
افزایش دمای ایران در سال های پایانی قرن به پنج درجه می رسد

هر
س:م

عک

 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 992

سه شنبه 21 شهریور 1396
  16 صفحه

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

انس طال        1.337.50

مثقال طال    5.444.000

گرم طالی 1۸  1.256.910

گرم طالی 24   1.675.760

انس نقره             17.91

انس پالتین         1.009.00

انس پاالدیوم       95۸.00

بهار آزادی      12.410.000

امامی          12.595.000

نیم          6.630.000

ربع          3.740.000

گرمی       2.533.000

دالر             3۸.990

یورو            47.650

پوند            51.410    

درهم امارات        10.730

لیر ترکیه            11.760

یوان چین          6.3۸0

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         32.990

دالر استرالیا      31.۸90 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

12  تا  32

تهران

23  تا  33

ایران 2 برابر جهان گرم می شود سخنگوی وزارت خارجه:

نقض برجام تاوان دارد 
2حتی برای آمریکا
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بازهم هنرمندان ایران زمین با کسـب دو جایزه 
در بخـش افـق جشـنواره ونیـز 2017، افتخـار 
دیگـری را رقـم زدنـد. فیلـِم تحسـین برانگیِز 
»بـدون تاریخ،بـدون امضاء«،  رنـج موجود در 
دو طبقـه اجتماعـی متفـاوت را بـه زیبایـی به 
تصویـر کشـیده اسـت. رنـج یک طبقه ناشـی 
از فشـار فقـر و تنگنـای زندگی اسـت و در کنار 
آن رنـج  طبقـه دوم رنـج تطهیـر گـر ناشـی از 
دغدغـه منـدی و نگرانـی بـرای همنـوع کـه به  
زیبایـی وجدان بیننـده را به چالش می کشـد 
و او را وادار بـه قضـاوت در نحـوه رفتـار خود در 
شـرایط مشـابه می نمایـد. این فیلـم، یكی از 
بهترین های جشـنواره فیلم فجر امسال بود كه 
در جشـنواره هـای خارجی نیز خوش درخشـید 
و ایـن اتفـاق مهم را برای سـینمای ایـران رقم 
زد.خوشـحالم كه جوانان با اسـتعداد و كوشا با 
فعالیـت های مثبتشـان در این عرصـه، روز به 
روز مـا را بـه سـینمای مطلـوب نزدیـك َتر می 
كنند و خدا را شـاکرم که امروز جوانان هنرمند 
مـا در عرصه سـینما به موضوعـات اجتماعی با 
درکـی عمیـق مـی پردازنـد، رنـج تصویر شـده 
در فیلـم بـدون تاریـخ، بـدون امضـا یـک رنج 
حقیقـی، ملمـوس و قابل درک اسـت. برخورد 
بیـن دو طبقـه اجتماعـی متفـاوت و درنهایت 
پرداختـن بـه وجـدان شـخصی و اجتماعـی، 
اخـالق مـداری و وظیفه شناسـی بـه خوبی در 
فیلـم بـه نمایش گذاشـته شـده اسـت. قطعا  
یکـی از نیازهـای مهـم جامعه امروز احسـاس 
تعلـق فـرد به کلیـت جامعه و تعهد نسـبت به 
سرنوشـت جمعـی اسـت کـه منجـر بـه حفظ 
انسـجام ملی و اعتالی اخالق مداری در کشور 
خواهـد شـد. در جامعـه ای کـه تک تـک افراد 
به جامعه احسـاس همبسـتگی داشته و خود 
را در قبـال سرنوشـت هـم مسـوول مـی دانند 
ضمـن آن کـه جامعه ای شـادتر، پـر انرژی تر و 
اخالق گراتر خواهیم داشـت ، رشـد و پیشـرفت 
رخ  بیش تـری  شـتاب  بـا  هـم  همه جانبـه 
می دهد و آمار بسـیاری از آسـیبهای اجتماعی 
ناشـی از فـرد گرایـی کاهـش خواهـد یافـت 
.ایـن موفقیـت مهـم در سـینمای کشـور را بـه 
کلیـه عوامـل فیلـم بـدون تاریـخ بـدون امضا 
تبریـک میگویـم .بـدون شـک هنرمندانـی كه 
بانـی جـاری شـدن نـام كشـوران بـر زبـان ها         
مـی شـوند، مایـه افتخار مـا هسـتند و از همه 

شان سپاسـگزاریم. 

سینما، ونیز، زندگی 
در این پیام ما می خوانیداجتماعی ایران 

جوالن »ام اس«
 در آذربایجان غربی

بــر اســاس اعــالم کارشناســان، در 
ــزار و  ــه ه ــش از س ــر بی ــال حاض ح
۸00 نفــر در آذربایجــان غربــی بــه 
ــن  ــوده و ای ــال ب ــاری  ام اس مبت بیم
تعــداد روز بــه روز در حــال افزایــش 

ــت.  اس

9 میلیون ایرانی سال 
گذشته به خارج

 سفر کردند
9 میلیــون و 196 هــزار و 140 نفــر در 
ســال گذشــته از ایــران بــه خــارج 
عبدالرضــا  کردنــد.  ســفر  کشــور  از 
مهاجرانــی نــژاد، مدیــرکل دفتــر برنامــه 
ــت  ــت از توســعه معاون ــزی و حمای ری
گردشــگری  ایــن آمــار را اعــالم کــرده...
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درخواست قصاص قاتل بنیتا 
در مالءعام

دادگاه بعدی متهمان فردا برگزار می شود

یادداشت مهمان
علی ربیعی

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

واکنش داالیی الما به کشتار 
مسلمانان میانمار 

بازداشت سه عوض شورای شهر نظرآباد

بر اثر انفجار تانکر سوخت در جاده قوچان- مشهد

5 نفر در آتش سوختند

پایگاه خبری تحلیلی 

k e r m a n e n o . i r

ـــدای  ـــع در ابت ـــای CNG ســـیدی واق ـــرداری از جایگاهه ـــره ب ســـازمان حمـــل و نقـــل و ترافیـــک شـــهرداری کرمـــان در نظـــر دارد به
ـــذار  ـــده عمومـــی واگ ـــزاری مزای ـــق برگ ـــب شـــهربازی را از طری ـــوار 22 بهمـــن جن ـــای بول ـــع در انته ـــه و شـــهربازی واق جـــاده کوهپای
ـــتی دارای  ـــده بایس ـــر ش ـــوز ذک ـــت )مج ـــرکت نف ـــا ش ـــودرو و ی ـــرکت گاز خ ـــمی از ش ـــوز رس ـــرکتهای دارای مج ـــذا از ش ـــد، ل نمای
ـــناد  ـــد اس ـــرای خری ـــود ب ـــده خ ـــی نماین ـــی کتب ـــن معرف ـــد ضم ـــی آی ـــل م ـــه عم ـــوت ب ـــد( دع ـــار باش ـــاه اعتب ـــه م ـــل س حداق
ـــای  ـــور قرارداده ـــت ام ـــه مدیری ـــخ 96/7/1 ب ـــا تاری ـــت تســـلیم پیشـــنهادات ت ـــت 96/6/26 و جه ـــخ 96/6/14 لغای ـــده از تاری مزای
ـــار  ـــنهادات مخت ـــول پیش ـــا قب ـــهرداری در رد ی ـــن ش ـــد. در ضم ـــه نماین ـــپه مراجع ـــان س ـــان، خیاب ـــع در کرم ـــز واق ـــهرداری مرک ش
ـــه  ـــت نام ـــورت ضمان ـــه ص ـــده ب ـــرکت در مزای ـــن ش ـــوان تضمی ـــه عن ـــال ب ـــغ 140/000/000 ری ـــد مبل ـــدگان بای ـــرکت کنن ـــت و ش اس
ـــی  ـــخ 96/7/2 انجـــام م ـــاکات در تاری ـــد. بازگشـــایی پ ـــل نماین ـــدارک تحوی ـــراه ســـایر م ـــه هم ـــزی ب ـــد واری ـــا وجـــه نق بانکـــی و ی
ـــه  ـــب ب ـــه ترتی ـــا ب ـــده آنه ـــرکت در مزای ـــن ش ـــوند تضمی ـــرارداد نش ـــاد ق ـــه انعق ـــر ب ـــده حاض ـــدگان مزای ـــه برن ـــود و در صورتیک ش
ـــد و  ـــی باش ـــده م ـــده مزای ـــده برن ـــه عه ـــا ب ـــه ه ـــی در روزنام ـــاپ آگه ـــه چ ـــن هزین ـــد. در ضم ـــد ش ـــط خواه ـــازمان ضب ـــع س نف

ـــت. ـــدرج اس ـــده من ـــناد مزای ـــرایط در اس ـــخصات و ش ـــایر مش س
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 امید به بقای 
نسل یوزها

 روز گذشته سه توله یوزپلنگ 
ایرانی در پناهگاه حیات وحش 
میاندشت دیده شدند

بانــان جاجرمــی حضــور چهــار  محیــط 
یوزپلنــگ را در پناهــگاه حیــات وحــش 
میاندشــت ثبــت کردند.ایــن محیــط بانــان در 
ســاعات اولیــه صبــح دیــروز یــک یوزپلنــگ 
مــاده را بــه همــراه ســه تولــه مشــاهده کردند.  
پناهــگاه حیات وحش میاندشــت در اســتان 
خراســان شــمالی قــرار دارد. یوزپلنــگ ایرانی 
ســال هاســت کــه در خطر انقــراض قــرار دارد. 
آنطــور کــه صــدرا محقــق،  خبرنــگار مطــرح 
محیــط زیســت مــی گویــد، کمتــر از 50 قالده 
ــه  ــت ک ــده اس ــی مان ــی باق ــگ ایران یوزپلن

ــران هســتند. همــه آن هــا در ای

شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه آســفالت بخشــی ازمعابرســطح شــهراقدام نمایــد لذا از شــرکتهای دارای رتبه ســه در رشــته 
راهســازی درخواســت مــی شــود ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ 96/7/1 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه  و 

ارائــه پیشــنهادات خــود بــه نشــانی بــم ، بلــوار شــهیدرجایی، ســایت اداری شــهرداری بــم ، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
ــام  ــه حســاب ســیبا شــماره 0105659390003 بن ــال ب ــغ 300،000 ری ــا پرداخــت مبل ــد ب 1-شــرکتهای واجــد شــرایط مــی توانن

ــد.  ــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماین ــم نســبت ب شــهرداری ب
2- ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ 2.013.000.000  ریــال در وجــه شــهرداری بــم بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه 

الزامــی مــی باشــد.
3-مدت اجرای کار از زمان تحویل محل به مدت ۸ ماه می باشد. 

4-برآورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای راه و باند سال 96 مبلغ 40.256.600.965 ریال میباشد.
5-هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

6- ارائه روزومه فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی است. 
7-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۸-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  03444345211تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی   

علیرضا ریاضی-شهردار بم

)نوبت دوم(

»CNG آگهی مزایده بهره برداری از جایگاههای«

ــت  ــان تب ــوی بودایی ــر معن رهب
بــرای اولیــن بــار در واکنــش بــه 
ــی   کشــتار مســلمانان روهینجای
بــه مســلمانان  بــودا،  گفــت: 
میانمــار  خشــونت  از  فــراری 
کمــک خواهــد کــرد. بــه گــزارش 
صدهــا  فرانســه،  خبرگــزاری 
هــزار روهینجایــی در هفته هــای 
ــده اند.  ــگالدش ش ــر وارد بن اخی
آنهــا از خشــونت های میانمــار 
فــراری شــده اند؛ جایــی کــه 
ایــن اقلیــت مســلمان بی کشــور 
چندیــن دهــه مــورد اذیــت و آزار 
قــرار گرفته انــد. داالیــی المــا، 
ــت  ــان تب ــوی بودایی ــر معن رهب

ــخن  ــونت ها س ــن خش ــه ای علی
ــه گفتــه  گفــت؛ خشــونتی کــه ب
ــل در  ــازمان مل ــژه س ــر وی مخب
امــور حقــوق بشــر میانمــار جــان 
حداقــل بیــش از 1000 تــن را کــه 
اکثــر مســلمانان روهینجایــی 
بودنــد، گرفتــه اســت. داالیــی 
بــه پرســش  المــا در پاســخ 
خبرنــگاران در مــورد ایــن بحــران 
گفــت: آن کســانی کــه بــه نوعــی 
و  آزار  را  مســلمانان  از  برخــی 
اذیــت می کننــد، بایــد بــودا را 
ــا  ــند. قطع ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــلمانان  ــاری آن مس ــه ی ــودا ب ب
درد  مــن  می آیــد.  ســتمدیده 

ــیار  ــم. بس ــس می کن ــا را ح آنه
رهبــر  ایــن  اســت.  غم انگیــز 
۸2 ســاله تبتــی همچنیــن در 
جریــان ســفر بــه ایرلنــد شــمالی 
بــا بیــان اینکــه اتحادیــه اروپــا را 
ــد، خواســتار  »تحســین« می کن
ــد  ــد. او تاکی ــح« ش ــرن صل »ق
کــرد: هــدف مــا بایــد یــک 
قــرن صلــح، یــک قــرن مذاکــره 
بــر پایــه حــس یگانگــی هفــت 
ــا  ــد ب ــد. بای ــر باش ــارد بش میلی
بــه  کنیــم.  آن کار  روی  هــم 
حــد کافــی جنــگ، وحشــت، 
بی اعتمــادی و خشــم وجــود 

ــت. ــته اس داش

انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
بازداشــت  از  نظرآبــاد  شهرســتان 
ــهر  ــورای ش ــای ش ــر از اعض ــه نف س
ــی  ــد قیوم ــر داد. محم ــاد خب نظرآب
ــورای  ــر از اعضــای ش ــه نف ــه س گفت
ــری  ــرم البی گ ــه ج ــاد ب ــهر نظرآب ش
و اخــذ رشــوه بــرای تعییــن شــهردار 

بازداشــت   شــهر  ایــن  منتخــب 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــده اند. وی ب ش
اخــذ  از  نشــان  اولیــه  تحقیقــات 
رشــوه و البی گــری بــرای تعییــن 
ســه  »ایــن  دارد، گفــت:  شــهردار 
یــک  آن هــا  میــان  در  کــه  نفــر 
پنجشــنبه  روز  اســت،  نیــز  خانــم 

بازداشــت  شــده اند.« بــه گفتــه او 
شــهردار منتخــب و دو نفــر دیگــر 
ــم  ــته اند ه ــطه داش ــش واس ــه نق ک
مهــر  کــه  آنطــور  بازداشت شــدند. 
نوشــته، 50 میلیــون تومــان در یکــی 
از بانک هــا کــه مربــوط بــه ایــن 

پرونــده اســت، بلوکــه شــده.

ــر حمــل ســوخت  ــک دســتگاه تانک ی
در کیلومتــر 15 محــور قوچــان مشــهد 
نفــر  پنــج  و  شــد  ســانحه  دچــار 
ــه  ــد. ب ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش گ
ســوخت  تانکــر  واژگونــی  حادثــه 
نزدیکــی  در  دیــروز  دقیــق   14:30

ــه فنــی خــودرو واقــع در  مرکــز معاین
ــهد روی داد.  در  ــان مش ــور قوچ مح
ــوخت  ــل س ــر حم ــه تانک ــن حادث ای
پــس از برخــورد بــا یــک دســتگاه 
ــس  ــرف و پ ــاده منح ــژو 405 از ج پ
از واژگونــی دچــار آتــش ســوزی شــد 
و سرنشــینان پــژو کــه ســه فــرد 

ــه  ــوده ب ــودک ب ــک ک ــال و ی بزرگس
ــل شــدت جراحــات و ســوختگی  دلی
جــان ســپردند. در ایــن حادثــه راننــده 
تانکــر حمــل ســوخت هــم جــان خــود 
ــه  ــن حادث ــی ای را از دســت داد. در پ
محــور قوچــان مشــهد بــرای ســاعاتی 

ــد. ــته ش بس
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اورژانــس  رییــس  اســدبیگی،  حســن 
ــال 95  ــه در س ــت ک ــور گف ــی کش اجتماع
خودکشــی  مــورد  در  نفــر   5225 حــدد 
پذیــرش  اجتماعــی  اورژانــس  توســط 
ــا  ــر ب ــداد 2322 نف ــن تع ــه از ای ــدند ک ش

خــط تلفنــی 123 تمــاس گرفتــه، 2017 
نفــر از خدمــات ســیار اورژانــس اجتماعــی 
بهره منــد شــدند و 886 نفــر نیــز در مراکــز 
ــرش شــدند.  ــن بحــران پذی ــا ای ــه ب مداخل
ــه  ــری ک ــداد 5225 نف ــزود: »از تع وی اف

طــی ســال 95 در سراســر کشــور در مــوارد 
اجتماعــی  اورژانــس  توســط  خودکشــی 
 25 و  75 درصــد زن  پذیــرش شــده اند، 

درصــد مــرد بوده انــد.«
اســدبیگی بــا اســتناد بــر آمارهــای ســازمان 
پزشــکی قانونــی گفــت: »در ســال گذشــته 
ــی  ــه خودکش ــکوک ب ــوت مش ــر ف 4045 نف

در کشــور صــورت گرفتــه اســت.«

75 درصد کسانی که خودکشی کردند، زن بودند
مرگ 4045 نفر در سال 95 مشکوک به خودکشی

ویزیت همزمان چند بیمار با هم تخلف است
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت درباره ویزیت همزمان چندین بیمار از سوی 
یک پزشک گفت که متاسفانه این موضوع اتفاق جدیدی نیست و از نظر ما تخلف 
محسوب می شود و متاسفانه در برخی موارد خصوصا در بخش خصوصی که کمبود 
قابل توجه نداریم هم دیده می شود. 

ایران 2 برابر جهان گرم می شود
مسوول انطباق تغيير اقليم در گزارش ايران به سازمان ملل: افزایش دمای ایران در سال های 

پایانی قرن به پنج درجه می رسد

پیش بینی می شود دما در ایران دو برابر جهان گرم شود

پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان قرن 
جــاری، دمــای هــوا در ایــران دو برابــر 

دیگــر نقــاط جهــان گــرم شــود.
دانشــیار  بوانــی،  مســاح  علیرضــا 
دانشــگاه تهــران و مســوول بخــش 
آســیب پذیری و انطبــاق تغییراقلیــم در 
گــزارش ایــران بــه ســازمان ملــل ایــن 
ــه  ــه. ب ــن گفت ــه خبرآنالی ــوع را ب موض
گفتــه او کشــورهای حاضــر در توافقنامه 
پاریــس متعهــد شــدند کــه میــزان 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای خــود را 
کاهــش دهنــد، بــر ایــن اســاس چنــد 
ســناریو مختلــف بــرای میــزان انتشــار 
اســاس  بــر  دارنــد.  وجــود  گازهــا 
ســناریو خوشــبینانه میــزان گازهــای 

ــه حــدود 450 قســمت در  ــه ای ب گلخان
میلیــون می رســد، بــر اســاس ســناریو 
متوســط میــزان گازهــای گلخانــه ای 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــدود 600 می رس ــه ح ب
ــر اســاس  ــه هــم کــه ب ســناریو بدبینان
آن کشــورها میــزان انتشــار خــود را 
ــزان گاز دی  ــد، می ــش ندهن ــال کاه اص
اکســید کربــن در جــو تــا ســال 2100 بــه 
1250 قســمت در میلیــون می رســد. در 
واقــع بــر اســاس همــه ایــن ســناریوها 
گازهــای گلخانــه ای  انتشــار  میــزان 
افزایــش پیــدا می کنــد و در نتیجــه 
دمــای کــره زمیــن هــم بــر اســاس هــر 
ســناریو میــزان خاصــی افزایــش پیــدا 
ــه  ــا ب ــران ام ــا ای ــه ب ــد. در رابط می کن
ــت و  ــر اس ــرایط بدت ــد ش ــر می رس نظ
در ســناریو متوســط دمــای ایــران چهــار 
تــا پنــج درجــه افزایــش پیــدا می کنــد 
ــه  ــی ک ــش دمای ــی بیشــتر از افزای یعن

ــن  ــرای زمی ــه ب ــناریو بدبینان ــق س طب
رخ می دهــد.  در تحقیقــات مربــوط 
ــال های  ــن در س ــره زمی ــای ک ــه دم ب
ــه ســه دوره 20 ســاله  ــده ب ــدی، آین بع
تبدیــل شــده اســت، 20 ســال ابتدایــی 
ســال 2016 تــا 2035 ، 20 ســال میانــی 
 20 و  تــا 2065  تــا   2046 ســال های 
ــا  ــی از ســال 2081 ت ــی یعن ســال پایان
ــر اســاس ســناریو متوســط در  2100. ب
میانگیــن دمــا 20 ســال ابتدایــی دمــای 
تــا 1.5 درجــه  ایــران حــدود یــک 
نســبت بــه میانگیــن دمــای ســال 
1986 تــا ســال 2005 افزایــش پیــدا 
می کنــد، بــرای دوره ی میانــی ایــن 
ــت،  ــه اس ــار درج ــا چه ــه ت ــزان س می
ــرن  ــی ق ــال در دوره انتهای ــرای 20 س ب
ــا  ــار ت ــن چه ــا بی ــای کشــور م هــم دم
پنــج درجــه سلســیوس افزایــش پیــدا 
می کنــد کــه تبعــات بســیار زیــادی 

دارد، مثــال دمــای اهــواز که در تابســتان 
ــا 57  ــه 56 ی ــه رســیده ب ــه  52 درج ب

ــی رســد. ــه م درج

جزایر جنوبی در خطر
ــا  ــه ب ــته ک ــن نوش ــن همچنی خبرآنالی
افزایــش دمــای کــره زمیــن، ســطح آب 
ــی آب و  ــل انبســاط گرمای ــا بدلی دریاه
ــده  ــاال آم ــی ب ــای قطب آب شــدن یخ ه
ــر  ــن جزای ــر آب رفت ــه زی ــر ب ــه منج ک
زیــادی در کــره زمیــن می شــود؛ از 
ــش  ــزان افزای ــا االن می ــال 1870 ت س
میانگیــن ارتفــاع آب دریا هــای کــره 
ــوده،  ــر ب ــانتی مت ــدود 25 س ــن ح زمی
ــا  ــف ت ــناریوهای مختل ــاس س ــر اس ب
انتهــای قــرن ارتفــاع آب دریاهــا بیــن 
ــدا  ــش پی ــانتی متر افزای ــا 100 س 50 ت
ــد. ایــن افزایــش ارتفــاع جزایــر  می کن
و خطــر  تهدیــد می کنــد  را  زیــادی 
ــر  ــو، جزای ــن کشــور مالدی ــر آب رفت زی
مالدیــو، بنــگالدش و ... وجــود دارد. 
جتــی بســیاری از افــراد بــه دلیــل 
چنیــن اتفاقاتــی از محــل زندگــی خــود 
مهاجــرت کــرده انــد. بــه گفتــه علیرضــا 
مســاح ایــران هــم بــا چنیــن مســاله ای 
روبــرو اســت، ارتفــاع آب خلیــج فــارس 

و دریــای عمــان تــا ســال 2050 حــدود 
30 ســانتی متر و تــا ســال 2100 حــدود 
ــد  ــدا می کن ــش پی ــانتیمتر افزای 80 س
و ایــن برخــی از جزایــر جنــوب ایــران را 

تهدیــد می کنــد.

افزایش روزهای گرم سال
تــا پایــان قــرن جــاری در حالــی ایــران 
ــه  ــود ک ــی ش ــرم م ــان گ ــر جه دو براب
ــه  ــی ک ــم در تحقیق ــش ه ــدی پی چن
محققــان موسســه ماکــس پالنــک 
آلمــان انجــام دادنــد پیــش بینــی 
شــد کــه در نیمــه قــرن 21، یعنــی 
ــده، در  ــال آین ــتر از 30 س ــی بیش کم
خاورمیانــه از جملــه ایــران و همچنیــن 
شــمال آفریقــا، دمــای هــوا بــا ســرعتی 
دو برابــر متوســط جهانــی افزایــش 
ــرن 21  ــه ق ــا نیم ــت و ت ــد یاف خواه
دمــای هــوا در تابســتان تــا پنــج درجــه 
و در زمســتان تــا دو و نیــم درجــه 
افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن 
تعــداد روزهــای گــرم ســال کــه از ســال 
ــا 30  ــده، ت ــر ش ــون دو براب 1970 تاکن
ــای  ــر روزه ــج براب ــه پن ــر ب ــال دیگ س
ــد  ــر خواه ــال حاض ــال در ح ــرم س گ

ــید. رس

در ســناریو متوســط دمــای ایــران چهــار تــا پنــج درجــه 
افزایــش پیــدا می کنــد یعنــی بیشــتر از افزایــش 
ــن رخ  ــرای زمی ــه ب ــناریو بدبینان ــق س ــه طب ــی ک دمای
می دهــد.  در تحقیقــات مربــوط بــه دمــای کــره زمیــن 
ــاله  ــه دوره 20 س ــه س ــده ب ــدی، آین ــال های بع در س
تبدیــل شــده اســت، 20 ســال ابتدایــی ســال 2016 تــا 
ــا 2065  ــا ت ــی ســال های 2046 ت 2035 ، 20 ســال میان
ــر  ــا 2100. ب ــال 2081 ت ــی از س ــی یعن ــال پایان و 20 س
ــال  ــا 20 س ــن دم ــط در میانگی ــناریو متوس ــاس س اس
ــه  ــا 1.5 درج ــک ت ــدود ی ــران ح ــای ای ــی دم ابتدای
ــال  ــا س ــال 1986 ت ــای س ــن دم ــه میانگی ــبت ب نس
2005 افزایــش پیــدا می کنــد، بــرای دوره ی میانــی ایــن 
میــزان ســه تــا چهــار درجــه اســت، بــرای 20 ســال در 
دوره انتهایــی قــرن هــم دمــای کشــور مــا بیــن چهــار 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــیوس افزای ــه سلس ــج درج ــا پن ت

9 میلیون ایرانی سال گذشته
به خارج سفر کردند

ســال  در  نفــر   140 و  هــزار   196 و  میلیــون   9
گذشــته از ایــران بــه خــارج از کشــور ســفر کردنــد. 
عبدالرضــا مهاجرانــی نــژاد، مدیــرکل دفتــر برنامــه 
ریــزی و حمایــت از توســعه معاونــت گردشــگری  
ایــن آمــار را اعــالم کــرده و در ادامــه بــا اشــاره بــه آمــار مســافرانی کــه در 
پنــج مــاه نخســت امســال بــه خــارج از کشــور ســفر کرده انــد، گفــت کــه 
ســه میلیــون و 474 هــزار و 692 نفــر در پنــج مــاه نخســت امســال از ایــران 
ــان مشــابه ســال گذشــته،  ــدت زم ــداد در م ــن تع ــه ای ــارج شــده اند ک خ

ــوده اســت.  دومیلیــون و ۸75 هــزار و 203 نفــر ب
ــه  ــال در مقایس ــت امس ــاه نخس ــج م ــا در پن ــفر ایرانی ه ــه او، س ــه گفت ب
ــا مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته، 20.9 درصــد رشــد داشــته اســت.  ب
ــفر  ــه آن س ــا ب ــدت ایرانیه ــن م ــه ای ــورهایی ک ــترین کش ــن بیش همچنی
کرده انــد بــه ترتیــب، ترکیــه، عــراق، امــارات، جمهــوری آذربایجــان، 

ــت. ــوده اس ــتان ب ــان و عربس ــتان، آلم ــتان، گرجس ارمنس

15 تا 26 درصد کارگران ایرانی
معتاد هستند

قائــم مقــام دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
بــا بیــان اینکــه آمــار کارگــران گرفتــار دربنــد اعتیــاد 
در اســتان هــای مختلــف متفــاوت اســت، گفــت 
ــا 18 درصــد  کــه در برخــی اســتان هــا بیــن 15 ت
کارگــران و در برخــی اســتان هــا نیــز بیــن 20 تــا 26 درصــد کارگــران آلــوده 
بــه موادمخــدر هســتند. بــه گفتــه علــی مویــدی، عمــده بیمــاران مــا در امــر 
ــا  ــی کشــور م ــواد ســنتی هســتند و شــرایط فعل ــده م ــاد مصــرف کنن اعتی
نشــان مــی دهــد کــه اســتفاده از مــواد مخــدر ســنتی غلظتــش بیشــتر از 
مــواد صنعتــی اســت.  وی تاکیــد کــرد: »مــواد مخــدر صنعتی پاشــنه آشــیل 
ــت  ــه از جه ــی و دغدغ ــن نگران تمامــی کشــورها محســوب مــی شــود و ای
آســیب زدن بــه ســرمایه هــای اجتماعــی نیــز در کشــور مــا وجــود دارد. « 
ــه در بحــث  ــت ک ــدر گف ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــرکل س ــام دبی ــم مق قائ
ــیب  ــفانه آس ــی متاس ــش صنعت ــژه در بخ ــه وی ــری ب ــه کارگ ــاد جامع اعتی

ــتیم. ــه هس ــتری را متوج بیش

سوژهجامعهگردشگری

ــگ  ــش نهن ــاره چال ــن درب ــدبیگی همچنی اس
ــا  ــه در گروه ه ــود آنک ــا وج ــه ب ــت ک ــی گف آب
و کانال هــای فضــای مجــازی ادعــا شــده 
اســت کــه در ایــران هــم جوانانــی بــه واســطه 
شــرکت در یــک بــازی کامپیوتــری دســت 
ــایعات را  ــن ش ــا ای ــد ام ــی زده ان ــه خودکش ب
ــه  ــی ب ــم و خودکش ــاس می دانی ــا بی اس کام

ــم. ــته ای ــل نداش ــن دلی ای

خوشــاب،  فرامــرز 
انجمــن  رییــس 
دوســتداران میــراث 
ایــذه  فرهنگــی 
ــر روز  ــد ظه ــه بع ــت ک ــنبه گف ــامگاه یکش ش
15 شــهریور دو انفجــار مهیــب - دینامیــت 
یــا نظایــر آن- در منطقــه روی داد بــه طــوری 
کــه دود و خــاک ناشــی از ایــن انفجــار در کل 
منطقــه قابــل رویــت بــود. بــه گفتــه او پــس 
از اخــراج نگهبــان ایــن معبــد، ســودجویان 
بــرای پیــدا کــردن اشــیای ارزشــمند اقــدام بــه 

تخریــب آن مــی کننــد.
درهمیــن حــال رییــس اداره میــراث فرهنگــی 
ــن  ــار در ای ــه انفج ــوع هرگون ــا رد وق ــذه ب ای
محوطــه تاریخــی بــه ایرنــا گفــت کــه محوطــه  

ــه  ــام دارد ک ــه ن ــل قلع ــه ُچ ــا قلع ــورد ادع م
ــه در اطــراف  ــه ای اســت ک ــار قلع ــی از چه یک
محوطــه شــمی واقــع شــده و در آن هیچگونــه 
ــا دیــده  ــا شــواهد انفجــار شــنیده ی صــدای ی
نشــده اســت. ســلطانی گفتــه ایــن مــکان اصال 
معبــد نیســت و هیــچ نشــانه تاریخــی نــدارد 
ــوده،  ــی ب ــک دژ دیده بان ــط ی ــا فق ــه آنج بلک
حــال نمی دانیــم چــه پشــتوانه مطالعاتــی 
ــم آن را  ــه اس ــت ک ــه اس ــن منطق ــت ای پش
ــاری در  ــه او انفج ــه گفت ــته اند. ب ــد گذاش معب
کار نبــوده و عــده ای اقــدام بــه حفــاری کردند.

بــرای پیگیــری ماجــرا باخسرونشــان، مدیرکل 
ــراث فرهنگــی خوزســتان تمــاس گرفتیــم  می
ــا« را  ــام م ــای »پی ــاس ه ــخ تم ــه او پاس ک

نــداد.

آمانو:

ایران به تعهدات خود 
در برجام عمل می کند

ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــرکل آژان مدی
بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران بــه تعهــدات خــود 
طبــق توافــق هســته ای عمــل مــی کنــد، 
گفــت کــه مــا بــه اجــرای نقــش خــود مطابق 
بــا شــروط تعییــن شــده در برجام، براســاس 
ــه صــورت  اســتانداردهای پادمانــی آژانــس ب

ــم.  ــه می دهی ــی طــرف ادام ــه و ب عادالن
در  آمانــو  یوکیــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســخنرانی آغازیــن خــود در نشســت فصلــی 
شــورای حــکام آژانــس در ویــن، گفــت: 
ــی و  ــتی آزمای ــاره راس ــن درب ــزارش م »گ
نظــارت بــر جمهــوری اســالمی ایــران طبــق 
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــه 2231 ش قطعنام
ــارت و  ــه نظ ــوط ب ــای مرب ــل، فعالیت ه مل
راســتی آزمایــی آژانــس در چندمــاه گذشــته 

ــد.«  ــی ده ــش م را پوش
بنابــر گــزارش پایــگاه اینترنتــی آژانــس 
ــه  ــو ادام ــی، آمان ــرژی اتم ــی ان ــن الملل بی
ــدام  ــع اق ــه جام ــق برنام ــس طب داد: »آژان
مشــترک )برجــام( از زمــان اجرایــی شــدن 
ــارت و  ــه نظ ــه 2011 ب ــق از ژانوی ــن تواف ای
راســتی آزمایــی تعهــدات مرتبــط ایــران 
پرداختــه اســت. مــا بــه اجــرای نقــش 
در  شــده  تعییــن  شــروط  طبــق  خــود 
پادمانــی  اقدامــات  بــا  مطابــق  برجــام 
اســتاندارد آژانــس بــه شــکل عادالنــه و بــی 
ــط  ــدات مرتب ــم. تعه ــه می دهی ــرف ادام ط
هســته ای ایــران طبــق برجــام بــه طــور 

ــود.«  ــی ش ــرا م ــل اج کام
کمــاکان  »آژانــس  کــرد:  تصریــح  وی 
ــواد  ــدم انحــراف م ــی ع ــه راســتی آزمای ب
هســته ای اعــالم شــده در ایــران طبــق 
دهــد.  مــی  ادامــه  پادمانــی  توافــق 
و  مــواد  نبــود  خصــوص  در  ارزیابی هــا 
در  نشــده  اعــالم  فعالیتهــای هســته ای 

دارد.« ادامــه  همچنــان  ایــران 
آمانــو افــزود: »مــا همچنیــن بــه اجــرای 
شــامل  ایــران  در  الحاقــی  پروتــکل 
دسترســی های تکمیلــی بــه ســایتها و 
ــا  ــق ب ــه مطاب ــور ک ــن همانط ــر اماک دیگ
ــورها  ــر کش ــی در دیگ ــای الحاق پروتکله
خواهیــم  ادامــه  دهیــم  مــی  انجــام 

داد.«
ایــران  عملکــرد  بــر  حالــی  در  آمانــو 
در راســتای توافــق هســته ای صحــه 
گذاشــته کــه دولــت آمریــکا تــالش دارد 
ــد. ــم کن ــه نقــض برجــام مته ــران را ب ای

خبر
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و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
درمــان مجلــس، گفــت کــه بــه 
ــزار  ــدود 66 ه ــد ح ــی رس ــر م نظ
ــاری  ــه بیم ــال ب ــور مبت ــر در کش نف
حــدود  البتــه  باشــند کــه  ایــدز 
شناســایی  آنهــا  نفــر  هــزار   35
ــه ملــت  ــد. آنطــور کــه خان شــده ان
نوشــته، همایــون هاشــمی بــا بیــان 
اینکــه بایــد ببینیــم اجبــاری بــودن 
ــش از ازدواج در  ــدز پی ــش ای آزمای
کنتــرل ایــن بیمــاری تاثیرگــذار 

موضــوع  »ایــن  گفــت:  اســت، 
ــوده و کارشناســان و  ــل ب ــل تام قاب
متولیــان حــوزه ســالمت بایــد آن را 
مــورد بررســی دقیــق قــرار دهنــد.«

نماینــده مــردم میانــدوآب، شــاهین 
شــورای  درمجلــس  تــکاب  و  دژ 
ــه  ــبت ب ــدار نس ــا هش ــالمی، ب اس
خطــر مــوج ســوم ایــدز و رونــد 
افزایــش روابــط جنســی  بــه  رو 
تصریــح کــرد:  نشــده،  حفاظــت 
»34 هــزار و 949 نفــر مبتــال بــه 

ــن  ــه از ای ــده ک ــایی ش ــدز شناس ای
 16 و  مــردان  درصــد   84 تعــداد 
ــار  ــه آم ــتند البت ــان هس ــد زن درص
ــاری  ــال ج ــت س ــای نخس ــاه ه م
ــه  ــان ب ــالی زن ــد ابت ــی از رش حاک

ایــن بیمــاری دارد.«
ــار  ــن آم ــادآور شــد: »باالتری  وی ی
مربــوط  بیمــاری  ایــن  شــیوع 
تهــران  ماننــد  بــه کالنشــهرهایی 
ــر  ــهرهای کوچکت ــرا در ش ــت زی اس
ــود دارد.  ــی بیشــتری وج خودکنترل
و   95 ســال  آمارهــای  متاســفانه 
96 نشــان از افزایــش 30 درصــدی 
ــودک  ــه ک ــادر ب ــدز از م ــال ای انتق

دارد.«

ــگ را در  ــار یوزپلن ــی حضــور چه ــان جاجرم ــط بان محی
ــد. ــت کردن ــات وحــش میاندشــت ثب ــگاه حی پناه

ــروز  ــح دی ــه صب ــاعات اولی ــان در س ــط بان ــن محی ای
یــک یوزپلنــگ مــاده را بــه همــراه ســه تولــه مشــاهده 
در  میاندشــت  وحــش  حیــات  پناهــگاه  کردنــد.  
ــی  ــگ ایران ــرار دارد. یوزپلن اســتان خراســان شــمالی ق
ســال هاســت کــه در خطــر انقــراض قــرار دارد. آنطــور 
ــط زیســت  ــرح محی ــگار مط ــق،  خبرن ــه صــدرا محق ک
ــی باقــی  مــی گویــد، کمتــر از 50 قــالده یوزپلنــگ ایران
ــه  ــران هســتند. ب ــا در ای ــه آن ه ــه هم ــده اســت ک مان
همیــن دلیــل بــرای جمعیــت بســیار انــدک و در آســتانه 
انقــراض یوزپلنگ هــای ایــران، دیــده شــدن ســه تولــه 
جــوان در منطقــه میاندشــت خراســان شــمالی خبــری 

ــده اســت. ــدوار کنن امی

وضعیت یوزپلنگ ایرانی
براســاس آنچــه کــه در ســایت انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی 
ــر در  ــگ ن ــک یوزپلن ــال 95، ی ــان س ــا پای ــده،  ت آم
پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت، چهــار یــوز پلنــگ 
ــوز  ــر و دو ی ــش دره انجی ــات وح ــگاه حی ــر در پناه ن
ــه  ــدان ب ــش نایبن ــات وح ــگاه حی ــر در پناه ــگ ن پلن
زندگــی خــود ادامــه مــی دادنــد. همچنیــن یــک مــاده 

ــات وحــش میاندشــت در  ــگاه حی ــگ در پناه ــوز پلن ی
ســال 95 تصویــر بــرداری شــد و احتمــاال ایــن یوزپلنــگ 
مــاده همــان یوزپلنگــی اســت کــه صبــح دیــروز توســط 
ــه اش  ــه تول ــراه س ــه هم ــی ب ــان جاجرم ــط بان محی

مشــاهده شــده اســت.

تعداد کم یوزپلنگ های ماده
ایرانــی،  یوزپلنــگ  بــا  ارتبــاط  در  عمــده  نگرانــی 
تعــداد کــم یوزپلنــگ هــای مــاده اســت. شــهریور 
ــردی،  ــالمی دهک ــی اس ــه مرتض ــود ک ــته ب ــال گذش س
ــا  ــه تنه ــرد ک ــالم ک ــی اع ــوز ایران ــن ی ــل انجم مدیرعام
دو یوزپلنــگ مــاده در پایــش هــای ایــن انجمــن ثبــت 
ــور  ــاک کش ــای خطرن ــاده ه ــراف ج ــه در اط ــده ک ش
ــوز  ــا از 20 ی ــه او در ســال 92 مجموع ــه گفت هســتند. ب
تصویربــرداری کردیــم کــه هفــت یــوز مــاده یعنــی 35 
ــه در  ــت ک ــود. او گف ــا ب ــان آنه ــت در می ــد جمعی درص
ــه در  ــرداری شــد ک ــوز تصویرب ســال 93 و 94 از 23 ی
آن میــان تنهــا چهــار یــوز مــاده داشــتیم امــا بــا تلــف 
ــوز مــاده، در کل کشــور فقــط دو یوزپلنــگ  شــدن دو ی
ــگ  ــه یوزپلن ــدار داد ک ــد. وی هش ــایی ش ــاده شناس م

ــت.  ــراض اس ــی انق ــک قدم ــی در ی ایران

ثبت حضورهای 96
ــاهده  ــر از مش ــی خب ــان جاجرم ــط بان ــی محی در حال
ــم  ــال ه ــهریور امس ــه 12 ش ــد ک ــگ دادن ــار یوزپلن چه
رییــس پــارک ملــی تــوران واقــع در ســمنان از مشــاهده 

دو قــالده یوزپلنــگ بالــغ در منطقــه ذخیــره گاه تــوران 
خبــر داده بــود. بــه گفتــه احمــد رادمــان در ســال جــاری 
در مجمــوع چهــار قــالده یوزپلنــگ در ایــن پــارک دیــده 
ــرکل  ــم مدی ــاری ه ــال ج ــاه س شــده اســت.  در تیرم
حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی از مشــاهده 
یــک قــالده یــوز پلنــگ آســیایی در پــارک ملــی ضامــن 
ــدای ســال  ــر داد و گفــت کــه از ابت آهــو در اســتان خب
ــگ در  ــوز پلن ــه ی ــاری اســت ک ــن ب ــن نهمی ــاری ای ج
ایــن منطقــه مشــاهده مــی شــود. هفدهــم اردیبهشــت 
هــم اعــالم شــد کــه بــرای اولیــن بــار در املــش گیــالن 
یوزپلنــگ ایرانــی مشــاهده شــده اســت.  ابتــدای 
امســال هــم در پناهــگاه حیات وحــش دره انجیــر 

ــده شــد.  اردکان یــک قــالده یوزپلنــگ دی

آمار رو به رشد ابتال به بیماری ایدز
نماینده مجلس: زنان در خطر بیشتری هستند

راز مردگان جوان گورستان 
لیارسنگ بن

19 نفری که در این گورستان خاک شدند،
 زیر 40 سال داشتند

نتیجــه بررســی بقایــای انســانی 19 اســکلت کشف شــده در مجموعــه 
باســتانی لیارســنگ بن املــش شــامل 9 مــرد و 10 زن بیانگــر ایــن اســت 

ــته اند.  ــن داش ــال س ــر از 40 س ــه کمت ــدگان موردمطالع ــه تدفین ش ک
ــر  ــی، باستان شــناس، ب ــی جهان ــه ول ــه گفت ــه تســنیم نوشــته، ب ــور ک آنط
اســاس ایــن نتایــج در 25 درصــد از افــراد شــواهد زخمــی شــدن، بیمــاری 
ــده  ــراد مطالعه ش ــن اف ــام ای ــود و تم ــده می ش ــدید دی ــیب های ش و آس

کمتــر از 40 ســال ســن دارنــد.
از تخریــب از ســوی  ایــن مجموعــه در ســال 92 و پــس   او گفتــه 
ســوداگران امــوال فرهنگــی شناســایی شــد و در ســال 93 بــا صــدور مجــوز 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــگاه می ــی، پژوهش ــکده  باستانشناس پژوهش
بــرای گمانه زنــی و تعییــن حریــم، بــا کاوش در 21 گمانــه مــورد مطالعــات 
میدانــی قــرار گرفــت. در دومیــن فصــل از پژوهش هــای میدانــی در 
بهــار و تابســتان 95 بــا ایجــاد هشــت کارگاه در ابعــاد مختلــف عــالوه بــر 
شناســایی چندیــن گــور و ســازه های معمــاری موفــق بــه شناســایی مــواد 
ــورآالت و  ــواع مختلــف ظــروف ســفالی، زی فرهنگــی بســیار باارزشــی از ان
جنگ افزارهــا، بقایــای بافــت پارچــه و چــرم و... شــدیم کــه بررســی اولیــه  
ــارت و  ــا حــدود دوره هــای پ ــا، قدمتشــان را همزمــان ب ــر آنه انجام شــده ب
ــان  ــان در جری ــار همچن ــن آث ساســانی نشــان می دهــد. پژوهــش روی ای
ــناس،  ــن باستان ش ــد. ای ــد ش ــر خواه ــه زودی منتش ــج آن ب ــت و نتای اس
ــاده،  ــه ای س ــامل، چال ــه را ش ــن محوط ــده در ای ــف ش ــور کش ــواع قب ان
ــره  ــور خم ــه ای، گ ــور دخم ــه ای دو بخشــی، گ ــک بخشــی، چال ــه ای ت چال

و... اعــالم کــرد.

امید به بقای نسل یوزها
روز گذشته سه توله یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش میاندشت دیده شد

ــی  ــه مرتض ــود ک ــته ب ــال گذش ــهریور س ش
انجمــن  اســامی دهکــردی، مدیرعامــل 
ــگ  ــا دو یوزپلن ــه تنه ــرد ک ــام ک ــی اع ــوز ایران ی
ــده  ــت ش ــن ثب ــن انجم ــای ای ــش ه ــاده در پای م
کــه در اطــراف جــاده هــای خطرنــاک کشــور 
هســتند. بــه گفتــه او در ســال ۹2 مجموعــا از 
2۰ یــوز تصویربــرداری کردیــم کــه هفــت یــوز 
ــا  ــان آنه ــت در می ــی 3۵ درصــد جمعی ــاده یعن م
ــوز  ــال ۹3 و ۹۴ از 23 ی ــه در س ــت ک ــود. او گف ب
تصویربــرداری شــد کــه در آن میــان تنهــا چهــار یوز 
مــاده داشــتیم امــا بــا تلــف شــدن دو یــوز مــاده، 
ــاده شناســایی  ــگ م ــط دو یوزپلن در کل کشــور فق
شــد. وی هشــدار داد کــه یوزپلنــگ ایرانــی در یــک 

ــت.  ــراض اس ــی انق قدم

توزیع اعتبار اشتغالزایی 
در روستاها از مهر

معــاون  رضــوی،  ابوالفضــل 
مناطــق  و  روســتایی  توســعه 
جمهــوری  ریاســت  محــروم 
ــدوق  ــارد دالر از صن ــت 1.5 میلی ــون برداش ــرای قان از اج
توســعه ملــی بــرای بهبــود کســب و کار و ایجــاد اشــتغال 
در مناطــق روســتایی، عشــایری و شــهرهای زیــر 10 هــزار 
نفــر از اول مهــر خبــر داد. بــه گفتــه او الیحــه ایــن قانــون 
بــا قیــد دو فوریــت در آبــان 95  بــه مجلــس ارائــه شــد و 
مجلــس شــورای اســالمی بــا حــذف یــک فوریــت آن در 
مــرداد امســال ایــن قانــون را بــه تصویــب  رســاند و آییــن 

ــت. ــده اس ــی ش ــرای آن نهای ــه اج نام

توزیع سود سهام عدالت 
در سه مرحله

ــاور  ــبحانی، مش ــر س ــید جعف س
رییــس کل ســازمان خصوصــی 
ســازی اعــالم کــرد کــه ســود 
ســهام عدالــت در ســه مرحلــه 
ــه نســبت واریــز ســود شــرکت هــا بیــن 49 میلیــون  و ب
ســهامدار تــا پایــان ســال توزیــع مــی شــود. بــه گفتــه او 
بــرآورد اولیــه میــزان ســود بــرای کســانی کــه 10 میلیــون 
ریــال )یــک میلیــون تومــان( ســهام دارنــد را بیــن یــک 
میلیــون و 300 هــزار ریــال تــا یــک میلیــون و 500 هــزار 
ــه  ــه در س ــت ک ــان( اس ــزار توم ــا 150 ه ــال ) 130 ت ری

ــود. ــی ش ــت م ــهامداران پرداخ ــه س ــه ب مرحل

ارز تا پایان سال 
تک نرخی می شود

بین الملــل  معــاون  کامیــاب، 
اجــرای  زمــان  بانک مرکــزی 
برنامــه یکسان ســازی نــرخ ارز را 
اواخــر امســال اعــالم کــرد و گفــت کــه توقــف فــروش ارز 
ــت اجــرای یکسان ســازی ارزی اســت.  مســافرتی در جه
ــک نرخــی  ــه ت ــرای اجــرای برنام ــی ب ــوز زمان اگرچــه هن
ــه صــورت مشــخص  ــزی ب ــک مرک ــردن ارز توســط بان ک
تعییــن نشــده اســت. بــا وجــود اینکــه حــذف ارز 
ــرخ ارز اســت؛  مســافرتی در جهــت تــک نرخــی کــردن ن
امــا نمــی تــوان آن را مقدمــه ای بــرای ایــن اجــرا برنامــه 
دانســت، امــا تــا پایــان ســال ارز تــک نرخــی مــی شــود.

ورود سه هواپیماهای 
جدید تا پایان 2017 

و  راه  وزیــر  مقــام  قائــم   
آخریــن  دربــاره  شهرســازی 
مناقصــه  برگــزاری  وضعیــت 
تامیــن مالــی خریــد هواپیماهــای جدیــد ایران ایــر ، 
گفــت کــه تــا چهــار روز دیگــر پنــج شــرکت کننــده در ایــن 
مناقصــه، پروپزال هــای خــود را ارائــه خواهنــد داد. اصغــر 
ــای  ــد هواپیم ــه دو فرون ــان اینک ــا بی ــان ب ــه کاش فخری
ــی شــود،  ــر م ــران ای ــاوگان ای ــه زودی وارد ن ــی.آر ب ای.ت
گفــت: »تــا پایــان ســال میــالدی یــک فرونــد ایربــاس 
جدیــد و دو فرونــد هواپیمــای ای. تــی.آر وارد نــاوگان 

هوایــی کشــورمان مــی شــود.«

صنعتاقتصاداقتصاد اقتصاد

وزیــر آمــوزش و پــرورش از مذاکــره بــا دو شــرکت بیمه گــذار 
ــر داد و  ــان خب ــی فرهنگی ــه تکمیل ــد بیم ــرارداد جدی ــرای ق ب
گفــت کــه تــا اول مهــر و قبــل از آنکــه تاریــخ قــرارداد بیمــه 
ــه  ــد بیم ــتورالعمل جدی ــود، دس ــی منقضــی ش ــی فعل تکمیل
تکمیلــی ابــالغ خواهــد شــد. ســید محمــد بطحایــی  در پاســخ 
بــه اینکــه قــرار بــود وزارت آمــوزش و پــرورش بــا ســه شــرکت 
ــره  ــان وارد مذاک ــی فرهنگی ــه تکمیل ــرای بیم ــذار ب ــه گ بیم

شــود؛ بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان بــا چــه روشــی ادامــه پیــدا 
ــرای اصــالح  خواهــد کــرد اظهــار کــرد: »اخیــرا جلســه ای را ب
ــت  ــم در معاون ــم. همکاران ــزار کردی ــی برگ ــه تکمیل روش بیم
توســعه مدیریــت و پشــتیبانی مذاکــره و رایزنــی بــا شــرکت 
هــای بیمــه گــذار را شــروع کــرده انــد و ظــرف چنــد روز آینــده 
نتایــج مشــخص می شــود. تــا اول مهــر دســتورالعمل جدیــد 

بیمــه تکمیلــی ابــالغ خواهــد شــد.«

یــک روانشــناس بــا اشــاره بــه اینکــه منظومــه عاطفــی 
کــودکان در خانواده هــای تــک فرزنــد دچــار آســیب می شــود 
ــد  ــک فرزن ــی ت ــای ایران ــت: حــدود 34 درصــد خانواده ه گف
ــن  ــه خبرآنالی ــور ک ــتند. آنط ــد هس ــدون فرزن ــد ب و 14درص
ــک  ــا ت ــه آی ــن ک ــه ای ــخ ب ــزدی در پاس ــریفی ی ــته،  ش نوش
فرزنــدی بــه خــودی خــود ســبب بــروز مشــکالت رفتــاری و 
روانــی خاصــی در فرزنــد مــی شــود گفــت کــه تــک فرزنــدی 

مزایــا و معایبــی دارد و نمی تــوان تــک بعــدی بــه ایــن 
قضیــه نــگاه کــرد. بــه ایــن معنــا کــه نمــی تــوان گفــت تمــام 
فرزندانــی کــه تنهــا هســتند از نظــر رفتــاری مشــکل خواهنــد 
ــود دارد  ــادی وج ــای زی ــرد:  »نمونه ه ــه ک ــت. وی اضاف داش
کــه تــک فرزندهــا بســیار موفــق بوده انــد. ایــن موضــوع بــه 
کارکــرد خانــواده و نحــوه تعامــل والدیــن بــا فرزنــدان وابســته 

اســت.«

اجرای بیمه تکمیلی فرهنگیان با روش جدید
وزیر آموزش و پرورش: از اول مهر روش جدید را اجرا می کنیم

۳۴ درصد خانوارهای ایرانی »تک فرزند« هستند
14 درصد خانواده های ایرانی بدون فرزند

اعام نتایج نهایی کنکور تا پایان هفته
نتایــج آزمــون سراســری ســال 96 احتمــاالً در اواخــر هفتــه جــاری یــا اوایــل هفتــه 
ــج را 23  ــالم نتای ــان اع ــالمی زم ــگاه آزاد اس ــن دانش ــود همچنی ــالم می ش ــده اع آین

شــهریور اعــالم کــرده اســت. 
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این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان 

شــرکت  دو  مدیــران  دعــوت  از  البــرز 

دســتگاه  بــه  اینترنتــی  مســافربری 

قضــا خبــر داد. حاجــی رضــا شــاکرمی 

قضــا  دســتگاه  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا 

دســتوری مبنــی بــرای ممنوعیــت فعالیــت 

اینترنتــی  مســافربری  نرم افزارهــای 

ــرد:  ــار ک شــهری صــادر نکــرده اســت، اظه

از دو شــرکت مذکــور  دادســتانی کــرج 

ــدارک خــود  ــا اســناد و م ــرده ت ــوت ک دع

ــه شــکایت  ــا اشــاره ب ــد.وی ب ــه کنن را ارائ

ســازمان حمل ونقــل شــهری کــرج از ایــن 

ــی  ــن ســازمان مدع ــت: ای دو شــرکت، گف

ــورت  ــه ص ــرکت ب ــن دو ش ــه ای ــت ک اس

مشــغول  شــهر  ســطح  در  غیرقانونــی 

هســتند. مســافر  جابجایــی 

مدیران شرکت های مسافربری اینترنتی

 به دادستانی کرج دعوت شدند

فرودگاه همدان هاب پروازهای داخلی غرب کشور می شود
رییس مجمع نمایندگان استان همدان بابیان اینکه فرودگاه همدان به هاب پروازهای 
داخلی غرب کشور تبدیل می شود، از راه اندازی مجدد پرواز های همدان- مشهد- 
کیش خبر داد.

جوالن »ام اس« در آذربایجان غربی
3800نفر در این استان »ام اس« دارند 

طبق آخرین آمار حدود 70 هزار بیمار مبتال به ام اس در کشور وجود دارد

اعــالم کارشناســان، در  اســاس  بــر 
حــال حاضــر بیــش از ســه هــزار و 
بــه  غربــی  آذربایجــان  در  نفــر   ۸00
بیمــاری ام اس مبتــال بــوده و ایــن 
ــش  ــال افزای ــه روز در ح ــداد روز ب تع
آمــار،  ایــن  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
ــاری ام اس در  ــه بیم ــال ب ــرعت ابت س
آذربایجــان غربــی بســیار زیــاد بــوده و 
ایــن اســتان در منطقــه بحــران شــیوع 

ایــن بیمــاری در کشــور قــرار دارد.
ــاران  ــد بیم ــر 53 درص ــال حاض در ح
مبتــال بــه ام اس در آذربایجــان غربــی 
شــامل دو هــزار نفــر مربــوط بــه شــهر 
ــل  ــم قاب ــن رق ــه ای ــت ک ــه اس ارومی
ــورد بررســی پژوهشــی  ــد م توجــه بای

قــرار گیــرد.
بیماری  ام.اس )مولیتپل اســکلروزیس( 

بیماری هــای  شــایع ترین  از  یکــی 
سیســتم اعصــاب مرکزی )مغــز و نخاع( 
اســت و در اثــر تخریــب غــالف میلیــن 
ــی  ــن غالف ــه میلی ــود البت ــاد می ش ایج
ــه  ــی را احاط ــای عصب ــه فیبره ــت ک اس
امــواج  انتقــال ســریع  در  و  می کنــد 

ــی دارد. ــیار مهم ــش بس ــی نق عصب

ایران جزو 1۰ کشور اول 
دنیا در ابتا به بیماری 

 ام اس
ــران در  ــته ای ــر نوش ــه مه ــور ک آن ط
 10 جــزو  اس  بیمــاری ام  بــه  ابتــال 
ــان  ــن می کشــور اول دنیاســت و در ای
اصفهــان بیشــترین آمــار مبتالیــان بــه 
ام اس را در کشــور دارد اما بر اســاس 
مدیرعامــل  و  کارشناســان  اعــالم 
غربــی  آذربایجــان  اس  ام  انجمــن 
ــه  ــه بیمــاری ام اس رو ب ــد ابتــال ب رون
ــاری مســری  ــش اســت.این بیم افزای

بیماری هــای  دســته  از  و  نبــوده 
ــا  ــود، ام ــوب نمی ش ــم محس ــی ه ارث
نقــش ژنتیــک در ایجــاد آن تأییــد 
ــی  ــان قطع ــون درم ــت، اکن ــده اس ش
بــرای ایــن بیمــاری وجــود نــدارد امــا 
ــر  ــود در تغیی ــان موج ــیوه های درم ش

ــت. ــر اس ــاری مؤث ــرعت بیم س

هر 3۰ ســاعت یک نفر 
به  در آذربایجان غربی 

ام اس مبتا می شود
اس  ام  انجمــن  مدیرعامــل 
ســاالنه  غربــی گفــت:  آذربایجــان 
300 نفــر در اســتان بــه ام اس مبتــال 
نشــان  آمــار  ایــن  کــه  می شــود 
ایــن  بــه  ابتــال  ســرعت  می دهــد 
بیمــاری عصبــی در اســتان بســیار 
زیــاد و هــر 30 ســاعت یــک نفــر 

اســت.
بررســی  جلســه  در  زارع  ســمیه 

انجمــن  و  بیمــاران  مشــکالت 
و  خیــران  حضــور  بــا  اس کــه  ام 
و  قــرآن  فرهنگســرای  در  پزشــکان 
برگــزار  ارومیــه  شــهرداری  عتــرت 
شــد، افــزود: در حــال حاضــر بیــش 
از ســه هــزار و ۸00 نفــر در آذربایجــان 
مبتــال  اس  بیمــاری ام  بــه  غربــی 
ــه روز در  ــداد روز ب ــن تع ــوده و ای ب

حــال افزایــش اســت. 
ــه داد: هــر ســاله حــدود 10  وی ادام
درصــد، چیــزی نزدیــک بــه 300 نفــر 
ــزوده می شــود  ــت اف ــن جمعی ــه ای ب
ــی  ــم در آذربایجــان غرب ــن رق ــه ای ک
ــال  ــی در ح ــیار باالی ــرعت بس ــا س ب

افزایــش اســت.

به  ۵3 درصد مبتایان 
ام اس مربوط به شهر 

هستند ارومیه 
حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  زارع 
حاضــر 53 درصــد بیمــاران مبتــال بــه 
ــی شــامل  ام اس در آذربایجــان غرب
شــهر  بــه  مربــوط  نفــر  هــزار  دو 
ــل  ــم قاب ــن رق ــه ای ــت ک ــه اس ارومی
توجــه بایــد مــورد بررســی پژوهشــی 

ــرد. ــرار گی ق
ابتــدای  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آذربایجــان  در  نفــر   120 امســال 
غربــی بــه ام اس مبتــال شــده اند 
ــی  ــرایط زندگ ــر، ش ــن ام ــا ای ــه ب ک
آنهــا  خانواده هــای  و  افــراد  ایــن 
اســت  کــرده  تغییــر  شــدت  بــه 
ــا همراهــی  ــم ب ــه امیدواری ــزود: ک اف
بــه  مشــکالت  ایــن  مســئوالن، 
ــداوای  ــه م ــا زمین ــد ت ــل برس حداق
ایــن بیمــاران نیــز فراهــم شــود.

ــی  ــی و توانای ــع مال ــدم مناب زارع ع
ــه  ــی ادام ــان و حت ــرای درم ــی ب مال
مشــکالت  از  یکــی  را  زندگــی 
و  کــرده  عنــوان  اس  ام  بیمــاران 
افــزود: متاســفانه اکثــر مبتالیــان 
ــی و  ــی حرکت ــدم توانای ــل ع ــه دلی ب
ــه کار  ــد ب ــاری نمی توانن ــدت بیم ش
خــوب  خانــواده  هزینــه  تأمیــن  و 
ــار  ــت دچ ــن جه ــه ای ــد و ب بپردازن
جهــت  جــدی  مالــی  مشــکالت 
درمــان و تأمیــن معــاش خانــواده 
ــدی  ــه ج ــر توج ــن ام ــه ای ــوده ک ب
را  اســتان  خیریــن  و  مســووالن 

. می طلبــد

گزارش
ته

نک

تشکیل مرکز تحقیقات 
بیماری ام.اس در ارومیه

ــز  ــی نی ــان غرب ــتان آذربایج ــذا و داروی اس ــاون غ مع
پیشــتر در همایــش روز جهانــی ام اس کــه بهــار امســال 
بــا حضــور جمــع کثیــری از بیمــاران و خانــواده آنــان در 
ارومیــه برگــزار شــد بــر لــزوم تشــکیل مرکــز تحقیقــات 
ــن  ــرده بود.حس ــد ک ــه تاکی ــاری ام.اس در ارومی بیم
ملکی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه چرایــی افزایش 
روزافــزون و بــی وقفــه تعــداد بیمــاران غیــر واگیــر فکر 
کنیــم و در زمینــه از بیــن بــردن علــل اولیــه آن بیشــتر 
تــاش کنیــم افــزود: کاهــش بیماری هــای غیــر واگیــر 
در گــرو تولیــد علــم و افزایــش آگاهــی جامعــه اســت؛ 
کــه در ایــن بیــن نقــش مراکــز تحقیقاتــی مهــم و قابــل 

توجــه اســت.

ـــتان  ـــز اس ـــاب مرک ـــی و انق ـــتان عموم دادس
ـــتور  ـــًا دس ـــه فع ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــرز ب الب
قضایـــی بـــرای ممنوعیـــت کار ایـــن دو 
ـــن  ـــت: ای ـــت، گف ـــده اس ـــادر نش ـــرکت ص ش
دو شـــرکت بایـــد طبـــق قانـــون از ســـازمان 
ـــی  ـــوز قانون ـــرج مج ـــهری ک ـــل ش ـــل و نق ح

ـــد.   ـــذ کنن اخ

ــه آزاد  ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــوارض ورود کاال  ــاره ع ــار درب چابه
ــد از  ــا 15درص ــت: تنه ــه آزاد گف ــه منطق ب
ــه  ــوارض ورود وخــروج کاال ســهم منطق ع
صــرف  قانــون  برطبــق  اســت کــه  آزاد 
و  شــهری  هــای  زیرســاخت  توســعه 
ترانزیتــی منطقــه مــی شــود. عبدالرحیــم 
کــردی بابیــان اینکــه کنتــرل گیــت هــای 
دســتگاه های  وظیفــه  آزاد  منطقــه 
معنــای  در  افــزود:  اســت،  نظارتــی 
آزاد  مناطــق  در  قاچــاق  اقتصــادی 

ندارد. مفهومی 
ــرورت  ــر ض ــران ب ــدار دهل  فرمان
زیرســاخت های  بــه  توجــه 
ــن از  ــردد زائری ــه ت ــه ب ــا توج ــن ب اربعی
شهرســتان تاکیــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
بــرای  ریــال  میلیــارد  ســه  تخصیــص 
زیرســاخت هــای اربعیــن در شهرســتان از 
اربعیــن  ســتاد  عضــو  دســتگاههای 
ــات  ــیج امکان ــا بس ــتان خواســت ب شهرس
ــات الزم را  ــا اقدام ــه نیازمندیه ــه ب و توج

پیگیــری کنند .
 اســتاندار سیســتان و بلوچســتان 
ــال  ــد کام ــرز بای ــت: رویکــرد م گف
ــا  ــارت آزاد ب ــه تج ــرا ب ــد زی ــی باش مردم

کشورهای همســایه می اندیشیم.
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر   
ــه  ــا اشــاره ب عشــایر خوزســتان ب
اختصــاص 200 میلیــون تومــان اعتبــار 
ــتی  ــرویس های بهداش ــازی س ــرای بهس ب
 40 حــدود  عشــایری، گفــت:  مــدارس 
ــود  ــایری موج ــه عش ــد از 650 مدرس درص
بهداشــتی  ســرویس  فاقــد  اســتان  در 
مناســب هســتند و اکنــون بــه حــدود 300 
ــداث و  ــرای اح ــار ب ــان اعتب ــون توم میلی
بهداشــتی  ســرویس های  بازســازی 
نیــاز  باقی مانــده  عشــایری  مــدارس 

داریم. 
کنفرانــس  علمــی  دبیــر   
در  هپاتیــت  بین المللــی 
ــت در شــهر  خراســان جنوبی شــیوع هپاتی
بیرجنــد را 1.6 درصــد اعــالم کــرد و گفــت: 
ــرم شــیوع کشــوری  ــر از ن ــم کم ت ــن رق ای
ــن  ــی« در چهارمی ــعود ضیائ ــت. »مس اس
هپاتیــت  بین المللــی  کنفرانــس  روز 
شــد،  برگــزار  بیرجنــد  در  کــه  تهــران 
ــور دو  ــت در کش ــیوع هپاتی ــرد: ش اظهارک
ــتان  ــم در اس ــن رق ــه ای ــت ک ــد اس درص

خراســان جنوبی 1.6 درصد است.
بــا حکــم مدیرعامــل شــرکت   
ســپهر  ایــران،  نفــت  ملــی 
ســپهری، مدیرعامــل و رییــس هیــات 

مدیره شــرکت ملی حفاری ایران شد.

گزیده ها

استمرار وضعیت 
ناسالم هوای اراک

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی 
گفــت: غلظــت ذرات معلــق هــوای اراک در روز 
بیســتم شــهریورماه بیــش از حــد اســتاندارد اســت 
ــی  ــن روز متوال ــرای پنجمی ــن شــهر ب ــوای ای و ه
ــار داشــت: شــاخص  ــودی اظه ــرار دارد.ســعید محم ــت ناســالم ق در وضعی
کیفیــت هــوای شــهر اراک در روز یکشــنبه نوزدهــم شــهریورماه، 103 بــود کــه 
بیانگــر وضعیــت هــوای ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس اســت. مدیــرکل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی افــزود: میــزان غلظــت ذرات معلــق 
کمتــر از 2.5میکــرون در هــوای اراک، صبــح روز دوشــنبه بیســتم شــهریورماه 
ــد  ــر از ح ــه فرات ــد ک ــری ش ــدازه گی ــب ان ــر مترمکع ــرم ب ــز، 3۸میکروگ نی
حدمجــاز اســت. وی بیــان کــرد: حــد اســتاندارد میــزان غلظــت ذرات معلــق 
کمتــر از 2.5میکــرون در هــوا، 35میکروگــرم بــر مترمکعــب بــوده، بنابرایــن 
طــی روز جــاری وضعیــت هــوای ناســالم بــرای گــروه های حســاس در شــهر 

اراک اعــالم مــی شــود.

مسافران از اسکان در حاشیه 
رودخانه ها بپرهیزند

ــتانداری  ــران اس ــت بح ــتاد مدیری ــت س سرپرس
ــارش شــدید  ــاره ب ــالم هشــدار درب ــا اع ــالن ب گی
آینــده گفــت:  روز  دو  طــی  اســتان  در  بــاران 
مســافران از اســکان در حاشــیه رودخانــه هــا 
بپرهیزند.محمــد حســن علــی نیــا روز گذشــته در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــارش  ــر اســاس پیــش بینــی هــای هواشناســی، از عصــر امــروز ب کــرد: ب
شــدید بــاران در گیــالن دوبــاره آغــاز مــی شــود و تــا ظهــر ســه شــنبه ادامــه 

ــت. ــد داش خواه
ــه همیــن دلیــل ســتاد مدیریــت بحــران اســتانداری گیــالن  وی افــزود: ب
و تمــام هــای دســتگاه هــای امــدادی و خدماتــی در حالــت آمــاده بــاش 
هســتند تــا در صــورت بــروز هرگونــه حادثــه، بــه امــداد رســانی بپردازنــد.

سرپرســت ســتاد مدیریــت بحــران اســتانداری گیــالن همچنیــن از مــواج 
ــه شــرایط  ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــده خب ــی دو روز آین ــا ط ــودن دری ب
موجــود بــه مســافران و شــهروندان توصیــه مــی شــود کــه از تــردد و اســکان 

در حاشــیه رودخانــه هــا پرهیــز کننــد.

تبریزگیاناراک
ــهر  ــورای ش ــو ش عض
ــز  ــت: تبری ــز گف تبری
اقامتــی  بــه لحــاظ 
ــر اســت. شــهری فقی

اینکــه  بیــان  بــا  اقــدم  بابایــی  فریــدون 
تبریــز 201۸ فرصتــی بــزرگ بــرای تامیــن 
زیرســاختهای الزم بــود، امــا ایــن فرصــت بزرگ 
بــه یــک تهدیــد تبدیــل شــد و نتوانســتیم افکار 
عمومــی را بــرای پذیــرش مهمانــان آمــاده کنیــم 
ــرای حــل نارســایی  ــن فرصــت تلنگــری ب و ای
هــا، مســایل و مشــکالت بــود، امــا اکنــون کمتر 
از پنــج مــاه بــه زمــان موعــد مانــده و آنطــور کــه 
ــار داشــتند نتوانســتیم در  ــی انتظ ــکار عموم اف
ایــن راســتا اقدامــات بزرگــی انجــام دهیــم.وی 

همچنیــن در ادامــه ایجاد زیرســاخت هــای الزم 
را در تمامــی حــوزه هــای تبریــز 201۸ مســتلزم 
هزینــه هــای کالن دانســت و افــزود: شــهرداری 
ــیدن  ــه دوش کش ــوان ب ــی ت ــه تنهای ــز ب تبری
هزینــه هــای هنگفت تامیــن زیرســاختهای الزم 
بــرای تبریــز 201۸ را ندارد.عضــو شــورای پنجــم 
تبریــز بــا بیــان اینکــه درآمــد شــهرداری مناطــق 
تبریــز تنهــا کفــاف حقــوق کارکنــان خــود را مــی 
دهــد، تصریــح کــرد: در برخــی مناطــق حقــوق 
کارکنــان بــا تاخیــر پرداخــت مــی شــود و در طی 
مــاه هــای اخیــر هزینــه هــای جــاری مناطــق 
ــع  ــان را تامیــن کــرده و مناب ــا حقــوق کارکن تنه

مالــی کفــاف هزینــه هــا را نمــی دهــد.

تبریــز به لحاظ اقامتی 
است فقیری  شهر 
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه آقــای عبــاس/ میراحمــدی چناروئیــه فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 
201 تاریــخ تولــد 1344/11/03 صــادره از کرمــان دارای شــماره ملــی 2991098007 بــا جــز 
ــش 3  ــالک 2986/288 بخ ــان پ ــه و اعی ــدانگ عرص ــک شش ــوان مال ــهم 6 بعن ــهم 6 از کل س س
ــا شــماره  کرمــان، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 167767 ســری الــف ســال 94 ب
ــرگ  ــلیم دو ب ــن تس ــده، ضم ــت گردی ــک 139620319078000092 ثب ــی الکترونی ــر الکترونیک دفت
استشــهاد محلــی تصدیــق امضــا شــده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبــور بعلــت جابجایــی 
ســهل انــگاری مفقــود و درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد اصــالح تبصــره یــک 
اصالحــی مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی 
مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت شهرســتان 
کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایند 
در غیــر اینصــورت پــس از مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد. 

م الــف 534   تاریــخ انتشــار :96/6/21
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

دادنامه
 9509983429200725 کالسـه  پرونـده 
عمومی}حقوقـی{ دادگاه  دوم  شـعبه 
شـماره نهایـی  تصمیـم  بـم  شهرسـتان  دادگسـتری 

خواهان:اقـای نعیـم عظیمـی فرزند یداله بـا وکالت اقای 
مهـدی کارگـران فرزنـد عبـاس به نشـانی بـم- بم جنب 

دادگستری
خواندگان

1- خانـم مهـری صنعتـی فرزنـد حـاج حسـن2- اقـای 
حـاج امـان الـه عبـاس زاده فرزند حـاج نجـف 3- اقای 
شـبیر عبـاس زاده فرزنـد حاج امان اله 4- اقای فرشـین 
عبـاس زاده فرزنـد حاج امان الـه 5-اقای کوروش عباس 
زاده فرزنـد حـاج امـان اله6- خانم مهیـن صنعتی فرزند 
حـاج حسـن 7- اقـای عبـاس صنعتـی فرزنـد حـاج 
حسـن8- اقـای افشـین عبـاس زاده فرزنـد حـاج امان 
الـه9- خانـم نسـرین صنعتی فرزند حاج حسـن همگی 

بـه نشـانی کرمـان - بـم- خ باهنر کوچـه خلیلی 3 
10- اقـای علـی اکبـر لـک فرزند محمد مهدی به نشـانی 

المکان مجهول 
11- خانم نوشـین صنعتی فرزند حاج حسـن به نشـانی 

کرمان-بـم- خ چمران20 منـزل قدرت اله عظیمی
خواسـته : الزام به تنظیم سـند یک سـاعت آب از پالک 

ثبتی 4686 به انضمام خسـارات دادرسـی
گردشـکار: دادگاه بـا عنایت به مجمـوع اوراق و محتویات 
پرونـدخ ختـم رسـیدگی و بـا اسـتعانت از خداوند متعال 
و تکیـه بـر شـرف  و وجـدان بـه شـرح ذیـل مبـادرت به 

صـدور رای مـی نماید.
رای دادگاه

 در خصـوص دادخواسـت آقـای نعیـم عظیمـی فرزنـد 
بـه ظرفیـت  اقـای مهـدی کارگـران  وکالـت  بـا  یدالـه 
اقایـان و خانـم ها:خوانـدگان1- علـی اکبـر لـک فرزنـد 
محمدمهـدی 2- مهیـن صنعتـی 3- نوشـین صنعتـی 
4- مهـری صنعتـی 5-نسـرین صنعتـی 6- عبـاس 
صنعتـی  فرزنـدان حسـن 7- امـان الـه عبـاس زاده 
کـوروش   -9 زاده  عبـاس  8-افشـین  نجـف  فرزنـد 
عبـاس زاده 10- فرشـین عبـاس زاده 11- شـبیر عباس 

زاده فرزنـدان امـان الـه بـه خواسـته تقاضـای الـزام به 
تنظیـم سـند رسـمی یـک سـاعت آب از پـالک 4886 
بخـش 29 کرمـان بـه انضمـام خسـارات دادرسـی نظر 
بـه مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده از جمله مالحظه 
عـادی  قـرارداد  تصویـر   ، تقدیمـی  دادخواسـت  متـن 
و اظهـارات بعـدی خواهـان و وکیـل ایشـان مبنـی بـر 
اینکـه مـوکل طبـق قـرارداد مورخـه 1388/04/30 اقدام 
بـه خریـد یـک قطعـه باغ بـه انضمـام متعلقـات آن که 
یـک سـاعت آب از پـالک 4886 بخـش 29 کرمـان 
اسـت نمـوده اسـت و علیرغـم پرداخـت ثمـن معاملـه 
و اینکـه از زمـان خریـد بـاغ و آب در تصـرف خواهـان 
اسـت ولیکـن تاکنـون نسـبت بـه ناتقال سـند رسـمی 
اقـدام نکـرده انـد خوانـده حاضـر در مقـام دفـاع اظهـار 
داشـت که خریـد خواهان را قبول دارم علیهـذا دادگاه با 
عنایـت به اسـتماع اظهـارات خواهان و با امعـان نظر به 
موادی شـهادت شـهود تعرفه شده و اسـتعالم واصله از 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک بـم نظـر به اینکـه خواندگان 
دلیـل و مـدرک محکمه پسـندی که مبیـن عدم صحت 

ادعـای خواهان باشـد ارئاه نکرده اند لذا دادگاه مسـتند 
بـه اصـل لـزوم قراردادهـا و مسـتند بـه مـواد 190-10-
220-221-222 قانـون مدنـی و مـواد 198-515 قانوان 
آییـن دادرسـی مدنی حکـم به محکومیـت خواندگان با 
انتقـال و تنظیـم سـند رسـمی یک سـاعت آب از پالک 
4886 بخـش 29 کرمـان بـه انضمـام هزنیـه دادرسـی 
و حـق الوکالـه وکیـل طبـق تعرفـه در حـق خوااهـن را 
صضـادر و اعـالم مـی نمایـد رای صـادره در خصـوص 
خوانـده خانـم نوشـین صنعتـی حضـوری ظـرف مهلت 
بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل تجدیدنظـر خواهـی در 
محاکـم محتـرم تجدیدنظـر اسـتان کرمان و نسـبت به 
سـایر خوانـدگان غیابـی و ظـرف مهلـت ببیسـت روز از 
ابـالغ قابـل واخواهـی در ایـن دادگاه و سـپس ظـرف 
مهلـت بیسـت روز قابـل تجدیدنظـر خواهـی در محاکم 

محتـرم تجدیدنظـر اسـتان کرمـان می باشـد.
محمدرضا کلهر

دادرس شـعبه دوم حقوقی شهرستان بم

آگهی
بدیــن وســیله بــه مســعود برخــورداری فرزنــد 
بــم و  از  محمــد شناســنامه شــماره 5 صــادره 
شــماره ملــی3111283739 ســاکن رســتم آبــاد  ابــالغ مــی 
شــود کــه موسســه مالــی و اعتبــاری نــور جهــت وصــول مبلــغ 
413000000 بــه اســتناد چــک شــماره 1314/106347/35 علیــه 
ــه  ــه کالس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ش
طبــق گــزارش  و  تشــکیل شــده  اداره  ایــن  در   9600139
مــورخ1396/6/2 مامــور، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن 
ســند شــناخته نشــده ، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق 
مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه 
ــی  ــی م ــی اگه ــار محل ــای کثیراالنتش ــه ه ــی از روزنام در یک
ــی  ــن اگه ــخ ای ــدت ده روز از تاری ــرف م ــه ظ شــود و چنانچ
ــه پرداخــت  ــردد ، نســبت ب ــی گ ــالغ محســوب م ــه روز اب ک
بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، عملیــات اجرائــی جریــان خواهد 

یافــت. م/الــف121 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم-محمد امیری خواه

آگهی
بدیـن وسـیله بـه خانـم مطهـره مـوذن زاده فرزند ماشـااله 
سـاکن  ملـی2991975970  کـد   45 شـماره  شناسـنامه 
کرمان-بلـوار شـیراز سـاختمان 114 ابـالغ مـی شـود که موسسـه مالی 
و اعتبـاری نـور جهـت وصـول مبلـغ 171000000 به اسـتناد چک شـماره 
837585 تجـارت علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائی 
بـه کالسـه 9600148 در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبق گـزارش مورخ 
1396/6/1 مامـور، محـل اقامـت شـما بـه شـرح متن سـند شـناخته 
نشـده ، لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئین نامـه اجرا 
مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبه در یکـی از روزنامـه های کثیراالنتشـار 
محلـی اگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن 
اگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گـردد ، نسـبت بـه پرداخـت بدهی 

خـود اقـدام ننماییـد، عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافت. 
م/الف130 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم  - محمد امیری خواه

متن اگهی
خواهـان خانـم اعظم زمانی بـاب گهری دادخواسـتی به طرفیت 
خانم نجات علی مراد شـاکر فرزند علی به خواسـته اثبات نسب 
تقدیـم دادگاه عمومـی شهرسـتان بـم نمـوده که جهت رسـیدگی به شـعبه 
دوم حقوقـی شهرسـتان بـم واقـع در اسـتان کرمـان شهرسـتان بـم بزرگراه 
خلیـج فـارس دادگسـتری شهرسـتان بـم کدپسـتی7661674485 تلفـن 
03444340397-03444340402 ارجـاع وبـه کالسـه 9509983429200725 
ثبـت گردیـده و تاریخ رسـیدگی ان96/07/30 سـاعت 12:00 تا 12:30 تعیین 
شـده اسـت و بـه علـت مجهـول المـکان بـودن خانـم نجـات اعظمـی باب 
گهـری و بـه درخواسـت خواهـان و به تجویز مـاده 73 قانون ائین دادرسـی 
دادگاه هـای عمومـی و انقـالب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار اگهی می شـود تا خوانده پس از نشـر 
اگهـی و اطـالع از مفـاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نام کامل نشـانی 

خود در جلسـه رسـیدگی شـرکت نماید.م/الف128
منشی دادگاه شعبه دوم عمومی و حقوقی شهرستان بم-محمدحسین بابایی

مفقودی
پرایـد  خـودرو  سـبز  بـرگ 
روغنـی  سـفید  رنـگ  بـه 
شاسـی  شـماره  بـه 

 NAS411100G1249208
موتـور  شـماره  و 
بـه  و   8813/5689513
62ق475  پـاک  شـماره 
خانـم  بـه  متعلـق  ایـران45 
سـمانه منظری توکلی مفقود 
سـاقط  اعتبـار  درجـه  از  و 

اسـت. گردیـده 

ک
تنی

پو
س

س: ا
عک

گزارش

نوشــت:  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
معــاون سیاســی وزیــر کشــور خبــر 
ــتعفایش  ــر اس ــی ب ــده مبن ــر ش منتش
از معاونــت سیاســی وزارت کشــور  را 
ــدی  ــر احم ــی اصغ ــرد.  عل ــد ک را تایی
از  اســتعفایش  خبــر  انتشــار  دربــاره 

وزارت کشــور اظهــار کــرد: »خبــر منتشــر 
شــده مبنــی بــر اســتعفای بنــده از 
معاونــت سیاســی وزارت کشــور را تاییــد 

» می کنــم.
وی افــزود: »تصمیــم دارم چنــد ماهــی 
ــرم  ــه بگی ــی فاصل ــور اجرای ــوزه ام از ح

ــیدگی  ــود رس ــخصی خ ــور ش ــه ام ــا ب ت
ــم.« کن

ــح  ــر کشــور تصری ــاون سیاســی وزی مع
کــرد: »زمانــی کــه ایــن مــدت بــه 
پایــان رســید اگــر پیشــنهادی بــرای 
کمــک بــه کشــور و مــردم مطــرح شــود، 
نشــان  خاطــر  احمــدی  می پذیــرم.« 
ــن اســت برخــی دوســتان  ــرد: »ممک ک
بــرای حضــورم در وزارت صنعــت بــه 
بنــده تعــارف کننــد کــه ایــن موضــوع از 

ــت.« ــان اس ــت آن محب
ــانه ها  ــی رس ــی برخ ــه زن ــر گمان ــا ب بن

قائــم  احمــدی،  می  شــود  گفتــه 
وزارت  در  شــریعتمداری  مقــام 
صنعــت مــی شــود، همچنیــن قــرار 
اســت اســماعیل جبــارزاده اســتاندار 
احمــدی  آذربایجان شــرقی جایگزیــن 
ــه  ــی ک ــود. از آنجای ــور ش در وزارت کش
جبــارزاده اصــالح طلــب اســت، بــه 
ــن  ــان از ای نظــر مــی رســد اصــالح طلب
ــه  ــا از جمل ــد.آن ه ــر اســتقبال کنن تغیی
منتقــدان رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور 
ــه خصــوص در انتخــاب اســتانداران و  ب

فرمانــداران هســتند.

ــوع را  ــن موض ــرد. ای ــی پذی ــام را نم ــض برج ــران نق ای
ــمی  ــرام قاس ــرد. به ــالم ک ــه اع ــخنگوی وزارت خارج س
ــرژی  ــه رییــس ســازمان ان ــن ســوال ک ــه ای در پاســخ ب
اتمــی بــه تازگــی در مصاحبــه بــا مجلــه اشــپیگل اعــالم 
ــق برجــام خــارج شــود و  ــکا از تواف ــر آمری ــه اگ ــرده ک ک
ــت  ــن اس ــد، ممک ــد بمانن ــام متعه ــه برج ــا ب اروپایی ه
ایــران همچنــان بــا اروپــا بــه برجــام ادامــه دهــد، گفتــه 
برجــام یــک توافــق دوجانبــه نیســت، بلکــه یــک توافــق 
چندجانبــه اســت کــه بــا قطعنامــه شــورای امنیــت 
ــه  ــرار گرفت ــازمان ق ــن س ــد ای ــورد تایی ــل م ــازمان مل س
ــه طــور  اســت. آنطــور کــه ایســنا نوشــته، وی افــزود: »ب
ــدات از  ــی تعه ــت تمام ــه رعای ــام ب ــت برج ــع موفقی قط
ســوی تمامــی کشــورهای متعهــد منــوط اســت.« قاســمی 
گفــت: »اگــر کشــوری در اجــرای تعهــدات خــود کوتاهــی 
ــد  ــی انجــام ندهــد بای ــه هــر دلیل ــد و تعهداتــش را ب کن
ــش  ــرای تعهدات ــدم اج ــر ع ــه خاط ــنگینی ب ــاوان س ت
ــر  ــا ه ــکا ی ــد آمری ــور می توان ــن کش ــاال ای ــردازد. ح بپ
کشــور دیگــری باشــد.« ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
ادامــه داد: »همان طــور کــه قبــال بیــان شــده اســت ایــران 

آغــاز کننــده نقــض برجــام نخواهــد بــود و در مقابــل نقض 
ــای  ــری عکس العمل ه ــور دیگ ــر کش ــط ه ــام توس برج
الزم را خواهــد داشــت و نقــض برجــام توســط دیگــران را 

تحمــل نمی کنــد.« 
وی تاکیــد کــرد: »بقــا و اجــرای موفقیت آمیــز برجــام بــه 
متعهــد مانــدن و اجــرای دقیــق تعهــدات توســط تمامــی 
کشــورهای متعهــد اســت و هــر کشــوری کــه نتوانــد یــا 
ــاوان و  ــا ت ــد حتمــا ب ــدات خــود را اجــرا کن نخواهــد تعه

خســارت های جبران ناپذیــری مواجــه می شــود.«
ــی  ــعود بارزان ــت مس ــوص درخواس ــن در خص او همچنی
ــتان و  ــم کردس ــان اقلی ــری می ــرای میانجی گ ــران ب از ای
ــت در  ــت و درای ــه عقالنی ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــداد، اب بغ
مجموعــه منطقــه کمــک کنــد وضعیــت پیچیــده امــروز در 
ایــن نقطــه حســاس از جهــان بیــش از ایــن پیچیده تــر 
نشــود. قاســمی در پاســخ بــه ســوالی در رابطــه بــا گزارش 
روزنامــه دیلی تلگــراف مبنــی بــر این کــه »مقامــات 
انگلیــس نگران انــد کــه پیشــرفت ناگهانــی کــره شــمالی 
ــک  ــه کم ــته ای اش در نتیج ــلیحات هس ــعه تس در توس
ــن  ــه ای ــت ک ــران حاصــل شــده باشــد«، گف ــه ای مخفیان
مســاله حــرف و ادعایــی بی جــا بــوده و قابل اعتنا نیســت. 
در برخــی از رســانه ها ادعاهــای بســیاری مطــرح می شــود 
کــه درســت نیســتند در نتیجــه پرداختــن بــه آنهــا تلــف 

کــردن وقــت اســت. وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری در 
رابطــه بــا این کــه قــرار اســت رفرانــدوم اقلیــم کردســتان 
عــراق در موعــد مقــرر برگــزار شــود ایــن در حالــی اســت 
ــه ای کــه داشــتند از ایــران  کــه آقــای بارزانــی در مصاحب
درخواســت کردنــد بــرای پایــان دادن بــه اختــالف میــان 
اربیــل و عــراق بــه آنهــا کمــک کننــد، پاســخ دولــت ایــران 
بــه ایــن خواســته آنهــا چیســت؟ خاطرنشــان کــرد: »مــا 
عالقه منــد هســتیم مذاکراتــی کــه از گذشــته بیــن اربیــل 
و بغــداد آغــاز شــده بــود ادامــه پیــدا کنــد و ایــن مذاکرات 

بتوانــد بــه نتایــج مثبتــی بینجامــد.«

دلیل استعفای معاون سیاسی 
وزارت کشور

دولت میانمار پیشنهاد 
آتش بس را رد کرد 

عفو بین الملل: میانمار همچنان از مین های ضدنفر 
استفاده می کند

ایســنا نوشــت: دولــت میانمــار آتش بــس یــک جانبــه موقتــی اعالم شــده از 
ســوی شــبه نظامیــان روهینجــا را رد کــرد. شــبه نظامیــان روهینجــا موســوم 
بــه ارتــش رهایی بخــش آراکان روهینجــا روز یکشــنبه آتش بــس یــک 
ــن  ــتان راخی ــردم آواره در اس ــزاران م ــه ه ــا ب ــد ت ــالم کردن ــه ای را اع جانب
ــه ایــن  ــت میانمــار در واکنــش ب ــا دول ــه شــود. ام ــای الزم ارائ کمک ه
ــد.  ــره نمی کن ــت ها« مذاک ــا »تروریس ــه ب ــرد ک ــالم ک ــا اع ــس تنه آتش ب
میانمــار تاکیــد دارد کــه نیروهــای امنیتــی اش عملیــات پاکســازی را بــرای 
ــام  ــا انج ــش آراکان روهینج ــی بخ ــش رهای ــات ارت ــر اقدام ــاع در براب دف
ــلمانان  ــر و مس ــوق بش ــران حق ــه ناظ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای می ده
روهینجایــی کــه در حــال فــرار از اســتان راخیــن هســتند، می گوینــد: ارتــش 
و بوداییــان راخیــن کمپیــن آتــش زنــی بــا هــدف بیــرون رانــدن مســلمانان 
ــدارک  ــناد و م ــی اس ــال برخ ــن ح ــد. در همی ــه راه انداخته ان ــا را ب روهینج
منتشــر شــده مبنــی بــر اینکــه دولــت مین هایــی را کار گذاشــته کــه تاکنــون 
جــان چنــد تــن از غیرنظامیانــی را کــه در حــال فــرار هســتند، گرفتــه اســت.

ــش  ــد ارت ــی از چن ــا یک ــار تنه ــش میانم ــرد: ارت ــالم ک ــل اع ــو بین المل عف
ــه  ــت ک ــوریه اس ــمالی و س ــره ش ــه ک ــان از جمل ــر جه ــورهای سراس کش
همچنــان بــه اســتفاده از مین هــای ضــد نفــر ادامــه می دهــد. عفــو 
بین الملــل ارتــش میانمــار را بــه اســتفاده از مین هــای ضدنفــر متهــم 
کــرده کــه طــی هفتــه گذشــته باعــث جراحت هــای جــدی بــه دســت کــم 5 
نظامــی شــده اســت. بــه گفتــه عفــو بین الملــل دو تــن از زخمــی شــدگان 
کــودک هســتند و گزارشــاتی مبنــی بــر فــوت یــک مــرد دیگــر نیــز وجــود 

دارد.

سخنگوی وزارت خارجه:

نقض برجام تاوان دارد، حتی برای آمریکا
ترامپ چه تصمیمی می گیرد؟

ــک  ــر از ی ــکا کمت ــور آمری ــس جمه ریی
مــاه دیگــر تصمیــم نهایــی دولــت خــود را در 
ــت ترامــپ  ــال برجــام خواهــد گرفــت. دول قب
ــوری  ــدی جمه ــای بن ــه پ ــون دو مرتب ــا کن ت
اســامی ایــران بــه برجــام را مــورد تاییــد 
ــه  ــه کار دو مرتب ــاز ب ــان آغ ــرار داده و از زم ق
ــای  ــم ه ــکا تحری ــره آمری ــه کنگ ــام ب ــا اع ب
ــا  ــت؛ ام ــرده اس ــو ک ــران را لغ ــته ای ای هس
ایــن اعــام پــای بنــدی بــا رضایــت او همــراه 
نبــوده و گــزارش هــا حاکــی اســت بحــث هــای 
داغــی بیــن ترامــپ و وزرا و مشــاورانش جریــان 

داشــته اســت.

جهانگیری به مرعشی تسلیت گفت
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در پیامی به سید حسین مرعشی، 

درگذشت برادر وی را تسلیت گفت و از خداوند برای آن فقید سعید، رحمت 
واسعه الهی و علو درجات مسالت کرد.

وز
انی

سک
 ای

س:
عک



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 992 | سه شنبه 21 شهریور 1396

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــن فض ــت: تامی گف
ایجــاد دانشــکده های دیگــر نیــز در دســتور 
کار اســت و بــا جدیــت پیگیــری می شــود.

ــای  ــد از فضاه ــم زاده در بازدی ــان قاس ایم
آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
در جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت: در ایــن 
بازدیــد تصمیماتــی در راســتای ارتقــای 

ســطح کیفــی آمــوزش در دســتور کار قــرار 
گرفــت. وی مهمتریــن اهــداف راه انــدازی 
ویــژه  بــه  مختلــف  دانشــکده های 
دانشــکده پزشــکی در ایــن شهرســتان 
ــورد  ــی م ــانی بوم ــروی انس ــن نی را  تأمی
ــا  نیــاز منطقــه دانســت و تصریــح کــرد: ب
ایــن اقــدام خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
ــتری  ــت بیش ــا جدی ــروم ب ــق مح در مناط

دنبــال می شــود.

دانشکده های جدید در دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت راه اندازی می شود

صرفه جویی 200 میلیارد تومانی در آموزش و پرورش کرمان
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از صرفه جویی بیش از 200 میلیارد تومان در 
آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

باید تکنولوژی آموزشی وارد کشور شود

جلسه بررسی آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای استان کرمان

پیش بینی 6 میلیون نفر ساعت 
تعهد آموزشی در فنی و حرفه ای 
مدیـرکل فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمـان نیـز گفت: 
ایـن سـازمان در سـال جـاری 6 میلیـون نفر سـاعت 
تعهـد آموزشـی را پیـش بینـی کـرده اسـت و در کنار 
آن یـک میلیـون نفـر سـاعت آمـوزش نیـز در حـوزه 
دارد. خـود  کاری  برنامـه  در  را  مقاومتـی  اقتصـاد 

 20 جـاری  سـال  در  افـزود:  جهانگیـری  محمدرضـا 
هـزار نفـر دوره آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای در 
اسـتان کرمـان برگـزار مـی شـود.وی ادامـه داد: در 
سـال جـاری، پنـج میلیـون و 500 هـزار نفـر سـاعت 
تعهـد  خصوصـی  هـای  آموزشـگاه  در  نیـز  آمـوزش 

آمـوزش داده شـده اسـت.

بـرای  الزم  اقدامـات  کـرد:  عنـوان  قاسـم زاده 
برگـزاری ایـن آزمـون در جیرفـت در دسـتور کار 
قـرار گرفته اسـت. وی با اشـاره به اینکـه معاونت 
تحقیقات و فناوری دانشـگاه تازه تأسـیس اسـت 
خاطرنشـان کـرد: افزایـش سـطح علمـی اعضای 
هیئـت علمـی دانشـگاه از مهمتریـن برنامه هـای 
پیش رو اسـت تا مسـیر رشـد و بالندگی دانشگاه 

بـا جدیـت دنبال شـود.

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
و  فنــی  آمــوزش  اجتماعــی گفــت: 
حرفــه ای نیــاز بــه تجهیــزات، نــرم 
افزارهــا، ســخت افزارهــای جدیــد و 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت دارد و ای فرص
کــه یــک ریــال تکنولــوژی آموزشــی بــه 
کشــور وارد نشــده اســت. محمــد امیــن 
ســازگارنژاد در جلســه بررســی آمــوزش 
هــای مهارتــی فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــی و  ــوزش فن ــرد: آم ــار ک ــان، اظه کرم
ــد  ــام آموزشــی چن ــک نظ ــه ای ی حرف
پارچــه اســت بــه ایــن معنــا کــه تعــاون 
ــه  ــارت ب ــه انتقــال مه ــوازن در زمین و ت
ــن  ــده تری ــه پیچی ــانی ک ــروی انس نی

ــدارد. ــود ن ــت وج ــوزش اس آم
وی افــزود: آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
نیــاز بــه تجهیزات، نــرم افزارها، ســخت 
افزارهــای جدید و فرصت دارد و این در 
حالــی اســت کــه یــک ریــال تکنولــوژی 
آموزشــی بــه کشــور وارد نشــده اســت.
ســازگار نــژاد بــا اشــاره بــه لــزوم انتقال 
تکنولــوژی آموزشــی گفــت: بایــد در 

ــوژی  ــی، تکنول ــوژی صنعت ــار تکنول کن
ــن  ــد و در ای ــال یاب ــم انتق آموزشــی ه
راســتا دســتگاه هــای اجرایــی از هیــچ 
ــازمان  ــس س ــغ نکنند.ریی ــی دری کمک
فنــی و حرفــه ای کشــور تصریــح کــرد: 
از آنجــا کــه تکنولــوژی نقــش اساســی 
در آمــوزش دارد، بخــش هــای دانــش 
بنیــان بایــد  بــه واردات تکنولــوژی 
داد:  ادامــه  بپردازنــد.وی  آموزشــی 
ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــازمان فن در س
ــد   ــن بای ــدارد بنابرای ــود ن ــات وج امکان
مهــارت هــا باهــم گــره بخــورد و همــه 
آموزشــی  هــای  کارگاه  بــه  صنایــع 
مهــارت آمــوزی مجهــز شــوند و ایــن در 
حالــی اســت کــه رابطــه مــا بــا صنعــت 

قطــع شــده اســت.
ســازگار نــژاد گفــت: از 40 هــزار میلیــارد 
ــش  ــه بخ ــار ب ــص اعتب ــان تخصی توم
بــرای   1.2 فقــط  آمــوزی  مهــارت 
ــص  ــه ای تخصی ــی و حرف ــوزش فن آم
ورود  بــرای  اســت کــه  شــده  داده 
تکنولــوژی آموزشــی هیــچ اعتبــاری 

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت ــد نظ م
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
اجتماعــی بــا اشــاره بــه مهــارت آمــوزی 
ــه،  ــاع بیگان ــر اتب ــزار نف ــگان 540 ه رای
اظهــار کــرد:  آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور بــا مشــکل روبــرو اســت و یــک 

ــدارد. ــه ن ــام آموزشــی یکپارچ نظ
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات مهــارت 
آمــوزی در کشــور، عنــوان کــرد: مهــارت 
ــگاها و  ــدت در دانش ــاه م ــوزی کوت آم
مهــارت آمــوزی ســربازان وظیفــه در 
ــا در  ــات نهاده ــت از اقدام ــن خدم حی

ــت. ــوزی اس ــارت آم ــتای مه راس
رییــس ســازمان فنــی و حرفــه ای 
کشــور بــا تاکیــد بــه اینکــه بایــد رابطــه 
بیــن صنعــت و ســازمان فنــی و حرفــه 
ای کشــور محکــم شــود، گفــت: در 
ــج فرصــت  اســتان کرمــان در قلعــه گن
ــی در  ــتغال زای ــتای اش ــی در راس خوب

ــت. ــده اس ــاد ش ــه  ایج منطق
ســازگارنژاد بیــان داشــت: بایــد  در 
راســتای اشــتغال زایــی بــه جــای 

عرضــه مــداری ســفارش پذیــر باشــیم 
ــاغلی  ــه مش ــرات چ ــه نف ــم چ و بدانی
هــای  آمــوزش  تــا   دارنــد  وجــود 
مهــارت آمــوزی را در اختیــار آنهــا قــرار 

ــم. دهی
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
در شــورای  بایــد  افــزود:  اجتماعــی 
تدویــن  ای  برنامــه  آمــوزش  عالــی 
شــود تــا براســاس آن بدانیــم چــه 
مهــارت  راســتای  در  هایــی   جهــت 
آمــوزی و ایجــاد اشــتغال دنبــال کنیــم 
ــازمان  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
فنــی و حرفــه ای خــود را بــرای اجــرای 
ــی  ــز م ــت دار تجهی ــای جه ــه ه برنام

ــد. کن

لزوم نیازسنجی بازار کار 
برای توسعه آموزش های 

فنی و حرفه ای
ــور  ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری 
کرمــان گفــت: نیازســنجی بــازار کار 
بــرای برگــزاری دوره هــای آمــوزش 
ــا  ــه ای ضــروری اســت ت ــی و حرف فن
ــن  ــای ای ــوزش ه ــازار کار آم ــه ب زمین

محمدجــواد  شــود.  فراهــم  حــوزه 
فدایــی افــزود: برگــزاری دوره هــای 
آمــوزش کارآفرینــی کــه نتیجــه آن هــا 
ایجــاد فرصــت شــغلی باشــد نیــز بایــد 
در برنامــه ســازمان آمــوزش فنــی و 
ــد  ــا تاکی ــرد. وی ب ــرار گی ــه ای ق حرف
بــر اینکــه کارهــای در دســت اقــدام در 
راســتای توســعه اشــتغال متناســب بــا 
ــد  نیازهــای جامعــه نیســت گفــت: بای
نیروهــای  اشــتغال  بــرای  را  زمینــه 
تحصیــل کــرده دانشــگاهی فراهــم 
کــرد و در ایــن رابطــه افــراد فاقــد 
مهــارت هــای الزم، دوره هــای آموزشــی 
مناســب را طــی کننــد. نماینــده مــردم 
بافــت، رابــر و ارزوئیــه در مجلــس 
شــورای اســالمی نیــز گفــت: در نظــام 
هــای آموزشــی دانشــگاهی در بخــش 
هــای مختلــف متخصــص کــم داریــم. 
علــی بختیــاری افــزود: خیــل عظیمــی 
از نیروهــای دانشــگاهی آمــوزش دیــده 
ــتند و  ــکار هس ــف بی ــق مختل در مناط
در حــوزه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه 
ای بایــد بــه گونــه ای حرکــت کــرد کــه 
ــه ای،  ــی و حرف ــدگان فن ــوزش دی آم

ــوند. ــه کار ش ــغول ب مش

مدیـرکل کار، تعـاون و رفاه اجتماعی 
کرمـان گفت: ورودی بازار کار اسـتان 
36 هـزار نفـر اسـت و بایـد بـرای ایـن تعداد 
شـغل ایجـاد کنیـم و هم اکنون 117 هـزار نفر 

در استان بیکار هستند.
 نخسـتین گـروه از زائرین سـرزمین 
وحی  بامداد بیسـتم شـهریورماه96 
وارد فـرودگاه بیـن المللـی آیـت هللا هاشـمی 

رفسنجانی کرمان شدند.
 نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرابـاد 
در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
اگـر سـازمان فنـی و حرفـه ای آمـوزش های 
الزم را در مناطـق جنـوب انجـام دهـد از تـک 
مناطـق  ایـن  در  اشـتغال  بـودن  بعـدی 
آنکـه توسـعه  جلوگیـری مـی شـود، ضمـن 

متوازن در استان رقم می خورد.
انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان   
شناسـایی  بـر  جیرفـت  شهرسـتان 
نقـاط حادثه سـاز جـاده ای در جنوب اسـتان 

کرمان تاکید کرد .
 جانشـين انتظامـی اسـتان گفـت: 
مـواد  بـا  مبـارزه  پليـس  مامـوران 
مخـدر نرماشـير و ريـگان موفـق شـدند 358 
كيلوگـرم مـواد را كشـف كنند. وی در تشـريح 
ايـن خبـر گفـت: راننده يـك دسـتگاه كاميون 
و يـك دسـتگاه پـژو 405، قصـد انتقـال 138 
هـاي  اسـتان  بـه  را  مخـدر  مـواد  كيلوگـرم 
و  تـالش  بـا  كـه  داشـتند  كشـور  مركـزي 
نرماشـیر،  شهرسـتان  مامـوران  هوشـياري 

ناكام ماندند.
منطقـه ای  بـورس  در  گذشـته  روز   
کرمـان تعـداد چهـار ميليـون و 36 
هـزار سـهم بـه ارزش بيـش از 14 ميليـارد و 

319 ميليون لاير معامله شد.
اقتصـاد  تحقـق  رویکـرد  بـا   
مقاومتـی و بمنظـور توانمندسـازی 
سـاکنان مناطـق روسـتایی 32صنـدوق خرد 
و  هـزار  سـه  بـا  مجمـوع  در  روسـتایی 
200عضـو در شهرسـتان ریـگان راه انـدازی و 
فعـال شـده انـد. محمـد مطهری نیـا معاون 
عمرانـی وبرنامـه ریـزی فرمانـدار ریـگان بـا 
اعـالم ایـن مطلـب افزود:این صنـدوق های 
خـرد روسـتایی کـه به همـت منابـع طبیعی 
)یاور(اقتصـاد  معیـن  و  آبخیـزداری  و 
مقاومتـی در شهرسـتان ریـگان راه انـدازی 
شـده انـد موجبـات اشـتغال پایـدار و بـاال 
را  روسـتاها  در  مانـدگاری  ضریـب  رفتـن 

فراهم کرده است .
 مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 
کرمـان گفـت: دانـش آمـوزان ایـن 
اسـتان 608 رتبـه زیـر هـزار کنکـور سراسـری 
سـال 96 را در رشـته هـای مختلـف تحصیلی 

از آن خود کردند.

گزیده ها

دانشگاه آزاد برای نخبه پروری 
سیاسی برنامه دارد 

آزاد  دانشــگاه  فرهنگــی  و  دانشــجویی  معــاون 
اولیــن  افتتاحیــه  مراســم  در حاشــیه  اســالمی 
طیبــه«  حیــات  تشــکیالتی«  آموزشــی  اردوی 
ــری و  ــالت فک ــش تعام ــب افزای ــن اردو را موج ای
عقیدتــی دانشــجویان دانســت. حجت االســالم و المســلمین ابراهیــم کالنتــری  
ــاره برگــزاری ایــن اردوی تشــکیالتی گفــت: »یکــی از موضوعاتــی کــه در  درب
سیاســت گذاری های آینــده معاونــت فرهنگــی مــورد توجــه جــدی قــرار دارد، 

موضــوع آموزش هــای فرهنگــی سیاســی اســت.
ــادی،  ــی بنی ــی موضوعات ــی یعن ــی سیاس ــات فرهنگ ــه داد: »موضوع او ادام
ــه  ــی و اندیشــه سیاســی ک ــت دین ــق معرف ــرای تعمی ــق و زیرســاختی ب عمی
برمبنــای فرمایــش مقــام معظــم رهبــری همــان نخبه پــروری سیاســی 

ــت.« اس
معــاون فرهنگــی دانشــگاه آزاد گفــت: »دانشــجو بایــد در موضوعــات سیاســی 

ورود کنــد و تاثیرگــذاری مثبــت و جــدی داشــته باشــد.

طرح تشدید نظارت بر بازار 
رودبار جنوب آغاز شد

فرمانــدار رودبــار جنــوب از آغــاز اجــرای طــرح 
ــی و  ــالم مصرف ــع اق ــروش و توزی ــر ف ــی ب نظارت
ــن  ــدارس در ای ــایی م ــژه بازگش ــزار وی ــت اف نوش
ــا  ــرد: ب ــار ک ــر داد. عطــا ناوکــی اظه شهرســتان خب
فــرا رســیدن ایــام بازگشــایی مــدارس، دانشــگاه ها، مراکــز آمــوزش عالــی و 
ــوازم  ــرای خریــد پوشــاک، کیــف، کفــش و ل آغــاز ســال تحصیلــی تقاضــا ب
ــا 10  ــهریورماه ت ــرح از 19 ش ــن ط ــزود: ای ــد.وی اف ــش می یاب ــر افزای التحری
مهرمــاه بــه منظــور بازرســی، نظــارت بــر قیمــت، تامیــن و توزیــع و خدمــات 
اولویــت  دار ویــژه آغــاز ســال تحصیلــی در ایــن شهرســتان آغاز شــد.وی عنوان 
کــرد: نظــارت بــر تمــام محله هــای ســطح شــهر، جلوگیــری از گرانفروشــی و 
ــرار دارد.  ــازار ق ــم ب ــت دردســتور کار ســتاد تنظی ــا جدی ــا ب نوســان قیمــت ه
ــازار شهرســتان رودبارجنــوب اضافــه کــرد: در اولیــن  رییــس ســتاد تنظیــم ب
روز از اجــرای ایــن طــرح دو واحــد صنفــی متخلــف پلمــپ شــدند و تعــدادی 
از اصنــاف متخلــف مشــمول تذکــر کتبــی و پرداخــت جریمــه نقــدی شــدند.

دانشگاه 
راوررودبارآزاد

رییس دادگســتری  
راور  شهرســتان 
افزایــش آمــار طالق 
در این شهرســتان را 
نگــران کننــده دانســت و گفــت: انتخــاب گزینــه 
طــالق، راه حــل خــروج از مشــکالت نیســت.
محمدرضــا ســنجری بر ضــرورت توجه بیشــتر 
بــر تربیــت فرزنــدان در خانــواده تاکیــد کــرد و  
اظهــار داشــت: ریشــه تمــام بــی بنــد و بــاری 
ــان در  ــزی کــودکان و نوجوان ــون گری هــا و قان
اســت. ناکارآمــد  و  ناســالم  خانــواده  

وی ضمــن ابــراز نگرانــی از افزایــش آمــار 
طــالق در راور گفــت: بیــکاری و فقــر اقتصــادی 
ــواده  ــام خان ــر در فروپاشــی نظ ــل موث از عوام
هــا اســت و اعتیــاد هــم بــر مشــکالت موجــود 

ــک  ــزود: راور ی ــد .ســنجری اف ــی زن ــن م دام
ــرق  ــه ع ــه ب ــا  توج ــی اســت و ب ــهر مذهب ش
مذهبــی و روحیــه حاکــم بــر مــردم انتظــار می 
رود تــا میــزان طــالق در ایــن  شــهر بــه حداقل 
ــی  ــای حقیقت ــام گوی ــار و ارق ــن آم ــد لک برس
تلــخ اســت. وی افــزود: جامعــه مــا یــک 
ــث  ــات و احدای ــه  اســالمی اســت و آی جامع
زیــادی در رابطــه بــا نهــی از طــالق وجــود دارد 
لکــن وجــود عواملی ســبب ســرعت بخشــیدن 
بــه ایــن حرکــت شــوم شــده اســت. ســنجری 
فرزنــدان را قربانیــان اصلــی طــالق در جامعــه 
ــات  ــروز اختالف ــال ب ــه دنب دانســت و گفــت: ب
خانوادگــی در بیــن زوجیــن فرزنــدان بدتریــن  

صدمــات را متحمــل مــی شــوند.

افزایش آمار طاق در راور
نگران کننده است
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه پـالک 409 فرعی از 23 اصلی واقـع در بخش 8 کرمان 
بـه مسـاحت 912/27 مترمربـع واقـع در کرمـان چتـرود روسـتای معزآبـاد روبـروی 
شـرکت نفـت مـورد تقاضـای آقـای حامـد کریمـی تاکنـون تحدید حـدود نشـده و نیاز بـه تحدید 
حـدود اختصاصـی دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا 
حسـب درخواسـت مالک به شـماره 15492-96/6/20 بدینوسـیله آگهی تحدید حدود اختصاصی 
منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 96/7/15 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد 
آمـد لـذا بـه مالـک بـه مالکیـن امـالک مجاور رقبـه مذبـور اخطار مـی گردد کـه در موعـد مقرر در 
ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقـوق ارتقاعی آن اعتراضی داشـته 
باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعالم 
اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیم داخواسـت نموده و رسـید 
تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی 
مهلـت یـاده شـده و  ارائـه گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی 

بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
 م الف 541       تاریخ انتشار 96/6/21

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

آگهی مزایده مال منقول – نوبت اول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونده 
اجرائـی کالسـه 4/960023 صـادره از شـعبه نهـم دادگاه حقوقـی شهرسـتان کرمـان یـک 
دسـتگاه خـودرو پرایـد هـاچ بـک 111 نـوک مـدادی مـدل 89 که به ظاهـر سـالم و آماده بـه کار آثار 
ضربـه خوردگـی روی گلگیـر عقـب سـمت راسـت و روی درب جلـو و گلگیـر جلو سـمت چـپ و آثار 
خـط و خـش روی سـپرها و فاقـد اعتبـار بیمـه نامـه شـخص ثالـث توقیـف در پارکینـگ سـحر کـه 
توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلـغ 95/000/000 ریـال ارزیابی و برآورد گردیـده را از طریق 
مزایـده بـه فـروش یرسـاند.لذا طالبیـن خریـد می تواننـد ضمن بازدیـد از خودرو مذکـور ظرف مدت 
5 روز قبـل از برگـزاری مزایـده و همچنیـن تـا قبـل از برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را بـه 
انضمـام مبلغ 10% پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمـان به شـماره 2171293951000 
نـزد بانـک ملـی واریـز خواهنـد نمـود در پاکت الک و مهر شـده تحویل اجـرای احکام نمایند.جلسـه 
مزایـده راس سـاعت 11 صبـح روز چهارشـنبه 96/06/29 بـا حضـور نماینده دادسـتان منعقـد و برنده 
کسـی خواهـد بـود کـه قیمت باالتـری پیشـنهاد داده باشـد و نامبرده بایـد مابقی وجـه را حداکثر تا 
یـک مـاه پـس از برگزاری مزایـده پرداخت نماید. در صـورت انصراف برنده مزایـده 10% مبلغ واریزی 
بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد.ضمنا متقاضیـان مـی تواننـد ظـرف مـدت 5 روز قبـل از برگزاری 
مزایـده مـی تواننـد جهـت مالحظـه خودرو بـه پارکینگ سـحر واقـع در کرمـان چهـارراه میرزاآقاخان 

مراجعـه نماینـد. م الف 1255
مدیر شعبه 4 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – طالبی زاده
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بـرداری  بهـره  و  اسـتخراج  عملیـات 
معدن طالی هیـرد نهبندان با ظرفیت 
تولید سـاالنه 10 هـزار تن مواد معدنی 
روز دوشـنبه بـا حضـور سـید محمـود 
نوابـی معـاون وزیـر صنعـت، معدن و 
تجـارت آغـاز شـد. گواهی کشـف این 
معـدن طـال شـهریور مـاه 95 صـادر و 
بـا سـرمایه گـذاری 52 میلیـارد ریال 
بهـره  و  اسـتخراج  عملیـات  امـروز 
بـرداری از آن آغـاز شـد.در شهرسـتان 

نهبنـدان 67 پروانـه اکتشـاف معـدن 
با سـرمایه گـذاری 121 میلیارد و 717 
میلیـون ریـال، 16 گواهی کشـف با 9 
میلیـون و 647 تـن ذخیـره قطعـی 
و 53 میلیـارد و 270 میلیـون ریـال 
 102 اسـت.همچنین  شـده  صـادر 
پروانـه بهـره بـرداری معـدن بـا 73 
ذخیـره  تـن  هـزار   732 و  میلیـون 
قطعـی و یـک میلیـون و 135 هـزار 
تـن ذخیره اسـمی با سـرمایه گذاری 

538 میلیـارد و 891 میلیـون ریـال و 
هـزار و 69 اشـتغال از دیگـر فعالیـت 
نهبنـدان  شهرسـتان  معدنـی  هـای 

ست. ا
میکرونیـزه  پـودر  کارخانـه  افتتـاح 
شـرکت پـودر کیمیای زنوک، شـرکت 
در مراسـم تقدیـر از حامیـان حقـوق 
مصـرف کننده، بازدیـد از کارخانه کویر 
تایـر و مصاحبـه بـا اصحاب رسـانه از 
دیگـر برنامـه هـای سـفر یـک روزه 
وزیـر  معـاون  نوابـی  محمـود  سـید 
صنعـت، معـدن و تجـارت و رییـس 
هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 
تولیـد  و  مصـرف کننـدگان  حمایـت 

کننـدگان در اسـتان اسـت.

عملیات استخراج معدن طالی 
هیرد نهبندان آغاز شد

قیمت سیمان افزایش 
نیافته است

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان با تکذیـب هرگونـه افزایش 
قیمـت سـیمان در بـازار، خاطرنشـان کـرد: امروز قیمت سـیمان در کل کشـور 
مطابـق بـا قیمـت هـای مصـوب سـال 1393 اسـت، زیـرا تولیـد در مقایسـه 
بـا میـزان تقاضـا باالسـت و بـه همیـن دلیـل نتوانسـتیم افزایـش قیمـت 
داشـته باشـیم. در روزهـای گذشـته برخـی مسـئوالن و نماینـدگان مجلس در 
مصاحبـه بـا رسـانه هـا، از افزایش قیمت سـیمان خبر داده انـد. صدیف بدری 
سـخنگوی کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـالمی در گفت وگویی با اشاره 
بـه اینکـه هـم اکنـون قیمت مصالـح سـاختمانی در کشـور بدون هیـچ دلیلی 
بصـورت سرسـام آور افزایـش یافتـه اسـت، اعالم کـرده بود: قیمـت میلگرد از 
کیلویـی 1800 تومـان بـه کیلویـی 2600 تومـان، همچنیـن قیمـت سـیمان بـه 
115هـزار تومـان رسـیده اسـت کـه ایـن مـوارد از مهـم تریـن دالیـل افزایـش 
قیمـت مسـکن بـه شـمار مـی رود. در همیـن پیونـد، عبدالرضا شـیخان دبیر 
انجمـن صنفی کارفرمایان صنعت سـیمان  افزود: به شـرکت هـای تولیدکننده 
سـیمان اجـازه داده شـده اسـت کـه بـر مبنـای قیمت هـای »ارشـادی«، نرخ 
فـروش تولیـدات خـود را تـا 115 هـزار تومان در هـر تن افزایـش دهند.قیمت 
ارشـادی بـدان معنـی اسـت که نـرخ تثبیتی و دسـتوری بـرای برخـی اقالم با 
توجـه بـه هزینـه هـای مترتب بر تولیـد وجود نـدارد و دو طرف بایـد به تفاهم 
برسـند.وی خاطرنشـان کـرد: افزایـش نرخـی کـه ایـن روزهـا برخـی افـراد در 
بعضـی رسـانه هـا عنـوان می کننـد به هیـچ عنوان صحیـح نیست.شـیخان با 
اشـاره بـه آخریـن قیمـت سـیمان مصـوب 31 خـرداد مـاه سـال 1393 که بر 
مبنـای آن قیمـت هـر تن سـیمان فلـه درب کارخانه یکصد هـزار تومان تعیین 
شـده بـود، یـادآوری کـرد: 2 مـاه پـس از این تاریـخ، به دلیل رکود در سـاخت 
و سـازها متاثـر از کاهـش مصارف سـیمان در پروژه های مسـکن مهر، قیمت 

هـا نیـز تحت تاثیـر قـرار گرفت.

ــه دو شــرکت  ــالم اینک ــا اع ــران ب ــورس ته ــرش ب ــر پذی مدی
بــه زودی در بــورس تهــران عرضــه می شــود، از اتفاقــات 
خوبــی کــه امســال بــرای ایرانســل خواهــد افتــاد خبــر داد. 
اســماعیل درگاهــی  در پاســخ بــه اینکــه وزیــر اقتصــاد دولــت 
دوازدهــم چــه اقداماتــی بــرای رشــد بــازار ســرمایه می توانــد 
انجــام دهــد؟ اظهــار کــرد: یکــی از کارهایــی کــه می تــوان در 
بــازار ســرمایه انجــام شــود تســهیل انتشــار اوراق ارزی اســت، 
ــرد  ــی بگی ــکار خارج ــد هم ــران بتوان ــرکتی در ای ــی ش وقت

میتوانــد از خــارج کشــور تامیــن مالــی هــم انجــام دهــد.
ــق  ــی از طری ــن مال ــگاه تامی ــردن جای ــاال ب ــه داد: ب وی ادام
بــازار ســرمایه در کل سیســتم اقتصــادی میتوانــد بــرای 
ــد  ــاق میتوان ــن اتف ــکار مناســبی باشــد. ای ــا  راه اقتصــاد م
ــر  ــر ایــن اگــر وزی ــال نهــاد ســازی رخ دهــد. عــالوه ب از کان
ــد   ــازار ببین ــرای ب ــع ب ــدل جام ــک م ــدای کار ی ــد در ابت جدی

ــی شــود.   ــا حــل م ــازار ســرمایه م ــی از مشــکالت ب خیل

رییــس ســازمان شــیالت ایــران و معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی 
گفــت: در چهــار ماهــه امســال صــادرات محصــوالت شــیالتی 60 

درصــد افزایش داشــته اســت.
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــت فرمانده ــی در نشس ــن صالح  حس
ــار ماهــه امســال صــادرات محصــوالت شــیالتی 60  گفــت: چه
درصــد افزایــش داشــته و 412 میلیــون دالر صــادرات محصــول 
ــدت 30  ــن م ــن در ای ــه اســت. همچنی شــیالتی صــورت گرفت
درصــد کاهــش واردات محصــوالت دریایــی را شــاهد بوده ایــم. 

ــد و  ــزی صی ــا محصــوالت آب ــن در دنی ــرد: 200 ت ــه ک وی اضاف
ــد در  ــه صی ــروری نســبت ب ــی شــود و آبزی پ ــرورش داده م پ
ســال های اخیــر پیشــی گرفتــه اســت. 49 درصــد ســهم صیــد و 
51 درصــد ســهم آبــزی پــروری اســت. رییس ســازمان شــیالت 
ایــران ادامــه داد: جمهــوری اســالمی ایــران حــدود یــک درصــد 
ــواع  ــن ان ــزار ت ــون و900 ه ــک میلی ــان را دارد و ی ــت جه جمعی
آبزیــان در کشــور صیــد و تولیــد می شــود ایــن درحالیســت کــه 

تولیــد مــا نیــم درصــد ســهم جهــان اســت.

رشد ۶۰ درصدی صادرات محصوالت شیالتیدو شرکت در آستانه ورود به بورس

نخستین مرکز آموزش جوار کارگاهی جنوب شرق کشور با حضور معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در محل کارخانه صنایع 

فوالد کرمان )بردسیر( افتتاح شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

طرح کنسانتره سنگان در اواسط سال آتی 
راه اندازی خواهد شد

ــوالد  ــروه ف ــل گ مدیرعام
مبارکــه در همیــن راســتا 
ــاال و  ــت ب ــه داد: در حقیق ادام
ــم  ــا ه ــد ب ــت بای ــن صنع پایی
ــورت  ــه  ص ــرا ب ــود زی ــده ش دی
یــک زنجیــره در حــال فعالیــت 
بــورس  واقــع  در  و  اســت 
قیمــت  تعییــن  در  نقشــی 
ــنده و  ــن فروش ــه ای ــدارد بلک ن
ــار  ــه در کن ــتند ک ــدار هس خری

هــم بــه توافــق می رســند.

ــرح  ــت: ط ــه گف ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
ــی کنســانتره ســنگان در  ــون تن ــج میلی پن
اواســط ســال آتــی راه انــدازی خواهــد شــد 
و توســعه ســبا نیــز از میــزان 750 هــزار تــن 
بــه 1.6 میلیــون تــن انجــام شــده اســت. 
مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا 
اشــاره بــه عملکــرد شــرکت فــوالد مبارکه در 
چهــار ســال اخیــر اظهــار کــرد: تولیــد فــوالد 
خــام در پایــان ســال 91 برابــر بــا 6 میلیــون 
و 650 هــزار تــن بــوده کــه در پایــان ســال 
ــون و 500  ــه هفــت میلی ــزان ب ــن می 95 ای

هــزار تــن رســیده اســت.
ــزود:  ــه اف ــن رابط ــرام ســبحانی در همی به
بــرای ســال 96 برنامــه تولیــد هشــت 
میلیــون و 630 هــزار تــن هــدف قــرار داده 
شــده بــود کــه بــا 30 درصــد رشــد همــراه 
بــوده و مقــدار تولیــد در چهارماهــه نخســت 
ســال از برنامــه در نظــر گرفتــه شــده، 

ــه اســت. پیشــی گرفت
ــان  ــا بی ــه ب ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ مدیرعام
ــر 38  ــال 91، بالغ ب ــه س ــبت ب ــه نس اینک
ــد افــزوده  شــده،  ــه ظرفیــت تولی درصــد ب
تصریــح کــرد: قریــب بــه 53 هــزار میلیــارد 

ریــال در پروژه هــای داخــل و خــارج فــوالد 
مبارکــه ســرمایه گذاری شــده کــه همگــی از 
منابــع داخلــی شــرکت تأمین  شــده اســت.
ــد از 5.4  ــش تولی ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
میلیــون تــن بــه 7.2 میلیــون تــن در 
ــه فــوالد مبارکــه، بیــان کــرد: طــرح  کارخان
ــی کنســانتره ســنگان در  ــون تن ــج میلی پن
اواســط ســال آتــی راه انــدازی خواهــد شــد 
ــزار  ــزان 750 ه ــز از می ــبا نی ــعه س و توس
ــن انجــام شــده و  ــون ت ــه 1.6 میلی ــن ب ت
ــرداری رســمی است.ســبحانی  آمــاده بهره ب
بــا تأکیــد بــر اینکــه در کنــار توســعه کمــی، 
ــز  ــوالت نی ــی محص ــود کیف ــعه و بهب توس
ــت:  ــت، گف ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
فــوالد  مجتمــع  در  آجــدار  ورق  تولیــد 
ــی  ــزات گاززدای ــردن تجهی ــه ک ــبا، اضاف س
ــه خــودرو، ســامانه  ــد ورق هــای روی و تولی
 API ــد ورق فوالدهــای ــی و تولی گوگردزدای
مــورد اســتفاده در خطــوط لوله انتقــال گاز و 
نفــت  تــرش و صنایــع دریایــی از آن جملــه 

هســتند.
ــرد: در حقیقــت اســتراتژی  ــح ک وی تصری
فــوالد مبارکــه ایــن اســت کــه پــا بــه  پــای 

توســعه صنعــت فــوالد کشــور در افــق 1404 
بــه ظرفیــت 25 میلیــون تــن فــوالد خــام 

دســت پیــدا کنــد.
ــه  ــه در ادام ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ مدیرعام
مشــکالت مداخلــه ای دولــت در بخــش 
ــرد:  ــه ک ــد و اضاف ــم خوان ــی را مه خصوص
بحــث اقتصــاد آزاد یکــی از موضوعــات 
ــز، از  ــوالد نی ــره ف ــت و در زنجی ــم اس مه
ــه  ــه ب ــی ک ــول نهای ــا محص ــنگ آهن ت س
دســت صنایــع پایین دســتی می رســد، 
بایــد تــوازن برقــرار باشــد و ایــن تــوازن هم 
بایــد بــه دســت خــود صنایــع صــورت گیرد. 
ــه  ــا ب ــان قیمت ه ــه نوس ــاره ب ــا اش وی ب
واســطه عرضــه و تقاضــا ابــراز داشــت: نــرخ 
ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــه ای ک ســنگ آهن و گندل
ــوالد  ــمش ف ــع ش ــد، تاب ــداری می کن خری
خوزســتان اســت کــه در ایــن دو بخــش 100 
درصــد افزایــش قیمــت مشــاهده شــد امــا 
قیمــت محصــوالت فــوالد مبارکــه افزایــش 

چشــمگیر نداشــته اســت.
ســبحانی خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن بــاور 
هســتیم کــه اقتصــاد، بســته ای اســت کــه 
پارامترهــای مختلفــی دارد و نمی تــوان 

برخــی را کنتــرل و برخــی را رهــا کــرد 
و بایــد ایــن واقعیــت را پذیرفــت کــه 
مکانیــزم تســهیل ایــن مهــم، بــورس 
ــد  ــرادی دارد، بای ــم ای ــر ه ــت و اگ کاالس

ــود. ــع ش رف
سیســتم  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ــواب  ــت ج ــورای رقاب ــذاری و ش قیمت گ
بــورس کاال  تصریــح کــرد:  نمی دهــد، 
ــر  ــا ب ــا قیمت گذاری ه ــد ت ــدازی ش راه ان
اســاس عرضــه و تقاضــا انجــام شــود 
ــت  ــورای رقاب ــت ش ــرار اس ــر ق ــال اگ ح
بایــد  مدیریــت کنــد،  را  ورق  قیمــت 
ــد  ــازها مانن ــه فوالدس ــواد اولی ــت م قیم
ــد. ــت کن ــم مدیری ــنگ آهن و گاز را ه س

ایستگاه پورمند حامل 
محصوالت فوالد بوتیا 

ـــا پیگیـــری  مدیـــركل راه آهـــن كرمـــان اعـــالم كـــرد ب
هـــای صـــورت گرفتـــه مقـــرر گردیـــد تـــا اتصـــال 
ـــه  ـــول گندل ـــا، محص ـــوالد بوتی ـــات ف ـــی كارخانج ریل
ـــتگاه  ـــی از ایس ـــورت تركیب ـــه ص ـــور ب ـــه مذك كارخان
ـــه فـــوالد مباركـــه انجـــام پذیـــرد.  محمدرضـــا فیروزكوهـــی در بازدیـــد  ـــد ب پورمن
ـــت:  ـــه گف ـــوالد مبارك ـــراه برخـــی از مســـووالن ف ـــه هم ـــا ب ـــوالد بوتی ـــه ف ازكارخان
ـــه  ـــی روزان ـــبكه ریل ـــه ش ـــا ب ـــوالد بوتی ـــه ف ـــال كارخان ـــدن و اتص ـــی ش ـــا نهای ب
ـــه صـــورت ریلـــی حمـــل خواهـــد شـــد. ـــه تولیـــد شـــده ب ـــار هـــزار تـــن گندل چه
ـــه همـــراه برخـــي  ـــا ب ـــوالد بوتي ـــه ف ـــد ازكارخان محمدرضـــا فيروزكوهـــي در بازدي
ـــه فـــوالد  ـــا نهايـــي شـــدن و اتصـــال كارخان از مســـووالن فـــوالد مباركـــه گفـــت: ب
ـــه  ـــده ب ـــد ش ـــه تولي ـــن گندل ـــزار ت ـــار ه ـــه چه ـــي روزان ـــبكه ريل ـــه ش ـــا ب بوتي

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــي حم صـــورت ريل

راه آهن 
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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

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

روزنامه »افسانه « از رکوردار بودن 
جاده های فارس با 77 نفر فوتی خبر داده. 

روزنامه »پیام عسلویه« در صحبتی 
از مدیرعامل  پایانه های نفتی از افزایش 

ظرفیت صادراتی نفت خام  در جزیره خارگ 
خبر داده. 

روزنامه »خراسان رضوی« از 
اضافه شدن دو معاونت جدید در فرمانداری 

مشهد خبر داده. 

روزنامه »باختر« در صحبتی از معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان  از 

دستگیری 6 نفر از عوامل تیراندازی کرمانشاه 
خبر داده. 

روزنامه »اصفهان امروز« از 
تصویب منشور چهلو ستون شهر فردا خبر داده.

روزنامه »بامداد جنوب« در 
گزارشی به استفاده تبلیغاتی تابلوهای 

راهنمایی رانندگی  پرداخته.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
از پیشنهاد 2 دهستان جدید  استان برای 

محرومیت زدایی خبر داده. 

روزنامه »سپهر غرب« چرایی حضور 
تکدیان در خیابان های شهر  ومعابر عمومی را 

بررسی کرده. 

روزنامه »ابتکار جنوب« در صحبتی 
از فرمانده نیروی انتظامی این استان جزییات 
شهادت مامور پلیش آگاهی استان را تشریح 

کرده. 

روزنامه »البرز فردا« در گزارشی به 
جلسه شورای شهر کرج پرداخته و گفته در 

این جلسه مطرح شده که شهرداری کرج هزار 
میلیارد تومان بدهی  دارد. 

روزنامه »خبرشمال« در صحبتی 
از رییس سازمان صنعت معدن تجارت این 

استان فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 
96 را تشریح کرده. 

روزنامه »دریا« از تحصیل پنج هزار 
دانش آموز هرمزگانی در کالس های جدید 

خبر داده.

 فارس

عسلویه

خراسان
 رضوی

کرمانشاه

اصفهان

بوشهر

خراسان
جنوبی

همدان

کهگیلویه 
وبویراحمد

البرز

مازندران

هرمزگان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نگاه
شرفخانه بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه  است. این بندر از توابع شهرستان شبستر در 

استان آذربایجان شرقی بوده و فاصله آن از شهرستان شبستر 20 کیلومتر و از شهر تبربز 
حدود 90 کیلومتر است. در پی خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه، شرفخانه کامالً 

خشک شده و اکنون جز چند لنج و کشتی به نمک نشسته و اسکله ویران شده، چیزی 
از آن باقی نمانده است.

شرفخانه بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه  / فارس

شرفخانه بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه  / فارس

شرفخانه بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه  / فارس

شرفخانه بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه  / فارس

شرفخانه بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه  / فارس

شرفخانه بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه  / فارس

1۹شهریور 13۵۸؛ درگذشت آیت هللا طالقانی
عکس نشنال جئوگرافیک پارک ملی جاشوا تری با بیش از ۸۰۰۰ مسیر صخره نوردی از جالب توجه ترین 

مقاصد برای صخره نوردان جهان به شمار می آید
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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

حوادث
شــعبه دیــوان عالی کشــور حکم اعدام و قصاص قاتل آتنــا اصالنی را تایید کرد.

غالمرضا انصاری معاون نظارت و بازرســی دیوان عالی کشــور این خبر را به 
خبرنگار قضایی خبرگزاری تســنیم اعالم کرد و گفت که شــعبه دیوان عالی کشــور 
تمــام حکــم دادگاه کیفری یک اســتان اردبیل در رابطه با قاتــل آتنا اصالنی را تأیید 
کرده است.

نقشــه شوم پرستار ناکام ماند
ــی  ــا مخف ــه ب ــوان ک ــتار ج ــوم پرس ــه ش نقش
ــب  ــی طل ــاله مدع ــودک 5 س ــری ک ــردن و گروگانگی ک
ــود،  ــده ب ــواده پســربچه ش ــی از خان ــون تومان 20 میلی

ــد. ــام مان نافرج
ــی و  ــتان عموم ــن  دادس ــم آنالی ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
انقــالب شهرســتان فردیــس گفــت: پرســتار جــوان کــه 
کــودک 5 ســاله را گروگانگیــر گرفتــه بــود بــا همــکاری 

مامــوران پلیــس دســتگیر شــد.
 20 طلــب  مدعــی  فــرد  ایــن  افــزود:  جهانشــاهلو 
ــر شــده  ــروگان گی ــرد گ ــواده ف ــی از خان ــون تومان میلی
بــود کــه پــس از ربــودن بچــه متــواری می شــود.

ــر  ــردن پس ــی ک ــس از مخف ــتار پ ــه داد: پرس وی ادام
بچــه خواســتار 20 میلیــون تومــان وجــه نقــد می شــود 
ــوران پلیــس  ــالش مام ــا ت ــه ب ــد ک ــا بچــه را بازگردان ت
ــگال وی  ــی پســربچه از چن آگاهــی و دســتورات قضای

ــود. ــارج می ش خ
فردیــس  انقــالب شهرســتان  و  عمومــی  دادســتان 
ــه زنــدان  ــا قــرار بازداشــت موقــت روان گفــت: متهــم ب

ــت. ــده اس ش
ــان  ــس کرم ــری پلی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
شهرســتان  انتظامــی  فرماندهــی  جانشــین 
ــژو  ــودرو پ ــتگاه خ ــك دس ــی ی ــج از واژگون ــه گن قلع
پــارس و جــان باختــن راننــده آن در ایــن حادثــه 

داد. خبر 
بــه گــزارش ایرنــا معــاون امــداد و نجــات 
ــن  ــت: ای ــر خوزســتان گف ــت هــالل احم جمعی
کارگــر 45 ســاله چینــی بــه نــام ›چنــگ چانــگ چــون‹ 
پــس از پایــان کار تصمیــم گرفــت تنهــا و پیــاده از 
ــد و  ــه ســمت اســتراحتگاه خــود حرکــت کن محــل کار ب
ــا  ــنبه ب ــاعت 13 ش ــه س ــی ک ــاس تلفن ــن تم در آخری
همــکارش داشــت اعــالم کــرد کــه در کوهســتان، مســیر 

خود را گم کرده اســت. 
وی گفــت: از شــامگاه شــنبه جســت وجــو بــرای یافتــن 
ایــن کارگــر چینــی در کوهســتان هــای مســجد ســلیمان 
ــاب  ــده ی ــای زن ــگ ه ــرد و س ــک بالگ ــده و ی ــاز ش آغ
ــوز ایــن فــرد پیــدا  ــد امــا هن ــه محــل اعــزام شــده ان ب

نشــده اســت. 
ــرق  ــاق در ش ــی قاچ ــای ورزش ــل ه ــار مکم انب

استان تهران لو رفت
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از 
هشــت میلیــون عــدد قــرص و ده هــا کیلــو گــرم پــودر 
ــال  ــارد ری ــه ارزش 40 میلی مکمــل ورزشــی غیرمجــاز ب

خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا معــاون امــداد و نجــات 
کــه  گفــت  قزویــن   هالل احمــر  جمعیــت 
ــاعت  ــک زن در س ــدگی ی ــر غرق ش ــی ب ــه ای مبن حادث
ــام  ــز پی ــه مرک ــک ب ــس آبی ــروز توســط اورژان 16:15 دی

هالل احمر اعالم شد.

گزیده ها

کاهبرداری اخاذی
اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــده  ــازه از پرون ــی ت ــارس جزئیات ف
ــده  ــرداری کــه خــود را نماین کالهب
وزارت خارجــه معرفــی و اقــدام بــه 

ــرد. ــرح ک ــود را مط ــرده ب ــی ک ــای جعل ــدور روادیده ص
بــه گــزارش ایســنا ســردار احمدعلــی گــودرزی گفــت: پــس از 
ــی صــوری  ــر مهاجرت ــر ایجــاد دفت ــی ب ــاری مبن ــت اخب دریاف
ــق،  ــن طری ــرداری از ای ــاط شــهر شــیراز و کالهب ــی از نق در یک
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مأموران پلیــس امنیت 
ــات گســترده و انجــام  ــرار گرفــت وپــس از تحقیق عمومــی ق
اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی، متهــم بــه همراه همدســتش در 
یــک عملیــات غافلگیرانه شناســایی و دســتگیر شــدند.گودرزی 
افــزود: متهــم بــا تاســیس دفتــر مهاجرتــی صــوری در یکــی از 
نقــاط  مرفــه شــهر شــیراز خــود را نماینــده وزارت امــور خارجــه 
معرفــی کــرده و بالــغ بــر یــک میلیــارد و 800 میلیــون ریــال از 

متقاضیــان ســفر بــه اروپــا کالهبــرداری کــرده اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس اعــالم کرد کــه کالهبــردار این 
پرونــده 20 ســال ســن و تحصیالتــی در رشــته کامپیوتــر دارد و 

بــا همدســتی خواهــر 22 ســاله اش، بــا انگیــزه کالهبــرداری از 
طریــق اقدامهــای متقلبانــه و جعــل عناویــن دولتــی و امنیتــی 

تحــت عناویــن مشــابه، ســابقه کیفــری داشــتند.
وی گفــت: ایــن فــرد در مــواردی نیــز از عناویــن مامــور 
ــور  ــه، مام ــوه قضایی ــور دادســتانی، حراســت ق انتظامــی، مام
اماکــن، مامــور  وزارت اطالعــات، ســخنگوی ســازمان ملــل 
ــی و از  ــل و... معرف ــو بین المل ــازمان عف ــده س ــد و نماین متح

ایــن طریــق سوء اســتفاده هایی کــرده اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه از متهمــان 
چندیــن مهــر جعلــی وزارت امــور خارجــه، گواهینامه هــای 
جعلــی دفاتــر ایــن وزارت خانــه و مقادیــری مبالــغ دریافتــی 
کشــف شــده اســت، گفــت: وکیــل دعــاوی وزیــر امورخارجــه به 

ــده پیگیــر موضــوع اســت. ــوان شــاکی پرون عن
ــرداری  ــره کالهب ــون 16 فق ــا کن ــم ت ــه داد: مته ــودرزی ادام گ
ــه و جعــل  ــل توجهــی در اســتفاده از رایان ــوغ قاب کــرده و از نب
مــدارک برخــوردار اســت و قبــال در کافــی نــت اشــتغال داشــته 

اســت.

ــه  ــا تهی ــه ب ــرد ک ــک زن و دو م ی
اخــاذی  نقشــه  ســیاه  فیلــم 
را کشــیده  ثروتمنــد  مــردی  از 
ــیراز  ــس ش ــوی پلی ــد، از س بودن

شــدند. دســتگیر 
ــه یکــی از  ــه ب ــا مراجع ــاردر ب ــردی میلی ــدی پیــش م چن
کالنتری هــای شــیراز از یــک زن و دو مــرد بــه اتهــام 
اخــاذی میلیــاردی و تهیــه فیلــم ســیاه شــکایت کــرد. او 
ــام مهســا  ــه ن ــری جــوان ب ــا دخت ــل ب ــی قب گفــت: »مدت
ــی از  ــه ای در یک ــه خان ــنهاد او ب ــه پیش ــدم و ب ــنا ش آش
ــرا  ــرد م ــد، دو م ــد روز بع ــم. چن ــیراز رفتی ــای ش محله ه
ربودنــد و مدعــی شــدند از لحظــه ارتباطــم بــا دختــر 
ــه  ــان ب ــارد توم ــد میلی ــر چن ــد و اگ ــم گرفته ان ــوان فیل ج
آنهــا ندهــم، فیلــم را بــه خانــواده ام نشــان می دهنــد 
و آبرویــم را می برنــد. آنهــا مــرا آزاد کردنــد تــا مبلــغ 
درخواستی شــان را تهیــه کنــم؛ امــا مــن بــه پلیــس 

ــردم.« ــه ک مراجع
بــا ثبــت ایــن شــکایت، تیمــی از مامــوران وارد عمــل 

ــگاری، یکــی از متهمــان را  ــا اســتفاده از چهره ن شــدند و ب
ــه طراحــی  ــد. مــرد جــوان در بازجویی هــا ب دســتگیر کردن
ــی  ــرد و گفــت: »مدت ــراف ک نقشــه اخــاذی از شــاکی اعت
قبــل بــا دو نفــر از دوســتانم بــه نام هــای ســعید و رعنــا، 
ــد  ــرار ش ــیدیم. ق ــد را کش ــرد ثروتمن ــاذی از م ــه اخ نقش
رعنــا بــا شــاکی دوســت شــود و پــس از مدتــی او را بــه 
ــته  ــن مداربس ــه دوربی ــا در آن خان ــاند. م ــه ای بکش خان
فیلــم  ارتباطشــان  لحظــه  از  تــا  بودیــم  نصــب کــرده 
بگیریــم. وقتــی ایــن کار را انجــام دادیــم، شــاکی را 
ربودیــم و بــا تهدیــد فیلــم، مبلغــی میلیــاردی درخواســت 
کردیــم. قــرار بــود پــول را بــه حســابمان واریــز کنــد، امــا 

ــرد.« ــس شــکایت ک ــه پلی ب
ــز دســتگیر شــدند  ــا نی ــم، ســعید و رعن ــی مته ــا راهنمای ب
ــات  ــل جزئی ــا تکمی ــد. ب ــراف کردن ــود اعت ــرم خ ــه ج و ب
ــان  ــدند و پرونده ش ــدان  ش ــه  زن ــان روان ــده، متهم پرون
بــا کیفرخواســت تهیــه فیلــم مســتهجن بــرای اخــاذی بــه 
دادگاه کیفــری شــیراز ارســال شــد تــا در نوبــت محاکمــه 

قــرار گیــرد.

جزییات پرونده ظریف قابی درخواست مبلغ میلیاردی
برای فیلم مستهجن 

شــنیدن  بــا  کــه  جــوان  پســر 
مــورد  دختــر  منفــی  پاســخ 
ــا  ــرای ازدواج، او را ب ــه اش ب عاق
ــانده  ــل رس ــه قت ــو ب ــات چاق ضرب
بــود، بــا اظهــار ندامــت از جنایــت 
از  و رضایــت خانــواده مقتــول، 

چوبــه دار نجــات یافــت.

در  ایـران،  از  نقـل  بـه  اقتصادآنالیـن  بـه گـزارش 
طالقانـی  بوسـتان  در   90 سـال  جنایـت کـه  ایـن 
تهـران رخ داد، دختـر جوانـی بـا ضربـه چاقـو بـه 
قتـل رسـید. بـا آغـاز تحقیقـات دربـاره ایـن قتل، 
قربانـی  دریافتنـد  ردیابی هـا  از  پـس  کارآگاهـان 
جنایـت بـا پسـری 35 سـاله بـه نـام »فریبـرز« 
در ارتبـاط بـوده و روز جنایـت نیـز چنـد بـار بـا او 
تمـاس داشـته اسـت. بـه ایـن ترتیـب او به عنوان 
مظنـون پرونـده دسـتگیر شـد و در بازجویی هـا به 

قتـل اعتـراف کـرد.
بـا تکمیـل تحقیقـات و بازسـازی صحنـه، پرونـده 
قتـل برای رسـیدگی بـه شـعبه دوم دادگاه کیفری 
محسـن  قاضـی  و  شـد  فرسـتاده  تهـران  اسـتان 
اسـالمی- ابراهیـم  و  دادگاه-  ریاسـت  زالـی 

مستشـار- روز گذشـته متهـم را محاکمـه کردنـد. 
ابتـدای جلسـه اولیـای دم بـرای عامـل قتـل  در 
دخترشـان تقاضـای قصـاص کردند. سـپس متهم 
»چنـد  و گفـت:  ایسـتاد  جایـگاه  در  دفـاع  بـرای 
ماهـی بـود کـه با سـیمین آشـنا شـده بـودم. او را 
دوسـت داشـتم اما وقتـی از او درخواسـت ازدواج 
کـردم جـواب رد داد. مـن کـه تحمـل ایـن پاسـخ 
را نداشـتم خشـمگین شـدم و در یـک لحظـه بـا 

چاقویـی کـه همراهـم بـود ضربـه ای بـه او زدم و 
فـرار کـردم امـا تنهـا چند روز بعد دسـتگیر شـدم. 
قبـول دارم او را کشـتم ولـی مـن عاشـقش بـودم 
و حـاال هـم بشـدت پشـیمانم و خـود را مسـتحق 

می دانـم.« مـرگ 
پـس از پایـان اظهـارات متهـم و ابـراز ندامـت او 
از ایـن جنایـت، قضـات دادگاه بـا خانـواده دختـر 
جـوان بـه گفت و گـو پرداختنـد تـا اینکـه سـرانجام 
بـرای  قضـات  قصـاص گذشـتند.بنابراین  از  آنهـا 
تعییـن مجـازات متهـم از جنبـه عمومـی جرم وارد 

شـدند. شور 

جواب منفی داد 

او را با چاقو کشتم

میـزان: جلسـه محاکمـه متهمـان پرونـده بنیتـا 
کـودک هشـت ماهـه دوشـنبه 20 شـهریور مـاه 

انجـام شـد .
نماینـده دادسـتان تهـران گفـت: متهم ردیـف اول 
محمـد در اظهـارات خـود اعالم کرده کـه روز حادثه 
بـه دنبـال تهیـه مـواد مخدر با یـک موتـور برخورد 
می کنـد کـه قفـل بـوده و نتوانسـته آن را سـرقت 
نمایـد.و بـا دیـدن ماشـین روشـن  از فرصـت 

اسـتفاده مـی کند.
شـهریاری گفـت: متهم در ادامـه اعترافاتش اعالم 
کـرده کـه در ادامه با خودروی پراید روشـن مواجه 
می شـود و بـه دوسـتانش گفته که ماشـین پراید 
روشـن است بیایید سـوار شـویم و پیاده نرویم و 
اینگونـه ماشـین را سـرقت کـرده در حالی که یک 
کودک خردسـال در ماشـین گریه می کرده است.
وی ادامه داد: پس از بررسـی ها، خودرو مسـروقه 
و جسـد کـودک 8 ماهـه در داخـل آن کشـف و 
بـه پزشـکی قانونـی منتقـل شـد کـه علـت فوت 
گرمازدگـی و عـوارض ناشـی از آن اعـالم گردیـد.

پـدر بنیتـا روز ماجـرا را اینچنیـن تعریـف کـرد: 
اراک  بـه  مادربزرگـم  عیـادت  بـه  »می خواسـتم 
بروم، وسـایل را داخل ماشـین گذاشـته و در آخر 
نیـز بنیتـا را سـوار ماشـین کـردم و ای کاش ایـن 
کار نمی کـردم. ماشـین را جلـوی پارکینـگ پارک 
کـرده و بـه همسـرم گفتم که بیاید تـا برویم. یک 

لحظـه دیـدم فـردی سـوار ماشـین شـد. خـود را 
روی کاپـوت ماشـین انداختم، ویـراژ داد که من را 
پرتـاب کنـد و دنـده عقب گرفت، به زمین کشـیده 
و بدنم زخمی شـد. همسـرم آینه بغل ماشـین را 
گرفـت و بـه شـبرنگ جـدول کوبیـده شـد. دوباره 
حرکـت کـرده و کاپـوت خـودرو را گرفتـم و دوبـاره 
ویـراژ داد و سـرم به خودروی سـمند برخـورد کرد. 
پـدر بنیتـا ادامه داد: همسـایه ها به دنبال ماشـین 
رفتنـد و گوشـی همسـرم داخـل ماشـین بـود که 
پـس از ردیابـی هـای الزم هفـت دقیقـه بعـد از 
حادثـه خامـوش شـد. او در فرصـت مناسـب بـه 
سـرقت گوشـی، وسـایل داخـل خـوردو و تعویض 

لبـاس اقـدام کرده اسـت.
شـاکی بـه متهـم گفـت: بچه مـن قـدرت دفاعی 
نداشـت، چه شـکلی رهایـش کـردی؟ در ادامه در 
ادامـه مـادر بنیتـا در حالـی کـه اشـک می ریخت 
در  پرونـده  متهمـان  بـرای  درخواسـت قصـاص 
مـالء عـام را تقاضـا کـرد و افزود: بابـت همه چیز 
شـکایت دارم، این حرملـه ها باید به صورت علنی 
مقابـل چشـمان پدر و مادرهایشـان اعدام شـوند.
مادر بنیتا در پاسـخ به سـوال رییس دادگاه مبنی 
بـر اینکـه آیـا حاضرید گذشـت کنید؟ گفـت اصال 
گذشـت نخواهم کرد. متهـم در ادامه با بیان اینکه 
قتـل را قبـول نـدارم، گفـت: مهـدی بـه مـن گفت 
محمـد خودروی پراید روشـن اسـت سـوار شـو و 

بـرو. پدر بنیتا خودش را روی ماشـین انداخت که 
ترسـیدم و دنـده عقـب گرفتـم کـه از روی خودرو 
افتـاد. در ایـن حیـن آیینـه ماشـین بـا جسـمی 
برخورد کرد و شکسـت که حاال متوجه شـدم مادر 
بنیتا بوده اسـت. متهم مدعی شـد: مـن تا زمانی 
کـه مهـدی زنگ نـزده بـود متوجه کودک نشـدم. 
گفتـم خـودرو را داخـل کیانشـهر رها کنـم؛ مهدی 
کـه داخـل خـودرو نشسـت و 50 متـر دور شـدیم 
گفـت بچـه را تحویـل اژانس بده که گفتـم اژانس 
بچـه را نمی بـرد. مهـدی بـه مـن گفـت بچـه را به 
کسـی بـده تـا بـه خانـواده اش تحویل دهـد. بعد 
من به سـمت ابزار فروشـی رفتم، ماشین را پارک 

کـردم و رفتـم مـواد خریدم.
رسـمی  کارشـناس  نظریـه  ادامـه  در  قاضـی 
دادگسـتری دربـاره خـوردو را ارائـه کرد کـه البته با 
واکنـش متهـم همـراه شـد و  وی اعـالم کـرد کـه 

مـن ایـن نظریـه را قبـول نـدارم.
مـن نمی دانسـتم کـه زمانـی ماشـین خامـوش 
فکـر می کـردم کـه  و  نمی کنـد  کار  اسـت کولـر 
کولـرش روشـن اسـت .از ترسـم بـه کسـی خبـر 
نـدادم و در خانـه سـه روز پنهـان شـدم و هنگامی 
کـه دسـتگیر شـدم بـه مهـدی گفتـم مـن بـه تو 
نشـانی محـل پـارک را گفتم تـو اقـدام می کردی.
متهـم دربـاره اولیـن تمـاس با متهـم ردیـف اول 
بـه  بـه قیامدشـت رسـیدم  کفـت: مـن وقتـی 
محمـد زنـگ زدم و پرسـیدم بچه داخل ماشـین 
بـود؟ گفـت بلـه بـود و من خـودم را به پاکدشـت 
رسـاندم.در ادامـه بـا توجـه بـه ایـن کـه صحبت 
هـای متهـم ردیـف اول و دوم  با هـم در تناقض 
بعـدی  جلسـه  کـه  کـرد  عنـوان  قاضـی  بـود، 

چهارشـنبه همیـن هفتـه برگـزار می شـود.

درخواست قصاص قاتل بنیتا در مالءعام
دادگاه بعدی متهمان فردا برگزار می شود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 ورزش4 کســب رتبه ســوم مســابقات توتال هاپکیدو کشــور توسط تیم شهرداری انار 
رزمی کاران شــهرداری انار شــش مدال طال،یک نقره و ســه برنز  کسب 

کردند

مشحون: تاریخ مسابقات را به ما نگفته بودند

اشتباه عجیب فدراسیون بسکتبال
ــی  ــای مل ــم ه ــازمان تی ــس س ریی
ــردن  ــرکت نک ــاره ش ــکتبال درب بس
در بــازی هــای داخــل ســالن آســیا 

ــه داد. ــی را ارائ توضیحات
ــر  ــد روز دیگ ــا چن ــه ت ــرایطی ک در ش
ــیا در  ــالن آس ــل س ــای داخ ــازی ه ب
خــورد،  مــی  اســتارت  ترکمنســتان 
تیــم ملــی بســکتبال ایــران در بخــش 

مــردان انصــراف داده اســت.
ــکتبال  ــم بس ــود تی ــرار ب ــه ق ــا اینک ب
مــردان در بخــش ســه نفــره در بــازی 
هــای داخــل ســالن حضــور پیــدا 
کنــد، یــک اشــتباه عجیــب و تداخــل 

در برنامــه تیــم هــای باشــگاهی و 
ملــی باعــث انصــراف ایــن تیــم شــده 

اســت. 
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه چنــدی 
فدراســیون  مســووالن  پیــش 
بســکتبال بــه درخواســت کمیتــه 
حضــور  بــرای  المپیــک  ملــی 
ســه  بســکتبال  تیــم  پرقــدرت 
نفــره در بــازی هــای داخــل ســالن 
اســامی چهــار ملــی پــوش اعزامــی 
اینگونــه  را  مســابقات  ایــن  بــه 
مشــایخی،  ســجاد  کــرد:  اعــالم 
بهنــام یخچالــی، محمــد جمشــیدی 

و روزبــه ارغــوان.
ایــن اســامی در شــرایطی اعــالم شــد 
ــار نفــر  کــه ســه بازیکــن از ایــن چه
بایــد همزمــان بــا بــازی هــای داخــل 
ســالن در رقابــت هــای جــام باشــگاه 
ــیمی  ــب پتروش ــیا در ترکی ــای آس ه
ــن موضــوع  ــد. همی ــدان برون ــه می ب
تیــم  انصــراف  باعــث  نهایــت  در 
هــای  بــازی  از  مــردان  بســکتبال 

ــد. ــیا ش ــالن آس ــل س داخ
محمدرضــا مشــحون، رییــس ســازمان 
ــی  ــاره م ــن ب ــی در ای ــای مل ــم ه تی
اســامی ملــی پوشــان را خواســتند، گویــد: چنــد مــاه قبــل کــه از مــا 

نبــود.  مســابقات مشــخص  تاریــخ 
ــم  ــک ه ــی المپی ــه مل ــوی کمیت از س
مســابقات  در  تیمــی  بودنــد  گفتــه 
ــا  ــود. م ــان ش ــه قهرم ــد ک ــرکت کن ش
هــم اســامی بهتریــن نفــرات خــود 
ــه متوجــه  ــش ک ــدی پی ــم. چن را دادی
شــدیم زمــان ایــن رقابــت هــا بــا 
ــای آســیا  ــام باشــگاه ه مســابقات ج
تداخــل دارد، خواســتیم ترکیــب تیــم را 
تغییــر دهیــم؛ امــا مســئوالن برگــزاری 
ــه  ــیا ب ــالن آس ــل س ــای داخ ــازی ه ب
را  چنیــن کاری  اجــازه  مــا گفتنــد 
نداریــد و بایــد بــا همــان ترکیــب اولیــه 

ــد. ــرکت کنی ــا ش ــت ه ــن رقاب در ای
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
پیــش  توانســت  نمــی  فدراســیون 
ــی  ــد، م ــی را کن ــن تداخل ــی چنی بین

افزایــد: کنفدراســیون آســیا تاریــخ هــا 
ــرار  ــد. ق ــی کن ــالم م ــد اع ــی ب را خیل
اســت چنــد مــاه دیگــر مســابقات 
نوجوانــان آســیا برگــزار شــود؛ امــا 
هنــوز بــه مــا تاریــخ اعــالم نکردنــد. مــا 
یــک مــاه و نیــم قبــل اســامی نفــرات 
ــد. ــول نکردن ــه قب ــم ک ــر دادی را تغیی

خاطرنشــان  پایــان  در  مشــحون 
ــه  ــئوالن کمیت ــر مس ــد: اگ ــی کن م
ملــی المپیــک فشــار نمــی آوردنــد، 
ــه  ــی را ب ــتیم نفرات ــد داش ــا قص م
ــه  ــم ک ــزام کنی ــابقات اع ــن مس ای
ــال  ــن ح ــا ای ــند. ب ــده دار باش آین
بــه مــا گفتنــد بایــد قهرمــان شــوید 
چنیــن  خاطــر  همیــن  بــه  کــه 
مشــکالتی پیــش آمــد. البتــه تیــم 
ــا  ــت ه ــن رقاب ــا در ای ــران م دخت

ــد. ــی کن ــرکت م ش

ــه  ــکتبال ب ــیون بس ــئوالن فدراس ــش مس ــدی پی چن
درخواســت کمیتــه ملــی المپیــک بــرای حضــور 
ــای  ــازی ه ــره در ب ــه نف ــکتبال س ــم بس ــدرت تی پرق
ــی  ــوش اعزام ــی پ ــار مل ــامی چه ــالن اس ــل س داخ
ــجاد  ــرد: س ــام ک ــه اع ــابقات را اینگون ــن مس ــه ای ب
مشــایخی، بهنــام یخچالــی، محمــد جمشــیدی و 

ــوان. ــه ارغ روزب
ایــن اســامی در شــرایطی اعــام شــد کــه ســه بازیکــن 
از ایــن چهــار نفــر بایــد همزمــان بــا بــازی هــای داخل 
ــیا  ــای آس ــگاه ه ــام باش ــای ج ــت ه ــالن در رقاب س
ــن  ــد. همی ــدان برون ــه می ــیمی ب ــب پتروش در ترکی
ــکتبال  ــم بس ــراف تی ــث انص ــت باع ــوع در نهای موض

ــازی هــای داخــل ســالن آســیا شــد. مــردان از ب

فوتبالفوتبال
مــس  فوتبــال  تیــم 
روزهــا  ایــن  کرمــان 
خــود را بــرای دیــدار 
حســاس هفتــه پنجــم 
و  مــی کنــد  آمــاده  انزلــی  ملــوان  مقابــل 
تمرینــات خــود را بــر ایــن اســاس در کرمــان 

ــد. ــی ده ــام م انج
ــا در  ــم ه ــل حضــور تی ــه دلی ــه گذشــته ب هفت
بــازی هــای جــام حذفــی، رقابــت هــای لیــگ 
ــه  ــان ک ــس کرم ــم م ــد و تی ــزار نش ــک برگ ی
ــی  ــام حذف ــای ج ــت ه ــن از رقاب ــش از ای پی
کنــار رفتــه بــود، از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد 
ــات  ــتراحت تمرین ــه اس ــک هفت ــا ی ــال ب و عم
ملــوان  بــا  رویارویــی  بــرای  تــری  منظــم 

ــام داد. انج
ــرایط  ــودن از ش ــرای دور نب ــا ب ــی ه ــا مس ام
مســابقه هــم برنامــه ریــزی هایی صــورت داده 

انــد و قــرار اســت امــروز بــا مــس ب مصــاف 
ــد. مــس ب کــه در لیــگ دو حضــور دارد  دهن
ــرو  ــتراحت روب ــه اس ــا قرع ــه ب ــن هفت ــز ای نی

شــده اســت.
روز  انزلــی  ملــوان  و  مــس کرمــان  دیــدار 
دوشــنبه هفتــه آینــده در انزلــی بــه انجــام 
ــه همیــن منظــور مســی هــا روز  مــی رســد. ب
ــد و پــس از  ــرواز مــی کنن ــران پ ــه ته شــنبه ب
آن بــا اتوبــوس راهــی انزلــی خواهنــد شــد تــا 

ــد. ــوان برون ــاف مل ــه مص ب
ــت  ــش از عزیم ــن پی ــس همچنی ــان م بازیکن
از تهــران بــه ســمت انزلــی بــا حضــور در 
ایــران(  ایفمــارک )مرکــز پزشــکی فوتبــال 
تســت هــای پزشــکی خــود را پشــت ســر 

خواهنــد گذاشــت.
ــور و رضــا  حســین تهامــی، شــاهرخ غالمرضاپ

ــی مــس هســتند. ــدری مصدومــان فعل حی

ــی فصــل  مدافــع کرمان
ــال  ــم فوتب ــته تی گذش
روزهــا  ایــن  مــس 
دوران نقاهــت خــود را 
ســپری مــی کنــد و قصــد دارد بــا قــدرت تــر 

ــردد. ــال برگ ــن فوتب ــه زمی ــه ب از همیش
وحیــد اســماعیل بیگــی کــه فصــل گذشــته در 
ســمت راســت خــط دفاعــی مــس بــازی مــی 
کــرد، در ابتــدای فصــل نقــل و انتقــاالت مــورد 
توجــه صنعــت نفــت آبــادان قــرار گرفــت و بــا 

ایــن تیــم قــرارداد امضــا کــرد.
امــا اوضــاع بــرای اســماعیل بیگــی اصــال 
خــوب پیــش نرفــت و او در تمرینــات پیــش 
دیدگــی  آســیب  بــا  آبادانــی  تیــم  فصــل 
شــدید از ناحیــه ربــاط صلیبــی روبــرو شــد و 
ــغ جراحــی  ــر تی ــوی خــود را زی ــار زان ــه اجب ب

ــرد. ب

مــورد  در  مــا«  »پیــام  بــا  گفتگــو  در  وی 
ــد:  ــی ده ــح م ــش توضی ــت مصدومیت وضعی
نزدیــک بــه یــک و نیــم مــاه از جراحــی 
ــغول  ــدت مش ــن م ــذرد و در ای ــی گ ــن م م

بــودم. فیزیوتراپــی 
ــه  ــن هفت ــه داد: از همی اســماعیل بیگــی ادام
ــازی ام را  ــات بدنس ــاد تمرین ــال زی ــه احتم ب
ــه خواهــم  ــا وزن ــه کار ب ــم و ب ــی کن شــروع م
ــم. ــت کن ــم را تقوی ــا عضــالت پای پرداخــت ت

مدافــع نفــت آبــادان در پاســخ بــه اینکــه 
آیــا زمــان بازگشــتش بــه زمیــن فوتبــال 
ــل  ــم فص ــن در نی ــت: م ــده، گف ــخص ش مش
ــوپ را  ــا ت ــات ب ــی روم و تمرین ــادان م ــه آب ب

ــرد. ــم ک ــاز خواه آغ
وی اظهــار کــرد: از تمــام کســانی کــه در ایــن 
مــدت نســبت بــه بنــده لطــف داشــتند تشــکر 

مــی کنــم.

چند خط خبر 
از نارنجی های کرمان

وحید اسماعیل بیگی: 

نیم فصل برمی گردم

کریس رونالدو از عطر جدیدش رونمایی 
cr7 کرد. عطری به نام

توفیقی که نصیب نیوکاسل نشد! در سال 
1996 زیدان به نیوکاسل پیشنهاد شد اما سران 

باشگاه این پیشنهاد را رد کردند

پرتاب سنگ از سوی هواداران رشتی به 
اتوبوس حامل هواداران انزلی که منجر 
به مجروح شدن تعدادی از انزلی چی ها شد. 

درآمیختگی معمول فوتبال و خشونت در گیان!

برنامه دور برگشت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا

سه شنبه 21 شهریور
گوانگژو چین- شانگهای چین

پرسپولیس ایران-االهلی عربستان
چهارشنبه 22 شهریور

کاوازاکی ژاپن- اوراوارد ژاپن

نتایج مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی

گل گهر سیرجان 1-2 استقالل تهران
سپاهان اصفهان 0-1 نفت آبادان

اکسین البرز 2-1 سایپا کرج
ســیاه جامــگان مشــهد 3-1 بــرق جدیــد 

ــیراز ش
فجرسپاســی   4-2 اصفهــان  آهــن  ذوب 

پنالتــی( شــیراز)ضربات 
نســاجی   4-3 جــم  جنوبــی  پــارس 

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

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

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

نتایج هفته پنجم لیگ برتر
سه شنبه 31 مرداد

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

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

سیاه جامگان 1-1 نفت تهران
سپاهان 0-0 سپیدرود 
سایپا0 -2 تراکتورسازی

گسترش فوالد 0-3 پرسپولیس
برنامه بازی های لیگ برتر

هفته ششم
پنجشنبه 23 شهریور

نفت تهران- گسترش فوالد
سپیدرود- نفت آبادان

فوالد خوزستان-سپاهان
جمعه 24 شهریور

پدیده- سایپا
 ذوب آهن- استقالل خوزستان 
  تراکتورسازی- سیاه جامگان 

پارس جنوبی جم- استقالل 
یکشنبه 26 شهریور
پرسپولیس- پیکان

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

ــی  ــر سپاس ــلیمان 1-0 فج ــجد س ــت مس نف
شــیراز

ماشین سازی تبریز 1-0 ایران جوان بوشهر
بادران تهران 3-1 آلومینیوم اراک

نســاجی مازنــدران 1-0 خونــه بــه خونــه 
مازنــدران

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

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

برنامه هفته پنجم لیگ یک
دوشنبه 27 شهریور

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

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

ملوان - مس کرمان 
شهرداری تبریز - بادران تهران 

شهرداری ماهشهر - نساجی مازندران 
گل گهرسیرجان - مس رفسنجان 

ایران جوان بوشهر - صبای قم

جدول
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سرگرمی

افقی
1- مهم ترین برنامه دولت نهم برای كاهش 

بیكاری - رتبه دوم جهان از لحاظ نرخ تورم، 
نرخ تورم این كشور 39درصد است.

2-مركز استان مركزی - حقه و كلك - 
شغل و مقام وزیر

3-بازگشت از گناه - چهره - حرف ندا - 
پدربزرگ

4-بازیگر و كارگردان سرشناس هالیوود 
كه به عنوان رییس هیات داوران جشنواره 
فیلم كن در سال 2008 انتخاب شد - نماز 

مستحب - گرفتنی از هوا
5-پارچه مشبك - سنگریزه های درخشان

6-سیخ كباب - هنر هفتم - واحد شمارش 
غذا

7-خارج از زمین فوتبال - سرزمین 
افراسیاب - نوعی بید در جنگل های شمال

8-از پرفروش ها در بازار موسیقی سنتی اثر 
استاد افتخاری - به تازگی پیمان تجاری 

میان وزیر بازرگانی ایران و این كشور به 
امضا رسیده است.

9-استانی در كشورمان - رازدار - غرش 
مهیب جانور درنده

10-شوخی - هر نوع نوشته كه در آن 
قراردادی دو یا چند جانبه امضا شده باشد 

- پراكنده

11-رباخوار - شاداب
12-صدمه - كج - اجاره

13-تقویت رادیویی - خاندان - واحد پول 
این كشور به تازگی به یورو تبدیل شده است 

- سند رقم زده و ثبت شده
14- از نام  های مردانه - باهوش - گل سرخ

15-عبارت است از سندی كه مطابق آن، 
شخص متعهد می شود مبلغ معینی را در 

وجه یا حواله كرد شخص دی گری بپردازد - 
از قصه های رادیویی مرحوم »حمید عاملی« 

كه در 16دی 86 دار فانی را وداع گفت.

عمودی 
1-كهن ترین و مقدس ترین بخش اوستا 
- فرخنده - كنفرانسی كه در ماه دسامبر 

2007 برگزار شد و در آن 90كشور و سازمان 
بین المللی جهان شركت كرده بودند كه 

حاضران متعهد شدند 7/4میلیارد دالر كمک 
بالعوض در اختیار حكومت خودگردان 

فلسطینی بگذارند.
2-ندای غیبی - راكب - مظهر سردرگمی

3-جعبه حمل مردگان - زمزمه كردن مانند 
دعا خواندن زرتشتیان - رتبه آرژانتین در 

جهان از لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این كشور 
10/5درصد است.

4-حرف صریح - روشنایی - نمایشگاه آثار 
نقاشی - سودای ناله

5-مانع و حایل - از داروهای گیاهی - 
كشاورز

6-كشوری كه دارای دو پایتخت است. 

پایتخت رسمی آن »پورتونونو« و مركز مراكز 
دولتی آن »كوتونو« است - جدا - پذیرفته
7- اسم - جنسی برای كفش و كیف - 

استادی در كار - گشوده
8-دارای نرخی بیش از ارزش واقعی یا نرخ 

رایج - ناشایست - باور قلبی
9-ضمیر غایب - درامان - گربه صحرایی 

شبیه سمور - ماهوت پاک كن

10-از نمایش های بهرام بیضایی با هنرمندی 
»مژده شمسایی«، كه در تاالر وحدت به 

نمایش گذاشته شده است - صورت شگفتی 
- نوعی شنا

11-خانه كنار دریا - آقا و سرور - حیوان 
قطبی

12-ارجمندی - پشتیبان - نظرات - حیوان 
با وفا

13-بخشی از پا - قبیله ای كه در عهد 
پیامبر )ص( از دین مرتد شدند - از 

ایاالت دیدنی و توریستی هند
14-خط كج و ناراست - توصیه و دستور 

- مبدا تاریخ مسلمانان كه زمان رفتن 
حضرت محمد)ص( از مكه به مدینه 

می باشد.
15-آلت جنگ - مرد ستبر - شب تازی.

جدول شماره ۹۹2

سودوکو شماره ۹۹2

پاسخ سودوکو شماره ۹۹1

شـارلوت بادمجـان بدون شـک جای خـودش را در 
دل هر کسـی که بادمجان و قارچ را دوسـت داشته 
باشـد بـاز می کنـد. این خـوراک جـذاب رویـه ای از 
بادمجان پخته شـده در فر دارد و مغزش از مخلوط 
خوشـمزه ای پر شـده که ماده اصلی آن قارچ است: 
و گوجـه،  رب  داغ،  پیـاز  بـا  شـده  سـرخ  قـارچ 
ادویه هـای مختلـف و البته مقداری پنیر. شـارلوت 
بادمجـان را می توانید با سـیب زمینـی آب پز یا پوره 
سـیب زمینی سـرو کنید و به شـکل های مختلفی 
تزییـن کنیـد. اگر دنبال روش جدیـدی برای پخت 
و سـرو بادمجـان هسـتید، شـارلوت بادمجـان را از 
دسـت ندهیـد. طرز تهیه: فـر را با دمـای 220 درجه 
سـانتیگراد روشـن کنید و اجـازه بدهید گرم شـود. 
در ایـن مـدت، کاله بادمجان ها را جـدا کنید و آن ها 
را بـه صـورت ورقه هـای گـرد بـه ضخامت کمتـر از 1 
سـانت برش بزنید. سـپس آنها را در یک سینی فر 
بچینید و رویشـان خوب روغـن زیتون برتر بمالید. 
سـینی را در فـر گـرم شـده قـرار دهید تـا زمانی که 
بادمجان هـا نـرم شـوند و شـروع به قهوه ای شـدن 

کنند.پیـاز را نگینـی و قارچ ها را خـرد کنید. مقداری 
روغـن زیتـون داخـل تابـه بریزیـد و بگذاریـد داغ 
شـود. پیـاز را داخـل تابـه بریزیـد و تفـت بدهید تا 
نرم شـود. سـپس قارچ و گوجه خرد شـده را به آن 
اضافـه کنیـد.روی قـارچ خشـک کمـی آب جـوش 
بریزیـد و بگذاریـد نـرم شـود. سـپس آن را همـراه 
آبـش بـه تابـه اضافـه کنیـد. رب گوجـه فرنگـی و 
سـبزی خشـک را نیزبـه مـواد اضافـه کنیـد و هـم 
بزنیـد. مخلـوط را خـوب با نمـک، فلفل و آویشـن 
طعـم دار کنیـد. حـال بگذاریـد تـا آب کامـل جذب 
شـود. بـرای تهیـه شـارلوت بادمجـان از 4 کاسـه 
پودینـگ سـرامیکی یـا یک قالب مافیـن 6 عددی 
اسـتفاده کنیـد. داخـل قالب هـا فویـل آلومینیومی 
بکشـید. کـف و دیواره هـا را بـا ورقه هـای بادمجـان 
بپوشـانید )بگذارید چنـد ورقه بـرای روی آنها باقی 
بمانـد(. مخلـوط قـارچ را داخـل قالب هـا بریزیـد 
طـوری کـه حـدود 3/2 از آن هـا را پـر کند. سـپس 
روی هـر کـدام دو سـه برگ ریحان قـرار دهید. بعد 
از آن روی هـر کـدام مقـداری پنیـر مـوزورالی رنده 

ورقه هـای  بـا  را  شـارلوت ها  روی  بریزیـد.  شـده 
بادمجـان باقیمانـده بپوشـانید و آنهـا را بـه مـدت 
15–20 دقیقـه در فـر با دمای 200 درجه سـانتیگراد 
بپزید.شـارلوت بادمجـان را از قالـب خارج کنید و با 
پـوره سـیب زمینی یـا سـیب زمینی آب پز و سـاالد 
دلخـواه خـود سـرو کنید. اگـر از پوره سـیب زمینی 
در  هـم  را  آن  می توانیـد  می کنیـد،  اسـتفاده 
کاسـه های مشـابه قالـب بزنیـد و بـرای زیبایـی 

بیشتر کنار هر شارلوت یکی از آنها را قرار دهید.

شارلوت بادمجان

 به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در 
چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. 
جان ماکسول

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیــن: وقتــی كــه ونــوس جــذاب بــه بهــرام ســیاره 
فرمانــروای شــما ملحــق می شــود، فكــر عشــق و عاشــقی 

لحظه ای شــما را راحت نمی گذارد.
اردیبهشــت: ســیاره بخــت شــما یعنــی ونــوس امــروز 
در خانــه ششــم شــما یعنــی خانــه ســالمتی مقــدار قابــل 
توجهــی آدرنالیــن از ســوی بهــرام آتشــین دریافــت 

می كند.
حســاب  شانســتان  روی  هــم  خیلــی  خرداد:امــروز 
نكنیــد؛ شــما واقعــًا بایــد بدانیــد كــه چــه موقــع روش تــان 

را تغییر دهید.
ــك  ــش ی ــه نق ــتند ك ــما خواس ــروز از ش ــر ام ــر: اگ تی
میانجــی و واســطه را بــازی كنیــد، فقــط بــه خاطــر اینكــه 
ــا  ــد، ج ــك كنی ــان كم ــد بهش ــدر می توانی ــد چق نمی دانی

نزنید.
مــرداد: بــا وجــود اینكــه شــما ســخت تــر از همیشــه كار 
ــران  ــاد نگ ــا زی ــد. ام ــی پیشــرفتی نمی كنی ــد، ول می كنی
ایــن موضــوع نباشــید، بــرای اینكــه اگــر شــما زود 
ــما  ــع ش ــه نف ــده و ب ــوض ش ــاع ع ــوید اوض ــلیم نش تس

می شود.
ــدا  ــی پی ــای مال ــرًا دغدغه ه ــما اخی ــر ش ــهریور: اگ ش
ــن  ــه از ای ــده ك ــم آم ــن فراه ــكان ای ــاال ام ــد، ح كرده ای

موقعیت بیرون بیایید.
مهــر: ســیاره بخــت شــما یعنــی ونــوس هــم اكنــون در 
نشــانه شــما حضــور دارد و خیلــی قاطعانــه و رك و 

راســت حرف هایش را به شما می زند!!
آبــان: ســیاره بخــت شــما یعنــی بهــرام امــروز آرام تــر و 
ــی  ــه دوازدهــم شــما یعن ــر شــده اســت و درخان مهربان ت
ــك خــط  ــا در ی ــوس زیب ــا ون ــوی ب ــات معن ــه تمرین خان

قرار گرفته است.
ــران  ــا دیگ ــد ب ــی می توانی ــه راحت ــما ب ــوالً ش آذر: معم
ــروز  ــد و ام ــدا كنی ــدی پی ــتان جدی ــد و دوس ــار بیایی كن

هم جذابیت های اجتماعی شــما بیشتر شده است.
ــر اهــداف بلنــد مــدت خــود تمركــز  دی: مادامــی  كــه ب
كنیــد و آینده نگــر باشــید می توانیــد پیشــرفت قابــل 

توجهی نیز داشته باشید.
بهمــن: شــما شــك داریــد كــه آیــا بــه دیگــران بگوییــد 
كــه در ذهنتــان چــه می گــذرد یــا نــه. بازگشــت مــاه بــه 
ــه  ــد ك ــان باش ــی برایت ــت خوب ــد عالم ــانه تان می توان نش

االن زمان مناســبی برای این كار است.
اســفند: امــروز رویاهــای عاشــقانه شــما شــدیدتر 
ــر كــه  شــده اند و شــما می توانیــد روی مســائل عمیــق ت

ایجاد صمیمیت بیشــتری می كند تمركز كنید.

ــى  ــد نخســتین رمان ــا می دانی  آی
ــته  ــپ نوش ــین تای ــط ماش ــه توس ک

شــد، تام سایر بود.
از   %75 در  می دانیــد  آیــا   
زنــان  آمریكایــی  هــای  خانــواده 
ــی  ــور مال ــه ام ــیدگی ب ــئول رس مس

هستند. خونه 
طــور  بــه  می دانیــد  آیــا   
در  بــار   1140 فــرد  هــر  میانگیــن 

ســال تلفن میزند
 آیــا میدانیــد در امریــکا پــول از 
كاغــذ درســت نشــده بلكــه از كتــان 

شده. ساخته 
 آیــا می دانیــد والــت دیســنی از 

موش می ترسید.

قــاره   %2۸ دانیــد  مــی  آیــا   
آمریــکا دســت نخــورده اســت. ایــن 
ــمالى  ــاى ش ــورد آفریق ــزان در م می

3۸% است
ــراد باهــوش  ــد اف ــی دانی ــا م  آی
در  بیشــترى  مــس  و  روى  داراى 

هستند موهایشان 
ــال 1996 ،  ــد در س ــا می دانی  آی
315 مــورد اشــتباه در دیكشــنری 
وجــود   Webster’s معــروف 

داشت.
بــر  شــكالت  می دانیــد  آیــا   
بــد  تاثیــر  عصــب و قلــب ســگ 
میتــوان  شــكالت  بــا کمــی  دارد، 

یك سگ را کشت.
 آیــا می دانیــد 1 قطــره لیكــور 
عقــرب را دیوانــه مــی كنــد و عقــرب 
ــی  ــد و م ــی زن ــش م خــودش را نی

كشد.
انگلیــس  در  می دانیــد  آیــا   
ــد  ــما نبای ــه ش ــود ك ــون ب ــم قان قدی
ــر  ــم ت ــزی ضخی ــا چی همســرتان راب

از شــصتتان بزنید.
كتــاب  می دانیــد  آیــا   
ركــورددار  گینــس،  ركودهــای 
ــای  ــه ه ــده شــدن از كتابخان دزدی

باشد. عمومی می 
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  فرهنگ4
وهنر

نخستین جشنواره کهن آواهای تنبور با حضور 70 نفر در بخش تک نوازی و 13 
گروه با محوریت تنبور صبح روز گذشته در روستای ›بان زالن سفلی‹ از توابع 

بخش گهواره شهرستان داالهو در استان کرمانشاه آغاز شد.

تلویزیونفرهنگ
مدیــر مــوزه ملــی ایــران 
ــه  ــاری ک ــد: آث ــی گوی م
ــاه گذشــته در  طــی 6 م
کشــور آلمــان بــا عنــوان 
»ایــران، فرهنــگ کهــن میــان آب و بیابــان« 
ــه مــوزه ملــی ایــران  ــود ب ــه نمایــش درآمــده ب ب
بازگشــت. جبرئیــل نوکنــده اظهــار کــرد: مجموعــه 
ای از آثــار مــوزه ملــی ایــران و چنــد مــوزه 
ــران،  ــوان »ای ــا عن ــان ب ــه در آلم ــور ک ــر کش دیگ
فرهنــگ کهــن میــان آب و بیابــان« بــه نمایــش 
ــه  ــهریورماه ب ــنبه 15 ش ــود، روز چهارش ــده ب درآم
ــگاه از  ــن نمایش ــزود: ای ــت. وی اف ــران بازگش ای
ــاالر  ــال در ت ــاه امس ــان مردادم ــا پای ــن ت فروردی
هنــر و نمایــش جمهــوری فــدرال آلمــان در شــهر 
بــن برگــزار شــد و شــامل آثــاری از دوره نوســنگی 

)روستانشــینی( تــا آغــاز امپراطــوری هخامنشــی 
بــود و در کنــار نمایشــگاه، آثــار ایرانــی ثبــت شــده 
ــه  ــم ب ــب فیل ــی در قال ــراث جهان در فهرســت می

ــد.  ــی ش ــدگان معرف بازدیدکنن
بــه گفتــه نوکنــده، همچنیــن فضایــی در مجــاورت 
نمایشــگاه بــه بــاغ ایرانــی اختصــاص یافتــه بــود 
ــا محیــط یــک  کــه بازدیدکننــدگان را از نزدیــک ب

بــاغ ایرانــی آشــنا مــی ســاخت. 
وی ادامــه داد: ایــن نمایشــگاه تالشــی بــود 
ــراث  ــای می ــت ه ــن از ظرفی ــری روش ــا تصوی ت
فرهنگــی ایــران را بــه نمایــش بگــذارد و در مــدت 
برپایــی آن، بیــش از 118 هــزار نفــر از نمایشــگاه 
بازدیــد کردنــد و بیــش از پنــج هــزار جلــد از 

ــید. ــروش رس ــه ف ــگاه ب ــوگ نمایش کاتال

محمدرضــا هدایتــی در 
ــک«  ــول ی ــه »فرم برنام
ــه امســال  اعــالم کــرد ک
دو شــخصیت جدیــد بــه 
ــه شــده اســت. ــزی« اضاف ــه »کاله قرم مجموع

ــی،  ــا هدایت ــان محمدرض ــاء میزب ــیدعلی ضی  س
ــرادی  ــزاد م ــده و ســیدفرزاد و به ــر و خوانن بازیگ
ــه  ــه بهان ــود و ب ــتاک« ب ــروه »رس ــدگان گ خوانن
انتشــار قطعــه »الــه منــی بــارگ« تــازه تریــن اثــر 
ایــن گــروه موســیقی کــه بــا خوانندگــی هدایتــی 
منتشــر شــده، بــا آن هــا گفتگــو کرد.هدایتــی در 
ــی او در  ــه از خوانندگ ــی ک ــاره ویدیوی ــدا درب ابت
ــال  ــح داد: دو س ــده، توضی ــر ش ــان منتش اصفه
ــودم  ــان ب ــا« اصفه ــم »مالیخولی ــر فیل ــش س پی
آنجــا  و در مســجد فیلمبــرداری داشــتیم. در 

ــی  ــدا م ــو پی ــت اک ــدا حال ــه ص ــود ک ــی ب محل
ــدم،  ــتادم و آواز خوان ــا ایس ــم آنج ــن ه ــرد. م ک
همــان قســمتی کــه مــوذن هــا مــی ایســتادند.

وی در در پاســخ بــه ایــن ســوال ضیــاء کــه خــود 
ــرد:  ــار ک ــر، اظه ــا بازیگ ــد ی ــی دان ــده م را خوانن
مــن بازیگــری هســتم کــه خوانندگــی هــم مــی 
ــم  ــی خواه ــه م ــی ک ــه آن چیزهای ــوز ب ــم. هن کن
ــری  ــی در بازیگ ــته های ــن خواس ــیده ام. م نرس
داشــتم کــه بــه آنهــا نرســیدم، مثــال مــدل نقــش 
هایــی هســت کــه خیلــی دیــده مــی شــود، آدم 
هایــی کــه پرجنــب و جــوش هســتند و از ابتــدا 
ایــن نقــش هــا بــا مــن همــراه بودنــد امــا روزی 
بــا خــودم گفتــم مــن کــه ایــن نقــش هــا را بلــدم 

ــم. ــری را امتحــان کن ــد نقشــهای دیگ بای

بازگشت آثار نمایشگاه »ایران فرهنگ 
کهن بین آب و بیابان«

امیدوارم مشکات »کاه قرمزی« 
حل شود

ضبط سریال »لیسانسه ها« حدود 1۰ روز 
دیگر به پایان می رسد

بزرگداشت های جشن بزرگ سینمای ایران 
برگزار شد

فیلم »رقص پا« پروانه نمایش گرفت

جشــن  نکوداشــت  آییــن 
از  تقدیــر  بــا  ایــران  ســینمای 
ــه  ــزار شــد ک ــی برگ ــد در حال ــار هنرمن چه
بــرای  عیــاری  کیانــوش  از  دلجویــی  
از  شکســتگی هایش  دل  و  ناراحتی هــا 
بخش هــای قابــل توجــه ایــن برنامــه 

بود.
بناهــای  روز  بــا  همزمــان   
تاریخــی )9 ســپتامبر( در کشــور 
هلنــد، مراســم روز ایــران در اقامتــگاه 
ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در الهــه 
)کــه یــک بنــای تاریخــی محســوب مــی 
از ســاالر  قطعاتــی  اجــرای  بــا  شــود( 
عقیلــی خواننــده موســیقی ســنتی برگــزار 

شد.
عروســک«  »خانــه  کارگــردان 
ــه  ــش ک ــن نمای ــرد ای ــوان ک عن
داســتان بیــرون آمــدن از توهــم و طغیــان 
ــی  ــر م ــه تصوی ــورا را ب ــام ن ــه ن ــی ب زن
کشــد بــا دراماتــورژی تــازه ای نســبت بــه 

متن اصلی روی صحنه رفته اســت.
 بــا امضــای تفاهمنامــه میــان 
ســینمای  گســترش  مرکــز 
مســتند و تجربــی و ســازمان فرهنگــی 
آییــن  تبریــز،  شــهرداری  هنــری 
نکوداشــت ســینمای مســتند تبریــز در 
»ســینماحقیقت«  یازدهمیــن جشــنواره 

برگزار می شود.
ــت و  ــالی بیس ــیب ط ــزه س  جای
ــری  ــنواره تصویرگ ــمین جش شش
ــید.  ــدی رس ــس محم ــه نرگ ــالوا ب براتیس
نرگــس محمــدی ایــن ســیب را بــرای 
کتــاب »مــن یــک گــوزن بــودم« بــه قلــم 
احمدرضــا اکبرپــور )نشــر افــق، 1394( 

دریافت کرده است.

گزیده ها
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بازار

-----

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     46,200,000 .................................... EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید ...........................................44,000,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,900,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 113,000,000   
31,900,000 ................................................ LX  سمند
41,800,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز ................... 27,200,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 39,200,000
39,300,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,000,000  ........................................................ LX رانا

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

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

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

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای .....................  40,500,000
رنو ساندرو اتوماتیک ............................ 54,200,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  57,700,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  98,800,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  65,000,000
هیوندای I20 جدید .............................  89,000,000
جک S5 دنده ای ................................ 86,500,000

مدیران خودرو
  76,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
MVM 550 اتوماتیک ..........................  62,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت ........  45,000,000 
75,500,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

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

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

مصالح ساختمانی گران نشده است 
رئیس اتحادیه فروشندگان گچ، آهک و مصالح ساختمانی گفت که طی ماه های گذشته به طور 
عمومی مصالح ساختمان نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبوده اند بلکه در بخش هایی مانند کاشی 
و سرامیک حتی ما با افت قیمت هم مواجه بوده ایم. در حوزه شیرآالت نیز طی این مدت حدود 
10 تا 15 درصد افزایش قیمت وجود داشته است اما مصالح غیرفلزی افزایش نداشته اند

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 6400
بیشترین قیمت: ......... 8600

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 3900
بیشترین قیمت: ......... 4450

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 36500

بیشترین قیمت: ...... 41000

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

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 22400
بیشترین قیمت: ........ 26500

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

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

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

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

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

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

اقـام مصرفـی

اســتیل بــا درخشــندگی و مقاومــت باالیــی 
بــرای  محبــوب  یــک گزینــه  بــه  دارد  کــه 
تبدیــل  بدلیجــات  اســتفاده در زیــورآالت و 
ــتیل  ــز اس ــن، فل ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ش
ضــد حساســیت بــوده و بــرای کســانی کــه بــه 
ــورآالت  ــتند از زی ــادر نیس ــیت ق ــل حساس دلی
اســتفاده کننــد یــک گزینــه محبــوب محســوب 
ــز  ــز نی ــن فل ــودن ای مــی شــود. ضــد خــش ب
ــد  ــی ده ــازه م ــورآالت اج ــازندگان زی ــه س ب
ــت  ــالها کیفی ــه س ــد ک ــد کنن ــی تولی محصوالت

ــد. ــی کن ــظ م ــود را حف خ

استیل در زیورآالت مردانه
اســتیل  بــاالی  مقاومــت  و  پاییــن  قیمــت 
باعــث شــده اســت از ایــن فلــز در ســبک 
ــات  ــتر در بدلیج ــه بیش ــر ک ــت ت ــای زمخ ه
مردانــه یافــت مــی شــود بیشــتر اســتفاده 
جنــس  از  ســنگین  دســتبند  یــک  شــود. 
ــی  ــی خیل ــادل طــالی آن خیل ــه مع اســتیل ک
ــان  ــا هم ــا ب ــوان تقریب ــی ت ــت را م ــران اس گ
بــا قیمتــی بســیار  ظاهــر و زیبایــی ولــی 
ــل اســتفاده  ــه همیــن دلی ــه کــرد. ب ــر تهی کمت

از اســتیل در زیــورآالت مردانــه رواج بســیاری 
ــه ازدواج از  ــه حلق ــه طــوری ک ــرده ، ب ــدا ک پی
ــدا  ــادی پی ــداران زی ــز طرف ــتیل نی ــس اس جن

ــت. ــرده اس ک

شیمیایی واکنش  عدم 
ــادن  ــه از خــش افت ــروم ک پوشــش اکســید ک
ســطح اســتیل جلوگیــری مــی کنــد باعــث 
مــواد  ســایر  بــا  واکنــش  از  شــود  مــی 
شــیمیایی نیــز بــر حــذر باشــد. در محیــط 
ــره  ــت نق ــاد اس ــک زی ــطح نم ــه س ــی ک های
ــا اســتیل  ــی شــود، ام ــی م ــگ رفتگ ــار رن دچ
شــنا،  بــرای  بنابرایــن،  نیســت.  اینطــور 
غواصــی و ســایر ورزش هــای آبــی زیــورآالت 
افــرادی  هســتند.  بهتریــن گزینــه  اســتیل 
ــویند و  ــود را بش ــتان خ ــدام دس ــد م ــه بای ک
ــادی دارد  ــا آب و کــف تمــاس زی دستشــان ب
ــتفاده  ــتیل اس ــه اس ــت از حلق ــر اس ــز بهت نی
ــایر  ــه س ــان ب ــت ش ــه پوس ــرادی ک ــد. اف کنن
زیــورآالت و بدلیجــات حساســیت نشــان مــی 
ــتیل  ــورآالت اس ــد از زی ــی توانن ــز م ــد نی ده
بــه عنــوان یــک جایگزیــن ارزان و جــذاب 

اســتفاده کننــد.

نشدن سیاه 
افــراد هســتند کــه حوصلــه تمیــز  بعضــی 
ندارنــد.  را  زیــورآالت خــود  دایمــی  کــردن 
اســتیل بــرای ایــن دســته از افــراد حکــم طــال 
ــه  ــورآالت اســتیلی ک را دارد! ممکــن اســت زی
ــاز  ــات نی ــی اوق ــد گاه ــی دارن برجســتگی های

ــز  ــا پارچــه تمی ــه ب ــن داشــته باشــند ک ــه ای ب
ــز  ــا را تمی ــب آنه ــا الزم نیســت مرت شــوند، ام
ــت  ــس از گذش ــر پ ــی اگ ــو داد. حت و شستش
ــود را از  ــتیل خ ــورآالت اس ــز زی ــاه نی ــد م چن
جعبــه آن خــارج کنیــد خواهیــد دیــد کــه 
ــود را  ــه خ ــی اولی ــودن و زیبای ــراق ب ــان ب هم

ــت. ــرده اس ــظ ک حف

چرا بدلیجات از جنس
استیل بخریم؟

ــا  ــران ب ــتان ته ــاق کاال و ارز اس ــا قاچ ــارزه ب ــر کمیســیون مب دبی
بیــان اینکــه درســال گذشــته 67 درصــد رشــد کشــفیات در حــوزه 
پوشــاک داشــتیم، اظهــار کــرد: بخــش قابل توجهــی از ایــن کاالهــا 
مربــوط بــه برندهــای مختلفــی بــود کــه در مــوارد متعــدد، مصــرف 
محصــوالت آن هــا در کشــور مــا متعــارف نیســت؛ به عنــوان مثــال 
مانتوهــای خــاص یــا شــلوارهای پــاره ای کــه مطابــق بــا عــرف مــا 
نیســتند  حتــی در خــود اروپــا هــم شــاید بخــش قابل توجهــی از 

جامعــه از مصــرف آن خــودداری  کننــد.

ــی  ــش 400 تومان ــی از کاه ــده و ماه ــه پرن ــس اتحادی ریی
ــت:  ــر داد و گف ــه گذشــته خب ــه هفت ــرغ نســبت ب ــت م قیم
قیمــت مــرغ در مراکــز خــرده فروشــی بــه ۸100 تومــان 
رســیده اســت. وی نــرخ هرکیلوگــرم مــرغ زنــده را 5200 
تومــان اعــالم کــرد و گفــت: قیمــت هرکیلوگــرم مــرغ آمــاده 
تومــان،   7200 درب کشــتارگاه  فروشــی  عمــده  در  طبــخ 
ــز  ــان و در مراک ــی  7350 توم ــای صنف ــل درب واحده تحوی

ــت ــان اس ــی ۸100 توم ــرده فروش خ
67 صد400 

در

ن 
وما

ت

رشد درکشفیات قاچاق پوشاک مرغ ارزان شد 

نبض بازار

مبل ال کم جا تحویل 24 
ساعته به رنگ دلخواه

بخارایی،قیمـت:  شـهرک  تهـران، 
89/000، مبـل ال کـم جـا در ابعـاد 
250*180، در طـرح و رنـگ بنـدی 
متنـوع، پارچـه پورشـه . مازراتـی . 
مکـس، کالف مبـل داری ضمانـت، 

نشـیمن فـوم سـرد
تماس: 09368743193

سانتافه2010مشکی3500
سـال:   ،138000 کارکـرد:  کرمـان، 
1390، برنـد: برنـد: هیوندای، قیمت: 
و  3500درب  موتـور   ،124/000/000
گلگیـر عقب رنـگ دارد، داخل کابین 

تمیز سـه مانیتور.ناویگیشن.سنسور 

عقـب همـراه بـا دوربین360درجـه.

. بـگ یر 1ا 2 ) ل یخچا ( کس لبا کو
بـا  همـراه  برقـی  جلـو  صندلیهـای 
برقـی  جانبـی  هـای  گرمکن.آینـه 
کنتـرل. نفره.کـروز  تاشـو.هفت 
چراغهـای جلـو و مـه شـکنها زنـون.
رکاب فایبر.فنی سالم.یکسـال بیمه.

السـتیکها 4حلقـه نـو هانکـوک تـازه 
اعـم  سرویسـها  تمامـی  انداختـم 
از موتـور و گیربکـس بـه موقـع و از 
بهتریـن لـوازم اصـل هیونـدا انجـام 
شـده فـروش نقـدی یـا معاوضـه با 

. ارزانتـر  خـودروی 
تماس: 09217593440

کسب و کار

ــان  ــد کمکت ــردن دارد از او بخواهی ــک ک ــی کم ــان توانای ــر کودکت اگ
ــد،  ــاب کن ــا حس ــد ت ــه او بدهی ــول را ب ــًا پ ــی. مث ــی جزئ ــد، حت کن
از او بخواهیــد در حمــل وســایل ســبک کمــکان کنــد، وقتــی داخــل 
ــبد  ــه س ــته و ب ــه ها برداش ــاس را از قفس ــد اجن ــگاهید از او بخواهی فروش
بینــدازد، یــا اجنــاس را بــه فروشــنده جهــت حســاب کــردن تحویــل دهــد 
ــر  ــئولیت پذی ــد و مس ــدا می کن ــس پی ــه نف ــاد ب ــن کار او اعتم ــا ای و ... ب

ــت. ــز هس ــده نی ــرگرم کنن ــش س ــود و برای می ش

بیقــراری  فروشــگاها  در  اغلــب  کــودکان 
ــد  ــت می زنن ــز دس ــه چی ــه هم ــد و ب می کنن
ــرای  ــد و ب ــو می رون ــن س ــو و ای ــه آن س و ب
جلــب توجــه همــه کاری انجــام می دهنــد 
حــل  بــرای  روش  موثرتریــن  و  .بهتریــن 
مشــکل خریــد بــا کــودک، مشــارکت دادن 

کــودک و محــول کــردن بعضــی از وظایــف 
ــان  ــش هیج ــد برای ــا خری ــد ت ــه او می باش ب
ــر  ــه اش س ــد و حوصل ــذاب باش ــز و ج انگی

ــرود. ن
مثــالً در خانــه قبــل از رفتــن بــه خریــد بــه او 
ــتی  ــاز دارد و لیس ــی نی ــه چیزهای ــد چ بگویی

برایــش تهیــه کنیــد و لیســتی هــم بــرای 
بگوییــد کــه  او  بــه  و  نماییــد  تهیــه  خــود 
ــی  ــه چیزهای ــادش باشــد چ ــد ی ــگام خری هن
در لیســت بــوده و بایــد خریــداری شــود، 
بــه ذهــن  ایــن لیســت را  او  ایــن کار  بــا 
می ســپارد و هنــگام خریــد دیگــر اذیتتــان 
ــن اســت  ــش مشــغول ای ــه ذهن ــد بلک نمی کن
ــده  ــزی خری ــه چی ــده و چ ــزی خری ــه چی ک

ــت. ــده اس نش
در روش دیگــر اگــر کودکتــان خیلــی کوچــک 
ــه  ــن نکت ــد و ای ــد حــرف بزن اســت و نمی توان
ــباب  ــد اس ــد اســت، می توانی ــی از او بعی باالی
بــازی مــورد عالقــه اش را همــراه خــود ببریــد، 
وقتــی کــودک در هنــگام خریــد بی قــراری 
کــرد بــا دیــدن اســباب بــازی محبــوب خــود، 
ــا آن  ــازی ب ــغول ب ــد و مش ــراری نمی کن بی ق

ــت. ــرگرم کننده اس ــش س ــود و برای می ش
ایــن موضــوع اشــاره   در روش ســوم بــه 

کــودک  کــه  ایــن  از  قبــل  کــه  می کنیــم 
کنــد  آغــاز  را  شــیطنت  و  شــود  بی تــاب 
ــالً خوراکــی، اســباب  ــد مث ــد کنی برایــش خری

بــازی، کتــاب و یــا هــر چیــز دیگــری.
  شــیطنت و بهانــه جویــی هنــگام خریــد، 
ــراری  ــی ق ــودک ب ــر ک ــادت کودکانســت .اگ ع
ــه  ــد بلک ــی نکنی ــی توجه ــه او ب ــالً ب ــرد اص ک
بــرای مــدت کوتاهــی خریــد را متوقــف کنیــد 
توضیــح  برایــش  و  بزنیــد  حــرف  او  بــا  و 
ــد  ــد از خری ــی بع ــدت کوتاه ــه در م ــد ک دهی
چنــد چیــز دیگــر، خریــد تمــام می شــود و او 
ــان خاصــی  ــد و زم ــر می گردانی ــه ب ــه خان را ب

ــد. ــخص کنی ــش مش برای
 هنــگام خریــد ســعی کنیــد کودکتــان تفریــح 
کنــد. مثــالً در فروشــگاه های زنجیــره ای و 
ــبد  ــل س ــان را داخ ــد کودکت ــزرگ، می توانی ب
خریدگذاشــته و مثــل کالســکه هلــش دهیــد. 
ــود . ــدن او می ش ــرگرم ش ــث س ــن کار باع ای

چگونــه کودک را هنگام خرید آرام نگرداریم

آپارتمان با پارکینگ و انباری
کرمـان ،حومـه شـهر نیسـت، تعـداد اتاق:دو،نـوع: فروشـی 
قیمـت کل: 145/000/000، آپارتمان88متـر، جمعـا با پارکینگ 
اختصاصـی و انبـاری 104متـر، طبقه اول، مرکز شـهر خیابان 
تمـاس:  نورگیـر،  طـرف  دو  کشـتارگاه(،  جهاد20)کوچـه 

09123971936

۸/۶3 م فردوس غرب سازمان برنامه
تهران،حومـه شـهر نیسـت، تعـداد اتاق:یـک، قیمـت کل: 
330/000/000، فـول امکانـات، پارگینـگ،  آسانسـور، انبـاری 
نسـبتا بزرگ و بالکن ،طبقه دوم، 11 میلیون وام مسـکن دارد، 
سندشـخصی ، دوربین مداربسـته، پنجـره دوجـداره واقعی، 
آیفـون تصویـری، آشـپزخانه Mdf، کف سـرامیک،کاغذدیوار
ی،کمددیواری،کولر،شوفاژ،جهت جنوبی وآفتابگیر،نزدیک به 
پارک،دسترسـی راحت به امکانات بسـیارخوب، همسایگانی 

بسـیارخوب وآرام ، عمربنا11سـال، تمـاس: 09025413496

مسکن
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

و  موســـس  داورف«  »پـــاول 
ــرد  ــاش کـ ــرام فـ ــل تلگـ مدیرعامـ
ــی  ــدف دسترسـ ــا هـ ــه FBI بـ کـ
بـــه  اطالعـــات کاربرانـــش  بـــه 
اپلیکیشـــن  ایـــن  مدیـــران 
پیشـــنهاد رشـــوه داده امـــا آن هـــا 

این پیشـــنهاد را رد کرده اند.
ـــن  ـــه در آخری ـــرده ک ـــا ک داورف ادع
 FBI آمریـــکا،  بـــه  ســـفرش 
ســـواالتی از قبیـــل مرکـــز تلگـــرام 
ـــن  ـــرد ای ـــرار دارد؟ کارک ـــا ق در کج

و  اســـت؟  چگونـــه  اپلیکیشـــن 
ـــا او  ـــاط ب ـــراری ارتب ـــه راه برق اینک
وی  از  چیســـت؟  آینـــده  در 

پرسیده شده است.
ــاول دورف تاکیـــد کـــرده طـــی  پـ
بـــرای  آمریـــکا  در  اقامتـــش 
ــوگل،  ــداد I/O گـ ــرکت در رویـ شـ
دو مامـــور FBI درخانـــه ای کـــه 
ـــات  ـــا او مالق ـــود ب ـــرده ب ـــاره ک اج
خواســـته اند  وی  از  و  کـــرده 
راهـــی بـــرای خوانـــدن پیام هـــای 

انجـــام  بـــه  مظنـــون  کاربـــران 
در  تروریســـتی  حمـــالت 
در  دهـــد؛  قـــرار  اختیارشـــان 
همیـــن رابطـــه نیـــز حکـــم دادگاه 
ـــس از  ـــد. پ ـــالغ کرده ان ـــه او اب را ب
پایـــان موعـــد اعـــالم شـــده در 
تـــالش   FBI مامـــوران  حکـــم، 
دیگـــر  بـــه  تـــا  کرده انـــد 
او  کـــه  تلگـــرام  توســـعه دهنده 
ــر  ــوگل حاضـ ــداد گـ ــم در رویـ هـ
ـــد  ـــوه بدهن ـــزاران دالر رش ـــوده، ه ب

ـــته  ـــه در بس ـــم ب ـــار ه ـــن ب ـــا ای ام
خورده اند.

موســـس تلگـــرام معتقـــد اســـت 
از آنجایـــی کـــه ایـــن شـــرکت در 
ــدارد  ــی نـ ــور قانونـ ــکا حضـ آمریـ
ـــا  ـــکاری ب ـــه هم ـــف ب ـــن موظ بنابری
ایـــن کشـــور  فـــدرال  پلیـــس 
نیســـت. داورف در ایـــن رابطـــه 
“مامـــوران  می کنـــد:  اضافـــه 
ـــیه  ـــدرال روس ـــت ف ـــرویس امنی س
ـــاط  ـــا ارتب ـــا آن ه ـــب ب ـــا اغل ـــه م ک
چندانـــی  توانایی هـــای  داریـــم، 
ـــتند  ـــی هس ـــراد معمول ـــد و اف ندارن
ـــرق  ـــه ف ـــن قضی ـــکا ای ـــا در آمری ام
می کنـــد. مامـــوران FBI بســـیار 
بـــه چندیـــن  و  بـــوده  مســـلط 
می کردنـــد،  صحبـــت  زبـــان 
ـــی  ـــات مفصل ـــل تحقیق ـــا از قب آن ه

ــه  ــتند چـ ــام داده و می دانسـ انجـ
بپرسند.” سواالتی 

کـــه  کـــرده  ادعـــا  داورف 
از  تلگـــرام  توســـعه دهندگان 
ـــبی  ـــرایط مناس ـــی در ش ـــاظ مال لح

ـــم  ـــظ حری ـــه حف ـــته و ب ـــرار داش ق
پایبنـــد  کاربـــران  خصـــوص 
در  هرگـــز  بنابریـــن  هســـتند، 
فشـــارهایی  چنیـــن  مقابـــل 

تســـلیم نخواهند شد.

رشوه به مدیران تلگرام،در ازای 
اطاعات کاربران

کـرده  فراهـم  محیطـی  »کنسـل« 
دوم  دسـت  کتاب هـای  بتوانیـد  تـا 
خـود را بـه فـروش بگذاریـد تـا دیگـر 
آن هـا  از  بتواننـد  همشـهری هایتان 
العـاده  فـوق  ایـده ای  کننـد؛  اسـتفاده 
ارزشـمند کـه در میـان محصـوالت وطنی 
بودیـم. ندیـده  را  مشـابهش  تـا کنـون 

می دهـد  امـکان  کاربـر  بـه  اپ  ایـن 
نشـریات مـورد عالقـه خـود را مطالعـه 
کـرده و به صـورت آفالیـن نیـز بـه آن هـا 
بـا  کاربـران  باشـد.  داشـته  دسترسـی 
پرداخـت هزینـه بسـیار انـدک می توانند 
عضـو مجالت پولی شـده و از تمام آن ها 

شـوند. بهره منـد 

چیـزی  همـان  اصـل  در  یونیورسـیتی 
اسـت کـه شـاید هـر دانشـجویی بـه آن 
نیـاز داشـته باشـد؛ یـک کتابخانه سـاده 
کـه فایـل هر کتـاب درسـی یا جـزوه ای 

پیـدا می شـود. آن  در 

اپلیکیشن اندروید
CanSell

اپلیکیشن iOS و اندروید
Limag

اپلیکیشن اندروید
یونیورسیتی

شناسه ریاست جمهوری تصویر زیر را از ایشان در 
اجاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری 

اسامی همرسانی کرده. 
@hrouhani

این کاربر تصویری از هتل عباسی اصفهان به اشتراک 
گذاشته. 

@zoh_reh

شناسه »اپل استور هایتک« تصویر زیر را از ظاهر 
احتمالی اپل واچ 3 که امشب توسط اپل معرفی 

می شود همرسانی کرده. 
@hightechapplestore

شناسه خودروسازی »چری« با انتشار تصویر زیر از 
رونمایی و آغاز تولید آریزو ۵ تی ای خبر داده. 

@cheryir

ناصرم می گوید:
ــه پشــه ها بخاطــر شــناخت بســيار  ــم ب ــک مــدرک پزشــكى هــم بدي جــا داره ي
كامــل آناتومــى بــدن انســان و نيــش زدن جاهايــى كــه خارانــدن اونجاهــا تقريبــا غيرممكنه!

آپاچی می گوید:
فالمینگــو یجــوری رنگــش صورتیــه کــه انــگار قبــال ســفید بــوده بعــد مامانــش بــا 

قرمــزا انداختتــش تــوی ماشــین لباسشــویی ایــن رنگــی شــده!

ژنراتور می گوید:
قبــال الکچــری بــودن خیلــی ســاده بــود. یــه واکمــن میخریــدی میشــدی ریــچ 

کیــد!

صروش می گوید:
معتقــدم وقتــی یــه پلتفرمــی ده هــا برابــر روش کار شــده و نمونــه ی موفــق یــک 
ایــده اس، بهتــره دیگــه ســراغ اون ایــده نرفــت و بــه جــاش چیــز جدیــدی رو درســت کــرد

آیسان می گوید:
ــف  ــی تل ــه الک ــان زده می کن ــو هیج ــی من ــد اینترنت ــه خری ــع ب ــه راج ــزی ک چی
نشــدن وقــت و انــرژی تــوی فروشــگاه های ایــن روزا شــلوغه؛ و البتــه اطمینــان از اصالــت 

کاال

نل می گوید:
نصف اختالفاتمون ریشه توی مشکالتی داره که رو در رو حلش نکردیم!

فرنچ می گوید:
ــدن پشــت ســرتون چــی میگــن  ــون میخن ــوو روت ــه ت ــی ک ــد آدم های ــه بدونی اگ

ــد… ــس رو نبینی ــچ ک ــه هی ــه دیگ ــار ک ــوی غ ــد ت ــد میری ــع می کنی جم

ماهان می گوید:
قبلنــا ایرانیــا بــرا بچــه ای کــه تــازه بــه دنیــا میومــد درخــت میکاشــتن؛ االن ایرانیــا 

بــرا بچــه تــازه بــه دنیــا اومــده اکانــت اینســتا میســازن! فاجعــه یعنــی ایــن

پینادو می گوید:
ــوو  ــد محمــدزاده ت ــده میشــه نوی ــول ب ــام کــه وقتــی میگــم پ ــد فقــط باب هنرمن

ــک روز! ــد و ی اب

اگرچه انجمن جهانی موبایل موسوم به GSMA در زمان تحریم ها، ارائه خدمات 
به ایران را همچون گذشته ادامه می داد، اکنون پس از رفع برخی از تحریم ها، 

سرویس دهی به کشورمان را بدون دلیل متوقف کرده. GSMA نام انجمن جهانی 
موبایل است که هماهنگی های بین المللی در حوزه موبایل را انجام می دهد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

-پاول داورف، موسس و مدیرعامل



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: روح ا... خدیشی

زیر نظر شورای نویسندگان

دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

گرافیست: تیوا صمدیان
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم

روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
بازرگانی: زهره جمعه فرسنگی

عکس: یاسر خدیشی
جامعه: عطیه بهره بر 

شهر: امیر رجبی
فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

زنان: زهره امین زاده
میراث: فریده امین زاده

نشانی تهران: سعادت آباد، چهارراه سرو، ابتدای سرو غربی، کوچه آریا، پ2
نشانی کرمان: بلوار جمهوری، چهارراه فرهنگیان، ساختمان بلوار، واحد4

تماس تهران: 09123354225 و  021-22309994
تلفنخانه کرمان: 32117822 و 32117823 و 034-32117824

سامانه ی پیامکی: 10003432117834
news@payamema.ir :ایمیل

دنیای مجازی: سروش بیات پور

رتبه پیام ما در معاونت مطبوعاتی: 5

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

ایمیل تحریریه: 
Khabar.payamema@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
payamema.adv@gmail.com 

telegram.me/payamema :کانال تلگرام
          payamema_daily :اینستاگرام

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

 سه شنبه 21 شهریور 1396  سال سیزدهم  شماره پیاپی 992
شبکه توزیع فروش: شرکت 

نشر گستر امروز )02161933114(
چاپ تهران: ایرانیان)02155275570(

چاپ کرمان: مهدوی)03432134838(

آلبوم »ماه تابان« به یاد جلیل شهناز 
منتشر می شود

میالد درخشانی آلبوم جدیدش 

با نام »حرف بزن« را به 
شهرستان ها می برد

تیتر یک روزنامه پیام ما 
در این روز به احتمال وقوع 

توفان حاره ای در کرمان 
اختصاص داشت.

گالری ابد برگزار می کند:
نمایشگاه انفرادی 

» کرانه توهم«
راحله فیلسوفی 

گشایش: 17تا 31 شهریور

سارا و آیدا
کارگردان:مازیار میری

درباره فیلم:سارا و آیدا 
دوستان صمیمی هستند 
که آبروی یکی از آنها به 

خطر افتاده و باید شرایط 
را به حالت عادی بازگردانند

فرصتی که تو زندگی از دست 
رفت واسه همیشه رفت...

فیلم: شهرزاد

موسیقیسینما

موسیقی

نمایشگاه سال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

تصرف تراكیه برای ایران
میـــالد  از  پیـــش   492 12 ســـپتامبر ســـال 

ایرانـــی كـــه  ژنـــرال  ـــــ مردونیـــه«  »مردونیـــا 

از ســـوی داریـــوش مامـــور حـــل مســـئله 

منطقـــه ایونـــی )یونانـــی نـــژاد هـــای آناتولـــی 

ــه را  ــود تراكیـ ــده بـ ــای اژه( شـ ــر دریـ و جزایـ

ــیعی در  ــه وسـ ــا، منطقـ ــرد )تراكیـ ــرف كـ تصـ

اروپـــای جنوبـــی اســـت كـــه غـــرب و شـــرق و 

ـــره  ـــیاه، اژه و مرم ـــای س ـــه دری ـــوب آن را س جن

محـــدود مـــی كننـــد و اینـــك در ســـه كشـــور 

تركیـــه، بلغارســـتان و یونـــان قـــرار گرفتـــه 

اســـت ـ اســـتانبول اروپـــا در تراكیـــه قـــرار 

ـــوهر  ـــوش و ش ـــاد داری ـــه دام ـــا ك دارد(. مردونی

ـــود پـــس  ـــی اســـت( ب ـــظ، یونان آرتوزوســـترا )تلف

ـــه را  ـــل( تراكی ـــت )داردان ـــس پون ـــور از هل از عب

ـــپ  ـــان فیلی ـــا زم ـــه ت ـــود. تراكی متصـــرف شـــده ب

دوم )پـــدر اســـكندر( بـــه مـــدت دههـــا ســـال 

ــه، در  ــود. مردونیـ ــران بـ ــرو ایـ ــی از قلمـ جزیـ

اصـــل از جانـــب داریـــوش مامـــور شـــده بـــود 

ــد  ــه مردمـــش برضـ ــئله ایونـــی را كـ ــه مسـ كـ

ـــورش  ـــران ش ـــب ای ـــوب از جان ـــداران منص فرمان

ــا پنـــج ســـال  كـــرده و ایـــن شـــورش متناوبـ

ـــد.  ـــل كن ـــه ح ـــرای همیش ـــود ب ـــیده ب ـــول كش ط

مردونیـــه در جریـــان حقیقـــت یابـــی خـــود در 

ـــان  ـــا خواه ـــی ه ـــه ایون ـــد ك ـــه ش ـــل، متوج مح

فرمانـــدار انتخابـــی هســـتند. بنابرایـــن، بـــا 

ـــرد  ـــت ك ـــه موافق ـــن منطق ـــدن ای ـــك ش دمكراتی

و شـــخصا بـــر انتخابـــات شـــهرها و جزایـــر 

ــه  ــرد. وی همچنیـــن متوجـ ــارت كـ ــی نظـ ایونـ

شـــده بـــود كـــه قســـمتی از شـــورش، نتیجـــه 

تحریـــك ایونـــی هـــا از جانـــب آتنـــی هـــا 

اســـت و بـــرای حـــل ایـــن مســـئله، از هلـــس 

پونیـــت گذشـــت و تراكیـــه را تصـــرف كـــرد.

صبحانه در تیفانى
ترومن کاپوتى نویسنده: 

ترجمه: رامین آذر بهرام

انتشارات: مروارید

زنـــان جادویـــى کتـــاب هـــا بـــراى مـــن آن هایـــى 
مشـــکالت  برابـــر  در  وقفـــه  بـــى  هســـتند کـــه 
لبخنـــد بـــه لـــب دارنـــد، آواز مـــى خواننـــد، تمـــام 
ـــره  ـــى گی ـــام م ـــى انج ـــت خاص ـــا ظراف ـــون ب اعمالش
و وقتـــى در خیابـــان راه مـــى رونـــد حتـــم دارنـــد 
ـــر  ـــه بخاط ـــندگى ن ـــن درخش ـــند و ای ـــى درخش ـــه م ک
ظاهرشـــون بلکـــه حاصـــل جذابیـــت هـــاى روح آن 

هاســـت.
یکـــى از آن زنـــان جادویـــى، شـــخصیت هالـــى 
ــن  ــه ترومـ ــت کـ ــتنى اسـ ــت داشـ ــِى دوسـ گوالیتلـ
ـــق  ـــى خل ـــه در تیفان ـــاه صبحان ـــان کوت ـــى در رم کاپوت

کـــرده اســـت.
ـــما  ـــردش ش ـــه ف ـــر ب ـــاى منحص ـــى ه ـــا ویژگ ـــى ب هال
ــخصیت و  ــه شـ ــى کـ ــا جایـ ــد تـ ــذوب میکنـ را مجـ
افعـــال او خیلـــى بیشـــتر از رونـــد کلـــى داســـتان 
ــى  ــد. از طرفـ ــى کنـ ــر مـ ــب را درگیـ ــن مخاطـ ذهـ
ـــورن  ـــون ادرى هپب ـــخصى چ ـــش ش ـــاى نق ـــور ایف تص
ـــى را  ـــادوى هال ـــر ج ـــن اث ـــینمایى ای ـــخه ى س در نس

دو چنـــدان مـــى کنـــد.
داســـتان از زبـــان مـــردى روایـــت مـــى شـــود کـــه 
ـــى  ـــه ى هال ـــایه و دلباخت ـــل همس ـــال قب ـــت س بیس
بـــوده، امـــا در انتهـــاى داســـتان هالـــى او را تنهـــا 
ــرت  ــرد راوى را در حسـ ــما و مـ ــذارد و شـ ــى گـ مـ
مـــى گـــذارد! ایـــن در حالیســـت کـــه در نســـخه ى 
ــراى  ــى بـ ــدِى امیدبخشـ ــان بنـ ــر پایـ ــینمایى اثـ سـ
آن در نظـــر گرفتـــه شـــده و هالـــى نـــزد راوى مـــى 

مانـــد.
بـــا اینکـــه کتـــاب بیـــش از صـــد و ده صفحـــه 
نیســـت، خـــرده روایـــات گنجانـــده شـــده در آن 
ـــى  ـــتان خط ـــک داس ـــمایل ی ـــود از ش ـــى ش ـــث م باع
و بـــى جذابیـــت بـــه یـــک اثـــر درخشـــان تبدیـــل 
ـــوح  ـــر ل ـــه ب ـــا همیش ـــى ت ـــه کاپوت ـــتانى ک ـــود. داس ش

ذهـــن مـــا نقـــش زده اســـت.

رسانه در آینه تصویر
شماره بیست و ششم مجله زنان امروز منتشر 

شد.

ترا که طرٔه مشکین و خط زنگاریست
چه غم ز چهره زرد و سرشک گلناریست

فغان ز مردم چشمت که خون جانم ریخت
چه مردمیست که در عین مردم آزاریست

از آن دو چشم توانای ناتوان عجبست
که خون خسته دالنش غذای بیماریست

بیا که در غم هجر تو کار دیدٔه من
ز شوق لعل روان برقدت گهرباریست
ندانم این نفس روح بخش جان پرور
نسیم زلف تو یا بوی مشک تاتاریست

شنیده ام که ز زر کارها چو زر گردد
مرا چو زر نبود چاره ناله و زاریست

به حضرتی که شهانرا مجال گفتن نیست
چه جای زاری سرگشتگان بازاریست

مده بدست سر زلف دوست خواجو دل
که کار سنبل هندوی او سیه کاریست
چنین که طرٔه او را شکسته می بینی
بزیر هر سرمویش هزار طراریست

خواجوی کرمانی 

میدانی؟؟؟ 
کفشهای تو و

 گاری کار من 
هر دو چرخ دارند

اما آنچه مهم است ،
چرخ روزگارست

که برای من نمی چرخد!!!

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم


