
وزیر آموزش و پرورش: 40 درصد مدارس وسایل گرمایشی استاندارد ندارند
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   شماره پیاپی 1002

دوشنبه 3 مهر 1396
  16 صفحه

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

انس طال        1.296.10

مثقال طال    5.236.000

گرم طالی 1۸  1.209.040

گرم طالی 24   1.612.040

انس نقره             17.0۸

انس پالتین         936.00

انس پاالدیوم       924.00

بهار آزادی      11.970.000

امامی          12.410.000

نیم          6.330.000

ربع          3.530.000

گرمی       2.470.000

دالر             3۸.930

یورو            47.070

پوند            52.550    

درهم امارات        10.700

لیر ترکیه            11.390

یوان چین          6.230

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         32.310

دالر استرالیا      31.620 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

12  تا  30

تهران

20  تا  29

اسحاق جهانگیری:

آماده مقابله با تهدیدات 
2جهانی هستیم
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رنا
 ای

س:
عک

ــم و  ــر از غ ــا پ ــته ایم، دل ه ــه خس هم
شکســته اســت، بی اعتمــادی بــی داد 
فریــاد  ناامیدانــه  تنهــا  و  می کنــد 
ــان  ــی صدایم ــاید کس ــا ش ــم ت می زنی
مالک هــای  از  یکــی  بشــنود.  را 
میــزان  یــک کشــور،  توســعه یافتگی 
اهمیتــی اســت کــه آن کشــور بــرای 
اســت،  قائــل  زیســتش  محیــط 
بــدون  کــه  نکنیــم  فرامــوش  امــا 
ســالم،  گفتمــان  و  مــداری  اخــالق 
ــوچ  ــان پ ــک آرم ــا ی توســعه یافتگی تنه
ــه ای  ــود.  ســال 2011 در مقال ــد ب خواه
ــداران  ــن طرف ــا بی ــورد چانه زنی ه در م
بهره بــرداران  و  زیســت  محیــط 
ســدهای برق آبــی در کشــور آمریــکا 
کــه  شــدم  متذکــر  را  مطلــب  ایــن 
فعــاالن  و  بیــن گروه هــا  اختالفــات 
محیــط زیســتی در اکثــر مــوارد بــه 
ــط  ــرر محی ــه ض ــرداران و ب ــع بهره ب نف
چــرا کــه  می شــوند،  تمــام  زیســت 
ــت  ــدرت و اهمی ــی، ق ــدان هم صدای فق
ــاال  ــد. ح ــم می کن ــت را ک ــط زیس محی
ــط  ــورد فضــای متشــنج محی ــم در م ه
ــه  ــه ب ــم ک ــران از این زیســت کشــور نگ
ــت،  ــط زیس ــای دوای دردی از محی ج
ــه زخــم و جراحتــی  ــل ب خودمــان تبدی
شــویم.  ملــی  و  محیطــی  زیســت 
بایــد  زیســت  محیــط  و  آب  صــدای 
ــم  ــر نتوانی ــد. اگ ــی باش ــدای هم دل ص
بــا هــم، هم آهنــگ و یک صــدا، کــر 
تک خوانی هایمــان  حتمــا  بخوانیــم، 
گــوش  بــرای  و  )خــارج(  فالــش 
ــرای  ــود. ب ــد ب ــوع خواه ــنونده نامطب ش
ــا هــم،  ــی الزم نیســت همــه ب هم صدای
هم فکــر و هم مکتــب باشــیم. کافــی 
ــه  ــرای چ ــه ب ــد ک ــان بمان ــت یادم اس
می کنیــم.  تــالش  مشــترکی  هــدف 
ــدف  ــت ه ــط زیس ــرایط محی ــود ش بهب
فقــط  اگــر  امــا  اســت  مشــترکمان 
از  خوانــدن  بلندتــر  بــر  تالشــمان 
ــر  ــا ب ــد، حتم ــدگان باش ــران خوانن دیگ
ــل  ــی عم ــح مل ــع و مصال ــالف مناف خ
ــردن  ــن ک ــیر تمری ــرد. مس ــم ک خواهی
ــاد و  ــای زی ــاال و پایین ه ــی ب هم صدای
ــادی  ــوءتفاهم های زی ــا و س دلخوری ه
خواهــد داشــت. بایــد یــاد بگیریــم کــه 
نکنیــم  قضــاوت  زود  باشــیم،  صبــور 
زیســتی کــه  محیــط  احتــرام  بــه  و 
تهمــت  از  تــالش می کنیــم،  برایــش 
ــم و  ــز کنی ــر پرهی ــه یکدیگ ــت ب و اهان
تئــوری اعتمــاد و صلــح را جایگزیــن 
ــم. درک  ــت کنی ــه و خیان ــوری توطئ تئ
متعــدد  محیطــی  زیســت  دردهــای 
ــف  ــز در مناطــق مختل همــه مــردم عزی
و  هم صدایــی  ایجــاد  الزمــه  کشــور 
کاشــتن بــذر امیــد بــه تغییــرات مثبــت 
فرامــوش  اســت.  زیســتی  محیــط 
جامعــه ای  از  امیــد  وقتــی  نکنیــم 
رخــت ببنــدد، محیــط زیســت، یکــی از 

قربانیــان اصلــی خواهــد بــود.
معــاون پژوهشــی ســازمان حفاظــت 

ــت ــط زیس محی

سرود محیط زیست
در این پیام ما می خوانیدرا با هم بخوانیم

تعویض فرماندار رفسنجان 
با مدیر کل سیاسی 

استانداری کرمان
تغییـر نماینده هـای دولـت در هر شـهر 
امـر عـادی و غیـر قابـل  اجتنابـی بـه 
شـمار مـی رود و هـر تغییـر بـا حرف و 
حدیث هایـی همـراه می شـود کـه ایـن 
بار قطار تغییر به شهرسـتان رفسـنجان 
بـه  متفاوتـی  واکنش هـای  و  رسـید 

داشـت.  همراه 

کشف گورهای اشکانی 

در مازندران به دنبال 

پروژه  گازرسانی
در اســتان مازنــدران، عبــور لوله هــای گاز 
ــا  ســبب کشــف محوطــه ای تاریخــی ب
ــن روســتای  ــه از نزدیک تری ــاِم برگرفت ن
ــاری اش »وســتمین« شــده اســت:  کن

روســتایی بــا گورســتان  خانوادگــی. 
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ایا گوگرد بنزین بیشتر از 
حد مجاز است؟

با وجود تایید باالبودن میزان گوگرد بنزین، محیط زیست
 اعالم کرده مشکلی وجود ندارد

یادداشت مهمان
کاوه مدنی

 روزنامه صبح ایران

دفتــر  مدیــرکل  کوشــا،   احمــد 
غیرواگیــر  بیماری هــای  مدیریــت 
کــه  گفــت  بهداشــت  وزارت 
بیماری هــای قلبــی عروقــی همچنــان 
ــم  ــده و مه ــت کنن ــن عامــل هدای اولی
ــتند و  ــا هس ــی در دنی ــرگ و ناتوان م
ــش از 17.5  ــرگ بی ــبب م ــاالنه س س
ــه او  ــه گفت ــود. ب ــر می ش ــون نف میلی
ایــن مرگ هــا شــامل یــک ســوم 
تمــام مرگ هــا روی کــره زمیــن و 
مرتبــط  از همــه مرگ هــای  نیمــی 
ــتند.  ــر هس ــای غیرواگی ــا بیماری ه ب
حــدود ۸0 درصــد ایــن مرگ هــا در 
کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســطی 
کــه منابــع انســانی و مالــی آن هــا 
ــار بیماری هــای  ــه ب ــرای پرداختــن ب ب
ــل اســت، رخ  ــی در حداق ــی عروق قلب

»بیمــاری  افــزود:  وی  می دهنــد. 
قلبــی عروقــی شــامل بیمــاری هــای 
ناشــی از قلــب، عــروق مغــزی و عروق 
ــن  ــن ای ــی هســتند و شــایع تری خون
ــر  ــروق کرون ــاری ع ــا، بیم ــاری ه بیم
قلــب )ماننــد حملــه هــای قلبــی( 
)ماننــد  مغــزی  عــروق  بیمــاری  و 
عوامــل  هســتند.  مغــزی(  ســکته 
خطــر کلیــدی مهــم ایــن بیمــاری هــا 
رژیــم غذایــی نامناســب، فعالیــت بدنی 
کــم، مصــرف دخانیــات، دیابــت و 
ــرل  ــه کنت ــتند ک ــاال هس ــارخون ب فش
و کاهــش ایــن عوامــل خطــر، نقــش 
ــه بیمــاری  ــال ب مهمــی در کاهــش ابت

قلبــی عروقــی دارد.«
ــس کشــور  سرپرســت ســازمان اورژان
واژگونــی  حادثــه  مصدومــان  آمــار 

 27 را  حیــران  گردنــه  در  اتوبــوس 
ــد  نفــر اعــالم کــرد. پیرحســین کولیون
ــق  ــداد دقی ــه تع ــت ک ــنا گف ــه ایس ب
ــر  ــه 27 نف ــه ب ــن حادث ــان ای مصدوم
رســید و حــال یکــی از ایــن مصدمــان 
بــد گــزارش شــده اســت. وی افــزود: 
ــک  ــس و ی ــا 5 آمبوالن ــان ب »مصدوم
بــه  آمبوالنــس  اتوبــوس  دســتگاه 
بیمارســتان هــای فاطمــی و نمیــن 
حوالــی  شــدند.«  منتقــل  اردبیــل 
دســتگاه  یــک  دیــروز   10 ســاعت 
ــران  ــه حی ــدوده گردن ــوس در مح اتوب
در محــور اردبیل-آســتارا واژگــون شــد 
و پــس از آن نیروهــای اورژانــس و 
هــالل احمــر بــه محــل حادثــه اعــزام 

ــدند. ش

جدیدتریــن دســتاوردهای تجهیزاتــی ارتــش 
و  آمــوزش  مرکــز  در  اســالمی  جمهــوری 
)مرآپــش(  زمینــی  نیــروی  پشــتیبانی 
رونمایــی شــد. در ایــن مراســم کــه بــا 
ــده  ــدری، فرمان ــرث حی ــر کیوم ــور امی حض
ــعودرضا  ــر مس ــش، امی ــی ارت ــروی زمین نی
و  تحقیقــات  ســازمان  رییــس  زواره ای، 
از   جمعــی  و  ارتــش  خودکفایــی  جهــاد 
فرماندهــان آن برگــزار شــد، کــه شــامل 
شــهید  پــروژه  از   »7 »حیــدر  ســامانه 
یداللهــی، درخصــوص خــودروی چرخــدار 

ــوپ  ــه ت ــز ب ــد مجه ــک جدی ــا برج 8*8 ب
حفاظــت  و  اســتابالیزر  میلی متــری   23
پــروژه  از   »44 زرهــی،  ســامانه »حیــدر 
ــان  ــرادی در خصــوص کاهــش زم شــهید م
ــق  ــش از طری ــرای آت ــا اج ــدف ت ــف ه کش
ــداز  ــت ان ــیون راک ــازی و اتوماس هوشمندس
ــدر 41« از  ــامانه »حی ــری و س 122 میلی مت
ــزر  ــودی درخصــوص هویت ــهید ج ــروژه ش پ
چرخــدار  خودکششــی  میلی متــری   122

اتوماتیــک مــی شــود.

بــا  پســرانه  مدرســه  ســرویس  تصــادف 
باعــث  کرمــان  در  تریلــی  دســتگاه  یــک 
بــه  شــد.  دانش آمــوز   20 مصدومیــت 
کولیونــد،  پیرحســین  ایســنا،  گــزارش 
سرپرســت اورژانــس کشــور از تصــادف یــک 
دســتگاه مینــی بــوس ســرویس مدرســه 
بــا تریلــی در اســتان کرمــان خبــر داد و 
گفــت کــه ایــن حادثــه ســاعت 13:14 در 
میرزاآقاخــان کرمــان رخ داد و یــک دســتگاه 
ــه مدرســه پســرانه  ــق ب ــوس کــه متعل مینی ب

ــر  ــه ب ــد ک ــادف می کن ــی تص ــا تریل ــود ب ب
ــدند.  ــدوم ش ــر مص ــاق 20 نف ــن اتف ــر ای اث
اغلــب  بــوس  مینــی  ایــن  سرنشــینان 
ــر  ــد و 19 نف ــا 13 ســاله بودن ــان 11 ت نوجوان
از آنهــا بــه بیمارســتان باهنــر کرمــان منتقــل 
شــدند. یــک نفــر از مصدومــان نیــز در محــل 
درمــان شــد. در ایــن حادثــه یــک نفــر دچــار 
ــای  ــار تروم ــر دچ ــک نف ــر و ی ــای س تروم
مصدومــان  تمامــی  وضعیــت  شــد.  زانــو 

ــت. ــاعد اس مس

در  ولی فقیــه  نماینــده  مشــاور 
ــه  ــران ب ــه ای ــداران حمل ــپاه پاس س
ــه  ــت ک ــرد و گف ــب ک ــراق را تکذی ع
شــیطنت  اخبــاری  چنیــن  انتشــار 
رســانه هــای غربــی بــرای بــه حاشــیه 
ــت  ــوده اس ــپاه ب ــش س ــردن رزمای ب
کــه امیدواریــم رســانه هــای داخلــی 

در بــازی رســانه ای آنهــا شــرکت 
ــی آســودی،  ــردار محمدعل ــد. س نکنن
در خصــوص شــایعه حملــه ایــران 
بــه کردســتان عــراق کــه در رســانه هــا 
منتشــر شــد گفــت: »همــه مــی داننــد 
رزمایــش امنیتــی محــرم در غــرب 
کشــور در حــال برگــزاری اســت.« 

وی افــزود: »جــدول رزمایــش هــای 
کشــور مشــخص اســت و بــر اســاس 
حاضــر  حــال  در  زمانبنــدی  ایــن 
حــال  در  ســپاه  زمینــی  نیــروی 
اجــرای رزمایــش در غــرب کشــور 

ــت.« اس

17.5 میلیون نفر در سال قربانی 
بیماری های قلبی می شوند

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:

حمله ایران به کردستان عراق کذب است

جدیدترین دستاوردهای تجهیزاتی

 نیروی زمین ارتش

مصدومیت 20 دانش آموز در تصادف 
»سرویس مدرسه« با تریلی
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ورود مجلس

 به وضعیت 

کارگران اراکی

دبیرکل خانه کارگر: به آزادی 
کارگران اهانت شد
مطهری: هيچ كس حق 
جلوگيری از اعتراض را ندارد

اتفاقــات رخ داده بــرای کارگــران دو کارخانه 
ــس  ــش مجل ــا واکن ــزی ب ــتان مرک در اس
ــرکل  ــوب، دبی ــا محج ــد. علیرض ــرو ش روب
خانــه کارگــر و عضــو فراکســیون امیــد روز 
ــا  ــه شــیوه برخــورد ب ــاد ب ــا انتق گذشــته ب
كارگــران ایــن دو كارخانــه، گفــت کــه نحــوه 
ــران  ــن كارگ ــا ای ــط كار ب ــورد در محی برخ

محــل رســیدگی و توجــه اســت. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 نوبت دوم )شماره 96-12190(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
رجوع به صفحه 7 متن در صفحه 6

نوبت دوم

شرایط تاسیس مراکز 

مراقبت پرستاری در منزل

وسایل گرمایشی؛ بحران مدارس



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1002 | دو شنبه 3 مهر 1396

2
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بهــاره آرویــن، عضــو هیــات رییســه شــورای 
ــا انتقــاد از طــرح جمــع آوری  شــهر تهــران ب
کــودکان کار گفــت: »جمــع آوری کــودکان 
و  غیراخالقــی  غیرعقالنــی،  اقدامــی  کار، 
غیرقانونــی اســت کــه تنهــا میلیاردهــا تومــان 

ــا، وی اضافــه  هزینــه دارد.« بــه گــزارش ایرن
ــن  ــت را از بی ــم عل ــی توانی ــرد: »چــون نم ک
ببریــم، بــرای چنــد صباحــی کــه شــده معلول 

ــم.« ــی کنی را حــذف م
طــرح ســاماندهی کــودکان کار هــر چنــد 

نهادهــای  بــا همــکاری  بــار  یــک  ســال 
وزارت کار،  بهزیســتی،  جملــه  از  مختلــف 
ــداری  ــهرداری و فرمان ــی، ش ــروی انتظام نی
اجــرا می شــود امــا بــه گفتــه فعــاالن حقــوق 
ــوده  ــق نب ــا موف ــن طرحه ــون ای ــودک تاکن ک
ــای  ــه ه ــرح در هفت ــن ط ــرای ای ــت. اج اس
اخیــر بــا واکنــش گســترده روبــرو شــده بــه 
ــر  ــی توییت ــران ایران ــی کارب ــه برخ ــوری ک ط

نســبت از ایــن موضــوع انتقــاد کردنــد.

عضو شورای شهر تهران:
جمع آوری کودکان کار،  غیر قانونی است

بررسی اعتراض داوطلبان کنکور در مجلس 
مجتبی شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه اعمال سهمیه پنج 
درصدی ایثارگران اعتراضاتی را از سوی داوطلبان به نتایج نهایی کنکور به همراه 
داشت، گفت که  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال پیگیری برای حل 
موضوع هستند.

ورود مجلس به وضعیت کارگران اراکی
دبیرکل خانه کارگر: به آزادی کارگران اهانت شد، مطهری: هيچ كس حق جلوگيری از اعتراض را ندارد

محجوب می گوید هیچ کس حق ایجاد مزاحمت برای کارگران معترض را نداشته است

کارگــران  بــرای  داده  رخ  اتفاقــات 
بــا  مرکــزی  اســتان  در  دو کارخانــه 
واکنــش مجلــس روبــرو شــد. علیرضــا 
محجــوب، دبیــرکل خانــه کارگــر و عضــو 
فراکســیون امیــد روز گذشــته بــا انتقــاد 
ــن  ــران ای ــا كارگ ــورد ب ــیوه برخ ــه ش ب
ــورد  ــوه برخ ــه نح ــت ک ــه، گف دو كارخان
ــل  ــران مح ــن كارگ ــا ای ــط كار ب در محی
حقــوق  اســت.  توجــه  و  رســیدگی 
كارگــران از مجلــس،  رییــس جمهــور و 
نیــروی انتظامــی را مطالبــه دارم. آنطــور 
کــه خبرآنالیــن نوشــته، او صحبت هــای 
خــود را بــا ایــن پرســش كــه »كارگــران 
را  خــود  مشــكالت  ندارنــد  حــق 
ــه  ــت ک ــرد و گف ــل ك ــد؟« تكمی بگوین
ــه حــق  ــون برنامــه ب ــون كار و قان در قان
اعتــراض اشــاره  شــده اســت. خواهــش 

مــن از مراجــع اساســی ایــن اســت كــه 
توجــه داشــته باشــند و حقــوق كارگــران 
را محتــرم بشــمارند. بــا توجــه بــه اینكه 
ــون را  ــه قان ــت ك ــن اس ــان ای ــا كارم م
اجــرا كنیــم، بایــد بگویــم كــه بــه آزادی 
كارگــران اهانــت شــده اســت. ایلنــا 
ــه  ــوب گفت ــه محج ــزارش داد ک ــم گ ه
براســاس قانــون اساســی و مــواد 141 و 
142 قانــون کار، کارگــران اجــازه اعتراض 
در محیــط کاری شــان را دارنــد و بایــد 
بــه مطالبــات آنهــا پاســخ داده شــود. 
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــاس نح ــن اس ــر ای ب
ــرکت آذرآب  ــرض دو ش ــران معت کارگ
ــرا  ــت؛ چ ــوده اس ــت نب ــو درس و هپک
ــت  ــران پرداخ ــن کارگ ــه ای ــه مطالب ک
ــد  ــت. او تاکی ــان اس ــوق معوقه ش حق
ــن  ــت و توهی ــا اهان ــد ب ــه نبای ــرد ک ک
ــس  ــود. هیچ ک ــورد ش ــر برخ ــا کارگ ب
ــرای کارگــران  حــق ایجــاد مزاحمــت ب

ــدارد.  ــرض را ن معت

واکنش مطهری
علــی مطهــری، نایــب رییــس مجلــس 
ــاعاتی  ــرای س ــه ب ــالمی ک ــورای اس ش
ــده داشــت در  ریاســت جلســه را برعه
ــوب  ــارات محج ــن اظه ــه ای ــخ ب پاس
گفــت کــه حــق اعتــراض در قانــون 
کارگــران؛  بــرای  نه تنهــا  اساســی، 
ــه  ــوط ب ــردم من ــه م ــرای هم ــه ب بلک
ــالمی  ــکام اس ــا اح ــت ب ــدم مخالف ع
و مســلحانه نبــودن محفــوظ اســت 
ــری  ــراض جلوگی ــن اعت ــد از ای و نبای
ــری  ــق جلوگی ــس ح ــچ ك ــود. هی ش
ــر  ــد ب ــا تاکی ــدارد. او ب ــراض ن از اعت
ــًا  ــت: »قطع ــر گف ــن تذک ــودن ای وارد ب
مســووالن تذکــر شــما را شــنیده و 

ــرد.« ــد ک ــل خواهن عم

ماجرا چه بود؟
آبایــی،  محمدتقــی  کــه  آنطــور 
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان مرکــزی گفتــه، کارفرمایــان دو 

کارخانــه آذرآب و هپکــو بــا نادیــده 
ــون  ــق قان ــه مطاب ــی ک ــن تعهدات گرفت
ــن دو  ــاغل در ای ــران ش ــر کارگ در براب
شــدند  باعــث  داشــتند  مجموعــه 
در روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته 
اعتراضــی  تجمــع  اراک  شــهر  در 
کارگــری برپــا شــود. در مــورد اول 
شــمار کثیــری از کارگــران کارخانــه 
ــاه  ــج م ــه پن ــک ب ــت نزدی آذرآب باب
ــی را در  ــزدی تجمــع صنف ــات م معوق
ــهر  ــی ش ــدان امام خمین ــدوده می مح
ــه او  ــه گفت ــد. ب ــرده بودن ــا ک اراک برپ
ــاع  ــن اجتم ــل ای ــه مح ــی ک از آنجای
صنفــی در نزدیکــی ورودی شــهر اراک 
قــرار داشــت، بــرای تــردد خودروهــای 
مراســالتی  محــور  در  کــه  عبــوری 
مجــاور حضــور داشــتند، چنــد ســاعتی 
ــه وجــود آمــد. در  مشــکل ترافیکــی ب
نهایــت محــل ایــن تجمــع بــا مداخلــه 
ــیر  ــدوده مس ــی از مح ــل انتظام عوام
ــه آذرآب  ــل کارخان ــه داخ ــاده ای ب ج
منتقــل شــد. وی گفــت کــه متاســفانه 
از  کــه  مذاکراتــی  مــورد  ایــن  در 
ــران  ــا کارگ ــی ب ــل انتظام ــب عوام جان
معتــرض بــرای روان کــردن مســیر 

تــردد خودروهــای عبــوری آغــاز شــده 
بــود بــی نتیجــه مانــد و در نهایــت بــا 
ــی  ــل انتظام ــان عوام ــش می ــروز تن ب
ــراض  و کارگــران معتــرض، محــل اعت
بــه داخــل کارخانــه آذرآب منتقــل 
شــد. همچنیــن بــه گفتــه ایــن مقــام 
مســوول شــماری از کارگــران کارخانــه 
وضعیــت  بــه  اعتــراض  در  هپکــو 
ایجــاد شــده بــرای مــدت نزدیــک 
خــط  محــدوده  در  دقیقــه   40 بــه 
ــابهی  ــی مش ــع اعتراض ــن تجم راه آه
ــاع  ــن اجتم ــد، ای ــرده بودن ــا ک را برپ
ــی مشــکالتی  ــرای مدت ــز ب ــی نی صنف
ــا  ــم ب ــه بازه ــود ک ــرده ب ــاد ک را ایج
محــل  انتظامــی  عوامــل  مداخلــه 
تجمــع بــه داخــل شــرکت منتقــل 
واکنــش  بــا  اتفاقــات  ایــن  شــد. 
گســترده روبــرو شــد، بــه طــوری کــه 
بســیاری از کاربــران ایرانــی توییتــر بــا 
ــتعفای  ــتار اس ــتعفا خواس #وزیرکاراس
ــی ربیعــی از ســمت خــود شــدند.  عل
ســیدمهدی مقدســی، نماینــده مــردم 
ــه  ــت ک ــه گف ــن رابط ــم در ای اراک ه
مســووالن به جــای پاشــیدن نمــک 
بــه زخــم کارگــران آنهــا را درک کننــد.

سازمان خصوصی سازی
 وارد عمل شد

روز گذشـته جلسـه ای بـه مـدت سـه سـاعت بـا حضـور 
نمایندگان کارگران آذراب و هپکو به ریاسـت شریعتمداری، 
وزیـر صنعـت برگزار شـد. برگـزاری مجمع عمومی شـرکت 
آذراب یکـی از تصمیمـات ایـن جلسـه بـود کـه بـا حضـور 
نماینـده ناظـر بـورس و نماینـده بانـک برگزار خواهد شـد. 
در مورد هپکو سـازمان خصوصی سـازی متعهد شـده ظرف 
چنـد روز آینـده نسـبت بـه پرداخـت کلیه مطالبـات معوق 
کارگـران اقـدام کـرده و بـر عملکرد سـهامدار جدیـد نظارت 
کامـل داشـته باشـد و از واردات محصـوالت تولیـدی ایـن 
شـرکت نیز جلوگیـری شـود. اسـتمرار قراردادهـای منعقد 
شـده توسـط آذراب بـا کارگـران و جلوگیـری از لغو و فسـخ 

قراردادهـا از دیگـر مصوبـات این جلسـه بوده اسـت.

کشف گورهای اشکانی در 
مازندران به دنبال پروژه  گازرسانی

در اســتان مازنــدران، عبــور لوله هــای گاز ســبب 
ــه از  ــاِم برگرفت ــا ن ــی ب ــه ای تاریخ ــف محوط کش
نزدیک تریــن روســتای کنــاری اش »وســتمین« 
ــی.  ــتان  خانوادگ ــا گورس ــتایی ب ــت: روس ــده اس ش
کشــف ایــن محوطــه در ادامــه اجــرای گازرســانی بــه ســه اســتان مازنــدران، 
ــا  ــچ نشــانه ی ــان هی ــا آن زم ــالن و گلســتان از ســال ۸7 شــروع شــد. ت گی
ســندی از وجــود چنیــن محوطــه ای در منطقــه در دســت نبــود امــا بــا آغــاز کار 
بولدوزرهــا روی یکــی از تپه هــا در شــرق محوطــه - کــه بــرای عبــور لوله هــای 
گاز بــرش خــورده بــود - چنــد گوردخمــه  بــه دســت آمــد. بــا اطــالع بــه میــراث 
ــای  ــد. یافته ه ــف ش ــل متوق ــور کام ــه ط ــال ب ــه س ــدود س ــی، کار ح فرهنگ
ــن  ــرد اســت و چنی ــه ف ــاری و باستان شناســی در وســتمین منحصــر ب معم
ســاختار دخمــه ای تــا امــروز هیــچ جایــی پیــدا نشــده و مربــوط بــه همیــن 
محوطــه اســت. معمــارِی گوردخمه هــا شــامل »فضــای مســتطیل  شــکل یــا 
ــه« اســت. ــاق دخم ــه« و »ات ــرو و دخم ــن راه ــا درگاه بی ــرو«، »ورودی ی راه

خروج مقام های سیاسی از قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت مقامــات کشــوری 
بــه کارگیــری  ممنوعیــت  قانــون  شــمول  از  را 
ــن  ــاس ای ــد.  براس ــتثنی کردن ــتگان مس بازنشس
قانــون به کارگیــری افــرادی کــه در اجــرای قوانیــن 
و مقــررات مربوطــه بازنشســته یــا بازخریــد شــده یــا بشــوند، در دســتگاههای 

ــوع اســت. ــی ممن اجرای
 روز گذشــته نماینــدگان مجلــس مقــام های سیاســی را از شــمول ایــن قانون 

مســتثنی کردند. 
ــس  ــس مجل ــواب ریی ــور، ن ــس جمه ــاون اول ریی ــوه، مع ــه ق ــای س رؤس
شــورای اســالمی و اعضــای شــورای نگهبــان، وزرا، نماینــدگان مجلــس شــورای 
ــان وزرا  ــفرا و معاون ــتانداران، س ــور، اس ــس جمه ــن ریی ــالمی و معاونی اس
مدیریــت سیاســی محســوب مــی شــود. در تبصــره یــک قانــون ممنوعیــت 
بــه کارگیــری بازنشســتگان آمــده اســت کــه مقامــات مذکــور در مــاده )71( 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از شــمول ایــن قانــون مســتثنی هســتند.

زیستقانونمیراث

ــن از وکال،  ــش از 300 ت ــه بی ــود ک ــنبه ب روز ش
اســتادان دانشــگاه، مــددکاران اجتماعــی و 
ــه ای  ــای نام ــا امض ــودک ب ــوق ک ــاالن حق فع
ــع آوری  ــرح »جم ــه ط ــان دادن ب ــتار پای خواس
کــودکان کار و خیابــان« شــدند و تأکیــد کردنــد 
ــرایطی از  ــد ش ــکل نیازمن ــن مش ــل ای ــه ح ک
جملــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی خانواده هــای 

اســت. »آســیب پذیر« 

خبرگــزاری تســنیم 
بــا  گذشــته  روز 
انتشــار فیلمــی خبــر 
انتهــای  کــه  داد 
ــم  ــه هورالعظی ــه ب ــی ک ــا و نهرهای رودخانه ه
مــی ریزنــد ایــن روزهــا به دســت ســودجویان 
ــا ســموم شــیمیایی دفــع آفــات ســم ریزی  ب
ــو از  ــا ممل ــن نهره ــد آب ای ــوند. هرچن میش
فاضــالب و پســاب های کشــاورزی اســت بــه 
نــام احیــا وارد تــاالب یــا بــه اصطــالح، گنــداب 
ــی در  ــوز آبزیان ــا هن ــم می شــوند ام هورالعظی
آنهــا زندگــی می کننــد کــه متأســفانه هــر 
ــن  ــال ای ــه دنب ــتان ب ــل تابس ــاله در فص س

می شــوند.  نابــود  ســم ریزیها 
ایــن  از  آبزیــان  از  هیچ یــک  متاســفانه 

و  نبــرده  در  بــه  ســالم  جــان  ســم ریزیها 
کوچــک و بــزرگ قربانــی می شــوند.  ماهــی 
بینــی )Barbus sharpeyi(  کــه در لیســت 
آســیب پذیر معرفــی  IUCN، گونــه  ســرخ 
ــن  ــان ای ــمند ترین آبزی ــی از ارزش ــده یک ش
ســم ریزی  قربانــی  کــه  اســت  منطقــه 

می شــود.  ســودجویان 
ناامنــی و عــدم نظــارت ســازمان حفاظــت 
ــت آزادگان  ــه دش ــر منطق ــت ب ــط زیس محی
و بســتان تــا جایــی اســت کــه متخلفــان در 
روز روشــن و بــه کــرات اقــدام بــه ســمریزی 
در آب هــا کــرده و ماهیــان مســموم را بــه 
ــرده   ــواز ب ــنگرد و اه ــتان، سوس ــای بس بازاره
ــان  ــه متقاضی ــالم ب ــی س ــت ماه ــا قیم و ب

می کننــد. عرضــه 

وسایل گرمایشی؛ 
بحران مدارس

ــتین  ــرورش در نخس ــوزش و پ ــر آم وزی
روز هــای ســال تحصیلــی 97-96 اعــالم 
کــرده  بیــن 40 تــا 42 درصــد کالس هــای 
درس فاقــد وســایل گرمایشــی اســتاندارد 
نوشــته،   ایســنا  کــه  آنطــور  هســتند. 
هنــوز  گفتــه  بطحایــی  محمــد  ســید 
»غیــر  بخاری هــای  از  کالس هــا  در 
ــراز  ــود و اب ــتفاده می ش ــتاندارد« اس اس
الزم  اعتبــارات  بــا  کــرده  امیــدواری 
پیــش بینــی شــده در برنامــه ششــم 
ــر اســتاندارد  ــن وســایل گرمایشــی غی ای
ــه اســتاندارد تبدیــل شــوند. وی اشــاره  ب
در  انســانی  نیــروی  آمــوزش  کــرده 
مواقــع مواجهــه بــا خطــر نیــز در دســتور 

کار اســت.
از  مســوول  مقــام  ایــن  حالــی  در 
ــی  ــایل گرمایش ــودن وس ــتاندارد ب غیراس
هــای درس  درصــد  کالس   42 تــا   40
تاکنــون  مســاله  ایــن  داده کــه  خبــر 
در  جبران ناپذیــر  ســوانح  بــه  منجــر 
ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس ــران ش ای
در  آتش ســوزی  واقعــه  ایــن ســوانح، 
ــهر  ــین آباد پیرانش ــتای ش ــتان روس دبس
در اســتان آذربايجــان غربــی بــود کــه 15 
آذرمــاه ســال 91 رخ داد. در جریــان ایــن 
دختــر  دانش آمــوز   2۸ آتش ســوزی 
از  تــن  دو  و  دچــار ســوختگی شــدند 
دانــش آمــوزان بــر اثــر شــدت ســوختگی 
ــتر  ــد. پیش ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ــابق  ــر س ــاون وزی ــی،  مع ــی رییس مرتض
آمــوزش و پــرورش، روز اول آبــان ســال 
ــود  ــه ب ــا گفت ــزاری ایلن ــه خبرگ گذشــته ب
کــه سیســتم گرمایشــی بیــش از 107 
شــده  درس»اســتاندارد«  کالس  هــزار 

ــت. اس
او همچنیــن وعــده داده بــود کــه سیســتم 
گرمایشــی 50 هــزار کالس درس نیــز تــا 
پایــان ســال 95 »اســتاندارد« خواهــد 
ــر  ــه وزی ــاری ک ــال آم ــن ح ــا ای ــد. ب ش
فعلــی آمــوزش و پــرورش ارائــه داده، 
حوادثــی  دادن  رخ  از  را  هــا  نگرانــی 
ماننــد آنچــه در روســتای شــین آبــاد 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــاد، زی ــاق افت اتف
1000 کالس  حــدود  همچنیــن گفتــه  او 
خشــت و گلــی و نزدیــک بــه 2000 کالس 
کانکســی در ایــران داریــم کــه تــالش 
مــی کنیــم تــا پایــان ســال 97 ایــن 
اســتاندارد  کالس هــای  بــه  کالس هــا 

تبدیــل شــوند.

خبر

ماهیگیری با استفاده
از مواد سمی در خوزستان 

گزارش
پیام ما
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معــاون دفتــر بهداشــت و مدیریــت 
ســازمان  دامــی  بیماری هــای 
دامپزشــکی کشــور تعــداد مبتالیــان 
ــش از  ــو را بی ــه کنگ ــب کریم ــه ت ب
120 نفــر و تعــداد فوتــی هــا را 8 نفر 
اعــالم کــرد.  آنطــور کــه مهــر نوشــته، 
ــان اینکــه اوج  ــا بی ــری ب ــم امی کری
ــو  ــه کنگ ــب کریم ــاری ت شــیوع بیم
ــان  ــا پای ــت ت ــور از اردیبهش در کش
ــا مردادمــاه  ــه ت شــهریور اســت گفت
ــود،   ــر ب ــج نف ــا پن ــی ه ــداد فوت تع

ــتانهای  ــه اس ــوط ب ــار مرب ــن آم ای
اصفهــان،  مازنــدران،  کرمانشــاه، 
ــوده  هرمــزگان و خراســان رضــوی ب
ــفانه در  ــه متاس ــن اینک ــت ضم اس
ــن  ــه ای ــر ب ــورد دیگ ــه م ــرداد س م
آمــار اضافــه شــده کــه دو مــورد 
بــه اســتان سیســتان و  مربــوط 
بلوچســتان و یــک مــورد مربــوط بــه 

ــت. ــوده اس ــارس ب ــتان ف اس
اســتان   13 در  »مــا  افــزود:  وی 
ــری  ــاری درگی ــن بیم ــا ای ــور ب کش

اســتان  پنــج  در  کــه  داشــتیم 
ــل و  ــتان، اردبی ــالن، لرس ــزد، گی )ی
ــی  ــورد فوت ــبختانه م ــان( خوش کرم

نداشــتیم.«  
وی بــه مــردم توصیــه کــرد که گوشــت 
مــورد نیازشــان را از قصابــی هــا و 
ــری  ــد. امی ــه کنن ــز مجــاز تهی مراک
بــا بیــان اینکــه ریختــن خــون دام 
در معابــر مــی توانــد خطرنــاک 
ــال آســیب رســیدن  باشــد و احتم
بــه کســانی کــه ســر دام را مــی 
برنــد هــم وجــود دارد، گفــت کــه 
مــردم حتمــا نبایــد دام بگیرنــد و 
مــی تواننــد بــه خریــد گوشــت اکتفــا 

ــد. کنن

انتشــار گزارشــی در خصــوص افزایــش گوگــرد در بنزیــن 
توزیــع شــده در شــهر تهــران یــک بــار دیگــر بنزیــن را 

بــا چالــش کیفیــت روبــرو کــرد.
ــوای  ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــه ش ــود ک ــه ب روز جمع
تهــران، گزارشــی از کیفیــت ســوخت در ایــن شــهر 
ــن  ــرد بنزی ــزان گوگ ــاس آن می ــه براس ــرد ک ــر ک منتش
توزیــع شــده در تابســتان 96 در جایــگاه هــای ســوختی 
ــده  ــاب ش ــش انتخ ــرای پای ــی ب ــور تصادف ــه ط ــه ب ک
ــن  ــاس ای ــود. براس ــتاندارد ب ــد اس ــر از ح ــد، باالت بودن
گــزارش میــزان گوگــرد بیــش از 130 جــزء در میلیــون 
بــود، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن میــزان بایــد کمتــر 

ــد. ــون باش ــزء در میلی از 50 ج

تایید و تکذیب افزایش گوگرد
ــی  ــای نفت ــش و پخــش فرآورده ه ــی پاالی شــرکت مل
ایــران عصــر شــنبه در اطالعیــه ای، بــا تاییــد افزایــش 
گوگــرد بنزیــن اعــالم کــرد کــه »در بــازه زمانــی بســیار 
ــکل  ــه مش ــه ب ــا توج ــال ب ــتان امس ــی در تابس کوتاه
فرآینــدی واحــد کاهــش میــزان گوگــرد، در بنزیــن 
تولیــدی پاالیشــگاه امــام خمینــی )ره( میــزان گوگرد در 
محــدوده 75 جــزء در میلیــون تولیــد و توزیــع شــد امــا 

بــا رفــع مشــکل، اکنــون میــزان گوگــرد بنزیــن تولیــدی 
ــت.« در  ــون اس ــزء در میلی ــر از 50 ج ــگاه کمت پاالیش
همیــن حــال روز گذشــته کیومــرث کالنتــری، مدیــرکل 
محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت کــه گوگــرد بنزیــن 
ــود  ــکلی وج ــت و مش ــتاندارد اس ــد اس ــی در ح مصرف
ــودن گوگــرد  ــی ایــن مقــام مســوول باالب ــدارد. در حال ن
بنزیــن توزیــع شــده را رد کــرده کــه شــرکت نفــت اعــالم 
ــع  ــده در مقط ــع ش ــن توزی ــرد بنزی ــزان گوگ ــرده می ک
ــیده و  ــون رس ــزء در میلی ــه 75 ج ــی ب ــی کوتاه زمان
گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران از 
رســیدن گوگــرد بــه بیــش از 130 میلیــون جــزء در 

ــر داده اســت. ــون خب میلی

 وضع بنزین کالنشهرها
ــاز  ــش از آغ ــرده پی ــالم ک ــن اع ــت همچنی ــرکت نف ش
توزیــع بنزیــن یــورو4 میــزان گوگــرد 200 تــا 350 
ــته،  ــال گذش ــار س ــا در چه ــود ام ــون ب ــزء در میلی ج
ــزء  ــه 50 ج ــن کالنشــهرها ب ــاده در بنزی ــن م ــزان ای می
ــرکت  ــن ش ــه ای ــور ک ــت. آنط ــیده اس ــون رس در میلی
اعــالم کــرده کالنشــهرهای تهــران، کــرج، اهــواز، شــیراز، 
ــا ســطح  ــه طــور کامــل، شــهر تبریــز ب اراک، اصفهــان ب
پوشــش 80 درصــدی و هســته مرکــزی کالنشــهر مشــهد 
مقــدس از بنزیــن یــورو4 اســتفاده مــی کننــد. همچنیــن 
بــا بهــره بــرداری از ســه طــرح جدیــد پاالیشــی شــامل 
ــارس و  ــج ف ــتاره خلی ــگاه س ــت پاالیش ــه نخس مرحل

ــت الوان و  ــگاه نف ــازی پاالیش ــن س ــای بنزی ــرح ه ط
بندرعبــاس پیــش بینــی می شــود عرضــه بنزیــن یــورو4 
در بندرعبــاس، رفســنجان، قــم، چابهــار، یــزد، کرمــان و 
بوشــهر هــم آغــاز شــود. بنزینــی کــه ایــن شــرکت دربــاره 
ــود  ــی وج ــچ نگران ــد کرده»هی ــرد آن تاکی ــزان گوگ می
نــدارد.« ایــن در حالــی اســت کــه مــرداد امســال نیــره 
ــه  ــتاندارد گفت ــی اس ــازمان مل ــس س ــت، ریی پیروزبخ
ــان داده  ــازمان نش ــن س ــات ای ــج آزمایش ــه نتای ــود ک ب
بنزیــن دو کالن شــهر مشــکل دارد و بنزیــن یــک کالنشــهر 
خــارج از اســتاندارد اســت.  در همیــن حــال روز شــنبه، 
ــرژی  ــس کمیســیون ان ــب ریی ــی، نای ــت هللا خادم هدای
مجلــس بــه خبرگــزاری خانــه ملــت گفــت کــه در کشــور 

ــدارد. ــن وجــود ن ــت بنزی ــی برکیفی نظارت

ابتالی بیش از 120 نفر به تب کنگو 
هشت نفر فوت کردند

خلیج گرگان به آب شیرین 
نیاز دارد نه الیروبی

مدیرکل دفتر تاالب های ساحلی: شرایط این
خلیج بحرانی نیست

ــد  ــه موضوعــی اســت کــه طــی چن ــاالب میانکال ــای خلیــج گــرگان و ت احی
مــاه گذشــته از ســوی کمیتــه ملــی کــه بــه منظــور احیــای ایــن اکوسیســتم 
ــه  ــی ک ــاری زمان ــال ج ــاه س ــود. در مردادم ــال می ش ــده؛ دنب ــکیل ش تش
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان رییــس کمیتــه احیــا بــر آغــاز 
فــوری فــاز عملیاتــی احیــای خلیــج گــرگان و تــاالب میانکالــه تاکید داشــت، 
ــه  ــی خلیــج گــرگان از ســوی مســوولین اســتان گلســتان ب ضــرورت الیروب
عنــوان راه حــل اورژانســی احیــا مطــرح شــد و حــاال در شــرایطی که پیشــنهاد 
ــج  ــای خلی ــه احی ــای کمیت ــالف اعض ــل اخت ــرگان مح ــج گ ــی خلی الیروب
ــه اســت، شــهرام فــداکار، مدیــرکل دفتــر ســواحل  ــاالب میانکال گــرگان و ت
ــه  ــه ایســنا گفت ــط زیســت ب و تاالب هــای ســاحلی ســازمان حفاظــت محی
از نظــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت خلیــج گــرگان و تــاالب میانکالــه 
در شــرایط بحرانــی نیســت البتــه مشــکالتی دارد ولــی دچــار بحــران نشــده 
اســت. بــه گفتــه او رعایــت نکــردن ســهم آب شــیرین خلیــج گــرگان اســت 
ــه حــال آب شــیرین  ــری ب ــد فک ــن بای ــد بنابرای ــش ایجــاد می کن ــه چال ک
ــه اینکــه چــاره مشــکل  ــم ن ــت کنی ــز را مدیری ــم و حوضــه آبخی ــج کنی خلی
ــی و  ــال دسترســی تنگــه چپقل ــر کــردن کان ــل عمیق ت را در جــای دیگــر مث
ــراز آب تامیــن می شــود.  ــه ایــن شــکل ت ــی بیابیــم و تصــور کنیــم ب الیروب
بــا ایــن کارهــا نــه تنهــا تــراز تامیــن نمی شــود بلکــه آســیب های احتمالــی 
نیــز خلیــج را تهدیــد می کنــد. او گفتــه گزارش هــای مرکــز مطالعــات دریــای 
خــزر و مرکــز همکاری هــای هواشناســی منطقــه ای بیــان می کنــد کــه نــرخ 
کاهــش تــراز خلیــج گــرگان در ســال  2017 رونــد مثبــت پیــدا کــرده و تــا 

ــل برمی گــردد ــه شــرایط قب ــراز خلیــج گــرگان ب 2020 ت

ایا گوگرد بنزین بیشتر از حد مجاز است؟
شرکت کنترل کیفیت هوا از باالبودن میزان گوگرد بنزین خبر داد، شرکت نفت بخشی 

از گزارش را تایید کرد، محیط زیست می گوید مشکلی وجود ندارد

مشخصات بنزین استاندارد
شـرکت نفت اعالم کرده مشخصات بنزین 
با اسـتاندارد یـورو 4 در رابطه بـا مولفه های موثر 
بـر محیط زیسـت بـه ترتیـب بنـزن حداکثر یک 
درصـد، آروماتیـک حداکثـر 35 درصـد، اولفین 
حداکثـر 18 درصـد و گوگـرد حداکثـر 50 جزء در 
میلیـون )ppm(  اسـت. بنای درجه آرام سـوزی 
بنزیـن یورو 4 در کشـور اکتان 91 اسـت.. باتوجه 
بـه موارد فـوق بنزین یـورو 4 توزیعی همـواره با 
بنـزن کمتـر از یـک درصـد ) حـدود 0.7 - 0.8 
درصـد ( و گوگـرد کمتـر از 50 جـزء در میلیون و 

اکتـان 91 بوده اسـت .

بودجه 97، 12 آذر 
به مجلس می رود

بخشــنامه  داده  خبــر  ایســنا 
بودجــه 97 آمــاده و در ســتاد 
اقتصــادی دولــت مــورد بررســی 
قــرار خواهــد گرفــت و در صــورت 
ــد و  ــوری می رس ــای رییس جمه ــه امض ــی ب ــد نهای تایی
ــد  ــالغ خواه ــتگاه ها اب ــه دس ــده ب ــی دو روز آین ــی یک ط
ــا 15 آذرمــاه  ــون دولــت بایــد ت شــد. در حالــی طبــق قان
الیحــه بودجــه ســال بعــد را بــه مجلــس تقدیــم کنــد کــه 
ظاهــرا طبــق زمان بنــدی انجــام شــده از ســوی ســازمان 
برنامــه و بودجــه قــرار اســت بــرای ســال جــاری الیحــه 
ــر از  ــه روز زودت ــی س ــاه یعن ــخ 12 آذرم ــه در تاری بودج

ــم شــود. ــس تقدی ــه مجل ــز ب ــد نی موع

بهترین زمان تزریق 
واکسن آنفلوآنزا

علــی واشــقانی فراهانــی، رییــس 
غــذا  ســازمان  بیولوژیــک  اداره 
تزریــق  زمــان  بهتریــن  دارو  و 
واکســن آنفلوانــزا اواســط شــهریور 
و اوایــل مهرمــاه اعــالم کــرد.  او بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
مــوارد آنفلوآنــزای گــزارش شــده همــان آنفلوآنــزای فصلــی 
ــه  ــت ک ــوع B اس ــزای ن ــامل H2N3 ،H1N1 و آنفلوآن ش
ــی  ــدرت بیماری زای ــزای H1N1 از ق ــان آنفلوآن ــن می در ای
ــن  ــازی واکس ــه ایمن س ــت، گفت ــوردار اس ــتری برخ بیش
آنفلوانــزا صرفــا بــر علیــه این ســه نــوع از بیمــاری آنفلوآنزا 
ــرماخوردگی و  ــاری س ــه بیم ــی برعلی ــچ کارای ــوده و هی ب

ــدارد. ــزا ن ــواع بیمــاری آنفلوآن ســایر ان

وزارت بهداشت همچنان 
به دنبال ممنوعیت قلیان

بــه  بهداشــت همچنــان  وزارت 
از  قلیــان  آوری  جمــع  دنبــال 
ــا اســت. خســرو  ــه ه ــوه خان قه
مرکــز  رییــس  صادق نیــت، 
ــا گفتــه از  ــه ایلن ســالمت محیــط و کار وزارت بهداشــت ب
ــا ســفره خانه  ــه  ی ــد قهوه خان ــه می خواهن ــه کســانی ک هم
را ه انــدازی، تعهــد گرفتــه می شــود کــه عرضــه قلیــان 
ــق  ــر طب ــن ب ــرد. همچنی ــورت نگی ــا ص ــن مکان ه در ای
قانــون عرضــه و اســتعمال مــواد دخانــی از جملــه قلیــان 
ــه   ــر امکن ــن ه ــت بنابرای ــوع اس ــی ممن ــن عموم در اماک
عمومــی اگــر عرضــه دخانیــات در آن صــورت بگیــرد، 

ــت. ــرده اس ــل ک ــون عم ــالف قان خ

جاذبه های توریستی 
حکم ذخایر نفتی را دارند

محمــد محــب خدایــی، معــاون 
میــراث  ســازمان  گردشــگری 
فرهنگــی گفــت کــه  جاذبــه 
هــای توریســتی هــر اســتان 
ــن  ــور دارد. او از تدوی ــرای کش ــی را ب ــر نفت ــم ذخای حک
40 برنامــه بــرای توســعه گردشــگری در کشــور خبــر 
ــد  ــا بای ــور م ــد رییس جمه ــق تأکی ــه طب ــت ک داد و گف
ــه  ــگاه، ب ــا رشــد جای ــی ب ــون توریســت فعل ــج میلی از پن
20 میلیــون توریســت برســیم. صنعــت گردشــگری بایــد 
هم طــراز بــا صنعــت نفــت در زمینــه ارزآوری عمــل کنــد. 
ــه 93 را در  ــان، رتب ــور جه ــان 136 کش ــون در می ــا اکن م

فهرســت جهانــی ســفر کســب کرده ایــم.

گردشگریخبراقتصاد خبر

)IUCN( ــی حفاظــت از طبیعــت ــه جهان ــق اعــالم اتحادی طب
ــور  ــه ط ــه ب ــج گون ــان پن ــی در جه ــه  وحش ــه گرب از 3۸ گون
ــه  ــالده گرب ــا 2200 ق ــتند. تنه ــر هس ــرض خط ــدی در مع ج
ــغ  ــه بال ــت گون ــان وجــود دارد. جمعی ــو در جه خلیجــِی بورنئ
گربــه  آنــد 137۸ قــالده اســت. زیســتگاه اصلــی ایــن 
جانــور مناطــق کوهســتانی آنــد اســت. جمعیــت بالــغ وشــق 
ــن  ــی ای ــه شــکار اصل ــی ک ــالده اســت. در حال ــری 156 ق ایب

ــه  ــک ب ــای مهل ــوش اســت، گســترش بیماری ه ــور خرگ جان
کمــک انســان بــر حیــات خرگوش هــای اروپایــی تاثیــر 
می گــذارد. جمعیــت بالــغ ببــر 2154 تــا 3159 قــالده اســت. 
زیســتگاه اصلــی ایــن جانــور بیشــتر در جنگل هــای اســتوایی 
آسیاســت. شــکارچیان و تجــارت غیــر قانونــی، تهدیــد اصلــی 
ایــن گونــه جانــوری اســت. جمعیــت بالــغ گربــه َســرَپخ 2499 

قــالده اســت. 

آرتمیــای  رییــس مرکــز تحقیقــات  اســدپور،  یوســفعلی 
دریاچــه ارومیــه گفــت کــه چرخــه زیســتی آرتمیــا اورمیانــا بــه 
دلیــل شــرایط بحرانــی دریاچــه ارومیــه قطــع شــده اســت. بــه 
ــه اســت.  ــده دریاچــه ارومی ــا موجــود زن ــا تنه ــه او آرتمی گفت
ایــن موجــود جانــداری اســت سخت پوســت کــه در آب هــای 
ــن  ــی از غنی تری ــه یک ــه ارومی ــد. دریاچ ــی می کن ــور زندگ ش
منابــع آرتمیــا در جهــان شــمرده می شــد کــه حــاال در شــرایط 

بحرانــی قــرار دارد.  اســدپور گفتــه دریاچــه ارومیــه در حــال 
حاضــر بــه رنــگ قرمــز خونــی درآمــده و ایــن اتفــاق ناشــی 
از شــرایط نامســاعد دریاچــه، شــوری بیش ازحــد و نبــود 
اکســیژن کافــی در دمــای بــاال اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرار دارد  ــاری ق ــت ناهنج ــه در وضعی ــه ارومی ــون دریاچ اکن
افــزود: در اواخــر پاییــز انتظــار مــی رود بــا افزایــش بارش هــا 

اوضــاع تــا حــدی بــرای “آرتمیــا” مســاعد شــود.

5 گربه وحشی در معرض انقراض
تمام شدن ذخیره غذایی و از بین رفتن زیستگاه مهم ترین چالش گربه سانان است

تنها موجود زنده دریاچه ارومیه در شرایط بحرانی
این دریاچه در حال حاضر در وضعیت ناهنجاری قرار دارد

تاریخ تشییع پیکر محسن حججی مشخص شد 
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که 

آیین تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی در روز چهارشنبه پنجم مهرماه در 
تهران انجام می شود. 
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این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

مدیــر آمــوزش و پــرورش مینــاب از تشــکیل 
ــوزان  ــش آم ــژه دان ــره وی ــک نف 15 کالس ت
ــوس  ــی اتوب ــانحه واژگون ــی س ــدم میناب مص
ســازمان دانــش آمــوزی خبــر داد . غالمرضــا 
ســاالری میــری  بــا اعــالم ایــن خبــر، گفــت: 

بــه منظــور فراهــم شــدن زمینــه تحصیــل 
ایــن حادثــه  دانــش آمــوزان مصــدوم در 
ــا  ــزگان ب ــرورش هرم ــوزش و پ دلخــراش، آم
تعریــف 15 کالس تــک نفــره در ســامانه ســناد 
در دوره متوســطه اول و دوم در شهرســتان 

ســال  مصــدوم  آمــوزان  دانــش  مینــاب، 
تحصیلــی جدیــد را بــا حضــور معلمــان مجّرب 
ــد.وی  ــاز کردن ــود آغ ــازل خ ــد در من و توانمن
ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط خــاص ایــن 
دانــش آمــوزان ابــالغ معلمــان خواهــر جهــت 
ــور  ــوزان مذک ــش آم ــازل دان ــس در من تدری
ــران  ــا مدی ــی ب صــادر شــد و جلســات توجیه
ــوزان  ــش آم ــاء دان ــان و اولی ــدارس، معلم م

ــزار شــده اســت. ــز برگ نی

تشکیل 15 کالس تک نفره برای دانش 
آموزان مصدوم مینابی

جاسازی شگفت انگیز 1.5 تن مواد مخدر در قلتک های راه سازی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف نزدیک به یک و نیم تن مواد مخدر 
گفت: سه نفر از اعضای این باند دستگیر شدند و شیوه جدید و شگفت انگیزی از 
جاسازی در قلتک های راه سازی کشف شد.

قبرستان تاریخی »خالدنبی« 
سایت موزه می شود

میراث فرهنگی حریم این مجموعه را مشخص کرده و مطالعات روی آن ادامه دارد

بر اساس شواهد این محوطه مربوط به قرون اول و میانی دوره اسالمی بوده

اداره کل  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گفــت:  گلســتان  گردشــگری  و 
ــدن  ــل ش ــت تبدی ــی قابلی ــد نب خال
بــه ســایت مــوزه را دارد امــا ایــن 
مجموعــه باســتانی بیــش از هــر چیــز 

نیازمنــد تعییــن حریــم اســت.
محوطــه 12 هکتــاری گورســتان اســرار 
آمیــز خالــد نبــی با حــدود 600 ســنگ 
مــزار اســتوانه ای و بقعــه خالــد نبــی، 
بقعــه  هــای عالــم بابــا و چوپــان 
ــیر  ــج ش ــام پن ــه ن ــا و دره  ای ب عط
ــدان،  ــر دن ــمه خض ــن چش و همچنی
خاکــی،  تپــه  ماهورهــای  رشــته 
ســرزمین عجایــب ایــران را در شــرق 
اســتان گلســتان در شهرســتان کاللــه 

ــی  ــرم بیض ــت.   ف ــکیل داده اس تش
شــکل و کشــیدگی در جهــت شــمالی 
– جنوبــی و ســنگ مزارهای ایســتاده 
ــی  ــه فرهنگ ــرد مجموع ــر بف و منحص
- تاریخــی خالــد نبــی ســاالنه بیــش 
و  داخلــی  گردشــگر  هــزار   150 از 
ــه کــوه گوگجــه داغ  ــه قل خارجــی را ب
کــه بــه ســرزمین عجایــب ایــران 
ــن  ــتای ترکم ــت و روس ــروف اس مع
مــی کشــاند.  نشــین گچــی ســو 
هرچنــد ایــن مجموعــه تاریخــی و 
باســتان شناســی بــدون امکانــات 
گردشــگری  هــای  زیرســاخت  و 
ــی  ــگران داخل ــرای گردش ــاالنه پذی س
بــی  امــا مــورد  و خارجــی اســت 
مهــری قــرار گرفتــه و در ســال هــای 
گذشــته بســیاری از ســنگ مزارهــای 
ایــن گورســتان اســرار آمیــز تخریــب 

ــد. شــده ان

سه هزار متر علف خشک 
سوخت

 معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
گردشــگری اســتان گلســتان اظهــار 
ــم  ــه تنظی ــورت جلس ــق ص ــرد: طب ک
ــد گردشــگر  ــد از حضــور چن شــده، بع
در منطقــه بــه دالیــل نامعلــوم، آتــش 
ســوزی رخ داده و حــدود ســه تــا 
چهــار هــزار متــر از علــف هــای خشــک 
ایمانیــان  اســت.جاوید  ســوخته 
افــزود: پــس از آتــش ســوزی ســنگ 
ــای  ــف ه ــا عل ــه ب ــی ک ــته های شکس
ــان  ــد، نمای ــده بودن ــیده ش ــرز پوش ه
شــدند و بــر اســاس گــزارش کالنتــری، 
ــت و  ــگان حفاظ ــی، ی ــگاه انتظام پاس
ــک  ــا ی ــی تنه ــد نب ــاء خال ــت امن هیئ
ســنگ از خــاک بیــرون آمــده و اتفــاق 

ــت. ــوده اس ــه ب ــده ناآگاهان ــش آم پی
انجــام  نیازمنــد  داد:  ادامــه  وی 
ــا ببینیــم امــکان  پژوهــش هســتیم ت
گورســتان  در  آناســتیلوزی  مرمــت 
ماننــد کاری کــه در تخــت جمشــید 
ــه و در  ــا ن ــود دارد ی ــد، وج ــام ش انج
نهایــت بــه ســمت ایجــاد ســایت مــوزه 

ــم. ــی روی ــه م ــن مجوع در ای
بــا  نوشــته وی  ایســنا  کــه  آنطــور 
تاکیــد بــر اینکــه خالــد نبــی ظرفیــت و 
امــکان تبدیــل شــدن بــه ســایت مــوزه 
را دارد، گفــت: ایــن مجموعــه در گام 
ــد  ــر کاری نیازمن ــل از ه ــت و قب نخس
ــدی و منظــری(  ــم )کالب ــن حری تعیی
ــه ســمت  ــد ب ــس از آن بای اســت و پ
ســاماندهی، محوطــه ســازی، مرمــت و 
در نهایــت ایجــاد ســایت مــوزه و احیاء 

ــم. آن بروی
ــا  معــاون میــراث فرهنگــی گلســتان ب
تاکیــد بــر اینکــه در حفاظــت و احیــاء 
ایــن مجموعــه چنــد گــروه نقــش 
دارنــد، یــادآور شــد: در محوطــه هایــی 
همچــون خالــد نبــی کــه کمــی از شــهر 
دور هســتند، نقــش مــردم، تشــکل 

امنــاء  نهــاد، هیئــت  هــای مــردم 
و انجمــن هــای میــراث فرهنگــی 
و  هــا  بسزاســت هرچنــد ســازمان 
ــن حــوزه  ــی هــم در ای نهادهــای دولت

ــتند. ــن هس ــش آفری نق

فنس کشی فرضی 
انجام شده

تپــه  و  محوطــه  هــر  گفــت:  وی 
باســتانی نیــاز بــه گمانــه زنــی دارد تــا 
بتــوان عرصــه و حریــم آن را مشــخص 
کــرد. وی بــا یــادآوری اینکــه تاکنــون 
ــن  ــی در خصــوص ای ــه زن ــی گمان حت
مجموعــه انجــام نشــده اســت، ادامــه 
داد: فنــس کشــی انجــام شــده در 
ــش از  ــت و پی ــی اس ــتان فرض گورس
ــش  ــام پژوه ــت و انج ــت، مرم حفاظ
هــای باســتان شناســی و تاریخــی 
و همچنیــن پاکســازی بایــد گمانــه 
ــر  ــان متذک ــام دهیم.ایمانی ــی انج زن
شــد: مجموعــه خالــد نبــی هــر ســاله 
نیــاز بــه پاکســازی پارازیــت هــای 
گیاهــی دارد و بایــد بــرای ســاماندهی 
و حفاظــت آن برنامــه داشــته باشــیم.

خبر
ته

نک

ــه در  ــن مجموع ــی ای ــده ثبت ــرد: پرون ــان ک وی بی
ســال هــای گذشــته آمــاده شــده بــود و خیلــی هــا 
ــت هــم شــده  ــه ثب ــن مجموع ــد ای تصــور مــی کردن
امــا متاســفانه اقدامــات الزم انجــام نشــده بــود.وی 
ــه  ــا 30 محوط ــن 20 ت ــون بی ــم اکن ــرد: ه ــه ک اضاف
باســتانی و 40 تــا ۵0 گورســتان قدیمــی در گلســتان 
ــه  ــی، مجموع ــث تاریخ ــدای از مباح ــا ج ــم ام داری
خالــد نبــی بــه دلیــل ســنگ قبرهــا، نمادهــا و 
و  باســتانی  هــای  محوطــه  جــزو  آن  الگوهــای 
ــان  ــت. ایمانی ــتان اس ــاص اس ــای خ ــتان ه گورس
تصریــح کــرد: ثبــت ملــی، گمانــه زنــی، فنــس 
ــد  ــی ش ــام م ــد انج ــل بای ــا قب ــال ه ــی و ... س کش
تــا از تخریــب ســنگ مزارهــا جلوگیــری کــرده و ایــن 

ــم. ــت کنی ــه را حفاظ مجموع

ــاب،  ــرورش مین ــوزش و پ ــر آم ــه مدی ــه گفت ب
کمــک  و  آموزشــی  تجهیــزات  و  امکانــات 
ــی  ــز و صندل ــه می ــاز از جمل ــورد نی ــی م آموزش
دبیــران، تختــه وایــت بــرد، وســایل الکترونیکــی 
ــرای  ــی ب ــب درس ــی و کت ــای آموزش ــته ه و بس
ایــن دانــش آمــوزان عزیــز تهیــه و وســیله نقلیــه 
ویــژه ایــاب و ذهــاب دبیــران بــه منــازل دانــش 

ــت. ــده اس ــده ش ــدارک دی ــز ت ــوزان نی آم

مجــری طــرح آبرســانی اردبیــل 
گفــت: شــرکت خــط لولــه هامــون 
بــه عنــوان مجــری و ســرمایه گــذار انتقــال 
آب از گورگــور بــه اردبیــل تعییــن شــده 

است.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری  منابــع  توســعه  و 
لرســتان از افزایــش 96 درصــدی تخت هــای 

ویژه بیمارستانی در استان خبر داد.
بهزیســتی  پیشــگیری  معــاون 
ــد  ــترین رش ــت: بیش ــتان گف لرس
شهرســتان های  در  ترتیــب  بــه  طــالق 
سلســله  و  کوهدشــت  دورود،  بروجــرد، 
گــزارش شــده  اســت و نیــز بیشــترین 
طالق هــا بیــن ســنین 25 تــا 29 ســال و در 
پنــج ســاله اول زندگــی رخ داده اســت کــه 
ایــن افــراد نیازمنــد مداخلــه و آمــوزش 

به موقع هستند.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــی  ــت آبده ــت: وضعی ــتان گف لرس

رودخانه کشکان عادی شد.
شــهر  روز  بــازار  در  آتش ســوزی 
ــا  ــع و ب ــه موق ــور ب ــا حض ــزد ب ی
ــر  ــه خی ــانان، ب ــف آتش نش ــالش مضاع ت

گذشت .
تجهیــز  و  نوســازی  مدیــرکل 
مــدارس لرســتان گفــت: بیــش از 
2000 مدرســه فاقــد سیســتم گرمایشــی 

داریم.
مدیــر امــور باغبانی جهادکشــاورزی 
اســتان یــزد از کاهــش 10 درصــدی 
ســرمازدگی،  دلیــل  بــه  پســته  تولیــد 

گرمازدگی و آفت زدگی خبر داد.
اســتانی  گردهمایــی  یازدهمیــن 
بــا حضــور پزشــکان،  تاالســمی 
پرســتاران و مســئوالن شــعبات انجمــن 
خــاش  شهرســتان  در  تاالســمی  هــای 

سیستان و بلوچستان برگزار شد.
ــتاهای  ــای روس ــار از باغ ه 60 هکت
ســرجوئیه و خراجــی شهرســتان 

رودان در آتش سوخت.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان 
ــر از  ــرز از ســکونت 900 هــزار نف الب
جمعیــت دو میلیــون و 700 هــزار نفــری 

البرز در حاشیه شهرها خبر داد.
از  مهــران  مــرزی  پایانــه  مدیــر 
ــرز  ــزار نفــر از م ــت ه تــردد هش
مهــران در دو روزهــای اول و دوم محــرم 

خبر داد.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ارائــه خدمــات  لرســتان گفــت: 
ــروم  ــق مح ــه مناط ــکی ب ــگان دندانپزش رای

استان رسید.

گزیده ها

ورود 191 هزار گردشگر جمهوری 
آذربایجان به اردبیل

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی و گردشــگری اســتان اردبیــل  صنای
گفــت: در 6 ماهــه امســال بیــش از 191 هــزار 
و 76 نفــر گردشــگر از جمهــوری آذربایجــان وارد اســتان اردبیــل 

شــده اند.
ــه گردشــگری در اردبیــل در  ــادر تقــی زاده در گرامــی داشــت هفت  ق
ــی اســتاندار  ــا حضــور معــاون عمران ــار کــرد: ب ــگاران اظه جمــع خبرن
ــای  ــه ه ــگری و برنام ــی گردش ــت روز جهان ــتاد بزرگداش ــل، س اردبی
ــه ایــن ســتاد کار  ــوان دبیرخان ــه عن ایــن هفتــه برگــزار شــده و مــا ب
هماهنگــی و برنامــه ریــزی هــا را در ایــن زمینــه انجــام دادیــم. وی 
ــژه از  ــه وی ــی ب ــگران خارج ــته ورودی گردش ــال گذش ــزود: در س اف
جمهــوری آذربایجــان 386 هــزار نفــر بــود کــه البتــه آمــار دقیــق را در 

ــد. ایــن حــوزه پلیــس مهاجــرت اعــالم مــی کن

رایگان شدن مترو برای
ترغیب اصفهانی ها!

مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و 
حومــه گفــت: در صــورت تصویــب رایــگان شــدن 
ــاه  ــت مهرم ــه نخس ــرای دو هفت ــرو ب ــت مت بلی
توســط شــورای شــهر ترافیــک شــهر اصفهــان روان تــر شــده و شــهروندان 
ــی  ــا فاتح ــوند.  علیرض ــویق می ش ــب و تش ــرو ترغی ــتفاده از مت ــه اس ب
ــان  ــا پای ــه ت ــه اینک ــا اشــاره ب ــان، ب ــی شــورای شــهر اصفه در جلســه علن
ــه جــا  ــان جاب ــرو در اصفه ــا مت ــزار مســافر ب ــه 6 ه شــهریور امســال روزان
ــافر 500  ــر مس ــی ه ــرای جابه جای ــت ب ــای بلی ــرد: به ــار ک ــده اند، اظه ش
ــا افزایــش زمــان فعالیــت متــروی  ــوده اســت. وی ادامــه داد: ب تومــان ب
اصفهــان از ســاعت 6:30 تــا 19:30 شــمار مســافران آن بــه 10 هــزار و 
250 نفــر رســید. هــدف از افزایــش ســاعات کاری متــرو آشــنایی بیشــتر 
شــهروندان بــرای برنامه ریــزی بهتــر جهــت اســتفاده از آن بــود تــا فرزنــدان 

ــد. ــدارس برون ــه م ــی مشــخص ب ــا سیســتم زمان ــد ب ــا بتوانن آن ه

لرستاناصفهاناردبیل
مدیــر عامــل شــرکت 
منطقــه ای  آب 
گفــت:  لرســتان 
آبدهــی  وضعیــت 
رودخانــه کشــکان عــادی شــد.رضا میرزایــی 
ــی  ــال آب ــن س ــان یافت ــا پای ــرد: ب ــار ک اظه
96-95 بحــران آب رودخانــه کشــکان پایــان 
ــه  ــن رودخان ــی ای ــت آبده ــت و وضعی یاف
عــادی شــد.وی بــا اشــاره بــه میــزان آبدهــی 
فعلــی رودخانــه کشــکان در مقایســه بــا مــاه 
ــتگاه  ــار ایس ــاس آم ــزود: براس ــته، اف گذش
هیدرومتــری کشــکان – پلدختــر کــه در 
خروجــی ایــن رودخانــه نصــب شــده اســت، 
ــد از  ــکان بع ــه کش ــی رودخان ــزان آبده می
ــاخه ها و باالدســت،  ــارف در سرش ــه مص کلی

معــادل 4.7 مترمکعــب در ثانیــه اســت کــه 
نســبت بــه آبدهــی آن در مردادمــاه کــه 3.7 
مترمکعــب در ثانیــه بــوده حــدود 34 درصــد 
عامــل  می دهد.مدیــر  نشــان  افزایــش 
لرســتان تصریــح  منطقــه ای  شــرکت آب 
ــش  ــت افزای ــه عل ــاری ب ــال ج ــرد: در س ک
ــه  ــت ب ــای آبدوس ــت گونه ه ــطح زیرکش س
ویــژه کاشــت بــی ســابقه برنــج، ســیب 
زمینــی، ذرت، هندوانــه، چغندرقنــد و صیفــی 
ــه  ــی رودخان ــوا، آبده ــای ه ــش دم و افزای
ــت  ــرار گرف ــکی ق ــتانه خش ــکان در آس کش
کــه بــا رهاســازی 6 مترمکعــب آب در ثانیــه 
از ســد ایوشــان، از خشــک شــدن رودخانــه 

ــد. ــری ش ــت جلوگی ــن دس در پایی

پایان بحران رودخانه 
کشکان لرستان
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در پرونـده اجـرای کالسـه 
1/953259 مقـدار 162 سـهم مشـاع از 2400 سـهم عرصـه و اعیـان ملک مسـکونی 
واقـع در اختیارآبـاد خیابـان شـریعتی، روبـروی کوچـه 19 کدپسـتی 7638135533 به پالک 
ثبتـی بـه شـماره 523 فرعـی از 31 اصلـی واقـع در بخـش 4 حـوزه ثبـت کرمـان، کل ملـک 
بـا مشـخصات ذیـل بـه مسـاحت عرصـه 9482/77 مترمربع بـا کاربـری مسـکونی و تجاری، 
باغـی، مرغـداری و دارای امتیـاز آب و بـرق و گاز و تلفن را که جمعا از سـوی کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری بـه میـزان 13/297/088/000 ریـال ارزیابـی شـده اسـت و قیمت مقدار 162 سـهم 
مشـاع از 2400 سـهم پـالک ثبتـی فـوق بـه ارزش 897/553/440 ریـال تعییـن گردیده اسـت 
را از طریـق مزایـده بـه فروش برسـاند جلسـه مزایده در تاریخ دوشـنبه مـورخ 96/07/27 راس 
سـاعت 10 صبـح در محـل اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان با حضـور نماینده محترم 
دادسـتان برگـزار مـی گـردد. متقاضیان شـرکت در مزایده بایسـتی 10درصد قیمت پیشـنهادی 
خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری به شـماره 2171293951000 نزد بانک ملی واریز و قبض 
آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکـت درب بسـته تـا سـاعت مقـرر در روز مزایـده بـه ایـن 
اجـرا تسـلیم نماینـد. شـرکت کننـدگان جهت کسـب اطالعات بیشـتر و یـا بازدید از ملـک تا 5 
روز قبـل از مزایـده بـه ایـن اجـرا مراجعه نماینـد. ضمنا به پیشـنهاداتی که بعد از سـاعت اعالم 
شـده واصل گردیده ترتیب اثر داده نخواهد شـد. برنده مزایده کسـی اسـت که قیمت باالتری 
پیشـنهاد داده باشـد و در  صورت انصراف برنده مزایده 10درصد سـپرده وی به نفع دولت ضبط 

و مـال مـورد مزایـده به نفـر دوم واگـذار میگردد. م الـف 1359
 شعبه اول احکام حقوقی دادگستری کرمان – شیردل

آگهی مزایده مال منقول
اجـرای احکام شـعبه سـوم دادگاههای عمومی حقوقـی کرمان در 
نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 961073 لـه حمید 
ارجمنـد علیـه صنایع چوب ارکابـه دایر بر مطالبه تعداد دو دسـتگاه نجاری با 
مشـخصات 1- یک دستگاه فارسـی بر دوبل مدل woomaster300 ساخت 
شـرکت روسـی toskar مسـتعمل و بـدون مشـاهده مـدارک خریـد و فاقد 
پالک کارخانه سـازنده در حال کار و در وضعیت خوب کلیه تجهیزات مربوطه 
2- یک دسـتگاه دور کن )برش انواع ورق چوبی( مدل k700   /03 سـاخت 
شـرکت اتریـش felder و شـماره سـریال 422.10.370.03 سـال سـاخت 
2003 میـالدی بـا کلیه تجهیزات مربوطه به ترتیب به مبلـغ 220/000/000 ریال 
و 210/000/000 ریال جمعا به مبلغ 430/000/000 ریال توسـط کارشـناس رسـمی 

دادگسـتری ارزیابـی گردیـده انـد، از طریـق مزایـده بفروش برسـاند. جلسـه 
مزایده در مورخ 1396/07/24 راس سـاعت 10 صبح با حضور نماینده دادسـرا 
در محـل اجـرای احـکام حقوقی برگزار میگـردد، متقاضیـان در صورت تمایل 
ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احکام حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایده می 
تواننـد از امـوال بازیـد و در صـورت تمایل به شـرکت در مزایـده 10درصد مبلغ 
پیشـنهادی خود را به حسـاب سپرده دادگسـتری 2171293951000 نزد بانک 
ملـی واریـز و قبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکـت در بسـته و تا 
قبل از برگزاری جلسـه مزایده تحویل این اجرا نمایند. بدیهی اسـت شـخص 
بـه عنـوان برنده مزایده شـناخته میشـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده 
باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلغ پیشـنهادی به نفع 

دولـت ضبط خواهد شـد. م الـف 1368
اجرای احکام شعبه سوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان – خواجوئی

برگ سـبز خودرو سـمند تاکسـی زرد رنگ با شـماره شاسـی 14519146 و شماره موتور 
12484077727 و بـه شـماره پـالک 12ت947ایـران45 متعلـق بـه آقـای حمیدرضـا 

سـلطانی نـژاد مفقـود و از درجه اعتبار سـاقط گردیده اسـت.

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139604019061000453/1

اکبـری  برخـان  احسـان  بـه  بدینوسـیله 
بدهکار پرونده کالسـه 139604019061000453/1 که برابر  
گـزارش 1396/06/28 شـناخته نگردیده ایـد ابالغ می 
گـردد کـه برابـر سـند ازدواج 6984 بیـن شـما و خانـم 
رقیـه بلوچ اکبری مبلغ 3135000000 بدهکار می باشـید 
کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 
صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ محلـی درج و منتشـر 
مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار 
آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه 

شـما تعقیـب خواهد شـد. م الـف 581
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

 سیدرضا انصاری

مفقودی

گفت و گو

ــری  ــه تذک ــخ ب ــری در پاس ــی مطه عل
در مــورد عملکــرد دولــت در معرفــی 
ــت: در  ــح داد و گف ــوم توضی ــر عل وزی
اســت  شــده  انجــام  تخلــف  اینجــا 
اعــالم  جمهــور  رییــس  بــه  مــا  و 
می کنیــم کــه زودتــر وزیــر علــوم را 

ــه گــزارش خبرآنالیــن،  ــد. ب معرفــی کن
عبدالحمیــد خــدری نماینــده مــردم 
ــه  ــاوه و دیلــم در تذكــری خطــاب ب گن
ــن  ــت: م ــس گف ــه مجل ــات رییس هی
هیــات  دوســتان  كــه  دارم  عقیــده 
ــه  ــن نام ــاده 18 آیی رییســه ســوگند م

ــض  ــاره نق ــد كف ــرده و بای ــض ك را نق
داد:  ادامــه  او  بپردازنــد.  را  ســوگند 
هــر چنــد ایــن تذكــر دچــار فرســایش 
ــد  ــت كنی ــا دق ــت ام ــده اس ــی ش زبان
كــه همــكاران عزیــزم ماننــد آقــای 
ــی  ــات بررس ــان جلس ــی در جری حاج
صالحیــت وزرا تذكــر دادنــد كــه دولــت 
موظــف اســت تمــام هیــات وزیــران را 

ــد.  ــی كن ــس معرف ــه مجل ب
ــور  ــس جمه ــری پاســخ داد: ریی  مطه
هفتــه  دو  ایــن  در  می توانســتند 
امــا  معرفــی كننــد؛  را  علــوم  وزیــر 
ــورد  ــس برخ ــالت مجل ــه تعطی ــب ب خ

ــرای  ــاه ب ــن فرصــت ســه م ــد. ای كردن
ــاه  ــه م ــدارد. س ــود ن ــوم وج ــر عل وزی
زمــان بــرای معرفــی وزیــر، مربــوط 
بــه وزیــری اســت كــه یــا بوســیله 
ــا  ــور عــزل شــده باشــد ی رییــس جمه
از ســوی مجلــس بركنــار شــده باشــد،. 
جمهــور  رییــس  دولــت  ابتــدای  در 
موظــف اســت حداكثــر دو هفتــه بعــد 
از مراســم تحلیــف همــه وزرا را معرفــی 
ــده  ــام ش ــف انج ــا تخل ــد. در اینج كن
اســت و مــا بــه رئیــس جمهــور اعــالم 
می كنیــم كــه زودتــر وزیــر علــوم را 

ــد. ــی كن معرف

وزیــر کشــور دولــت اصالحــات گفتــه مطــرح کردن اســم 
ــک تســت سیاســی اســت، اصــالح  ــی ی ــی الریجان عل
ــد  ــی دارن ــر از علــی الریجان ــان کاندیــدای قدرتمندت طلب
ــس  ــس مجل ــتری از ریی ــای بیش ــه دارای ظرفیت ه ک
موســوی الری  عبدالواحــد  االســالم  حجــت  اســت. 
ــی  ــوالی مبن ــه س ــا در پاســخ ب ــا ایلن ــو ب ــت و گ در گف
ــار  ــی در کن ــی الریجان ــا انتشــار عکــس عل ــه ب ــر اینک ب
از  ایــن شــایعه بیــش  رییــس دولــت اصالحــات 
پیــش قــوت گرفتــه اســت کــه رییــس مجلــس دهــم 
ــات 1400  ــان در انتخاب ــی اســت کــه اصالح طلب کاندیدای
ــن  ــان ای ــت: در بی ــرد، گف ــد ک ــالف خواهن ــا وی ائت ب
ــه  ــه نهفت ــد نکت ــه چن ــت ک ــد گف ــا بای ــوع اظهارنظره ن
اســت؛ نخســت ایــن کــه اشــخاص مطــرح کننــده ایــن 
بــرای  اصالح طلبــان  ببیننــد  گمانه زنــی می خواهنــد 
ــه  ــپس اینک ــر، س ــا خی ــد ی ــه ای دارن ــات برنام انتخاب
از االن می خواهنــد مشــاهده کننــد نامزدشــان بــرای 
انتخابــات 1400 مــورد پذیــرش جامعــه قــرار می گیــرد؟ 
وی خاطــر نشــان کــرد: آن چــه کــه مســلم اســت ایــن 
ــت. ــی اس ــک کار تبلیغات ــا ی ــا و گمانه زنی ه اظهارنظره

موســوی الری تاکیــد کــرد: اصالح طلبــان کاندیــدا و 
ــی  ــی الریجان ــر از عل ــب قدرتمندت ــه مرات ــخاصی ب اش
ــس  ــای بیشــتری اســت پ ــه دارای  ظرفیت ه ــد ک دارن
دلیلــی نــدارد بخواهنــد از جریــان رقیــب حمایــت کننــد. 
بنابرایــن می تــوان گفــت ایــن گونــه ســخنان یــک 

ــل اســت. ــان مقاب ــه جری تســت سیاســی از ناحی

زمان همه چیز را مشخص می کند
ــر  ــارات اخی ــاره اظه ــت اصالحــات درب ــر کشــور دول وزی
محمدرضــا عــارف مبنــی بــر ایــن کــه در ســال 9۸ 
ــر  ــت: اظهارنظ ــرد، گف ــد ک ــالف نخواهن ــی ائت ــا جریان ب
ــت. وی  ــده اس ــرایط آین ــه ش ــول ب ــورد موک ــن م در ای
ادامــه داد: یــک ســری گالیه منــدی از نحــوه رفتــار 
دولــت وجــود دارد، آقــای روحانــی در جریــان گزینــش 
اعضــای کابینــه بــا اصالح طلبــان مشــورت نکــرد و 
واقعیــت ایــن اســت کــه نظــری از مــا نخواســت. 
ــرد:  ــان ک ــات خاطرنش ــت اصالح ــور در دول ــر کش وزی
اصالح طلبــان و شــورای عالــی سیاســت گذاری بــه 
احتــرام آرای مــردم می خواســتند دوســتانه و مشــتقانه 
نظــر دهنــد کــه ایشــان نخواســتند و مــا امیدواریــم کــه 
در راه پیــش رو موفــق باشــند.  وی تاکیــد کــرد: هیــچ 
ــد  ــن نمی کنن ــا را تعیی ــرد م ــا راهب ــن گالیه ه ــک از ای ی
ایــن زمــان و مــکان اســت کــه مشــخص می کنــد بایــد 

ــای  ــم گالیه ه ــا می توانی ــم. م ــام دهی ــه کاری انج چ
مقطعــی و زودگــذر را کنــار بگذاریــم و از آن هــا چشــم 
ــق باشــیم.  او  ــه مســیر موف ــا در ادام ــم ت پوشــی کنی
ــی سیاســت گذاری  ــاره ادامــه فعالیــت شــورای عال درب
آینــده  در  آن  و کار  و همچنیــن ســاز  اصالح طلبــان 
عالــی  شــورای  ادامــه کار  بــرای  تصمیــم  گفــت: 
سیاســت گذاری اصالح طلبــان گرفتــه شــده اســت؛ 
ــت  ــل ثاب ــک اص ــورت ی ــه ص ــورا ب ــی ش ــاختار فعل س
ــا  ــی از موفقیت ه ــه ارزیاب ــظ شــود و ســپس کمیت حف
و ناکامی هایــی کــه احیانــًا شــورا در مســیر داشــته 

ــد. ــه کن ــع آوری و تهی ــاتی را جم گزاراش

تذکر مطهری به دولت:

 زودتر وزیر علوم را معرفی کنید 

معاون اول رییس جمهور:

آماده مقابله با تهدیدات 
جهانی هستیم

معــاون اول رییــس جمهــور گفــت کــه بــا دنیــا راه تعامــل در پیــش گرفتیــم اما 
بــر اســاس اقدامــات بیــن المللــی ایــن تــوان را داریــم کــه بــا اتــکا بــه تــوان 
داخلــی خودمــان، کشــور را پیــش ببریــم آمــاده مقابلــه بــا تهدیــدات جهانــی 
ــن نمایشــگاه  ــری در یازدهمی ــزارش ایســنا، اســحاق جهانگی ــه گ هســتیم. ب
بیــن المللــی ایــران پالســت بــا اشــاره بــه ایــام محــرم، هفتــه دفــاع مقــدس 
ــن  ــه چنی ــرد: یکــی از کارهــای بزرگــی ک ــار ک ــی اظه و شــروع ســال تحصیل
نمایشــگاهایی دنبالــش هســتند، خــود بــاوری اســت؛ دســت یایــی بــه چنیــن 
هدفــی از کودکــی در نظــام تعلیــم و تربیــت آغــاز می شــود. بایــد تــالش کنیــم 
ــا ایــن دیــدگاه شــکل بگیــرد.  وی ادامــه  نظــام تعلیــم و تربیــت مــا هــم ب
داد: در مقطــع کنونــی الزم اســت طــرح و برنامــه هــای مختلفــی را بــرای رشــد 
پرشــتاب اقتصــادی داشــته، بــه سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی توجــه کنیم 
ــاز و چالــش هــای پیــش روی مــردم را برطــرف  و افــق هــای اقتصــادی را ب
کنیــم. بایــد بــه نســل آینــده نشــان داد کــه چگونــه مــی شــود ایــن گــره هــا را 
بــا خالقیــت بــاز کــرد.  جهانگیــری بــا اشــاره بــه ســخنرانی های متفــاوت دو 
رییــس جمهــور ایــران و آمریــکا در ســازمان ملــل گفــت: هفتــه گذشــته تصویر 
جدیــدی از دنیــا در ســازمان ملــل بــه نمایــش گذاشــته شــد. از یــک طــرف 
جنــگ طلبــی ترامــپ را دیدنــد کــه بــه نظــر مــی رســد مــی خواســتند هراســی 
ــه تجــارت اســلحه خــود برســند؛ از طــرف دیگــر ســخنان  ــا ب ــد ت ایجــاد کنن
ســنجیده رئیــس جمهــور روحانــی را شــنیدند کــه پیامــش ایــن بــود ایــران بــه 
قوانیــن بیــن المللــی پایبنــد و بــه دنبــال جهانــی بــدون خشــونت اســت. الزمه 
زندگــی در جهــان  امــروز کــه مــا در آن قــرار گرفتــه ایــم، ه توانمنــد کردن کشــور 

از نطــر تکنولــوژی، صنعتــی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت.

ــاره  ــات درب ــت اصالح ــور دول ــر کش وزی
ــارات اخیــر محمدرضــا عــارف مبنــی  اظه
ــالف  ــی ائت ــا جریان ــال 9۸ ب ــه در س ــن ک ــر ای ب
ــد کــرد، گفــت: اظهارنظــر در ایــن مــورد  نخواهن
ــه  ــت. وی ادام ــده اس ــرایط آین ــه ش ــول ب موک
ــار  ــوه رفت ــدی از نح ــری گالیه من ــک س داد: ی
ــان  ــی در جری ــای روحان ــت وجــود دارد، آق دول
گزینــش اعضــای کابینــه بــا اصالح طلبــان 
مشــورت نکــرد و واقعیــت ایــن اســت کــه 
نظــری از مــا نخواســت. اصالح طلبــان و شــورای 
ــردم  ــرام آرای م ــه احت ــت گذاری ب ــی سیاس عال
می خواســتند دوســتانه و مشــتقانه نظــر دهنــد.

بیرانونــدی، عضــو  از محمــد  نقــل  بــه  ایلنــا  خبرگــزاری 
کمیســیون آمــوزش مجلــس نوشــت کــه  معرفــی وزیــر زن در 
ایــن وزارتخانــه محتمــل نیســت و در عیــن حــال از احتمــال 
معرفــی همزمــان وزرای علــوم و نیــرو در هفتــه جــاری خبــر 
داد. او دربــاره احتمــال معرفــی سرپرســت فعلــی وزارت علــوم 
به عنــوان وزیــر نیــز گفــت: آقــای ضیــاء هاشــمی نیــز یکــی از 
گزینه هایــی اســت کــه نامــش در جلســات مختلــف مطــرح 
ــرای  ــد بگوییــم کــه جــزو گزینه هــای جــدی ب می شــود و بای
تصــدی امــور وزارت علــوم اســت و از شــانس باالیــی برخــوردار 

ــه دســتم  ــه روز گذشــته ب ــاری ک ــن اخب ــر آخری اســت و بناب
ــدی  ــمی ج ــاء هاش ــی ضی ــال معرف ــان احتم ــید، همچن رس
ــای  ــر از گزینه ه ــی دیگ ــز یک ــا نی ــی دان ــای فرج ــت. آق اس
مطــرح اســت و به جــز ایشــان، از چنــد نفــر دیگــری نیــز نــام 
ــق و ســلیمی  ــی صدی ــای خاک ــن آق ــرده می شــود. همچنی ب
ــر  ــز ب ــا را تمرک ــه مبن ــرا ک ــد؛ چ ــانس دارن ــان ش ــز همچن نی
ــش  ــوی و بی ــال ق ــه احتم ــته اند. ب ــی گذاش ــای قبل گزینه ه
ــه  ــان ب ــرو همزم ــوم و نی ــنهادی عل ــد وزرای پیش از 95 درص

ــد شــد. مجلــس معرفــی خواهن

ســردار ســرتیپ محمــد پاکپــور، فرمانــده نیــروی زمینی ســپاه 
گفــت: در رزمایــش امنیتــی محــرم عملیــات ترکیبــی با حضور 
یگان هــای پهپــادی و موشــکی و توپخانــه و هوانیــروز و زرهــی 
ــا موفقیــت انجــام شــد. مهمتریــن هــدف مــا در رزمایــش  ب
ــا  ایجــاد هماهنگــی و اجــرای عملیــات ترکیبــی رســته هــا ب
ــه فضــل الهــی ایــن امــر محقــق  ــوده اســت کــه ب یکدیگــر ب
ــده نیــروی زمینــی ســپاه تشــریح کــرد: در ایــن  شــد. فرمان
ــن  ــه تمری ــف ب ــای مختل ــه یگان ه ــر اینک ــالوه ب ــش ع رزمای
آمادگــی هــای خــود پرداختنــد، هماهنگــی آنهــا بــا یکدیگــر و 

ــه نمایــش درآمــد.  وی افــزود: منطقــه  در شــرایط واقعــی ب
رزمایــش از مناطــق مــورد عالقــه ضدانقــالب در گذشــته بــوده 
کــه بــا انجــام رزمایــش هــا و عملیــات مقتدرانــه ســپاه در آن 
منطقــه از لــوث اشــرار و ضدانقــالب پــاک شــد. او بــا اشــاره 
ــت هــای قرارگاه هــای  ــگاه مأموری ــت و جای ــه نقــش، اهمی ب
ــرزی  ــق م ــدار مناط ــت پای ــراری امنی ــپاه در برق ــی س عملیات
اظهــار کــرد: قرارگاه هــای نیــروی زمینــی ســپاه از جملــه 
ــم و  ــه طــور دائ قــرارگاه قــدس و حمــزه سیدالشــهداء )ع( ب

مســتمر در حــال انجــام عملیــات هســتند.

انجام عملیات ترکیبی در رزمایش امنیتی محرم گزینه های احتمالی وزارت علوم 

واکنش عارف به معرفی نشدن وزیر علوم
محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید در اکانت توییتر خود نوشت که روا 
نیست دانشگاه های ما سال تحصیلی جدید خود را با دغدغه نابسامانی در 

وضعیت مدیریت وزارت علوم  آغاز کنند

موسوی الری:

الریجانی کاندیدای اصالح طلبان در 1400 نیست
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کرمان ویچ

ــالم  ــه ای اع ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
کــرد: تــراز تولیــد و مصــرف انــرژی بــرق در 
اســتان کرمــان بــرای اولیــن مرتبــه درتاریــخ 
 142 میــزان  بــه  اســتان  بــرق  صنعــت 
ــی  ــر نصراله ــد.علی اصغ ــت ش ــگاوات مثب م
ــروگاه 500  ــرداری از دو نی ــره ب ــا به ــزود: ب اف
ــران و  ــام گوه ــه ن ــیرجان ب ــی در س مگاوات

ــی  ــروگاه 500 مگاوات ــل نی ــمنگان و تکمی س
شــوباد کهنــوج بــه واحــد بخــار ســطح تولیــد 
ــوان  ــون ت ــم اکن ــت و ه ــش یاف ــرق افزای ب
ــه  ــب ب ــان قری ــای کرم ــروگاه ه ــه نی منصوب
میــزان  البتــه  اســت کــه  مــگاوات   3400
ــا  ــد ب ــش تولی ــن افزای ــی از ای ــل توجه قاب
اســتان سیســتان و بلوچســتان تبــادل شــده 

اســت. وی افــزود: درحالــی کــه درتابســتان 
ســالجاری بــا توجــه بــه شــرایط گرمــای 
وهوایــی  آب  اقلیــم  وتغییــر  زودهنــگام 
کشــور، پیــک بارکشــور بــه میــزان 55 هــزار 
و400 مــگاوات رســید و برخــی اســتان هــا بــا 
ــدند،  ــه ش ــرف مواج ــدی مص ــد 16 درص رش
ــا رشــد ســه درصــدی  اســتان کرمــان تنهــا ب
نســبت بــه ســال 1395 مقــدار پیــک بــار بــه 

ــید. ــگاوات رس ــزار و 285 م دو ه

تراز تولید و مصرف برق استان مثبت شد

تعزیه خوانی در مجموعه فرهنگی شهید مطهری شهرداری کرمان 
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، از آغاز مراسم تعزیه خوانی در 
مجموعه فرهنگی تفریحی شهید مطهری شهرداری کرمان خبر داد.

تعویض فرماندار رفسنجان با مدیر کل 
سیاسی استانداری کرمان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید شهرستان رفسجان

مالنوری اگر ترفیع نمی گرفت ظلم به او بود
معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه 
گفـت: از مالنوری در سـنگر دیگری در اسـتان اسـتفاده می 
شـود و تودیع و معارفه او در مرکز اسـتان توسـط اسـتاندار 
صـورت گرفتـه و به سـمت مدیـرکل سیاسـی و انتخابات و 
تقسـیمات کشـوری اسـتانداری کرمـان منصـوب شـده اند 
و ان شـاء هللا مثـل قبـل انجـام وظیفـه خواهنـد کـرد و از 
آنجـا بهتـر مـی توانند شهرسـتان رفسـنجان را کمـک کنند. 
رابطـه  ایـن  در  باشـید  مطمئـن  داد:  ادامـه  ذکاءاسـدی 
رفسـنجان و مردمانـش ضـرر نکـرده انـد و از آنجـا بهتر می 
تواننـد کمک حال اسـتاندار و شهرسـتان رفسـنجان باشـند 
بـه هـر حـال کسـی کـه خـوب کار کـرده اسـت بایـد ترفیع 
بگیـرد و پیشـرفت کنـد و ایـن امـر اگـر در مـورد مالنـوری 

صـورت نمـی گرفـت واقعـا ظلـم بـه او بود.

تغییــر نماینده هــای دولــت در هر شــهر 
امــر عــادی و غیــر قابــل  اجتنابــی بــه 
ــا حــرف  شــمار مــی رود و هــر تغییــر ب
و حدیث هایــی همــراه می شــود کــه 
ــتان  ــه شهرس ــر ب ــار تغیی ــار قط ــن ب ای
واکنش هــای  و  رســید  رفســنجان 

ــراه داشــت.  ــه هم ــی ب متفاوت
ــی  ــه ط ــت ک ــرار اس ــن ق ــرا از ای ماج
زحمــات  از  شــنبه   روز  مراســمی 
فرمانــدار اســبق رفســنجان   حمیــد 
مالنــوری تقدیــر و  علیــار اســکندری بــه 
ــوب  ــهر منص ــن ش ــدار ای ــوان فرمان عن

ــد.  ش
ــاره و  ــک ب ــال ی ــر کام ــن تغیی ــا ای ام
غافــل گیــر کننــده بــود بــه طــوری 
کــه پنــج شــنبه خبــر ایــن انتصــاب در 

فضــای رســانه ای پیچیــد. 
ــن  ــاب ای ــن انتص ــب ای ــکات جال از ن
اســت کــه علیــار اســکندری نســب 

ســمت مدیــر کل سیاســی و انتخابــات 
اســتانداری  کشــوری  تقســیمات  و 
ــد  ــای حمی ــه ج ــت  ب ــده داش ــر عه ب
ــت و  ــجان رف ــدار رفس ــوری فرمان مالن
ــوری  ــه او داد و مالن ــود را ب ــمت خ س
راهــی اســتانداری کرمان شــد. از  ظاهر 
ماجــرا ایــن مســئله اســتدالل می شــود 
ــه  کــه اســتاندار قصــد دارد در ایــن گون
ــل  ــی عم ــه ای ضربت ــه گون ــات ب انتصاب
کنــد کــه کمتریــن حاشــیه ای را داشــته 
ــر  ــر تغیی ــن ام ــارز ای ــه ب ــد. نمون باش
توحیــدی  علــی  محمــد  ناگهانــی  
علــی  انتصــاب  و  کرمــان  فرمانــدار 
بابایــی کــه در دوره چهــارم شــورای 
شــهر کرمــان ســکان شــهرداری کرمــان 
بــه ســمت  داشــت   بــه دســت  را 
سرپرســت فرمانــداری کرمــان بــود. 
ــی  ــا واکنش های ــاب ب ــن انتص ــه ای ک
ــه   ــع و معارف ــود و در روز تودی ــراه ب هم
مــردم  نماینــدگان  از  کنایه هایــی 
ــوش  ــه گ ــس ب ــان و راور در مجل کرم
ــن  ــز همی ــان نی ــخن آن ــورد.  س می خ

ــود: چــرا اســتاندار پنــج شــنبه  مــورد ب
ــنبه  ــد و ش ــر می کن ــه تغیی ــم ب تصمی
مراســم اجــرا می شــود و مشــورتی در 
ــود.   ــه نمی ش ــا گرفت ــورد از م ــن م ای

مخالفت ها از رییس 
شورای شهر رفسنجان 

شروع شد 
در مراســم تودیــع و معارفــه حجــت 
رییــس  هاشــمیان  علــی  االســالم 
حضــور  رفســنجان   شــهر  شــورای 
ــه می شــود دلیــل حضــور  نیافــت. گفت
ــدار   ــاب فرمان ــدم انتخ ــن وی  ع نیافت

بومــی بــرای رفســنجان اســت. 

دامنه مخالفت ها به امام 
جمعه شهر ر سید

ــام  ــور ام ــی پ ــالم رمضان ــت االس حج
هــای  خطبــه  در  رفســنجان  جمعــه 
ــن  ــتاندار ای ــت: از اس ــه  گف ــاز جمع نم
ــه  ــم ک ــت را داری ــش و درخواس خواه
اقــای مالنــوری را یــک یــا دو ســال در 

رفســنجان نگــه دارد و اگــر فرمانــدار مــا 
عــوض شــود بایــد یــک نفــر از داخــل 
شــهر باشــد و از جنــاح هــای سیاســی 
ــن صــورت  ــر ای ــف نباشــد در غی مختل
بــا او همــکاری نخواهیــم کــرد.الزم بــه 
ذکــر حجــت االســالم رمضانــی از جملــه 
افــراد مخالــف دولــت بــه شــمار می رود 
وی  ســخنرانی های  در  مــورد  وایــن 
کامــال مشــهود اســت ولــی  او بــا حمید 
مالنــوری کــه بــه نوعــی نماینــده دولــت 
ــه  ــد رابط ــاب می ش ــنجان حس در رفس

ــی داشــت.  خوب

مخافت ها به جلسه 
تودیع و معارفه رسید 

در ایــن جلســه کــه  امــام جمعــه 
رفســنجان و  نماینــده مــردم رفســنجان 
ــتند   در  ــور داش ــز حض ــس نی در مجل
ســخنرانی خــود گالیه هــای خــود را 

ــد. ــرح کردن مط
ــام  ــور ام ــی پ ــالم رمضان ــت االس حج
جمعــه  امــام  رفســنجان  جمعــه 
رفســنجان گفــت: نظــر اســتاندار محترم 
بــرای ما ارزشــمند اســت و خوشــحالیم 
ــی  ــدند ول ــدگار ش ــتان مان در راس اس
نمــی خواســتیم از ابزارهایــی بــرای 

ــای  اعمــال فشــار اســتفاده کــرده و آق
مالنــوری را اینجــا نگــه داریــم. وی 
بیــان داشــت: آقــای مالنــوری در عرصه 
ــی،  ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــای مختل ه
اقتصــادی و سیاســی و ... تمــام تــوان 
و درایــت خــود را در برقــراری امنیــت و 
تعامــل بــا مدیــران و مهلــت بــه آنهــا را 
بــه خــرج داد بــه نحــوی کــه کمتریــن 
ــم  ــه و نی ــا را در س ــب ه ــزل و نص ع

ــتیم.  ــته داش ــال گذش س

اینگونه عزل و نصب 
ها برای ما قابل قبول 

نیست
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در 
ــاره  ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
بــه تغییــر ناگهانــی فرمانــدار رفســنجان 
گفــت: اینگونــه عــزل و نصــب هــا 
بــرای مــا قابــل قبــول نیســت. احمــد 
داشــت:  اظهــار  محمــدی  انارکــی 
مالنــوری  در بســیاری از زمینه هــا از 
جملــه فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی 
و ... کارهــای بزرگــی انجــام داد کــه 
گزینه هــا  از  بســیاری  در  رفســنجان 

جــزو بهترین هــای اســتان شــد. 

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
تـالش  بـا  گفـت :  رودبارجنـوب 
مامـوران پلیـس ایـن شهرسـتان یـک بانـد 
آن  عضـو  سـه  و  شناسـایی  احشـام  سـارق 

دستگیر شدند.
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا 
اشـاره بـه انعقـاد تفاهـم نامـه ای با 
سـازمان زنـدان های کشـور گفـت: آموزش و 
پـرورش ظرفیـت آمـوزش از راه دور و غیـر 
حضـوری را بـرای زندانیان فراهم کرده اسـت. 
مجتبـی زینـی وند در جلسـه شـورای آموزش 
و پرورش اسـتان کرمان، اظهار کرد: اسـتاندار 
کرمـان بـا نـگاه توسـعه گرایانـه از آمـوزش 
پـرورش اسـتان حمایـت و پشـتیبانی مـی 
کنـد و باتوجـه بـه ظرفیـت هـای این اسـتان 
توسـعه آمـوزش و پـرورش  بـا برنامـه ریزی 

روز به روز رو به رشد است.
مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 10 پروژه 
نیمـه تمـام توسـط خیریـن در سـال گذشـته 
در  درس  449 کالس  شـد گفـت:  تکمیـل 
اسـتان کرمان استاندارد سـازی شـد. غالمرضا 
رجایـی امـروز در جلسـه شـورای آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان که با حضـور زینی وند 
معـاون وزیـر آمـوزش  و پـرورش و رییـس 
توسـعه  و  غیردولتـی  مـدارس  سـازمان 
شـد  برگـزار  مردمـی  مشـارکت های 
آمـوزش  اصلـی  ارکان  از  یکـی  اظهارداشـت: 

فضای فیزیکی است.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه 
صـرف  جنبـه  از  مـدارس  بایـد 
آموزشـی خـارج شـوند، گفـت: مدرک گرایـی 

یک معضل بزرگ در کشور است.
مدیـر کل آموزش و پرورش اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان 
کرمـان در حـال حاضـر بـه هـزار و 700 کالس 
درسـی نیاز دارد گفت: هر سـاله حدود شـش 
جمعیـت  بـه  دانش آمـوز  هـزار  هفـت  تـا 

دانش آموزی کرمان اضافه می شود.
ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رییـس 
اسـالمی شهرسـتان نرماشـیر گفت: 
20 گـروه تعزیه خوانـی زیـر نظـر اداره فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان نرماشـیر در ایام 

محرم به فعالیت می پردازند.
و  آمـوزش  عمرانـی  طـرح   سـه 
رفسـنجان  شهرسـتان  در  پـرورش 
کلنگ زنـی و افتتـاح شـد. صبـح روز گذشـته 
مدیـرکل  محسـن بیگی  محمـد  حضـور  بـا 
آمـوزش و پرورش اسـتان کرمـان و جمعی از 
نمازخانـه  احـداث  مسـووالن محلـی، کلنـگ 
دبسـتان دخترانـه شـاهد بـه مسـاحت  264 
مترمربـع بـه همـت خانـواده شـهید حسـن 

اسماعیلی به زمین زده شد.

گزیده ها

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

ــزل، ســبب  ــتاری در من ــت هــای پرس مراقب
ــروری در  ــای غیرض ــتری ه ــگیری از بس پیش
ــه،  ــود و درنتیج ــی ش ــتانی م ــز بیمارس مراک
کاهــش هزینــه هــای درمــان، نســبت بــه زمان 
بســتری دربیمارســتان و کاهــش خطرابتــال بــه 
عفونــت هــای بیمارســتانی را بــه دنبــال خواهد 

داشــت. 
مدیرپرســتاری  زاده،  رحیــم  جــواد  محمــد 
ــن  ــت: در ای ــم گف ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
آغــوش  بــه  تــر  ســریع  بازگشــت  روش، 
خانــواده، آســایش و اطمینــان بیمــار و خانواده 

ــود. ــی ش ــم م ــز فراه اش نی

ــتاری وزارت  ــت پرس ــد معاون ــال تاکی ــه دنب ب
ــرای  ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
و  ایمــن  پرســتاری  هــای  مراقبــت  ارائــه 
مطمئــن درمنــزل، لیســتی ازمراکــز معتبــر 
ازســوی  بــم،  درشهرســتان  مجــوز  دارای  و 
معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم 
در اختیــار بیمارســتان پاســتور ایــن شهرســتان 
قــرار گرفــت تــا بیمارانــی کــه نیازمنــد بــه ایــن 
خدمــات هســتند از مراقبــت هــای پرســتاری 

ــوند. ــد ش ــره من ــبی به مناس
ــرایط  ــه از ش ــم در ادام ــتاری ب ــراداره پرس مدی
ــزل  ــت پرســتاری در من ــز مراقب تاســیس مرک
ــان تاســیس شــامل  گفــت:  شــرایط متقاضی
شــرایط عمومــی و اختصاصــی  اســت: از جمله 

شــرایط عمومــی:
1-داشــتن تابعیــت ایرانــی 2- التــزام بــه 

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران
3-  تدیــن بــه دیــن مبیــن اســالم و یــا یکــی 
از ادیــان رســمی کشــور مصــرح در قانــون 
ــوء  ــدم س ــی ع ــه گواه ــور4- ارائ ــی کش اساس
پیشــینه موثــر کیفــری و عــدم اعتیــاد بــه مواد 
ــام  ــی انج ــه گواه ــردان 5- ارائ ــدر و روانگ مخ
دوره یــا معافیــت از طــرح قانــون خدمــت 
پزشــکان و پیراپزشــکان 6- ارائــه مــدرک مبنی 
بــر رســیدگی بــه وضــع مشــمولیت از اداره 
ــت  ــه صالحی ــه پروان ــی 7- ارائ ــه عموم وظیف
ــه دار(  ــای پروان ــروه ه ــر) گ ــه ای معتب حرف

شــرایط اختصاصــی: 1-  موســس مرکــز) 
شــخص حقیقــی( رییــس مرکز/مســئول فنی   
ــا  ــدرک کارشناســی پرســتاری ب ــودن م -دارا ب
حداقــل 5 ســال  ســابقه کاربالینــی  - دارا 
ــرای  ــد و دکت ــی ارش ــدرک کارشناس ــودن م ب

ــی ــابقه کاربالین ــال س ــا دو س ــتاری ب پرس
  ) حقوقــی  شــخص  مرکــز)  موســس   -2
اشــخاص حقوقــی شــامل شــرکت هــای 
تعاونــی خدمــات بهداشــتی درمانــی و یا ســایر 
ــت و  ــات اداری صالحی ــا و موسس ــرکت ه ش
ــه الزم اســت  ــی باشــند ک ــی م شناســنامه مل
حداقــل دوســوم اعضای موســس از پرســتاران 
دارای شــرایط مذکــور باشــند. تبصــره:  گذرانــدن 
طــرح جــزو ســوابق کاری محســوب مــی شــود 
جهــت راه انــدازی مرکــز کســب موافقــت 
ــه  ــت اولی ــد موافق ــی باش ــی م ــی الزام اصول
کمیســیون مــاده 20 دانشــگاه جهــت تاســیس 
ــتند  ــدارک مس ــاس م ــه براس ــت ک ــز اس مرک
ارائــه شــده توســط متقاضــی تاســیس مرکــز 
صــادر مــی شــود و بــه متقاضــی اجــازه ادامــه 
رونــد کار تــا بهــره بــرداری از مرکــز را مــی دهــد 

ایــن موافقتنامــه مجــوزی بــرای فعالیــت 
مرکــز نمــی باشــد و غیرقابــل واگــذاری بــه 

غیــر اســت. اعتبــار آن جهــت تاســیس مرکز از 
تاریــخ صــدور بــه مــدت منــدرج در ایــن آییــن 
نامــه مــی باشــد و در صــورت عدم اســتفاده در 
ایــن مــدت الزم اســت تقاضــای جدیــد ارائــه 
ــط وزارت  ــی توس ــت اصول ــرم موافق ــود. ف ش
ــه  ــد اخــذ پروان ــه بع ــردد. مرحل ــی گ ــالغ م اب
بهــره بــرداری ) پروانــه تاســیس( مــی باشــد 
ــی  ــی تمام ــس از ط ــه پ ــورت ک ــن ص ــه ای ب
مراحــل الزم، ارزیابــی و تاییــد محــل، فضــای 
نیــروی  تجهیــزات،  ســاختمان،  فیزیکــی، 
ــه و  ــن نام ــن آیی ــاس ای ــانی و...  براس انس
اســتانداردها و دســتورالعمل هــای مربوطــه 
ــادر  ــاده 20 دانشــگاه ص توســط کمیســیون م
ــذاری  ــل واگ ــه غیرقاب ــن پروان مــی شــود . ای
ــال  ــار آن 5   س ــدت اعتب ــت و م ــه غیراس ب

ــود. خواهــد ب

شرایط تاسیس مراکز مراقبت پرستاری در منزل
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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

صمت

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در نظــر دارد اجــرای عملیــات آبیــاری و مراقبــت از پــروژه فضــای 
ســبز حاشــیه کمربنــدی باغیــن – ماهــان بــا مشــخصات ذیــل را طبــق مفــاد اســناد ایــن مناقصــه بــا انجــام ارزیابــی 
کیفــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای صالحیــت و رتبــه معتبــر )در رشــته آبیــاری و کشــاورزی( واگــذار نمایــد 

)دارا بــودن کــد / شناســه ملــی بــرای شــرکت در مناقصــه الزامــی اســت(.
ضمنا نوع تضمین به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

الزم بــه ذکــر اســت مناقصــه گــران ابتــدا ارزیابــی کیفــی شــده و پــس از کســب حداقــل امتیــاز )60متیــاز( پــاکات 
پیشــنهادی آنهــا در جلســه کمیســیون مناقصــات بازگشــایی مــی گــردد.

هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ــورای  ــورخ 96/6/12 ش ــماره 96/114 م ــوز ش ــه مج ــه ب ــا توج ــار ب ــهرداری جوپ ش
اســالمی در نظــر دارد نســبت بــه فــروش 12 قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در بلــوار 
ــتان  ــهرک جوپارس ــه در ش ــک قطع ــی 1/3595 و ی ــالک تفکیک ــه از پ ــت، 2 قطع والی
ــرکت در  ــان ش ــذا متقاضی ــد. ل ــدام نمای ــی اق ــده کتب ــق مزای ــار از طری ــهر جوپ ش
ــا در نظــر گرفتــن مراتــب ذیــل پیشــنهاد خــود را حداکثــر تــا  مزایــده مــی تواننــد ب
تاریــخ 96/07/20 بــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه امــور مالــی شــهرداری 
ــا بازگشــایی پیشــنهادات در تاریــخ 96/07/22 ســاعت  ــار تحویــل نماینــد. ضمن جوپ

ــرد. 10 صــورت مــی پذی
ــده  ــناد مزای ــوط در اس ــات مرب ــات و جزئی ــایر اطالع ــی و س ــه اراض ــت پای 1-قیم

ــد. ــی باش ــالک م ــره ام ــا دای ــی ب ــور مال ــدرج و در ام من
2-ســپرده نفــرات اول و دوم و ســوم در صــورت انصــراف از خریــد بــه نفــع شــهرداری 

ضبــط خواهــد شــد.
3-شــهرداری در رد یا قبول هر یکی از پیشــنهادات مختار است.
4-هزینــه درج آگهی و کارشناســی برعهده خریداران خواهد بود.

5-تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا واریــز بحســاب 
ــورد  ــه م ــر قطع ــت کل ه ــادن 5%  قیم ــناد( مع ــدرج در اس ــهرداری )من ــپرده ش س

ــد. ــی باش ــده م مزای

 آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم
(شماره 12190-96(  )نوبت دوم( آگهی مزایده

حجم عملیاتموضوع مناقصهشهرستان
مبلغ تضمین

)ریال(

مبلغ برآورد اولیه براساس فهرست 
بهای رشته آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال 1396)ریال(

290369/000/0007/371/124/800 هکتارآبیاری و مراقبتکرمان

پس از درج آگهی نوبت اول تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 96/7/6مهلتدریافت اسناد

 تحویل پیشنهادات و اسناد
ارزیابی کیفی

تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 96/7/25مهلت

محل
 بلوار جمهوری اسالمی – نرسیده به چهارراه فرهنگیان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان – امور پیمانها 

بررسی اسناد ارزیابی کیفی
زمان

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/7/26

ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/7/27بازگشایی پیشنهادات

ضمنا آگهی و اسناد این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس:http://iets.mporg.ir قابل دسترسی 
info@kerman.frw.org.ir : می باشد. آدرس پست الکترونیک

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

(نوبت اول(

یزدان پناه شهردار جوپار شناسه 88819

مدیــر عامــل هلدینــگ توســعه 
رکــورد  از  ایــران  روی  معــادن 
شــکنی تولیــد شــمش روی در 
اردشــیر  داد.  خبــر  ایــن گــروه 
رکــورد  گفــت:  محمــدی  ســعد 
جدیــد تولیــد هشــت هــزار و 198 
تــن شــمش روی در شــهریور مــاه 
ثبــت شد.اردشــیر ســعد محمــدی 
در ادامــه دســتیابی بــه ایــن رکــورد 
ــزود:  ــت و اف ــابقه دانس ــی س را ب
هشــت  از  بیــش  اســتحصال 
ــم  ــمش روی آن ه ــن ش ــزار ت ه

در شــرایط کاهــش بــی ســابقه 
و  داخلــی  معدنــی  مــواد  عیــار 
موانــع تامیــن خــاک از منابــع 
خارجــی، بــر اهمیــت دســتیابی 
ــد. ــده می افزای ــاد ش ــورد ی ــه رک ب
شــد:  آور  یــاد  ســعدمحمدی 
بــرای نیــل بــه ایــن موفقیــت 
روی  »تولیــد  شــرکت های 
بندرعبــاس« بــا تولیــد هــزار و 250 
تــن، »کالســیمین« بــا تولیــد ســه 
روی  »ذوب  و  تــن   591 و  هــزار 
بافــق« بــا تولیــد هــزار و 374 تــن 

شــمش روی کــه بــه ترتیــب در 60 
ــته  ــاه گذش ــاه و 11 م ــاه، 2۸ م م
بیشــترین  بــوده،  ســابقه  بــی 
نقــش را ایفــا کــرده انــد. بــه گفتــه 
وی همچنیــن دو شــرکت فــرآوری 
مــواد معدنــی ایــران نیــز بــا 573 
تــن تولیــد، ذوب و روی قشــم بــا 
922 تــن تولیــد، شــرکت ملــی 
ســرب و روی ایــران بــا 4۸9 تــن 
ــت  ــا ثب ــاه ب ــهریور م ــد در ش تولی
ــراه  ــاله هم ــج س ــد پن ــورد تولی رک
بــا  اسیدســازان  شدند.شــرکت 
ــی  ــت رکــورد 11 هــزار و 985 تن ثب
ــد  ــترین تولی ــهریور 96 بیش در ش

ــاند. ــت رس ــه ثب ــه را ب ماهان

تولید شمش»روی« رکورد زد

نخستین کاداستر صنفی
در کرمان فعال شد

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: اســتان 
کرمــان بــرای ایجــاد شــفافیت در حــوزه اصنــاف نخســتین اســتانی اســت 
کــه کاداســتر صنفــی را تشــکیل و عملیاتــی کــرده اســت. مهــدی حســینی 
ــای  ــف ه ــام صن ــات تم ــی اطالع ــتر صنف ــکیل کاداس ــا تش ــزود: ب ــژاد اف ن
فعــال در اســتان کرمــان بــه صــورت شــفاف در دســترس خواهــد بــود و در 
ایــن راســتا راه انــدازی یــک اپلیکیشــن موبایــل را در دســتور کار قــرار دادیــم 
بــه ایــن صــورت کــه هــر فــردی در صــورت نیــاز بــه خدمــات یــک صنــف 
بــا اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن مــی توانــد نزدیــک تریــن واحــد صنفــی بــه 
ــی  ــات صنف ــه خدم ــزان هزین ــد از می ــی توان ــی م ــد و حت ــدا کن خــود را پی

مربــوط مطلــع شــود.
ــع  ــروژه منتف ــن پ ــدازی ای ــر اینکــه عمــوم مــردم از راه ان ــد ب ــا تاکی وی ب
مــی شــوند خاطرنشــان کــرد: تــا پایــان امســال تعــداد هفــت اتحادیــه را 

وارد ایــن کاداســتر خواهیــم کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان در شــاخص هــای معدنــی بــه شــدت 
رشــد کــرده اســت عنــوان کــرد: ســال گذشــته کاداســتر معدنــی را در اســتان 
شــروع کردیــم و تاکنــون چندیــن پهنــه معدنــی جدیــد تعریــف شــده و در 
حــال حاضــر اطالعــات حــوزه معــدن و محــدوده هــای معدنــی کرمــان بــه 

طــور کامــال شــفاف در دســترس ســرمایه گــذاران قــرار گرفتــه اســت.
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــال راهــی هســتیم ت ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی ــژاد ب حســینی ن
ــار  ــم اظه ــت کنی ــتان را تقوی ــک اس ــادن کوچ ــگ، مع ــک هلدین ــف ی تعری
کــرد: امــروز 385 پروانــه بهــره بــرداری در کرمــان وجــود دارد کــه تنهــا 4/5 
درصــد جــی دی پــی ایــن اســتان را محقــق مــی کنــد در حالــی کــه 99.6 
درصــد جــی دی پــی اســتان توســط پنــج معــدن بــزرگ محقــق مــی شــود.

صادرات فوالد ایران با رشد 12 درصدی به 2.۶ میلیون تن رسید
صادرات فوالد ایران در پنج ماهه نخست 96 با رشد 12 درصدی نسبت به مدت 

مشابه در سال قبل به دو میلیون و 645 هزار و 660 تن رسید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خبر داد:

افتتاح رسمی کارخانه گندله سازي شهر کرمان 
تا یک ماه آینده

در ادامـه پورابراهیمـی بیـان 
نمـود: جهـت برطرف شـدن 
ایـن  مالـی  تامیـن  مشـکل 
پـروژه طـی نامـه ای ایـن موضـوع 
در دسـتور کار کمیسـیون اقتصادی 
قـرار گرفتـه اسـت و ظـرف مـدت 
آینـده نشسـت  تـا دو هفتـه  یـک 
مشـترک بـا مدیـران ارشـد صندوق 
مشـکل  حـل  بـرای  ملـی  توسـعه 
هـا  پـروژه  ایـن  مالـی  تامیـن 
اقتصـادی  کمیسـیون  محـل  در 

مجلـس  برگـزار مـی شـود.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
ــرداری  ــره ب ــاز به ــالمی از آغ ــورای اس ش
طــرح بــزرگ کارخانــه گندلــه ســازی 
ــون  ــت 2/5 میلی ــا ظرفی ــان ب ــهر کرم ش
ــر  ــده خب ــا يــك مــاه آين تــن در ســال ت
ــد  ــی در بازدی داد.  محمدرضــا پورابراهیم
ایرانیــان  بوتیــای  فــوالد  مجتمــع  از 
کرمــان و پروژه هــای صنعتــی و معدنــی 
ــر از  ــن تقدی ــد ضم ــع بازدی ــن مجتم ای
ــده  ــام ش ــای  انج ــالش ه ــات و ت زحم
ــع  ــن مجتم ــی ای ــل اجرای ــط عوام توس
بــزرگ صنعتــی اظهــار کــرد: بــا پــی 
شــرکت  شــده  انجــام  هــای  گیــری 
 91 در ســال  ایرانیــان  بوتیــای  فــوالد 
توســط شــرکت هلدینــگ میدکــو در 
بــه مســاحت 451 هکتــار در  زمینــی 
ــدف  ــا ه ــان ب ــهر کرم ــری ش 27 کیلومت
احیــای  گندلــه،  کارخانجــات  ایجــاد 
ســیکل  نیــروگاه  و  فــوالد  مســتقیم، 
ــود  ــت خ ــی  فعالی ــی 450 مگاوات ترکیب
را آغــاز نمــود. آن طــور کــه ایســنا نوشــته 
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
ــه  ــه گندل ــزود: در حــال حاضــر کارخان اف

ســازی بــه ظرفیــت 2/5 میلیــون تــن در 
ــه مســاحت 50 هکتــار احــداث  زمینــی ب
بــا اشــتغالزایی 200 نفــر بــه صــورت 
مســتقیم و نزدیــک بــه دو هــزار نفــر بــه 
ــر مســتقیم از خــرداد 96 راه  صــورت غی

ــت. ــده اس ــی ش ــدازی آزمایش ان
ــن   ــون ای ــم اکن ــزود: ه ــی اف  پورابراهیم
کارخانــه  بــا تولیــد آزمایشــی کار خــود را 
شــروع کــرده اســت  و پیــش بینــی مــی 
شــود تــا یــک مــاه آینــده بــه طور رســمی  

فعالیــت خــود را آغــاز خواهــد کــرد.
وی میــزان ســرمایه گــذاری در این پروژه 
را چهــار هــزار میلیــارد تومــان عنــوان کــرد 
ــن  ــل از ای ــرداری کام ــا بهره ب ــزود: ب و اف
پــروژه زمینــه اشــتغال بــرای حــدود 
و  مســتقیم  به صــورت  نفــر  دوهــزار 
به صــورت غیر مســتقیم  نفــر  20 هــزار 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
از ایجــاد کارخانــه احیــا مســتقیم دو 
 1/5 ســازی  فــوالد  و  تنــی  میلیــون  
میلیــون تنــی در ســال خبــر داد و افــزود: 
مراحــل ســاخت ایــن دو واحــد درزمینــی 

ــون  ــم اکن ــار ه ــاحت 276 هکت ــه مس ب
ــس از  ــه پ ــد ک ــی باش ــرا م ــال اج در ح
ــه  ــر ب ــتغال 500 نف ــه اش ــدازی زمین را ان
صــورت مســتقیم و نزدیــک بــه 16 هــزار  
ــم  ــر مســتقیم فراه ــورت غی ــه ص ــر ب نف

ــد. مــی کن
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
بــه  اشــاره  بــا  اســالمی  شــورای 
ــه  اقدامــات مثبــت انجــام شــده در زمین
اشــتغالزایی در شهرســتان کرمــان خاطــر 
نشــان کــرد: بــا اقدامــات صــورت گرفتــه 
در بحــث اشــتغال در شهرســتان کرمــان 
امیدواریــم بــا بهــره بــرداری کامــل از 
ایــن مجتمــع صنعتــی تــا حــدودی 
ــتان  ــکاری را در اس ــکل بی ــم مش بتوانی

ــم. ــل نمایی ــان ح کرم
ــد  ــدس پورمن ــد مهن ــن بازدی ــه ای در ادام
مدیرعامــل شــرکت میدکــو بــا بیــان 
مالــی   تامیــن  بــا  مرتبــط  مشــکالت 
ــازی  ــوالد س ــتقیم و ف ــا مس ــروژه احی پ
ابــراز کــرد: علــی الرغــم همــه مشــکالت 
و کاســتی هــا رونــد اجــرای پــروژه گندلــه 
ســازی متوقــف نشــده اســت امــا در 

خصــوص کارخانــه احیــا مســتقیم و 
فــوالد ســازی در بحــث تامیــن مالــی بــا 
ــس  ــه از رئی مشــکل مواجــه هســتیم ک
ــا  ــس تقاض ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
داریــم بــا توجــه بــه حــوزه فعالیــت 
خــود در کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــن  ــی ای ــعه مل ــدوق توس ــق صن از طری
موضــوع را پــی گیــری و حــل نمایــد. وی  
ــا برطــرف شــدن  ــراز امیــدواری کــرد ب اب
مشــکل تامیــن مالــی کارخانــه احیــا 
مســتقیم و فــوالد ســازی تــا پایــان 
ســال 97 مجتمــع بــزرگ فــوالد بوتیــای 
ایرانیــان شهرســتان کرمــان بــه طــور 

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به ــل ب کام



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1002 | دو شنبه 3 مهر 1396

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر پیام دیروز
استان ها   صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه »عسلویه« از فراهم شدن زیر 
ساخت های سرمایه گذاری چینی ها در این 

استان خبر داد.

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
پیگیری جدی برای تفکیک حوزه انتخابیه 

فروس و طبس خبر داد. 

روزنامه »سپهر غرب« ازبی آبی قطب 
سیب زمینی در همدان خبر داد. 

روزنامه »خراسان شمالی« 
در گزارشی به افزایش 54 درصدی حوادث 

پرداخته است. 

روزنامه »تماشا« به درخواست  اساتید 
علوم پزشکی شیراز برای ادامه فالیت رئیس 

دانشگاه پرداخته است. 

روزنامه »دیارسبز« در گزارشی به 
ضرورت اجرای طرح های پسماند پرداخته 

است.

روزنامه »دریا« در گزارشی از نماینده 
مجلس این استان از مدیریت جدید هرمزگان 

در فرصتهای توسعه  خبر داد. 

روزنامه »کاغذ وطن« از زمین های 
مردم منوجان و باز خریدن آن ها خبر داد. 

روزنامه »اصفهان امروز« در 
گزارشی به بازگشایی کارخانه پلی اکریل بعد از 

شش ماه تعطیلی پرداخته است . 

روزنامه »پیام« از مراسم معارفه شهردار 
منتخب کرج خبر داد.  

روزنامه »خراسان رضوی« در 
گزارشی از معاون دادستان استان به شرایط 
فعالیت بازاریابی شبکه ای خراسان رضوی 

پرداخته است.

روزنامه »مهد تمدن « از برگزاری 
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در 

مقیاس بین المللی خبر داد. 

بوشهر

خراسان 
جنوبی

همدان

خراسان 
شمالی

فارس

مازندران

هرمزگان

جنوب 
کرمان

اصفهان

البرز

خراسان 
رضوی

آذربایجان
 شرقی
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نگاه دیدنی های حیات وحش در هفته ای که گذشت
در گزارش زیر تصاویر منتخب حیات وحش را مشاهده می کنید که در هفته  

گذشته به ثبت رسیده اند.

عکس نشنال جئوگرافیک حمله شغالی را به یک پرنده در طبیعت زمستانی بلغارستان نشان می دهد.کابینه موقت در زمان جنگ جهانی اول برای مقابله با تهاجم روس و انگلیس تشکیل شد
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خانواده زن جوانی که در جنایت شبانه قربانی سوءظن برادرشوهرش شده و همراه 
دختر چهار ساله اش به قتل رسیده بود، ادعای عامل جنایت را رد کرده و خواستار 
قصاصش شده اند. 

کالهبــردار هشــت میلیــارد تومانــی کــه ســعی 
داشــت بــا تغییــر چهــره ماهرانــه ازکشــورخارج 
شــود ســرانجام بــا شناســایی مخفیگاهــش شناســایی 

ودستگیر شد.
ــت 500  ــه درخواس ــران ک ــر عم ــدگان دکت رباین
ــالش  ــا ت ــد ، ب ــرده بودن ــوور از وی ک ــزار ی ه
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ 
دســتگیر شــدند . مرکــز اطــالع رســانی پلیــس آگاهــی 
ــس از  ــه پ ــی ک ــرد: آدم ربایان ــالم ک ــزرگ اع ــران ب ته
ــورد آســیب جســمی  ــدس عمــران او را م ربایــش مهن
قــرار داده و از او و خانــواده اش درخواســت مبلــغ 500 
هــزار یــورو کــرده بودنــد ، روز گذشــته در ســه عملیــات 
ــاد و  ــلطان آب ــرج ، س ــهر ک ــق مهرش ــه در مناط جداگان
ــی  ــس آگاه ــم پلی ــه اداره یازده ــتگیر و ب ــالح دس ف
تهــران بــزرگ منتقــل شــدند ؛ متهمیــن در همــان 
ــرد  ــمی ف ــی و آزار جس ــه آدم ربای ــه ب ــات اولی تحقیق

ربوده شــده اعتراف کردند .
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
شهرســتان گرمــی گفــت: فـــردی کــه از طریــق 
بــه دار آویختــن یــک قـــاده ســگ باعــث جریحــه دار 
ــعبه 101  ــود در ش ــده ب ــی ش ــات عموم ــدن احساس ش
دادگاه کیفــری دو گرمــی بــه تحمــل 74 ضربــه شــالق 

تعزیری محکوم شد.
 رییــس کالنتــری 144 جوادیــه تهرانپــارس 
ــارقان  ــد س ــدام بان ــروز از انه ــح ام ــب صب فات
ســریالی و حرفــه ای خــودرو و لــوازم خــودرو بــه 
ــادی  ــر زی ــزدا 3 و مقادی ــودروی م ــف خ ــراه کش هم
ــه هــزارو 500 فقــره ســرقت  امــوال مســروقه و اقــرار ب

لوازم خودرو خبر داد.
رئیــس پلیــس راه اســتان ایــالم گفت:برخــورد 
ــر پیــاده در محــور  ــا عاب یکدســتگاه کامیــون ب
ایــالم - مهــران باعــث مــرگ ایــن عابــر شــد. ســرهنگ 
رضــا همتــی زاده  گفت:فــردی کــه در ایــن حادثــه 
رانندگــی جــان باخــت از کارگــران )نگهبان(شــرکت 

راهسازی این محور بود.
رییــس ســازمان محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 
ــری  ــت: پیگی ــان، گف ــودرو ضارب ــایی خ شناس

برای دســتگیری متخلفان در حال انجام است.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــری، ریی ــی کالنت عیس
زیســت امــروز بــا حضــور در بخــش آی ســی یــو 
ــرودی  ــی لنگ ــید عل ــران از س ــهریار ته ــتان ش بیمارس

ــرد. ــادت ک ــاوه ای عی ــروح س ــان مج ــط ب محی
معــاون امــداد و نجــات هالل احمــر اســتان 
ــده در  ــوردان مفقودش ــات کوهن ــمنان از نج س

کوه های شاهوار خبر داد.
معــاون امــداد ونجــات جمعیــت هــالل احمــر 
البرزگفــت: برخــورد یــک دســتگاه خــودرو 
ســمند بــا پــژو 405 و خــاور منجــر بــه مصدومیــت ســه 

نفر شد.

گزیده ها

کالهبرداری قتل
درخواسـت  بـه  کـه  جـوان  زن 
مدیـره  هیـأت  عضـو  همسـرش، 
شـرکت خانوادگـی شـده بـود بعد 
از طـالق باخبـر شـد همسـرش 10 
میلیـارد تومـان برایـش مالیات و بدهی باقی گذاشـته اسـت. 
همزمـان بـا نخسـتین روزهـای پاییز »سـارا« - 35 سـاله - 
وارد شـعبه 244 دادگاه خانـواده شـد. در آن لحظـات دعـا می 
کـرد ایـن آخریـن بـار باشـد کـه در دادگاه حاضـر مـی شـود. 
امـا شـواهد نشـان مـی داد تا مـدت ها بایـد بـه دادگاه های 
مختلـف رفـت و آمـد کنـد تـا شـاید گوشـه ای ازمشـکالتش 
حـل شـود. چـرا که مثـل یک سـریال دنباله دار هـر روز فصل 
تـازه ای از مشـکالت فـراوان در زندگی اش گشـوده می شـد. 
آشـنایی دختـر و پسـر جـوان درسـت 20 سـال پیش بـود که 
سـارا بـا »فریـد« آشـنا شـد. آن هـا در یـک شهرسـتان دور 
از پایتخـت همسـایه بودنـد و گاهـی یکدیگـر را در کوچـه و 
خیابـان مـی دیدند. درسـت 6 سـال پیش، سـارا کـه به رفت 
و آمدهـای فریـد مشـکوک شـده بـود بـه شـرکت همسـرش 
رفـت امـا از دیدن چنـد زن خوش لباس، قد بلنـد و الغراندام 

به عنـوان همـکاران فریـد تعجـب کـرد. اما بـاز هم فریـد ادعا 
کـرد کـه در حرفـه بازرگانـی الزم اسـت کـه خانم هـای جوان و 
شـیک پـوش در شـرکت حضـور داشـته باشـند. با ایـن حال 
یـک شـب زن غریبـه ای با سـارا تمـاس گرفـت و از راز ازدواج 
پنهانـی فریـد بـا یکـی از همکارانش پـرده برداشـت. از همان 
روز زندگـی خانوادگـی زن و شـوهر جـوان بـه هـم ریخـت و 
دعواهـای آنهـا شـروع شـد. سـارا تصـور می کـرد که بـا طالق، 
از دسـت همسـر دروغگـو و خیانتـکارش  رهـا شـده و زندگی 
آرامـی در کنـار فرزندش خواهد داشـت. اما تصـورات او وقتی 
نقـش بـر آب شـد کـه سـال گذشـته هنـگام سـفر بـه خـارج 
در فـرودگاه فهمیـد کـه ممنـوع الخـروج شـده اسـت. دلیـل 
ضبـط گذرنامـه سـارا هم بدهـی مالیاتی چهار میلیـارد تومانی 
بابـت شـرکت خانوادگی شـان بـود. زن جـوان که تـازه خبردار 
شـده بـود همسـرش با داللـی و واسـطه گـری و دریافت وام 
مبالـغ زیـادی بـه جیب زده اسـت، در اوج ناراحتـی و ناباوری 
از یـک وکیـل کمـک گرفـت تـا دربـاره فعالیت هـای شـوهر 
سـابقش اطالعاتـی به دسـت آورد، ایـن در حالی بـود که فرید 

و دوسـتان بانفـوذش بازداشـت شـده بودند.

بررسـی پیامک هـای تلفـن همـراه 
اسـتاد دانشـگاه کـه پـس از قتـل 
چهـار عضو خانـواده اش خودکشـی 
کـرده، حکایـت از ایـن دارد که وی 
از بیـم مراجعـه طلبـکاران بـه خانـواده اش، دسـت بـه ایـن 
جنایـت زده اسـت. بررسـی پیامک هـای تلفـن همراه اسـتاد 
دانشـگاه کـه پـس از قتل چهار عضـو خانواده اش خودکشـی 
کـرده، حکایـت از ایـن دارد کـه وی از بیم مراجعـه طلبکاران 
بـه خانـواده اش، دسـت بـه ایـن جنایـت زده اسـت. سـاعت 
21 شـامگاه دوشـنبه سـیزدهم شـهریور ماه امسـال، قاضـی 
دشـتبان، بازپـرس ویـژه قتـل دادسـرای امـور جنایـی تهران 
بـا تمـاس تلفنـی مأمـوران کالنتـری 124 قلهـک از قتل سـه 
عضـو یـک خانـواده در خانـه ای حوالـی خیابـان یخچـال بـا 
خبـر و همـراه تیمـی از کارآگاهـان راهـی محـل شـد. تیـم 
جنایـی در محـل حادثـه با جسـد پـدر خانواده به نـام پژمان 
40 سـاله و مـادر خانـواده مینـو 36 سـاله و پسـر خانـواده 
از ایـن  پارسـا 12 سـاله روبـه رو شـدند. بررسـی ها حکایـت 
داشـت پژمـان عامـل این حادثه ابتدا همسـر و بعد پسـرش 

را بـا ضربـات چاقـو بـه قتـل رسـانده و در ادامـه هـم بـه 
زندگـی اش پایـان داده اسـت.در حالـی کـه تحقیقـات درباره 
ایـن حادثـه ادامه داشـت، مأمـوران دریافتنـد روز حادثه پدر 
و مـادر پژمـان از شهرسـتان کرمـان بـه تهـران آمده انـد. در 
ادامـه مأمـوران بـرای بررسـی حادثـه راهـی محـل کار پژمان 
در خیابـان پاسـداران شـدند و داخـل دفتـر کار وی با جسـد 
غـرق در خـون پـدر و مادرپژمان روبه رو شـدند که بررسـی ها 
نشـان داد وی بـه بهانـه ای پـدر و مـادرش را بـه دفتر کارش 
کشـانده و ابتـدا آنهـا را بـه قتـل رسـانده و بعـد بـه سـراغ 
همسـر و پسـرش رفتـه اسـت. قاضـی محمـد شـهریاری، 
سرپرسـت دادسـرای امـور جنایـی تهران دربـاره انگیـزه این 
جنایـت گفـت: پـس از ایـن حادثـه تیـم جنایـی تحقیقـات 
گسـترده ای را بـرای بـر مـال شـدن راز ایـن جنایت آغـاز کرد. 
ابتـدا فرضیه هـای زیـادی دربـاره اختـالف خانوادگـی، ارتباط 
پنهانـی، اعتقـادات خـاص و موارد دیگـر مطرح بود تـا اینکه 
در تحقیقـات میدانـی و گفت وگـو با بسـتگان وی بـه پیامکی 
از عامـل ایـن حادثـه رسـیدیم کـه سـال قبـل بـه یکـی از 

دوسـتانش در کشـور امریـکا فرسـتاده بـود.

بدهکاری 10 میلیارد تومانی مرد شیاد 
برای همسر مطلقه

پیامک 6 میلیاردی راز قتل عام خانوادگی در خیابان 
یخچال تهران را برمال کرد

اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
ــه  ــی ک ــر گزارش ــا ب ــت:  بن ــران گف ته
بــه مــن داده انــد قــرار منــع تعقیــب 
بــرای متهــم ردیــف دوم در خصــوص 
قتــل بــه خانــواده بنیتــا ابــالغ شــده 
و آنهــا نیــز قــرار صــادره را امضــا 
کــرده و نســبت بــه آن اعتراضــی 

ند. نداشــته ا

 سرپرسـت دادگاه های کیفری یک استان تهران از صدور 
حکـم قصـاص، حبس و شـالق برای سـه متهـم پرونده 
»بنیتـا« خبر داد. محسـن افتخاری گفـت: پس از صدور 
حکم قصـاص و مجازات های تکمیلی بـرای متهم ردیف 
اول قتـل دخترک هشـت ماهـه، دادگاه کیفـری متهمان 
ردیـف دوم و سـوم پرونـده را نیـز بـه حبـس و شـالق 
محکـوم کـرد. دادگاه همچنیـن برای متهمـان ردیف دوم 
و سـوم مجازات هـای تکمیلـی صادر کرده اسـت.بنیتا دو 
مـاه پیـش همـراه با خـودرو پـدرش ربوده شـد که پس 
از 6 شـبانه روزپلیـس پیکـر بی جان دختر هشـت ماهه 
را رهـا شـده در خـودرو کشـف کرد.در جریان رسـیدگی به 
پرونـده، والدیـن بنیتـا بـرای متهمـان ردیـف اول و دوم 
پرونـده تقاضـای قصاص کـرده بودند که پـس از تکمیل 
تحقیقـات دادسـرا، برای متهـم ردیف دوم منـع پیگرد از 
قتـل صـادر شـد کـه در جریـان برگـزاری دادگاه، والدیـن 
بنیتـا بـه ایـن حکـم اعتـراض کردند.جعفـر کوشـا وکیل 
خانـواده قربانـی پرونـده اظهارداشـت: اعتـراض خانـواده 
بنیتـا بـه قوت خود باقی اسـت و پیگیری پـس از اطالع 
کامـل از رأی متهمـان انجام می شـود. خانـواده بنیتا قرار 
منـع تعقیـب متهـم ردیـف دوم را امضـا کرده انددرهمین 
حـال رییس کل دادگسـتری اسـتان تهـران نیز گفت: بنا 
بـر گزارشـی کـه بـه مـن داده انـد قرار منـع تعقیـب برای 

متهـم ردیـف دوم در خصوص قتل بـه خانواده بنیتا ابالغ 
شـده و آنهـا نیـز قرار صـادره را امضا کرده و نسـبت به آن 
اعتراضی نداشته اند.غالمحسـین اسـماعیلی در خصوص 
اظهـارات خانـواده بنیتـا مبنی بـر عدم ابـالغ منع تعقیب 
متهـم ردیـف دوم پرونـده در موضوع قتـل گفت: آنچه که 
در دادگاه رسـیدگی شـد، بـر مبنـای کیفرخواسـت صادره 

از دادسـرا بود.
چارچـوب  در  رسـیدگی  دادگاه  تکلیـف  افـزود:  وی 
کیفرخواسـت  در  هـم  دادسـرا  و  اسـت  کیفرخواسـت 
تنظیمـی بـرای متهم ردیـف دوم مشـارکت در قتل کودک 

را عنـوان نکـرده بـود.

صدور حکم متهمان 

پرونده »بنیتا«

دختـر جـوان و سـه مـرد کـه بـا هـم نقشـه 
را  آن  و  طراحـی  را  پولـدار  پیرمـرد  ربـودن 
اجـرا کـرده بودنـد دیروز پـای میـز محاکمه 
ایسـتادند. متهمـان شـاکی را شـکنجه داده 
و بـدن وی را بـا اسـید سـوزانده و موجـب 
نابینایـی یـک چشـم وی شـده بودنـد. در 
جلسـه رسـیدگی بـه ایـن پرونده کـه دیروز 
در شـعبه دوم دادگاه کیفـری یـک اسـتان 
تهـران بـه ریاسـت قاضـی محسـن زالـی و 
بـا حضـور یـک مستشـار تشـکیل شـد ابتدا 
را خوانـد.  دادسـتان کیفرخواسـت  نماینـده 
اسـت  متهـم  25سـاله  پرسـتو  وی گفـت: 
بیسـتم مـرداد سـال 95 بـا همدسـتی سـه 
مـرد بـه نـام هـای جـواد، حبیـب و میثم و 
طبـق نقشـه از پیش طراحی شـده یک مرد 
70 سـاله بـه نـام اسـماعیل را کـه مهنـدس 
اش  خانـه  مقابـل  از  بـود  سـاختمان  و  راه 
در شـمال تهـران ربودنـد و وی را بـه باغـی 
هشـتگرد کـرج منتقـل کردنـد. متهمـان بـا 
بـا  بدنـش  ایـن مـرد و سـوزاندن  شـکنجه 
اسـید قصـد داشـتند امـوال میلیـاردی وی 
را بـه نـام خودشـان سـند بزننـد. اکنـون بـا 
توجـه بـه مـدرک هـای موجـود در پرونـده 
سـپس  دارم.  کیفـر  تقاضـای  برایشـان 

و گفـت:  ایسـتاد  ویـژه  جایـگاه  در  شـاکی 
بعـد از فـوت همسـرم بـه تنهایـی در خانـه 
باغـم زندگـی می کردم.پرسـتو یکسـال قبل 
از ایـن ماجـرا مقابـل در خانـه ام آمد و ادعا 
کـرد کاسـکو او از قفـس پریـده و وارد باغم 
شـده اسـت. او شـماره تلفنـش را بـه مـن 
داد تـا در صورتـی کـه کاسـکو را پیـدا کـردم 

بـا او تمـاس بگیـرم.
مدتـی بعـد وی بـه همـراه سـه مـرد دیگـر 
مقابـل در خانـه ام آمدنـد و مـرا ربودند. آنها 
مـرا شـکنجه کردنـد و کتک زدنـد. ضربه ای 
کـه در ایـن ماجرا به سـرم وارد شـد موجب 
شـده تـا بینایـی چشـم چپـم را از دسـت 
بدهـم. پرسـتو همچنیـن بـرای اینکـه سـند 
خانـه ام را بـه نام او بزنم مقداری اسـید به 
پشـتم ریخـت و مـرا شـکنجه کرد. تـا اینکه 
توانسـتم بـا کمـک یکـی از متهمـان بـه نام 
متهمـان  همـه  از  مـن  کنـم.  فـرار  حبیـب 
و  نابینایـی چشـمم  بـرای  و  دارم  شـکایت 

اسیدپاشـی قصـاص مـی خواهـم.
جـواد  نـام  بـه  اول  ردیـف  متهـم  سـپس 
29سـاله روبـه روی قضـات ایسـتاد و منکر 
ربایـی، سـرقت  آدم  اتهامـات مشـارکت در 
عمـدی  صدمـات  ایـراد  و  آزار  بـه  مقـرون 

بـه شـاکی شـد. سـپس پرسـتو کـه بـا قرار 
وثیقـه آزاد اسـت در جایـگاه ویژه ایسـتاد و 
گفـت: مـن و دوسـتم میثـم از قبـل پیرمرد 
بـا هـم شـرط  مـا  را مـی شـناختیم.  تنهـا 
خانـه  بـه  بتوانیـم  تـا  بودیـم  بنـدی کـرده 
اسـماعیل راه پیـدا کنیـم. مـن با اسـماعیل 
طـرح دوسـتی ریختـم و او به من پیشـنهاد 
ازدواج داد. گفتـه بـود اگـر بـه او ازدواج کنم 
یـک هشـتم از اموالـش را بـه نامـم سـند 
بـاغ دو  تنهایـی در خانـه  بـه  او  زنـد.  مـی 
هـزار متـری زندگـی مـی کـرد کـه چنـد بـار 
وی  ربـودن  نقشـه  و  رفتـم  اش  خانـه  بـه 
را کشـیدم. امـا مـن دسـتی در شـکنجه و 

اسـید پاشـی بـه او نداشـتم. فقـط وقتـی 
در ماشـین نشسـته بودیـم و پیرمـرد بـرای 
پیـاده شـدن تقـال مـی کـرد در آینـه دیـدم 
کـه جـواد دو ضربـه بـا مشـت بـه گیجـگاه 
اسـماعیل زد. سـپس حبیـب 28سـاله بـه 
در  مشـارکت  گفـت:  وی  پرداخـت.  دفـاع 
آدم ربایـی را قبـول نـدارم. بـه مـن گفتـه 
بودنـد موضوع ناموسـی اسـت و قصد دارند 
همیـن  بـه  بدهنـد.  گوشـمالی  را  پیرمـرد 
خاطـر پذیرفتـم تـا بـا انهـا همـکاری کنـم. 
امـا در بیـن راه وقتـی فهمیـدم موضوع آدم 
و  اسـتفاده کـردم  از فرصـت  اسـت  ربایـی 

دادم. فـراری  را  اسـماعیل 

نقشه شرم آور برای پیرمرد 
پولدار تهرانی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ورزش تیم هندبال مس کرمان در هفته ی اول رقابت های لیگ برتر هندبال کشور، 
در اراک و برابر میزبانش تیم هپکو با اختالف یک گل و با نتیجه 23 بر 22 

شکست خورد و لیگ را با باخت آغاز کرد.

صحبت های مجتبی جباری پیرامون اتفاقات استقالل

هشت محبوب استقالل؛ باز هم شاکی

شــاکی  هشــت  جبــاری,  مجتبــی 
در  اســتقالل،  یــا هشــت محبــوب 
ــال  ــار س ــد از چه ــل بع ــدای فص ابت
ــه اســتقالل  ــران ب ــال ای دوری از فوتب
بازگشــت و امیــدوار بــود کــه بــا ایــن 
تیــم روزهــای خــوب گذشــته را تکــرار 

ــد. کن
ــاب  ــدان ب ــتقالل چن ــرایط اس ــا ش ام

ــج  ــت و نتای ــش نرف ــاری پی ــر جب نظ
اســتقالل در هفتــه هــای  ضعیــف 
اخــراج  بــه  منجــر  ابتــدا  ابتدایــی 
ــد  ــتقالل ش ــران اس ــوی مدی او از س
از  منصوریــان  علیرضــا  ســپس  و 

هدایــت ایــن تیــم اســتعفا داد.
ــی  ــاری صحبــت هــای جذاب حــاال جب
بــا ســایت ورزش ســه  گفتگــو  در 
ــده ای از آن را  ــه چکی ــام داده ک انج

ــد. ــی خوانی ــه م در ادام
رفتــم  قطــر  فوتبــال  بــه  زمانیکــه 
ــود و  ــازه ب ــن ت ــرای م ــز ب ــه چی هم

فکــر مــی کــردم ابتــدای راه هســتم. 
ــر داشــتم.  ــار ســال خــوب در قط چه
ــش  ــکوت و آرام ــر س ــال قط در فوتب
ــد  ــی آین ــزرگ م ــان ب ــت. بازیکن هس
شــرایط  ماننــد  چیــز  همــه  امــا 
ــا  ــگاه تنه ــت و در ورزش ــی اس تمرین
رســمی  و  دار  شــماره  لبــاس  بــا 
ــت. ــی نیس ــم و هیجان ــابقه داری مس

مــا در ایــن ســالهایک قــدم جلــو 
مــا  کردیــم.  پســرفت  و  نرفتیــم 
ــتیم و  ــاز هس ــخ س ــر ی ــم درگی گفتی
هنوزیــخ قالبــی ســر تمریــن مــی 

نایلــون  ســلفن،  مشــکل  آورنــد. 
ماســاژورهاداریم.  بــرای  روغــن  و 
ــت  ــی اس ــای فوتبال ــل ه ــا حداق اینه
ــرح  ــن مط ــه م ــت ک ــده دار اس و خن

ــم. ــی کن م
اردوی  در  اســتقالل  مدیــران 
پــول  خودشــان  بــا  ارمنســتان 
ــد  ــی ب ــرایط خیل ــن ش ــتند و ای نداش
بــود. خیلــی بــد اســت کــه از بازیکــن 
اســتقالل مــی پرســند شــما چنــد دالر 
ــن اســتقالل  ــد؟ از بازیک ــورو داری و ی
خواســتند کــه پــول بدهــد و تعــدادی 
از بچــه هــا کــه پــول داشــتند، دادنــد. 
ــد  در ســالن غذاخــوری را بســته بودن
ــالن  ــه از س ــد ک ــی دادن ــازه نم و اج
آنالیــز اســتفاده کنیــم. قبــل از جلســه 
پــول هــا را بردیــم و پــول دادیــم تــا 

ــم. ــتفاده کنی ــات اس از امکان
تمــام  اســتقاللی  یــک  منصوریــان 
را  اســتقالل  خیلــی  و  بــود  عیــار 

دوســت دارد. همــه چیــز را بــرای 
ــه  ــا هم ــت. ب ــی خواس ــم م ــن تی ای
دنبــال  را  مربــی گــری  وجــودش 
ــه  ــار نتیج ــت فش ــرد. هیچوق ــی ک م
نگرفتــن را بــه بازیکنــان انتقــال نــداد 
و هیچوقــت تشــر نمــی زد و همیشــه 

ــی زد. ــرف م ــدواری ح ــا امی ب
دولــت بایــد امکانــات اولیــه یــک 
ایــن میــزان  بــا  باشــگاه ورزشــی 
ــن  ــج ای ــد. نتای ــدار را درســت کن طرف
تیــم بــه گــوش رئیــس جمهــور مــی 

ــت. ــم اس ــی مه ــد و خیل رس
را  کیفیتــم  عملهایــم،  خاطــر  بــه 
از دســت دادم؛ زیــرا نمــی توانــم 
شــده  ســخت  و کار  تمریــن کنــم 
ــای  ــارک پ ــر ایفم ــی دکت اســت. وقت
ــن 20  ــوی م ــت زان ــد گف ــن را دی م
ــض  ــد تعوی ــر اســت و بای ســال پیرت

مفصــل انجــام دهــم.

ــدن  ــته ش ــار گذاش ــس از کن ــه پ ــایعاتی ک ــی از ش یک
جبــاری از اســتقالل بــه وجــود آمــد، احتمــال خداحافظی 
او از فوتبــال بــود. جبــاری در ایــن خصــوص گفتــه: اول 
دوســت دارم مســووالن جــواب بدهنــد کــه چــه فکــری 
کردنــد کــه چــرا مــن و مهــدی رحمتــی را کنــار گذاشــتند 
و بعــد دربــاره تصمیمــم صحبــت خواهــم کــرد. شــرایط 

ســخت شــده زیــرا انــرژی جوانــی نیســت.
ــش  ــاری پی ــر جب ــاب نظ ــدان ب ــتقالل چن ــرایط اس ش
نرفــت و نتایــج ضعیــف اســتقالل در هفتــه هــای 
ــران  ــوی مدی ــراج او از س ــه اخ ــر ب ــدا منج ــی ابت ابتدای

ــد. ــتقالل ش اس

فوتبال
والیبال

ســرمربی پرســپولیس 
حضــور  خصــوص  در 
ــر الهــالل عربســتان  براب
ــگ  ــی لی ــه نهای در نیم
ــم،  ــه گفت ــن همیش ــت: م ــیا گف ــان آس قهرمان
ــا  ــود؛ ام ــن می ش ــران تامی ــگ ای ــی از لی زندگ
ــادی  ــک ش ــد ی ــیا می توان ــان آس ــگ قهرمان لی

ــم. ــذت ببری ــا از آن ل ــد ت ــف باش مضاع
ــرای  ــه ب ــکلی ک ــاره مش ــچ درب ــو ایوانکووی برانک
ــن  ــت: ای ــده گف ــود آم ــه وج ــی ب ــدی طارم مه
فقــدان بزرگــی بــرای ماســت. مهــدی دو ســال 
پیاپــی بهتریــن بازیکــن و آقــای گل مســابقات 
ــز  ــان نی ــگ قهرمان ــای گل لی ــی آق ــود و حت ب

ــت. هس
ــب  ــاال مرتک ــفانه ح ــت: متاس ــه گف وی در ادام
اشــتباهی شــده و مشــاوران خوبــی نداشــته 
تجربــه  افــرادی کــه  بــا  متاســفانه  اســت. 

داشــتند مشــورت نکــرد؛ افــرادی کــه شــاید 
قبــال بــا ایــن مشــکالت برخــورد داشــتند. حتــی 
ــا  ــه تنه ــانس آورده ک ــه ش ــم ک ــم بگوی می توان

ــت. ــده اس ــروم ش ــاه مح ــار م چه
چــه  اینکــه  مــورد  در  پرســپولیس  ســرمربی 
برنامــه ای بــرای ایــن بازیکــن و اینکــه بتوانــد 
آمادگــی بدنــی و روحــی خــود را در چهــار مــاه آینده 
ــالش  ــام ت ــا تم ــت: م ــد در نظــر دارد گف ــظ کن حف
خــود را خواهیــم کــرد در وهلــه اول در طــول ایــن 
مــدت شــرایط و فــرم خــود را حفــظ کنــد و حتــی 

ــد.  ــم کن ــرفت ه ــات پیش ــی جزیی در برخ
احمــد  شــدن  اضافــه  از  همچنیــن  برانکــو 
نورالهــی بــه ترکیــب پرســپولیس خبــر داد و 
ــازی  ــوز ب ــی مج ــد نورالله ــره احم ــت: باالخ گف
ــد  ــد ش ــق خواه ــم ملح ــه تی ــردا ب ــت و ف گرف
ــره  ــب 11 نف ــور در ترکی ــرای حض ــت ب و در رقاب

ــود. ــد ب خواه

والیبــال  ملــی  تیــم 
ــا در  ــن روزه ــوان ای بان
و  دارد  حضــور  تایلنــد 
در گــروه ب آســیا در 
ــان  ــی جه ــی قهرمان چارچــوب مســابقات انتخاب

بــه مصــاف حریفــان خــود مــی رود.
ــی  ــم مل ــت تی ــر، سرپرس ــن  اخگ ــم روش مری
میزبانــی  مــورد شــرایط  در  بانــوان  والیبــال 
ــت  ــوب اس ــد خ ــی تایلن ــت: میزبان ــد گف تایلن
امــا تنهــا مســئله ای کــه بایــد بــرای آن فکــری 

ــت. ــه اس ــئله تغذی ــود، مس ــیده ش اندیش
وی بــا بیــان اینکــه نــوع غــذای کشــورهای 
اســت،  متفــاوت  ایــران  بــا  آســیا  شــرق 
تصریــح کــرد: بازیکنــان کمــی بــا بی میلــی 
ــا  ــا آنجایــی کــه توانســتیم ب ــد، ت غــذا می خورن
ــن مشــکل را برطــرف  ــرون ای ــذا از بی ــد غ خری
کردیــم. امــا اگــر در آینــده بــرای ایــن موضــوع 

ای  چــاره  آســیا  والیبــال  کنفدراســیون  در 
ــت. ــر اس ــود، بهت ــیده ش اندیش

ــکال  ــه تکنی ــه داد: در جلس ــر ادام ــن اخگ روش
میتینــگ ایــن مــورد را مطــرح کردیــم؛ امــا 
بــاز هــم آن غذایــی کــه بازیکنــان دوســت 
در  اصلــی  مشــکل  نشــد.  باشــند،  داشــته 
غذاهــای تایلنــدی ادویــه هاســت کــه بــا مــزاج 

بازیکنــان ســازگاری نــدارد.
بــه اعتقــاد روشــن اخگــر بازیکنــان حرفــه 
ــازگار  ــرایط س ــا ش ــود را ب ــد خ ــد بتوانن ای بای
ــد و  ــت ش ــان صحب ــا بازیکن ــت: ب ــد و گف کنن
ــه  ــم ک ــح دادی ــان توضی ــزام برایش ــل از اع قب
ــرایط  ــا ش ــود را ب ــد خ ــه ای بای ــن حرف بازیک
هماهنــگ کنــد، امــا وقتــی از نزدیــک مــی 
ــا  ــن غذاه ــا ای ــان ب ــرژی بازیکن ــه ان ــم ک بینی
ــان  ــم از آن ــی کنی ــعی م ــود، س ــن نمی ش تامی

حمایــت کنیــم.

گالیه بانوان والیبالیست از تغذیه برانکو: طارمی مشاوران خوبی نداشت
نامناسب در تایلند

مصدومیت شدید وین رونی و شکستگی
از ناحیه ابرو در بازی اورتون و بورنموث

سلفی پرسپولیسی ها در فرودگاه امام خمینی 
پیش از سفر به ابوظبی

بازتاب محرومیت طارمی در سایت »عاجل« 
عربستان. طارمی 4 ماه از هرگونه بازی 

رسمی در سطح ملی و بین المللی محروم شد.

جدول

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما

برنامه مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا

سهشنبه 4 مهر 

الهالل عربستان - پرسپولیس 

چهارشنبه 5 مهر 

 شانگهای SIPG - اوراوا ردز

سهشنبه 25 مهر

 پرسپولیس - الهالل عربستان 

چهارشنبه 26 مهر

اوراواردز ژاپن - شانگهای چین

برنامه بازی های لیگ برتر

هفته هشتم
سه شنبه 4 مهر 96 

سپیدرود رشت - استقالل تهران

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران

گسترش فوالد تبریز – تراکتورسازی تبریز

نفت تهران – فوالد مبارکه سپاهان

سیاه جامگان مشهد – پیکان تهران

فوالد خوزستان - استقالل خوزستان

پارس جنوبی جم – پدیده خراسان

)بازی تیم هایی که بازیکنانشان در تیم ملی 

نمی باشند پنجشنبه ششم مهر ماه برگزار 

می شود(

هفته نهم
پنجشنبه 20 مهر 96  

پیکان تهران - گسترش فوالد تبریز

فوالد مبارکه سپاهان - سیاه جامگان مشهد

جمعه 21 مهر 96 

پدیده خراسان - ذوب آهن اصفهان

صنعت نفت آبادان – نفت تهران

سایپا تهران - سپیدرود رشت

تراکتورسازی تبریز - پارس جنوبی جم

استقالل تهران - فوالد خوزستان

)با صعود پرسپولیس به نیمه نهایی آسیا، 

دیدار این تیم مقابل استقالل خوزستان در 

تاریخ دیگری برگزار می شود.(

نتایج هفته پنجم لیگ یک
دوشنبه 27 شهریور

راه آهن 0-0ماشین سازی تبریز 

آلومینیوم اراک  1-1 نفت  م.سلیمان 

خونه به خونه  1-2 فجر سپاسی 

برق جدید شیراز 1-0اکسین البرز 

ملوان  3-2 مس کرمان 

شهرداری تبریز 2-2 بادران تهران 

شهرداری ماهشهر2-2 نساجی مازندران 

گل گهرسیرجان  0-0 مس رفسنجان 

ایران جوان بوشهر 0-0 صبای قم

برنامه بازی های لیگ یک

هفته ششم
دوشنبه 3 مهر 1396 

 اکسین البرز - شهرداری ماهشهر   

مس کرمان - برق جدید شیراز   

فجرسپاسی شیراز - ایران جوان بوشهر   

ماشین سازی تبریز - آلومینیوم اراک   

نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندران

صبای قم - گل گهر سیرجان

بادران تهران - راه آهن تهران

مس رفسنجان - شهرداری تبریز

نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1002 | دو شنبه 3 مهر 1396

12
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 سرگرمی

افقی
1- از جزایر جنوبی كشورمان - علم حفظ 

تعادل میان درآمد و خرج، میان مناسبات 

تولیدی و رشد اقتصادی با برنامه ریزی 

درازمدت و كوتاه و توسعه تولید داخلی و 

تجارت خارجی

2- گوشه دان - بز كوهی - موش خرما

3- باالی چشم - نوعی گیاه دارویی - 

جاهل

4- خوگیری - رهایی - حیله گر

5- محل نگهداری اسرار - شمشیر زن - 

فرمان اتومبیل - ساده

6- دارو - نوعی جواهر كم ارزش - جعبه 

مقوایی

7- موزه ای در كشور تونس - حكم و 

دستور - حرف همراهی تازی

8- ملون - دست اشنان - شترها

9- فیلسوف - عنكبوت - رسم كردن و 

كشیدن

10- شروع - درحال دویدن - كامل

11- راه كوتاه - شكوه و عظمت - از توابع 

استان یزد - عود

12- شیوا - جمع »نیت« - از انواع 

طبقه بندی اقتصاد

13- مهمترین ابزار سیاست های مالی - 

بالكن - ضربه ای كه گوشت را ببرد

14- نشانی - راه - مربوط به بهشت

15- نام بورسی در آمریكا - پردرآمدترین 

استودیو هالیوودی در سال 2007

عمودی 
1- اقتصاددان آمریكایی متولد 1921 

كه موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد - 

محافظ در

2- آبراهه - پایتخت كشور آ نگوال - خرید 

و فروش

3- چراگاه ایالت - از سازها - اخوت

4- گیاه خورشی - درسی نوشتنی - 

كالبد

5- تكرار حرف سی و یكم - خوب - نام 

آذری - آخرین یكان

6- از ایاالت دیدنی و توریستی 

هندوستان - جایی كه در آن به داد و 

ستد اوراق بهادار می پردازند - چاشنی 

ساالد

7- صف لشكر - از مهم ترین مواد كانی 

غیرفلزی ایران - مستمری

8- گریه با صدای بسیار بلند - كمپرس 

- سفر فرنگی

9- آنكه شغلش انجام معامالت تجاری 

است - سخت اندوهناك - به جز

10- طایفه - از غول های آلومینیومی 

جهان در كانادا - اشعه مجهول

11- الفبای موسیقی - حرف درد - كاهل 

- من و تو

12- دیوار كوتاه - ماالمال - كاله و تخت 

و چتر پادشاهی

13- عمل فرستادن كاال از كشوری به 

كشور دیگر - گلزار - گهواره

14- سهل - آشكار - قسمت و سهم

15- از ورزشكاران - تركیبی است از 

تحصیالت یا كسب علم در تخصص 

خاص و امكان به كارگیری این معلومات 

در تخصص خاص

جدول شماره 1002

سودوکو شماره 1002

پاسخ سودوکو شماره 1001

بادمجان ها را بشویید و کالهک آنها را بگیرید. الزم 
نیسـت سـر بادمجـان را کامـل جـدا کنیـد ، فقـط 
قسـمتهای اضافـی آن را ببرید.همچنیـن نیازی به 
گرفتن پوسـت بادمجان ها نیسـت. با یک چاقوی 
تیـز روی بادمجـان هـا یـک شـکافی طولـی ایجاد 
کنیـد. دقـت کنیـد تـا حـدی شـکاف دهیـد کـه 

پوست بادمجان از پشت پاره نشود.
بادمجـان هـا را در یک قابلمه آب قـرار دهید و روی 
حـرارت بگذاریـد تـا به جـوش بیایـد. از هنگامیکه 
آب بـه جـوش آمد به مـدت 5-10 اجازه دهید کمی 
بپزنـد) بسـته یـه نـوع بادمجـان و درشـت یـا ریز 
بـودن آن ایـن زمـان مـی توانـد متغیـر باشـد(. 
بادمجـان ها در حدی بایـد بپزند که فقط کمی نرم 
شـوند. اگر بیش از حد در آب بجوشـند وا می روند 
و زیبایی ترشـی کم می شـود. سـپس بادمجان ها 
را در صافـی ریختـه و اجـازه دهیـد تـا آب آن کامال 
گرفتـه شـود. مـی توانیـد یـک سـینی یا بشـقاب 
روی بادمجان ها قرار دهید و یک جسـم سـنگین 
روی آن بگذاریـد تـا تحت فشـار آب بادمجـان هـا 

کامـال و سـریعتر گرفتـه شـود ) البتـه وزن جسـم 
سـنگین نبایـد در حدی باشـد که بادمجـان ها را له 

کند!( 
هویـج را بـه صورت خـالل های نازک بـرش بزنید. 
پیـاز را ریـز خـرد کنید. فلفل دلمـه ای را به قطعات 
دلخـواه خـرد کنیـد) بهتـر اسـت برش هـای فلفل 
دلمه ای درشـت تر باشـد تا در ترشـی دیده شـود 
و رنگ سـبز آن باعث جلوه بیشـتر ترشـی شـود(. 
پوسـت سـیرها را نیـز گرفته و بصـورت نگینی خرد 
کنیـد. در کاسـه ای هویـج، پیاز،سـیر ، فلفل دلمه 
ای، نعنـا، نمـک و فلفل را با یکدیگـر مخلوط کنید. 
داخـل شـکم هر بادمجـان مقداری از مخلـوط مواد 
خرد شـده بریزید. بادمجان ها را کمی فشـار دهید 
تـا دو لبـه کمی بهم نزدیک شـوند و مـواد داخل آن 
بـه بیـرون نریزد. سـپس آن هـا را در ظرف بچینید 
بطوریکـه شـکاف بادمجان ها به سـمت باال باشـد. 
سـرکه را بـه آن اضافـه کنیـد، تـا حـدی سـرکه 
بریزید کـه روی بادمجـان هـا را بپوشـاند) بسـته 
بـه نـوع ظرفـی کـه انتخـاب کردیـد مقدار سـرکه 

مـی توانـد کـم و زیـاد شـود(. در ظـرف را محکـم 
ببندیـد و در جـای خنـک نگهـداری کنیـد. ترشـی 
بادمجـان شـکم پـر معمـوال پـس از 7 الـی 10 روز 

قابل خوردن است و جا می افتد. 
بهتر اسـت از بادمجان هایی اسـتفاده کنید که کمی 
تپـل و گوشـتی باشـند. اگـر بادمجـان هـا زیـادی 
باریک و قلمی باشـند ممکن اسـت مواد داخل آن 

به بیرون بریزد و ترشی شما نازیبا شود.
 

ترشی بادمجان شکم پر

دیگران بردند حسرت زین جهان
حسرتی بنهیم در جان جهان
با جهانی بی وفا ما آن کنیم
هرچه او کرده است با آن دیگران
موالنا

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: شـما امـروز انقـدر از مسـائل جزیـی خسـته 
شـده اید که حاضرید کامال تسـلیم شـده و پای خود را از همه 
چیـز کنـار بکشـید اما نیـاز به گفتن نیسـت که این نـوع رفتار 

واقعیت گریزانه اصال رفتار مناسبی نیست.
اردیبهشـت: بـا وجـود ایـن که شـما خیلـی دوسـت دارید 
مدتـی کار کـردن را تعطیـل کنیـد، ولـی بـا این حـال هنوز هم 
وقتـی کـه در حال اسـتراحت کردن هسـتید دوسـت دارید که 

کاری و فعال باشید. 
خـرداد: شـما نسـبت بـه اتفاقاتـی که افتـاده کامـال بی خبر 
هسـتید و به خاطر همیـن خیالتان راحت اسـت، ولی ناگهان 
در حالـی کـه یـک فکـر عالـی بـه ذهنتـان می رسـد از خـواب 

غفلت بیدار می شوید.
تیـر: امروز دو راه مختلف پیش روی شـما قرار گرفته اسـت 
یکـی از آنهـا بـه شـما می گویـد کـه مثـل یـک آدم خجالتـی 

خودتان را قایم کنید تا هیچ کس نتواند شما را ببیند.
مـرداد: خورشـید بـه ندرت از نشـانه شـما خارج می شـود و 
شـما خیلـی غمگیـن شـده اید. اما خاطـرات مربـوط به هفته 

قبل شما نمی تواند خیلی دوام بیاورد.
شـهریور: شـاید هفتـه گذشـته احساسـات شـما خیلـی 
قوی تـر شـده باشـند اما شـما با هیچ کـس در مـورد اتفاقاتی 
کـه تـا کنون برایتان پیـش آمده صحبت نکرده ایـد. ولی امروز 

فرصت یک گفتگوی خودمانی را از دست ندهید.
مهـر: ایـن روزهـا شـما از نظـر دیگـران خیلـی پـر انرژی تـر 
شـده اید و حتـی احسـاس می کنیـد کـه می توانیـد خیلـی 
راحـت کار بیشـتری انجـام بدهید امـا اگر شـما از اطرافیانتان 
خوشـتان نمی آیـد، قبـل از ایـن کـه ناخواسـته یـک تصمیـم 

نادرست بگیرید سعی کنید که اعصاب خود را کنترل کنید.
آبان: با وجود اینکه امروز سـرتان شـلوغ اسـت، ولی برایتان 
خـوب اسـت که کمی اسـتراحت کـرده و از بودن با دوسـتانتان 
لـذت ببریـد. بـا همکارانتـان بیـرون بروید و یـا بعـد از کارتان 

وقتتان را با چند تا از دوستان بگذرانید.
آذر: بـا وجـود اینکه هفته کاری شـما تمام شـده اسـت ولی 
باز هم فکرتان مشـغول کار اسـت. شـاید شـما دوست داشته 

باشید که شرایط خودتان را تغییر دهید.
دی: حاال که خورشـید نشـانه شـما را مالقات کرده است شما 

بیشتر احساس راحتی می کنید. 
بهمـن: یک معامله مالـی انجام بدهید. این کار شـما کمک 

می کند تا با این شخص به نتایج مشترکی برسید.
اسـفند: حتـی اگر شـما فکـر می کنید کـه می توانیـد موفق 
شـوید خورشـید و چنـد سـیاره دیگـر در هفتمیـن خانه شـما 
یعنـی خانـه دوسـتانتان قـرار دارنـد، بنابرایـن کار کـردن بـا 

دوستانتان به شما انرژی ای را که نیاز دارید می دهد.

 آیـا مـی دانید موریانه هـا قادرند 
تـا 2 روز زیر آب زنده بمانند.

قادرنـد  فیلهـا  دانیـد  مـی  آیـا   
روزانـه 60 گالـن آب و 250 کیلـو گـرم 

یونجه مصرف کنند.
 آیـا مـی دانیـد جغدهـا قـادر بـه 
حرکـت دادن چشـمان خود در کاسـه 

نیستند. چشم 
 آیـا مـی دانیـد ۸0 درصـد امـواج 
مایکـرو ویـو تلفنهـای همراه بوسـیله 

سر جذب میگردد.
فضانـوردان  قـد  دانیـد  مـی  آیـا   
هنگامـی کـه در فضـا هسـتند 5 تا 7 

سـانتی متر بلنتر میگردد.
تنهـا  بلژیـک  دانیـد   مـی  آیـا   

کشـوری است که را سانسور ندارد.
 آیـا مـی دانیـد مـوز پـر مصـرف 

ترین میوه کشـور امریکا است.
 آیـا مـی دانیـد درتمام انسـانهای 
کـره زمیـن 99.9 % شـباهت ژنتیکـی 

وجود دارد.
 آیـا مـی دانیـد  9۸.5 % از ژنهای 

انسـان و شامپانزه یکسان است.
 آیـا مـی دانیـد قلب انسـان بطور 

متوسـط 100 هزار بار در سال میتپد.
 آیـا مـی دانید  لئونـاردو داوینچی 

میباشد. قیچی  مخترع 
%جمعیـت   50 دانیـد   مـی  آیـا   
جهـان هیچـگاه در طـول حیـات خود 

از تلفن اسـتفاده نکرده اند.
آیـا مـی دانیـد در هـر 2 هفتـه   
منقـرض  جهـان  در  زبـان  یـک 

میگردد.
 آیـا مـی دانید :ون گـوگ در طول 
حیـات خـود تنهـا یکـی از نقاشـیهای 

خود را بفروش رساند.
 آیـا مـی دانیـد  پلنگهـا قادرند تا 

ارتفـاع 5 متری به باال بپرند.
  آیـا مـی دانیـد  تمـام قوهـای 
هـای  دارایـی  جـزو  انگلیـس  کشـور 

انگلیس است. ملکه 
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عرضه »ویالیی ها« در شبکه خانگی

ویالیی ها« اولین ساخته منیر قیدی به مناسبت هفته دفاع مقدس و محرم توسط 
شبکه نمایش خانگی منتشر می شود.

فیلمنقد
بـا  سـینما  منتقـد  یـک 
اشـاره به اینکـه تلویزیون 
پخـش  و  تولیـد  در 
سـریال ها  و  برنامه هـا 
بـه تکـرار افتـاده اسـت، گفـت: زمانـی کـه سـریال 
»مختارنامـه« سـاخته شـد دارای جذابیـت بـود بـه 
دلیـل اینکـه نگاه و سـاختار جدیـدی داشـت. اما از 
زمانـی کـه تلویزیـون خالـی شـده اسـت و نمی تواند 
برنامـه  جدیـدی بسـازد، سـریال »مختارنامـه« را در 
ایـام مناسـبتی تکرار می کند که دیگـر جذابیت ندارد. 
بـه گزارش ایسـنا رضا درسـتکار گفت کـه برنامه های 
مناسـبتی تلویزیون کیفیت نامناسـبی دارند و تدبیر 
مناسـبی هـم در محتـوای آن هـا وجـود نـدارد. اوایل 
انقـالب اتفاقـات بسـیار خوبـی در تلویزیـون رخ داد 
بـه ایـن معنی کـه تلویزیون فرهنگ سـنتی مذهبی 

مـا را بـه یـک فرهنـگ پویاتـر و متعالی تـر رسـاند. 
برگـزار  و روضه خوانـی در خانه هـا  مجالـس وعـظ 
می شـد و در تلویزیـون هـم برنامه هایـی سـاخته 
می شـد کـه آیـت هللا طالقانی و بهشـتی در آن حضور 
داشـتند و صحبـت می کردنـد. ایـن امـر باعـث  شـد 
کـه مجالس وعـظ، خطابـه و روضه خوانی های الکی 
جمع شـود. رسـانه باعث شـد که یک ارتقاء و اتفاق 
بـزرگ در فرهنـگ دینـی جامعه به وجـود بیاید. وی 
گفـت: بـرای ایجـاد خالقیـت  در برنامـه و سـریال ها 
بایـد اندیشـه جدیـدی وارد محتوا شـود و همچنین 
مسـؤوالن فرصـت دهنـد که برنامه سـازانی خـارج از 
حلقه خودی و مورد اعتمادشان وارد تلویزیون شوند. 
مدیـران ارشـد تلویزیون باید بـه این فکر کنند که هر 
کسـی کـه بـه درد ایـن جعبـه جادویـی می خـورد به 

بگیرند.  خدمـت 

کارگردان فیلم سـینمایی 
فیلمـش  )خانـه( کـه  اِو 
هنـر  گـروه  در  بـزودی 
نمایـش  بـه  تجربـه  و 
عمومـی درخواهـد آمد،گفـت: ایـن فیلـم هشـداری 

جامعـه! بـه  اسـت 
اصغـر یوسـفی نژاد در آسـتانه اکـران  فیلمـش در 
گـروه هنـر و تجربه در گفت وگویی با ایسـنا با اشـاره 
بـه موضـوع فیلـم اِو )ِئـو( بـا بیـان اینکـه خشـونت 
خانوادگـی در جامعه همه گیر نیسـت، گفـت: عده ای 
بـر ایـن باورنـد که باید فیلمسـاز در انتظار این باشـد 
تـا در جامعه یک بحران فراگیر شـود و بعـد درباره ی 
آن معضـل فیلـم بسـازد اما بـه عقیده مـن این نوع 

فیلـم سـاختن دیگـر ارزش و تأثیـری ندارد.
عـده ی دیگـری نیـز بـر ایـن بـاور هسـتند کـه بایـد 

فیلمسـاز یک قـدم جلوتـر از جامعه ی خـود حرکت 
کنـد بـه گونـه ای کـه اگـر جامعـه بـه مسـیر بحرانی 
متمایـل می شـود با سـاخت یک فیلم بـه جامعه ی 

خـود هشـدار دهد.
کارگـردان فیلـم دربـاره ی اینکـه گفتـه می شـد نـام 
فیلـم پـس از جشـنواره ی فجـر تغییـر خواهـد کرد، 
گفـت: تصـور می کـردم کـه تلفظ نـام ترکی فیلـم اِو 
)خانـه( بـرای هم وطنان فارسـی زبان سـخت باشـد 
امـا برخـالف تصـور خـود بعـد از جشـنواره فیلـم بـه 
همیـن نـام به خوبـی میان مردم شـناخته شـد ، به 
همیـن دلیـل ضرورتی بـرای تغییر نام آن احسـاس 

نکردم.
اکـران فیلـم اِو )خانـه( بـه تهیه کنندگـی و کارگردانی 
اصغـر یوسـفی نژاد از 23ام مهرمـاه در سـینماهای 
گروه هنر و تجربه در سراسـر کشـور آغاز خواهد شد.

تلویزیون به خالقیت 
در برنامه هایش نیاز دارد 

ِاو)خانه( به زودی
 به هنر و تجربه می آید

حامد همایون قطعه ام المصائب را برای 
محرم در فضای مجاز منتشر کرد

اولین نمایش جهانی »آذر« در جشنواره
 ونکوور کانادا

»ماه هفتم« ماجرای زنی اســت که در 
جنگ شــیمیایی شده است

»لوسیا« به مولوی می رود
کارگردانـی  بـه  »لوسـیا«  نمایـش 
شـهاب مهربـان از 12 مهرمـاه در سـالن اصلـی 

تـاالر مولـوی روی صحنـه خواهـد رفـت.
بـه  »لوسـیا«  نمایـش  مهـر،  گـزارش   بـه 
نویسـندگی شـهاب مهربـان، سـپهر زمانـی و 
کارگردانـی شـهاب مهربـان که پیـش از این در 
نوزدهمین جشـنواره تئاتر دانشـگاهی و سی  و 
پنجمین جشـنواره بین المللـی تئاتر فجر روی 
صحنـه رفتـه بود، اجراهـای عموم خـود را از 12 
مهـر در سـالن اصلـی تـاالر مولوی آغـاز خواهد 
کـرد. ایـن نمایـش تـا 5 آبـان هر شـب به جز 
شـنبه هـا سـاعت 1۸ بـه مـدت 60 دقیقـه بـه 

صحنـه خواهـد رفت.
 مجید مظفری یار »کاوه« شد

»مجیـد مظفری« نقش بارمان را در 
انیمیشـن »آخریـن داسـتان« به نویسـندگی 
و کارگردانـی اشـکان رهگذر صداپیشـگی کرد.

برنامـه ایـن هفتـه ی کانـون فیلـم 
»سـینماحقیقت« مرکـز گسـترش 
سـینمای مسـتند و تجربی، به نمایش و نقد 
فیلم مسـتند » چشـِم جنـگ« بـه کارگردانی 
یوسـف حاتمی کیـا و تهیه کنندگـی ابراهیـم 

حاتمی کیا اختصاص یافته است.
بـه گـزارش ایسـنا پخـش جشـنواره 
فیلم های سـینمایی شـبکه چهـار در 
ایـام تابسـتان کـه از دهـم تیـر مـاه آغاز شـده 
اسـت ایـن هفتـه بـه مناسـبت گرامیداشـت 
هفتـه دفـاع مقدس با پخـش 5 اثر با موضوع 
جبهـه و جنگ تحمیلـی به کار خـود پایان می 

دهد. 
مهاجر، تونل، مزرعه پدری، چشـم شیشـه ای 
و شـیدا عناویـن فیلم هـای سـینمایی اسـت 
کـه از 2 تـا 6 مهـر مـاه بـه روی آنتـن شـبکه 

چهار سـیما مـی رود.

گزیده ها



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1002 | دو شنبه 3 مهر 1396

14
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 بازار

-----

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     45,000,000 ..................................... EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید .........................................43,900,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 34,100,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 113,500,000   
32,800,000 ................................................ LX  سمند
41,900,000 ......................................... LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,200,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز ............ 39,100,000
40,000,000 ........................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,000,000  ........................................................ LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 22,900,000     

28,400,000 ............................................... 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 ........................... 54,500,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  57,900,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ...............................  99,000,000
جک J5 اتوماتیک ...............................  64,800,000
هیوندای I20 جدید .............................  89,300,000
جک S5 دنده ای .................................. 86,000,000

مدیران خودرو
  76,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
MVM 550 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 ..............  119,300,000 

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

با تخفیف 2.5 میلیونی هیوندا النترای 2018 بخرید!
مبلغ فروش این خودرو با نوع فول 155 میلیون تومان می باشد که مبلغ 2.5 میلیون 
برای خریداران تخفیف از سوی شرکت در نظر گرفته شده است.

زمان تحویل این خودرو بهمن  96 بوده و سود مشارکت برای مبلغ پیش پرداخت 70 
میلیون تومانی آن  نیز 18 درصد اعالم شده است.

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 5400
بیشترین قیمت: ......... 8200

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 3500
بیشترین قیمت: ......... 3950

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 36500
بیشترین قیمت: ...... 40500

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 23500
بیشترین قیمت: ....... 29500

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 23600
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 ....................... 19800  
بادام ............................. 36000

اقـالم مصرفـی

.1آیا این وسیله به درد من خواهد خورد؟
اولیــن و مهم تریــن قــدم ایــن اســت کــه ببینیــد 
آیــا وســیله ای کــه می خواهیــد بخریــد بــرای 
شــما مفیــد اســت یــا نــه؟! در مــورد وســایل آشــنا 
ــال شــما  ــر اســت. مث ــری خیلی راحت ت تصمیم گی
می دانیــد بــه ام پی تری پلیــر نیــاز داریــد یــا 
ــا یــک پدیــده جدیــد  نــه، امــا بعضــی وقت هــا ب
روبــرو می شــویم کــه تابه حــال معــادل آن را 
ــه  ــن اســت ب ــم. در این صــورت ممک ــده بودی ندی
آن احســاس نیــاز نکنیــم، امــا وقتــی بــا کاربــری 
ــدون آن  ــم ب ــر نمی توانی ــویم دیگ ــنا می ش آن آش
ــم.  ــام دهی ــود را انج ــره خ ــای روزم ــیله کاره وس
ــارز ایــن حــرف، خــود تلفن هــای همــراه  مثــال ب
اســت. هیچ کــس قبــل از عرضــه تلفن هــای 
همــراه بــه آنهــا احســاس نیــاز نمی کــرد، امــا حــاال 
خیلــی از مــا نمی توانیــم یــک روز را بــدون گوشــی 
همــراه خــود ســر کنیــم. مثــال دیگــر، تکنولــوژی 
ــه  ــدی گرفت ــی ج ــدا خیل ــه ابت ــت ک ــی اس لمس
نمی شــد، امــا حــاال خیلــی از کاربــران دیگــر 

ــتند. ــت نیس ــی راح ــای غیرلمس باتلفن ه
در مــورد ابزارهــای جدیــد بهتریــن راه ایــن اســت 
کــه مــرور ســایت های فنــاوری و تجربه هــای 
کاربــران آن دســتگاه را بخوانیــد و ویدئوهــای 
ــا حــس دقیق تــری از  مربوطــه را تماشــا کنیــد ت
تجربــه کار بــا دســتگاه بــه شــما منتقــل شــود. در 
ایــن حالــت می توانیــد پی ببریــد ایــن وســیله تــا 
چــه حــد کارهــای شــما را راحت تــر خواهــد کــرد.

2.من از این وسیله چه مشخصاتی 
می خواهم؟

حــاال کــه تصمیــم گرفتیــد ابــزاری را بخریــد، بایــد 
مشــخصات فنی مــورد نیازتان را هــم تعیین کنید. 
در مــورد تلفــن همــراه بایــد بــرای خودتــان تعیین 
کنیــد کــه کیفیــت دوربیــن تــا چــه حــد برایتــان 
مهــم اســت. یــا بــا چــه ابعــادی از صفحــه نمایش 
راحــت هســتید، چــه میــزان قــدرت پردازنــده نیــاز 
ــردی و  ــرای وبگ ــاپ ب ــک لپ ت ــر ی ــد و… اگ داری
ــد،  ــت می خواهی ــای ورد و پاورپوین ــا فایل ه کار ب
دیگــر نیــازی نیســت دنبــال گزینه هــای گــران و بــا 

مشــخصات بــاال برویــد.
ــد،  ــود نداری ــخصات الزم خ ــوری از مش ــر تص اگ
ــف را  ــایت های مختل ــای س ــت مقاله ه ــر اس بهت
ــال  ــا مث ــد ت ــان بخوانی ــورد نظرت ــورد کاالی م در م
ــه  ــراه چ ــای هم ــویدNFC در تلفن ه ــه ش متوج
کاربــردی دارد یــا امــکان اســتفاده از آن در ایــران 

ــدر اســت. چق
حداقــل و حداکثــر مشــخصات مــورد نظــر خــود را 
تعییــن کنیــد تــا در مراحــل بعــدی بتوانیــد بیــن 

ــد. ــر انتخــاب کنی ــف راحت ت ــای مختل گزینه ه

3.محدوده بودجه من چقدر است؟
از قدیــم گفته انــد هــر چقــدر پــول بدهــی همانقــدر 
ــه ای  ــا هزین ــد ب ــما می توانی ــوری. ش آش می خ
بیــن 800 هــزار تومــان تــا 8 میلیــون تومــان یــک 
لپ تــاپ بخریــد و هرچــه پــول بیشــتری بدهیــد، 
ــا  ــد ام ــات بیشــتری هــم به دســت می آوری امکان
ــرای بودجــه خــود مشــخص  ــد محــدوده ای ب بای
ــده را  ــه و فای ــبت هزین ــد نس ــعی کنی ــد. س کنی
ــرای  ــه ب ــش را دارد ک ــا ارزش ــد. آی ــر بگیری در نظ
تفــاوت ســی پی یو 1.2 بــا 1.4 در یــک تلفــن 

همــراه300 هــزار تومــان بیشــتر بدهیــد؟

4.جستجوی کاالها
حــاال کــه یــک تصویــر کلــی از مشــخصات 
از  اســتفاده  بــا  داریــد،  قیمــت  محــدوده  و 
ســرویس های جســتجوی ســایت های تخصصــی 
ــت  ــا خواس ــق ب ــای منطب ــال کااله ــه،  دنب مربوط
خــود بگردیــد. بســیاری از ســایت های ایرانــی 
براســاس  قبیــل جســتجو  از  امکاناتــی  هــم 
قیمــت و مشــخصات کاال دارنــد. از آن جملــه 
digionline. ــن ــایت دیجی آنالی ــه س ــوان ب می ت

ــل دات آی آر  ــال( موبای ــرای کاالهــای دیجیت ir) ب
 bazar.irبــازار گوشــی ها(  )بــرای   mobile.ir
ــرای  ــز emalls.ir )ب ــا( ایمال ــواع کااله ــرای ان )ب
کاالهــای دیجیتــال( اشــاره کــرد. در بعضــی 
تفــاوت قیمــت  ایــن ســایت ها می توانیــد  از 
ــد و  ــف ببینی ــگاه های مختل ــک کاال را در فروش ی
مقایســه کنیــد. بعــد از بررســی فهرســت کاالهــای 
ــا را  ــدادی از آنه ــما، تع ــته ش ــه خواس ــک ب نزدی
ــد  ــان دارن ــا معیارهایت ــی بیشــتری ب کــه همخوان

ــد. ــدی بروی ــدم بع ــه ق ــد و ب برگزینی

5.خواندن مطالب مروری
درســت اســت کــه مشــخصات رســمی مثــل 
ســرعت پردازنــده، میــزان حافظــه، انــدازه، قیمــت 
ــز را در  ــه چی ــا هم ــتند، ام ــم هس ــیار مه و... بس
مــورد کاالی مــورد نظــر بــه شــما نمی گوینــد. 

تجربه هــای کاربرانــی کــه قبــال آن کاال را خریده انــد 
ــای  ــا زوای ــما را ب ــه ش ــت چراک ــم اس ــیار مه بس
پنهــان آن گجــت آشــنا می کننــد. مــن چنــد وقــت 
پیــش می خواســتم یــک مــدل خــاص از تلفــن 
همــراه را بخــرم، امــا بــا خوانــدن نظــرات کاربــران 
مختلــف متوجــه شــدم ایــن مــدل، اشــکاالتی در 
بلندگوهــا و کیفیــت صــدا دارد کــه بعــد از مدتــی 
آزاردهنــده می شــود و از خریــد آن منصــرف شــدم.
ــی  ــر مرور هــای خوب بســیاری از ســایت های معتب
ــند و بعضــی  ــال می نویس ــای دیجیت ــرای ابزاره ب
از آنهــا هــم جایــی بــرای نظــرات کاربــران دارنــد. 
ــام و مــدل کاالی مــورد نظرتــان را  کافــی اســت ن
ــا »هنــدز  ــا عباراتــی ماننــد »بررســی« ی همــراه ب
ــا  ــری( ی ــه کارب ــی از تجرب ــی ویدئوی آن« )بررس
»آنباکــس« )بررســی ویدئویــی از بــاز کــردن جعبه 
تــا نــگاه اجمالــی بــه وســیله( یــا »نظــر کاربــران« 
جســتجو کنیــد. بــه نتایــج خوبــی خواهید رســید.

6.انتخاب کاال و فروشگاه
ــان  ــورد نظرت ــی کاالی م ــد به راحت ــاال می توانی ح
ــروش  ــر، ارزان ف ــه معتب ــه ب ــا توج را انتخــاب و ب
ــی،  ــه گارانت ــودن فروشــگاه و ارائ و در دســترس ب
محــل خریــد خــود را هــم مشــخص کنیــد. اگــر 
یــک فروشــگاه اینترنتــی را نمی شناســید و بــه آن 

ــد. ــد، ریســک نکنی ــان کافــی نداری اطمین

چگونه یک وسیله
دیجیتال بخریم؟ 

مصــرف اقــالم اساســی ماننــد برنــج، روغــن و حبوبــات در مــاه محــرم به طــور 
ــه  ــش دارد ک ــال افزای ــادی  س ــای ع ــه ماه ه ــبت ب ــد نس ــن 35  درص میانگی
ــرم  ــاه مح ــی، در م ــواد غذای ــته از م ــن دس ــرانه مصــرف ای ــه س ــه ب ــا توج ب
مصــرف برنــج در ایــران 91  هــزار تــن، روغــن 41,5  هــزار تــن و حبوبــات 23  
ــه  ــالم اتحادی ــه اع ــا ب ــت. بن ــال اس ــای  س ــه ماه ه ــتر از بقی ــن بیش ــزار ت ه
گوشــت گوســفند و اتحادیــه فروشــندگان مــرغ، مصــرف گوشــت قرمــز در مــاه 
محــرم معــادل 30  درصــد و گوشــت مــرغ حــدود 3/5  درصــد بیشــتر از ســایر 

ــت.  ــال اس ــای  س ماه ه

ــون  آن طــور کــه رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان پالســتیک و نایل
ــران  ــرم گ ــاه مح ــرف در م ــار مص ــروف یکب ــد ظ ــا 35 درص ــد 30 ت ــی گوی م
ــت  ــش قیم ــث افزای ــیمی ها باع ــی پتروش ــر گران ــوی دیگ ــوند.   از س ــی ش م
ــی  ــچ کس ــن هی ــرای همی ــت و ب ــده اس ــرف ش ــار مص ــروف یکب ــی ظ و گران
ــر  ــر روز تغیی ــا ه ــد و قیمت ه ــخص کن ــق مش ــازار را دقی ــرخ ب ــد ن نمی توان
می کنــد. حــدود 350 مــدل جنــس در بــازار وجــود دارد کــه قیمت هــای آن هــا 
متفــاوت اســت. ظــروف یکبــار مصــرف یــک پرســی در بســته های 300 تایــی 

ــود. ــه می ش ــان عرض ــه ای 100 توم دان
35 صد35 

در

صد 
در

افزایش مصرف اقالم مصرفی در محرم گرانی ظروف یکبار مصرف در محرم

نبض بازار

فروش یا معاوضه 
آپارتمان شیک

کرمـان، حومـه شـهر نیسـت،تعداد 
اتاق:2تـا، قیمـت کل: 135/000/000، 
واحـد  یـک  معاوضـه  یـا  فـروش 
آپارتمـان بـا زمیـن. آدرس:انتهـای 
مجتمـع  صـادرات  بانـک  شـهرک 
سـوم  کشـاورزی.طبقه  تحقیقـات 
بـدون آسانسـور. کـف سـنگ.کاغذ 
دیـواری و نقاشـی.پرده پارچـه ای 
.لوستر.شـومینه  شـیک  بسـیار 
دی  ام  تمـام  دیواری.کابینـت 
طـرح  پـوش  کـف  اف.آشـپزخانه 
پارکـت.گاز صفحه ای.هود.دسـتگاه 
تصفیـه آب.دو تـا سـینک.پارکینگ 

،سـند  م   135 قیمـت  انبـاری،  و 
تعلـق  بـش  هـم  مسـکن  آزاد.وام 
09393052266 تمـاس:  میگیـره. 

11۵متری شهرک صدف
شـهر  حومـه  نفـت،  تهران،شـهرک 
مـاه اتاق:3تا،اجـاره  نیسـت،تعداد 
یانه:رایگان،ودیعه:170/000/000،متـر

طبقـه۸ اژ:115، 
ویـو  بالکـن،  انبـاری،  پارکینـگ، 
09903319614 تهران،تمـاس: 

مغازه خیابان شهاب

هسـت،اجاره  شـهر  کرمان،حومـه 
ودیعه:3/000/000  ماهیانـه:750/000، 

09388575035 ،تمـاس: 

مسکن 

ــه  ــت ک ــن اس ــدم ای ــن ق ــن و مهم تری ــیله اولی ــک وس ــد ی ــگام خری هن
ببینیــد آیــا وســیله ای کــه می خواهیــد بخریــد بــرای شــما مفیــد اســت یــا 
ــما  ــال ش ــت. مث ــر اس ــری خیلی راحت ت ــنا تصمیم گی ــایل آش ــورد وس ــه؟! در م ن
ــک  ــا ی ــا بعضــی وقت هــا ب ــه، ام ــا ن ــد ی ــاز داری ــر نی ــه ام پی تری پلی ــد ب می دانی
ــرو می شــویم کــه تابه حــال معــادل آن را ندیــده بودیــم. در  پدیــده جدیــد روب
این صــورت ممکــن اســت بــه آن احســاس نیــاز نکنیــم، امــا وقتــی بــا کاربــری 
آن آشــنا می شــویم دیگــر نمی توانیــم بــدون آن وســیله کارهــای روزمــره خــود 

را انجــام دهیــم.

نیم ست 5000ترکیب چرم و استیل
تهران،سـتارخان،قیمت:550/000، تولیدکننده تجهیزات متنوع 
اداری شـامل: انواع میزهای مدیریتـی، میزهای وکیوم، میز 
کارشناسـی، میـز کارمنـدی، میز ال منشـی، میـز کانتر، میز 
کنفرانـس و...  انـواع صندلـی های مدیریتـی، صندلی های 
کارمنـدی چرخـدار، صندلـی هـای انتظار، صندلـی های اپن 
و.... انـواع نیـم سـت هـای شـرکتی/زیبا و شـکیل/تنوع در 
مـدل، تمامـی نیـم سـتها بـا چـرم V و فـوم سـرد و دارای 
انـواع کتابخانـه، فایـل،  لوگـوی شـرکت دکومهـر میباشـد 
زیرپایـی و.... تمـام محصـوالت دکومهـر با کیفیـت و قیمت 
مناسـب، در زمینه هـای مختلف منطبق با سـالیق گوناگون، 
طیف وسـیعی از نیازهای مشـتریان در زمینه مبلمان اداری 

را تامیـن می نمایـد. تمـاس: 02188233996
23عدد لباس عقد و عروس

کرمان،قیمـت:2/200/000، فـروش 23 عدد لبـاس عروس و 
عقد بصورت یکجا.تمـاس:09133408353

کسب و کار
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مجازی

الکترونیکــی شــدن  بــه  توجــه  بــا 
ــرویس های  ــات و س ــیاری از خدم بس
دولتــی و غیردولتــی دور از ذهــن نبــود 
کــه باجه هــای عــوارض آزادراه هــم وارد 
ایــن بحــث شــوند. بنــا بــه گفتــه ســید 
ــاخت  ــاون س ــفیعی، مع ــن میرش حس
آزادراه هــای شــرکت ســاخت امــکان 
ــان  ــا پای ــن طــرح ت ــی شــدن ای اجرای

سال جاری وجود دارد.
مطالعــات گســترده ای  و  بررســی ها 
شــدن  الکترونیکــی  پیرامــون 
بزرگراه هــا  عــوارض  بادجه هــای 
صــورت گرفتــه و ابعــاد مختلــف آن 
مــورد  حرفــه ای  تیم هــای  توســط 
ــه  ــی ب ــده و کار حت ــع ش ــی واق بررس

هــم  ســرمایه گذار  انتخــاب  مرحلــه 
ــمت هایی  ــا قس ــت. این ه ــیده اس رس
از صحبت هــای میرشــفیعی اســت کــه 
در طــی یــک گفتگــو خبــری بــا ایســنا 

مطرح شده است.
بــا اجــرا شــدن ایــن طــرح کلیــه 
ــع آوری  ــوارض جم ــذ ع ــای اخ بادجه ه
دســتگاه های  آن  به جــای  شــده 
مختــص ایــن طــرح قــرار خواهــد 
طــرح  ایــن  شــروع  بــا  گرفــت. 
هزینه هــای  پرداخــت  از  مســافرین 
نــرخ  و  می شــوند  راحــت  اضافــه 
مســیرهای  در  را  واقعــی  عــوارض 
کوتاه تــر بــا ایــن ســامانه حســاب 
ــن  ــاره ای ــر شــفیعی در ب ــد. می می کنن

طرح می گوید:
 یــک راه ایــن اســت کــه از طریــق 
اپلیکیشــن های تلفــن همــراه مســافر 
ــا در  ــد ت کیــف پــول خــود را شــارژ کن
ــه طــور  ــار کافــی ب صــورت وجــود اعتب
خــودکار نــرخ عــوارض کســر شــود، امــا 
وجــود  الزم  مبلــغ  صورتــی کــه  در 
نداشــته باشــد بــه مســافر بیــن 24 تــا 
4۸ ســاعت زمــان داده خواهــد شــد تــا 
ــدام  ــوارض اق ــت ع ــه پرداخ ــبت ب نس
الزم را انجــام دهــد و در غیــر ایــن 

صورت با جریمه مواجه می شود.
میرشــفیعی معتقــد اســت کــه احتمــاال 
پــس از شــروع ایــن طــرح بــا کاهــش 
ــه  ــود. البت ــم ب ــرو خواهی ــا روب هزینه ه

ــده  ــر عه ــی را ب ــری نهای ــم گی او تصمی
کمیتــه مســئول ایــن موضــوع می دانــد  
و از توانایــی ایــن اپلیکیشــن بــرای 
تعییــن نــرخ عــوارض در ایــام مختلــف 
و  هفتــه  مختلــف  ایــام   ، ســال 
و  روز  شــبانه  متفــاوت  ســاعت های 

اعمال تغییرات در آن ها خبر داد.
پیــش از مطــرح شــدن ایــن طــرح، در 
ابتدای ســال 91 وزارت راه و شهرســازی 
حــدود  در   و  مشــابه  اقداماتــی 
حغرافیایــی محــدود بــا اســتفاده از 
بــرای  الکترونیکــی  برچســب های 

ــام  ــوارض انج ــی ع ــت دیجیتال پرداخ
داده بــود، ولــی پیــش بینــی می شــود 
و  طــرح  ایــن  شــدن  اجرایــی  بــا 
آمــوزش الزم آن بــه راننــدگان، ایــن 
ــود  ــر خ ــترده تری ب ــاد گس ــه ابع قضی

بگیرد.

اپلیکیشن پرداخت عوارض آزادراه در راه است

واردکننـدگان  از  یکـی  اپـل  فروشـگاه 
 Apple شـرکت  محصـوالت  قانونـی 
اخـذ  بـا  توانسـته  اسـت کـه  ایـران  در 
مجوزهـای الزم و افتتـاح فروشـگاه های 
متعـدد در سـطح شـهر تهـران؛ بسـتری 
ایـن  تهیـه  بـرای  مناسـب  و  ایمـن 

کنـد. ایجـاد  محصـوالت 

قبـال  کـه  مایکروسـافت  فروشـگاه 
Windows Store نـام داشـت، از ایـن 
 Microsoft Store نـام  بـا  بعـد  بـه 
شـناخته می شـود. این فروشـگاه جدید 
در حـال حاضـر در اختیـار افـرادی قـرار 
گرفتـه کـه نسـخه های پیـش نمایـش 

می کننـد. آزمایـش  را  وینـدوز 

QR Code Bot اولیـن ربـات تلگرامـی 
بـرای تبدیل کدهای QR به متن اسـت. 
بـرای اسـتفاده از ربـات تنها کافی اسـت 
عکـس موردنظـر را در اختیـار ربـات قرار 
دهیـد تـا ربات آن را پـردازش و نتیجه را 

به شـما ارسـال کند.
 @qrcoderobot

وب گردی
Apple.ir

خبر
مایکروسافت

تلگرام گردی
QR Code ربات

این کاربر مسجد دانشگاه شیراز را از این دید
به تصویر کشیده.

 @alisafariw

وبسایت آموزش آنالین سون لرن با انتشار تصویر زیر 
از پیش ثبت نام دوره UX خبر داده. 

@7learn

این کاربر نمایی متفاوت از آرامگاه بوعلی سینا در 
همدان به اشتراک گذاشته.

 @amir_rizevandi

دیجی کاال با انتشار پست زیر از ارائه استیکرهای 
تلگرام پاییزه دیجی کاال خبر داده.

 @digikalacom

نجارباشی می گوید:
ــح چــکار میکــردی پــس؟!  ــگ تفری ــم دسشــویی؟ -زن ــا اجــازه میشــه بری +آق

ــن مســتراح؟! ــد میری ــح کنی ــن تفری ــما می خوای ــه ش ــا مگ +آق

نوآح می گوید:
ــون  ــن ازت ــد بیاری ــی بخری ــه امتحان ــردا برگ ــن ف ــا می گفت ــه م ــه ب ــان مدرس زم
ــاب بخــر  ــرو طن ــه اعدامــی بگــی ب ــه ب ــود ک ــن ب ــل ای ــم… مث ــم بگیری امتحــان می خوای

ــم… دارت بزنی

زینب می گوید:
اگــه پیتــزا غــذای ســالم بــود همــه دلشــون بروکلــی پختــه می خواســت پپســی 

هــم آب کرفــس میــزد!

سارا می گوید:
بــاورم نمیشــه تابســتون تمــوم شــد و بایــد 9 مــاه دیگــه صبــر کنــم واســه همــه 

ــدم… ــاره قــراره انجــام ن کارا و برنامه هایــی کــه دوب

آقا گرگه می گوید:
ــد، از  ــد و نمی دانســتید چطــور منت کشــی کنی ــود و دل تنــگ بودی ــر کــرده ب اگــر قه
ســعدی کمــک بگیریــد: بــر ســر خشــم اســت هنــوز آن حریــف؟ یــا ســخنی مــی رود انــدر رضا؟

داش حسین می گوید:
آرزویــی کــه در زمــان خــودش بــرآورده نشــه، هیــچ فرقــی بــا کال بــرآورده 

نشــدنش نــداره…

بزمجه می گوید:
اگــه بــه همــون انــدازه ای كــه تــوی زندگيــم دنبــال جــواب واســه »چــرا« هــا بــودم 

  
ميرفتــم پــی »چگونــه« هــا االن شــايد وضعيتــم ايــن نبــود… 

رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی، از فقدان درگاه پرداخت الکترونیکی 
در پیام رسان های خارجی خبر داد. سرهنگ جهانشیری گفت: سودجویان فضای 

مجازی با ایجاد دام هایی فریبنده اطالعات حساب بانکی کاربران را سرقت و اقدام 
به برداشت غیر مجاز از حساب آن ها می کنند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 9۶ از طریق سامانه  www.evat.ir حداکثر تا 1۵ مهرماه سال جاری می باشد.
قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
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آلبوم موسیقی 

»سربلندان«
 در حوزه هنری رونمایی 

می شود

در سالمرگ پرویز مشکاتیان

»ماه تابان« با اثری از 
جلیل شهناز منتشر شد

تیتر یک روزنامه پیام ما 
در این روز به اعتراض های 
پیاپی چایخانه داران کرمانی 
به ممنوع شدن عرضه قلیان 

در کرمان اختصاص داشت.

نمایشگاه پوستر
به مناسبت هفته دفاع مقدس

کرمان گالری سروستان بلوار جهاد 
کوچه 40 پالک 89 طبقه دوم.

نمایشگاه عکس 

جزیره
به یاد وحید سهرابي ابد
 گالری خانه هنرمندان 

تابستان
 02 الی 11 مهر 1396

پرواز اندازه آدمو برمال مي کنه 
هرچي باالتر مي ري 

باال و باالتر ميري دنيا از 
ديد تو 

بزرگتر مي شه 
و تو از ديد دنيا کوچکتر!

سریال: شوق پرواز

موسیقینمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاهسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

آالن های ايرانی و تعّرض به 
قلمرو روم

سـنای روم پـس از شـش ماه مخالفـت ژنرالهای 
ارتـش بـا هـر پیشـنهاد بـرای انتخـاب امپراتـور 
تـازه، باالخـره 25 سـپتامبر سـال 275 میـالدی 
»ماركوس كلودیوس تاسـیتوس« 76 سـاله را که 
قبـال بـه دلیـل كهولت از سـمت های دولتـی كنار 
گـذارده شـده بود به این سـمت برگزیـد! و ژنرالها 
هـم بـر ایـن انتخـاب صحـه گذاردند.تاسـیتوس 
تنهـا هفـت مـاه حكومت كـرد و در جریان لشـكر 
كشـی بـه شـرق، بـا هـدف گوشـمالی دادن آالنی 
هـا كـه از شـمال قفقـاز ـ منطقـه »اوسـتیا« ـ 
بـه قلمـرو روم در شـمال دریـای سـیاه تعـّرض 
مـی كردنـد در كاپادوكیـه ]در كتیبـه هـای ایـران 
باسـتان: كاپاتـوكا[ تـرور شـد. آالنهـا )االنـی هـا( 

ایرانیانـی بودنـد كـه در قفقـاز شـمالی، آزوف و 
بـه  انـد،  مـی كـرده  زندگـی  شـمال گرجسـتان 
پارسـی سـخن می گفتند.»تاریخ« از تاسـیتوس 
بـه عنـوان فـردی یـاد كـرده اسـت كـه در دوران 
کوتـاه حکومـت خـود برای كمـك به نویسـندگان 
بودجـه ویـژه مقـرر داشـت و راه را بـرای افزایـش 

كتابخانـه هـای عمومـی روم بـاز کـرد.  

امپراتوری روم در جنگ شکست 
خورد و به ایران غرامت داد

هیـات  میـان  میـالدی   552 سـال  سـپتامبر   25
اعزامـی ایـران از تیسـفون بـه قسـطنطنیه و دولت 
روم بـر سـر تـرك مخاصمـه نیروهای دو كشـور در 
سـاحل دریـای سـپاه كـه ایـران در آن نبـرد پیـروز 
شـده بـود توافـق حاصـل شـد. دولـت روم شـرقی 

پیشـنهاد متاركـه جنـگ را داده بـود.

کتاب مادربزرگ سالم 
رساند و گفت متاسف است

بکمن فردریک  نویسنده: 

ترجمه: نیلوفر خوش زبان

نون انتشارات: 

مادربــزرگ ســالم رســاند و گفــت متاســف اســت رمانــی 
دیگــر از فردریــک بکمــن اســت کــه از ســوی انتشــارات 

نــون در اختیــار عالقــه منــدان قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــه مجموع ــت ک ــی اس ــر ایران ــن ناش ــون اولی ــر ن نش
کامــل آثــار بکمــن را بــه مخاطبــان فارســی زبــان ارائــه 

ــرده اســت. ک
پشــت جلد این کتاب آمده است:

اســت  و گفــت متاســف  مادربــزرگ ســالم رســاند 
ــالق،  ــنده ای خ ــت از نویس ــری اس ــذاب دیگ ــان ج رم
ــرگ  ــی و م ــتان زندگ ــنج. داس ــه س ــع و نکت ــوخ طب ش
ــق  ــان: ح ــوق انس ــن حق ــم تری ــی از مه ــتان یک و داس

ــودن. ــاوت ب متف
ــال  ــرری ژورن ــه ای از الیب ــم جمل ــاب ه ــد کت روی جل

ــده اســت: آم
رمانــی سرشــار از عشــق، امیــد و پذیــرش تفــاوت هــا. 
شــیرینی آن تــا مــدت هــا در خاطرتــان خواهــد مانــد.

دیگر آثار فردریک بکمن:
کتاب مردی به نام اوه

کتــاب بریت ماری اینجا بود
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شــود

شــخصیت هــای اصلــی ایــن کتــاب یــک دختــر 7 ســاله 
ــزرگ 77 ســاله هســتند. وجــه مشــترک  ــک مادرب و ی
ــاوت  ــردو متف ــه ه ــت ک ــن اس ــخصیت ای ــن دو ش ای

ــد. ــل قــوی هــم دارن هســتند و تخی
ــان ســاده و گاه  ــه زب کتــاب پرماجرایــی هســتش کــه ب
ــه روایــت مــی شــود. امــا ایــن کتــاب  ــان کودکان ــه زب ب
ــاله  ــراد 77 س ــا اف ــاله ی ــای 7 س ــه ه ــوص بچ مخص
نیســت، ایــن کتــاب را همــه مــی تواننــد بخواننــد و بــا 
ــی  ــاب موضوعات ــون در کت ــد. چ ــرار کنن ــاط برق آن ارتب

ــر دارد. ــا جــای فک ــه واقع مطــرح مــی شــود ک

رسانه در آینه تصویر
دومیــن شــماره ماهنامــه هنروتجربــه بــا 

ــر  ــاری، اول مه ــوش عی ــرمقاله ای از کیان س

ــو  ــد و گفت و گ ــا نق ــا ده ه ــد. ب ــه آم روی دک

و یادداشــت .

------

عشق سلطانیست کو را حاجت دستور نیست
طائران عشق را پرواز گه جز طور نیست

کس نمی بینم که مست عشق را پندی دهد
زانکه کس در دور چشم مست او مستور نیست

دور شو کز شمع عشق آتش بنزدیکان رسد
وانکه او نزدیک باشد گر بسوزد دور نیست
من به مهر دل به پایان می رسانم روز را
زانکه بی آتش درون تیره ام را نور نیست

ملک دل را تا بکی بینم چنین ویران ولیک
تا نمی گردد خراب آن مملکت معمور نیست
بزم بی شاهد نمی خواهم که پیش اهل دل

دوزخی باشد هر آن جنت که در وی حور نیست
رهروان عشق را جز دل نمی شاید دلیل

وانکه این ره نسپرد نزد خرد معذور نیست
تا نپنداری که ما با او نظر داریم و بس

هیچ ناظر را نمی بینم که او منظور نیست
چشم میگونش نگر سرمست و خواجو در خمار
شوخ چشم آن مست کورا رحم بر مخمور نیست

خواجوی کرمانی 

قبول کن دوریم
قبول کن که هنوز از پرنده 

ها دوریم
هنوز زمزمه برگ را نمی 

شنویم 
چقدر خاطره ی بی درخت 

غمگین است

محمدرضا عبدالملکیان

عکس نوشت

عکس: آکو سالمی


