تمام ــد ت ــر مان منتظ

ــی شــود. ــون ط ــد اصــالح قان فراین

ســود ســهام عدالــت حتمــا در مــاه جــاری واریــز مــی شــود. 
مشــاور رییــس ســازمان خصوصــی ســازی ایــن خبــر را 
ــرای  ــل 44 ب ــی اص ــورای عال ــه ش ــوز مصوب ــه هن داده و گفت
ــه ســازمان خصوصی ســازی نرســیده  ــز ســود ب ســندیت واری
اســت و امیدواریــم ایــن امــر تــا پایــان مــاه جــاری و موعــد 
واریــز ســود محقــق شــود. بــه گفتــه ســید جعفــر ســبحانی از 
ــون و  ــش از 36 میلی ــت بی ــهام عدال ــوع مشــمولین س مجم

500 هــزار نفــر بــه ســامانه ســهام عدالــت مراجعــه و صــورت 
ــون  ــداد 31 میلی ــن تع ــه از ای ــد ک ــت کرده ان ــاب دریاف حس
نفــر نیــز شــماره شــبای خــود را جهــت دریافــت ســود ســهام 
ــش  ــماره حســاب بی ــد. ش ــه کرده ان ــامانه ارائ ــه س ــت ب عدال
ــز  ــده نی ــی مان ــد باق ــه درص ــده و س ــد ش ــد تایی از 97 درص
پیامــک ســازمان خصوصی ســازی جهــت اصــالح شــماره شــبا 

ــد. ــت کرده ان ــامانه دریاف ــه س ــدد آن ب ــه مج و ارائ

کارت ملی فعال جای شناسنامه را نمی گیرد
سخنگوی سازمان ثبت احوال: هنوز زود است در این مورد تصمیم بگیریم

سود سهام عدالت حتما در شهریور واریز می شود
سازمان خصوصی سازی در انتظار مصوبه شورای عالی اصل 44

شیر و نان از شمول قیمت گذاری خارج نمی شوند 
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت که دو سال پیش قرار 
بود کلیه کاالها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت گذاری خارج شود اما 
از دستور کار خارج شد. دولت حاال تصمیم به اجرایی شدن این موضوع گرفته است.
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ایران ویچ

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
مرکــزی گفــت: غلظــت ذرات معلــق هــوای 
برابــر  دو  شــهریورماه  نوزدهــم  روز  در  اراک 
حــد اســتاندارد اســت و هــوای ایــن شــهر 
وضعیــت  در  متوالــی  روز  چهارمیــن  بــرای 

ناســالم قــرار دارد.ســعید محمــودی اظهــار 
ــهر اراک  ــوای ش ــت ه ــاخص کیفی ــت: ش داش
ــود  ــهریورماه، 120 ب ــم ش ــنبه هجده در روز ش
کــه بیانگــر وضعیــت هــوای ناســالم بــرای 
گــروه هــای حســاس اســت.مدیرکل حفاظــت 

محیــط زیســت اســتان مرکــزی افــزود: میــزان 
ــرون در  ــر از 2.5میک ــق کمت ــت ذرات معل غلظ
هــوای اراک، روز یکشــنبه نوزدهــم شــهریورماه 
انــدازه  مترمکعــب  بــر  70میکروگــرم  نیــز، 
گیــری شــد کــه دو برابــر حــد حدمجــاز اســت. 
وی بیــان کــرد: حــد اســتاندارد میــزان غلظــت 
ذرات معلــق کمتــر از 2.5میکــرون در هــوا، 
ــت.  ــوده اس ــب ب ــر مترمکع ــرم ب 35میکروگ

غلظت ذرات معلق هوای اراک به دو 
برابر حدمجاز رسید

ثبت قریب به 14 میلیون تردد در مازندران
مسوول مرکز مدیریت راه های مازندران گفت: در تعطیالت اخیر، 14 میلیون تردد در 
مازندران به ثبت رسیده است.

تیغ تیز توسعه بر شریان مهم ترین
 رودخانه اردبیل

این رودخانه در ابتدا دو شاخه بوده که یکی از آن ها به کلی خشک شده است

رودخانــه بالخلــی چــای در اردبیــل 
ــده از  کــه تنهــا جریــان حیاتــی بازمان
شــهری مشــهور  بــه ســرزمین آب هــا 
اســت کــه  بــه بهانــه توســعه، آخریــن 

ــد. ــرو می بلع ــات را ف ذرات حی
کــه  باورنــد  ایــن  بــر  گروهــی 
شــکل گیری شــهر اردبیــل در ابتــدا 
بــه دلیــل اقلیــم منطقــه و وجــود 
متعــدد  چشــمه های  و  رودخانه هــا 
ــوده اســت. در واقــع شــکل گیری  آن ب
ــل  ــروز مح ــه ام ــی ک ــدن و تاریخ تم
فخرفروشــی برخــی مدیــران اســت 
ــی شــکل  ــه جریان هــای حیات ــه بهان ب
گرفتــه کــه متولــی خــود را گــم کــرده 
ــری می خشــکد. ــس از دیگ ــی پ و یک

ــای  ــی چ ــا بالخل ــن رودخانه ه مهم تری
ــوده و  ــدا دو شــاخه ب ــه در ابت اســت ک

در طــول شــهر اردبیــل جریــان داشــته 
ــاخه  ــک ش ــه ی ــروز ب ــال ام ــت. ح اس
خشــک شــده تبدیــل شــده و در طــول 
بســتر آن رمقــی از حیــات باقــی نمانده 

اســت.
افزایــش  متعــدد،  ساخت وســازهای 
افزایــش  و  شهرنشــینی  نیازهــای 
نیــاز بــه آب موجــب شــده هــر مدیــر 
متولــی ســهمی از آب رودخانــه را از آن 
برنامه هــای خــود ســاخته و در نهایــت 
ــه  ــزارع زیبــا ب ــازه ها و م ــا و س پل ه
قیمــت خشــک شــدن رودخانــه شــکل 
گرفتــه اســت.این در حالــی اســت کــه 
ــب  ــت از عواق ــان محیط زیس کارشناس
ایــن غفلــت و بی توجهــی بــه وضعیــت 

ــد. ــی می کنن ــراز نگران ــه اب رودخان

خشک شدن رودخانه به 
دلیل ساخت پل نیست

آن طــور کــه مهــر نوشــته تــا همیــن 

رودخانــه  قبــل  ســال  دو  یکــی 
ــه از  ــود اینک ــا وج ــای ب ــی چ بالخل
ــج  ــددی رن ــتی متع ــکالت بهداش مش
می بــرد و متأســفانه بــه زباله دانــی 
شــهر تبدیــل شــده بــود، امــا جریــان 
زمســتان  در  ویــژه  بــه  و  داشــت 
را  آن  بســتر  رودخانــه  آب  ســطح 
ــی داد. ــل پوشــش م ــه صــورت کام ب

امــا ساخت وســازهایی در پیرامــون 
قــدس  پــل  ویــژه  بــه  رودخانــه 
موجــب شــد مســیر زندگــی ایــن 
ــد در طــول  ــد. هــر چن ــر یاب رود تغیی
مــدت زمــان ساخت وســاز تــالش 
جریــان  از  آب باریکــه ای  می شــد 
ایــن  امــا  شــود  حفــظ  رودخانــه 
اقدامــات و دســت کاری در مســیر 
ــع از خشــک  ــه نتوانســت مان رودخان
بخــش  در  رودخانــه  بســتر  شــدن 
وســیعی از آن باشــد.تا جایــی کــه 
گله منــدی کارشناســان بــاال گرفــت 

اردبیــل  شــهرداری  مدیــران  و 
خشــک شــدن رودخانــه را مرتبــط بــا 

ندانســتند. خــود  ساخت وســاز 
شــهری  خدمــات  معــاون  اخیــرًا 
بــه  پاســخ  در  اردبیــل  شــهرداری 
محیط زیســت  مدافعــان  اعتراضــات 
برخــی  خــالف  بــر  اســت  گفتــه 
شــائبه ها ساخت وســاز پــل قــدس 
بالخلــی  رودخانــه  کم آبــی  دلیــل 
ــی  ــهرام الزم ــل نیست.ش ــای اردبی چ
زارع تصریــح کــرد: در طــول عملیــات 
ــالش  ــدس ت ــل ق ــداث پ ــی اح عمران
ــه  ــات رودخان ــه حی ــود ک ــن ب ــر ای ب
ــی چــای دچــار مشــکل نشــود.  بالخل
ــه  ــی رودخان ــی فعل ــزود: کم آب وی اف
بــه دلیــل عــدم تخصیــص کافــی 
آب اســت و ارتباطــی بــه عملیــات 
عمرانــی پیرامــون آن از جملــه تقاطــع 

غیــر هم ســطح قــدس نــدارد.

تخصیص حداقلی آب به 
بهانه عمران یا کشاورزی

واقـــع  در  اظهـــارات کـــه  ایـــن 
حوالـــه کـــردن اعتراضـــات بـــه آب 
منطقـــه ای اســـتان اردبیـــل بـــوده 

ــن  ــت ایـ ــخ مدیریـ ــا پاسـ ــه بـ کـ
مجموعـــه بـــه بی پاســـخی منجـــر 

. د می شـــو
مدیرعامـــل آب منطقـــه ای اســـتان 
ـــص  ـــدم تخصی ـــا ع ـــه تنه ـــل ن اردبی
بلکـــه  نپذیرفتـــه  را  آب  کافـــی 
بی اســـاس  را  ادعایـــی  چنیـــن 
زاده  ســـلیمان  می داند.اصغـــر 
تصریـــح کـــرد: آب رودخانـــه بـــه 
انـــدازه ای کـــه مـــورد نیـــاز بـــوده 
ــائل  ــا مسـ ــه و مـ تخصیـــص یافتـ
زیســـت محیطی را مدنظـــر قـــرار 

دادیـــم.
ـــارات  ـــن اظه ـــان اینکـــه ای ـــا بی وی ب
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــکی رودخان ـــه خش ک
عـــدم تخصیـــص کافـــی آب بـــوده 
ــه ای  صحیـــح نیســـت و آب منطقـ
ـــته  ـــرورت داش ـــه ض ـــی ک ـــه میزان ب

ـــت. ـــاص داده اس آب را اختص
منطقـــه ای  آب  مدیرعامـــل 
ــت  ــه رعایـ ــد بـ ــا تأکیـ ــتان بـ اسـ
زیســـت محیطی  ضرورت هـــای 
اضافـــه کـــرد: تخصیـــص بـــه حـــد 

می شـــود. انجـــام  کافـــی 

خبر
ته

نک

کاهش آب رودخانه
 از تبعات توسعه شهر

دانشــیار گــروه جغرافیــای دانشــگاه آزاد اســالمی اردبیــل 
معتقــد اســت وضعیــت امــروز رودخانــه بالخلــی چــای 
ــه تبــع  ــه رشــد و توســعه شــهر، افزایــش جمعیــت و ب ب
افزایــش نیازهــای آبــی بازمی گــردد. رســول صمــدزاده بــا 
بیــان اینکــه سدســازی ها از جملــه ســد یامچــی و کاهــش 
ــت،  ــه اس ــکی رودخان ــل خش ــه از دالی ــهم آب رودخان س
اضافــه کــرد: از ســویی مــا ناگزیــر بــه سدســازی هســتیم 
و یکــی از راهکارهــای تامیــن آب شــرب و کشــاورزی 
سدســازی اســت. وی بــه گرمایــش زمیــن و تأثیــرات آن 
در اقلیــم اردبیــل اشــاره و تأکیــد کــرد: بــه عنــوان مثــال 
ــوده  ــون یخچال هــای دائمــی ب ــوه ســبالن کان ــی ک زمان
امــا امــروز یخچال هــا بــه برف چــال تبدیل شــده اند.

و  هــوا  نامناســب  کیفیــت  داد:  ادامــه  وی 
ــرای گــروه هــای حســاس،  وضعیــت ناســالم ب
شــرایطی اســت کــه بــرای کــودکان، زنان بــاردار، 
ــان  ــالمندان زی ــی و س ــی و تنفس ــاران قلب بیم
بــار بــوده و ایــن افــراد بــه جــز مــوارد ضــروری 
بایــد از رفــت و آمــد در محیــط شــهری و مناطــق 

ــد. ــودداری کنن ــردد خ پرت

ــاون روســتایی اســتان  ــرکل تع مدی
زنجــان گفــت: از مجمــوع 105 هــزار 
تــن تولیــد زیتــون در ســطح کشــور، 30 
درصــد بــرای فــرآوری زیتــون و مابقــی نیــز 

به صورت کنسروی استفاده می شود.
 معــاون امــور باغبانــی ســازمان 
و  چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد 
پیش بینــی  امســال  گفــت:  بختیــاری 
ــات  ــردو از باغ ــن گ ــزار ت ــت ه ــود هف می ش

استان برداشت شود.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــیرانی  ابراهیــم 
ــتان از  ــات اس ــطح باغ ــردو از س ــت گ برداش
نیمــه شــهریورماه آغــاز و تــا نیمــه مهــر مــاه 
ادامــه می یابــد، اظهــار کــرد: ســطح زیــر 
کشــت گــردو در اســتان هفــت هــزار هکتــار 
اســت کــه از مجمــوع ســطح اختصــاص 
یافتــه، پنــج هــزار هکتــار بــارور و مابقــی بــه 

ــتند. ــال هس ــورت نه ص
و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل   
و  سیســتان  مــدارس  تجهیــز 
در  مــدارس  ســاخت  بلوچســتان گفــت: 
سیســتان و بلوچســتان طــی ســالهای اخیــر 
ــوده اســت. ــراه ب ــری هم ــا رشــد ســه براب ب

ــا  ــتان ب ــن اس ــزود: ای ــکی اف ــا راش علیرض
توجــه بــه نــرخ 14 برابــری تعــداد موالیــد و 
ــا  ــان ب ــل همچن ــدگان از تحصی جــذب بازمان
مطلــوب صــورت  اقدامــات  همــه  وجــود 
ــزار  ــج ه ــه پن ــازی ب ــه س ــه در مدرس گرفت

کالس درس نیاز دارد.
در  تفریحی-آموزشــی  فــرودگاه   
ــاح آن  ــه از افتت ــرود نیشــابور ک باغ
ــی از  ــذرد، خال ــتر نمی گ ــدود ده روز بیش ح
عبدالهــی  شــد؛ کاظــم  پــروازی  پرســنل 
رئیــس ســازمان تعمیــر و نگهــداری فنــی و 
ــون  ــی مرکــز آمــوزش فن مهندســی هواپیمای
ــکان  ــودن اس ــب ب ــت را نامناس ــی، عل هوای
کارکنــان و عمــل نکــردن بــه تعهــدات از 

سوی اردوگاه شهید رجایی دانست.
 فرمانــدار بهشــهر از کشــف یــک 
ــر داد  ــای بهشــهر خب جســد در دری
امــا متذکــر شــده کــه ایــن جســد متعلــق بــه 
بالگــرد ســقوط کــرده در دریــای بهشــهر 
ــار کــرد:  ــق ســجادی اظه نیســت. ســید خال
صبــح روز شــنبه 18 شــهریور یــک جســد در 
ــه منظــور  ــای بهشــهر کشــف شــد کــه ب دری
قانونــی  پزشــکی  بــه  هویــت  تشــخیص 

ارسال شده است.
 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری گلســتان از 
بررســی علــت آتــش ســوزی قبرســتان خالــد 
نبــی خبــرداد و گفــت: اقــدام الزم جهــت 
صــورت  خاطیــان  برخــورد  و  شناســایی 

خواهد گرفت.

گزیده ها

شهرداری کرج هزار میلیارد 
تومان بدهی دارد

در جلســه شــورای شــهر میــزان بدهــی شــهرداری 
کــرج اعــم از ســازمان هــا و مناطــق دوازده گانــه 
بیــش از یــک هــزار میلیــارد تومــان اعــالم شــد.

 عبــاس زارع در جلســه علنــی شــورای شــهر 
ــهرداری  ــی ش ــت مال ــاء وضعی ــرد: احص ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــه برگ ــرج ک ک
ــردم و  ــالع م ــه اط ــر ب ــن ام ــا ای ــت ت ــه اس ــتور کار قرارگرفت ــرج در دس ک
اعضــای شــورای شــهر برســد.عضو شــورای شــهر کــرج بــا قیــاس عملکــرد 
بودجــه ای شــهرداری از ســال 94 تــا 96، گفــت: در ســال 94 درآمــد نقــدی 
پیش بینی شــده شــهرداری کــرج حــدود هــزار و 100 میلیــارد و میــزان 
جــذب درآمــد 820 میلیــارد تومــان بــوده اســت. وی بابیــان اینکــه در ایــن 
ســال پیش بینــی درآمــد غیــر نقــدی 560 میلیــارد بــوده کــه 370 میلیــارد 
ــال 96  ــوع در س ــن موض ــرد: ای ــان ک ــت، خاطرنش ــده اس ــان جذب ش توم
بــه هــزار و 240 میلیــارد تومــان پیش بینــی بودجــه و جــذب 860 میلیــارد 

تومــان رســید.

آبهای ساحلی کیش و ابوموسی 
کانون خطر موتورلنج هاست

بنــادر و دریانــوردی  امــور دریایــی   معــاون 
ــر  ــون خط ــن کان ــده تری ــت: عم ــزگان گف هرم
فــارس  در آب هــای خلیــج  ایــن شــناورها 
پیرامــون جزایــر کیــش و ابوموســی شناســایی 

ــت. ــده اس ش
ــل  ــه و تحلی ــوص تجزی ــی در خص ــریح گزارش ــا تش ــتی ب ــدی نوفرس مه
ــزگان  ــتان هرم ــای اس ــنتی در آب ه ــناورهای س ــوانح ش ــاری س ــای آم ه
ــادم،  ــرد: تص ــح ک ــال 95 تصری ــان س ــا پای ــی 91 ت ــه دوره زمان ــوط ب مرب
ــه  ــا و ... از جمل ــه دری ــه گل نشســتن، آدم ب آبگرفتگــی، آتــش ســوزی، ب
ــه کام  ســوانحی اســت کــه شــناورهای ســنتی را طــی پنــج ســال اخیــر ب

ــر فرســتاده اســت.  خط
ــن  ــای ای ــا در آب ه ــج ه ــه موتورلن ــوط ب ــی مرب ــداد ســوانح دریای وی تع
ــن ســوانح  ــت 60 درصــد ای ــزود: عل ــرد و اف ــوان ک ــورد عن اســتان را 94 م

ــالم شــده اســت. ــش ســوزی اع ــم آت ــی و 22 درصــد ه آبگرفتگ

گیالنهرمزگانالبرز
گیــالن  اســتاندار 
بــه  اشــاره  بــا 
خســارت  بــرآورد 
 50 حداقــل 
ــته در  ــیل دو روز گذش ــی س ــارد تومان میلی
اســتان، گفــت: خدمــات رســانی بــه آســیب 
ــه  ــرایط ادام ــدن ش ــادی ش ــا ع ــدگان ت دی

. رد ا د
محمــد علــی نجفــی ظهــر شــنبه در حاشــیه 
بــا حضــور  از مناطــق ســیل زده  بازدیــد 
ــت  ــس ســازمان مدیری اســماعیل نجــار رئی
بحــران در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
نواحلــی  برخــی  در  روزگذشــته  دو  ســیل 
شــرقی اســتان گیــالن براســاس برآوردهــای 
اولیــه حــدود 50 میلیــارد تومــان اســت.

ــا بیــان اینکــه از همــه دســتگاه هــای  وی ب
ــل  ــل کام ــا ح ــده ت ــته ش ــی خواس خدمات
منطقــه  در  زده  ســیل  مناطــق  مشــکالت 
ــه  ــه ب ــزود: البت ــند، اف ــته باش ــور داش حض
ــه آســیب  ــا توجــه ب ــر ب ــه مســئوالن ام گفت
هــای جــدی وارد شــده میــزان خســارت هــا 

ــود. ــد ب ــه خواه ــرآورده اولی ــر از ب فرات
اســتاندار گیــالن بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از 
ــادی در  امدادرســانی و اســتقرار وضعیــت ع
ــق  ــح و دقی ــزان صحی مناطــق ســیل زده می
ــون  خســارت اعــالم مــی شــود، گفــت: تاکن
ــای  ــافران و خانواره ــر از مس ــدود 500 نف ح
آســیب دیــده در ایــن ســیل  ســاماندهی و 

اســکان داده شــده انــد.

خسارت۵۰ میلیارد تومانی 
سیل در گیالن
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر بــاغ و اســتخرپالک 13 فرعــی از 180 
اصلــی واقــع در بخــش 8 کرمــان بــه مســاحت 1523/94مترمربــع واقــع در کرمــان 
کوهپایــه ده شــیب ســفلی خیابــان شــهید صالحــی کوچــه پیــروزی 16 مــورد تقاضــای خانــم 
شــهال باغخانــی تاکنــون تحدیــد حــدود نشــده و نیــاز بــه تحدیــد حــدود اختصاصــی دارد و 
اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت هــم میســر نمــی باشــد لــذا حســب درخواســت 
مالــک بــه شــماره 1528-96/6/15 بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی منتشــر و 
عملیــات تحدیــدی از ســاعت 8 صبــح روز 96/7/16 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
لــذا بــه مالــک یــا مالکیــن امــالک مجــاور رقبــه مذبــور اخطــار مــی گــردد ک در موعــد مقــرر 
در ایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیلــت 
تحدیــدی و بــا معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتقاعــی 
آن اعتراضــی داشــته باشــد طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت حداکثــر ظــرف مــدت 30 روز پــس 
از تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره اعــالم نمایــد و ظــرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ اعــالم اعتــراض مهلــت دارنــد تــا بــه دادگاه صائحــه مراجعــه و اقــدام 
بــه تقدیــم داخواســت نمــوده و رســید تقدیــم دادخواســت را از دادگاه اخــذ و بــه ایــن اداره 
تســلیم نماینــد بدیهــی اســت پــس از مضــی مهلــت یــاده شــده و  ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت توســط متقاضــی ثبــت عملیــات ثبتــی بنــام وادامــه خواهــد یافــت و هیچگونــه 

ادعایــی مســموع نخواهــد بــود. م الــف 529   تاریــخ انتشــار: 96/6/20

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9600359
داریوشــی  حســین  آقــای  بــه  بدینوســیله 
ملــی  شــماره  عباس،بــه  راینی،فرزنــد 
ــر  ــه براب ــوق ک ــه ف ــده کالس ــکار پرون 2991448652 بده
گــزارش مامــور ابــالغ شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی 
گــردد کــه بابــت مهریــه خانــم فاطمــه حیــدر پــور بــه مبلغ 
ــوق  ــه انضمــام حق ــب ب ــال اصــل طل 1/127/318/181 ری
ــر اثــر عــدم پرداخــت  دولتــی بدهــکار مــی باشــید کــه ب
ــس  ــوده پ ــه نم ــدور اجرائی ــت ص ــه بستانکاردرخواس وج
ــوق در  ــه صــادر و بکالســه ف ــی اجرائی از تشــریفات قانون
ایــن اجــراء مطــرح میباشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 ائیــن 
ــی  ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس ــاد اس ــرا مق ــه اج نام
ــالغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ  انتش ــردد از تاری گ
اجرائیــه  محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه 
درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی اقــدام و در غیــر اینصــورت بــدون انتشــار 
ــه  ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ آگه

ــف 530 ــد. م ال ــد ش ــب خواه ــما تعقی ش

آگهی فقدان سند مالکیت 
فرزنـد  زاده  قنبـری  انگیـز  مهـر  خانـم  اینکـه  بـه  نظـر 
غالمحسـین مالک 4 و چهارهفتم سـهم مشـاع از 96 سهم 
ششـدانگ پـالک 2376 اصلـی باقیمانـده کـه در اجـرای بخشـنامه 
سـازمان بـه پـالک 3 فرعـی از 2376 اصلـی تبدیـل شـده بخش 3 
کرمـان مـورد ثبـت 87294 صفحـه 156 دفتـر 357، ضمـن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصالح تبصره یـک اصالحی ماده 
120 آئیـن نامـه قانـون ثبت مراتب در یـک نوبت در تاریـخ مندرج در 
ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر اینصـورت پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.
م الف 526         تاریخ انتشار :96/6/20

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

مفقودی
کلیــه مــدارک خودرو پــژو405 جــی ال ایکس ســواری 
ــور 12482013763 و  ــماره موت ــه ش ــگ ب ــکی رن مش
ــالک  ــماره پ ــه ش ــی 0082043882 و ب ــماره شاس ش
14ج466ایــران94 متعلــق بــه آقــای محمــد ادریســی 

مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

مفقودی
بــرگ ســبز و کارت ماشــین خودرو پیکان ســواری ســفید 
رنــگ بــه شــماره شاســی 82564793 و شــماره موتــور 
1128043332 و بــه شــماره پــالک 75ص132ایــران45 
متعلــق بــه آقــای علــی دولــت آبــادی تکابــی مفقــود و 

ار درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

ن
الی

رآن
خب

س: 
عک

گزارش

ــان  ــوق دان شــورای نگهب ــک عضــو حق ی
خیلــی  هــم گفتــه ام  »قبــال  گفــت: 
بــه مســائل شــرعی نمی پــردازم امــا 
برداشــتم بــا وضعیــت فعلــی قانــون 
اساســی ایــن اســت کــه در حــال حاضــر 
رجــل  عنــوان  بــه  خانم هــا  پذیــرش 

سیاســی شــاید یــک مقــدار مشــکل 
ــاره  ــان درب باشــد.«  نجــات هللا ابراهیمی
آخریــن تصمیمــات شــورای نگهبــان 
دربــاره شــناخته شــدن زنــان بــه عنــوان 
ــوز  ــه هن ــان اینک ــا بی ــی ب ــل سیاس رج
ایــن مباحــث در شــورای نگهبــان ادامــه 

دارد، گفــت کــه در حــال حاضــر مباحــث 
ــت های  شــورای نگهبــان دربــاره سیاس
کلــی و تفســیر پیرامــون شــناخته شــدن 
زنــان بــه عنــوان رجــل سیاســی بــه 
ــد  ــت. وی تاکی ــیده اس ــدی نرس جمع بن
ــا پایــان یافتــن ایــن  کــرد: »ان شــاهللا ب
مباحــث، نظر رســمی شــورای نگهبــان در 
ــر  ــا دبی ــن مــورد توســط ســخنگو و ی ای
اعــالم می شــود. اگــر چیــزی توســط 
مــن و یــا درگذشــته مطــرح شــده نظــر 
شــخصی اســت و نظــر شــورای نگهبــان 
نیســت.« ابراهیمیــان در پاســخ بــه ایــن 

ــا ممکــن اســت اســتنباط  ســوال کــه آی
بــه مســائل شــرعی مانعــی بــرای حضــور 
ــت:  ــود، گف ــر ش ــوان وزی ــه عن ــان ب زن
»قانــون اساســی انتخــاب و شــرایط 
وزیــر را بــه قانــون عــادی محــول کــرده 
اســت ایــن قانــون در مــورد شــخص 
ــداده  ــی ن ــای آن حکم ــر و ویژگی ه وزی
ــد از  اســت . ممکــن اســت کســی بگوی
نمی تواننــد  خانم هــا  شــرعی  حیــث 
ــری را  ــر ســمت دیگ ــا ه ــر شــوند ی وزی
برعهــده بگیرنــد ایــن ارتباطــی بــا قانــون 

ــدارد.« ــی ن اساس

رییــس جمهــور کشــورمان از جهــان اســالم خواســت کــه 
از رشــد فنــاوری نترســد و خــود را بــا آن منطبــق کنــد.

حســن روحانــی روز گذشــته در جمــع ســران کشــورهای 
قزاقســتان  در  اســالمی  همــکاری  ســازمان  عضــو 
ــراس از رشــد  ــای ه ــه ج ــد ب ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
قــدرت  آن،  از  و گریــز  فنــاوری  و  علــم  روز افــزون 
ــاال بــرد گفــت  انتخــاب و انطبــاق جوامــع مســلمان را ب
ــون  ــوم و فن ــعه عل ــای توس ــن ضرورت ه ــه مهم تری ک
ــی،  ــن سیاس ــرایط مطمئ ــاد ش ــا ایج ــرای م ــد ب جدی
ــرای جــذب و هضــم  ــی و اقتصــاد ب ــی، فرهنگ اجتماع
آنهاســت. گزیــده صحبــت هــای او را در ادامــه بــه نقــل 

ــد: ــن بخوانی از خبرآنالی
ــه  ــم ک ــر داری ــاّق نظ ــن مســأله اتف ــر ای ــا ب ــه م * هم
ــه  ــر، در منظوم ــم و مؤث ــی مه ــالم« بخش ــان اس »جه
ضعــف،  در  کــه  اســت  روشــن  اســت.  جهانــی 
ــز،  ــالم نی ــان اس ــیختگی جه ــی و از هم گس عقب ماندگ
صلــح پایــدار، توســعه همــه جانبــه و همگرایــی مؤثــر 

ناممکــن می شــود. جهانــی 
ــردم فلســطین،  ــه م ــا علی ــات صهیونیســت ه * جنای
مســلمانان  علیــه  میانمــار  در  افراطیــون  جنایــات 

در  افراطــی  انســانی گروههــای  فجایــع  روهینگیــا، 
ســوریه و عــراق، تــداوم اقدامــات نظامــی علیــه مــردم 
یمــن، نیــاز بــه همبســتگی و اتحــاد امــت اســالمی را، 

ــت. ــرده اس ــتر ک ــر بیش ــان دیگ ــر زم ه
* هم اندیشــی ســران کشــورهای اســالمی در ایــن 
موضــوع و در ایــن مقطــع زمانــی، بــه دوجهــت اهمیــت 
ــی  ــول عظیم ــبب تح ــه س ــه ب ــت آنک ــژه دارد: نخس وی
و  علمــی  دسترســی های  در  ارتباطــات،  عصــر  کــه 
محدودیت هــای  بــدون  فناورانــه  همکاری هــای 
ــار آن نوآوری هــای  مــرزی فراهــم آورده اســت. و در کن
ــی کــه از کشــورهای آســیایی و  دانشــمندان و مخترعان
ــی  ــه ســهم و رشــد روزافزون ــی برخاســته اند، ک آفریقای
ــود  ــه خ ــی را ب ــات علم ــات و تحقیق ــت اختراع در ثب
اختصــاص داده انــد. دوم آنکــه هدایــت و مدیریــت 
»انقــالب چهــارم صنعتــی« کــه انقــالب فنــاوری و 
ــوش  ــان و ه ــن انس ــه نوی ــن در رابط ــی بنیادی دگرگون
مصنوعــی و مناســبات انســان ها در ســاختارهای جدیــد 
اجتماعــی اســت، نیازمنــد فرهنگــی اســت کــه از قــدرت 
جــذب عناصــر متغیــر فنــاوری و محیــط برخــوردار باشــد 
و همچــون تمــدن اســالمی بــا کســب علــم و تجربــه از 
ــی را ،  ــی و هم افزای ــر بشــری، همگرای ــای دیگ تمدن ه

ــد. ــامان ده ــزرگ بشــری س ــواده ب ــان خان در می

ــر،  ــده های اخی ــوت و سســتی مســلمانان در َس * رخ
ــه پیشــرفت بازداشــت،بلکه از  ــان را از ادام ــا آن ــه تنه ن

ــد. حفــظ آنچــه خــود داشــتند نیــز بازماندن
ــم و  ــزون عل ــراس از رشــد روز اف ــه جــای ه ــد ب * بای
فنــاوری و گریــز ازآن، قــدرت انتخــاب وانطبــاق جوامــع 

مســلمان را بــاال بــرد.
ــه  ــد ب ــم و بای ــم می توانی ــه بگویی ــم ک ــا آمده ای * م
ــکای دیپلماســی علمــی،  ــه ات ــاوری و ب ــم و فن ــام عل ن
زمینه هــای مشــترک بــرای توانمنــدی هرچــه بیشــتر و 
ایجــاد ظرفیت هــای مکمــّل در جهــان اســالم را دنبــال 

کنیــم.

پذیرش خانم ها به عنوان رجل 
سیاسی در حال حاضر مشکل است 

بهزاد نبوی:

برجام راه را برای عادی شدن 
رابطه ایران با دنیا باز کرد

ــادی شــدن رابطــه  ــد اســت برجــام باعــث شــده راه ع ــوی معتق ــزاد نب به
ــوان  ــذاری عن ــاز کشــور را ســرمایه گ ــادی شــود. وی نی ــا ع ــا دنی ــران ب ای
ــود.  ــی ب ــت اول روحان ــق برجــام دســتاورد خــوب دول ــه تواف ــرده و گفت ک
ــت؟ در  ــام کجاس ــتاوردهایی برج ــه دس ــد ک ــی می کنن ــوام فریب ــی ع بعض
حالی کــه برجــام فــی نفســه کاری نمی کنــد بلکــه جــاده ای را آمــاده 
ــاط  ــچ ارتب ــام هی ــل برج ــا قب ــم. م ــت کنی ــیر حرک ــا در آن مس ــد ت می کن
اقتصــادی بــا دنیــا نداشــتنم امــا االن تحریم هــا رفــع شــده، امــکان 
ــده،  ــاد ش ــاری ایج ــایش  اعتب ــی و گش ــرکت های خارج ــرمایه گذاری ش س
ــادر ســایر  ــا دنیــا را داریــم و کشــتی هــای مــا در بن امــکان داد و ســتد ب
کشــورها پهلــو مــی گیرنــد. در واقــع برجــام راه را بــرای عــادی شــدن نــه 
دوســتانه و برادرانــه شــدن رابــط مــا بــا دنیــا بــاز کــرد و مــا هــم بایــد از 
ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم. پــس از توافــق برجــام هیات هــای مختلفــی 
ــران  ــه ای ــه از کشــورهای دارای ســرمایه ب ــی بلک ــه از کشــورهای آفریقای ن
ــت،  ــه دول ــارج از مجموع ــات در خ ــی اقدام ــرای برخ ــا اج ــا ب ــد ام آمدن
ــرای  ــا مشــکلی ب ــه م ــا می گفــت ک ــم. اوبام ــراری دادی ســرمایه گذران را ف
ایــران درســت نکرده ایــم امــا ســرمایه جایــی مــی رود کــه امنیــت باشــد. 
ــد  ــت بتوان ــد دول ــود، بای ــت می ش ــا دول ــه ب ــی ک ــود مخالفت های ــا وج ب
ــد  ــود بای ــه می ش ــد. گفت ــن کن ــور تامی ــرمایه گذاری را در کش ــت س امنی
ســالی 60 میلیــارد دالر در کشــور ســرمایه گذاری کنیــم تــا میــزان اشــتغال 
ــالش  ــام ت ــم تم ــه می کن ــت توصی ــه دول ــظ شــود. ب ــی حف در ســطح فعل
خــود را بــرای جــذب ســرمایه بــه کار ببنــدد مثــل ســرمایه گــذاری کــه در 

بخــش نفــت انجــام شــد./ ایســنا

روحانی:
جهان اسالم از رشد فناوری نترسد 

رییــس جمهــور کشــورمان گفــت کــه ورود 
قدرتمندانــه کشــورهای اســالمی بــه فضــای 
ــای  ــش و فناوری ه ــه دان ــارکت در عرص ــت و مش رقاب
نویــن، و نقــش آفرینــی ســازنده در شــکل گیری آینــده 
ــد  ــی، نیازمن ــه جهان ــدرت جامع ــروت و ق ــبات ث مناس
سیاســتگزاری و اولویت بنــدی در ســطح مّلــی و فرامّلــی 
اســت. اولویت هــای دوازده گانــه ای کــه در ســند برنامــه 
ــکات  ــت، ن ــده اس ــم ش ــالس فراه ــن اج 2026 در ای
مهمــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت. در ایــن میــان 
توجــه بــه ›عامــل انســانی و ســرمایه اجتماعــی‹ نقــش 
محــوری دارد. مــردم، مهمتریــن ســرمایه های مــا 
هســتند. آنهــا بایــد ببیننــد کــه دســتاورد ســرمایه گذاری 
ــه  ــا و ریش ــدی آنه ــه بهره من ــاوری، ب ــم و فن ــا در عل م

ــد. ــر می انجام ــی فق کن

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری از ایــن مجلــس بــه عنــوان 
ــس  ــه مجل ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد و ب ــاد ک ــار ی ــس اعتب مجل
قانــون  گفــت:  نیســت،  جوان گرایــی  مجلــس  خبــرگان 
ــته و  ــو نوش ــد از ن ــری بای ــرگان رهب ــس خب ــات مجل انتخاب
بــه روز شــود. البتــه معنــای آن ایــن نیســت کــه جوانــان در 
مجلــس خبــرگان حضــور نیابنــد، چــرا کــه حضــور آنهــا هــم 
ــی  ــرگان جــوان گرای ــس خب ــا جوهــره مجل خــوب اســت. ام
ــد.  ــکیل ده ــان تش ــع آن را جوان ــت قاط ــه اکثری ــت ک نیس
ــث  ــه بح ــاره ب ــا اش ــی ب ــم زاده هریس ــم هاش ــت هللا هاش آی

مســاله ســنی در انتخابــات خبــرگان گفــت: مجلــس خبــرگان 
ــر نیســت  ــای دیگ ــس شــورای اســالمی و نهاده ــد مجل مانن
ــی ایجــاد شــود و ضــروری باشــد کــه  کــه در آن جــوان گرای
نیروهایــی بــا تــوان بیشــتر در آن فعالیــت کننــد. ســالی دوبــار 
ــنگینی  ــت س ــه فعالی ــود ک ــزار می ش ــرگان برگ ــالس خب اج
نــدارد و اعضای خبــرگان رهبــری کار بدنــی و دوندگــی ندارنــد. 
ــر گــذار نیســت کــه بگوییــم  ــراد در آن تاثی بنابرایــن ســن اف
بایــد افــراد بــا تــوان و قــدرت و تحــرک بیشــتر در آن حضــور 

ــاال باشــد. ــد ب ــا نبای داشــته باشــد و ســن آنه

ــرات هســته ای انجــام  ــرد مذاک ــالم ک ــان اع صــدر اعظــم آلم
بــا  مذاکــره  بــرای  الگویــی  می توانــد  ایــران  بــا  شــده 
او  شــود.  شــبه جزیره کــره  بحــران  حــل  و  کره شــمالی 
ــران  ــن بح ــان یافت ــرای پای ــک ب ــل دیپلماتی ــتار راه ح خواس

شــبه جزیره کــره شــد.
ــور  ــد حض ــورش می توان ــر کش ــه اگ ــت ک ــرکل  گف ــگال م  آن
ــا  مثبتــی در ایــن امــر داشــته باشــد، بــدون هیــچ درنگــی ب

ــرد. ــر موافقــت خواهــد ک ــن ام ای
صدراعظــم آلمــان خاطرنشــان کــرد: »فکــر می کنــم می تــوان 

ــران و  ــان ای ــب مذاکــرات هســته ای می ــی همچــون قال قالب
ــرای  ــد را ب ــته ای ش ــق هس ــه تواف ــر ب ــه منج ــروه 1+5 ک گ

ــرد.« ــاده ک ــز پی ــمالی نی کره ش
ــی  ــران، دوران طوالن ــا ای ــرات ب ــه داد: »دوره مذاک  وی ادام
ولــی بســیار مهــم بــا یــک پایــان خــوش بــود.« صــدر اعظــم 
ــه  ــا برنام ــه ب ــا راه حــل مقابل ــه تنه ــن گفــت ک آلمــان همچنی
ــاز  ــوده و آغ ــک ب ــرات دیپلماتی ــمالی، مذاک ــته ای کره ش هس
ــه  ــرر هم ــه ض ــه ب ــن منطق ــلیحاتی در ای ــت تس ــدد رقاب مج

ــود. خواهــد ب

استفاده از الگوی مذاکرات هسته ای برای کره شمالیمجلس خبرگان مجلس جوان گرایی نیست

رایزنی روحانی و اردوغان برای کمک به مسلمانان میانمار
حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران و اردوغان، رییس جمهوری 

ترکیه در حاشیه اجالس سران کشورهای اسالمی در آستانه پایتخت قزاقستان 
دیدار کردند. یکی از محورهای گفت و گوهای انجام شده در این دیدار، کمک به 

مسلمانان میانمار بود.

لنا
 ای

س:
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

گفــت:  رودبار جنــوب  شهرســتان  فرمانــدار 
ــار  ــردن پســر بچــه چه ــرای پیداک جســتجو ب

ســاله رودبارجنوبــی همچنــان ادامــه دارد.
عطــا ناوکــی در تشــریح جزییــات گــم شــدن 

پســربچه ای در ایــن شهرســتان اظهــار  داشــت: 
چاه بهمــن  روســتای  در  گذشــته  روز  ظهــر 
بخــش جازموریــان پســر بچــه چهــار ســاله ای 
مفقــود شــد.وی تصریــح کــرد: ســتاد مدیریت 

بحــران ایــن شهرســتان در اســرع وقــت بــرای 
پیــدا کــردن ایــن پســر بچه چاره اندیشــی 
کردنــد. فرمانــدار شهرســتان رودبار جنــوب 
ــر روز  ــه عص ــر بچ ــن پس ــه ای ــان اینک ــا بی ب
پنجشــنبه بــه همــراه اعضــای خانــواده  خــود 
ــل  ــت: در مح ــود، گف ــارج می ش ــزل خ از من
توقــف خانــواده از ســایر همراهــان خــود جــدا 
می شــود و جســتجوی خانــواده تــا بــه امــروز 

ــت. ــده اس ــه مان بی نتیج

جستجو برای پیداکردن پسر بچه گمشده 
رودباری همچنان ادامه دارد

معرفی رییس جدید آب و فاضالب روستایی ریگان
محمدرضا موحدی به عنوان رییس آب و فاضالب روستایی ریگان معرفی و از خدمات 
حسین مرادزاده رییس سابق این اداره تجلیل شد.

بابایی در جلسه معارفه خود به عنوان سرپرست فرمانداری کرمان:

 من وابسته به هیچ جناح و حزبی نیستم

جلسه تودیع و معارفه فرماندار کرمان

اختالف من با فرماندار کرمان بر 
سر مسائل کارشناسی بود

نماینـده مـردم کرمـان و راور که در این جلسـه حضور 
داشـت  گفـت: من با فرماندار کرمان در سـر مسـائلی 
که بحث داشـتیم مسـائل کارشناسـی بـود و توحیدی 
بـه عنوان  فرمانداران صدر اسـالم شـناخته می شـود. 
محمدرضـا پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه تصمیم شـورای 
بـه  بابایـی  نکـردن  انتخـاب  بـر  مبنـی  کرمـان  شـهر 
عنـوان شـهردار کرمـان گفـت: اعضـای شـورای شـهر 
فکـر کردنـد چـون مـردم خواسـتند در اعضـای شـورا 
تغییـر ی ایجـاد کننـد آن هـا هم بایـد تغییـری ایجاد 
بـا تمـام دسـتگاه های  بایـد  بایـد شـورا  کننـد ولـی 

اجرایـی تعامل داشـته باشـد. 

بـه  اینکـه عملیـات جسـتجو  بیـان  بـا  ناوکـی 
صورت گسـترده با حضـور بیش از 400 نفر شـامل 
نیروهـای امـدادی هالل احمـر، یـگان تـکاوری، 
نیـروی مردمـی و غیـره در حـال انجـام اسـت، 
افـزود: تاکنـون از جسـتجوهای به عمـل آمـده 
نتیجـه ای نگرفته ایـم امـا همچنان تا رسـیدن به 

نتیجـه کار را ادامـه می دهیـم.

ــه  ــه معارف ــته در جلس ــح روز گذش صب
جدیــد  سرپرســت  بابایــی  علــی 
فرمانــداری کرمــان در خــط و نشــان 
اولیــه، خــود را متعلــق بــه هیــچ حــزب 
و جناحــی ندانســت و گفــت  : مــن 
ــز  ــچ چی ــدای هی ــهر را ف ــت ش مصلح

ــرد.  ــم ک نخواه
ــان توســعه  ــداری کرم سرپرســت فرمان
ــداری را شــعار خــود  ــت م شــعر و والی
خوانــد و افــزود:  وقــت آن رســیده 
تفکــرات قدیمــی را کنــار گذاشــته و بــا 
تفکــر جدیــد وارد میــدان عمل شــویم و 
رویکــرد جدیــدی را در پیــش بگیریــم. 
ــام  ــه تم ــای نیم ــری پروژه ه وی پیگی
شــهری،جلوگیری از توســعه حاشــیه 
ــه  ــگری ب ــه گردش ــه ب ــینی و توج نش
عنــوان موتــور اقتصــاد اســتان را اولویت 

ــرد.  ــان ک ــی خــود بی  هــای اصل
بابایــی موضــوع مــورد توجــه مــورد 

ــد  ــوری را  تاکی ــری و رییــس جمه رهب
بــر مــردم مــداری در قالــب قانــون 
ــه  ــان کــرد و گفــت:  توجــه ب مــداری بی
ــن  ــردم و تامی ــری م ــارکت حداکث مش
امنیــت از مســائل  مهــم کشــور  اســت. 
اســبق   فرمانــدار  از خدمــات  بابایــی 
تصریــح  و    کــرد  تشــکر  کرمــان 
ــردم   ــه م ــاد را ب ــن اعتم ــن ای ــرد: م ک
ــذاری  ــت گ ــم خدم ــه بتوان ــم ک می ده

خوبــی بــرای آن هــا باشــم.
ــال  ــذاری س ــام گ ــه ن ــاره ب ــا اش وی ب
ــد و  ــوان اقتصــاد مقاومتــی تولی ــه عن ب
ــارات  ــود اعتب ــا کمب ــزود ب ــتغال  اف اش
دولتــی کــه بــا مــا آن مواجــه هســتیم  
بایــد در ایــن زمینــه بخــش خصوصــی 
ــق آن  ــدان وارد کــرده و از طری ــه می را ب

ــم.  ــش ببری ــود را پی ــای خ کاره

هدف اصلی استاندار رفتن 
به سمت  توسعه و عمران 

شهر است
ــتانداری  ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس مع
کرمــان  در ایــن جلســه دلیــل انتخــاب 

ــان را  ــدار کرم ــوان فرمان ــه عن ــی ب بابای
رفتــن بــه ســمت توســعه و عمران شــهر 
بیــان کــرد و گفــت چــه کســی بهتــر از 
بابایــی کــه هــم شــهر را می شناســد 
سیاســت  وی  را.  مشــکالتش  هــم 
دولــت را  اســتفاده از نیروهــای جــوان 

ــان کــرد.  بی
حمیــد ذکا اســدی بــا اشــاره نقــش 
مهــم  فرمانــدار شهرســتان  کرمــان  
ــش  ــان بی ــح کرد:شهرســتان کرم تصری
از یــک ســوم جمعیــت اســتان را در 
خــود جــای داده و همیــن مــورد نقــش 
شهرســتان کرمــان را اســتان نشــان 

می دهــد. 
ــه  ــی ب ــدای کار بابای ــدی در ابت ذکا اس
او یــک تذکــر جــدی هــم داد و گفــت: 
اگــر می خواهــی امنیــت شــغلی داشــته  
دســتگاه های  تمــام  بایــد  باشــی 
ــتاها  ــهر  و روس ــورای ش ــی و ش اجرای

ــی.  ــته باش ــل داش تعام
وی از خدمــات توحیــدی بــه پــاس 
ســال ها  خدمــت در ســمت فرمانــداری 
شــهرهای مختلــف تشــکر کــرد و گفــت: 

در وزارت کشــور توحیــدی بــه عنــوان 
ــت   ــروف اس ــداران« مع ــیخ الفرمان »ش
ــا  ــال حاضــر کســی ب و در کشــور در ح
ــمت  ــا در س ــت تنه ــابقه خدم ــن س ای

ــدارد.  ــود ن ــداری  وج فرمان
اســتانداری  سیاســت  اســدی  ذکا 
کرمــان در دولــت دوازدهــم را همــان 
سیاســت های دولــت یازدهــم بیــان 
کــرد و افزود:مــا بایــد اقتصــاد  مقاومتی 
کــه در پیــش گرفتــه بودیــم را بــا تمــام 
قــدرت پیــش بگیریــم  و بــا توجــه 
ــه ایــن کــه  اســتان کرمــان در زمینــه  ب
ــینی   ــینه نش ــت و حاش ــالمت ،امنی س
وضعیــت مناســبی دارد می توانیــم در 

ــیم.  ــق باش ــه موف ــن زمین ای
ذکا اســدی میــزان بودجــه ای کــه از 
ابتــدای ســال جــاری  بــرای پــروژه 
اســتان کرمــان  بــه  عمرانــی  هــای 
اختصــاص یافتــه را 14 میلیــارد تومــان 

ــرد.  ــان ک بی

مسائل سیاسی و حزبی را 
در کار خود دخالت ندادم

فرمانــدار اســبق کرمــان راز موفقیــت 
خــود در مــدت ســی ســاله خدمــت 
خــود را  وارد نکــردن مســائل حزبــی  

و جناحــی بــه کار خــود بــود. 
خدمــت  از  توحیــدی  محمدعلــی 
در  فرمانــدار  عنــوان  بــه  خــود 
رفســنجان،  شهرهای،بم،ســیرجان، 
کرمــان   و  لرســتان  ســمنان، 
ــن دوره  ــزود: ای ــرد و اف ــت ک صحب
خدمتــی مــن پیوســته بــوده  و 
ــدار و 10  ــوان فرمان ــه عن 21 ســال ب
ــت  ــدار فعالی ــوان بخش ــه عن ــز ب نی

کــردم. 
مــدت  در  کــرد:  تصریــح  وی 
دوره   30 مــن  فعالیــت  زمــان 
شــورای  انتخاباتی)مجلــس 
خبرگان،شــورای  اســالمی،مجلس 
شــهر و رییــس جمهــوری(    برگــزار 
ــه  ــچ گون ــه خوشــبختانه  هی شــد ک
ــه در ایــن زمینــه  صنــدوق رای باطل

ایــم. نداشــته 
برگــزاری  اشــاره  بــا  توحیــدی 
شــهر  شــورای  اخیــر  انتخابــات 
گفــت:  بــا توجــه بــه اعتــراض 
تعــدادی  بازشــماری  کاندیداهــا 
از صندوق هــای رای داشــتیم کــه  
هــر صنــدوق کــه بــاز می کردیــم 
تاییــد  بیشــتر  را  مــا  دقیــق  کار 

  . می کــرد

نماینـده مـردم شـهربابک در مجلس 
شـورای اسـالمی از تخصیص 8 هزار 
میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای پرداخـت بدهـی 
مجلـس  توسـط  سـالمت  و  درمـان  حـوزه 
شـورای اسـالمی خبـر داد و بـا اشـاره به عدم 
تـوان مالـی دولـت، از افـراد و موسسـات خّیر 
در جهـت تامیـن هزینه های بنیـاد بیماریهای 

خاص در شهرستان، دعوت کرد.
مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان 
کرمـان گفت: دانـش آموزان اسـتان 
608 رتبـه زیـر هزار  کنکور سراسـری سـال 96 
را در رشـته هـای مختلـف تحصیلـی کسـب 

کردند.
از  تجلیـل  آییـن  در  بیگـی  محمـد محسـن 
دانـش آمـوزان بافتـی دارای رتبـه هـای زیـر 
هـزار  کنکـور سراسـری سـال هـای 95 و 96 
اسـتان  آمـوزان   دانـش  خاطـر نشـان کـرد: 
حتـی در مناطـق محـروم نیـز رتبه هـای قابل 
توجه ای  در کنکور سراسـری سـال 96 کسـب 

اند. کـرده 
 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان کرمان گفـت: تنهـا راه مقابله 
وسـیع،  سـطح  در  آلودگـی  و  تخریـب  بـا 
پرداختـن بـه اقتصـاد مقاومتـی و توسـعه و 
ترویـج مشـاغل سـبز و کرآفرینی سـبز اسـت 
باید در زمینه مشـاغل سـبز کار کنیم که منجر 

به اقتصاد سبز شود.
 فرمانـده انتظامی شهرسـتان ریگان 
کیلوگـرم   220 از  بیـش  کشـف  از 
موادمخـدر در دو عملیـات پلیـس در ریـگان 
اظهـار  احمد پـور   عبـاس  داد.سـرهنگ  خبـر 
داشـت: بـا کسـب اخبـاری مبنی بـر نگهداری 
محمولـه مـواد مخدر در دو منـزل، اقدام جهت 
پلیـس  مامـوران  کار  دسـتور  در  آن  کشـف 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر و پلیـس آگاهـی قـرار 
از کسـب  افـزود: مامـوران پـس  گرفـت.وی 
مجـوز قضایـی و هماهنگی هـای الزم و جهـت 
بررسـی موضوع بـه محل های مـورد نظر اعزام 
ریـگان  شهرسـتان  انتظامـی  شـدند.فرمانده 
تصریـح کرد: ماموران پس از بازرسـی از محل 
و منـزل اول موفق به کشـف 10 کیسـه به وزن  

تقریبی 101 کیلو و 130 گرم تریاک شدند.
پنجمیـن جشـنواره گردو شهرسـتان 
گـردوی  قطـب  عنـوان  بـه  بافـت 
کشـور، در پـارک سـاحلی شـهر بافـت و بـا 
اسـتقبال پرشـور مـردم و حضـور مسـئوالن 
اسـتانی و شهرسـتانی برگزار شد. محمدجواد 
فدایـی سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور 
اقتصـادی و توسـعه منابع اسـتانداری کرمان  
نماینـده مردم شهرسـتان هـای بافـت، رابر و 
ارزوئیه در مجلس شـورای اسـالمی، مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 

استان دراین جشنواره حضور یافتند.

گزیده ها

خانه تاریخی بوریازاده برای احیا 
و مرمت تملک شد

مدیرعامـــل ســـازمان قلعـــه دختـــر و قلعـــه 
ـــازاده  ـــی بوری ـــه تاریخ ـــک خان ـــیر از تمل اردش
ـــی  ـــر داد.مرتض ـــهدا خب ـــان ش ـــع در خیاب واق
جعفـــری اظهـــار کـــرد: در راســـتای اجـــرای 
ـــی  ـــه تاریخ ـــیر، خان ـــر و اردش ـــالع دخت ـــازی ق ـــا و نوس ـــرح احی ط

بوریـــازاده تملـــک شـــد.
وی گفـــت: ایـــن خانـــه تاریخـــی در خیابـــان شـــهدا، کوچـــه 
ـــزار و 275  ـــاحت ه ـــه مس ـــالب ب ـــارک انق ـــب پ ـــش، جن ـــماره ش ش
مترمربـــع عرصـــه و 250 متـــر مربـــع اعیـــان واقـــع شـــده اســـت.
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــیر بـ ــر و اردشـ ــازمان قـــالع دختـ مدیرعامـــل سـ
ـــهرداری  ـــط ش ـــی توس ـــه تاریخ ـــن خان ـــت ای ـــا و مرم ـــات احی عملی
ـــان  ـــس از پای ـــرد: پ ـــح ک ـــت، تصری ـــده اس ـــاز ش ـــک آغ ـــه ی منطق
ـــرار  ـــدان ق ـــد عالقمن ـــورد بازدی ـــد م ـــی توان ـــه م ـــن خان ـــات، ای عملی

ـــرد. گی

50 روستای ریگان با تانکر 
آبرسانی می شود

 معــاون عمرانــی و برنامــه ریــزی فرمانــدار 
ایــن  روســتای   50 از  بیــش  ریــگان گفــت: 
ــی  ــه وســعت و پراکندگ ــه ب ــا توج شهرســتان ب
تانکــر  بــا  زیرزمینــی  هــای  آب  و کاهــش 
ــس  ــه ریی ــن معارف ــا در آیی ــری نی ــد مطه ــود. محم ــی ش ــانی م آبرس
بــه  آبرســانی  زمینــه  در  افــزود:  ریــگان  و فاضــالب روســتایی  آب 
انجــام  ای  ارزنــده  ایــن شهرســتان خدمــات  روســتاهای محــروم 
ــذاری در  ــه گ ــر لول ــش از 110 کیلومت ــرد: بی ــار ک ــت.وی اظه ــده اس ش
روســتاهای شهرســتان ریــگان از ســال گذشــته تاکنــون انجــام و بیــش 
از هــزار و 500 متــر مکعــب، مخــزن ذخیــره آب و چهــار بــاب ایســتگاه 
ــدار  ــزی فرمان ــی و برنامــه ری ــاژ نصــب شــده اســت .معــاون عمران پمپ
ــر  ــده نزدیــک خب ــروژه آبرســانی چــاه ملــک در آین ریــگان از تکمیــل پ
ــن  ــتای ای ــش از 10 روس ــروژه بی ــن پ ــل ای ــا تکمی ــرد: ب ــان ک داد و بی
ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــالم برخ ــامیدنی س ــت آب آش ــتان از نعم شهرس

کرمانریگانکرمان
آمـوزش  کل  ادارات 
و پـرورش و منابـع 
اسـتان  طبیعـی 
هـدف  بـا  کرمـان 
حفاظـت و حراسـت 
از عرصـه هـای منابع طبیعـی این اسـتان تفاهم 
نامـه همـکاری امضـا کردنـد. مدیـرکل آمـوزش 
و پـرورش کرمـان، امضـای ایـن تفاهـم نامـه به 
منظـور افزایش آگاهـی دانش آمـوزان، مدیران و 
معلمـان در زمینه منابع طبیعـی و آبخیزداری و با 
هـدف حفاظـت و حراسـت از این منابـع ارزنده و 
خـدادادی از طریق آموزش های مسـتمر توسـط 
کارشناسـان منابـع طبیعـی و بـر اسـاس برنامـه 
زمانبنـدی را از مهمتریـن اهـداف تفاهم نامه بین 
منابـع طبیعـی و آمـوزش و پرورش برشـمرد.وی 

ترویج فرهنگ منابع طبیعی و فرهنگسـازی بین 
جامعـه، جـذب دانش آموزان عالقـه مند در طرح 
ملـی همیـاران طبیعـت دانـش آمـوزی، برگزاری 
همایـش هـای مشـترک در هفته منابـع طبیعی 
و تثبیـت و تـداوم آموختـه هـا در قالـب برنامـه 
هـای اجرایی بـرای کودکان با برگزاری مسـابقات 
از اهـداف ایـن تفاهم نامه اسـت. محسـن بیگی 
افـزود: آمـوزش مربیـان و آموزشـیاران بـا توجـه 
بـه نیازهـای تعییـن شـده، تهیـه مطالـب مرتبط 
بـا منابـع طبیعـی، برگـزاری کارگاههای آموزشـی 
تشـویق  و  مربیـان  و  معلمـان  بـرای  مشـترک 
دانـش آمـوزان برتـر از تعهـدات اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در تفاهـم 
نامـه آمـوزش و پـرورش و منابـع طبیعی اسـت.

آموزش و پرورش و منابع طبیعی کرمان 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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کارخانــه احیــای مســتقیم میانــه 
در مرحلــه تولیــد آزمایشــی، آهــن 
اســفنجی بــا خلــوص 96درصــد تولید 
ــر عامــل  کــرد. رســول احمــدزاده مدی
فــوالد میانــه بــا بیــان اینکــه کارخانــه 
تکنولــوژی  بــا  مســتقیم  احیــای 
ــاح اســت  ــت افتت ــرِد در نوب ــی ِپ ایران
افزود:کارخانــه تولیــد آهــن اســفنجی 
میانــه بــا هــدف تامیــن خــوراک 
کارخانــه هــای فــوالدی احــداث و بــه 

تازگــی وارد مــدار تولیــد شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تســت گــرم 
خــرداد  مســتقیم،  احیــای  واحــد 
ــس از  ســال جــاری انجــام شــد و پ
70 روز بــه نتایــج قابــل قبولــی دســت 
ــرای  ــرد: در اج ــار ک ــم، اظه ــه ای یافت
ــروژه از  قســمت های مختلــف ایــن پ
ــزات  ــه ســیویل و ســاخت تجهی جمل
ــای  ــاد کارگاه ه ــا ایج ــد، ب ــعی ش س
ســاخت و تجهیــز و آماده ســازی از 

توانمنــدی نیروهــای بومــی اســتفاده 
شــود.کارخانه فــوالد میانــه کــه در 
آســتانه افتتــاح اســت، گندلــه حاصــل 
ــات  ــق عملی ــن را از طری ــنگ آه از س
احیــا و بــا روش تکنولــوژی ِپــرِد 
)PERED( کــه یــک روش ایرانــی 
ــل  ــفنجی تبدی ــن اس ــه آه ــت، ب اس
ــه  ــه ب ــوالد میان ــه ف ــد. کارخان می کن
عنــوان یکــی از طــرح هایــی یــاد مــی 
شــود کــه باعــث جلوگیــری از خــروج 
ارز و اشــتغال زایی در راســتای اجــرای 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
شــد. ایــن طــرح پــس از احیــای 
ــه  مســتقیم شــادگان،  دومیــن کارخان

ــت. ــی اس ــوژی ایران ــا تکنول ب

آهن اسفنجی میانه با تکنولوژی 
ایرانی افتتاح می شود

فوالد ایران قابل رقابت با 
بهترین فوالدسازهای جهان

 کیفیــت فــوالد تولیدشــده در ایــران در باالتریــن ســطح قــرار دارد و قابلیــت 
رقابــت بــا نمونه هــای مشــابه خارجــی همچــون کشــورهای کره جنوبــی و ژاپــن 
را دارد. کیفیــت فــوالد در حقیقــت بــه ایــن معناســت کــه بــا کمتریــن میــزان 
ناخالصــی بــه مرحلــه تولیــد برســد. امــری کــه در واحدهــای فوالدســازی در 
داخــل کشــور رعایــت می شــود تــا بتوانــد نــام فــوالد ایــران را بــه عنــوان نشــان 
)برنــد( مطــرح عنــوان کند.دربــاره کیفیــت فــوالد ایــران رئیــس ســازمان ملــی 
ــی  ــد جهان ــا اســتانداردهای جدی ــران ب ــوالد در ای ــد ف ــت: تولی اســتاندارد گف
مطابقــت دارد و بــه جــرات می تــوان گفــت فــوالد تولیــد ایــران از فوالدهــای 
بســیار باکیفیــت در جهــان اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، نیــره 
پیروزبخــت بــا بیــان اینکــه برخــورداری از ایــن اســتاندارد کیفــی عاملــی مهــم 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــوالد اســت، اف ــی ف ــرای افزایــش ظرفیت هــای صادرات ب
ظرفیت هــای فوالدســازی و وجــود 6 مولفــه زنجیــره فــوالد از ســنگ آهن تــا 
تولیــد فــوالد و محصــوالت فــوالدی در کشــور، کمیتــه فنــی فــوالد ســازمان 

جهانــی اســتاندارد از کمیته هــای مهــم بــرای مــا بــه حســاب می آیــد.
ــه  ــد ب ــعه می خواهن ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــی ک ــرد: زمان ــه ک وی اضاف
ســمت بهینه کــردن کیفیــت فــوالد حرکــت کننــد مجبورنــد در ترکیــب 
ــوده و  ــرات، گران قیمــت ب ــن تغیی ــه ای ــد ک ــی ایجــاد کنن شــیمیایی تغییرات
روی قیمت تمــام شــده فــوالد اثرگــذار اســت. کیفی ســازی در فــوالد بــه چنــد 
ــوالد و  ــاره کیفی ســازی در ف ــن صنعــت بســتگی دارد. درب ــم در ای عامــل مه
کیفیــت انــواع محصــوالت فــوالد ایرانــی، محمدرضــا بنی اســدی، مدیرعامــل 
ــن  ــی از مهم تری ــرد: یک ــار ک ــیان اظه ــح پارس ــوالدی صب ــع ف ــروه صنای گ
مســائل دربــاره کیفیــت فــوالد بــه ایــن موضــوع برمی گــردد کــه بتــوان عناصــر 
ــوالد  ــه دو عنصــر مضــر ف ــرد، چراک ــه ذوب حــذف ک ــوالد را در مرحل مضــر ف

یکــی فســفر و دیگــری گوگــرد اســت.

مصرف ساالنه ۵۵ میلیارد 
نخ سیگار در ایران

ــزی و  ــز برنامه ری ــس مرک ریی
ــور  ــات کش ــر دخانی ــارت ب نظ
نــخ  میلیــارد   50 تولیــد  از 
ــاری  ــال ج ــی س ــا ط ــاس برآورده ــر اس ــیگار ب س
ــرآورد مصــرف ســاالنه  ــه ب ــرد ک ــالم ک ــر داد و اع خب
میلیــارد   55 معــادل  در ســال  ایرانی هــا  ســیگار 
ــرف  ــاالنه مص ــرآورد س ــه وی ب ــه گفت ــت. ب ــخ اس ن
ــت  ــخ اس ــارد ن ــادل 55 میلی ــران مع ــیگار در ای س
کــه اگــر بــه رقــم 50 میلیــارد نــخ در تولیــد ســیگار 
ــل  ــور در داخ ــاز کش ــد نی ــادل 93 درص ــیم، مع برس

می شــود. تولیــد 

افزایش تولید و صادرات 
لبنیات در سال جاری

جهـــاد  وزیـــر  معـــاون 
ـــد  ـــش تولی ـــاورزی از افزای کش
و صـــادرات لبنیـــات در ســـال 
و گفـــت:  داد  جـــاری خبـــر 
میـــزان صـــادرات چهـــار ماهـــه امســـال 70 درصـــد 
ـــته  ـــال گذش ـــی در س ـــازه زمان ـــن ب ـــه همی ـــبت ب نس
می شـــود  پیش بینـــی  و  اســـت  بـــوده  بیشـــتر 
بـــه یـــک میلیـــون تـــن در پایـــان امســـال برســـد. 
حســـن رکنـــی گفـــت میانگیـــن تولیـــد لبنیـــات در 
ـــی  ـــز پیش ـــی نی ـــورهای اروپای ـــی از کش ـــران از برخ ای

ــت. ــه اسـ گرفتـ

رشد ۵۰ درصدی عملکرد 
بندر امام در سال ۹۶

مدیرکل بنــادر و دریانوردی اســتان 
خوزســتان از رشــد 50 درصــدی 
ــام  ــدر ام ــری در بن ــه و بارگی تخلی
خمینــی در پنــج ماهــه ابتدایی امســال خبــر داد. طبــق اعالم 
عبداللهــی ایــن بنــدر در ماه هــای ابتدایــی ســال جــاری یــک 
میلیــون و 59 هــزار تــن کاال تخلیــه و بارگیــری کــرده کــه در 
قیــاس بــا مدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش 50 درصدی 
را نشــان می دهــد. بــر اســاس اعــالم مســئوالن ایــن بنــدر 
ترانزیــت مــواد نفتــی در بنــدر امــام خمینــی بــه نقطــه اوج 
خــود رســیده کــه می توانــد بــه بازگشــت رشــد اقتصــادی و 

بهبــود فضــای کســب و کار کمــک کنــد.

بانک های ایران و کره 
توافق نامه امضا کردند

هـای  بانـک  کانـون  دبیـر 
خصوصـی و موسسـات اعتباری 
هـای  بانـک  مدیـران  توافـق  از 
داد.  خبـر  روابـط کارگـزاری  توسـعه  بـرای  و کـره  ایـران 
»محمدرضـا جمشـیدی« گفـت: هیاتـی از مدیـران بانـک 
هـای خصوصـی و موسسـات اعتبـاری ایرانـی بـه دعـوت 
اتحادیـه بانـک هـای کـره جنوبـی بـه پایتخت این کشـور 
سـفر کـرده انـد.وی افـزود: مدیـران بانکـی دو کشـور در 
جریـان مذاکـرات دو جانبـه دربـاره تنگناهـای ارتباطـات 
و  مذاکـره کردنـد  بانکـی  اجرایـی  هـای  روش  و  بانکـی 

داشـتند. روابـط  توسـعه  بـرای  تفاهماتـی 

بانکتجارتایران صادرات

ــد:  ــران می گوی ــه ای اســتان ته ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
امــروز نــوع شــغل ها و بیزینــس در حــال تغییــر اســت و IT بــه 

ــذار می شــود. ــه شــغل ها تاثیرگ شــدت در هم
مجیــد تهرانیــان درباره شناســایی شــغل های جدیــد در بــازار کار 
اظهــار کــرد: بیشــتر شــغل هایی کــه در حــال حاضــر بــه وجــود 
می آیــد در حــوزه IT اســت یــا بــه نوعــی بــا فنــاوری اطالعــات 
ــای  ــه نحــوی کــه در بســیاری از مشــاغل رد پ مرتبــط اســت ب
ــغل ها  ــذاری در ش ــترین تاثیرگ ــود و بیش ــاهده می ش IT مش

را دارد. بــه گفتــه وی در کشــورهای توســعه یافتــه ســاختمانهای 
تجــاری دیگــر معنایــی نــدارد و جــای خــود را بــه نــرم افزارهــای 
آمــازون، خریــد و فروش هــای مجــازی و الکترونیکــی داده 
ــا  ــران ب ــه ای اســتان ته ــی و حرف ــوزش فن ــرکل  آم اســت. مدی
ــه ســرعت در  ــوع شــغل  و بیزینــس در جهــان ب بیــان اینکــه ن
ــه  حــال تغییــر اســت، گفــت: وقتــی یــک مغــازه تعطیــل و ب
جــای آن فروشــگاه اینترنتــی ایجــاد می شــود، طبیعــی اســت 

کــه نــوع مشــاغل هــم در حــال تغییــر باشــد.

مدیــرکل دفتــر امــور اکتشــافات وزارت صنعت،معــدن و تجارت 
گفــت: پیــش از دولــت یازدهــم ، بیشــتر اکتشــاف هــای مــا 
ــری انجــام مــی شــد کــه  ــر 50 مت در میانگیــن عمــق حداکث
ایــن میــزان اکنــون بــه حــدود 100 متــر افزایــش یافتــه اســت 
و حتــی بــه حفــاری در عمــق 1800 متــر نیــز دســت یافتــه ایم. 
اســدهللا کشــاورز بــا بیــان اینکــه ژئوفیزیــک هوایــی کشــور در 
چنــد ســال اخیر پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت افــزود: 
از ســال هــای 80 تــا 92 تنهــا 230 هــزار کیلومتــر خطــی انجــام 

ــود ، امــا در طــول دولــت یازدهــم واز ســال هــای 92  شــده ب
ــش  ــی افزای ــر خط ــزار کیلومت ــه 310 ه ــزان ب ــن می ــا 96 ای ت
ــه اکتشــاف و تغییــر تکنولــوژی کشــف معــادن  یافــت. وی ب
در ایــران خبــر داد وگفــت: مــواد معدنــی در ایــران بــه شــش 
گــروه تقســیم مــی شــوند کــه چهــار گــروه آن عمدتا روبــاز و در 
ســطح زمیــن بــوده و دو گــروه زیرزمینــی شــامل مــواد معدنی 
فلــزی ،ذغــال ســنگ و مــواد معدنــی غیــر فلــزی طبقــه بنــدی 

شــده اســت .

افزایش عمق اکتشاف از حداکثر 50 به 100 مترآی تی در همه شغل ها نفوذ کرده است

سقف صدور ضمانت نامه  اعتباری تعاونی ها افزایش یافت
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از افزایش سقف صدور ضمانت 

نامه اعتباری برای شرکت های تعاونی خبرداد.

سیمان در پنج ماه گذشته شاهد 
چهاردرصد رشد مصرف و تقاضا بوده

»امیدواریـم  گفـت:  او 
باتوحـه بـه اوضاع عـراق و 
مسـائل سیاسـی ایـن کشـور که 
بر طـرف شـده بتوانیم صـادرات 
بـه این کشـور را گسـترش دهیم 
همچنین صادرات به افغانسـتان 
هـم باید توسـعه پیدا کنـد، این 
بازارهـا  بهتریـن  از  یکـی  کشـور 
بـود.  خواهـد  مـا  کشـور  بـرای 
البتـه بازارهـای صـادرات جدیـد 

هـم شناسـایی شـده اسـت.«

صنفــی  انجمــن  رییــس  نایــب   
ســیمان کشــور  صنعــت  کارفرمایــان 
صنعــت  بخــش  تحــرکات  گفــت: 
گذشــته  هــای  مــاه  در  ســاختمان 
تاثیــر مســتقیم بــر صنعــت ســیمان 
و افزایــش تقاضــا و مصــرف داشــته 
ــی  ــن صنف ــس انجم ــب ریی ــت. نای اس
ــور از  ــیمان کش ــت س ــان صنع کارفرمای
ــار درصــدی تقاضــا و مصــرف  رشــد چه
ســیمان در پنــج ماهــه ابتدایــی امثــال 
ــر مــی دهــد و مــی گویــد:» تقاضــا  خب
ــه  ــج ماه ــیمان در پن ــرف س ــرای مص ب
ابتدایــی امثــال نســبت بــه دوره مشــابه 
ــده  ــه رو ش ــد رو ب ــا رش ــل ب ــال قب س
ــه رشــد  ــوط ب ــه نظــرم مرب اســت کــه ب
حــوزه مســکن و تحــرکات جدیــد در 
ــه  ــد توج ــه بای ــت البت ــوزه اس ــن ح ای
ــل  ــه صــورت کام ــوز ب ــود هن داشــت رک
در حــوزه صنعــت ســاختمان از بیــن 
ــیمان  ــت س ــد در کل صنع ــه و رش نرفت

ــت.« ــی اس منف
مرتضــی لطفــی دربــاره قیمــت ســیمان 
ادامــه گفــت:»  در  جــاری  ســال  در 

ــدرکاران حــوزه ســیمان  خــود دســت ان
ــا عرضــه  ــا ب در حــال تــالش هســتند ت
ــرایط و  ــا ش ــب ب ــد متناس ــم و تولی ک
نیــاز کشــور موضــوع قیمــت گــذاری 
هــا را کنتــرل کنننــد. مــا در صنعــت 
ســال گذشــته  بــه  نســبت  ســیمان 
رشــد قیمــت نداشــته ایــم و نســبت 
ــا  ــف ه ــا تخفی ــته تنه ــال گذش ــه س ب
افزایــش پیــدا کــرده اســت و اگــر ایــن 
اتفــاق نمــی افتــاد بخــش عمــده ای از 

کارخانجــات تعطیــل مــی شــدند.«
امیدواریــم  ادامــه گفــت:» مــا  او در 
ــت  ــه وضعی ــیدگی ب ــژه رس ــروه وی کارگ
صنعــت ســیمان کــه در ســتاد اقتصــاد 
اســت  شــده  تشــکیل  مقاومتــی 
امتیازهایــی را در ارتبــاط بــا تصمیــم 
صنفــی  انجمــن  بــه  هــا  گیــری 
کارفرمایــان صنعــت ســیمان واگــذار 
ایــن  از تصدگــری در  کنــد و دولــت 
ایــن  اگــر  و  شــود  خــارج  صنعــت 
توانــد  مــی  انجمــن  بیفتــد  اتفــاق 
حاکمیــت متناســب تــری در جهــت 
ــد؛  ــال کن ــیمان اعم ــت س ــود وضعی بهب

ــی  ــه های ــا کارخان ــاط ب خصوصــا در ارتب
ــم  ــه تصمی ــد و ب ــی کنن ــف م ــه تخل ک
ــد.« ــادی ندارن ــف اعتق ــی در صنت جمع

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
تهــران بــا اشــاره بــه تحرکاتــی کــه 
هــای  مــاه  در  مســکن  حــوزه  در 
ــت:»  ــاده اســت، گف ــاق افت گذشــته اتف
پــروژه  اجــرای  حــوزه  در  امیدواریــم 
شــاهد  هــم  دولتــی  عمرانــی  هــای 
باشــیم،  جــاری  ســال  در  تحوالتــی 
 20 امســال  دولــت  عمرانــی  بودجــه 
ایــن  و  اســت  داشــته  درصــد رشــد 
موضــوع اگــر تحقــق پیــدا کنــد و دولــت 
ــت  ــه پرداخ ــی را ب ــای عمران ــه ه بودج
ــاهد  ــد ش ــاص نده ــی و ... اختص بده
افزایــش تقاضــا و رونــق در صنعــت 

بــود.« ســیمان خواهیــم 
ــدی  ــش 23 درص ــه کاه ــه ب او در ادام
ــرد و  ــاره ک ــم اش ــیمان ه ــادرات س ص
گفــت:» امیدواریــم باتوحــه بــه اوضــاع 
ــور  ــن کش ــائل سیاســی ای ــراق و مس ع
ــم صــادرات  ــر طــرف شــده بتوانی ــه ب ک
ایــن کشــور را گســترش دهیــم  بــه 

افغانســتان  بــه  صــادرات  همچنیــن 
هــم بایــد توســعه پیــدا کنــد، ایــن 
ــرای  ــا ب ــن بازاره ــی از بهتری ــور یک کش
کشــور مــا خواهــد بــود. البتــه بازارهــای 
ــد هــم شناســایی شــده  صــادرات جدی

ــت.« اس
مرتضــی لطفــی گفــت:» مــن فکــر مــی 
کنــم مشــوق هــای دولتــی، تــک نــرخ 
شــدن ارز و بهبــود محیــط کســب و 
ــه  ــیمان و ب ــت س ــد صنع ــی توان کار م
ــا یــک  ــع دیگــر را ب ــی صنای صــورت کل
جهــش خــوب رو بــه رو کنــد و در 6 
مــاه دوم ســال بــا رشــد صنعتــی و 
ــیم.« ــه رو باش ــی رو ب ــادی خوب اقتص
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در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر پیام دیروز
استان ها   صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه »بامداد جنوب« از راه 
اندازی سازمان حمل و نقل دریایی خارگ 

خبر داده. 

روزنامه »خراسان جنوبی« در 
گزارشی به موضوع مشکالت صنعت طیور این 

استان پرداخته. 

روزنامه »دریا« در صحبتی از نماینده 
مجلس گفته با حذف صیدهای غیرمجاز 

تورهای صیادان سنتی پر خواهد شد. 

روزنامه »نسل فردا« در گزارشی به 
موضوع اجرای کنسرت ناظری ها در چهلستون 

پرداخته. 

روزنامه »افسانه « در گزارشی با تیتر 
»بالتکلیفی خانه های تاریخی« به ملغی شدن 
قرارداد میراث فرهنگی و شهرداری شیراز برای 

احیای 27 خانه تاریخی پرداخته. 

روزنامه »خبرشمال« در گزارشی به 
لزوم تغییر برخی مدیران کل، فرمانداران و 

بخشداران پرداخته.

روزنامه »خراسان شمالی« 
در گزارشی به 6 هزار دانش آموز  محروم که در 

انتظار جشن عاطفه ها هستند پرداخته. 

روزنامه »باختر« در گزارشی به استقرار 
قاضی دادسرا در فرودگاه به علت تاخیر مکرر 

پرواز ها پرداخته. 

روزنامه »اصفهان امروز«  در 
گزارشی به موضوع آواز ناظری ها در چهلستون 

پرداخته.

روزنامه »پیام آشنا« در گزارشی 
به مراسم تجلیل از تعاون گران برتر البرز 

پرداخته. 

روزنامه »خراسان رضوی« از 
آغاز عملیات اجرایی آزادراه مشهد-چناران 

خبر داده. 

روزنامه »مهد تمدن« از صادرات 206 
میلیون دالری منطقه آزاد ارس در چهار سال 

گذشته خبر داده.

بوشهر

خراسان 
جنوبی

هرمزگان

اصفهان

فارس

مازندران

خراسان 
شمالی

کرمانشاه 

اصفهان

البرز

خراسان
 رضوی

آذربایجان
 شرقی
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نگاه

شــركت خدمــات حمایتــی كشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد عملیــات بارگیری، حمــل و تخلیــه مقدار8000تــن انواع 

نهاده هــای زارعــی از مبداءانبارهــای شــرکت درجنــوب اســتان کرمــان بــه كلیــه نقــاط داخــل و خــارج اســتان را از طریــق برگــزاری 

ــذا از متقاضیــان دعــوت می گــردد جهــت  ــد .ل ــكاران واجــد شــرایط واگــذار نمای ــه پیمان ــه ای ب مناقصــه عمومــی یــک مرحل

دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 96/6/20  لغایــت 96/6/27 )7روز كاری(بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه و ارائــه فیــش 

 IR250100004001039704005791 واریــزی بــه مبلــغ 500.000 ریــال در وجــه شــرکت خدمــات حمایتــی بــه شــماره حســاب  شــبا

ــه آدرس شــركت  ــا شناســه 347039759263500650100000000008، ب ــه نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و ب خزان

ــوب کرمــان  ــه شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی جن ــان والیــت دبیرخان ــان موســی صــدر ـ خیاب واقــع درجیرفــت : خیاب

مراجعــه نماینــد. ضمنــا«  آخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهادات تــا پایــان وقــت اداری روزپنــج شــنبه مــورخ 96/7/6  بــه اداره 

حراســت شــرکت واقــع در آدرس فــوق االشــاره مــی باشــد .  بازگشــایی پــاکات پیشــنهادی نیــز روزدوشــنبه مــورخ 96/7/10 

راس ســاعت9 صبــح در آدرس فــوق الذکــر خواهــد بــود. 

ضمنــا جهــت كســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد ضمــن تمــاس بــا  شــماره تلفــن 43317881- 034 بــه  آدرس اینترنتــی شــرکت

www.assc.ir وآدرس پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات http :// iets/mporg.ir نیــز مراجعــه فرمائید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت (

مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 55/61/96/402     

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

 )نوبت اول(

در پی بارش های شدید باران که از بامداد روز جمعه در گیالن آغاز شد، به برخی از 
روستاهای شهرستان لنگرود در شرق این استان خسارت هایی وارد آمد. تصاویر زیر 

خسارات ناشی از سیل در استان گیالن را نشان می دهد.

خسارت های باران و سیل در گیالن

خسارت های باران و سیل در گیالن

خسارت های باران و سیل در گیالن

خسارت های باران و سیل در گیالن

خسارت های باران و سیل در گیالن

خسارت های باران و سیل در گیالن

عکس نشنال جئوگرافیک مراسم سنتی شلیک توپ در جشن عروسی در مسقط پایتخت عمان را 
نشان می دهد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 دوشنبه  قاتالن بنیتا محاکمه می شوند  حوادث
به گزارش رکنا، غالمحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در رابطه با 
آخرین وضعیت پرونده متهمان قتل بنیتا، نوزاد 8 ماهه اظهار داشت: دوشنبه دادگاه 
متهمان پرونده قتل بنیتا نوزاد 8 ماهه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار می شود.

اجتماعــی  معاونــت  ایســنا  گــزارش  بــه 
فرماندهــی انتظامــی فــارس اعــالم کــرد کــه بــر 
و  حاجی آبــاد  در  جداگانــه  درگیــری  حادثــه   2 اثــر 

کازرون، 2 نفر کشته شدند.
براســاس گــزارش پلیــس ایــن درگیــری بــر ســر 
اختــالف ملکــی ضاربــان بــا اســتفاده از اســلحه ســوزنی 
2 نفــر را از ناحیــه پــا زخمــی شــدند و یــک نفــر نیــز بــه 
دلیــل شــدت جراحــات وارده در بیمارســتان فــوت کــرد.

گــزارش پلیــس حاکــی اســت افــراد مضــروب کــه 
کهنســال بودنــد، بالفاصلــه بــه بیمارســتان منتقــل شــدند 
امــا یکــی از آنــان کــه حــدود 83 ســال ســن داشــت، در 

بیمارســتان فــوت کــرد.
خودکشی ناموفق دختر 16 ساله شیرازی

 
ــس  ــی پلی ــاون اجتماع ــزان مع ــل از می ــه نق ب
ــه  ــت ب ــد داش ــه قص ــوان ک ــر نوج ــت: دخت ــارس گف ف
زندگــی اش خاتمــه دهــد، بــا تــالش پلیــس از تصمیــم 
ــت:  ــدی گف خــود منصــرف شــد. ســرهنگ کاووس محم
بــاالی  از  خودکشــی  قصــد  ســاله ای کــه   16 دختــر 
ســاختمان نیمــه کاره در بلــوار فرصــت شــیرازی را داشــت، 
ــس و  ــا حضــور اوژان ــی، و ب ــع مردم ــه موق ــزارش ب ــا گ ب
نیرو هــای آتــش نشــانی و مداخلــه مامــوران پلیــس 110 

ــت. ــات یاف ــی نج ــرگ حتم از م
ــهادت  ــه ش ــس را ب ــور پلی ــراری مام ــارق ف س

 
رساند

بــه گــزارش  تســنیم رئیــس پلیــس کهگیلویــه و بویراحمد 
از شــهادت یکــی از مامــوران نیــروی انتظامــی خبر داد.

ســردار مهــدی انصــاری  اظهــار داشــت: یــک ســارق 
حرفــه ای کــه بعــد از دو ســال فــراری بــودن امــروز عصــر 
ــتگیر  ــاران دس ــتان گچس ــتاهای شهرس ــی از روس در یک
شــد بــا همــکاری برخــی اهالــی روســتا یکــی از مامــوران 

ــرد. ــرار ک ــه شــهادت رســاند و ف پلیــس را ب
ظریف قالبی دستگیر شد

 
بــه گــزارش تســنیم، ســرهنگ علــی جــوکار 
رئیــس پلیــس نظــارت براماکــن عمومــی اســتان فــارس 
ــواد  ــد ج ــود را محم ــه خ ــه ای ک ــردار حرف ــت: کالهب گف
ــه صــدور  ــه بهان ــی و ب ــه معرف ــور خارج ــر ام ــف وزی ظری
و  شناســایی  مــی کــرد،  اروپــا کالهبــرداری  ویــزای 

ــد. ــتگیر ش دس
اقدامــات  طریــق  از  انگیــزه کالهبــرداری  بــا  متهــم 
متقلبانــه و جعــل عناویــن دولتــی و امنیتــی تحــت 
و  اســت  داشــته  ســابقه کیفــری  مشــابه  عناویــن 
در مــواردی نیــز از عناویــن مامــور انتظامــی، مامــور 
دادســتانی، حراســت قــوه قضاییــه، مامــور اماکــن، 
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــات و.. سوءاس ــور  وزارت اطالع مام
ایــن مجــرم بــا دریافــت ده هــا میلیــون تومــان پــول از 
اشــخاص متقاضــی ســفر بــه اروپــا و آمریــکا بــا تقلیــد 
صــدا خــود را نماینــده وزارت امــور خارجــه یــا به صــورت 
تلفنــی خــود را محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه 

معرفــی می کــرده اســت.

گزیده ها

کالهبرداری سوژه
به نقـل از روزنامه ایران دانشـجویان 
بـا  کـه  رایانـه  رشـته  اخراجـی 
همدسـتی چنـد تبهـکار سـابقه دار، 
از  سـناریوی کالهبرداری هـای کالن 
حسـاب های بانکی مـردم را طراحی 
واجـرا کـرده بودنـد بـا ردیابی هـای تخصصـی مأمـوران پلیـس 

اسـتان البـرز شناسـایی و دسـتگیر شـدند.
سـرهنگ محمـد اقبالـی -رئیس پلیـس »فتا«ی اسـتان البرز 
گفـت: ایـن تبهـکاران دسـت کم بیـش از 500 میلیـون تومـان از 
ایـن طریـق بـه جیـب زده انـد کـه همچنـان نیـز تحـت بازجویی 
قـرار دارند.بـه گفته وی، رسـیدگی به این پرونده از اواخر پارسـال 
و به دنبـال اعـالم شـکایت چنـد نفـر از شـهروندان در دسـتور کار 
قـرار گرفته بـود. آنها می گفتند کارت های عابربانک نزد خودشـان 
اسـت اما تمام موجودی حسـاب هایشـان برداشـت شده است.

بدین ترتیـب مأمـوران در جریان تحقیقات سـه ماهـه، باالخره با 
ردیابی هـای تخصصـی موفق به دسـتگیری تبهکارانی شـدند که 
ایـن سـرقت ها را طراحـی واجـرا کـرده بودنـد. و پنـج مـرد و دو 
زن در عملیاتی ضربتی دسـتگیر شـدند. فرامرز، حبیب، هاشـم، 

تقـی، شـاهین و دو زن بـه نام هـای هانیـه و مـژگان، پـس از 
دسـتگیری توسـط پلیـس فتـا پـرده از راز کالهبرداری هـای نیم 

میلیـارد تومانی خود برداشـتند.
رئیـس پلیـس فتای اسـتان البـرز گفـت: در بازجویی ها متوجه 
شـدیم اعضـای ایـن بانـد بـا هویت جعلـی در یک دکـه فعالیت 
داشـته و همزمـان بـا فـروش مایحتـاج مـردم کـه اغلب شـان 
مسـافران گـذری بودنـد، سـناریوهای خـود را اجـرا می کردند. در 
ظاهـر ایـن افـراد فروشـندگان سـاده ای بـه نظـر می آمدنـد امـا 
وقتـی به طـور ناگهانـی در ایـن دکـه قفـل شـد و فروشـندگان پا 
بـه فـرار گذاشـتند، مشـخص شـد تعـدادی از آنهـا دانشـجویان 
اخراجـی رشـته رایانه بوده اند کـه از طریق دسـتگاه کارت خوان و 
سـایر تجهیزات تخصصـی، از کارت های عابربانک و مشـخصات 
فنـی مشـتری ها کپی بـرداری کـرده و پـس از دسترسـی بـه 
حسـاب های مشـتریان موجـودی آنهـا را بـه سـرقت می بردنـد. 
بعـد هـم بـا پول هـای بـادآورده سـکه و طـال می خریدنـد بـدون 
اینکـه صاحبـان اصلـی کارت هـای عابر بانـک از سـرقت ها مطلع 
شـوند. یـک نفـر از اعضـای این باند قبل از دسـتگیری از کشـور 

خـارج شـده کـه تحـت تعقیب پلیـس قـرار دارد.

  بـه گـزارش حـوادث جـام نیــوز، 
بـه  رسـیدگی  پیـش  چنـدی  از 
در  افـرادی  سـوی  از  شـکایت هایی 
پایـگاه ششـم  کار مامـوران  دسـتور 
پلیـس آگاهـی تهـران قـرار گرفت که نشـان می داد پسـر و یک 
زن جوان که راکبان موتورسـیکلتی هسـتند به آنها حمله ور شـده 

کرده انـد. فـرار  قاپیـدن کیف هایشـان  بـا  و 
 تحقیقـات نشـان مـی داد داخـل کیـف شـاکیان، پـول، گوشـی 
تلفـن همـراه و کارت هـای بانکی بوده که سـارقان بعد از سـرقت، 
موجـودی کارت هـای بانکـی آنهـا را خالـی کرده اند.همزمـان بـا 
تشـکیل پرونده قضایی تحقیقات برای دسـتگیری سـه سـارق 
فـراری آغاز شـد تا این کـه دو روز پیش مامـوران ردپای دو جوان 
سـارق و سـابقه دار را در این سـرقت ها شناسـایی و هر دوی آنها 
را بازداشـت کردنـد. یکـی از سـارقان 18 سـاله مدعی بـود که زن 
20 سـاله مـورد عالقـه اش نیـز در ایـن دزدی هـا با وی همدسـت 
بـوده و بـه کمک او حسـاب های بانکـی را خالی می کرده اسـت.
ایـن زن گفـت: دو سـال و نیـم پیـش دیپلم گرفتـم و در جریان 
دوسـتی خیابانی با جوانی آشـنا شـده و ازدواج کردم. او خالفکار 

بود و ثمره زندگی ام با وی یک پسـر یک سـال و نیمه اسـت. او 
بـه اتهـام کیف قاپـی یک سـال پیـش به زنـدان افتاد کـه بعد از 
محاکمـه در دادگاه بـه رد مال و تحمل پنج سـال حبس محکوم 
شـد. وی افـزود: مـن در خانـه ای اجـاره ای نزد خانـواده ام زندگی 
می کـردم. آنهـا بدرسـتی از مـن حمایـت نمی کردنـد و همیـن 
باعـث شـد کـه پنـج مـاه پیش بـه تحریـک یکـی از دوسـتانم 
بـا پسـر 18 سـاله ای آشـنا شـوم. اول نمی دانسـتم او خالفکار و 
کیف قـاپ اسـت. کم کـم به او عالقه مند شـدم و به خانـه او رفت 
و آمـد کـردم. می خواسـتم طالق غیابی بگیرم و بـا او ازدواج کنم، 

اما اشـتباه کـرده بودم.
متهـم ادامـه داد: ایـن جـوان فریبـم داد، او هدفـش ازدواج بـا 
مـن و سـاختن زندگـی جدیـد نبـود، بلکه می خواسـت بـا او در 
کارهـای خالفـش همـراه شـوم. او از راه دزدی هزینـه زندگی مرا 
هـم مـی داد و مـن در قبـال این کار در فـروش امـوال دزدی با او 
همـراه می شـدم. گمان می کـردم او زندگی ام را بهتـر می کند، اما 
از چالـه بـه چـاه افتادم.با صدور قـرار قانونی بـرای این زن متهم، 
او روانه بازداشـتگاه پلیس شـد و تحقیقات تکمیلی از وی و دو 

همدسـتش ادامه دارد. 

سناریوی دانشجویان اخراجی 
کامپیوتر لو رفت  

کیف قاپی زن 20 ساله 
به کمک پسر 18 ساله

خیلــی از کــودک آزار هــا در بچگــی مــورد تعــرض قــرار گرفتنــد، دالیــل 
ــا  ــت  و ب ــی اس ــی جنس ــی و برانگیختگ ــات جنس ــل انحراف ــن عم ای
ــتم  ــه سیس ــد ب ــاع بای ــا اجتم ــت ام ــخص اس ــل مش ــه دالی ــن ک ای
هــای پیشــگیری و درمانــی مجهــز شــود.انحراف جنســی در بعضــی هــا 
مــادرزاردی و در بعضــی هــا پرورشــی اســت. چــون خــود ایــن افــراد 

ــد. ــی کنن ــه را هــم قربان ــد بقی ــد ، قصــد دارن ــی بودن قربان

ـــی  ـــا اصالن ـــرای آتن ـــه ب ـــی ک ـــات تلخ اتفاق
و یـــا ســـتایش قریشـــی رخ داد، بیـــش از 
ـــگ  ـــران پررن ـــودک آزاری را در ای پیـــش ک
ـــعودی  ـــه مس ـــوری ک ـــه ط ـــت. ب ـــرده اس ک
ـــازمان  ـــی س ـــور اجتماع ـــاون ام ـــد، مع فری
بهزیســـتی کشـــور  در پـــی افزایـــش 
ــوارد کـــودک آزاری، اعـــالم کـــرد کـــه  مـ
ـــد،  ـــالع نده ـــودک آزاری را اط ـــس ک »هرک
ـــورد  ـــال برخ ـــن ح ـــا ای ـــت.« ب ـــرم اس مج
ـــکه  ـــک روی س ـــا ی ـــا تنه ـــودک آزاره ـــا ک ب
ـــودک  ـــه ک ـــرد ک ـــاد ب ـــد از ی ـــت و نبای اس
و والدیـــن و نحـــوه تربیـــت جنســـی 
کـــودک روی دیگـــر ســـکه بـــه حســـاب 
ــر  ــا دکتـ ــه بـ ــن رابطـ ــد. در ایـ ــی آینـ مـ
بهنـــام اوحـــدی  رواندرمانگـــر مشـــکالت 
جنســـی، صحبـــت کردیـــم. او معتقـــد 
اســـت کـــه ایـــران روی کمربنـــد کـــودک 

آزاری قـــرار دارد.

نحــوه تربیــت جنســی کــودک  بــه 
چــه شــکل بایــد انجــام شــود؟

 بایـــد یـــک بســـته ملـــی در زمینـــه 
کـــودک آزاری و پیشـــگیری از کـــودک 
آزاری طراحـــی شـــود کـــه   بچـــه را نســـبت 
ـــنا  ـــود  آش ـــدن خ ـــی ب ـــق خصوص ـــه مناط ب
ــد  ــودک بفهمـ ــال کـ ــن حـ ــد و در عیـ کنـ
کـــه هیـــچ کـــس حـــق دســـت زدن و 
ـــی را  ـــق خصوص ـــن مناط ـــردن ای ـــا ک تماش
ـــاورد،  ـــمش را بی ـــد اس ـــی نبای ـــدارد و حت ن
ـــد  ـــه را بشناس ـــوم غریب ـــد مفه ـــودک بای ک
و بـــا او همـــراه نشـــود و حتـــی جـــواب 

ســـالم غریبـــه را ندهـــد .

پــدر و مــادر هــا چگونــه بایــد 
ــن  ــه ای ــبت ب ــود را نس ــم خ عل

مســأله بــاال ببرنــد؟
بــه پــدر مــادر هــا هــم بایــد آمــوزش 
و  نیســت  امــن  داده شــود کــه جامعــه 
متاســفانه آمــار بچــه خواهــی در ایــران و در 
ــی  ــا خیل ــیا و آفریق ــه و کال در آس خاورمیان
ــتم   ــوزش و سیس ــون آم ــت و چ ــاد اس زی
ــه  ــبت ب ــار نس ــن آم ــوده ، ای ــگیری نب پیش
کشــورهای پیشــرفته بیشــتر اســت.البته 
ایــن مســئله  در کشــور هــای پیشــرفته 
دیــده مــی شــود امــا نــه بــه حــدی کــه در 
خاورمیانــه و آفریقــا هســت. بنابرایــن بایــد  
از بچــه هــا پاســداری شــود و بچــه هــا هــا 
را ازدســترس بیگانــه مصــون دارنــد. خیلــی 
ــا رخ  ــواده ه ــا آزار جنســی در خان ــت ه وق
ــارم،از  ــا مح ــای ب ــکل زن ــه ش ــی دهد،ب م
ــدر ، کــه  ــا پ ــزرگ ی ــی، عمو،پدرب طــرف دای
در ایــن مــوارد مــادر و پــدر بایــد کامــال 
ــه و  ــوهر خال ــران ش ــند. در ای ــیار باش هوش
شــوهر عمــه هــم جــز کســانی هســتند کــه 
ــواردی  ــد و در م ــی دارن ــه دسترس ــه بچ ب
ــی  ــاق م ــودک آزاری اتف ــه ک ــم ک ــی بینی م
افتــد. بایــد توجــه داشــت کــه راهــی کــردن 
ــه  ــوهر عم ــا ش ــوهرخاله و ی ــا ش ــودک ب ک
خوشــکلی  بچــه  دختــر  اگــر  هــم  آن   ،
باشــد کــه برجســتگی هــای بدنــش در 
حــال  رشــد باشــد ، مــی توانــد جــز مــوارد 

ــد. ــاس باش حس

در  بــا کــودک  والدیــن  رفتــار 
خصــوص مســائل جنســی بــه 

باشــد؟ بایــد  کــودک چگونــه 
بــه  بایــد  بــه کــودک  جنســی  آمــوزش 

ــن  ــه ای ــرد ب ــورت بگی ــه ص ــه پل ــورت پل ص
بهتریــن و  بفهمــد کــه  بچــه  شــکل کــه 
بــه  پاســخگویی  در  یــار  تریــن  صــادق 
مــادری  و  پــدر  جنســی  هــای  پرســش 
هســتند کــه دروغ نمــی گوینــد و همــراه 

هســتند. بچــه 

ــهر  ــه در ش ــن ک ــا ای ــه ب ــا توج ب
هــای کوچــک خانــواده هــا هنــوز 
بــه آگاهــی جنســی نرســیدند چــه 

بایــد کــرد؟
از آن جایــی کــه بچــه در هرصــورت ســوال 
ــر اســت  هــای خــودش را مــی پرســد، بهت
پــدر و مــادر بــه بچــه بــا صداقــت بــه 
فیلــم  ایــن کــه  دهند،نــه  جــواب  بچــه 
بــازی کننــد یــا بــه بچــه دروغ بگوینــد. 
خانــواده هــا بایــد بداننــد کــه همیشــه 
ــته و  ــود داش ــا وج ــش ه ــل پرس ــن قبی ای
اینســتاگرام،اینترنت  تلگــرام،  آمــدن  بــا 
ــر  ــاز ت ــی ب ــا، داســتان خیل ــل ه روی موبای
شــده ،همچنیــن در ماهــواره و کانــال هــای 
خیلــی  و  رک  خیلــی  ماهــواره،  فارســی 
باز،زیرنویــس هایــی وجــود دارد کــه تمــام 
مــی  تبلیــغ  را  جنســی  مســائل  مــدت 
ــان  ــی زب ــای فارس ــال ه ــن کان ــد و ای کنن
ــا  ــه م ــد ،جامع ــر متعه ــئول و غی ــر مس غی
ــن  ــه ای ــه ای ک ــد.  بچ ــه ان ــدف گرفت را ه
شــبکه هــارا مــی بیننــد ،ســوال بــرای بچــه 
ــد دانســت کــه بچــه  ــدا مــی شــود و بای پی
ــان  ــد . زم ــرل ان ــل کنت ــر قاب ــای االن غی ه
ــود  ــواره نب ــود ، ماه ــت نب ــای قبل،اینترن ه
ــی  ــی را م ــه چ ــتان هم ــم دردبس ــاز ه ، ب
ــوال  ــا س ــرای م ــز ب ــه چی ــم و هم فهمیدی
بــود و و بــا پــرس و جــو بــه جــواب ســوال 
ــدر و  ــر  پ ــیدیم . اگ ــی رس ــود م ــای خ ه

مــادر فضــای امنــی را بــه وجــود آورنــد 
ــد  ــوال کن ــد س ــر بتوان ــت ت ــه راح ــه بچ ک

ــود. ــی ش ــاوت م ــی متف ــتان خیل داس

در   هــا  آزار  کــودک  از  خیلــی 
قــرار  تعــرض  مــورد  بچگــی 
ــن عمــل چــه  ــل ای ــد، دالی گرفتن

اســت؟ بــوده  چیــزی 
دلیــل آن انحرافــات جنســی و برانگیختگــی 
جنســی، بــا ایــن کــه دالیــل مشــخص 
بــه سیســتم  بایــد  اجتمــاع  امــا  اســت 
ــود. ــز ش ــی مجه ــگیری و درمان ــای پیش ه

انحــراف جنســی در بعضــی هــا مــادرزاردی و 
در بعضــی هــا پرورشــی اســت . خــود ایــن 
افــراد قربانــی بودنــد و قصــد دارنــد بقیــه را 

ــد . ــی کنن ــم قربان ه

مــورد  کــه  کودکــی  رفتاربــا 
تعــرض قــرار گرفتــه بایــد چگونــه 

باشــد؟
ــم  ــت کنی ــه صحب ــا  بچ ــکلی ب ــه ش ــد ب بای
کــه کل قضیــه را بــرون ریــزی کنــد تــا 
ــا  احساســات منفــی خــود را بیــان کنــد و ب
یــک رونــد حمایتــی کــودک را درمــان کنیــم 
ــایند  ــاق ناخوش ــک اتف ــن ی ــرد ای ــه بپذی ک
توانســته  مــی  هرکســی  بــرای  و  بــوده 
نبــوده  او  بــرای  صرفــا  و  بیفتــد  اتفــاق 

ــت. اس

ــاره کــودک  حــرف آخــر شــما درب
ــت؟ آزاری چیس

بایــد بدانیــم کــه ایــران بــه هــر حــال روی 
ــرار دارد  ــودک آزاری ق ــی ک ــد نواح کمربن
ــابقه تاریخــی  ــودک آزاری ریشــه و س و ک

ــادی دارد.  ــی زی خیل

دکتر اوحدی، روان درمانگر مشکالت جنسی:

ایران روی کمربند کودک 
آزاری قرار دارد

راضیه زنگی آبادی

خبرنگار / پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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ورزش
انتظارها برای رونمایی از ورزشگاه زیبا و مدرن امام رضا مشهد به پایان می رسد 
و این ورزشگاه روز شنبه 25 شهریور دیدار بین منتخب مشهد و تیم کربال رسما 
افتتاح خواهد شد. هواداران مشهدی سرانجام می توانند یک بازی فوتبال را در 

ورزشگاهی که چند ماه از پایان ساخت آن گذشته تماشا کنند.

فوتبال در استادیوم چه زمانی 
خانوادگی می شود؟
نشستن روی سکو،مطالبه جدی بانوان

انتقادهــای  گذشــته  روزهــای  در 
ــت از ورود  ــر ممانع ــه خاط ــی ب فراوان
زنــان بــه ورزشــگاه هــای فوتبــال وارد 

ــت. ــده اس ش
ــوان  ــه بان ــود ک ــی ب اوج داســتان زمان
ســوریه ای در بــازی ایــران و ســوریه 
 2018 جهانــی  جــام  مقدماتــی  در 

روســیه در ورزشــگاه آزادی حضــور 
ــرزمین  ــن س ــوان ای ــا بان ــد، ام یافتن
هنــوز هــم در حســرت نشســتن روی 
ــا  ــو ســیمانی ورزشــگاه ه ســکوی ول
ــا  ــه نزدیــک ب و چشــیدن لــذت فاصل

ــرد... ــوپ گ ــن و ت ــن چم زمی
پــس از حضــور بانــوان ســوری در 
ورزشــگاه آزادی، موجــی بــرای حضــور 
زنــان در ورزشــگاه هــا را در شــبکه 
هــای اجتماعــی ایجــاد شــد و رســانه 
هــا هــم جــدی تــر بــه ایــن موضــوع 

پرداختنــد تــا جایــی کــه واکنــش 
ــاالی ورزشــی  ــی مســئوالن رده ب برخ

ــت. ــی داش را در پ
مســعود ســلطانی فــر وزیــر ورزش 
ــان  ــا بی ــه ای ب ــان در مصاحب و جوان
اینکــه دولــت تــالش مــی کند شــرایط 
ــواده هــا در ورزشــگاه هــا  حضــور خان
ــه  ــم هم ــت: مطمئن ــود، گف ــم ش فراه
هوادارانــی کــه در اماکــن ورزشــی 
حاضــر مــی شــوند بــه لحــاظ فرهنگی 
در درجــه ای از فهــم و شــعور هســتند 

کــه مالحظــات را رعایــت کننــد چــون 
ــه  ــا ب ــم ه ــه خان ــم ک ــته ه در گذش
ــد، آن مشــکالت  اســتادیوم مــی رفتن

ــتیم. را نداش
ــه  ــی ک ــم های ــا حری ــزود: حتم وی اف
بایــد توســط مــردم رعایــت شــود، 
همــه هــواداران در همــه رشــته هــا آن 
مالحظــات را رعایــت خواهنــد کــرد. ان 
ــرور  ــه م ــم ب ــی کنی ــالش م ــاا... ت ش
ــردن و  ــه ک ــازی، توجی ــه س ــا زمین ب
هماهنگــی بیــن همــه عناصــر دســت 
انــدرکار شــاهد حضــور خانــواده هــا در 

ــا باشــیم. ورزشــگاه ه
ــس فدراســیون  ــاج رئی ــدی ت ــا مه ام
فوتبــال هــم واکنــش عجیبــی نســبت 
بــه ورود بانــوان بــه ورزشــگاه هــا 

ــت. داش
ــا اشــاره بــه حضــور خانــم هــا  تــاج ب
ــه  ــا ک ــد: م ــی گوی ــا م در ورزشــگاه ه
در  می شــویم  حاضــر  ورزشــگاه  در 

ــود درون  ــای موج ــان واقعیت ه جری
ورزشــگاه هســتیم. در حــال حاضــر از 
لحــاظ ســاختاری و فیزیکــی آمادگــی 

ــم. ــوان را نداری ورود بان
ــدن  ــه ش ــاره فروخت ــن درب او همچنی
بــه  ســوریه  مقابــل  دیــدار  بلیــت 
خانــم هــا گفــت: بایــد گیت هــای 
ــه  ــه داشــته باشــیم ک ورودی جداگان
ــا آن  ــت. ب ــاده اس ــاق نیفت ــن اتف ای
اشــتباهی هــم کــه در سیســتم بلیــت 
فروشــی رخ داد تنهــا 11 نفــر از بانــوان 
ــا آن  ــر م ــا تذک ــه ب ــد ک ــت خریدن بلی

بلیت هــا ملغــی شــد.
اگــر اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه حضور 
ــا حواشــی  ــا در ورزشــگاه ه ــم ه خان
ــد  ــه بای ــد ک ــی کن ــی ایجــاد م فرهنگ
در  روزانــه  زنــان  و  مــردان  گفــت 
جامعــه کنــار یکدیگــر قــرار دارنــد؛ در 

 ... دانشــگاه ها،متــرو،ادارات و 

مسـعود سـلطانی فـر وزیـر ورزش و جوانـان در مصاحبـه ای با 
بیـان اینکـه دولـت تـالش می کند شـرایط حضـور خانـواده ها 
در ورزشـگاه هـا فراهم شـود، گفت: مطمئنم همـه هوادارانی که 
در اماکـن ورزشـی حاضر می شـوند بـه لحاظ فرهنگـی در درجه 
ای از فهم و شـعور هسـتند که مالحظات را رعایت کنند چون در 
گذشـته هم که خانـم ها به اسـتادیوم می رفتند، آن مشـکالت 
را نداشـتیم. وی افـزود: حتما حریم هایی که باید توسـط مردم 
رعایـت شـود، همـه هـواداران در همـه رشـته هـا آن مالحظات 
را رعایـت خواهنـد کـرد. ان شـاا... تـالش مـی کنیم به مـرور با 
زمینه سـازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دسـت 

انـدرکار شـاهد حضـور خانواده ها در ورزشـگاه ها باشـیم.

فوتبالفوتبال
ملی پــوش  مهاجــم 
استرســوند  ایرانــی 
حضــور  در  ســوئد 
تعویضــی خــود موفــق 
شــد. اسکیلســتونا  دروازه  کــردن  بــاز  بــه 

دوم  و  بیســت  هفتــه  بــازی  نخســتین  در 
لیــگ آلسونســکان ســوئد تیــم استرســوند در 
ــی  ــم ایران ــدوس، مهاج ــامان ق ــه س ــی ک حال
و موثــرش را روی نیمکــت داشــت از ســاعت 
قعــر  اسکیلســتونا  میزبــان  امــروز   18:30
جدولــی ای بــود کــه علیرضــا حقیقــی را از 

ابتــدا در ترکیــب خــود می دیــد.
ــر  ــک ب ــری ی ــا برت ــن مســابقه ب نیمــه اول ای
ــدوس  ــید؛ ق ــان رس ــه پای ــوند ب ــر استرس صف
کــه در دو دیــدار اخیــر تیــم ملــی ایــران برابــر 
کــره جنوبــی و ســوریه اجــازه بــازی پیــدا 
مســابقه  ایــن   55 دقیقــه  در  بــود  نکــرده 

ــد  ــن ش ــن وارد زمی ــک آرهی ــای فران ــه ج ب
ــت  ــه از پش ــی ک ــد از پاس ــه 70 بع و در دقیق
محوطــه جریمــه بــه لودویــگ فریتســون داد و 
ــا حرکــت در عــرض و ضربــه  دریافــت کــرد، ب
بغــل پــا توانســت دروازه حقیقــی را بــرای 

ــد. ــاز کن ــار ب ــن ب دومی
یوهــان برتیلســون، دیگــر مهاجــم استرســوند 
ــومین  ــدوس، س ــی ق ــد از گلزن ــه بع دو دقیق
گل تیــم اش را برابــر اسکیلســتونا بــه ثمــر 
ــاران حقیقــی بعــد از ســه هفتــه  ــا ی رســاند ت
متحمــل شکســت ســنگین 3 بــر صفــر شــوند.
بــا  استرســوند  ایرانــی  مهاجــم  قــدوس، 
ــود  ــای خ ــداد گل ه ــی تع ــر حقیق ــی براب گلزن
ــه  در فصــل 18-2017 آلسونســکان ســوئد را ب
ــه  ــه او در مرحل ــن اینک ــاند؛ ضم ــدد 4 رس ع
ــار  ــود 3 ب ــته ب ــا توانس ــگ اروپ ــی لی مقدمات

ــد.  ــی کن گلزن

مســئوالن باشــگاه مــس 
دارنــد  قصــد  کرمــان 
روی  دیگــری  اقــدام 
ــر  ــگاه باهن ــن ورزش چم
انجــام دهنــد تــا رونــد کیفیــت ســازی آن را 

بخشــد. تســریع 
عــدم رســیدگی مســئوالن اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان بــه ورزشــگاه باهنــر طــی یک ســال گذشــته 
ایــن ورزشــگاه را در وضعیــت اســفناکی قــرار داد و از 

حالــت اســتاندارد خــود خــارج شــد.
از اوایــل تیــر مــاه بــود کــه باشــگاه مــس کرمــان 
ــازی  ــل ب ــه مح ــر ک ــگاه باهن ــه ورزش ــیدگی ب رس
ــر نظــر  هــای خانگــی محســوب مــی شــود را زی

ــرار داد. خــود ق
بهبــود کیفیــت چمــن ورزشــگاه باهنــر محــور اصلــی 
ــود و مســئوالن باشــگاه  ــات باشــگاه مــس ب اقدام
ــن را  ــریعتر چم ــه س ــتند هرچ ــد داش ــس قص م

بــرای بــازی هــای خانگــی مــس بــه مــرز آمادگــی 
برســانند.

ــان  ــا و کارشناس ــا شــرکت ه ــس از مشــورت ب پ
متخصــص مشــخص شــد کــه چمــن باهنــر بــرای 
ــاه اســتراحت  ــک م ــل ی ــه حداق ــاز ب ــودی نی بهب
دارد و بــازی هــای خانگــی مــس بایــد فعــال 
ــن  ــوند و در همی ــزار ش ــری برگ ــگاه دیگ در ورزش
راســتا ســه ورزشــگاه بــه فدراســیون معرفــی 
ــان  ــد بازرس ــورد تایی ــدام م ــچ ک ــا هی ــدند ام ش

ــد. ــرار نگرفتن ــیون ق فدراس
بــا ایــن حــال باشــگاه مــس راه دیگری بــرای چمن 
باهنــر در پیــش گرفتــه و قــرار اســت چمــن زمیــن 
ــن  ــس جایگزی ــه اختصاصــی م ــماره 4 مجموع ش

قســمت هــای آســیب دیــده چمــن باهنــر شــود.
اقدامــی کــه احتمــاال راه حــل آخــر باشــگاه مــس 
ــن  ــازی چم ــت س ــد باکیفی ــریع در رون ــرای تس ب

ــود. ــر خواهــد ب باهن

گلزنی سامان قدوس به علیرضا حقیقی 
در لیگ سوئد

زمین مجموعه اختصاصی مس،
 آلترناتیو چمن باهنر!

اســتوری محسن مسلمان هافبک پرسپولیس 
و ســجاد شهباززاده مهاجم استقالل و تبریک 

آن هــا به نوید محمدزاده برای دریافت جایزه 
بهترین بازیگر مرد بخش افق های جشــنواره ونیز

حرکت جالب بازیکن خونه به خونه بابل
 روی پرتاب های اوت بلند

علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی کشورمان 
در جریان بازی های هفته بیست و دوم لیگ 
سوئد مقابل استرسوند از ناحیه سر آسیب دید و به 

بیمارستان منتقل شد

برنامه دور برگشت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا

دوشنبه 20 شهریور
الهالل عربستان-العین امارات

سه شنبه 21 شهریور
گوانگژو چین- شانگهای چین

پرسپولیس ایران-االهلی عربستان
چهارشنبه 22 شهریور

کاوازاکی ژاپن- اوراوارد ژاپن
نتایج مرحله یک شانزدهم نهایی 

جام حذفی
گل گهر سیرجان 1-2 استقالل تهران

سپاهان اصفهان 0-1 نفت آبادان
اکسین البرز 2-1 سایپا کرج

سیاه جامگان مشهد 3-1 برق جدید شیراز
ذوب آهن اصفهان 2-4 فجرسپاسی 

شیراز)ضربات پنالتی(
پارس جنوبی جم 3-4 نساجی 

مازندران)ضربات پنالتی(
راه آهن تهران 1-2 خونه به خونه بابل
پدیده مشهد 1-2 تراکتورسازی تبریز
فوالد خوزستان 0-1 ایرانجوان بوشهر

بادران تهران 3-1 پیکان تهران
نیروی زمینی تهران 0-4 گل ابریشم تهران
استقالل خوزستان 5-0 میعاد مغان اردبیل

داماش گیالن 3-1 سیراف کنگان بوشهر
سپیدرود رشت 1-3 ملوان انزلی

نتایج هفته پنجم لیگ برتر
سه شنبه 31 مرداد

استقالل 0-2 پدیده 
نفت آبادان 2-2 ذوب آهن

استقالل خوزستان 0-1 پارس جنوبی
پیکان 1- 0فوالد خوزستان

سیاه جامگان 1-1 نفت تهران
سپاهان 0-0 سپیدرود 

سایپا0 -2 تراکتورسازی
گسترش فوالد 0-3 پرسپولیس

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته ششم

پنجشنبه 23 شهریور
نفت تهران- گسترش فوالد

سپیدرود- نفت آبادان
فوالد خوزستان-سپاهان

جمعه 24 شهریور
پدیده- سایپا

 ذوب آهن- استقالل خوزستان 
 تراکتورسازی- سیاه جامگان 
پارس جنوبی جم- استقالل 

یکشنبه 26 شهریور
پرسپولیس- پیکان

هفته هفتم
تراکتورسازی - پدیده

نفت آبادان - فوالد خوزستان
استقالل - ذوب آهن اصفهان

استقالل خوزستان - سپیدرود رشت
پیکان - نفت تهران

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

نتایج هفته چهارم لیگ یک
 مس رفسنجان 1-0 شهرداری ماهشهر

نفت مسجد سلیمان 1-0 فجر سپاسی شیراز
ماشین سازی تبریز 1-0 ایران جوان بوشهر

بادران تهران 3-1 آلومینیوم اراک
نساجی مازندران 1-0 خونه به خونه مازندران

مس کرمان 3-1 گل گهر سیرجان
اکسین البرز 1-0 راه آهن تهران

برق جدید شیراز 1-0 شهرداری تبریز
   صبای قم 1-1 ملوان بندر انزلی

برنامه هفته پنجم لیگ یک
دوشنبه 27 شهریور

راه آهن - ماشین سازی تبریز 
آلومینیوم اراک - نفت  م.سلیمان 

خونه به خونه - فجر سپاسی 
برق جدید شیراز - اکسین البرز 

ملوان - مس کرمان 
شهرداری تبریز - بادران تهران 

شهرداری ماهشهر - نساجی مازندران 
گل گهرسیرجان - مس رفسنجان 

ایران جوان بوشهر - صبای قم

جدول

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 سرگرمی

افقی
1- این اصطالح به دولتی گفته می شود كه 

بخش قابل توجهی از درآمدش را از یك منبع 
برونزای اقتصادی، منبعی كه حاصل فعالیت 

اقتصادی آن كشور نباشد، به دست می آورد - 
عبارت است از مقادیر مختلفی از یك كاال كه 
هر یك از فروشندگان در قیمت های مختلف 
به شرط ثبات سایر عوامل حاضر به فروش 
هستند - پولی كه برای كاری مصرف شود.

2- خراب - كمیاب - سازمان فضایی 
آمریكا

3- آب بند - طبق ماده 183 قانون تجارت 
به نوعی شركت اطالق می شود كه برای امور 
تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند 

نفر تشكیل می شود و مسوولیت هر یك از 
شركا به مقدار سرمایه است كه در شركت 

گذاشته می شود - اسرارآمیز
4- ناگهانی عامیانه - حمایت - عملی كه 

نشان از ابراز محبت دارد
5- اقتصاددان و فیلسوف اسكاتلندی متولد 

1723 و صاحب كتاب »تحقیقی درباره 
ماهیت و علل ثروت ملل« - آشفتگی - 

ضمیر انگلیسی
6- آدرس كشیدنی - از ویتامین ها - واحد 

زراعی برابر دوهزار مترمربع
7- صحنه نمایش - افزونی برنج - 

خودروی جنگی - هجران و فراق
8- پرده دری - آخرین آلبوم استاد »شهرام 
ناظری« كه از پرفروش های موسیقی سنتی 

است - صدویازده
9- از نام های خدای متعال - مبالغی كه یك 

موسسه یا تجارتخانه مدیون باشند - مایه 
آبادانی - تكرار حرف بیست ونهم

10- چارچوبی با ده مفتول عمودی و در هر 
مفتول ده مهره تكمه ای كه با آن حساب 

عمودی 
1- واحد پول این كشور »روبل« است و 

تولیدات آن شیشه، منسوجات، چرم، گوشت 
و لبنیات است - از قصه های رادیویی مرحوم 

»حمید عاملی«
2- انگارشخصی یا اجتماعی - اقتصاددان 
آمریكایی متولد 1921 كه جایزه نوبل علوم 

اقتصادی را دریافت كرد - مضایقه كردن
3- جنس مذكر - پسوند شباهت - بخشی 

از كتاب - دریوزه گر
4- آبگیر - میهمانی - عدد اول - خرد و 

كوچك
5- پول ژاپن - هم مذهب و مسلک - شكل 

ظاهری
6- تازگی - اصطالحی در علوم رایانه ای - 

ردیف - چه كسی

7- رابطه - شعبده باز - صدا
8- رهگذر - امور - توده انبوه آب

9- رفوزگی - مركز ویتنام - سندی كه به 
وسیله آن طلبكار را بدهكار خود تقاضا می كند، 
مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه یا حواله 

كرد شخص دیگری بپردازد.
10- گزند - میوه - قلیل - خورشیدگرفتگی

11- واحد موج - بندری در كشور اوكراین - 
عدد ماه

12- پرستار - رمزینه - دست نخورده - خنزیر
13- از لبنیات - صایع و خراب - پادگان 

ورزشی - عدد فوتبالی
14- درختچه ای از تیره ترشك ها - 

سوبسید - كشوری دارای دو  پایتخت 

كه »ساندیه گو« پایتخت رسمی آن و 
»والپارایزو« مركز مراكز دولتی آن است.
15- منطقه ویژه اقتصادی كه به زودی 

قرار است در استان سیستان و بلوچستان 
تاسیس شود - نوشتن كتاب تحقیقی.

جدول شماره ۹۹1

سودوکو شماره ۹۹1

پاسخ سودوکو شماره ۹۹۰

غذاهــای  طرفــداران  مخصــوص  غــذا  ایــن 
هــم  مکزیکــی  غذاهــای  از  اگــه  دریایــه، 
ــردن  ــاده ک ــر. آم ــه بهت ــه چ ــاد ک خوشــتون می
ــس  ــا س ــی ب ــوی ماه ــه تاک ــرای تهی ــواد ب م
تارتــار : ســیرها رو پوســت بگیریــد و ریــز خــرد 
ــل  ــان فلف ــل چیپوتله)هم ــای فلف ــد. دانه ه کنی
ــارج  ــوی دودی و خشــک شــده( رو خ هالوپین
کنیــد و اون رو ریــز خــرد کنیــد. فقــط بــه 
ــه  ــگ پیازچ ــبز کمرن ــفید و س ــای س بخش ه
ــی  ــد. م ــز خــرد کنی ــد. اون رو ری ــاج داری احتی
ــا گوشــت ســفید و  ــوع ماهــی ب تونیــد از هــر ن
ســفت اســتفاده کنیــد. فیلــه ماهــی رو بــه 
شــکل قطعــات دو و نیــم تــا ســه ســانتی متری 
خــرد کنیــد.  خیــار رو پوســت بگیریــد. اون رو 
از طــول 4 قســمت کنیــد و بعــد هــر قســمت رو 
بــه شــکل قطعــات 1 ســانتی متری خــرد کنیــد.  
ــه  ــرای تهی ــد. ب ــده کنی پوســت پرتقال هــا رو رن
فلفــل  ســس، 2 حبــه ســیر خــرد شــده، 
چیپوتلــه، ســس مایونــز، پیازچــه، آبلیمــو و 
مقــداری نمــک رو بــا هــم ترکیــب کنیــد. روی 

یخچــال  در  رو  اون  و  بپوشــونید  رو  ســس 
ــی رو  ــای ماه ــی، تکه ه ــه بزرگ ــد.در کاس بذاری
ــرد  ــیر خ ــه س ــایر، 4 حب ــس ورچسترش ــا س ب
شــده، 1 قاشــق چــای خــورری نمــک و فلفــل 
ــا کیســه  ســیاه ترکیــب کنیــد. روی کاســه رو ب
پالســتیکی بپوشــونید و اون رو بــرای 20 دقیقــه 
تــا 4 ســاعت در یخچــال بذاریــد.آرد رو در ظــرف 
رو  ماهــی  تکه هــای  و  بریزیــد  کم عمقــی 
بــه صــورت  بــار در آرد بزنیــد تــا  چندیــن 
یکدســت بــا آرد پوشــیده بشــن.روغن رو در 
قابلمــه بزرگــی روی حــرارت متوســط رو بــه بــاال 
گــرم کنیــد. آرد اضافــی ماهی هــا رو بتکونیــد و 
اون هــا رو در چنــد نوبــت بــرای حــدود 4 تــا 6 
ــن  ــن در روغ ــی بش ــوه ای طالی ــا قه ــه ت دقیق
ســرخ کنید.ماهی هــا رو از روغــن خــارج کنیــد و 
روغــن  تــا  بذاریــد  کاغــذی  حولــه  روی 
میــان،  ایــن  بشــه.در  گرفتــه  اضافیشــون 
ــط  ــرارت متوس ــطی رو روی ح ــه متوس ماهیتاب
ــال رو  ــای ترتی ــد و نان ه ــرم کنی ــاال گ ــه ب رو ب
بــرای 10 تــا 20 ثانیــه از هــر طــرف در اون گــرم 

کنیــد. نان هــا رو در بشــقاب بذاریــد و روی 
اون هــا رو بــا دســتمال پارچــه ای بپوشــونید تــا 
ــر از  ــد.1 قاشــق پ ــاده کنی ــا رو آم ــان ه ــه ن هم
ــد،  ــرم بمالی ــان گ ــر ن ــار رو روی ه ــس تارت س
ــی،  ــه ماه ــا 4 تک ــار، 3 ی ــرش خی ــدادی ب تع
چنــد بــرگ منــداب و گشــنیز روی اون بذاریــد و 
مقــداری رنــده پوســت پرتقــال روی اون هــا 
بریزیــد. تاکوهــا رو در کنــار برش هــای لیمــو و 

سس بیشتر میل کنید.

تاکوی ماهی با سس تارتار 

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه 
اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد.
 راکفلر

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیــن: شــما هنــوز كارهــای ناتمــام زیــادی داریــد و تــا 
موقعــی كــه آنهــا را تمــام نكــرده ایــد نمی توانیــد اســتراحت 
كنیــد. خوشــبختانه هــم اكنــون تمركــز كــردن بــر روی 

وظایتان زیاد كار سختی نیست.
اردیبهشــت: امــروز كارهــای بی معنــی شــما بــرای خودتــان 
هــم مایــه تعجــب شــده اســت، بــرای اینكــه دیگران به شــما 

اعتماد دارند و می خواهند بهتان تكیه كنند.
ــًا  ــما واقع ــاده ش ــت فوق الع ــوش و دق ــروز ه ــرداد: ام خ
تعجــب آور اســت، شــما امــروز می توانیــد بــدون اینكــه حتــی 
دیگــران بفهمنــد كــه شــما از آنهــا زرنــگ تریــد، از پرداختن به 

موضوع های نامطبوع و نادرست اجتناب كنید.
تیــر: شــما در رابطه هــای کاریتــان تنهــا كســی هســتید كــه 

حساسیت زیادی دارید و از این موضوع خسته شده اید.
مــرداد: حــاال كــه مــاه وارد ششــمین خانه شــما یعنــی خانه 
نیازهــای منظــم روزانــه تــان شــده اســت، واقعــًا الزم اســت 

كه برنامه ریزی های خود را مدیریت كنید.
شــهریور: امــروز بــه حــس ششــم خالقانــه خــود اعتمــاد 
ــت  ــتی هدای ــیر درس ــما را در مس ــروز ش ــه ام ــد، چراك كنی

می كند.
مهــر: شــما حتــی اگــر بــرای كمــك كــردن بــه یــك نفــر و 
حــل كــردن مشــكالت جزئــی اش بــا او ارتبــاط برقــرار كنیــد، 
اگــر امــروز خودتــان را بــا مســائل عاطفــی درگیر كنیــد خیلی 

بی فكر عمل كرده اید.
آبــان: امــروز شــما حتمــًا بایــد بــا خواهــر و بــرادر و یــا یكــی 
از دوســتان نزدیكتــان گفتگویــی جــدی داشــته باشــید. حتی 
اگــر شــما فكــر كنیــد كــه همــه چیــز عالــی و خــوب اســت 

ولی باز هم مشكلی وجود دارد.
ــان  ــردن پولت ــر خــرج ك ــررن در براب ــت ك ــروز مقاوم آذر: ام
ــان  ــد دلیلت ــد بدانی ــا بای ــی اســت، ام كاری درســت و منطق

برای خرید نكردن چیست؟
دی: اگــر شــما ســعی كنیــد كــه احساســات خــود را مخفــی 
نگهداشــته و ابــراز نكنیــد، باالخــره یــك روز طاقتتــان تمــام 

می شود و ممكن است تمام رازهای خود را فاش كنید.
ــر  ــی بهت ــی عجــول شــده اید، ول بهمــن: امــروز شــما خیل
ــورد احساســات خــود  ــرده و درم ــر ك ــد روزی صب اســت چن

حرفی نزنید.
اســفند: امــروز شــا بــر ســر دوراهــی گیــر كرده ایــد و ایــن 
برایتــان مثــل یــك بــرزخ اســت. در چنــد روز گذشــته 
احساســات شــما خیلــی عمیق تــر شــده اند و نگــه داشــتن 
ــختی  ــی س ــادل كار خیل ــی متع ــتی هایتان در وضعیت دوس

است.

تقســیمات  در  می دانیــد  آیــا   
لشــگری بــه ده هــزار ســرباز ، تومــان 
گفتــه و فرمانــده آنــرا امیــر تومــان می 

نامند.
 آیــا می دانیــد تقریبــا 11 ســاعت و 
1 ربــع بعــد از ظهــر شــرعی اخــر وقــت 

نماز مغرب و عشا است.
 آیــا می دانیــد از دســت دادن تنهــا 
تشــنگی  موجــب  بــدن  اب  از   ٪1

می شود.
 آیــا می دانیــد شــما بــه طــور 
پلــک  روز  در  بــار   15000 متوســط 

می زنید.
ــردم  ــدود 13٪ م ــد ح ــا می دانی  آی
ــم در  ــن رق چــپ دســت هســتند . ای

گذشته 11 ٪ بود.
 آیــا می دانیــد دو ســوم وزن بــدن 
ــون  ــه 92٪ خ ــده ک ــکیل ش از اب تش
75٪ مغــز 75٪ عضالت از اب تشــکیل 

شده اند.
 آیــا می دانیــد خورشــید 330,330 

مرتبه بزرگتر از زمین است.
 آیــا می دانیــد هــر انســان میتوانــد 
یــک دقیقــه نفــس خــود را حبــس کند 

و رکوردش در جهان 8.5 دقیقه است.
ســال   150 در  می دانیــد  آیــا   
گذشــته قــد افــراد در کشــور هــای 
داشــته  رشــد  ســانت   10 صنعتــی 

است.
ــذ را  ــه كاغ ــر تك ــد ه ــا می دانی  آی

نمی توان بیش از 9 بار تا كرد.
 آیــا می دانیــد 85٪ گیاهــان در 

اقیانوسها رشد می كنند.
 آیــا می دانیــد تنهــا چیــزی كــه در 
اســید حــل نمی شــود المــاس اســت 
و فقــط خیلــی زیــاد آن را از بیــن 

می برد.
ــد  ــازه متول ــه ت ــد زراف ــا می دانی  آی

شده دو متر قد دارد.
 آیــا می دانیــد دانــه نوعــی درخــت 
غــول پیكــر از خانــواده كاج فقــط 0.005 

گرم وزن دارد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  فرهنگ و4
هنر نسخه دیجیتال کتاب »یک ماه خون گرفته« اثر غالمرضا 

سازگار روانه بازار شد.

فیلمموسیقی
مراســم یادبــود فرهنــگ 
آهنگســاز   - شــریف 
بــا   - تــار  نوازنــده  و 
ــی برجســته  حضــور اهال
شــد کــه  برگــزار  حالــی  در  ایــران  موســیقی 
ــت در و  ــوم پش ــتداران آن مرح ــیاری از دوس بس
بــه صــورت ایســتاده، مراســم را از مانیتورهــا دنبال 
دربــاره  قمشــه ای  الهــی  می کردنــد.، حســین 
موضــوع »کرامــت موســیقی« در ایــن مراســم 
ــر از  ــی باالت ــچ عبادت ــت: هی ــرد و گف ســخنرانی ک
فرهنــگ و هنــر نیســت و چــه بهتر انســان خودش 
ــودم را  ــن خ ــد. م ــف کن ــی وق ــد زیبای را در معب
شــخصا وقــف می کنــم تــا موجبــات اعتــالی هنــر 
و فرهنــگ فراهــم شــود و زیبایــی و نیکویــی که در 
حــال حاضــر دوای درد بشــریت اســت، رونــق پیدا 

ــر  ــم هن ــی شــما وارد عال ــه داد: وقت ــد. او ادام کن
و ســاحت فرهنــگ می شــوید، گذشــته و آینــده ای 
وجــود نــدارد بلکــه عالــم افالطــون و مقدس اســت 
ــاره  ــه درب ــه هم ــد ک ــم می بینی ــن عال ــرا در ای زی
آفریــدگار جهــان صحبــت می کننــد. فرهنــگ ســه 
کلمــه زیبایــی، دانایــی و نیکویــی اســت کــه هــر 
ــا ابدیــت پیــدا می کننــد.  ســه ارتبــاط مســتقیم ب
هنرمنــدان چــه در غــرب و چــه در شــرق همیشــه 
هنــر بــه ویــژه موســیقی را هدیه هــای الهــی تلقــی 
می کننــد. هایــدن می گویــد هــر صبــح کــه پشــت 
پیانــو می نشســتم تــا آهنــگ بســازم، اگــر اختــالل 
ــه می شــدم کاری  در کارم پیــش می آمــد متوج
انجــام دادم کــه نبایــد انجــام مــی دادم. موســیقی 

ــت ماســت ــر عقالنی ــن مظه بزرگتری

ســمینار فرهنگــی فیلــم 
مصطفــی  از  آســیا 
کارگــردان  تقــی زاده 
ــوان  ــه عن ــم »زرد« ب فیل
یکــی از اســتعدادهای درخشــان فیلــم آســیا 
تقدیــر کــرد. طبــق گــزارش رســیده، ایــن ســمینار 
توســط دانشــگاه فیلــم و تئاتــر پکــن از تاریــخ7 
تــا 10 ســپتامبر )16 تــا 19 شــهریور( در شــهر 

چیندائــو کشــور چیــن برگــزار شــد. 
ــراه  ــه هم ــی زاده ب ــی تق ــم مصطف ــن مراس در ای
ــه  ــردان از کشــورهای دیگــر آســیایی ب ــج کارگ پن
ــوت  ــیا دع ــازی آس ــتعدادهای فیلم س ــوان اس عن
ــخنرانی  ــس از س ــاه پ ــهریور م ــتند و 18 ش داش
تقــی زاده دربــاره صنعــت فیلم ســازی در ســینمای 
ایــران، از ایــن کارگــردان بــه عنــوان یکــی از 

اســتعدادهای درخشــان فیلــم آســیا تقدیــر شــد.
ــی زاده  ــی تق ــن ســاخته مصطف ــم »زرد« اولی فیل
ــزه  ــانگهای  جای ــتیوال ش ــن در فس ــش از ای پی
ــر  ــن بازیگ ــزه بهتری ــت داوران و جای ــزرگ هیئ ب
زن رادریافــت کــرده بــود. در حاشــیه ســمینار هــم 
کمپانی هــای فیلم ســازی چیــن بــا کارگــردان 
ــای  ــرای همکاری ه ــاتی را ب ــر جلس ــای حاض ه

ــد. ــزار کردن ــف برگ مختل
همچنیــن قــرار اســت  فیلــم »زرد« پاییــز امســال 
در گــروه ســینمایی قــدس بعــد از فیلــم »خالتور« 

اکــران عمومی شــود.
در خالصــه داســتان »زرد« کــه فیلمــی پربازیگــر 
هســتیم...  عجیبــی  آدمهــای  آمــده:  اســت، 

امروزمــون بــا فــردا خیلــی فــرق می کنــه...

دورهمی عشاق به یاد نوازنده 
تار ایران

تقدیر سمینار فرهنگی فیلم آسیا 
از کارگردان فیلم »زرد«

آلبوم »عاشق کیست« شهرام ناظری 
منتشر می شود

تابلو نقاشی بهرام دبیری به سرقت رفت

طراح ایرانی جایزه اش را به سفارت ایتالیا 
َپس فرستاد

مدیــر  رحمانیــان  محمدصــادق 
رادیــو فرهنــگ از طراحــی یــک 
نــام  بــا  پاییــز  فصــل  بــرای  برنامــه 
ســخن گفت.محمدصــادق  »رادیوگــرام« 
رحمانیــان مدیــر رادیــو فرهنــگ دربــاره 
برنامــه جدیــدی کــه قــرار اســت همزمــان 
ــبکه  ــن ش ــن ای ــز روی آنت ــل پایی ــا فص ب
ــا  ــال ه ــن س ــی ای ــا ط ــت: م ــرود، گف ب
سیاســتی را اعمــال کردیــم و بنــا داشــتیم 
کــه بــا تغییــر هــر فصــل بعضــی از برنامــه 

ها را هم تغییر دهیم.
مســتند  بــا  دزفولــی  مهــدی 
ســقوط  پرونــده   »505 »پــرواز 
هواپیمــای فرماندهــان ارتــش و ســپاه را در 
ســال 1360 گشود.ســید مهــدی دزفولــی از 
مستندســازان کشــور دربــاره اثــر جدیــد 
خــود بــا عنــوان »معمــای پــرواز 505« 
ــه ماجــرای ســقوط  ــن مســتند ب گفــت: ای
ــش و ســپاه در  ــان ارت ــای فرمانده هواپیم
ــردازد  ــال 1360 می پ ــاه س ــخ 7 مهرم تاری
ــا امــروز کــه 36 ســال از  کــه متاســفانه ت
هیــچ  می گــذرد،  مشــکوک  ســقوط  آن 
بازخوانــی دربــاره آن انجــام نشــده و دلیــل 
ســقوط آن مشــخص نشــده اســت، صرفــا 
مراســماتی دربــاره شــهدای ایــن پــرواز 

برگزار می شود.
 بــا معرفــی جدیدتریــن بازیگــران 
بــه  تولــد«  »اولیــن  فیلــم 
کارگردانــی علــی عطشــانی، ایــن فیلــم 

جلوی دوربین می رود.
نهمیــن جشــن مســتقل ســینمای 
ــام  ــت آن را س ــه ریاس ــتند ک مس
و  شــد  برگــزار  دارد،  برعهــده  کالنتــری 
برتریــن هــای ســینمای مســتند در بخــش 

های مختلف معرفی شدند.

گزیده ها
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 بازار

-----

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     46,000,000 ..................................... EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید ........................................43,300,000
پژو 206 . تیپ 2 ................................. 33,800,000

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

سایپا
سایپا 111 .................................................. 22,800,000     

28,200,000 .............................................. EX   ساینا
27,700,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

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

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

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ..............................  95,500,000
جک J5 اتوماتیک ...............................  64,900,000
هیوندای I20 جدید ..............................  89,000,000
جک S5 دنده ای ................................ 86,500,000

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

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

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  56,000,000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  65,000,000

به گزارش تسنیم، یک مقام اتحادیه طال و جواهر تهران گفت، تولید کنندگان طال در 
ایران در حال اتخاذ اقدامات مناسب برای بهبود جایگاه بین المللی خود از طریق باال 
بردن کیفیت تولیدات خود هستند. احمد وفادار گفت، تولید کنندگان ایرانی اخیرا 
ماشین آالت پیشرفته این صنعت را از کشور ایتالیا وارد کرده اند که قطعا در آینده ای 
نزدیک تاثیری مثبت بر این صنعت خواهد داشت.

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 6600
بیشترین قیمت: ......... 8700

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

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

بیشترین قیمت: ...... 41000

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

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

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

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

نخود ............................... 8500

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

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

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

اقـالم مصرفـی

بــرای  ظــروف  بهتریــن  از  یکــی  ســفال 
ــک  ــج اســت چــون خن ــداری غــالت و برن نگه
ــه اش  ــه در بدن ــذی ک ــر مناف ــه خاط اســت و ب
آن  درون  می توانــد  راحتــی  بــه  هــوا  دارد، 
ــع از عــرق کــردن  ــان داشــته باشــد و مان جری
ــه  ــان را ب ــا مادربزرگ هایم ــود. حتم ــرف ش ظ
ــرای  ــفالی ب ــای س ــه از کوزه ه ــم ک ــاد داری ی
اســتفاده  آرد  و  خرمــا  و  روغــن  نگهــداری 

. نــد می کرد

دستی ها و ماشینی ها
بیشــتری  اســتحکام  از  محصــوالت  ایــن 
صیقلی تــری  و  صــاف  ســطح  برخوردارنــد، 
رنــگ  یــک  از  می توانیــد  غالبــا  و  دارنــد 
و  غذاخــوری  ســرویس های  نقــش،  و 
چای خــوری آن را تهیــه کنیــد و بــه خاطــر 
راحتــی  بــه  دارنــد  کــه  کمتــری  قیمــت 
ــتی از  ــروف دم دس ــوان ظ ــه عن ــد ب می توانی

اســتفاده کنیــد. آنهــا 
در ضمــن ایــن ظــروف قابلیــت ایــن را دارنــد 
ــا اســتفاده  ــر هــم از آنه ــر و مایکروف ــه در ف ک
ــج و  ــی ک ــاز کم ــروف دست س ــا ظ ــد. ام کنی
کوله انــد کــه البتــه ایــن حالــت گاهــی بــه 
ــودن آن کمــک هــم  ــر شــدن و خــاص ب زیبات

می کنــد؛ از نظــر نقــش تنــوع بیشــتری دارنــد 
ــد و  ــه کنی ــد ســرویس آن را تهی ــا نمی توانی ام

ــد. ــم گران ترن ــت ه ــر قیم از نظ

برای خرید سفال و سرامیک 
باید به چند نکته توجه کنیم:

  گاهــی روی بدنــه ســفالی کــه لعــاب 
دیــده  ســفیدی  دانه هــای  اســت،  نخــورده 
آلوئــک  آن  بــه  اصطــالح  در  می شــود کــه 
ــل  ــه دلی ــفید ب ــای س ــن دانه ه ــد. ای می گوین
وجــود آهــک در خاکــی اســت کــه ســفال را از 

درســت کرده انــد. آن 
ــرامیک  ــروف س ــفید در ظ ــای س ــن دانه ه  ای
ــه روی ظــرف را پوشــانده  ــی ک ــل لعاب ــه دلی ب
ــار  ــد ب ــده نمی شــوند، در نتیجــه چن اســت دی
آهک هــای  بــه  آب  رســیدن  و  شست وشــو 
شــدن  شــکفته  ســبب  ظــرف،  در  موجــود 
ــم  ــث از ه ــده و باع ــفید ش ــای س ــن دانه ه ای

پاشــیده شــدن ظــرف می شــود.
  اگــر لعابــی را انتخــاب کردیــد و بعــد 
متوجــه وجــود ترک هایــی در آن شــدید از 
خریدنــش منصــرف شــوید زیــرا ایــن ترک هــا 
مــواد غذایــی را در خــود نگــه می دارنــد و 

موجــب بــروز بیمــاری می شــوند.

 هنگامــی کــه ظرفــی را انتخــاب می کنیــد 
کــه از تکه هــای جداگانــه تشــکیل شــده 
اســت )ماننــد دســته لیــوان یــا پــارچ( 
دقــت  اتصال هــا  ایــن  محــل  بــه  حتمــا 
ــی  ــه خوب ــال ب ــن اتص ــر ای ــرا اگ ــد؛ زی کنی

می رســد  زمانــی  باشــد  نگرفتــه  صــورت 
ــا  ــرف را ب ــردن ظ ــد ک ــد بلن ــما قص ــه ش ک
ــته در  ــط دس ــی فق ــد ول ــته هایش داری دس

باقــی می مانــد. دســتان شــما 

آشنایی با ظروف سفالی

بــه گــزارش ایســنا، در مــرداد مــاه امســال تولیــد انــواع ســواری در گــروه 
ــوده و از  ــراه ب ــدی هم ــش 21.7 درص ــا افزای ــودرو ب ــران خ ــی ای صنعت
ــزار و  ــه 67 ه ــته ب ــال گذش ــاه س ــرداد م ــتگاه در م ــزار و 660 دس 55 ه
ــال  ــرداد س ــول از م ــن محص ــد ای ــت. تولی ــش یاف ــتگاه افزای 757 دس
پیــش تــا امســال در گــروه خودروســازی هــای ســایپا بــه عنــوان رقیــب 
ایــران خــودرو 27/9 درصــد، مدیــران 40/8 درصــد، بهمــن 134/4درصــد، 
کرمــان موتــور 1/6 درصــد و در کارمانیــا از صفــر دســتگاه بــه 139 دســتگاه 

افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

بــه گــزارش ایســنا معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از افزایــش تولیــد و 
ــر داد و گفــت:  میــزان صــادرات  صــادرات لبنیــات در ســال جــاری خب
چهــار ماهــه امســال 70 درصــد نســبت بــه همیــن بــازه زمانــی در ســال 
گذشــته بیشــتر بــوده اســت و پیش بینــی می شــود بــه یــک میلیــون 
ــواع  ــن ان ــزار ت ــته 850 ه ــال گذش ــد. س ــال برس ــان امس ــن در پای ت
ــه برخــی کشــورهای  ــه کشــورهای مختلــف از جمل محصــوالت لبنــی ب
اروپایــی صــادر شــد و امســال برخــی کشــورها ماننــد روســیه بــه وفــور 
ــد. ــده می دهن ــای صادرکنن ــه کارخانه ه ــود را ب ــفارش محصــوالت خ س
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افزایش تولید انواع سواری در گروه 
صنعتی ایران خودرو

افزایش صادرات لبنیات 
در 4ماهه امسال

نبض بازار

130 متر شهرک باهنر
کرمان، حومه شـهر هست، تعداد 
اتاق: 3، نوع:فروشـی، قیمت کل: 
350/000/000، سـه خواب 130 متر 

طبقه اول کف سـنگ اسانسور 
پارکینـگ انباری درب برقی درب 

ضد سـرقت اپن شوفاژ کابینت 
های گالس اسـتخر سونا جکوزی 
اسـپلیت شش دانگ ملک پایان 

کار 92،تماس: 09128955082

100متر عالمه شمالی 
روبه آفتاب

تهران،سـعادت آباد،حومه شهر 
نیسـت، تعداد اتاق:2،قیمت: 

100متر عالمه   ،850/000/000
شـمالی، فرعی دنج با دسترسی 

عالی، روبه آفتاب،نقشـه فوق 
العاده عالی، فول بازسـازی شده، 

امکانات کامل، با 
تماس:09101347009

اجاره کارگاه
کرمـان، تعداد اتاق: بدون اتاق، 
اجـاره ماهیانه:800/000، ودیعه: 

اجاره  6/000/000کارگاه جهت 
تعمیـرگاه، کارواش، ایزوگام و 

آدرس: مالک اشـتر جنوبی 
کوچه 32،

 تماس:09134928176

مسکن

ــک  ــه ی ــود را ب ــل کار خ ــه و مح ــی درب خان ــل الکترونیک ــد قف ــا خری ب
ــر انگشــت همــکاران  ــا ثبــت اث ــزار مجلــل و مطمئــن مزیــن کنیــد و ب اب
ــل  ــد.  قف ــاز کنی ــی نی ــد ب ــتن کلی ــراه داش ــه هم ــا را از ب ــواده ، آن ه و خان
ــکان  ــتفاده در م ــرای اس ــن ب ــال مطمئ ــل دیجیت ــک قف ــی درب ی الکترونیک
هــای اداری و تجــاری و هتــل هــا مــی باشــد. قفــل هــای الکترونیکــی درب 
ــه  ــوان ب ــن مــدل هــا میت ــی اســتفاده شــوند. از ای ــواع مختلف ــد در ان میتوانن

ــود.  ــاره نم ــی درب اش ــل کارت ــزی و قف ــل رم ــت درب، قف ــر انگش ــل اث قف

قفـل الکترونیکـی درب یـک قفـل دیجیتـال مطمئن 
بـرای اسـتفاده در مـکان های اداری و تجـاری و هتل 

ها می باشـد. 

چرا از قفل الکترونیکی درب استفاده 
کنیم؟

بـا اسـتفاده از قفـل الکترونیکـی درب، از ایـن پـس 
کلیدتـان را همیشـه بـه همراهتان خواهید داشـت. از 
مهمتریـن ویژگی های قفل دیجیتـال درب میتوان به 

مـوارد زیر اشـاره نمود:
•افزایش زیبایی و جلوه ساختمان

•امنیت فوق العاده باال
•دیگر پشت در نخواهید ماند

انواع قفل الکترونیکی درب
انـواع  در  میتواننـد  درب  الکترونیکـی  هـای  قفـل 
مختلفـی اسـتفاده شـوند. از ایـن مـدل هـا میتوان 
بـه قفـل اثر انگشـت درب، قفل رمـزی و قفل کارتی 

درب اشـاره نمـود. 

قفل اثر انگشت درب چیست؟
قفل اثر انگشـت از انواع قفل الکترونیکی درب اسـت 
کـه بـا اثـر انگشـت مالک خانـه بـاز میشـود. معموال 
قفـل هـای اثر انگشـت یـا همراه بـا کارت و یـا همراه 
بـا رمـز ارائه میشـوند. همچنین در کنـار آنها یک کلید 
مکانیکی به شـما داده میشـود تا در مواقـع اضطراری 
از آن اسـتفاده کنیـد. مهمتریـن ویژگی قفـل های اثر 
انگشـت سـرعت باالی کار بـا آنها و امنیـت و غیرقابل 

نفوذ بودنشـان است.

قفل رمزی درب چه ویژگی هایی دارد؟

قفـل هـای رمـزی درب بـا یک کـد 3 تـا 12 رقمی باز 
میشـود کـه بـرای هـر قفل بصـورت کامال یکتا بـوده و 
توسط مالک تعیین میشـود. در صورت فراموشی رمز 
ایـن نوع قفل ها میتوانیـد از کلید مکانیکی اضطراری 
اسـتفاده کنیـد. ایـن مـدل قفـل الکترونیکـی درب 
معمـوال در ادارات، موسسـات، شـرکت های خصوصی 
و دفاتـر کاری مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد. به تازگی 

قفـل رمـزی برای منازل نیز اسـتفاده میشـود.

قفل کارتی برای درب منزل
قفـل کارتـی دارای 50 تـا 200 کارت اسـت کـه بـرای 
شـرکت هـای بـزرگ و درب عمومـی امالک بسـیار 
مناسـب اسـت. معمـوال این مـدل قفل هـا ترکیبی 
از اثـر انگشـت و رمـز هسـتند و قفـل هایـی کـه 
فقـط کارت داشـته باشـند بـرای هتـل هـا مناسـب 
تـر خواهنـد بـود. قفـل هـای کارتـی هماننـد سـایر 
مـدل هـای قفـل الکترونیکـی درب همـراه بـا یـک 
کلیـد مکانیکی هسـتند تـا در مواقع ضـروری از آن 

شود. اسـتفاده 

آشنایی با قفل های الکترونیکی 

اجاره فروش. موتور برق.
باالبر ساختمانی چکش برقی

سـاختمانی  خدمـات  دفتـر  قیمـت:50/000،  تهـران،  محـل: 
االت  ماشـین  انـواع  فـروش  و  خریـد  اجـاره  محمدیـان، 
سـاختمانی در کوتـاه تریـن زمـان در حضـور مشـتری بـا 
ضمانـت. 1.اجـاره چکش برقی در وزن هـای مختلف. 2.اجاره 
و فـروش انـواع باالبـر هـای سـاختمانی از 200 کیلـو الی 1تن 
بـا موتـور الکـو اسـلوونی و ایتالیایـی، چینی.3کمپکتورهـای 
کوچیـک و بـزرگ و غلطک.بتونیر برقـی 4.قیچی خم میلگرد 
و انـواع موتوربـرق هـای بنزین و دیزلی5.مالـه پروانه ای برای 
بتـن و کاتـر بـرش اسـفالت بـا پیکور6.اجـرای انـواع خدمات 
تخریـب و بـرش با کادری مجرب7.میخ کوب.شیارزن.سـنگ 

فرز.دریل.پمـپ بـاد .صفحـه سـنگ بری.ژنراتـور بـرق.
:ازادگان جنـوب بعـد از پـل چهاردانگـه ورودی  انبـار  آدرس 
پـالک 37،  بهشـتی  اول کوچـه  کوچـه  قاجـار  ابـاد  علـی 

تمـاس:09120751966

کسب و کار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شــاید تــا چنــد ســال پیــش اینگونــه 
نبــود، امــا ایــن روزهــا اهمیــت توییتــر 
و جایــگاه مهمــش در دنیــای مجــازی 
بــر کســی پوشــیده نیســت. یــازده 
ســال پیــش توییتــر فقــط یــک شــبکه 
اشــتراک  بــرای  خــالق  اجتماعــی 
گــذاری پســت های مینیمــال بــود، امــا 
ــن رســانه های  ــروز یکــی از بزرگتری ام
کــه  جایــی  دنیاســت؛  دیجیتالــی 
ــار  ــن اخب ــه از داغ تری ــردم در لحظ م
ــا  ــب و کاره ــا کس ــوند، ب ــع می ش مطل

به گفتگو می نشینند و…
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــم از ای ــران ه ای
ــاده  ــوق الع ــر ف ــر تاثی ــت. بخاط نیس
ــر تحــوالت فرهنگــی،  ــر ب ــاالی توییت ب

سیاســی و اجتماعــی ایــران، یکــی دو 
ــمی  ــات رس ــه مقام ــت ک ــالی هس س
کشــورمان شــروع بــه فعالیــت در ایــن 
ایــن  و  اجتماعــی کرده انــد  شــبکه 
ــاده  ــاق افت ــرایطی اتف ــوع در ش موض
ــذر از  ــدون گ ــه آن ب ــی ب ــه دسترس ک

فیلترینگ ممکن نیست.
ــد  ــر جدی ــا روی کارآمــدن وزی ــه ب البت
ارتباطــات ایــن روزهــا زمزمه هایــی 
مبنــی بــر رفــع فیلترینــگ توییتــر بــه 
گــوش می رســد. امــا تــا بــه ایــن روز 
موعــود برســیم، شــاید اپلیکیشــن 
راهــی  بی دردســرترین  »توییتنــا« 
ــه توییت هــای  باشــد کــه دسترســی ب
بــدون  را  رســانه ها  و  شــخصیت ها 

نیــاز بــه عضویــت در توییتــر بــرای 
فارسی زبانان فراهم می کند.

ــت از  ــی اس ــره کوچک ــا« قط »توییتن
ــه  ــی ک ــی؛ جای ــر فارس ــای توییت دری
ــات رســمی کشــور،  ــای مقام توییت ه
افــراد مشــهور، اخبــار رســانه ها یــا 
بهتــر بگوییــم حســاب های کاربــری 
مــورد تاییــد در داخــل کشــور پوشــش 

داده می شوند.
اپلیکیشــن  ســازنده  فرســا،  تیــم 
توییت هایــی گلچیــن شــده خــود را در 
دو بخــش بــه شــما ارائــه می کنــد؛ 
»برجســته  نــام  بــه  اول  بخــش 
توییت هــای  بــه  کــه  ترین هــا« 
ــن  ــا داغ تری ــا مناســبت ها ی ــط ب مرتب

و  شــده  داده  اختصــاص  روز  اخبــار 
بخــش »تــازه ترین هــا« کــه مثــل 
تایــم الیــن توییتــر عمــل می کنــد، 
البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه هیــچ 

تسلطی بر محتوای آن ندارید.
توییتنــا بــرای اتصــال بــه توییتــر 
احتمــاال از همــان روشــی اســتفاده 
کــرده کــه کالینت هــای شــخص ثالــث 
اســتفاده  اجتماعــی  شــبکه  ایــن 
محــض  بــه  بنابرایــن  می کننــد. 
منتشــر شــدن یــک توییــت جدیــد در 
ــم  ــا ه ــب، توییتن ــاب های منتخ حس

بالفاصله به روزرسانی می شود.
ایــن اپلیکیشــن در حــال حاضــر بــرای 
منتشــر  اندرویــد  عامــل  سیســتم 
گــوگل  از  را  آن  می توانیــد  و  شــده 

پلــی یا کافه بازار دانلود کنید.

با »توییتنا« از توییتر جا نمانید

ایـن اپ بـه کاربـر اجـازه می دهـد آیکـن 
پک هـای اختصاصی ایجاد و با اسـتفاده 
از ابـزار موجود آن ها را به سـلیقه خودش 

شخصی سـازی نماید.

اگـر بـه دنبـال ویرایشـگری هسـتید کـه 
بتـوان بـه کمـک آن تصویـر زمینـه و یـا 
رنـگ موهـا را تغییـر داد، ابـزار کاربـردی 
Teleport را به شـما پیشـنهاد می کنیم. 

بـا ایـن اپ به جای این که به کسـی پول 
نقـد بدهیـد، کافیسـت موبایل هایتـان را 
نزدیـک به هـم بگیرید تا پول از حسـاب 
شـما کسـر و بـه حسـاب شـخص مقابل 

واریـز شـود. به همین سـادگی!

اپلیکیشن اندروید
Icon Pack Studio

اپلیکیشن iOS و اندروید
Teleport

اپلیکیشن اندروید
رسید

شناسه مرحوم آیت هللا هاشمی تصویری از ایشان در 
اجالس غدیر در سال 13۷۷ به اشتراک گذاشته. 

@hashemirafsanjani_ir

این کاربر مسجد جامع ساری را به تصویر کشیده 
است.

@alinasrollahi1805 

علی برنو، عکاس تصویر زیر با عنوان فضای ناگهان 
ثبت و همرسانی کرده. 

@bernopix

این کاربر تصویری از باغ فین کاشان را بازنشر کرده 
است. 

@tishineh

آرش می گوید:

رفیــق اونیــه کــه بتونــى باهــاش زنــگ خونــه هــا رو بزنــى، فــرار کنــى وگرنــه همــه 

میتونــن بــا دوستاشــون بــرن کافــه و ســینما!

مگنا می گوید:

ــه  ــر گازش میش ــه بخاط ــه ن ــاختن ک ــام دوغ گازدار س ــول بن ــب نامعق ــه ترکی ی

ــداد! ــون ن ــش تک ــن بودن ــر ناهمگ ــه بخاط ــش داد، ن تکون

صدف دخت می گوید:

مــن مثــل كتونــى ميمونــم كــه بــا اينكــه باهــام راحت تــرن ولــى وقــت خوشــيا و 

مهمونيــا ميــرن ســراغ پاشــنه بلنــدا

کایوت می گوید:

ــبره  ــا اســم داره: ِش ــد ت ــوی شــمال چن ــارون ت ــی, ب ــات میدان ــک تحقیق طــی ی

ــالب)خدا  ــی(, ِش ــارون معمول ــز(, وارِش)ب ــارون ری ــِل وارِش )ب ــو(, ِش ــی ِمل ــارون خیل )ب

ــه( ــب نکن نصی

ماهان ب یازده می گوید:

اگه توی ازدواجتون یه پدر زن پولدار هم انتخاب کنید صاف رفتین توی بهشت… 

پوربزرگ می گوید:

ــدای  ــازی پان ــه ب ــاده، اگ ــش زی ــت بدنی ــی فعالی ــی خیل ــگ آب ــازی نهن ــن ب ای

ــد! ــدار کنی ــو بی ــد من ــوه ای در اوم ــرس قه ــا خ ــفیدی ی س

ادی می گوید:

ــر  ــوا ســر کول ــه از شــر دع ــوو خون خــدا رو شــکر تابســتون داره تمــوم میشــه؛ ت

ــردن  ــاد ک ــم و زی ــابقات ک ــه مس ــیم واس ــاده بش ــه آم ــم ک ــه میری ــیم! دیگ ــت میش راح

ــاری… بخ

نیسان می گوید:

کاش انقــدر کــه مدافــع حقــوق ســگ و گربــه و یوزپلنــگای کمیــاب هســتین، یــک 

صدمشــم حواســتون بــه پــدر و مادراتــون باشــه. یوزپلنــگ اگــه 50تــاش مونــده، والدیــن 

فقــط یــه جفتــن…

واتس اپ با ارائه یک به روزرسانی پشتیبانی از حالت تصویر در تصویر در مکالمات 
ویدیویی را برای کاربران اندروید فعال کرد. بدین صورت که حاال می توانید در حین 

مکالمه تصویر فرد مقابل را از حالت تمام صفحه خارج کرده و در حالت بندانگشتی 
مشاهده نمایید.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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فرمان فتحعلیان 
و سی تار نوازی 

در جشنواره »هنر برای صلح« از 21 تا 30 شهریورماه در خانه هنرمندان

امروز 20 شهریورماه،

 بیست و چهارمین 
جشنواره هنرهای 

تجسمی جوانان کشور 
در موزه هنرهای معاصرکرمان از ساعت 18، آغاز به کار 

می کند.

تیتر یک روزنامه پیام ما
 به تغییر سه فرماندار در 
جنوب کرمان اختصاص 

داشت. گزارش ویژه ای هم 
درباره حیوان جگرخوار در شهداد تدارک دیده بودیم.

هرگز كسی اینگونه فجیع به 
كشتن خود برنخاست كه من به 

زندگی نشستم
به كارگردانی سعید بصیری

15 الی 25 شهریور
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ابركوه

خنده ی گربه ی نشسته 
مجموعه طراحی از 

علی ملک
گالري هما

 17 شهریور 1396 تا 28 
شهریور 1396

همیشه وقتی نمیدونم چیکار کنم

 میگم عجله دارم

فیلم: سیمای زنی در دوردست

موسیقینمایشگاه

جشنواره 

نمايشسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

جنگ هرمزدگان و روی کار 
آمدن دودمان ساسانیان 

پاره ای از مورخان، یازدهم سـپتامبر سـال 226 میالدی 

را سـالروز جنگ هرمزدگان )نزدیـكان بهبهان( ذكر كرده 

انـد و از آن بـه نـام جنـگ داخلـی ایرانیان نام بـرده اند. 

در ایـن جنـگ اردشـیر پاپـكان حاكم پـارس بـر اردوان 

پنجـم شـاه اشـكانی غلبـه كـرد كه با كشـته شـدن وی 

حكومـت 476 سـاله اشـكانیان پایان یافت. اردشـیر به 

رغـم عالقـه ای كـه به کرمان داشـت و پیـش بینی می 

شـد كـه ایـن شـهر را مركـز حكومـت خـود قـرار دهـد، 

پایتخـت را از تیسـفون منتقل نكرد. 

ساسـانیان در طـول حكومـت چهـار قرنی خـود مانع از 

ورود نـژاد نیمه زرد از آسـیای مركـزی به قلمرو ایران در 

منطقـه فـرارود و ایران خـاوریـ  اختالط نژاد و در نتیجه 

ل تمـدن شـدند. آنـان كوشـش  تفـاوت فرهنـگ و تنـزُّ

داشـتند كـه اختـالط نـژاد در ایـران صـورت نگیـرد. بـه 

عـالوه، امـكان ندادنـد كه حكومت روم در آسـیای غربی 

پیشـروی كنـد. آئیـن زرتشـت را دیـن رسـمی ایرانیان 

قـرار دادنـد و رومیـان را وادار كردنـد كه پیـروان آن را در 

قلمـرو خـود مخصوصـا در بالـكان تحمـل كننـد. دولت 

ساسـانیان ایـران کـه عالقـه مند بـه متحد کـردن اقوام 

ایرانـی سـاکن در آن سـوی شـرق کشـور در زیـر یـک 

پرچـم بـود شـماری از اصیلـزادگان پـارس را بـه همـراه 

افـراد خانـواده با سـپاهی روانه آن سـوی رود سـند کرد 

و بـه نوشـته »رای زاده دونیچنـد بالـی« در کتـاب خـود 

»تاریـخ گاکهـر« تالیـف سـال 1725، ایـن ساسـانیان 

در قسـمتی از پنجـاب امـروز کـه بـه راولپنـدی ختـم 

می شـود اسـتقرار یافتنـد و نـام خانوادگـی »کیانی« و 

»کی«بـر خـود نهادند که در آن زمان عنـوان بزرگی بود و 

تنهـا شـاهزادگان پـارس می توانسـتند بر خـود بگذارند. 

کتاب شاگرد قصاب
نویسنده: پاتریک مک کیب

پیمان خاکسار ترجمه: 

انتشارات: چشمه
اسم کتاب شاگرد قصاب از یک آهنگ به همین نام 

گرفته شده است.
کتاب شاگرد قصاب نوشته پاتریک مک کیب نویسنده 
ایرلندی درباره یک بیمار روانی است و کل داستان آن، 

ماجراهایی از حوادث و اتفاقاتی است که این دیوانه رقم 
زده است.

داستان کتاب از زبان بچه روان پریشی به نام فرنسی به 
صورت اول شخص بیان می شود.

فرنسی تنها فرزند خانواده ای است که پدر این خانواده 
یک دائم الخمر است. مادر خانواده نیز از وضعیت موجود 

بسیار ناامید شده و اقدام به خودکشی می کند و به 
همین خاطر در بیمارستان روانی بستری می شود.

طی یک ماجرا که فرنسی کتاب های پسر همسایه را 
می دزد، خانم همسایه مادر فرنسی را سرزنش می کند 
و خانواده آن ها را مشتی خوک می نامد. همین عبارت 
به یک عقده برای فرنسی تبدیل می شود به نحوی که 
او هیچگاه آن را فراموش نمی کند و همین باعث آغاز 

ماجرای رفتارهای فرنسی می شود و… 
این کتاب فقط یک داستان برای خواندن نیست. در این 
رمان به مسائل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی ایرلند، 

مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، جنگ سرد و… 
پرداخته می شود.

قسمت هایی از کتاب
تو خواب همه شونو دیدم؛ فرنسی و بابای الکلی ش، 

مامانش که هنوز معلوم نیست کجا رفته و حتی توی کله 
ش جاهایی که نمی شه فهمید چی می گه…

چشمم را بستم و نفس عمیق کشیدم، انگار داشتم 
تمام شهر تازه و سرد و ترد را با یک نفس تو میدادم. 
از ته کوچه ی پشت خانه ها صدای همیشگی هواکش 

مرغدانی را میشنیدم. یک روز جو بمن گفت صدای این 
هواکش بهترین صدای روی زمینه. گفتم چرا؟ گفت 

برای اینکه میدونی همیشه اونجاست.

رسانه در آینه تصویر
شــماره جدیــد صــدا و بررســی موضوع پیرســاالری 

آقازادگی.  و 
ــین  ــت عبدالحس ــر: پاسداش ــای دیگ ــده ه پرون
زریــن كــوب، احســان نراقــی، كلنــل علینقــی 
ــوده و ســالگرد  ــده حــزب ت وزیــری، بررســی پرون

ــده ــالوادور آلن ــرگ س ــیلی و م ــای ش كودت

برسر کوی عشق بازاریست
که رخی همچو زر بدیناریست
دل پرخون بسی بدست آید

زانکه قصاب کوچه دلداریست
نخرد هیچکس دلی بجوی

بنگر ای خواجه کاین چه بازاریست
برسر چار سوی خطٔه عشق

رو بهر سو که آوری داریست
سر که هست از برای پای انداز
بر سر دوش عاشقان باریست

یوسف مصر را بجان عزیز
بر سر هر رهی خریداریست
زلف را گر سرت نهد بر پای

برمکش زانکه اوسیه کاریست
غمزه را پند ده که غمازیست
طره را بند نه که طراریست
آنکه خواجو ازو پریشانست
زلف آشفته کار عیاریست

خواجوی کرمانی 

رفتنت ثابت کرد که بی تو 
این جهان پر از مرز های 

حیوانی ست

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی


