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مسائل محیط زیستی
در سدسازی دیده شود
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سیاست تهران

در قبال واشنگتن
یادداشت مهمان
جالل خوش چهره

فـارغ از شـکل اهـداف راهبـردی دولـت
«دونالـد ترامـپ» علیـه ایـران ،ماهیـت
ابـزاری آن ،از اهمیـت بیشـتری برخـوردار

مرعشی در پاسخ به فرمانده سپاه کرمان:

بـد گفـت ،بـه رایزنی بـا متحـدان اروپایی
آمریـکا دربـاره بازبینـی برجـام اشـاره
کـرد ،محافظهکارانـه از سـپاه پاسـداران
و اقـدام بـرای تحریـم آن از سـوی
خزانـهداری آمریـکا گفـت ،بـه دلجویی از
افـکار عمومـی ایـران پرداخت و سـرانجام
دو اعتـراض اصلـی خـود را بـه برجـام
بیـان کـرد :مـدتدار بـودن ایـن توافـق و
همـه اختالفهـای -بـه
ٔ
عـدم مشـمولیت
زعـم او -غـرب بـا ایـران در توافقنامـه
همـه ناظـران دربارهاش
ٔ
اسـت کـه از ابتدا

سمندر خال زرد

ایـران و غـرب و خاصـه امریـکا کـه همان
مسـاله هسـتهای بـود ،هرگز نمیتوانسـت
بـه همـه مـوارد اختالفـات کشـدار پایـان
دهـد .اگرچـه ایـن توافـق میتوانسـت
بسـتری بـرای دسـتیابی بـه تعاملات
سـازندهتر در بـاره همـه مـوارد باشـد،
امـا تأکیـد همـه طرفهـا در محـدود
شـدن دامنـه توافـق ،دیـر یـازود فرصـت
را بـرای مخالفـان برجـام در تشـدید
اختالفهـا فراهـم میکـرد .حـال چـه
کسـی مناسـبتر از ترامـپ بـرای ایـن
فرصـت کـه اصـوال ً یکـی از مشـخصههای

او و دولتـش ،مخالفـت با برجـام و بالتبع
جمهـوری اسلامی ایـران اسـت .ترامـپ
بـا نـگاه بـه مـوارد اختلاف باقیمانـده در
روابط پرتنش واشـنگتن _ تهـران ،منازعه
بـا برجـام را بـه شـکلی فرسـاینده دنبـال
میکنـد .همـه امیـد او در ایـن کارزار،
اسـتمرار اختالفهایی اسـت کـه همچنان
بـدون راهحـل مرضیالطرفیـن باقـی
مانـده اسـت .از ابتـدا مـوارد اختالفهـا
و ادعاهـا در بـاره ایـران در چهـار محـور
خالصـه میشـد :توانمنـدی هسـتهای
ایـران؛ بحـران خاورمیانـه ؛ تروریسـم و
حقـوق بشـر .توافـق هسـتهای توانسـت
بـه بخشـی از ایـن اختالفهـا پایـان
دهـد کـه عبـارت بودنـد از تأئیـد صلـح
آمیـز بـودن توانمنـدی هسـتهای ایـران؛
بالموضـوع کـردن اصرار غـرب در چگونگی
دسـتیابی ایـران بـه ایـن توانمنـدی؛
مشـارکت آژانـس بینالمللی هسـتهای در
نظـارت بـر فعالیـت هسـتهای و سـرانجام
لغـو تحریمهـای هسـتهای کـه توانسـت
ایـران را در قامتـی پیروزمندانـه بـه
جامعـه جهانـی پیونـد زند .اما سـه محور
اختالفهـای باقیمانـده کـه بخشـی از
تحریمهـای ایـران نیـز مربـوط بـه آن
اسـت ،همچنـان برجای خود باقی اسـت.
اگرچـه شـکل و عنـوان ایـن اختالفهـا با
ادبیـات تـازهای بیـان میشـود اما بسـتر
الزم را بـرای ایجـاد منازعاتـی از جنـس
آنچـه دولـت ترامـپ بـر آنهـا اصـرار دارد
فراهـم کـرده اسـت .اکنـون گسـتردگی

درکهگیلویه و بویراحمد

علـت مـرگ پلنگـی کـه اواخـر شـهریور
در منطقـه باشـت کهگیلویـه و بویراحمـد

آلودگی آب و تخریب زیستگاه

کشـف شـده پـس از گذشـت یـک مـاه

باعث تشدید روند انقراض این

همچنـان در هالـهای از ابهـام قـرار دارد و
محیـط زیسـت کهگیلویـه و بویراحمـد

گونه جانوری شده است

تاکنـون توضیحی در این باره به رسـانهها
ارائه نکـرده.

رونــد انقــراض ســمندر خــال زرد شــدت
بــه گفتــه خالــد بایزیــدی ،رییــس اداره

چاه فلک االفالک

حفاظــت محیــط زیســت سردشــت
آلودگــی آب و تخریــب زیســتگاه موجــب

عطـا حسـن پـور در سـخنانی بـا اشـاره

شــده ایــن گونــه جانــوری بــا ســرعت

بـه انجام اقدامات باسـتان شناسـی در

بیشــتری منقــرض شــود .او گفتــه طبــق

چـاه قلعه فلـک االفالک لرسـتان اظهار

تحقیــق هــای صــورت گرفتــه ،ایــن گونــه

داشـت :میـراث فرهنگـی لرسـتان در

جانــوری حساســیت زیــادی بــه میــزان

دهـه  ۶۰بـه موضـوع بررسـی ایـن چـاه

ســالم بــودن آب دارد و هرگونــه آلودگــی
آب بــه شــدت زندگــی ایــن ســمندر را در
معــرض خطــر قــرار مــی دهــد.
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دامنـه نفـوذ منطقـهای؛ توامندی موشـکی

مرعشی در پاسخ به فرمانده سپاه کرمان:

و دریافتهـای مالـی ایـران و موضـوع

کارگزاران در اقتصاد کرمان حضور ندارد

حقـوق بشـر در دسـتور کار قـرار گرفتـه
اسـت .ترامـپ در اعالم سیاسـت راهبردی
دولتـش در قبـال ایـران بـه همیـن موارد
تکیـه زده اسـت .او بـه درسـتی میدانـد
کـه زمـان ماجراجویی مانند آنچه در سـال
 2003در عـراق رخ داد مناسـب نیسـت.
جامعـه امریـکا و جامعـه بینالمللـی
تـاب تحمـل ماجراجویـی جدیـد را ندارد.
پـس الزم اسـت بـا دیپلماسـی فعـال بـه
تعقیـب اهـداف پرداخـت .مصـداق ایـن
مدعـا محافظـهکاری ترامـپ در عـدم
اعلام تروریسـت بـودن سـپاه پاسـداران
اسـت .او تنهـا بـه همیـن بسـنده کـرد
کـه وزارت خزانـه داری امریـکا موظـف
بـه تحریـم سـپاه شـده اسـت .تصمیـم
دربـاره برجـام را نیـز بـه کنگـره سـپرد تـا
در فرصتـی  60روزه در ایـن بـاره اقـدام
کنـد .اظهـارات «رکـس تیلرسـون» وزیـر
امـور خارجـه امریـکا در گفتوگو با شـبکه
«سـی بـی اس نیـوز» حاوی متـن پنهان
اهـداف راهبـردی دولـت ترامـپ دربـاره
ایـران اسـت .او گفتـه اسـت« :زمانـی کـه
نیـاز بـه تعامل بـا ایـران باشـد ،فراخواهد
رسـید .میخواهیـم اطمینـان یابیـم کـه
دوسـتان و متحـدان مـا و دیگر طرفهای
توافق هسـتهای درک روشـنی از سیاست
رییسجمهـور داشـته باشـند کـه بسـیار
فراتـر از صـرف توافـق هسـتهای اسـت».
بنابرایـن

واشـنگتن

را

فرصـت کلیـدی بـرای آینـدهای قـرار داده
اسـت کـه درپـی تحقـق آن اسـت .ایـن
دیپلماسـی در دو وجـه عمومـی و رسـمی
دنبـال میشـود :نخسـت؛ تلاش در ایجـاد
شـکاف میان نظام سیاسـی و مـردم ایران.
دوم؛ شـکلگیری محـور اتفـاق در جامعـه
بینالملـل بـرای هرگونـه اقـدام احتمالـی.
بنابرایـن ،شـاه بیـت سیاسـت راهبـردی
واشـنگتن علیـه ایران در دیپلماسـی تمرکز
یافتـه اسـت .هنر تهـران تقویـت وفاق ملی
و اجـرای دیپلماسـی فعال برای کاسـتن از
هرگونـه بهانـه و فرصت از واشـنگتن خواهد
بـود /.منتشـر شـده در خبرآنالیـن

3

رازسفا لهای تاریخی

گرفتــه اســت.

«دیپلماسـی»

1

معمای مرگ پلنگ ها

یک گام تا انقراض

گمانهزنـی کـرده بودنـد .توافـق برسـر تنها
یـک بخـش از مجمـوع اختالفهـای

سال سیزدهم
شماره پیاپی 1018
چهارشنبه  26مهر 1396
 16صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

در این پیام ما می خوانید

عکس باربد صفایی

هسـتهای .در واقـع اشـاره آخـری همانـی

 10تا 26

 19تا 11

کارگزاران در اقتصاد کرمان حضور ندارد

اسـت .ترامپ در سـخنرانی جمعه گذشـته
خـود از برجام و تعهدات ایران در قبال آن

روزانهمصبحاریان

مدیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار می گوید این سه استان
پس از خوزستان در اولویت اقدامات مقابله ای هستند
3

کرمان

تهران

حســین مرعشــی پاســخ اظهــارات اخیــر

تاســیس شــد کــه هیــات امنــا دارد .ایــن

شــده اســت .هواپیمایــی ماهــان ،افتخــار

فرمانــده ســپاه ثــارهللا کرمــان را داد.

مؤسســه بــه مســائل توســعه کرمــان توجه

صنعــت هوایــی ایــران اســت ،افتخــار

ســردار ابوحمــزه هفتــه گذشــته گفتــه بــود

کــرده؛ چیــزی کــه ایشــان بــه عنــوان

کرمــان اســت.

کــه «مشــکل اســتان کرمــان کارگــزاران

نقــص از آن نــام بــرده ،جــزو افتخــارات

* در صنعــت خــودروی ارگ جدیــد در

بــا محوریــت مرعشــی اســت .بســیاری از

کرمــان اســت.

منطقــه محــروم بــم ،امــروز  10هــزار نفــر

امکانــات اســتان امــروز در دســت جریــان

* هواپیمایــی ماهــان جــزو افتخــارات

کار میکننــد .نمیدانــم چــرا ایشــان ایــن

کارگـزاران اســت ،هواپیمایــی ماهــان ،هفت

کرمــان اســت .اگــر ایشــان میدانســت

افتخــارات را زیــر ســؤال بــرده .خیلــی

بــاغ ،دل عالــم و کرمــان موتــور در دســت
کســانی اســت کــه فرقــی بــا مــردم ندارنــد؛
چــرا ایــن ســخنان گفتــه نمــی شــود و
مــردم مطالبــه نمــی کننــد؟ چــرا کســی
پاســخگوی ایــن ســواالت نیســت؟» او
همچنیــن مدعــی شــده بــود مرعشــی بــه
چهــار نماینــده اصــاح طلــب اســتان کرمان
در مجلــس کــه نامــه حمایــت از رییــس
دولــت اصالحــات را امضــا کــرده بودنــد،

میکنـد .مگـر االن کسـی در کرمـان مدعـی اسـت که چـرا جمعی از

ایـن را به کـس دیگـری بدهند؟

مــی خوانیــد:

هواپیمایــی ماهــان آمــوزش دیدنــد،

را اداره میکنــد .مگــر االن کســی در کرمــان

* کارگــزاران در هیــچ یــک از کارهــای

تربیــت شــدند و االن خلبــان هواپیماهــای

مدعــی اســت کــه چـرا جمعــی از بچههــای

اقتصــادی کرمــان حضــور نــدارد .مقصــود

غولپیکــر هســتند؛ ایــن ســخنان را

خــوب ســپاه ،از بچههــای دوران جنــگ،

ایشــان از کارگــزاران مــن بــودم.

نمیگفــت .ســاالنه بیــش از هفــت

بانــک قرضالحســنه رســالت را تأســیس

* ایــن را کامــا تکذیــب میکنــم کــه

میلیــون مســافر جابهجــا میشــود؛ ب ـرای

کردنــد؟ مگــر كســی مدعــی ایــن شــده

کارگــزاران بــه هــر كــدام از نماینــدگان

بیــش از هفــت هــزار نفــر شــغل درســت

اســت کــه ایــن را بــه کــس دیگــری

مســایل کرمــان نــدارد .خــود مــن هــم
نقشــی شــخصا نــدارم.
* زمانــی کــه مــن اســتاندار کرمــان بــودم،
یــک موسســه غیرانتفاعــی غیرسیاســی
و غیردولتــی بــه نــام مولیالموحدیــن

دیگــران هــم بیاینــد و چنــد کار بکننــد.
یــک زمــان در دولــت آقــای احمدینــژاد،
ایــن جمــع دوســتان آمدنــد و گفتنــد
بایــد ایــن مجموعههــا را بــه مــا واگــذار
کنیــد .مــن بــه دوســتان گفتــم در کرمــان
قدیــم ،مرحــوم گنجعلیخــان ،یــک
مجموعــه ســاخت .بعــد از او ابراهیمخــان

بلکــه او هــم مجموعــ ه تــازهای را ســاخت
و اســمش را گذاشــت ابراهیمخــان .اینکــه

اســتان چیــزی اضافــه نمیکنــد.
* آقــای مهــدی جهانگیــری نــه عضــو

پاســخ اظهــارات ابوحمــزه را داده کــه در زیر

هــم عــرض کــردم کــه هیــچ نقشــی در

بـرای اســتان کرمــان کردنــد .خــوب اســت

رسـالت را تأسـیس کردنـد؟ مگـر كسـی مدعـی این شـده اسـت که

بایــد دنبــال شــغل میگشــتند ،در همیــن

حرفهــا فکــری کننــد .امــا کارگــزاران را

رانتــی ،چنــد صنعــت زدنــد ،چنــد کار

دیگـران را بگیرنــد و مصــادره کننــد کــه بــه

را اداره میکنــد .یعنــی مجموعــه خــودش

مالحظــه کننــد ،خودشــان بایــد بـرای ایــن

بــا امانــتداری ،بــدون اســتفاده از هیــچ

بچههـای خوب سـپاه ،از بچههـای دوران جنگ ،بانک قرضالحسـنه

در گفــت و گــو بــا هفتــه نامــه ســازندگی

عالیرتبــه ســپاه ،اظهــارات ایشــان را

* باالخــره جمــع دوســتان مــا در کرمــان،

عــدهای وقتــی بــه قــدرت رســیدند کار

ســرداران شــهید کرمــان کــه قاعدتــا امــروز

* مــن فکــر میکنــم اگــر فرماندهــان

خودشــان هــم اداره میکننــد.

خـودش هـم آن را اداره میکنـد .یعنـی مجموعـه خـودش را اداره

مجموع ـهای را میســازد ،خــودش هــم آن

اســت.

بدهنــد؟ خودشــان تأســیس کردنــد و

را عــوض نكــرد تــا بــه نام خــودش بگــذارد؛

یــک میلیــارد پــول داده .مرعشــی هــم

یــک از نماینــدگان اســتان داده نشــده

برخـورد کـرد.
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خیلـی طبیعـی اسـت کـه هر کـس نهـاد و مجموعـهای را میسـازد،

حداقــل بیــش از  30نفــر از فرزنــدان

هیــچ پولــی از ســوی کارگ ـزاران بــه هیــچ

آمیـز کـه بـن بسـت و پوشـیده بـود

ظهیرالدول ـه ،اســم مجموعــه گنجعلیخــان

طبیعــی اســت کــه هــر کــس نهــاد و

اســتان كرمــان ،یــک میلیــارد داده اســت.

ورود پیـدا کـرد و بـا یـک چـاه اسراسـر

آگهی مزایده

کارگــزاران اســت و نــه هیــچ وقــت عضــو
کارگــزاران بــوده .بیــن مهــدی جهانگیــری
و موسســه مولیالموحدیــن هیــچ ارتبــاط
ســهامی یــا تخصصــی یــا کاری وجــود
نداشــته اســت .آقــای مهــدی جهانگیــری
در تهــران بــا جمعــی از دوســتان خــود
بانــک گردشــگری را تاســیس کــرده و هیچ
ارتباطــی هــم بیــن مجموعههایــی کــه
تحــت مدیریــت موسســه مولیالموحدیــن
اســت ،بــا ایشــان وجــود نــدارد.

گــروه صنعتــی بــارز ( مجتمــع کرمــان ) در نظــر دارد تعــداد تقریبــی  ۲۰۰تــن قرقــره های فلــزی خود
را ازطریــق مزایــده بــه فــروش برســاند .متفاضیــان خریــد مــی تواننــد ازتاریــخ درج آگهــی بــه مــدت
ده روز جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و ارائــه قیمــت بــه آدرس کارخانــه واقــع در کرمــان کیلومتــر
 ۲۵جــاده جوپــار مجتمــع صنایــع الســتیک بــارز و یــا بــا شــماره تلفــن هــای - 03431345238
 03431345472 - 03431345239واحــد تــدارکات تماســں حاصــل نماینــد.
روابط عمومی گروه صنعتی بارز( مجتمع کرمان)
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کتابی برای درس ندادن

دانش آموزان می گویند کسی برای

کتاب های جدید ارزش قائل نیست

چالــش هــای زیســت محیطــی در کشــور
آنقــدر زیــاد شــد کــه آمــوزش و پــرورش
تصمیــم گرفــت ایــن موضــوع مهــم را بــه
مــدارس بیــاورد .در همیــن زمینــه كتــاب
«انســان و محیــط زیســت» اولیــن ســال
اســت كــه در پایــه یازدهــم ،تدریــس
میشــود و در هفــت زمینــه آب ،خــاك ،هــوا،
انــرژی ،تنــوع زیســتی ،گردشــگری و زبالــه
تدویــن شــده اســت .بــا ایــن حــال بــه نظــر
مــی رســد دســت کــم در ســال اول ،آمــوزش
و پــرورش بــه هدفــی کــه مــی خواهــد
نرســد .خبرآنالیــن گــزارش داده بــه گفتــه
دانشآمــوزان و معلمــان ،کتابهــای تــازه
تالیــف در اختیــار کســانی قــرار میگیــرد
کــه هیــچ تخصصــی در ایــن زمینــه ندارنــد
و تدریــس آنهــا کامــا در حاشــیه اســت؛
در صورتــی کــه معلــم متخصــص در ایــن

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

گزارش
پیام ما
رونــد انقــراض ســمندر خــال زرد
شــدت گرفتــه اســت.
بــه گفتــه خالــد بایزیــدی ،رییــس اداره
حفاظــت محیــط زیســت سردشــت
آلودگــی آب و تخریــب زیســتگاه
موجــب شــده ایــن گونــه جانــوری
بــا ســرعت بیشــتری منقــرض
شــود .او گفتــه طبــق تحقیــق هــای
صــورت گرفتــه ،ایــن گونــه جانــوری
حساســیت زیــادی بــه میــزان ســالم
بــودن آب دارد و هرگونــه آلودگــی
آب بــه شــدت زندگــی ایــن ســمندر
را در معــرض خطــر قــرار مــی دهــد.
حساســیت بــه ســامت آب در ایــن
گونــه جانــوری بــه حــدی باالســت کــه
طبــق گفتــه کارشناســان از ظرفیــت
وضــع بیولوژیکــی آن میتــوان بــرای

شناســایی آب ســالم اســتفاده کــرد.
ایــن مقــام مســوول اضافــه کــرده

دارد .ســمندر خــال زرد در نقاطــی بــا

کــه ســمندر خــال زرد در آب زایــش

ارتفــاع بیــش از یکهــزار متــر از ســطح

مــی کنــد و تولیــد مثــل آن در عمــق

دریــا و در دمایــی بیــن  5تــا  15درجــه

ِ
کــم آبهــای زالل و شــفاف نهرهــا

ســانتیگراد زیســت مــی کنــد.

و چشــمههای مناطــق کوهســتانی
اســت؛ ابعــاد تقریبــی ایــن جانــدار
بیــن  5تا  15ســانتی متر بــوده و دارای
پوســتی ســیاه و نــرم بــا پوششــی از
خــال هــای زرد رنــگ بــوده و پوشــش
گیاهــی غالــب زیســتگاه ایــن ســمندر
شــامل انواعــی از گونههــای بلــوط،
بیــد ،بــادام ،تمشــک و گــردو اســت.
آنطــور کــه ایرنــا نوشــته ســمندر
خــال زرد در چنــد نقطــه محــدود
دنیــا از جملــه نواحــی مــرزی عــراق
و ایــران در نقــاط جنــوب و شــمال
غربــی آذربایجــان غربــی ،کردســتان و
کرمانشــاه زندگــی مــی کنــد و بدلیــل
آلودگــی آب و تهدیــد زیســتگاه در

محیــط زیســت همــکاری کننــد.

پای انسان در میان است

در حالــی محیــط زیســت سردشــت

از ســرعت گرفتــن رونــد انقــراض
ســمندر خــال زرد خبــر داده کــه ســه
ســال پیــش اداره کل محیــط زیســت

هــم بایــد امتحــان بدیــم و تمــام ».یکــی
از معلمــان هــم مــی گویــد کــه «ســاعات
تدریــس کتــاب هــای تــازه تالیــف بــدون
توجــه بــه تخصــص دبیــران و صرفــا جهــت

یکی از زیستگاه های سمندر خال زرد در کردستان که تحت تاثیر کم آبی قرار گرفته

بــرای مدیــران و معاونانــی در نظــر گرفتــه

هزار شیء تاریخی در انبار موزه شوش

این شهر تنها یک موزه دارد

شــهر شــوش بــا وجــود داشــتن یــک هــزار
شــیء باســتانی در گنجینــه آثــار تاریخــی

ایــن ارتبــاط بــه فــارس گفتــه آثــار تاریخــی

خــود امــا سالهاســت کــه تنهــا یــک مــوزه دارد

بجــا مانــده از دوران باســتان در شــوش بــه

و مــردم بــا بخــش اعظمــی از آثــار تاریخــی

قــدری اســت کــه میتــوان بــا آنهــا یکــی

شــوش ناآشــنا و بیگانــه ماندهانــد .یکــی

از مهمتریــن موزههــای کشــور و جهــان

داخل شهر باشد
نظر

غیرعامــل بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای شــرایط
بحرانــی تقســیم نقــش و مدیریــت بحــران
داشــته باشــیم ،یــادآور شــد :بایــد الگوهــای ارائــه

خدمــت را بلــد باشــیم .متاســفانه  ۷۲درصــد جمعیــت کشــور شهرنشــین
هســتند .در شــهرها مراکــز پرخطــر زیــادی وجــود دارد اگــر ایــن مراکــز
پرخطــر ،ایمــن هــم باشــند بایــد ســناریو بــروز خطــر بــه ســمت مــردم
را داشــته باشــند .ایــن مراکــز بایــد از شــهرها خــارج شــوند .قابــل قبــول
نیســت کارخانههــای شــیمیایی و مراکــز موشکســازی در داخــل شــهرها
باشــند .تــا زمــان انتقــال آنهــا بــه خــارج از شــهرها ،شــهرداریها و
دســتگاهها بایــد برنامــه مقابلــه بــا تهدیــد آن مرکــز را داشــته باشــند.
بنابرایــن هــر بخــش بایــد طــرح برخــورد بــا شــرایط اضطــراری را داشــته
باشــد تــا در زمــان بحــران وظایــف و مســوولیتها و تکلیــف مشــخص
باشــد .در حــوزه هســتهای ،اســتانهای هســتهای طرحهــای الزم را بــرای
شــرایط اضطــراری دارنــد و حتــی تمریــن هــم کردنــد.

خــال زرد در آب زایــش مــی کنــد و تولیــد مثــل
ِ
کــم آبهــای زالل و شــفاف نهرهــا و
آن در عمــق
چشــمههای مناطــق کوهســتانی اســت

کردســتان گزارشــی از وضعیــت ایــن

انتقــال آب بــه باغهــا را بــه صــورت لوله

گونــه جانــوری منتشــر کــرد کــه

کشــی و کانالهــای بتنــی در بیاورنــد

براســاس آن آلــوده شــدن آب

کــه ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا

چشــمه هــای محــل زیســت ایــن

تقریبــا تمامــی حوضچــه هــا و مانــداب

ســمندر ،قاچــاق آن ها ،تغییــر کاربری

هایــی کــه زمانــی محــل تخــم ریــزی

منابــع آبــی محــل زیســت و انتقــال

و پــرورش الرو ســمندر هــا و جانــداران

آب بــرای آبیــاری اراضــی کشــاورزی و

دیگــری کــه غــذای ایــن ســمندرها

ورود فضــوالت دامــی بــه چشــمه هــا

را تشــکیل مــی دادنــد از بیــن بــرود

از عوامــل نابودکننــده ســمندر خــال

و ایــن امــر باعــث تخریــب شــدید

زرد اســت .ایــن گــزارش مــی افزایــد

زیســتگاه ایــن گونــه در بســیاری از

کاهــش بارندگــی بــا کاهــش آب

مناطــق شــده اســت .در ایــن زیســتگاه

چشــمه هایــی کــه زیســتگاه ســمندر

هــا وابســتگی ایــن گونــه در آســتانه

و بنــد پایــان آبــزی کــه غــذای ایــن

انقــراض بــه مــواد غذایــی چســپیده

ســمندرها را تشــکیل مــی دهنــد ،اثــر

بــه ســنگ هــا مشــاهده شــده و

مســتقیم روی مــکان مناســب بــرای

چــون در جاهایــی کــه ســایه هســت

تخــم گــذاری؛ زیســت الرو؛ غــذای الرو؛

مشــاهده شــد ،پــس پالنکتــون هــا

غــذای بالــغ و ....داشــته و ایــن یعنــی

چیــزی تولیــد نکــرده و مــواد غذایــی

کاهــش چشــمگیر جمعیت ســمندر در

مــورد نیــاز ســمندر خــال زرد از منابــع

زیســتگاه هــای مختلــف در کردســتان

گیاهــی کــه از بــاال مــی ریــزد یعنــی

کــه تنهــا زیســتگاه ایــن گونــه ســمندر

بــرگ درختــان گــردو و ســایر گونــه

در جهــان اســت .کاهــش آب چشــمه

هــای گیاهــی تهیــه مــی شــود و

هــا و افزایــش اســتفاده از آب بــه

نابــودی و کاهــش ایــن درختــان در

دلیــل توســعه باغــات ســبب شــده کــه

انقــراض ایــن گونــه نقــش بســزایی

مــردم و مســوولین بــرای جلوگیــری از

خواهــد داشــت.

هــدر رفــت آب و افزایــش بهــره وری؛

را راهانــدازی کــرد .قاســم منصــور آلکثیــر
شــوش و بــرای اینکــه گردشــگر زمــان

اهمیــت و ارزش می ـراث فرهنگــی ،مــردم ایــن

افــزود :بــرای جــذب بیشــتر گردشــگر بــه

الزامــات ســاخت مــوزه جدیــد و بــه نمایــش
گذاشــتن آثــار فاخــر تاریخــی شــوش اســت.
فرامــوش نکنیــم کــه مــوزه لــوور بــا بیــش از
 ۹٫۵میلیــون بازدیدکننــده در ســال یکــی از
مراکــز مهــم جــذب گردشــگر در جهــان شــده.

مشهد رادر نوردید
زیست

شناســایی آب ســالم اســتفاده کــرد .ســمندر

آل کثیــر گفتــه متاســفانه بــه دلیــل کــم توجهــی

طوفان و گردوغبار

ســردار غالمرضــا جاللــی ،رییــس پدافنــد

از ظرفیــت وضــع بیولوژیکــی آن میتــوان بــرای

بیشــتری را در شــوش بگذرانــد یکــی از
از دوســتداران میــراث فرهنگــی اســتان در

مراکز موشکسازی نباید

بــه حــدی باالســت کــه طبــق گفتــه کارشناســان

زیســتگاه ایــن گونــه جانــوری بــا

نیســت چــی درس داده میشــه ،آخــرش

دانشآمــوزان نخواهــد کــرد.

حساســیت بــه ســامت آب در ایــن گونــه جانــوری

خواســته بــرای تخریــب نشــدن

بــرای تدریــس .کســی هــم بــراش مهــم

چندانــی بــه نظــام آموزشــی و مهارتآمــوزی

ایــن ســمندر را در معــرض خطــر قــرار مــی دهــد.

صــورت گرفتــه .بایزیــدی از مــردم

بیربــط بــه ایــن کتابهاســت رو گذاشــتن

بــردن ایــن کتــاب بــرای تدریــس ،کمــک

دارد و هرگونــه آلودگــی آب بــه شــدت زندگــی

غربــی کشــور در بهــار ســال آینــده

کتابهــا ارزش قائــل نیســت؛ هرچــی معلــم

از معلمــان غیرمتخصــص و بــه حاشــیه

حساســیت زیــادی بــه میــزان ســالم بــودن آب

بــه صــورت همزمــان در ســه اســتان

آمــوزان مــی گوینــد کــه «کســی بــرای ایــن

محیطزیســتی داشــته باشــد امــا اســتفاده

تحقیــق هــای صــورت گرفتــه ،ایــن گونــه جانــوری

بــرای سرشــماری ایــن گونــه جانــوری

اینکــه بــه نیــروی متخصــص ،امکانــات و

بــا آشــنایی دانشآمــوزان بــا مباحــث

ســرعت بیشــتری منقــرض شــود .او گفتــه طبــق

سردشــت خبــر داده برنامــه ریــزی

شــرایط الزم توجــه شــود .برخــی دانــش

هرچنــد شــاید محتــوای خوبــی در رابطــه

زیســتگاه موجــب شــده ایــن گونــه جانــوری بــا

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت

تالیــف کتابهــای جدیــد معنــا شــده بــدون

عمــا باعــث میشــود تدریســی اثربخــش

محیــط زیســت سردشــت آلودگــی آب و تخریــب

سرشماری سمندر خال زرد

شوپــرورش ،صرفــا تغییــر و
در نظــام آموز 

نداشــته باشــند ».بــا ایــن وضــع ،ایــن کتــاب

بــه گفتــه خالــد بایزیــدی ،رییــس اداره حفاظــت

معــرض خطــر جــدی انقــراض قــرار

داشــته باشــند؛ امــا متاســفانه تغییــر و تحول

میشــود کــه مشــغلههای فــراوان مدرســه

و ثبت شد.

آلودگی آب و تخریب زیستگاه باعث تشدید روند انقراض این گونه جانوری شده است

دانشآمــوزان تقویــت کنــد و بازدهــی باالیــی

شــده یــا بــه عنــوان ســاعت درســی اجبــاری

اکراس آفریقایی که از گونه های کمیاب است در سواحل عسلویه این استان مشاهده

سمندر خال زرد یک گام تا انقراض

حوزههــا میتوانــد مهارتآمــوزی را در

جــور شــدن برنامــه درســی بیــن آنهــا توزیــع

حسین دلشب ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت که یک قطعه پرنده

034-32117852
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سوژه
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مشاهده پرنده کمیاب آفریقایی در عسلویه

روز گذشــته طوفــان شــدید گردوخــاک مشــهد
را فراگرفــت و عبورومــرور شــهروندان را دچــار
مشــکل کــرد ،بــه دنبــال وزش بــاد شــدید ،شــعاع
دیــد راننــدگان در تعــدادی از جــاده هــا بــه  50تــا

 100متــر رســید .ســازمان هواشناســی در اطالعیــه ای اعــام کــرد باتوجــه بــه
تراکــم ریزگردهــا و بـرای جلوگیــری از مشــکالت تنفســی و ،...توصیــه میشــود
کــودکان ،ســالمندان ،مــادران بــارادار و افـراد دچــار مشــکالت تنفســی و قلبــی و
عروقــی از رفتوآمــد در فضــای بیرونــی اجتنــاب کــرده و ســایر مــردم نیــز برای
پیشــگیری از مشــکالت احتمالــی از ترددهای غیرضــروری در ســطح خیابانها
و معابــر دوری کننــد .همچنیــن نفــوذ و گســترش جریانــات شــمالی ســرد و
نسـ ً
ـبتا مرطــوب تــا اواخــر هفتــه جــاری ،کاهــش دمــا بهطــور میانگیــن  8تــا
 10درجــه ســانتیگراد را در ســطح اســتان در پــی خواهــد داشــت .همچنیــن تــا
اواســط روز چهارشــنبه افزایــش ابرناکــی در ســطح اســتان و بارشهــای رگباری
بهخصــوص در نواحــی شــمال و شــمال غــرب اســتان پیشبینــی میشــود.

بــه آگاهســازی جوامــع محلــی در خصــوص

شــهر بــه ارزش و اهمیــت چنیــن مراکــز علمــی
 -فرهنگــی زیــاد واقــف نیســتند ،چــرا کــه

کمتــر مشــاهده شــده اســت مــردم بــه صــورت

خودجــوش و مصرانــه ،پیگیــر تأســیس یــک
مــوزه باشــند.

وزارت نیرو :مسائل محیط زیستی در

سدسازی دیده شود
زیست

وزارت

نــدارد ،اگــر  ۱۰ســال مطالعــات زمــان بــرد و

نیــرو از سدســازان

بــه نتیجــه نرســیدیم ،بگذاریــد دو ســال دیگر

خواســته بــه مســائل

هــم مطالعــه صــورت گیــرد؛ امــا حرفــی باقــی

زیســتی

نمانــد .ایــن کار در راســتای توســعه پایــدار

سرپرســت

محیــط

توجــه بیشــتری داشــته باشــند.

اســت».

ســتار محمــودی در چهارمیــن کنفرانــس

او در حالــی ایــن حــرف هــا را زده کــه

بینالمللــی رفتــار بلندمــدت و فنآوریهــای

فعــاالن محیــط زیســت همــواره یکــی از

نوســازی ســازگار بــا محیطزیســت ســدها

مقصــران بحــران آب و تغییــر اقلیــم در

گفتــه در سدســازی مســائل محیــط زیســت

ایــران را سدســازی دانســته انــد بــه طــوری

بــه صــورت اعــا بایــد دیــده شــود تــا پــس

کــه بیطــرف ،بــه دلیــل همیــن سدســازی هــا

از بهرهبــرداری از ســد همــه ذینفعــان

نتوانســت از نماینــدگان رای اعتمــاد بگیــرد.

سپاســگزار باشــند .اگــر غیــر از ایــن بــود؛

فاطمــه ظفرنــژاد ،پژوهشــگر حــوزه آب

پیونــد اجتماعــی مــا قــوی نبــوده اســت .وی

مــی گویــد یکــی از دالیــل خشــک شــدن

اضافــه کــرده« :در سدســازی اجــازه دهیــد

دریاچــه ارومیــه ،ســاخت بیــش از  50ســد

دوران مطالعــات طوالنیتــر شــود؛ اشــکالی

اســت.

کاغذ اخبار

10003432117834

بی توجهی به محیط زیست ،آینده را نابود می کند

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

معصومه ابتکار ،رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست و معاون فعلی رییس

جمهور در امور زنان گفته زیاده خواهی انسان خودسری همچون ترامپ و بی توجهی
مردم به محیط زیست ،آینده را به خطر می اندازد.

034-32117852

بحران ریزگردها در کرمان ،سیستان و ایالم

آسیب های اجتماعی
ریزگردها

مدیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار می گوید این سه استان پس از
خوزستان در اولویت اقدامات مقابله ای هستند

دارد .یکــی از اصلــی تریــن منشــاهای تولیــد ریزگــرد در

گزارش

ایــن اســتان ،تــاالب بیابــان شــده جازموریــان اســت کــه

پیام ما

بنــا بــه گفتــه ســازمان حفاظــت زیســت ایــن بیابــان
مــی توانــد منشــا  25درصــد ریزگردهــای داخلــی باشــد.

وضعیــت ریزگردهــا در اســتان هــای کرمــان ،سیســتان

در اســتان کرمــان ،مــردم ریــگان بیــش از دیگــر مناطــق

و بلوچســتان و ایــام بــه مــرز هشــدار رســیده اســت.

بــا ریزگردهــا ســر و کار دارنــد .در ایــام مختلــف ســال،

آنطــور کــه مدیــر ســتاد مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار

از جملــه هنــگام وزش بادهــای  120روزه سیســتان،

گفتــه پــس از خوزســتان ،اولویــت هــای مقابلــه بــا

ریزگردهــا بــه ریــگان حملــه مــی کننــد .در بهــار امســال

ربزگردهــا اســتان هــای کرمــان ،سیســتان و بلوچســتان

دســت کــم  100نفــر بــر اثــر پدیــده ریزگــرد ،بیمارســتانی

و ایــام هســتند .ضیاءالدیــن شــعاعی بــه ایســنا گفتــه

شــدند.

«کارهــای جــدی بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده در

دشت های افغانستان و درد سیستان

ایــن اســتان هــا شــروع شــده و بعــد از آمــاده شــدن
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رییـس سـتاد ملـی مقابلـه بـا پدیـده گـرد و
غبـار می گویـد ایجـاد اسـترسهای روانی به
دلیل شـرایط سـخت زندگـی در وضعیـت گرد

کارهــای مربــوط بــه تامیــن اعتبــارات پیگیــری خواهــد
شــد .دولــت نیــز قولهایــی در مــورد اعتبــارات داده

سیســتان و بلوچســتان مجبــور شــدند بــه مراکــز

اســت ».او ســه روز پیــش هــم گفتــه بــود کــه شــدت

درمانــی مراجعــه کننــد .نیــره پورمالئــی ،مدیــرکل

گــرد و غبــار در کشــور رو بــه ازدیــاد اســت .بــه گفتــه او

حفاظــت محیــط زیســت ایــن اســتان شــهریور امســال

اگــر شــاخص ذرات معلــق ( )PM۱۰باالتــر از  ۱۵۰باشــد

گفــت کــه منشــأ اصلــی گــرد و غبــار و ریزگــرد در منطقــه

و ایــن وضعیــت تــا  ۴۸ســاعت دوام داشــته باشــد روز

سیســتان کانونهــای خارجــی واقــع در دشــتهای

گــرد و غبــاری محســوب میشــود.

وســیع افغانســتان در همســایگی جنــوب شــرقی ایــران

در کرمــان  ۶۰۰هــزار هکتــار کانــون تولیــد ریزگــرد وجــود

محلــی تشــدید گــرد و غبــار محســوب میشــوند.

منشــا ریزگردهــای ایــام هماننــد سیســتان و
کــه گــرد و غبــار سراســر اســتان ایــام را فــرا گرفــت.
محیــط زیســت ایــن اســتان مــی گویــد منشــا اصلــی
ریزگردهایــی کــه بــه ایــن اســتان مــی آینــد ،دشــت های
عــراق و ســوریه هســتند .همانطــور کــه مدیــر ســتاد
ملــی مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار در رابطــه بــا منشــا
ریزگردهــا در ایــران معتقــد اســت  ۸۰درصــد گــرد و
غبارهــای کشــور مــا منشــأ خارجــی دارنــد ،از جملــه
مــرز ســوریه و عــراق ،داخــل عــراق در اســتان االنبــار و
بینالنهریــن .او هشــدار مــی دهــد سدســازی در ترکیــه
مــی توانــد منجــر بــه افزایــش ریزگــرد در ایــران شــود.

علــت مــرگ پلنگــی کــه اواخــر شــهریور در منطقــه باشــت کهگیلویــه و
بویراحمــد کشــف شــده پــس از گذشــت یــک مــاه همچنــان در هال ـهای از
ابهــام قــرار دارد و محیــط زیســت کهگیلویــه و بویراحمــد تاکنــون توضیحــی
در ایــن بــاره بــه رســانهها ارائــه نکــرده .اسـدهللا هاشــمی ،مدیــرکل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد پیــش از ایــن اعــام علــت
مــرگ حیــوان را منــوط بــه مشــخص شــدن نتیجــه کالبدگشــایی عنــوان
کــرده بــود امــا هنــوز علــت مــرگ اعــام نشــده .ایــن در حالــی اســت کــه

زد و بند برای تغییر کاربری اراضی شمال
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس :قوه قضاییه ورود کند
سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی

عکس :تسنیم

کرمــان بارهــا بــا ریزگردهــا دســت و پنجــه نــرم کردنــد.

اصلــی و کانــون ریزگــرد نبــوده و تنهــا بــه عنــوان نقــاط

نشده ،مثل علت مرگ هشت پلنگ در سال 95

غبار اسـت.

بلوچســتان ،خارجــی اســت .همیــن ســه روز پیــش بــود

هــزار و  800کیلومترمربــع بســتر تــاالب در ایــران منشــأ

علت مرگ یک پلنگ در اواخر شهریور ماه هنوز مشخص

از جملـه آسـیبهای اجتماعی ناشـی از گرد و

برنامههــای مقابلــه بــا گــرد و غبــار ایــن اســتانها،

کرمان ،ریگان و جازموریان

در کهگیلویه و بویراحمد

سـطح علمی و تحصیلـی و افزایش مصرف آب

بادهــای  120روزه ،بیــش از پنــج هــزار نفــر در اســتان

در ســال هــای گذشــته بخشــی از مناطــق اســتان

معمای مرگ پلنگ ها

و تخلیـه جامعـه از افـراد تحصیلکـرده ،کاهش

تیــر امســال بــود کــه بــر اثــر شــدت گرفتــن وزش

کیلومترمربعــی تــاالب بینالمللــی هامــون حــدود ســه

www.payamema.ir

و غبـار ،کاهـش امید به زندگی ،رشـد مهاجرت

ایالم ،سوریه و عراق

هســتند بــه نحــوی کــه از کل مســاحت پنــج هــزار و 700

3

تخریـب محیـط زیسـت می شـود،

مجلـس گفتـه ممکـن اسـت برخـی

بنابرایـن بایـد عواملـی کـه موجب

افراد سـودجو باروش های غیرقانونی

گسـترش تخریـب محیـط زیسـت

و بـا اسـتفاده از باندهـای مافیایی

مـی شـوند را شناسـایی و بـا آنهـا
داشـت.

عکس :ایسنا

در کشـور مجوزهـای بـه ظاهـر

برخـورد قانونـی الزم را

قانونـی را دریافـت کننـد ،امـا

آنطـور کـه خانـه ملـت نوشـته،

هرگونـه تغییـر کاربـری درعرصـه

علـی محمـد شـاعری بـا بیـان

هـای منابـع طبیعـی و محیـط

اینکـه سـازمان جنـگل هـا ،مراتـع

زیسـت بـدون رعایـت ظرفیت های

و آبخیزداری و سـازمان حفاظت از

محیطـی و طـی مراحـل قانونـی

محیـط زیسـت بـه عنـوان متولیان

خلاف مقـررات بـوده و موجـب

اصلـی حفاظـت از عرصـه هـای

طبیعـی کشـور شـناخته می شـوند،
گفـت کـه دسـتگاه قضایـی بـه
عنـوان مدعـی العمـوم مـی توانـد
نسـبت بـه هرگونـه تخلـف در ایـن
عرصـه هـا ورود کنـد ،تـا افـراد
سـودجو ،متخلـف و مخـرب محیط
زیسـت نتواننـد ایـن حـوادث را
تکـرار کننـد .بسـیاری از افـرادی
کـه دسـت بـه چنیـن اقداماتی می
زننـد از بهانـه هایـی ماننـد ایجـاد
اشـتغال ،گردشـگری و توسـعه
فعالیـت هـای تولیـدی اسـتفاده
مـی کننـد امـا بـه دنبال سـودهای
نجومـی هسـتند.

علــی محمــد احمــدی ،اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد  15روز پــس از
کشــف الشــه ایــن پلنــگ در واکنــش بــه اعــام نشــدن علــت مــرگ پلنــگ
باشــت تاکیــد کــرده بــود کــه هرگونــه ســهل انــگاری و بــی توجهــی بــه
ایــن موضــوع و مــوارد مشــابه آن قابــل گذشــت نخواهــد بــود .بایــد در
اســرع وقــت دلیــل مــرگ ایــن پلنــگ بررســی و گــزارش کارشناســی آن بــه
اطــاع افــکار عمومــی برســد .امــا حتــی واکنــش اســتاندار هــم نتوانســت
محیــط زیســت کهگیلویــه و بویراحمــد را بــه شفافســازی و پاســخگویی
وادارد .آنطــور کــه تســنیم نوشــته در ســال  30 ،95درصــد از مشــاهدات
الشــه پلنــگ در ســطح کشــور در اســتان کهگیلویــه رخ داده بیآنکــه نتیجــه
کالبدگشــایی حتــی یــک مــورد در اختیــار افــکار عمومــی قــرار گرفتــه باشــد.
ن ســال جــاری هــم بــه دنبــال مــرگ یــک پلنــگ در اســتخر آب
فروردیــ 
کشــاورزان در منطقــه سیســخت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ،اســدهللا
هاشــمی در گفتوگــو بــا رســانهها اعــام علــت مــرگ حیــوان را بــه زمــان
اعــام نتیجــه کالبدگشــایی الشــه موکــول کــرده بــود امــا ایــن نتیجــه هــم
اعــام نشــد.

زهکشی 90 ،درصد تاالب گری بلمک را خشک کرد

شیرابه های زباله ،مهم ترین عامل آلودگی مازندران

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان :ماهی ها در خطر هستند

مدیر موسسه دیار سبز :باید زباله ها را از مبدا تفکیک کنیم

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان از خشــک شــدن 90

باعــث شــده شــریانهایی کــه بــه صــورت طبیعــی تأمیــن

مدیرعامــل موسســه دیــار ســبز مهمتریــن عامــل جلوگیــری

کرد.نیکبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه بــا جــدا ســازی زبالــه هــا

درصــد تــاالب گــری بلمــک خبــر داد .بــه گفتــه مهــرداد فتحــی

آب میکردنــد دچــار مشــکل شــده و تــاالب را تحــت تأثیــر

از انباشــت زبالــه و آلودگــی محیــط زیســت را تفکیــک

مــی تــوان آن هــا را کنتــرل کــرد ،گفــت کــه زبالــه هــای

علــت اصلــی خشــک شــدن ایــن تــاالب زهکــش هایــی اســت

قــرار دهنــد .همچنیــن تبخیــر و تعــرق بــاالی منطقــه مزیــد

زبالــه دانســت .مولــود نیکبخــت گفتــه شــیرآبه هــای زبالــه

خشــک کــه شــامل کاغــذ ،فلــزات و پالســتیک بــوده و زبالــه

کــه در آن زده شــده .او گفتــه ایــن تــاالب زمانــی وســعت

بــر علــت بــوده و باعــث کاهــش ســطح آب آن شــده اســت.

تــر مهمتریــن عامــل آلودگــی محیــط زیســت و ســه عنصــر

هــای تــر هــم کــه شــامل مــواد غذایــی اســت را مــی تــوان از هم

زیــادی داشــت و حــدود  600هکتــار بــوده اســت امــا بــرای

بــه گفتــه او بــر اثــر تخلیــه آب تــاالب ،ماهیهایــی کــه

آب ،خــاک و هــوا در اســتان مازنــدران اســت .او گفتــه مــی

جــدا کــرد تــا از تولیــد شــیر آبــه جلوگیــری و کمتــر بــه محیــط

تأمیــن منافــع مــردم در آن ،زهکــش ایجــاد و حــدود 90

در آبگیرهــا وجــود دارنــد در معــرض خطــر قــرار گرفتــه و

تــوان بــا کاهــش زبالــه هــای خشــک و تــر از انباشــت بــاالی

زیســت صدمــه زد .محیــط زیســت مــی گویــد روزی  200تــن

درصــد آن خشــک شــد .وی اضافــه کــرده کــه ایــن زهکشهــا

قســمتی از آنهــا نیــز از بیــن رفتنــد.

زبالــه جلوگیــری و بــا تفکیــک زبالــه هــا از آلودگــی ممانعــت

زبالــه در جنــگل هــای مازنــدران انباشــت مــی شــود.

درگذشت یک محیط بان
پناهگاه حیات وحش
زیست

ناصــر رحیــم نیــا محیــط بــان
 36ســاله پناهــگاه حیــات
وحــش کیامکــی کــه متاهــل و

درخواست یارانه ای

کمیته امداد از دولت
اقتصاد

پرویــز فتــاح ،رییــس کمیتــه
امــداد یکبــار دیگــر از دولــت
خواســت پرداخــت یارانــه هــا را

حکم جالب برای یک

متهم در فارس
خبر

تهیــه  2مقالــه علمــی درزمینــه
مضــرات آتــش زدن بقایــای
محصــوالت کشــاورزی وآلودگــی

دارای دو فرزنــد و اهــل روســتای

بــه ایــن نهــاد واگــذار کنــد .او در

هــوا مجــازات تخلــف آتــش زدن

چبقلــو شهرســتان بنــاب بــود ،بامــداد دیــروز جــان خــود

ســی و یکمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی

کاه وکلــش کشــاورزی در شهرســتان پاســارگاد اســت کــه

را از دســت داد .آنطــور کــه حمیــد قاســمی ،مدیــرکل

تهــران بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش روی درآمدهــای

قاضــی دادگاه حکــم آن را بــرای متهــم صــادر کــرد.

حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی گفتــه ایــن

دولــت گفــت کــه مــن در ارتبــاط بــا قطــع یارانههــا از یــک

محیــط زیســت اســتان فــارس اعــام کــرده هــر ســاله

محیــط بــان پناهــگاه حیــات وحــش کیامکــی در حــوزه

ســال پیــش بــا آقــای رییــس جمهــور روحانــی صحبــت

عــدهای از کشــاورزان پــس از برداشــت محصــول

ماموریــت کاری خــود بــر اثــر ســانحه تصــادف جــان خــود

کــردم و گفتــم کــه مــن مســئولیت قطــع یارانههــا را

کشــاورزی اقــدام بــه آتــش زدن کاه وکلــش آن میکننــد

را از دســت داده اســت.

میپذیــرم .از چــه میترســید کــه یارانههــا را قطــع

کــه ســبب ایجــاد آلودگــی هــوا و ایجــاد مزاحمــت بــرای

الیحــه حمایــت از محیــط بانــان هنــوز در مجلــس

کنیــد مــن فحشهــا را میپذیــرم بــه هــر حــال ایــن

عمــوم مــردم میشــود.

تصویــب نشــده اســت.

کارهــا فحشخــوری هــم دارد.

تاالب بامدژ اهواز برای
پرندگان آب ندارد
رییــس اداره حفاظــت محیــط

زیست

زیســت اهــواز بــا اشــاره بــه
کمبــود آب در تــاالب بامــدژ از
ورود نخســتین گــروه پرنــدگان

مهاجــر بــه ایــن تــاالب خبــر داد .علــی بنیعگبــه بــه
ایســنا گفتــه تــاالب بامــدژ از یکــی از سرشــاخههای
کارون تغذیــه میشــود امــا معمــوال در فصــل تابســتان
بــه علــت افزایــش دمــا و برداشــت آب در باالدســت ،آورد
و ورودی آب بــه ایــن تــاالب کاهــش مییابــد .او تاکیــد
کــرده بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل مهاجــرت پرنــدگان
قــرار داریــم ،بایــد حقآبــه تــاالب بامــدژ بــه طــور کامــل
تأمیــن شــود.
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رازسفالهای تاریخی چاه فلک االفالک برمالشد

گزیده ها

عبورومــرور شــهروندان را دچــار مشــکل

گزارش

کــرده اســت .ایــن وضعیــت در حالــی
شــهر مشــهد و برخــی از نقــاط دیگــر
ادارهکل هواشناســی اســتان در اطالعیــه
شــماره  18خــود وقــوع وزش بــاد شــدید در
غالــب نقــاط اســتان (در برخــی نقــاط تــوأم
بــا گردوخــاک) را بــرای امــروز و فــردا
پیشبینی کرده بود.
مدیــر میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری شهرســتان خدابنــده
گفــت :تخریــب بقعــه قیــدار نبــی تاثیــر
منفــی بــر گردشــگری ایــن شهرســتان
دارد .معصومــه شــیری اظهــار کــرد :بقعــه
قیــدار نبــی یکــی از پنــج بنــا در ســطح
اســتان اســت کــه از نشــانههای اصلــی
معمــاری اســامی در دوره ســلجوقی اســت
کــه متاســفانه بنــای بقعــه قیــدار نبــی ،بــا
الحاقــات موجــود و مداخــات صــورت
گرفتــه ،کمکــم عمــق تاریخــی خــود را از

فلــک االفــاک دوبــاره بــه ســر
خــط خبرهــا رفتــه اســت تــا مدیــر
گنجینــه آب لرســتان از ناگفتههــای
عمیقتریــن

چــاه

در

شــاهکار

معمــاری دنیــا و راز ســفالهای جدیــد
کشفشــده بگویــد.
عطــا حســن پــور در ســخنانی با اشــاره
بــه انجــام اقدامــات باســتان شناســی
در چــاه قلعــه فلــک االفــاک لرســتان
اظهــار داشــت :میــراث فرهنگــی
لرســتان در دهــه  ۶۰بــه موضــوع
بررســی ایــن چــاه ورود پیــدا کــرد و
بــا یــک چــاه اسراســر آمیــز کــه بــن
بســت و پوشــیده بــود برخــورد کــرد.

کشف انبوهی اسلحه از

چاه فلک االفالک

وی بــا بیــان اینکــه در آن زمــان یکــی

وی بــا بیــان اینکــه در آن زمــان روی

از همــکاران میــراث فرهنگــی بــرای

قســمت آبــی چــاه را مــی پوشــانند و

بررســی ایــن چــاه ورود پیــدا کــرد

ســاح هــا را در آن مــی اندازنــد تــا بــا

گفــت :در بررســی هــای بــه عمــل

آب ارتباطــی نداشــته باشــد تصریــح

آمــده از ایــن چــاه ،ایــن پژوهشــگر بــا

کــرد :در ایــن چــاه انــواع اســلحه

انبوهــی از چــوب و آهــن در ایــن چــاه

بیــرون آورده مــی شــود و بــا کوهــی

برخــورد کــرد.

از اســلحه باســتان شناســان مواجــه

ایــن پژوهشــگر باســتان شناســی در

مــی شــوند.

ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه
همــه چــوب هــا و آهــن هــای موجــود
در ایــن چــاه بیــرون آورده شــد گفــت:
عمــق ایــن چــاه حــدود  ۴۰متــر بــوده
کــه پــر از آهــن و چــوب بــوده اســت.
حســن پــور بــا بیــان اینکــه بــا بررســی
هــای صــورت گرفتــه بــر روی ایــن
چــوب هــا و آهــن هــا مشــخص شــد
کــه همــه آنهــا ســاح بــوده کــه در
هنــگام خلــع ســاح لرســتان از ســوی
«ســپه بــد رزم آرا« »،خزایــی» و  ..از
مــردم عشــایر گرفتــه شــده انــد.

بــوده انــد و یــا اینکــه چــوب آنهــا
خــورده شــده اســت گفــت :در ایــن
چــاه انــواع اســلحه شــامل برنــو،
ســه تیــر ،ســاچمه ای و  ...پیــدا
مــی شــود .حســن پــور بــا بیــان

احتمــال اینکــه عمــق آن بیشــتر باشــد وجــود چـرا

کــه دســتگاههای باســتان شناســان عمــق آب را از

روی گل و الی زیــر آن ســنجیده انــد.

اینکــه تــا قبــل از دهــه  ۷۰آب شــرب

شناســی بــرای اولیــن متوجــه مــی

قلعــه از طریــق ایــن چــاه تامیــن

شــوند کــه ایــن چــاه دارای حفــره

مــی شــده اســت ادامــه داد :امــا در

هــا و «دســت کندهــای» بــه صــورت

دهــه  ۸۰ایــن چــاه دوبــاره بــه دلیــل

قرینــه در روبــروی یکدیگــر بــرای

اینکــه امــکان غیــر بهداشــتی بــودن

بــاال رفتــن از چــاه و همچنیــن

آن وجــود داشــته مســدود مــی شــود

ایجــاد دربســت اســت.

اواخــر دهــه  ۸۰مســدود بــود کــه بــاز
هــم بــرای انجــام کارهــای نورپــردازی
و ایجــاد نورافکــن هــا بــاز مــی شــود
گفــت :اخیــرا تجهیــزات نورپــردازی
ایــن چــاه بــا مشــکل مواجــه مــی

لرســتان گفــت :بخــش ســاحلی

شــود کــه بــرای اصــاح آن یــک گــروه

شــهر معمــوالن در معــرض تهدیــد

متشــکل از یــک معمــار ،یــک زمیــن

ســیالبهای رودخانــه کشــکان اســت .رضــا

شــناس ،یــک کارشــناس هیدرولــوژی

میرزایــی در بازدیــد از پــروژه دایــک

و یــک باســتان شــناس وارد عمــل

حفاظتــی شــهر معمــوالن اظهــار کــرد:

مــی شــوند.

رودخانــه کشــکان بــا حداکثــر دبــی

مدیــر گنجینــه آب لرســتان در ادامــه

ســیالبی بــا دوره بازگشــت صــد ســاله

ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه ایــن

معــادل  ۳۰۹۰مترمکعــب در ثانیــه،
ســیلخیزترین سرشــاخه رودخانــه کرخــه

تیــم چــاه را بــه لحــاظ آب شناســی

فلک االفالک یکی از شاخصترین آثار تاریخی ایران و جهان مربوط به دوره ساسانی است

است.

و وضعیــت معمــاری مــورد بررســی
قــرار مــی دهــد گفــت :تیــم باســتان

مدیــرکل بحــران اســتان مازنــدران

نوشــهر بــود امــا ایــن بارندگــی هیــچ گونــه

دو متــر و  ۴۰ســانتی متــر اســت گفــت :البتــه

وی بــا بیــان اینکــه ایــن چــاه تــا

حفظ شود.

 60کیلومتــر بــر ســاعت در حوالــی رامســر و

همچنیــن بــا بیــان اینکــه عمــق آب ایــن چــاه

اســت.

مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای

شهرســتانهای اســتان دارای بارندگــی

و شــاید قبــل تــر از آن برمــی گــردد .حســن پــور

بــاغ گلســتان تامیــن مــی شــده

بــا حفــظ هویــت بنــا بــرای آینــدگان نیــز

همــراه بــا رعــد و بــرق و بــادی در حــدود

اســت و بــه دوره هــای اشــکانی و فراهخامنشــی

و آب قلعــه فلــک االفــاک از طریــق

پیامبــران در ایــران اســت و بایــد بــه خوبــی

مازنــدران در شــب گذشــته تمامــی

کشــف شــد کــه متعلــق بــه قبــل از دوره ساســانی

هــای کشــف شــده یــا زنــگ زده

یکــی از معتبرتریــن و ارزشــمندترین بقــاع

توجــه بــه پیــش بینــی ادارهکل هواشناســی

امــا در پژوهــش هــای اخیــر ســفال هایــی در چــاه

لرســتان بــا بیــان اینکــه اســلحه

محورهــای گردشــگری مذهبــی در کشــور

نداشت .

االفــاک احــداث شــده ایجــاد شــده اســت گفــت:

گردشــگری شــرکت آب منطقــه ای

اســت ،چــون بــر اســاس اســناد و روایــات

علیاصغــر احمــدی اتوئــی اظهــار کــرد :بــا

بــوده و همزمــان بــا دوره ای کــه قلعــه فلــک

آن طــور کــه مهــر نوشــته مدیــر امــور

بقعــه قیــدار نبــی یکــی از اصلیتریــن

مازنــدران خســارتهای جانــی و مالــی

داشــتند کــه ایــن چــاه متعلــق بــه دوره ساســانی

کشف «دست کندهای»
قرینه در چاه

دســت میدهــد .ایــن مســئول ادامــه داد:

گفــت :بارندگــی شــب گذشــته در

تــا پیــش از ایــن باســتان شناســان اعتقــاد

انواع اسلحه شامل برنو ،سه تیر ،ساچمه ای و  ...از دورن چاه بیرون کشیده شده است

گردوخــاک مشــهد را فراگرفتــه و

اســتان را بــا مشــکل مواجــه کــرده کــه

ایــن پژوهشــگر باســتان شناســی بــا بیــان اینکــه

نکته

از روز گذشــته طوفــان شــدید

افزایش جرایم قطع درختان در رشت

توضیحــی از ســوی

اداره کل ورزش و

جوانــان گیــان اعــام نشــده اســت .وی

رییــس کمیســیون بهداشــت و محیــط

بهداشــت و محیــط زیســت شــورای

درختــان توجــه شــود و طــرح هــا بایــد

زیســت شــورای رشــت گفــت :بایــد بــه

اســامی رشــت بــا اشــاره بــه قطــع هفــت

پیوســت زیســت محیطــی داشــته باشــد و

نگهــداری و حفاظــت از درختــان توجــه

اصلــه درخــت در مجتمــع ورزشــی یــادگار

جریمــه ســه میلیــون و  500هــزار تومانــی

شــود ،متاســفانه شــاهد افزایــش جرایــم

امــام رشــت گفــت :درختــان صنوبــر قطــع

بــه منظــور قطــع هفــت اصلــه درخــت بســیار

قطــع درختــان در رشــت هســتیم.

شــده بســیار تنومنــد و بــا قدمــت بودنــد

انــدک اســت و تقاضــا دارم جریمههــای

و در ایــن خصــوص تاکنــون هیچگونــه

مربــوط بــه قطــع اشــجار افزایــش یابــد.

فاطمــه شــیرزاد در جلســه کمیســیون

مشکل آب پایانه برای تردد

زائران اربعین حل شد

 ۹۶گیــت فعــال در مــرز مهــران بــرای تــردد
زوار ،پاکســازی شــهر مهــران بــرای اربعیــن،
برگــزاری اجــاس هیئــت هــا ،حــل مشــکالت
آب پایانــه و..از مهمتریــن اخبــار حــوزه

چهارمحال
بختیاری

خشکســالی

آزمایــش هــای صــورت گرفتــه بــر
روی آب ایــن چــاه نیــز گفــت :بــا
انجــام ایــن آزمایــش هــا مشــخص
شــد کــه هنــوز آب ایــن چــاه قابــل
شــرب اســت و از همــان ســفره
هــای آب زیرزمینــی بــاغ گلســتان
تامیــن مــی شــود .وی بــا اشــاره بــه
وجــود  ۱۵۰حفــره و «دســت کنــد»
در روبــروی همدیگــر و بــه صــورت
قرینــه در ایــن چــاه عنــوان کــرد:
عمــق ایــن چــاه حــدود  ۴۰متــر
بــوده و ایــن در حالیســت کــه تــا
کنــون هیــچ چاهــی در کشــور بــا
ایــن انــدازه عمــق در قلعــه هــای
تاریخــی کشــف نشــده اســت.

رشــت گفــت :مجموعه ورزشــی یــادگار امــام(ره)
بــرای قطــع درختــان بایــد تقاضــای مجــوز

میکــرد امــا بــه علــت بیاطالعــی از رونــد اجـرای
کار خودسـرانه اقــدام بــه قطــع کردنــد و در ایــن

راســتا شــهرداری منطقــه مبلــغ ســه میلیــون و
 500هــزار تومــان آنــان را جریمــه نقــدی کــرد.

روستاهای مازندران

استان های خشک قرار گرفت
در اســتان

حســن پــور بــا اشــاره بــه انجــام

وضعیت اورژانسی آب در برخی

چهارمحال وبختیاری درمیان

چهارمحــال

کشف عمیق ترین چاه
در فلک االفالک

مســوول فضــای ســبز شــهرداری منطقــه یــک

افــزود :بایــد بــه نگهــداری و حفاظــت از

خســارت جانــی و مالــی نداشــت.

ایالم

مرمت خانه تاریخی رحمتی الشتر

و

بختیــاری تشــدید شــده و ایــن اســتان
هــم اکنــون بــه علــت تشــدید خشکســالی
و کاهــش بــارش هــا در میــان اســتان

اربعیــن در مهــران اســت .شــهردار مهــران بــا اشــاره بــه اهمیــت

هــای خشــک کشــور قــرار گرفتــه اســت .مدیــر کل هواشناســی

نظافــت و حفــظ ســیمای شــهری ،گفــت :در راســتای توجــه بــه

چهارمحــال و بختیــاری در ایــن زمینــه اظهــار داشــت :بیــش از

زیباســازی محیــط و همچنیــن بهداشــت و ســامتی شــهروندان

 ۶۵درصــد مســاحت اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا خشکســالی

محتــرم ،شــهرداری مهــران اقــدام بــه پاکســازی خیابــان هــا و

شــدید و بســیار شــدید مواجــه شــده اســت کــه ایــن وضعیــت

پیــاده روهــا و برداشــت کلیــه نخالــه هــای ســطح شــهر و محــات

در نیمــه جنوبــی بــه ویــژه جنــوب غــرب اســتان دیــده میشــود.

از جملــه فازهــای یــک و چهــار و ســایر معابــر اصلــی شــهر کــرده

شــاهرخ پارســا در ادامــه عنــوان کــرد :مطابــق آمــار ارائــه شــده

اســت.حجت شــاکیان اظهــار کــرد :حــوزه خدمــات شــهری شــهرداری

از ســوی مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران ســازمان

مهــران بــه دلیــل گســتردگی و اهمیــت ایــن موضــوع ،در قالــب

هواشناســی کشــور ،کاهــش بــاران در ســال زراعــی  ۹۵-۹۶موجــب

اکیپــی بــه صــورت فعــال و همــه روزه نســبت بــه جمــع آوری نخالــه

شــد تــا اســتان از نظــر رتبــه بنــدی اســتان بــارش جــزو اســتان

هــای ســاختمانی در ســطح شــهر اقــدام مــی کنــد.

هــای خشــک کشــور قــرار بگیــرد.

آبفـار

در روزهـای گـرم سـال بهشـدت دچـار کمآبـی

مازنـدران میگوینـد

هسـتیم و در روزهـای پاییـز وزمسـتان نیـز

ازنظـر

مشـکالت بـه گونـه ای دیگـر رقم مـی خورد و

در

پـروژه آبرسـانی مجتمـع عظیمیه بـرای چند

روسـتاهای تحـت پوشـش نداریـم امـا بـه

روسـتای بخـش مرکـزی تنکابـن در دسـت

اعتقـاد برخـی روسـتاییان ،وضعیـت آب

اجراسـت ،امـا بـه دلیـل نبـود اعتبـار دچـار

نامناسـب و برخـی مواقـع غیرقابلنوشـیدن

فرسـایش زمان شـده اسـت .شـعبانپور دهیار

اسـت .وضعیـت روسـتاهای غـرب مازنـدران

روسـتای آهـک چـال تنکابـن نیـز وضعیـت

نیـز ازنظـر آب شـرب تعریـف چندانی نسـبت

آب شـرب روسـتای آهـک چـال را نامناسـب

بـه روسـتاهای بخـش مرکزی اسـتان نـدارد،

توصیـف میکنـد و میگویـد :ایـن مشـکل در

علیرضـا امینـی دهیـار روسـتای چالکـش

بیشـتر روسـتاهای تنکابـن بـه دلیـل شـبکه

بخـش مرکـزی تنکابـن بابیان اینکه روسـتای

فرسـوده وجـود دارد و در روسـتای آهک چال

چالکـش از کمبـود آب شـرب رنجبـرده و در

منبعهـای آب بهداشـتی نبـوده و کلرزنـی

حـال حاضـر بـا لولهکشـی از چشـمه آب ایـن

بهصـورت دسـتی انجـام میشـود.

مازندران

مسـووالن
مشـکلی
کیفیـت

آب

روسـتا تـا حـدودی تأمین میشـود ادامه داد:

تعطیلی جلسات علنی سه شنبه های مجلس موقتی است

قاضی زاده هاشمی ،یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر

پیام
سیاسی

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

تالش هیات رییسه برای تقویت بعد نظارتی مجلس ،علت تعطیلی جلسات علنی
سهشنبههای مجلس را یاری رساندن به پیشبرد برنامههای کمیسیونها دانست و

034-32117852

گفت که این تغییر زمان برگزاری جلسات موقتی است.

اگر برجام نداشتیم چه داشتیم؟
اعتقــاد داشــت اســتراتژیهای دولــت قبــل مشــکالت

مصطفی داننده

عدیــدهای بــرای کشــور ایجــاد کــرده بــود .مــردم هــم
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  92و همچنیــن

روزنامه نگار

ســال  96بــه روحانــی اعتمــاد کردنــد و گفتنــد برجــام و

کار شــدند و بــه واســطه برجــام بــه رییــس جمهــور و

در برابــر ایــن اســتراتژی مشــخص رقیــب نیــز بایــد

تیــم مذاکــره کننــده هســتهای حملــه میکننــد .آنهــا

راهــکار مشــخص خــود را بیــان کننــد .آنهــا بایــد بــه

بــر ایــن بــاور هســتند کــه برجــام بــه مثابــه ترکمنچایــی

مــردم بگوینــد اول چــرا برجــام بــد اســت و دوم راهــکار

اســت کــه بــه ملــت ایــران تحمیــل شــده و دولــت

خــود را در صــورت نبــود برجــام اعــام کننــد .آنهــا هنــوز

ایــران بایــد از آن خــارج شــود .هوچیگریهــای

برنامــه مشــخصی بــه مــردم ارائــه ندادنــد .در انتخابــات

ترامــپ در برابــر برجــام نیــز باعــث شــده اســت آتــش

ســال  96هــم وقتــی نامزدهــای ایــن گفتمــان وارد

دلواپســان دولــت روحانــی شــعله ور تــر شــود و در

صحنــه شــدند ،نگفتنــد کــه راهــکار مشخصشــان بــرای

حملــه بــه دولــت کوتاهــی نکننــد .ایــن افــراد فقــط بــه

برنامــه هســتهای چیســت .آنهــا گفتنــد کــه برجــام را

دولــت روحانــی حملــه میکننــد و برجــام را مشــکل

ادامــه میدهنــد .ایــن یعنــی ایــن نامزدهــا هــم برجــام

اساســی کشــور میداننــد امــا نمیگوینــد جایگزیــن

را بهتریــن روی بــرای اداره کشــور میداننــد .برجــام

برجــام چیســت؟ آنهــا بایــد پاســخ ایــن ســوال را

حاصــل مدیریــت هســتهای در دولــت نهــم و دهــم

بدهنــد کــه چــه برنامــهای در صــورت نبــود برجــام

بــود .دورانــی کــه ابــر تحریمهــا بــر ســر کشــور ســایه

بــرای کشــور دارنــد .روحانــی بــرای اداره کشــور یــک

افکنــد .در ایــن زمــان قیمــت اکثــر کاالهــا از اساســی،

برنامــه مشــخص دارد .گفتوگــو و مذاکــره .برجــام نیــز

مصرفــی و تزیینــی دو یــه ســه برابــر شــد .خودروهایــی

حاصــل ایــن اســتراتژی اســت .روحانــی وقتــی خــود را

کــه میشــد آنهــا را بــا حداکثــر  7یــا  8میلیــون خریــد

آمــاده انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  92میکــرد

تبدیــل بــه ماشــینهایی شــدند کــه بــاالی  20میلیــون

بــرای اداره کشــور برنامــه مشــخصی داشــت .او مخالــف

قیمــت داشــتند .ایــران قبــل از برجــام بــا مشــکالت

سیاســتهای دولــت احمــدی نــژاد و تیــم هســتهای

بیشــمار اقتصــادی حاصــل از تحریمهــا روبــرو بــود.

او در سیاســت خارجــی بــود« .شــیخ دیپلمــات»

بخشهــای صــادرات نفــت ،تجــارت و مبــادالت بانکــی

ایــران قبــل از برجــام بــا مشــکالت
بیشــمار اقتصــادی حاصــل از

تحریمهــا

روبــرو

بــود.

بخشهــای

صــادرات نفــت ،تجــارت و مبــادالت بانکــی
ایــران زیــر ضربــات شــدید تحریمهــا در
حــال نابــودی بــود .پولهــای ایــران

ســخنگوی دولــت دربــاره رابطــه ایــران
و عربســتان و موضعگیــری مقامــات
ســعودی دربــاره ســخنرانی ترامــپ علیــه

کردهانــد .عربســتان تصمیــم خوبــی

برجــام گفتــه ارتبــاط مــا بــا عربســتان

نگرفتــه و بایــد خــودش را اصــاح کنــد

فراتــر از اظهــارات اخیــر ترامــپ اســت.

تــا بتوانــد بــا جمهــوری اســامی ایــران

همیــن کــه هیــچ یــک از کشــورهای

ارتبــاط برقــرار کنــد .محمــد باقــر نوبخــت

دهــد .مثــا نفــت بدهــد و برنــج بگیــرد.

اوضــاع ایــران شــبیه دوره نفــت در برابــر
غــذای صــدام شــده بــود.

ایــران زیــر ضربــات شــدید تحریمهــا در حــال نابــودی
بــود .پولهــای ایــران بلوکــه شــده بــود و حتــی در
برخــی مــوارد ایــران مجبــور بــود ماننــد دوران قبــل از
اختــراع پــول مبادلــه کاال بــا کاال انجــام دهــد .مثــا
نفــت بدهــد و برنــج بگیــرد .اوضــاع ایــران شــبیه دوره
نفــت در برابــر غــذای صــدام شــده بــود .ایــران نفــت
صــادر را و بــه جــای پــول آن ،کاال دریافــت میکــرد.
صــادرات نفــت ایــران نیــز گام بــه گام در رونــد کاهشــی
بــه ســمت صفــر شــدن حرکــت مــی کــرد .بســیاری کــه
امــروز مخالــف برجــام هســتند در آن زمــان مســوولیت
داشــتند و یــا طرفــدار آن گفتمــان بودند/.عصرایــران

اروپایــی بــرای حفــظ برجــام پــس از
ســخنان اخیــر رییــس جمهــوری آمریــکا

کــه توانســته اســت آمریــکا را منــزوی

گفــت کــه در حــال حاضــر موضــوع

کنــد .نــام ترامــپ بــا پرخاشــگری و

مهمــی تحــت عنــوان برجــام وجــود دارد

فحاشــی همــراه شــده و آن زمــان کــه

کــه در ایــن خصــوص ایالــت متحــده

ایــران یــک طــرف بــود و دنیــا و آمریــکا

تنهاســت و همــه دیدنــد کــه خانــم

طــرف دیگــری گذشــته اســت و حــاال

موگرینــی بعــد از ســخنان ترامــپ بــه

دیگــر کشــور مــا در شــرایطی نیســت کــه

صــورت زنــده بــه آن پاســخ داد و آلمــان،

نفــت بدهــد و در برابــرش غــذا دریافــت

انگلیــس و فرانســه هــم بیانیــهای در

کنــد .مــا ایــن تجربــه را بــه آســانی بــه

ایــن زمینــه صــادر کردنــد .حــال دنیــا

دســت نیاوردهایــم.

مــردم کــرد عــراق بــا کار جــاه طلبانــه آقــای بارزانــی مخالــف
هســتند و دیدیــدم کــه تقریبــا بــدون درگیــری آن منطقــه

در ســوریه انجــام میگیــرد تاکیــد کــردم.

در اختیــار دولــت بغــداد قــرار گرفــت و آقــای بارزانــی بایــد

والیتــی ادامــه داد :انشــالله بــه زودی شــاهد پیــروزی مــردم و

قبــول کنــد کــه اشــتباه کــرده و بــه آن اعتــراف کنــد و درصــدد

ملــت ســوریه در برابــر مشــکالت خواهنــد بــود .آمریکایــی هــا

جبــران آن بــر آیــد .او در حاشــیه دیــدار خــود بــا فرســتاده

در ســوریه پایــگاه نظامــی ســاخته انــد و بــه دنبــال تجزیــه

ویــژه فرانســه در امــور ســوریه در جمــع خبرنــگاران حاضــر

ســوریه هســتند کــه اگــر در عــراق موفــق شــدند آنجــا هــم

و رابطــه ایــران و فرانســه را رو بــه رشــد توصیــف کــرد .وی

موفــق خواهنــد بــود.

حاشیه

حجــت االســام قرائتــی از آقای
دوربینــی عذرخواهــی کــرد.
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه
قرائتــی حیــن اجــرای برنامــه

در یکــی از امامــزاده هــای تهران،آقــای دوربینــی را در
وســط جمعیــت مــی بینــد و بــا حالــت تغیــر مــی گویــد
ایــن آقــا را بیرونــش کنیــد.
انتشــار گســترده فیلــم ایــن اتفــاق بــا واکنــش هــای
گســترده ای روبــرو شــد بــه طــوری کــه اغلــب مخاطبــان
از ایــن کار قرائتــی انتقــاد کردنــد.
او عصــر روز گذشــته از آقــای دوربینــی عذرخواهــی
کــرد.

اتهامات بقایی

مالی است
خبر

ایــن ســوال کــه اگــر آمریکاییهــا از توافــق هســتهای خــارج شــوند ،ایــران

خــود بــا اشــاره بــه بیانیــه ســه کشــور

کــه ســپاه هیــج نقشــی در عملیــات کرکــوک نــدارد و اکثریــت

ســید علــی اصغــر حســینی،
وکیــل بقایــی گفــت کــه مــوارد
اتهامــی موکلــم مالــی اســت و

الریجانــی در مصاحبــه بــا شــبکه ان تــی وی و راشــیا وان در پاســخ بــه

آن  ۳۰مــاه طــول کشــید و مذاکــرات ســختی انجــام شــد ».او در پاســخ بــه

مانــده باشــند امــا ایــن هنــر ایران اســت

جلوگیــری از هــر نــوع تخریــب کــه توســط کشــورهای بیگانــه

اتمــی اســت کــه تاکنــون  ۸بــار پایبنــدی ایــران را تاییــد کــرده اســت .علــی

گرفــت ،زیــرا برجــام توافــق دوجانبــه نبــوده بلکــه توافقــی بــوده کــه تحقــق

روز گذشــته در نشســت خبــری هفتگــی

علــی اکبــر والیتــی ،مشــاور امــور بیــن الملــل رهبــری گفــت

بــه تعهــدات برجامــی ،ترامــپ نیســت ،بلکــه آژانــس بینالمللــی انــرژی

هســتهای ایــران ،اظهــار داشــت« :حرفهــای ترامــپ را نبایــد خیلــی جــدی

و چنــد کشــور قبیل ـهای در کنــار آمریــکا

و مــن در ایــن جلســه بــر حفــظ تمامیــت ارضــی ســوریه و

رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت کــه مســوول تاییــد پایبنــدی ایــران

ســوالی پیرامــون واکنــش ایــران بــه ســخنان ترامــپ در خصــوص موضــوع

طــرف ایــران اســت و شــاید اســرائیل

گفــت :ایــران از ایــن نــوع رفــت و آمدهــا اســتقبال مــی کنــد

آقای دوربینی

آمریکاییها پشیمان شوند

اختــراع پــول مبادلــه کاال بــا کاال انجــام

سپاه نقشی در عملیات کرکوک ندارد

عذرخواهی قرائتی از

کاری میکنیم که

ایــران مجبــور بــود ماننــد دوران قبــل از

که غذا بگیرد

نکردهانــد زحمــت عربســتان را بیشــتر

رییس مجلس:

بلوکــه شــده بــود و حتــی در برخــی مــوارد

ایران دیگر نفت نمی دهد

جهــان بــا ترامــپ نیســتند و او را تاییــد

www.payamema.ir

عکس :تسنیم

بازهــم مخالفــان داخلــی حســن روحانــی دســت بــه

گفتوگــو را بهتریــن راه بــرای اداره کشــور اســت .پــس
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برنامــه آمــادهای دارد تــا برنامــه هســتهای خــود را ادامــه دهــد گفــت« :بلــه،
مــا برنامــهای مــدون و قانــون مشــخصی داریــم ،اخیــرا نیــز در پارلمــان
ایــران مصــوب کردیــم کــه در ازای اقدامــات آمریــکا چــه کاری را انجــام
دهیــم ،برنامــه ایــران در برابــر ســناریوهای مختلــف آمریــکا مشــخص اســت
مــا کاری میکنیــم کــه آمریکاییهــا پشــیمان شــوند ».وی اضافــه کــرد:
«آمریــکا تصــور میکــرد اگــر روســیه را تحریــم کنــد ،روســیه را منهــدم
کــرده امــا مــردم در روســیه زندگــی مــی کننــد و بــه کارهــای خــود مشــغول
هســتند و بــازار روســیه فعــال اســت ،نمیگویــم هیــچ مشــکلی وجــود
نــدارد ولــی اگــر مشــکلی وجــود دارد بــه خاطــر تحریــم آمریــکا نیســت .بنــا
بــر شــرایط موجــود نبایــد حرفهــای ترامــپ را خیلــی جــدی گرفــت ،مــن
فکــر نمیکنــم سیاســتمداران دنیــا امــروز حرفهــای او را جــدی بگیرنــد،
اگــر هــم ترامــپ کارهــای عجیــب و غریبــی انجــام میدهــد معمــوال در
مقابــل وی موضــع میگیرنــد».

نسخه جدید آیتاهلل مصباح برای جبهه پایداری
عضــو شــورای مرکــزی جبهــه پایــداری ،ضمــن بــی اطالعی از

ایلنــا وی در مــورد اینکــه آیــا جمنــا دعوتــی از جبهــه پایــداری

ترکیــب هیئــت مشــورتی جمنــا گفــت :اگــر جمنــا میخواهــد

بــرای معرفــی نماینــده در هیئــت مشــورتی داشــته اســت،

بــا مــا مشــورت کنــد کــه اکنــون چــه کاری بــرای نظــام

بیــان کــرد :اطالعــی نــدارم کــه ترکیــب هیئــت مشــورتی

ضــروری اســت توصیــه مــا بــه آنهــا ایــن اســت کــه همــه

چگونــه اســت ،لــذا توجــه مــا بــه امــور ذکــر شــده اســت و

یکپارچــه علیــه امریــکا باشــیم .مجیــد متقیفــر بــا اشــاره

بــه ایــن مســائل نمیپردازیــم .متقیفــر افــزود :اگــر جمنــا

بــه فعالیــت جبهــه پایــداری گفــت :دیــداري بــا آیــت هللا

میخواهــد بــا مــا مشــورت کنــد کــه اکنــون چــه کاری بــرای

مصبــاح انجــام شــده اســت و ایشــان حفــظ و ترویــج روحیــه

نظــام ضــروری اســت ،توصیــه مــا بــه آنهــا ایــن اســت کــه

انقالبــی ،کار گفتمانــی و فرهنگــی را مــورد تاکیــد قــرار دادهانــد

همــه یکپارچــه علیــه امریــکا باشــیم و انشــاءهللا دولــت هــم

و بایــد بــرای ایــن مــوارد برنامهریــزی شــود .بــه گــزارش

همراهــی داشــته باشــد تــا دشــمن ســوء اســتفاده نکنــد.

علوی به نمایندگان

مجلس پاسخ می دهد
خبر

یــک عضــو کمیســیون امنیــت
ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس گفــت کــه ســوال

از نظــر مــا ایــن مــوارد در حــد تخلــف اســت و جــرم

تعــدادی از نماینــدگان از وزیــر اطالعــات دربــاره علــت

ابالغ اخطاریه
ممنوع الخروجی
پرونده کالسه 9600458
بدینوســیله بــه آقــای مجتبــی
ایرانمنــش بدهــکار پرونــده کالســه فوق
ابــاغ میگــردد بابــت بدهــی مهریــه بــه
همســر خــود ممنوع الخــروج از کشــور

محســوب نمیشــود و در هــر صــورت بــرای همــه مــوارد

بازداشــت ادمینهــای برخــی از کانالهــای تلگرامــی

دفاعیــات الزم را داریــم .بــه گــزارش ایلنــا ،او بــا بیــان

در دســتور کار هفتــه آینــده صحــن علنــی مجلــس قــرار

اینکــه از نظــر دادگاه رســیدگی دادســرا ایرادهــای فراوانــی

گرفتــه اســت .رحیمــی در کانــال تلگرامــی خــود نوشــت

دارد و قــرار شــد جلســه تجدیــد شــود ،گفــت :مقــرر شــد

کــه وزیــر اطالعــات اعــام کــرده کــه ایــن وزارتخانــه هیــچ

در جلســه بعــدی نماینــده دادســتان دربــاره ایرادهــا

گونــه ورودی در بازداشــت و پرونــده ادمینهــای ایــن

م الف 690
رئیــس اداره اجــرای اســناد رســمی

پاســخ داده اســت و احتمــال میدهیــم کیفرخواســت

کانالهــا نداشــته و مرجــع امنیتــی دیگــری اقــدام بــه

بــرای اصــاح نواقــص بــه دادســرا برگــردد.

بازداشــت و پیگیــری رونــد محاکمــه آنهــا کــرده اســت.

کرمــان -ســیدرضا انصــاری

گردیــده ایــد.
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معـاون اداره كل راهـداری و حمل و
نقـل جـاده ای اسـتان كرمـان از
ثبـت  260هـزار و300سـفر در نیمـه نخسـت
امسـال در اسـتان كرمـان خبـر داد ، .مهـدی
صیفـوری اظهـار داشـت :ایـن میـزان سـفر
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته دو
درصـد کاهـش داشـته اسـت.وی افـزود:
تـردد بـا وسـایل نقلیـه شـخصی ،افزایـش
سـرویس و اسـتقبال از سـفرهای ریلـی و
هوایـی در سـفرهای بـرون اسـتانی و ...از
جملـه علـل کاهش سـفرهای انجام شـده با
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی در اسـتان
كرمـان اسـت.صیفوری ،همچنیـن بـا اشـاره
بـه جابجایـی دو میلیـون و 243هـزار
و500مسـافر در شـش ماه نخسـت امسال در
اسـتان گفت  :در سـال گذشـته نیـز این رقم
دو میلیـون و 335هـزار و  900مسـافر بـوده
اسـت کـه چهـار درصـد کاهـش را نشـان می
دهد.
مدیـر کل کانـون پـرورش فکـری
کـودکان و نوجوانـان اسـتان کرمان
از برگـزاری مرحلـه اسـتانی جشـنواره بیـن
المللـی قصـه گویـی نوجـوان در رفسـنجان
خبـر داد .محسـن روحی اظهار کـرد :مرحله

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

امیر رجبی
خبرنگار  /پیام ما
ســاختمان قدیمــی

کنســولگری

انگلیــس کــه در زمانــی کاربــری آن
تبدیــل شــده بــود بــه آغــل گوســفندان
 22مهــر ســال جــاری در فهرســت آثــار
تاریخــی ملــی ثبــت شــد.
زمــان ســاخت ســاختمان کنســولگری
ســابق انگلیــس بــه حــدود ســال هــای
 1208برمــی گــردد .محمــد علــی
گالب زاده رییــس کرمــان شناســی
در ارتبــاط بــا محــل کنســولگری
انگلیــس مــی گویــد :بــاغ آقــا در
انتهــای خیابــان شــهدا( زریســف)
کرمــان قــرار دارد کــه بــا قدمــت
بیــش از  200ســال یکــی از مراکــز
تاریخــی و ارزشــمند اســتان کرمــان
بــه شــمار مــی آیــد . .بعــد کــه

انگلیســی هــا بــه کرمــان آمدنــد

ســاختمان رقــم میخــورد.

کنســولگری را ایجــاد کردنــد و در

در نهایــت در صــورت جلســه پایــان

اینجــا «اس بــی آد» را راه انداختنــد

بازدیــد اســتاندار بــه رییــس شــرکت

و آقــای « اون فــری ســایکس» بــه

ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی

کرمــان نقــل مــکان کــرد و از آن پــس

منطقــه کرمــان اولتیماتــوم چهــار

ایــن بــاغ در اختیــار کنســولگری قــرار

ماهــه بــرای صــدور مجــوز بازســازی

گرفــت و ســرانجام بــه دســت شــرکت

داد البتــه اولتیماتومــی کــه همــراه بــا

نفــت افتــاد.

تهدیــد بــود .تهدیــدی کــه اســتاندار

آذر  94بــود کــه اســتاندار برنامــه

در قالــب شــوخی ولــی جــدی بیــان

بازدیــد

از

پروژههــای

شــهری

داشــت .در آن روز بــه صــورت ســر

نامه ثبت ملی این
ساختمان به استاندار
ارسال شد

فرهنگــی اســتان کرمــان در ســال

مونســان بــه رزم حســینی اســتاندار

زده از ایــن ســاختمان بازدیــد کــرد.
ســاختمانی بــه لطــف شــرکت ملــی
پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه
کرمــان و البتــه عــدم توجــه میــراث
هــای گذشــته بــه آغــل گوســفند بــدل
شــده اســت کــه اگــر آن روز ایــن
بازدیــد انجــام نمیشــد مشــخص
نبــود چــه

آینــدهای بــرای ایــن

کــه« :در اجــرای بنــد (ج) مــاده
واحــده قانــون تشــکیل ســازمان

سـامانه شمیم به کندی صورت پذیرد.

ســازمان

میراثفرهنگــی

مصــوب  1367مجلــس شــورای
اســامی مبنــی بــر ثبــت آثــار ارزشــمند
منقــول و غیرمنقــول فرهنگیتاریخــی
ذیربــط،

مراتــب

فهرســت آثــار ملــی ایــران بهثبــت
رســیده ،ابــاغ میگــردد».

افزايش خدمات رساني ،در روستاها به عنوان

يك بنگاه اقتصادي و مولد در جامعه
مدیــر امــور بــرق نواحــی كرمــان ،افزایــش

امــور بــرق نواحــی كرمــان ،بــا بیــان وجــود

خدمــات رســانی ،احــداث و اصــاح شــبكه

تعــداد قابــل توجــه روســتا در حــوزه عملیاتــی

بــرق در روســتاها بــه عنــوان یــك بنــگاه

امــور بــرق نواحــی گفــت :در راســتای اهــداف

اقتصــادی و مولــد جامعــه در دســتور كار

شــركت توزیــع و در جهــت تامیــن بــرق

مدیریــت توزیــع بــرق كرمــان قــرار دارد .مدیــر

پایــدار و مطمئــن ،ایــن امــور ســعی بــر ایــن

به پروندههای مهم مالیاتی است
مدیـرکل دفتـر مدیریـت ارزیابـی عملکـرد و
هماهنگـی هیاتهای رسـیدگی بـه تخلفات اداری
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور گفـت :آبـان موعـد
رسـیدگی گروهـی و دورهای بـه پروندههـای مهـم

درحالــی کــه ســال گذشــته ســاالری
نســب مدیــر شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی کرمــان گفتــه
بــود تــا خــرداد  96بازســازی آن کامــل
میشــود امــا روز گذشــته مدیــر
کل حفــظ و احیــا اداره کل میــراث
فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان کرمــان بــه «پیــام مــا»
میگویــد فــاز اول مرمــت آن تمــام
شــده وفــاز دوم آن کــه شــامل ترمیــم
حــدود  60درصــد پیشــرفت داشــته و
تــا ســه مــاه دیگــر تمــام میشــود.

ســال گذشــته مدیــر شــرکت ملــی
پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه

ایــن پــروژه ســازمان میــراث فرهنگــی

کنســولگری

نظــارت بــر رونــد کار دارد و شــرکت

انگلیــس پــس از بــه پایــان رســیدن

فرآوردههــای نفتــی کرمــان مســوول

پــروژه مرمتــی بــه مــوزه شــرکت

مرمــت بــوده و تمــام هزینههــا نیــز از

داشــته تــا در صــورت امــكان و تامیــن اعتبــار

وی گفـت :ايـن شـبكه بـه منظـور برقـدار

جدیــد و اصــاح شــبكه هــای موجــود در

بودجه سـال  ۹۵اجرا گرديده اسـت و در سـال

دســتوركار نســبت بــه احــداث تاسیســات
بخــش روشــنایی معابــر ورودی روســتاها و
تامیــن بــرق متقاضیــان فاقــد شــبكه اقــدام
نمایــد .علیــزاده بــا اشــاره بــه احــداث شــبكه
فشــار متوســط و فشــار ضعیــف روســتاهای
بخــش ماهــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر هشــت
میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون ریــال خبــرداد.

شهرداران محالت شهر کرمان
آتش نشان داوطلب شدند
آتش
نشانی

بازسازی کامل شاید تا
سه ماه دیگر

شــفیعی همچنیــن تاکیــد کــرد در

کرمــان گفتــه بــود

این بنا  200سال قدمت دارد

گرفتــه اســت.

تمــام قســمتهای آن میشــود

این ساختمان تبدیل
به موزه میشود

آبان ماه موعد رسیدگی گروهی
مالیات

کشــور

نفــت بــرای مرمــت و بازســازی قــرار

 31785مــورخ  22/5/1396در

اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن کـه

نقشـه بـرداری بـا اسـتفاده از گیرندههـای

ششــم مــاده ســوم قانــون اساســنامه

گفتــه بــود در ردیــف بودج ـهای وزارت

تشــریفات قانونــی الزم بهشــماره

مدیـرکل ثبـت اسـناد و املاک

قطعـی اینترنـت همـراه باعث شـده که روند

مجلــس شــورای اســامی و بنــد

تبدیــل خواهــد شــد.وی همچنیــن

کوچــه شــماره  17کــه پــس از طــی

در حال پیگیری است.

نقـاط دور افتـاده اسـتان کرمـان مشـکل

میراثفرهنگــی کشــور مصــوب 1364

ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی

کرمــان ،خیابــان زریســف ،انتهــای

منطقهای پسـته برای کل کشـور در رفسنجان

متوقـف میسـازد .وی گفـت :در برخـی از

بازســازی بنــا حداکثــر ظــرف مــدت چهــار مــاه انجــام

آقــا)» واقــع در اســتان کرمــان ،شــهر

آزمایشـگاه

رونـد کار سـامانههای الکترونیکـی ثبتـی را

همچنیــن مقــرر گردیــد مجــوز الزم جهــت بهســازی و

کنســولگری انگلیــس (خانهبــاغ

اداره اسـتاندارد رفسـنجان در نظـر گرفتـه

ثبتـی بـه مردم شـریف اسـتان میگـردد و

تابلــو تاریخــی بــا همــکاری میــراث اقــدام نماینــد.

ثبــت اثــر فرهنگیتاریخــی ”عمــارت

سـاختمان بهسـازی شـده و زمینـی بـرای

مخابراتـی و اینترنتـی مانـع از ارائه خدمات

وضعیــت فعلــی ســاختمان کنســولگری و نصــب

فهرســتهای

قدیمیتریـن اداره کشـور اسـت ،گفـت :ایـن

میشـود و قطعی و اختالل در سیسـتمهای

مدیــر شــرکت نفــت نســبت بــه مناســب نمــودن

کشــور در فهرســت آثــار ملــی و

اینکـه سـاختمان اداره اسـتاندارد رفسـنجان

مختلـف و بـه صـورت الکترونکـی ارائـه

بنــد ششــم صورتجلســه کــه در آن آمــده بــود « بایــد

نشــد بایــد جلســه تودیــع برگ ـزار کنیــم.

کرمــان در روز  22مهــر آمــده اســت

صنعتـی اسـتان کرمـان با اشـاره به

درصـد خدمـات ثبتـی از طریق سـامانههای

کرمــان در ســال  94اســتاندار کرمــان پــس از خواندن

شــود ».گفــت :اگــر پــس از چهــار مــاه ایــن کار انجــام

در نامــهای از طــرف علــی اصغــر

مدیـرکل اسـتاندارد و تحقیقـات

کل اسـکن شـده اسـت گفـت :بیـش از ۸۵

در جلســه جمــع بنــدی بازدیــد از پــروژه هــای شــهری

کــرد.

رفسنجان برگزار می شود.

بیـش از  11میلیـون برگ سـند در این اداره

تهدید استانداربه برکناری مدیر
شرکت پخش فرآورده های
نفتی

فاز دوم مرمت این ساختمان حدود 60درصد پیشرفت داشته و تا سه ماه دیگر کامل میشود

پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان

شـده

و نوجوانان استان کرمان از برگزاری مرحله استانی جشنواره بین المللی قصه گویی

ساختمان قدیمی کنسولگری انگلیس؛
از آغل گوسفند تا ثبت ملی

قصـه گویـی نوجـوان بـه میزبانـی کانـون

همچنیـن

هوا طی روزهای آینده در این استان خبر داد .مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان
نوجوان در رفسنجان خبر داد.

اسـتانی بیسـتمین جشـنواره بیـن المللـی

راهانـدازی

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان از کاهش سه درجه ای دمای

034-32117852
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گزیده ها

10003432117834

دمای هوا در کرمان کاهش می یابد

مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات
ایمنــی کرمــان از برگــزاری دوره عمومــی آمــوزش
آتــش نشــانی بــا حضــور بالغ  ۵۰نفــر از شــهرداران
محــات شــهر کرمــان خبــر داد.علــی عســکری

مالیاتـی در کل کشـور اسـت.محمد حسـن بازیـار در بازدیـد از اداره کل امـور

اظهــار کــرد :دوره عمومــی آمــوزش آتــش نشــانی بــا حضــور بالــغ بــر ۵۰

مالیاتـی اسـتان بـا بیـان اینکـه درصـد باالیـی از تخلفـات اداری از عـدم

نفــر از شــهرداران محــات شــهر کرمــان برگــزار شــد.وی ادامــه داد :ایــن

آگاهـی ،سـهل انـگاری و عـدم نظـارت کافـی اسـت اظهـار داشـت :دسـتگاه

دوره آموزشــی امــروز  ۲۵مهرمــاه در محــل ســالن ایــرج بســطامی واقــع

هـای نظارتـی بایـد در ایـن پرونده هـا ورود پیـدا کنند و جلـوی نقض قانون

در پــارک مــادر بــا هــدف افزایــش اعتمــاد و ارتبــاط متقابــل بیــن اتــش

را بگیرنـد .وی بـا اشـاره بـه بازرسـی هـای دوره ای پرونـده هـای مالیاتـی

نشــانی و ســاکنین محــات شــهر کرمــان برگــزار شد.عســکری همچنیــن

کـه قـرار اسـت انجام شـود ،گفـت :بازرسـی هـای دوره ای برای پیشـگیری

از ادامــه برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی آتــش نشــانی در قالــب

از قصـور ،حفـظ و صیانـت از نیـروی انسـانی اسـت .بازیـار بـه نقـش مهـم

آتــش نشــان داوطلــب خبــر داد و افــزود :شــهروندان بــرای ثبــت نــام

نظـارت درون سـازمانی اشـاره کـرد و گفـت :مراجع نظارتی درون سیسـتمی

شــرکت در دوره مذکــور بــه نزدیکتریــن ایســتگاه محــل ســکونت یــا ســایت

مـی تواننـد نقش بسـیار مهمی در کشـف ،اصالح و حتی پیشـگیری از بروز

اینترنتــی ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی کرمــان مــی تواننــد

تخلفـات و مفاسـد داشـته باشـند.

مراجعــه کننــد.

نمـودن  ۷روسـتا از محـل اعتبـارات بنـد (ه)
گذشـته در روسـتاي روغنوئيـه بخـش ماهـان
نيـز بـا اسـتفاده از سـامانه انـرژي خورشـيدي
بـرق ايـن روسـتا تاميـن وباحضور اسـتاندار و

مسـوولين بخـش ماهـان ايـن پـروژه بـه بهره

برداري رسـيد.

 ۱۴۵۰نفر نیروی

حق التدریس جذب شدند
آمـوزش

وی از جـذب  ۷۲۰نفـر از ایـن نیروها به عنوان

و پـرورش کرمـان

حـق التدریـس موقـت در اسـتان کرمـان طی

در خصـوص جـذب

سـال  ۹۴خبـر داد و افـزود :در مرحلـه بعـد

حـق

براسـاس اصالحیـه ای کـه مجلـس بـر ایـن

التدریـس توضیحاتـی را ارائـه کـرد و گفـت:

قانـون وارد کـرد شـرایط بـرای جـذب بیشـتر

تاکنـون هـزار و  ۴۵۰نفـر جذب شـده اند و در

نیـرو فراهـم شـد .محسـن بیگـی تصریـح

ایـن مرحلـه امکان جـذب نیروی مـازاد وجود

کـرد :امسـال براسـاس نیـاز مناطـق مختلـف

ندارد.محمدمحسـن بیگـی اظهـار کـرد :طبـق

اسـتان کرمـان و سـهمیه اختصاصـی از سـوی

قانونی که در سـال  ۹۳توسـط مجلس شورای

وزارتخانـه فراخـوان جذب حـدود  ۷۳۰تا ۷۴۰

اسلامی بـه تصویب رسـید آمـوزش و پرورش

نفـر نیـروی حـق التدریـس موقـت داده شـد

بایـد براسـاس شـرایط و ضوابط تعریف شـده

و ایـن در حالیسـت کـه براسـاس شـرایط در

در مناطـق مـورد نیاز نیروهای پیش دبسـتانی

اسـتان کرمـان میـزان نیـاز در نقـاط مختلـف

و شـرکت هـای خریـد آموزشـی را بـه عنـوان

متفـاوت اسـت و حتـی در برخـی مناطـق نیاز

حـق التدریـس جـذب کنـد.

بـه جـذب نیـرو وجود نـدارد.

سیاست

مدیـرکل

نیروهـای

موفقیت مقاله مدیرعامل صنایع فوالد کرمان (بردسیر) در کنفرانس 1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

بین المللی برلین آلمان

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

مقاله علمی دکتر علیرضا عکاف زاده با عنوان « بررسی ساختاری نظریه های

مدیریت محیط کسب و کار » در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و

034-32117852

تکنولوژی شهر برلین آلمان مورد پذیرش قرار گرفت.

پایان فروش حجمی اینترنت

اطالعـات گفتـه بود :بـا توجه

بـه اینکـه پیشـنهاد مطـرح شـده

فــروش قطــرهای اینترنــت آن هــم بــه

خــود دارنــد.

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات خبر

شــیوهای کــه اکنــون در ایــران اجــرا

آن طــور کــه ایســنا نوشــته بــا ایــن اوصاف

میشــود تقریبــا در هیــچ کجــای دنیــا

اپراتورهــای ارائــه دهنده اینترنــت موبایلی و

دادیــم قــرار بــود ایــن بســته نهایــی و در

مرســوم نیســت .ایــن نحــوه فــروش

ثابــت بــا ایجــاد بــازاری شــبه انحصــاری از

صــد روز اول اجرایــی شــود کــه مباحــث

اینترنــت در عــاوه بــر تحمیــل هزینههــای

امــواج اینترنــت بـرای خــود بــه نوعــی طــا

کارشناســی آن همچنــان بــا اپراتورهــا

غیرعادالنــه بــر مشــترکان در نهایــت از

اســتخراج مــی کننــد .هزینه ای کــه کاربران

و کمیســیون تنظیــم مقــررات مرجــع

ایجــاد فضایــی مطمئــن بــرای تولیــد

بابــت بســته هــای اینترنــت خــود پرداخت

تصویــب تعرفههــا اســت مــورد بررســی

محتــوای ملــی نیــز جلوگیــری میکنــد.

میکننــد ،بعضــا متناســب بــا خدمتــی کــه

قـرار مــی گیــرد ،فکــر مــی کنــم در جلســه

بحــث اینترنــت حجمــی کــه از اواخــر دوره

دریافــت میکننــد نیســت و بســا باالتــر از

بعــدی کمیســیون مــا بـرای تصمیــم نهایی

وزارت محــدود واعظــی در وزارت ارتباطــات

آن اســت.

وارد شــور شــویم.

و فنــاوری اطالعــات مطــرح شــد؛ یکــی
از جدیتریــن مســائلی اســت کــه ایــن
روزهــا اکثــر کاربــران اینترنــت کشــور بــه
نوعــی پیگیــر آخریــن اخبــار از اجـرای این
طــرح بــزرگ ملــی هســتند .همانطــور کــه
میدانیــد اینترنــت در هیــچ کجــای دنیــا
بــه صــورت حجمــی بــه مصــرف کننــدگان
ارائــه نمیشــود .آنهــم بــا ایــن قیمــت کــه
بــه شــهروندان ایرانــی فروختــه میشــود.
اینترنــت در بســیاری از کشــورها با ســرعت
باالتــر و دسترســی آســانتر بــه صــورت
نامحــدود ارائــه میشــود و اپراتورهــا
هــم بــا ارائــه اینترنــت پرســرعتتر و
باکیفیتتــر ســعی در جلــب مشــتریان

وزیـر

پیشـین ارتباطات و فناوری

داده و گفتــه اســت :طبــق وعــدهای کــه

درغیرحجمی کردن اینترنت
وحدت نظروجود دارد

محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات -دربــاره اینترنــت
حجمــی گفتــه کــه در در رابطــه بــا کاهــش
هزینههــای اینترنــت و خــارج کــردن آن از
حالــت حجمــی وحــدت نظــر وجــود دارد.
اینترنــت حجمــی و تعرفــه هــای آن یکــی

از موضوعــات ثابتــی اســت کــه از روز اولــی
کــه مشــغول بــه کار شــدیم بــر اجـرای آن
تاکیــد داشــتیم.
وی از تصمیــم نهایــی بــرای تعییــن
تکلیــف اینترنــت حجمی در جلســه بعدی

تدوین مکانیزم حذف
اینترنت حجمی روزهای
آینده

پیــش از ایــن وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در ابتــدای وزارت خــود بــا بیــان
ایــن کــه در حــال حاضــر حــذف اینترنــت
حجمــی جــزو نخســتین دســتورات
کار ماســت ،صراحتــا گفتــه بــود :تــاش
میکنیــم ظــرف کمتــر از یــک مــاه مکانیزم
جدیــد آن بــا حــل اشــکال تهیــه شــود.
او همچنیــن گفتــه بــود :حــذف اینترنــت
حجمــی جــزو اولیــن برنامههــای وزارتخانه
اســت .اشــکاالتی از ســوی کاربــران بــه

کارگران زغالسنگ البرز شرقی

تعهدنامه ایمنی امضا کردند
به گفته معدنچیان زغال سـنگ البرز

محیـط زیسـت خبـر میدهنـد.

شـرقی در روزهای اخیـر مدیریت این

براسـاس ایـن اظهـارات از حـدود یک

واحد معدنی از آنها خواسـته اسـت تا

هفتـه قبـل از طـرف مدیریـت معـدن

در رابطـه بـا ادامه فعالیتهای شـغلی

زغالسـنگ البـرز شـرقی فرمهای تک

خـود برگـه تحـت عنـوان تعهدنامـه

برگـی در میـان کارگـران ایـن واحـد

ایمنـی ،بهداشـت و محیـط زیسـت

معدنی توزیع شـده اسـت کـه بر روی

امضـاء کننـد .شـماری از کارگـران

سـربرگ آنها عنـوان «تعهدنامه ایمنی

معـدن زغالسـنگ البـرز شـرقی از

و بهداشـت و محیـط زیسـت» درج

تصمیـم کارفرمـای خـود در خصـوص

شـده اسـت.تعهدنامه مذکور مشـتمل

اخـذ تعهدنامـه ایمنـی و بهداشـت و

بـر  18مـاده اسـت و در قسـمت

حضور پررنگ گل گهر در نمایشگاه

توانمندی های استان کرمان در مشهد مقدس

www.payamema.ir
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محمـود واعظـی

در روزهای آینده

7

صمت

در خصـوص تعرفههـای اینترنـت
ثابـت مبتنـی بـر اتصـال مـورد

عملیات شارژ کوره فلش

ذوب مس سرچشمه هفته

آینده آغاز میشود

اسـتقبال کاربران قـرار نگرفته قرار

شـد اجـرای آن متوقف و دسـتور
دادم کمیتـه بررسـی تعرفـه هـا
مجـددا پیشـنهادی بـا رعایـت
منافـع و مصالـح کاربـران تهیـه و

ارائـه کند.

ایــن طــرح وارد شــده بــود کــه اجــرای
آن متوقــف شــد .االن ایــن امــر جــزو
نخســتین دســتورات کار ماســت کــه
تــاش میکنیــم ظــرف کمتــر از یــک مــاه
مکانیــزم جدیــد آن بــا رفــع اشــکال تهیــه
شــود.اما ایــن اشــکاالت کــه وزیــر ارتباطات
از آن یــاد کــرده بــود چــه بودنــد؟ در ابتدای
اجـرای طــرح اینترنــت نامحــدود و زمانــی
کــه تعرفههــا اعــام شــد ،مشــخص شــد
ایــن اینترنــت ،آنطــور کــه کاربـران تصــور
میکردنــد نامحــدود نیســت .بــه طوریکــه
کاربـران متوجــه شــدند همــان طــرح های
قبلــی بســیار بــه صرفــه تــر از اینترنــت
مثــا نامحــدود ارائــه شــده اســت.

مدیـر مـس منطقـه کرمـان صبـح روز گذشـته در جلسـه تولیـد سرچشـمه
اعلام کـرد :بـا تلاش جهـادی همـه واحدهـای توسـعه ای ،تولیـدی و
پشـتیبانی مـس ،عملیـات شـارژ کـوره فلـش سرچشـمه ،بعـد از تعمیـرات
صـورت گرفتـه ،بـه حـول و قـوه الهـی هفتـه آینـده آغـاز میشـود.
محمـد حسـنی در خاتمـه جلسـه تولیـد با اشـاره بـه حادثه هفدهم شـهریور
در کـوره فلـش گفـت :ایـن حادثـه ،ظرفیـت تبدیـل شـدن بـه یـک فاجعـه
را داشـت ،امـا بـا جانفشـانی و احسـاس مسـئولیت همـه افـراد حاضـر در
روز حادثـه ،از بـروز فاجعـه انسـانی و خسـارت غیـر قابـل جبـران تجهیـزات
جلوگیری شـد.

ابتدایـی آن از زبـان کارگر امضاء کننده
آمـده اسـت ...« :بدیـن وسـیله تایید
مینمایـم که در دوره آموزشـی ایمنی،
بهداشـت و محیـط زیسـت حضـور
یافتـه و آموزشهـای ایمنـی الزم را
بـه خوبـی فراگرفتـهام و بـا تمامـی
محتویـات آن به خوبی آشـنا شـدهام.
همچنیـن متعهـد میشـوم کـه تمـام
مـوارد آموزشـی ایمنـی ،بهداشـت و
محیـط زیسـت ( )H.S.Eکه برخی از
موارد آموزشـی مهم آن به شـرح ذیل
میباشـد را در طـول مـدت کار خـود
در شـرکت معـادن زغالسـنگ البـرز
شـرقی شـاهرود رعایـت نمایـم .

مدیـر مـس منطقـه کرمـان افـزود :ایـن حادثـه در زمـان راه انـدازی اتفـاق
افتـاد ،بنابرایـن پیمانـکار مربوطـه تمـام مسـئولیت حقوقی و قانونـی و مالی
آن را بـر عهـده گرفـت و بـا توجـه به بیمـه بودن تجهیـزات ،روز بعـد از حادثه
نیـز کارشناسـان بیمـه در محـل حادثـه حضـور یافتنـد و بـه تعیین خسـارت
پرداختنـد و خسـارت وارده از طریـق بیمـه و پیمانـکار جبـران میشـود.
محمـد حسـنی بـا اشـاره بـه اینکـه حـوادث پیـش بینـی نشـده در انجـام
پروژههـا امـری طبیعـی اسـت ،گفـت :بـرآورد اولیـه مـدت زمـان بازسـانی و
تعویـض و نصـب تجهیـزات خسـارت دیـده چهار ماه بـود که با تالش شـبانه
روزی همـکاران مـا و پرسـنل پیمانـکار ،در کمتر از  ۴۵روز کار به انجام رسـید
و همـکاران مـا از ایـن حادثـه درسهـای زیـادی آموختند.مدیر مـس منطقه
کرمان افزود :در شـش ماهه نخسـت امسـال مس محتوای معدنی بیش از
برنامـه تولید شـده و درآمد شـرکت وابسـته بـه مس محتوای معدنی اسـت
و ایـن حادثـه تاثیـری در مبلـغ فـروش خارجـی نداشـته و تعهـدات داخلـی
نیـز تمـام و کمـال انجـام شـده و کاتـد عرضه شـده در بـورس داخلـی فلزات
بیـش از میـزان تقاضا بوده اسـت.

 ۴میلیارد سهم فوالد خوزستان
در بورس عرضه میشود

در نمایشـگاه توانمندی های اسـتان کرمان که از دوشـنبه ۲۵

اسـتان کرمـان در اسـتان خراسـان رضـوی و ایجـاد تفاهمات

تعــداد چهــار میلیــارد ســهم شــرکت فــوالد خوزســتان روز

اوراق بهــادار عرضــه مــی شــود.بر اســاس ایــن گــزارش؛ ایــن

مهرمـاه بـه مـدت چهـار روز در محـل دائمـی نمایشـگاههای

همـکاری هـای متقابـل دو اسـتان بـر پـا مـی شـود ،علاوه

هشــت آبــان در بــورس اوراق بهــادار عرضــه مــی شــود .تعداد

میــزان ســهام بــه قیمــت پایــه هــر ســهم  4466ریــال بــه

بینالمللی مشـهد برگزار می شـود ،شـرکت معدنـی و صنعتی

بـر نهادهـا و موسسـات خصوصـی و دولتـی شـرکت هـای

چهــار میلیــارد و  205میلیــون و  901هــزار و  323ســهم

صــورت  25درصــد نقــد و بقیــه اقســاط روانــه میــز فــروش

گل گهـر و جمعـی از شـركت هـای وابسـته حضـوری پررنگ

اقتصـادی اسـتان کرمـان نیـز حضـور دارند.شـرکت معدنـی و

معــادل  29.06درصــد از ســهام شــرکت فــوالد خوزســتان

میشــود ،کــه خریــدار بایــد وجــه نقــد معاملــه را طــی 9

خواهنـد داشـت.این نمایشـگاه بـه منظـور معرفـی توانمنـدی

صنعتـی گل گهـر به همراه شـرکت های جهان فوالد و توسـعه

توســط ســازمان خصوصیســازی بــه وکالــت از ســوی

روز کاری بــه حســاب خصوصیســازی واریــز و بقیــه را بــه

هـای اقتصـادی ،کشـاورزی ،صنعتـی ،معدنـی ،گردشـگری

آهـن و فـوالد گل گهـر در ایـن نمایشـگاه شـرکت مـی کند.

شــرکت ســرمایهگذاری پاینــدگان روز هشــت آبــان در بــورس

صــورت اقســاط شــش ماهــه در مــدت ســه ســال بپــردازد.

جوالن ایرالینهای

خارجی در بازار اربعین
تجارت

بـا وجـود آنکـه سـازمان هواپیمایی
بـا همـکاری شـرکتهای ایرانـی
بـرای سـفرهای اربعین امسـال نیز

 3ابرپروژه ملی در حوزه
انرژی اجرایی میشود
خبر

دبیـر سـتاد توسـعه فناوریهـای
حـوزه انـرژی از اجرای  3ابـر پروژه
ملـی توسـط این سـتاد خبـر داد و

گول دستگاههای تصفیه
آب را نخورید!
خبر

مدیـرکل دفتـر بهداشـت آب و
فاضلاب کشـور گفـت :کیفیـت
آب در تهـران بـه گونـهای اسـت که

تابستان  ۷۹۵هزارفرصت
شغلی جدید ایجاد شد
تجارت

معـاون اول رییـس جمهـور
بـا بیـان اینکـه در فصـل بهـار
امسـال  ۷۰۳هـزار شـغل ایجاد

نـرخ مصوبـی ماننـد سـالهای گذشـته تعییـن کـرده ،امـا به

گفـت :کمـک بـه ایجـاد واحدهـای

بـه هیـچ عنـوان نیاز بـه اسـتفاده از دسـتگاههای تصفیه آب

شـد ،گفـت :ایـن شـاخص در تابسـتان سـال جـاری بـه

نظـر میرسـد حضور ایرالینهـای خارجی در این بازار برایشـان

زبالهسـوز در شـهرهای شـمالی ،حوزه خودروهای الکتریکی

نیسـت و بایـد به ایـن موضوع نیز توجه کرد که دسـتگاههای

۷۹۵هـزار شـغل رسـید .اسـحاق جهانگیـری گفـت :رمـز

سـودی قابـل توجـه خواهـد داشـت.طبق برنامهریـزی صورت

و ذخیرهسـازی انـرژی عناویـن ایـن ابـر پروژههـا هسـتند

غیراسـتاندارد تصفیـه آب نـه تنهـا موجـب افزایـش کیفیـت

بقـا و اسـتمرار حیـات بنـگاه هـای تولیـدی ایـن اسـت

گرفتـه هزینـه بلیت رفت و برگشـت در مسـیر تهـران به نجف

کـه اقدامـات اجرایـی الزم بـرای هریـک آغـاز شـده اسـت.

نمیشـوند ،بلکـه آلودگیهایـی را نیـز در آب ایجـاد میکننـد.

کـه در فضـای رقابـت بیـن المللی حضور داشـته باشـیم

و بغـداد بـرای هـر نفـر یـک میلیـون و  ۲۰۰هـزار تومـان و بین

سـیروس وطنخـواه مقـدم بـه طراحـی چندیـن برنامه ملی

سیدهوشـیار اعظم واقفی در حاشـیه سـیزدهمین نمایشگاه

و حتـی بـرای ورود بـه بـازار داخـل نیـز نیازمنـد کیفیـت

مشـهد و نجـف و بغـداد یک میلیون و  ۵۰۰هـزار تومان در نظر

در حـوزه انـرژی اشـاره کـرد و گفت :این برنامههـای ملی در

آب در نشسـتی بـا بیـان اینکـه  ۷۰درصـد آب تهـران از منابع

و رقابـت هسـتیم .اینکـه فکـر کنیـم هـر کاالیـی بـا هـر

گرفتـه شـده اسـت .بلیتهـای یک نفـره از مبدا تهـران نیز به

حوزههـای کلیـدی و اولویـتدار کشـور اسـت کـه در آن ها با

سـطحی تامین میشـود اظهار کرد :کیفیت آب تهران در اکثر

کیفیتـی تولیـد کنیـم و مـردم مجبـور بـه خریـد آن هـا

دو شـهر اصلـی عـراق نرخـی  ۶۰۰هـزار تومانی خواهد داشـت.

چالـش و مشـکلی مواجه هسـتیم.

مناطـق یکسـان و یکنواخـت اسـت.

هسـتند ،دوره آن گذشـته اسـت.
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روزنامه « خبر شمال »

در گزارشی

به محروم بودن 70درصد روستاهای شرق

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

در این صفحه برای اطالع از مهم ترین خبرهای دیگر
استانها صفحه اول برخی روزنامههای محلی را آورده ایم .

034-32117852

فارس

روزنامه «افسانه »

از ایمن سازی بازار

وکیل خبر داد.

اصفهان

مازندران از خدمات مخابراتی پرداخت.

خراسان
جنوبی

جنوب
کرمان

خراسان
شمالی

روزنامه «خراسان جنوبی»

از 68

هرمزگان

روزنامه « دریا»

در گزارشی از کمبود

پایگاه امدادی در بندرعباس خبر داد .

این استان خبر داد.

در گزارشی

به احتمال تغییر پروازهای ماهان از آبان ماه

بوشهر

پرداخت.

روزنامه «خراسان شمالی»

روزنامه «پیام عسلویه»

از کشف

زمین خواری  1/5میلیارد ریالی در شهرستان
برازجان خبر داد.

از

روشن شدن چراغ بخش آنکولوژی در بجنورد
خبرداد.

هزارنفر جمعیت اضافه در این استان خبر
داد .

میلیارد تومان ،سهم اشتغال  5هزار روستایی

روزنامه «کاغذ وطن»

روزنامه «اصفهان امروز»

از 800

البرز

روزنامه «پیام آشنا »

در گزارشی به

کشف کاالی قاچاق در پوشش بار سبوس در
البرز خبر داد.

آذربایجان
شرقی

خراسان
رضوی

همدان

روزنامه «مهد تمدن»

در گزارشی

به آغاز ارتقا جایگاه روابط عمومی آذربایجان

پرداخت.

روزنامه «خراسان رضوی»

در

گزارشی به واکنش ها در خصوص اعتراض
نماینده نیشابور پرداخت.

روزنامه « سپهر غرب»

از مجوز

نداشتن  60درصد عطاری های کرمانشاه خبر
داد .

دنیای متفاوت حیوانات در اعماق اقیانوسها
تصاویری که در گزارش زیر مشاهده میکنید برای مستندی با عنوان «سیاره آبی  »۲از
اعماق اقیانوس تهیه شده و بخش کوچکی از شگفتیهای دنیای زیبای زیر آب را نشان
میدهد .بی بی سی

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

یک فالمینگو که برای غذا خوردن در تاالبی در روستای برسکا انگلستان توقف کرده است در
عکس نشنال جئوگرافیک به تصویر کشیده شده است.

نگاه
034-32117852
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محاکمه ایستادند

کیفرخواســت متهمــان پرونــده معــروف

بــه «خرچنــگ هــای ســیاه» در حالــی بــه
اتهــام افســاد فــی االرض و دیگــر اتهامــات
ســنگین از ســوی نماینــده دادســتان مشــهد
صــادر شــد کــه بــه اتهــام «تجــاوز بــه عنــف»
متهمــان ایــن پرونــده در دادگاه کیفــری یــک
خراســان رضــوی رســیدگی مــی شــود .معــاون
دادســتان مشــهد گفــت :بــا توجــه بــه ایــن
کــه اقدامــات مجرمانــه و خشــن متهمــان
موجــی از وحشــت را در شــهر ایجــاد کــرده بود،
پرونــده مذکــور از زوایــای مختلف در دادســرای
عمومــی و انقــاب مشــهد مــورد بررســی قــرار

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

 3سارق  800خودرو را در تهران دزدیدند

رییس کالنتری  131شهرری از کشف سرقت  800خودرو در تهران با دستگیری سه
دزد خبر داد.

034-32117852
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«خرچنگهای سیاه» پای میز

10003432117834

باشــند.

ســابقه خبرماجــرای هولنــاک پرونــده معــروف

قاضــی حیــدری بــا اشــاره بــه ایــن کــه برخــی

بــه «خرچنــگ هــای ســیاه» از اردیبهشــت

از جرایــم بــه صــورت مســتقیم در دادگاه هــای

گذشــته زمانــی در دســتور کار پلیــس آگاهــی

کیفــری رســیدگی مــی شــود ،خاطرنشــان

خراســان رضــوی قــرار گرفــت کــه زنــی بــا

کــرد :اتهــام تجــاوز بــه عنــف از جملــه

مراجعــه بــه اداره جنایــی پلیــس آگاهــی

مصادیقــی اســت کــه بایــد در دادگاه کیفــری

خراســان رضــوی پــرده از اعمــال شــیطانی

براســاس کیفرخواســت صــادر شــده از ســوی

یــک بــه آن رســیدگی شــود و در پرونــده

اعضــای یــک بانــد برداشــت .او گفــت :ســوار

نماینــده دادســتان مشــهد ،دو تــن از متهمــان

معــروف بــه «خرچنــگ هــای ســیاه» نیــز هــر

خودرویــی شــدم کــه آرم تاکســی تلفنــی

پرونــده بــه اتهــام مشــارکت در آدم ربایــی و

پنــج متهم بــا همیــن اتهــام در دادگاه محاکمه

داشــت امــا فــردی کــه در صندلــی جلــو

ســه تــن دیگــر نیــز بــه اتهــام معاونــت در

مــی شــوند و رای قضــات بــا تجربــه دادگاه

نشســته بــود بــا توقــف خــودرو بــه صندلــی

آدم ربایــی پــای میــز محاکمــه قــرار مــی

کیفــری پــس از برگــزاری جلســات محاکمــه

عقــب آمــد و تیغــه چاقــو را زیــر گلویــم

گیرنــد .وی اضافــه کــرد :ایــن در حالــی

صــادر خواهــد شــد چــرا کــه جلســات دادگاه

گذاشــت و بــه ســمت جــاده نیشــابور حرکــت

اســت کــه برخــی از اعضــای ایــن بانــد بــا

در ایــن زمینــه غیرعلنــی برگــزار مــی شــود.

کردنــد .وقتــی بــه نیــت شــوم آن هــا پــی

اتهامــات دیگــری ماننــد ایــراد ضــرب و جــرح،

وی گفــت :در عیــن حــال اتهــام افســاد فــی

بــردم ،التمــاس کــردم ،گریــه کــردم و گفتــم

نگهــداری تجهیــزات غیرمجــاز واقــام کنترلــی

االرض متهمــان و دیگــر اتهاماتــی کــه در

فرزنــد کوچکــی دارم کــه منتظــرم اســت،

ماننــد افشــانه فلفلــی ،ســرقت ،شــرب خمــر

دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد بــرای آن

اگــر رهایــم کنیــد همــه اموالــم را مــی دهــم

و نگهــداری مشــروبات الکلــی نیــز روبــه رو

کیفرخواســت صــادر شــده اســت ،در یکــی از

ولــی آن هــا بــی شــرمانه مــرا بــه یــک چهــار

هســتند کــه بایــد پاســخ گــوی اعمــال خــود

شــعب دادگاه انقــاب ،رســیدگی خواهــد شــد.

دیــواری بردنــد و آزار دادنــد.

گرفــت و اتهــام «افســاد فــی االرض» بــه آنــان

گزیده ها
یــک وکیــل دادگســتری مدعــی شــد کــه بــا
حکــم جلبــی مالــک باشــگاه نفــت تهــران را
همــراه بــا مأمــوران کالنتــری مــرزداران بازداشــت کــرده
اســت.آن طــور کــه رکنــا نوشــته ایــن وکیــل گفتــه در
خصــوص دســتگیری حمیدرضــا جهانیــان ،مالــک
باشــگاه نفــت طالییــه تهــران اظهــار داشــت :او
دســتگیر شــده و اکنــون هــم در کالنتــری 139
مــرزداران اســت .جهانیــان حتــی از مأمــوران کالنتــری
خواهــش کــرد کــه چــون مالــک یــک باشــگاه لیــگ
برتــری اســت ،بــه او دســتبند نزننــد و درخواســت
دیگــری هــم داشــت کــه بــه بازداشــتگاه عمومــی
نرود.
زوج نیکــوکار البــرزی در اقدامــی خداپســندانه
یــک زندانــی قدیمــی و  36زن و مــرد بدهــکار
زندانــی را با پرداخت پول آزاد کردند.
ســارق ســه میلیــارد ریالــی خانــه هــای

تفهیــم شــد.

اصفهــان در زمــان فــرار دســتگیر شــد.

قاضــی «حســن حیــدری» افــزود :اگرچــه

ســرهنگ «ســتار خســروی» رییــس پلیــس آگاهــی

اتهامــات ســنگین دیگــری در پرونــده مذکــور

اصفهــان گفــت :در پــی دریافــت شــکایات مردمــی

مطــرح بــود امــا بررســی همــه جوانــب و

مبنــی بــر ســرقت از منــازل درغــرب شــهر اصفهــان

اقدامــات وحشــتناک متهمــان از مصادیــق

رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارآگاهــان

تصریــح شــده «افســاد فــی االرض» در قانــون

پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.وی افــزود :کارآگاهــان بــا

اســت کــه مــورد توجــه دادســتانی مشــهد

تحقیقــات پلیســی ســارق را شناســایی و پــس از

قــرار گرفــت.آن طــور کــه رکنــا نوشــته معــاون

هماهنگــی بــا مقــام قضائــی در یــک عملیــات

دادســتان مرکــز خراســان رضــوی بــا اشــاره

غافلگیرانــه در حالیکــه قصــد فــرار بــه ســمت یکــی از

بــه دیگــر اتهامــات اعضــای بانــد معــروف

اســتان هــای همجــوار را داشــت دســتگیر کردند.ایــن

بــه «خرچنــگ هــای ســیاه» تصریــح کــرد:

مقــام انتظامــی بیــان داشــت  :متهــم در بازجوئــی

کودک دو ساله قربانی

هوس بازی مادرش شد

دوسـت پسـر مادر یک کودک دو سـاله بعد از تجاوز به

تلاش کـردم او را سـاکت کنـم نتوانسـتم ،کـه در آخـر

ایـن پسـر بچـه او را در رشـت به قتل رسـاند .به گزارش

سـر کـودک دو سـاله را چنـد مرتبـه بـه دیـوار کوبیـدم.

گـروه جنایـی رکنا ،این حادثه تلـخ ۲۲مهرماه در الکانی

پزشـکان بیمارسـتان پـس از بررسـی و معاینـه کـودک

رشـت درحالـی لـو رفت که همسـایه ها صـدای فریاد و

اعلام کردنـد کـه درصد هوشـیاری اهورا به سـه رسـیده

جیغ کودک معصوم را شـنیده و به خانه کودک مراجعه

اسـت و بعـد از گذشـت چنـد سـاعت تلاش پزشـکان

کردنـد و حتـی سـعی کردنـد تـا در خانـه را بـاز کنند که

سـرانجام صبـح دیروز بر اثر شـدت جراحـات وارده این

موفـق بـه ایـن کار نشـدند.آن طـور کـه رکنـا نوشـته در

کـودک بـی گنـاه جـان سـپرد .شـش مـاه پیـش مادر

ادامـه همسـایه ها بـا پلیس  ۱۱۰تمـاس گرفتند و پس

اهـورا پـس جدا شـدن همسـرش ،با این مرد شـیطان

از رسـیدن پلیـس و شکسـتن در بـا بـدن خـون آلود و

صفـت ارتبـاط برقرار کرده اسـت و هم اکنون مـادر اهورا

عریـان اهورای دو سـاله که روی زمیـن افتاده و ناپدری

بـه عنـوان شـریک جـرم دربازداشـت آگاهـی رشـت به

شـیطان صفـت روی مبل نشسـته بود .مـردم بالفاصله

سـر مـی برد.

اهـورا آزار دیـده را به بیمارسـتان پورسـینا رشـت منتقل
کردند.مـردی کـه درخانه بـوده ابتدا گفت که مـن پدر او
هسـتم و اهورا در حمام افتاده اسـت و من شـوکه شده
ام ،امـا ایـن گفتـه هـا توسـط همسـایه ها نـزد پلیس
تکذیب شـد و در ادامه مشـخص شـد او دوسـت پسـر
مادر اهورا اسـت.
بنابـه ایـن گـزارش ،قاتـل اهورا عصـر  ۲۳مهر ماه سـال
جـاری در اداره آگاهـی رشـت بـه آزار و اذیـت و قتـل
اهـورا اعتـراف کـرد و در ادامـه اظهاراتـش گفـت :زمانی
کـه اهـورا را مـورد تجـاوز قـرار دادم از درد و خونریـزی
زیـاد گریـه کـرد و مـدام فریـاد مـی زد و مـن هرچـه

 15سال زندان برای

مردان شیطان صفت
خبر

دو مـــرد شـــیطان صفـــت کـــه
پـــس از ســـوار کـــردن دختـــر
جـــوان در نقـــش مســـافرنما
ســـناریوی شـــومی را رقـــم زده

بودنـــد بـــه  15ســـال زنـــدان محکـــوم شـــدند 27 .مـــرداد
ســـال  94دختـــر  25ســـالهای بـــه نـــام «نســـرین» بـــه
اداره پلی ــس آگاه ــی رف ــت و ب ــا تس ــلیم ش ــکایتی گف ــت:
عصـــر دیـــروز بـــرای بازگشـــت بـــه خانـــه ســـوار یـــک
خ ــودرو مس ــافربر ش ــدم در حال ــی ک ــه م ــرد دیگ ــری ه ــم
کن ــار رانن ــده نشس ــته ب ــود .ب ــا گذش ــت چن ــد دقیق ــه در راه
متوج ــه ش ــدم رانن ــده مس ــیر دیگ ــری مــیرود .بع ــد ه ــم
رانن ــده و همدس ــتش ب ــا زور و تهدی ــد و ب ــدون توج ــه ب ــه
التماسهایـــم مـــرا بـــه قرچـــک بردنـــد و پـــس از توقـــف
در یـــک محـــل خلـــوت ،کتکـــم زدنـــد و بـــا زور بـــه مـــن
تع ــرض کردن ــد .آنه ــا س ــپس م ــرا س ــوار ماش ــین کردن ــد
و راه افتادنـــد تـــا اینکـــه راننـــده ،بیـــن راه بـــرای خریـــد
مقابـــل یـــک مغـــازه کنـــار جـــاده ایســـتاد و منهـــم

بالفاصل ــه پی ــاده ش ــدم و از چن ــد م ــرد ک ــه آنج ــا حض ــور
داشـــتند تقاضـــای کمـــک کـــردم .آنهـــا هـــم راننـــده و
همدســـتش را دســـتگیر کردنـــد و بـــا پلیـــس تمـــاس
گرفتنـــد کـــه بـــا کمـــک مأمـــوران بـــه شـــهر رســـیدم.
بـــا طـــرح ایـــن شـــکایت راننـــده و دوســـتش تحـــت
بازجویـــی قـــرار گرفتنـــد و ســـپس بـــا دســـتور قضایـــی
روانـــه زنـــدان شـــدند .ســـرانجام دادگاه کیفـــری یـــک
اس ــتان ته ــران ب ــه ریاس ــت قاض ــی ش ــقاقی و ب ــا حض ــور
قاضـــی رســـتمی -مستشـــار دادگاه -محاکمـــه ایـــن دو

هــای پلیــس بــه ســرقت ســه میلیــارد ریــال امــوال از
منــازل شــهروندان در غــرب شــهر اصفهــان اعتــراف
کرد.
فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از دســتگیری
قاتــل فــراری در کمتــر از پنــج ســاعت پــس از
وقــوع قتــل توســط نیروهــای پلیــس آگاهــی ایــن
شهرستان خبر داد.
سرپرســت دادســرای عمومــی و انقــاب
شهرســتان منوجــان اســتان کرمــان از
دســتگیری یــک قاتــل فــراری در کمتــر از  9ســاعت در
ایــن شهرســتان خبــر داد .امیــد رضایــی روز ســه
شــنبه در جمــع خبرنــگاران افــزود :روز گذشــته پــس

بررسـی های پزشـکی قانونی آزار جنسی
را تاییـد کـرده و همچنیـن بهعلـت آزار و

از اعــام مرکــز فوریتهــای پلیــس  110مبنــی بــر یــک
مــورد ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی در شهرســتان
منوجــان بالفاصلــه بازپــرس پرونــده بــه همــراه

اذیت هایی که از سوی ناپدری روی بدن

کارگاهــان پلیــس آگاهــی در محــل وقــوع حادثــه

کودک ایجاد شـده ،صـورت کودک کبود و

حاضــر شــدند .وی اظهــار کــرد :پــس از تحقیقــات

دنده های این پسـر بچه شکسـته شـده
اسـت.طبق آخرین خبرهای رسیده پیکر

اولیــه میدانــی مشــخص شــد ســه بــرادر بــه دلیــل
اختــاف بــر ســر یــک حلقــه چــاه آب بــا یکدیگــر
درگیــر مــی شــوند کــه در ایــن نــزاع بــرادر بزرگتــر بــا

کـودک دو سـاله رشـتی روز گذشـته بـه

وارد کــردن ضربــات متعــدد چاقــو دو بــرادر دیگــر را بــه

خاک سـپرده خواهد شـد.

شدت زخمی می کند.

سارق مسلح طالفروشی خانی آباد

در یک قدمی اعدام
سرقت

دزد مســلح طالفروشــی خانــی

در شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران پــای

آبــاد کــه  20روز قبــل از ســرقت

میــز محاکمــه ایســتاد.در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده

مســلحانه دســت بــه جنایــت زده

پــدر و مــادر قربانــی در جایــگاه ویــژه ایســتادند و بــرای قاتــل

بــود در برابــر حکــم قطعــی قصاص

پسرشــان حکــم قصــاص خواســتند.

زندانـــی را آغـــاز کـــرد.

قــرار گرفــت .بــه گــزارش گــروه جنایــی رکنــا ،پیــام 32ســاله

آنهــا در جلســه دادگاه بــا اشــاره بــه متهــم گفتنــد :ایــن مــرد

در ابتـــدای جلســـه ،وکیـــل مدافـــع دختـــر جـــوان بـــا

کــه بیســتم مــرداد  94همــراه بــا دوســتانش بــه طالفروشــی

پــس از قتــل پســرمان گریخــت ،مــا نشــانی از او نداشــتیم

ط ــرح ش ــکایت از دو مته ــم از دادرس ــان دادگاه خواس ــتار

ســهرابی در خانــی آبــاد دســتبرد زده و چهــار کیلــو گــرم طــا

امــا شــاهدان گفتــه بودنــد او عامــل جنایــت اســت تــا اینکــه

اشـــد مجـــازات بـــرای آنهـــا شـــد .ســـپس راننـــده 42

ســرقت کــرده بــود پــس از دســتگیری پــرده از جنایتــی کــه

پیــام  20روز بعــد در جریــان ســرقت مســلحانه از طالفروشــی

ســـاله در حالـــی کـــه بـــرای جنایـــت ســـیاهش هیـــچ

 20روز قبــل درخیابــان  13آبــان رقــم زده بــود برداشــت و

بازداشــت شــد .مــا بــه هیــچ قیمتــی حاضــر بــه گذشــت

پاســـخی نداشـــت در برابـــر قضـــات ایســـتاد و ابـــراز

بــه قتــل یکــی از دوســتانش بــه نــام احمــد اعتــراف کــرد.

نیســتیم و بــرای او قصــاص مــی خواهیم.ســپس پیــام در

پشـــیمانی کـــرد .همدســـت  37ســـالهاش نیـــز بـــا

ایــن مجــرم ســابقه دار کــه گفتــه بــود بــرای تهیــه پــول دیــه

جایــگاه ویــژه ایســتاد و ادعــای دفــاع از خــودش را مطــرح

پذیرفت ــن اتهام ــش اب ــراز پش ــیمانی ک ــرد .محاکم ــه ای ــن

مقتــول و بــا انگیــزه جلــب رضایــت اولیــای دم دســت بــه

کــرد .در پایــان جلســه هیــات قضایــی وارد شــور شــد و بــا

دو متهـــم بهصـــورت غیرعلنـــی برگـــزار شـــد و در پایـــان

ســرقت مســلحانه شــده بــود پــس از محاکمــه ،بــه جــرم

توجــه بــه اینکــه پیــام چندیــن ســابقه کیفــر در پرونــده اش

جلس ــه قض ــات وارد ش ــور ش ــدند و ه ــر ی ــک از دو مته ــم

ســرقت مســلحانه از طالفروشــی بــه  10ســال زنــدان و بــه

دارد ،پــس از قتــل متــواری شــده و دســت بــه ســرقت

را بـــه  15ســـال حبـــس بـــه خاطـــر آدم ربایـــی و تعـــرض

جــرم قتــل بــه قصــاص محکــوم شــد .امــا قضــات دیــوان

مســلحانه زده اســت و دلیــل موجهــی بــرای دفــاع مشــروع

بـــه دختـــر جـــوان محکـــوم کردنـــد .ایـــن حکـــم صبـــح

عالــی کشــور پــس از بررســی موشــکافانه پرونــده حکــم

وی وجــود نــدارد ایــن متهــم را بــه قصــاص محکــوم کردنــد.

دیـــروز توســـط قضـــات دیوانعالـــی کشـــور تأییـــد شـــد.

قصــاص وی را تاییــد نکردنــد و خواســتار رســیدگی دوبــاره

ایــن حکــم دیــروز در شــعبه 27دیــوان عالــی کشــور مهــر

بــه پورنــده قتــل وی شــدند.به ایــن ترتیــب پیــام بــار دیگــر

تاییــد خــورد و قطعــی شــد.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

جدیدترین رده بندی تیم های ملی حاضر در فوتبال دنیا اعالم شد و با توجه به
حضور تيم ايران در رده سي و چهار ،تيم كشورمان در سيد سوم قرعه كشي جام
جهاني  2018روسيه قرار گرفت.
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میانـــی نســـاجی قـــرار گرفـــت و او

هنرمایـــی مســـی هـــا در یکـــی از

برتـــری محسوســـی نســـبت بـــه

در ریبانـــد بـــرای تیمـــش گلزنـــی

برخـــی دقایـــق ،ضربـــه زیـــادی بـــه مـــس در

شهرداری ماهشهر  0-0فجرسپاسی شیراز

مهمتریـــن بـــازی هـــای فصـــل!

مـــس داشـــت و بـــا آهنـــگ

کـــرد.

مقابـــل نســـاجی زد و حـــاال اختـــاف بیـــش از

در یکـــی از حســـاس تریـــن بـــازی

هجومـــی تـــر خـــود ،موقعیـــت

در دقایـــق پایانـــی نیمـــه اول،

ه ــای هفت ــه ،عص ــر دوش ــنبه م ــس

ه ــای خطرناک ــی روی دروازه م ــس

مـــس فرصـــت هـــای خوبـــی بـــرای

و نســـاجي در کرمـــان مقابـــل

ایجـــاد کـــرد و حتـــی تیـــرک دروازه

برابـــر کـــردن نتیجـــه داشـــت

هـــم قـــرار گرفتنـــد .دیـــداری کـــه

مـــس را نیـــز بـــه لـــرزه در آورد.

امـــا تـــوپ هـــا راهـــی بـــه دروازه

بـــا توجـــه بـــا فاصلـــه امتیـــازی

شـــاگردان پاشـــازاده در دقیقـــه

نســـاجی پیـــدا نکردنـــد تـــا نیمـــه

نزدیـــک دو تیـــم در جـــدول

 35گل اول بـــازی را بـــه ثمـــر

اول بـــا برتـــری یـــک گلـــه تیـــم

اهمیـــت بســـیار زیـــادی داشـــت و

رســـاندند .ضربـــه ایســـتگاهی

قائمشـــهری پایـــان یابـــد.

نقـــش زیـــادی در رونـــد حرکتـــی

مجتبـــی محبـــوب مجـــاز پـــس

بـــا شـــروع نیمـــه دوم مـــس کمـــی

دو تیـــم در بـــازی هـــای آینـــده آن

از برخـــورد بـــه تیـــرک دروازه در

بیشـــتر در زمیـــن حریـــف آفتابـــی

س ــه امتی ــاز ب ــا تی ــم ه ــای اول و دوم نش ــان از

گلگهر سیرجان  2-1ایرانجوان بوشهر
ملوان بندرانزلی  0-1آلومینیوم اراک
مس کرمان  2-1نساجی مازندران
اکسین البرز  1-1مس رفسنجان

ســـختی کار مـــس بـــرای جبـــران ایـــن نتیجـــه

راهآهن تهران  1-0صبای قم

در هفتـــه هـــای آینـــده دارد.

آیندهسازان برق جدید شیراز  0-2بادران تهران

ش ــد و ب ــه دنب ــال روزن ــه ای ب ــرای

داد و بـــا شـــوت مهـــار نشـــدنی

عبـــور از دفـــاع چنـــد الیـــه نســـاجی

خـــود یکـــی از گل هـــای خـــورده را

بـــود.

جبـــران کـــرد.

امـــا در دقیقـــه  61بـــر خـــاف

فیضـــی چنـــد دقیقـــه بعـــد مـــی

جریـــان بـــازی ،نســـاجی اختـــاف

توانســـت خـــود را در ایـــن بـــازی

را دو برابـــر کـــرد و مرتضـــی

دو گلـــه کنـــد و بـــازی را بـــرای

غالمعلـــی تبـــار دیگـــر مدافـــع

تیمـــش بـــه تســـاوی بکشـــاند امـــا

میانـــی نســـاجی ،روی غفلـــت

در موقعیتـــی مناســـب توپـــش را

عجیـــب مدافعـــان مـــس بـــاز هـــم

هـــدر داد.

یکـــی از ارســـال هـــای خطرنـــاک

مـــس در دقایـــق رو بـــه پایـــان

محبـــوب مجـــاز را تبدیـــل بـــه گل

بـــازی تـــاش زیـــادی بـــرای

کـــرد.

گرفتـــن حداقـــل امتیـــاز از بـــازی

مـــس کـــه بـــا دریافـــت گل دوم

خانگـــی خـــود انجـــام داد امـــا بـــه

کامـــا شـــوکه شـــده بـــود ،بـــا

جایـــی نرســـید و نســـاجی ایـــن

تعویـــض هـــای احمـــد نخعـــی

بـــازی حیاتـــی را بـــه ســـود خـــود

ســـعی کـــرد اختـــاف را کمتـــر

تمـــام کـــرد.

کنـــد.

مـــس بـــا وجـــود ایـــن باخـــت

در دقیق ــه  70یاس ــر فیض ــی ج ــواب

همچنـــان بـــا  15امتیـــاز و اختـــاف

یکـــی از ضربـــات ایســـتگاهی

پنـــج امتیـــازی بـــا صـــدر جـــدول

محبـــوب مجـــاز را بـــه زیبایـــی

در رده پنجـــم جـــدول باقـــی مانـــد.

برنامه بازي هاي ليگ يك
هفته دهم

بادران تهران  -شهرداری ماهشهر

نساجی مازندران  -آیندهسازان برق جدید
شیرا ز
ماشین سازی تبریز  -اکسین البرز
مس رفسنجان  -مس کرمان
آلومینیوم اراک  -خونه به خونه مازندران
نفت مسجد سلیمان  -گلگهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز  -راهآهن تهران
صبای قم  -شهرداری تبریز
ایران جوان بوشهر  -ملوان بندرانزلی

هفته یازدهم
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ملوان بندرانزلی  -ماشینسازی تبریز
شهرداری ماهشهر  -نفت مسجد سلیمان
آیندهسازان برق جدید شیراز  -فجرسپاسی
شیراز
راهآهن تهران  -ایرانجوان بوشهر
شهرداری تبریز  -آلومینیوم اراک
گلگهر سیرجان  -خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران  -مس رفسنجان
مس کرمان  -صبای قم

مهدی پاشازاده:

اکسین البرز  -بادران تهران

احمد نخعی:

فرهاد مجیدی كمك زیادی به استقالل می كند این باخت خیلی زود جبران می شود
فوتبال

ســرمربی تیــم فوتبــال

اســتقالل بــازی داریــم و بازیكنانــم تحــت

نســاجی

مازنــدران

تاثیــر ایــن بــازی قــرار داشــتند امــا در كل

تیمــش

را

الیــق

بــه چیــزی كــه مــی خواســتیم دســت پیــدا

پیــروزی

خــارج

از

فوتبال

ســرمربی

تیــم

ســرمربی مــس بــا بیــان اینكــه تیمــش در

فوتبــال مــس كرمــان

كرمــان فقــط  45دقیقــه مــی توانــد فوتبــال

داشــت

بــازی كنــد ،بیــان داشــت :بــا توجــه بــه

كردیــم و لیاقــت ایــن پیــروزی را داشــتیم.

پیــروزی نســاجی در

كیفیــت بــد نیمــی از زمیــن چمــن باهنــر،

خانــه مقابــل مــس كرمــان دانســت.

پاشــازاده بــا بیــان اینكــه در پایــان بــازی

روز بــد مــس بــه ثبــت رســیده اســت.

مــا فقــط در نیمــه دوم توانســتیم نمایــش

مهــدی پاشــازاده در كنفرانــس خبــری بعــد از

احمــد نخعــی ســرمربی مــس بــه او دســت

احمـــد نخعـــی در كنفرانـــس خبـــری پـــس

خوبــی داشــته باشــیم .در مجمــوع روز

دیــدار مقابــل مــس گفــت :بــازی بســیار خــوب

نــداد ،گفــت :مــن بــه ســمت ایشــان رفتــم

از دیـــدار مقابـــل نســـاجی مازنـــدران در

خــوب تیــم مــا نبــود و باختیــم.

و جانــداری بــود و هــر دو تیــم صحنــه هــای

امــا آقــای نخعــی برگشــتند و دســت ندادنــد.

هفتـــه نهـــم لیـــگ یـــك گفـــت :اول از هـــر

مهــدی پاشــازاده مدعــی شــد احمــد نخعــی

زیــادی روی دروازه هــا ایجــاد كردنــد.

جایــگاه مــن در ایــن فوتبــال مشــخص اســت.

چیـــزی بایـــد از هـــواداران و مـــردم كرمـــان

در پایــان بــازی بــه او دســت نــداده و بــه

وی افــزود :در نیمــه اول ســعی كردیــم تیــم

ســرمربی نســاجی در پاســخ بــه اینكــه حضــور

بابـــت ایـــن باخـــت عذرخواهـــی كنـــم.

نوعــی بــی احترامــی كــرده اســت كــه

مــس را كنتــرل كنیــم .بــه تیــر زدیــم ،فشــار

فرهــاد مجیــدی در اســتقالل تــا چــه انــدازه

خیل ــی خ ــوب م ــا را تش ــویق كردن ــد ام ــا در

ســرمربی مــس در ایــن رابطــه گفــت :اتفاقــا

آوردیــم و بــه گل رســیدیم .در نیمــه دوم مــی

در ایــن تیــم تاثیرگــذار خواهــد بــود ،گفــت:

آخـــر شـــرمنده آن هـــا شـــدیم.

مــن در ابتــدای بــازی بــه ســمت ایشــان

دانســتیم مــس جلــو مــی كشــد تــا جبــران

فرهــاد مجیــدی بازیكــن محبوبــی اســت

وی افــزود :بــازی خوبــی نبــود .بــا توجــه بــه

رفتــم امــا چنیــن رفتــاری داشــت .همــه

اعتقــاد

كنــد و بــازی خوبــی هــم انجــام داد .چــون

و دوره هــای پیشــرفته كالس مربیگــری را

آنالیــزی كــه از نســاجی انجــام داده بودیــم،

مــن را مــی شناســند و مــی داننــد كــه

مــا عقــب بودیــم حریــف ارســال هــای بلنــد

نیــز پشــت ســر گذاشــته و ای كاش از او در

برخــی نــكات بــه بازیكنــان گوشــز شــده بــود

خــارج از فوتبــال ،احتــرام كوچــك تــا بــزرگ

اســتقالل اســتفاده شــود.

امــا دقیقــا از همــان جایــی ضربــه خوردیــم

را حفــظ مــی كنــم.

را انجــام داد.
ســرمربی نســاجی ادامــه داد :جمعــه بــا

كــه تاكیــد شــده بــود.

نتایج هفته نهم بازی های لیگ برتر

پیکان تهران  0-1گسترش فوالد تبریز

پرسپولیس تهران  1-3استقالل خوزستان
فوالد مبارکه سپاهان  0-2سیاه جامگان مشهد
پدیده خراسان  2-2ذوب آهن اصفهان
صنعت نفت آبادان  0–1نفت تهران
سایپا تهران  1-1سپیدرود رشت
تراکتورسازی تبریز  1-1پارس جنوبی جم
استقالل تهران  0-0فوالد خوزستان
برنامه بازی¬های لیگ برتر

هفته دهم

پنجشنبه  27مهر 96

سپیدرود رشت – پدیده خراسان
سیاه جامگان مشهد  -صنعت نفت آبادان
نفت تهران  -استقالل خوزستان
پیکان تهران – تراکتورسازی تبریز
فوالد خوزستان – سایپا تهران
گسترش فوالد تبریز – فوالد مبارکه سپاهان
جمعه  28مهر 96
ذوب آهن اصفهان  -پارس جنوبی جم
جمعه  4آبان 96
پرسپولیس  -استقالل تهران

هفته یازدهم

ادعــای ســایت عــراق اســپورت :کــرار هافبــک

پارس جنوبی جم  -سپیدرود

عراقــی صنعــت نفــت آبــادان آخریــن فصــل لژیونر

استقالل تهران – نفت تهران
استقالل خوزستان – سیاه جامگان

شــدن را تجربــه میکنــد و در فصــل آینــده بــه تیــم

پدیده خراسان – فوالد خوزستان

النجــف عــراق برمیگــردد.

تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن
صنعت نفت آبادان -گسترش فوالد تبریز
فوالد مبارکه سپاهان -پیکان تهران
سایپا تهران – پرسپولیس

هفته دوازدهم

پرسپولیس – پدیده خراسان

پیکان تهران -صنعت نفت آبادان

واکنــش اینســتاگرامی کریــس رونالــدو
بــه آتــش ســوزی مهیــب پرتغــال و

اســپانیا :همــدردی بــا خانــواده قربانیــان و
حمایــت از آتشنشــانها

تصویــری جالــب از تمامــی تیمهــای
هامبــورگ از یــازده ســال تــا تیم بزرگســاالن

 ،همــراه بــا مربیــان و کارکنــان

سپیدرود رشت  -ذوب آهن اصفهان
گسترش فوالد تبریز  -استقالل خوزستان
فوالد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی تبریز
نفت تهران – سایپا تهران
سیاه جامگان مشهد – استقالل تهران
فوالد خوزستان  -پارس جنوبی جم

12
آیــا

دانســتید کــه

لئوناردوداوینچــی قیچــی را اختــراع
کرد؟
آیــا مــی دانســتید کــه درآمــد
مایــکل جــوردن از کمپانــی نایــک،
بیــش از درآمــد تمــام کارکنــان ایــن
کمپانی در کشور مالزی است.؟
آیــا مــی دانســتید کــه هیــچ
کلمــه ای در زبــان انگلیســی بــا کلمــه
 monthهم قافیه نمیشود.؟
آیــا مــی دانســتید کــه مورچــه هــا
بعــد از مــرگ در اثــر ســم پاشــی بــه
پهلوی راست میافتند.؟

طالع بینی روز
فروردین:شـما امـروز احسـاس میكنیـد مسـائل جدیـد و

مبهمـی در مـورد زندگـی تـان وجـود دارد كه هنـوز از وجودش

انســانی در طــول زندگـیاش بــه طــور
میانگیــن  8عنکبــوت را در حــال
خواب میخورد.؟
آیــا مــی دانســتید کــه گربــه
ماهــی بیــش از  27000عضــو چشــایی
دارد.؟
آیــا مــی دانســتید کــه کشــتی

در ضمـن ظاهر بسـیار زیبایی شـبیه بـه یک کیک

سـرخ کنید .بادمجان سـرخ شـده را برای تزیین

میتوانید موفق شوید.

دارد و میتـوان آن را بـه شـکلهای هیجـان انگیـز

کنـار بگذارید.سـیب زمینـی را بشـویید ،پوسـت

مختلـف تزییـن کـرد .بـه همیـن علـت هـم برای

بکنیـد و رنـده کنید .تخم مرغ را بشـکنید و به آن

خرداد:امـروز افـراد دیگـر قـادر نیسـتند آنچـه را كـه شـما

سـرو در مهمانیهـا و دورهمیهای دوسـتانه حرف

اضافه کنید .پس از آن  ۲قاشـق ماسـت ۱ ،قاشق

نـدارد .دسـتور تهیـه خـوراک بادمجـان قالبـی
ً
نسـبتا باالیـی دارد .بـه جـای رنـده
انعطافپذیـری

پنیـر خامـهای ۱ ،قاشـق شـوید خـرد شـده (یـا
خمیـر شـوید) را اضافـه و مخلـوط کنید.قـدری

کـردن سـیب زمینی خـام میتوانید سـیب زمینی

روغـن زیتـون را در تابه ریخته و آن را روی شـعله

پختـه را بـا پورهسـاز بکوبیـد .بـه جـای شـوید تازه

متوسـط قـرار دهید تا داغ شـود .سـپس مخلوط

میتوانید از شـوید خشـک یا خمیر شوید استفاده

سـیب زمینـی را داخـل آن بریزیـد و بگذاریـد
ً
تقریبـا پختـه شـود .حـال آن را به
سـیب زمینـی

خبر ندارید.
اردیبهشـت :باوجود اینكه شـما نكات اساسـی و دقیقی را از

دسـت داده ایـد ،ولـی بـدون اینكـه تمـام جزئیـات را بدانیـد

میبینیـد ببیننـد ،بنابرایـن ممكـن اسـت خیلـی زود از شـما
تبعیتكنند.
تیـر :امـروز دوسـتانتان خیلـی به شـما توجـه خواهنـد كرد،
بنابرایـن قبـل از اینكـه ازآنهـا درخواسـت كمـك كنیـد خـوب

مرداد:شـما حتی اگر دوسـت نداشـته باشـید از افراد دیگری

اختراع کرد.؟
ایســتاده وضــع حمــل میکنــد و
نــوزادش از فاصلــه 180

ســانتی

متری به زمین میافتد؟
آیــا مــی دانســتید کــه گربــه و
ســگ هــر کــدام پنــج گــروه خونــی
دارند و انسان فقط چهار گروه؟
آیــا مــی دانســتید کــه روبــاه هــا
همه چیز را خاکستری میبینند؟
آیــا مــی دانســتید کــه نــرخ
تولدنــوزادان در ایــران و جهــان برابــر
اســت بــا  ۱۰۶نــوزاد پســر در ازای
هــر  ۱۰۰نــوزاد دختــر و تــا رده ســنی
 ۴۰ســال نســبت هــا بــه همیــن
گونه اند؟

کنیـد .بـه جـای تزییـن بـا بادمجـان سـرخ شـده
میتوانیـد بـا گوجـه زیتونـی یـا گوجـه حلقه شـده

کف قالب گرد منتقل کنید.

سـرخ شـده و کمـی فلفـل آن را تزیین کنیـد .این

در همـان تابـه قبلـی کمـی دیگـر روغـن زیتـون

نقش سرپرست و محافظ آنها را بازی كنید.

خـوراک خوشـمزه را بـا نـان و ماسـت یـا ماسـت

بریزیـد .پیـاز و بادمجـان را بـه صـورت نگینی خرد

شـهریور :شما امروز بیشـتر از قبل به خودتان و همچنین به

چکیده سرو کنید و از آن لذت ببرید.

کنیـد و داخـل تابه بریزید .روی شـعله مالیم تفت

كـه بهتـان وابسـته انـد حمایـت كنیـد ،ولـی امـروز مجبورید

نتیجـه كارهایـی كـه میكنیـد اطمینان داریـد .حتی اگـر قبالً

ی به خودتان شـك داشـتید امـروز باالخـره نظرتان عوض
كمـ 
میشود.

متر حرکت میکند.؟

آیــا مــی دانســتید کــه زرافــه

خوراک بادمجان قالبی
خـوراک بادمجـان قالبـی (کیـک بادمجـان) یـک

و میخواهند بهتان تكیه كنند.

الکتریکــی را یــک دندانپزشــک

گری گرانت

غـذای لذیذ و عالی برای طرفداران بادمجان اسـت.

مهـر :امـروز كارهای بی معنی شـما بـرای خودتـان هم مایه

آیــا مــی دانســتید کــه صندلــی

در اين بين سعى ميكنم ،بهترين باشم.

نمک و فلفل بپاشـید و سـپس در مقداری روغن

ملکــه الیزابــت دوم بابــت هــر گالــون
ســوختی کــه میســوزاند فقــط 1.5

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

و شب ها به تخت خواب بازميگردم

بادمجـان کوچـک را حلقـه حلقـه کنیـد .بـه آن

فكرهایتان را بكنید.

آیــا مــی دانســتید کــه هــر

صبح ها از خواب بيدار ميشوم

034-32117852
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فرمول زندگى من خيلى ساده است
ِ

طـرز تهیـه :فر را با دمـای  ۱۷۵درجه سـانتیگراد

بدهیـد تـا بادمجان نرم و حجمش کم شـود .حال،

روشـن کنیـد و بگذارید گـرم شـود.یک قالب گرد

 ۲قاشـق ماسـت ۱ ،قاشـق پنیر خامهای ۱ ،قاشـق

متوسـط را نیـز چـرب کنیـد و کنـار بگذاریـد .دو

شـوید ۱ ،قاشـق پودر سـیر و نمک و فلفل به مقدار

تعجب شـده اسـت ،برای اینكه دیگران به شـما اعتمـاد دارند

کافـی بـه آن اضافـه کنیـد .مـواد را بـا هـم مخلوط
کنیـد ،بچشـید و در صورت نیـاز مقدار نمک و فلفل
را تنظیـم کنیـد .مخلـوط بادمجـان را روی مخلـوط
سـیب زمینـی موجـود در قالب بریزید و سـطح آن
را صـاف کنیـد .حال سـطح خوراک را بـا حلقههای
بادمجـان سـرخ شـده بپوشـانید .قالـب را ۴۰–۳۰
دقیقـه در فـر قـرار دهید تا خـوراک بادمجان قالبی
آماده شـود .برای سـرو میتوانید کمـی جعفری یا
شوید تازه خرد شده روی آن بریزید.

سودوکو شماره 1018

آبان :شـما احسـاس میكنید كه رشـد و پیشرفت یكنواخت

پاسخ سودوکو شماره 1017

برایتـان مانع ایجاد میكند ،چون شـما میخواهیـد رویه خود
را پیش بگیرید و سریعتر جلو بروید.
آذر :این ماه مشـكل اصلی شـما این اسـت كه شـما به طور
هم زمان ،هم میخواهید در زندگی خانوادگی شـریك باشـید

و هـم عضـوی از یـك گـروه منسـجم باشـید ،نمیدانیـد كـه
چگونه این رفتار عجیب خود را توجیه كنید.
دی :باوجـود اینكـه تالشهـای شـما بیشـتر از آن چیزی كه

فكـر میكردیـد مؤثر واقع خواهند شـد ،اما زیـاد نمیتوانید به
چشمان خود اعتماد كنید!
بهمـن :امروز حتی اگر شـروع كرده باشـید كارهایـی كه باید
انجـام دهیـد را شـناخته و بررسـی كنیـد ،ولـی هر سـاعت كه

میگذرد بیشتر اطمینان خود را از دست میدهید.
اسـفند :امروز شـما مجبوریـد حتی به مسـائل خیلی جزئی

هـم توجـه كنید ،چـرا كه در غیـر این صورت زندگیتان آشـفته
و بینظم میشود.

جدول شماره 1018
افقی

 -1از پنج عضو دائم شورای امنیت -
مهمترین بانك خصوصی در آرژانتین كه
در سال  1980مجبور به تعطیلی شد.
 -2آب صاف  -مجهول بودن  -ولیكن
 -3خروس جنگی  -از وسایل بازی
كودكان  -آهو
 -4جنگ  -خالص  -شیرین و گوارا
 -5رمق آخر  -آرزو  -نورانی  -عنصر
نمكی
 -6نوعی دارایی كه بالفاصله میتوان از

آن برای پرداخت و معامله استفاده كرد -

 -12میخ طویله  -خشك  -كشتار با

ظرف برنج  -مركبدان

وحشتآفرینی

 -7راحتی  -پر جستوخیز  -نهنگ

 -13دختر بیپدر  -غذای مرغ  -فرود

 -8همسر حضرت ابراهیم(ع)  -دو زننده

آینده

 -شكارچی

 -14درجه حرارت  -نشستها -

 -9هم كنیه  -سومین تولیدكننده گاز

دوزیست

در جهان با سهم  8تا 10درصد از تجارت

 -15نام كتابی از «لوكزامبورگ»

جهانی گاز و فرآوردههای گازی  -سقف

اقتصاددان و نظریهپرداز لهستانی ،آلمانی

 -10دریوزهگر  -زینت ناخن  -كودن

متولد 1871میالدی  -گهواره

 -11اثر رطوبت  -از محصوالت صادراتی
ایران  -نوعی پرنده سیاهرنگ  -مستقیم

عمودی

 -1بارنامه  -بزرگترین معدن مس

جهان در شیلی
 -2چین و چروک پوست  -شمشیر
تیزكن  -شنونده
 -3تازه رسیده  -تورم رگهای پا -
نشانهها
 -4این كشور با 24/7میلیارد دالر در رتبه
چهارم فهرست سرمایهگذاران خارجی
ایران در سالهای  2000تا  2007قرار گرفته
است  -بینی بریده
 -5سفید تركی  -دریای تازی  -جوش
ریز  -پرنده سعادت
 -6ملعون ابدی تاریخ  -اهل بخش
كوهستانی و جنوبی گیالن  -چاه بسیار
پرآب
 -7كشتی جنگی  -جدار  -نوآوری
 -8شناختن  -زنجیره  -بدون عیب و
نقص
 -9رونده  -بیهوش  -هر چیز صیقلی و

صاف
 -10ویتامین انعقاد خون -
مسالهسازترین متغیر اقتصادی ایران طی
سالهای  1384به بعد  -پایتخت اداری
كشور سریالنكا

 -11امتها ضربه ناگهانی  -حرف راندن

زعفران

حیوانات  -از سازها

 -14بردشی مشهورات  -نفس امركننده

 -12جمع «امین»  -از شاخصهای

به بدی  -نشستگاه اسب

بورس معروف آمریكا

 -15از تیمهای برتر اسپانیا  -از غولهای

 -13حصار  -پشت سرهم آمدن -

آلومینیومی جهان

10003432117834

چاپ رمانی عاشقانه درباره زندگی فرانتس کافکا

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

رمان «شکوه زندگی» نوشته میشائیل کومپفمولر به تازگی با ترجمه محمد همتی
توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است.

034-32117852

تلویزیون

بیژن بیرنگ تهیـه کننده و

سـاخت ادامه بعضـی از آثار تلویزیونی که از شـبکه آی

نسـخه سـینمایی آثـاری

کرد :باید صداوسـیما از ما بخواهد که این آثار بسـازیم

برنامه سـاز درباره سـاخت
مثـل «مجیـد دلبنـدم»،

«همسـران» و «خانه سـبز» توضیح داد و گفت سـال
هـا دوسـت داشـته ایـن آثـار را بـه تولیـد برسـاند امـا

موفـق نشـده اسـت.

فیلـم پخـش می شـود مثـل «مجیـد دلبنـدم» اظهار

امـا نمـی خواهـد البتـه مـن خیلـی دوسـت دارم این

مجموعـه را بـه صـورت سـینمایی بسـازم و همیشـه
خواسـته ام ایـن کار را انجـام دهـم.

بیرنـگ دربـاره اینکـه بسـیاری از مجموعـه هـای

بیـژن بیرنـگ تهیـه کننـده تلویزیـون در گفتگـو بـا

تلویزیونـی و شـخصیت هـای عروسـکی بـا چنیـن

تـاک شـویی در شـبکه چهـار دارم کـه قـرار اسـت بـه

وجـود دارد و فقـط هم بـرای مجموعه های عروسـکی

خبرنـگار مهـر بیـان کـرد :در حـال حاضـر طـرح تولید

موضوعـات اجتماعـی بپـردازد و نسـبت به باقـی کارها
جـدی تـر اسـت.

وی دربـاره مجموعـه ای کـه قـرار بـود بـا نـام «بابالنگ

مشـکلی مواجـه شـده انـد ،عنـوان کرد :این مشـکالت

نیسـت سـریال هـا هـم با این مسـاله مواجه هسـتند
بـه طـور مثـال اگـر قـرار باشـد سـریال «پایتخـت» به

سـینمایی تبدیل شـود با این مسـایل رو بروسـت و یا

دراز» بسـازد ،ادامـه داد :تلویزیـون بایـد ایـن طـرح را

ما سـال ها خواسـتیم نسـخه سینمایی سـریال های

برنامه سـاز تلویزیونـی همچنین دربـاره تمایلش برای

مجـوز دریافـت نکردیم.

پیگیـری کنـد ولـی فعلا خبـر چندانـی نیسـت .ایـن

«همسـران» و «خانـه سـبز» را بسـازیم امـا هیـچ گاه

موسیقی

www.payamema.ir

گزیده ها

به کنسرت نواحی ترکمن
پیشکســوت

کشــور برگــزار کنیــم .وی ادامــه داد :مــا همیشــه

موســیقی ترکمــن تاکیــد

بــرای برگــزاری کنســرت و اجــرای زنــده آمــاده

دارد کــه ایجــاد فرصــت

ایــم امــا متاســفانه در اغلــب مــوارد اجراهــای مــا

برپایــی کنســرت بــرای

بــه مراســم عروســی و آییــن هــای خانوادگــی و

هنرمنــد
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بی توجهی سال های اخیر

از بابالنگ دراز بیرنگ هنوز
خبری نیست

فرهنگ و
هنر

هنرمنــدان موســیقی نواحــی خواســتهای اســت کــه

فامیلــی محــدود مــی شــود کــه چنــدان گســترده

در ســال هــای اخیــر بــدان توجــه نشــده اســت.

هــم نیســت.

اســتاد طــواق ســعادتی از هنرمنــدان پیشکســوت

ایــن نوازنــده دوتــار بــا اشــاره بــه اینکــه موســیقی

موســیقی ترکمــن کــه طــی ســال هــای اخیــر بــا

ترکمــن حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد،

گــروه «خیــوه لــی» حضــور موثــری در جشــنواره

توضیــح داد :مــن و بســیاری از گــروه هــای

هــای موســیقی نواحــی و موســیقی فجــر داشــته

فعــال موســیقی ایــن منطقــه دوســت داریــم

در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بیــان کــرد :ایــن روزهــا

غیــر از جشــنواره هــا در روزهــای دیگــر ســال نیــز

بــه دلیــل مــاه محــرم و صفــر بــه طــور طبیعــی

بــه اجــرای برنامــه بپردازیــم از ایــن رو امیــدوارم

فعالیــت چندانــی در موســیقی و اجــرای زنــده

شـرایط بــه گونــه ای فراهــم شــود کــه مــا بتوانیــم

نــدارم ،امــا قــول هایــی داده شــده کــه پــس از ایــن

در حــوزه برگـزاری کنســرت و اجـرای زنــده فعالیــت

ایــام بتوانیــم کنســرت هایــی را در داخــل و خــارج

بیشــتری داشــته باشــیم.

 ۲فیلــم «ســیانور» و «امــکان
مینــا» در جشــنواره فیلمهــای
تاریخــی و نظامــی ورشــو روی پــرده
میروند.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از روابــط عمومی
بنیــاد ســینمایی فارابــی ،در هشــتمین
دوره جشــنواره فیلمهــای تاریخــی و
نظامــی ورشــو ،فیلمهــای «ســیانور»
ســاخته بهــروز شــعیبی و «امــکان مینــا»
ســاخته کمــال تبریــزی هــر  ۲بــا پخــش
کنندگــی بینالمللــی بنیــاد ســینمایی
فارابــی بــه نمایــش در میآینــد.
مدیــر برنامههــای رضــا صادقــی
بــا اشــاره بــه حضــور ایــن
خواننــده در تــازه تریــن جلســه دادگاه
رســیدگی بــه پرونــده شــکایت اردالن
ســرافراز ،توضیحات جدیدی را ارائه داد.
علــی جعفــری بــا اشــاره بــه جزییــات
تــازه تریــن جلســه دادگاه رســیدگی
بــه پرونــده شــکایت اردالن ســرافراز

«وارونگی» به کارگردانی بهنام بهزادی در شبکه

ترانهســرای مقیــم خــارج از کشــور از ســه

نمایش خانگی عرضه می شود.

خواننــده موســیقی کشــورمان توضیــح
داد :دوشــنبه  ۲۴مهــر مــاه بــه همــراه
رضــا صادقــی بــرای اولیــن بــار در جلســه
دادگاه رســیدگی بــه پرونــده شــکایت آقای
اردالن ســرافراز شــرکت کردیــم و بــا ارایــه
مــدارک ،توضیحــات الزم را بــه رییــس
دادگاه ارائــه دادیــم.
برنامــه صبحگاهــی «صبــح بخیــر

سارا تقوی نمایشگاهی از مجسمه هایش را
که برداشتی متفاوت از داستان های شاه
پریون است جمعه  ۲۶مهر ماه با عنوان «باز،
ِ
یافت دیگر» در گالری سیحون برپا می شود.

فیلم «حد» ساخته جواد دارایی در
جشنواره هالیوود هیلز برنده جایزه بهترین
فیلم کوتاه خارجی شد.

ایــران» از شــنبه  ۲۹مهــر از
شــبکه یک روی آنتن می رود.
رمــان

«طلســمهای

عجیــب

آرتــور ِپ ِپــر» در قالــب منظومــه

داســتان جهــان و توســط نشــر نــون
منتشر شد
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نمایشگاه ایران تله کام ۲۰۱۷از  ۲۴تا  ۲۷مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی تهران برگزار می شود .این نمایشگاه که به عنوان بزرگترین رویداد
مخابراتی کشور شناخته می شود ،اپراتورها ،شرکتهای داخلی و خارجی ،تولیدکنندگان
و صاحبان کسب و کار در حوزه سیستمها ،تجهیزات و سرویسهای مخابراتی و
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ارتباطات ،آخرین دستاوردها و توانمندیهای خود را در معرض نمایش می گذارند.

آنچه باید ازکفپوش بدانید

قیمت خودرو «صفر»

اگــر شــما هــم در انتخــاب کفپوشــتان دچــار

موزاییــک هــا یکــی از قدیمــی تریــن انــواع

تردیــد هســتید بــرای پیــدا کــردن مناســب

کفپــوش منــزل بــه شــمار مــی رونــد کــه بــه

تریــن کفپــوش منــزل بــا ایــن مطلــب همــراه

دلیــل تولیــد در ابعــاد بــزرگ بــه راحتــی و

باشــید تــا بــا هــم انــواع کفپــوش منــزل را

ســرعت بیشــتری نســبت بــه ســایر کفپــوش

بررســی کنیــم.

هــا نصــب مــی شــوند و ظاهــر یــک دســت و

همــه ی مــا مــی دانیــم کــه در انتخــاب

فــوق العــاده ای بــرای کــف منــزل شــما ایجــاد

کفپــوش منــزل عــاوه بــر زیبایــی بایــد بــه

مــی کننــد.

دوام ،ســهولت نظافــت ،ایمنــی و صــد البتــه

 .۳انواع کفپوش منزل :کاشــی

هزینــه نهایــی آن توجــه کنیــم.

در ســاختمانهای مسکونی:

رنو کپچر 115,900,000 ....................................... 2017
سمند 32,200,000 ................................................ LX
وانت آریسان دوگان ه سوز 27,200,000 ....................
پژو پارس سال  .دوگانه سوز 38,900,000 ..........
پژو  206صندوقدار 39,400,000 ...................... V8
رانا LX

را بــه خــود جــذب نمــی کننــد .بنابرایــن بــرای
فضاهــای بهداشــتی بســیار مناســب مــی

مخمــل ،موکــت ،فــرش و غیــره.
در صنعت:

بــه فضــای داخلــی شــما الگــو مــی دهــد،

اپوکســی و گرانیــت اپوکســی و غیــره.

یکــی از اشــتباهات رایــج خریــد فــرش بــرای
اتــاق هــای بیــش از حــد کوچــک اســت،

زیــر بخــش میشــوند:

توجــه داشــته باشــید کــه در انتخــاب یــک

کفپــوش حفاظتــی ،کفپــوش گرمایشــی،

فــرش ابعــاد آن را کمتــر از فضــای خــود در

کفپــوش متحــرک ،کفپــوش پُ ــرزدار

نظــر بگیریــد تــا تمــام کــف منــزل شــما را

 .۱انواع کفپوش منزل:

نپوشــاند.

بتــن :کفپــوش بتنــی یکــی از انــواع کفپــوش

 .۵موکت

منــزل بــا دوام اســت کــه بــه ســادگی تمیــز
مــی شــود .امــا بــه دلیــل ماهیــت ســرد آن
بهتــر اســت بــرای فصــول ســرد ماننــد زمســتان
هــا سیســتم هــای گرمایــش از کــف را بــرای
آن در نظــر بگیریــد تــا بــه خوبــی بــرای تمــام
فصــول بتــوان آن را مــورد اســتفاده قــرار داد.

و مــرز را در فضــا تعریــف مــی کنــد و از آن
بــا عنــوان یــک ابــزار کلیــدی در طراحــی و
دکوراســیون داخلــی و طــرح هــای کاشــی کــف
اتــاق نشــیمن یــاد مــی شــود .موکــت یکــی از
انــواع پرطرفــدار کفپــوش مطــرح مــی شــود،
رنــگ در انتخــاب موکــت هــا حــرف اول را

فضــای شــما را کوچکتــر و صمیمــی تــر جلــوه
مــی دهــد در حالــی کــه یــک موکــت روشــن
مــی توانــد فضــای شــنا را بــزرگ تــرو دلبــاز
تــر نشــان دهــد و نظافــت آن نیــز بــه مراتــب
ســخت تــر خواهــد بــود.

کیا سراتو اتومات

 .۸چوب

چــوب هــا یکــی از زیباتریــن انــواع کفپــوش

منــزل بــه شــمار مــی رونــد ،و بــه دلیــل عمــر
طوالنــی و ســازگاری بــا محیــط زیســت و
همچنیــن عایــق طبیعــی در برابــر ســرما در
ســال هــای اخیــر طرفــداران دو چندانــی پیــدا
کــرده انــد.

در فضاهــای کــم رفــت و آمــد ماننــد اتــاق
خــواب بهتــر انتخــاب موکــت پــرز کوتــاه بــه
عنــوان یــک کفپــوش بســیار ایــده آل بــه نظــر
مــی رســد ،اگــر اتــاق خــواب شــما در طبقــه ی
بــاال قــرار دارد ایــن انتخــاب شــما دو چنــدان
مناســب مــی باشــد چــرا کــه بــه عنــوان یــک
عایــق صــدا منحصــر بــه فــر نیــز عمــل مــی
کنــد.

الیــاف طبیعــی ســازگار بــا محیــط زیســت،
احســاس ســادگی و بــی آالیشــی بــه فضــا
مــی بخشــد .انتخــاب رنــگ هــای طبیعــی
بــرای ایــن کفپــوش مــی توانــد آن را بیــش
از بیــش محبــوب کنــد .بعضــی از کفپــوش
هــا بــا توجــه بــه قــدرت و انعطــاف پذیــری
خــاص ،مناســب بــرای فضاهــای پــر رفــت و

 : .۹سنگ

ســنگ هــا بــه دلیــل طــرح و نقــش

متفاوتشــان و همچنیــن بافــت و دوام خــود از
گذشــته هــای دور بــه عنــوان کفپــوش محبــوب
در بیــن همــه شــناخته شــده اســت شــما نیــز
بــا انتخــاب آن بــه عنــوان کفپــوش منــزل
مــی توانیــد ظاهــر منحصــر بــه فــردی بــه

 .۱۰کاشــی و سرامیک چینی

کاشــی و ســرامیک چینــی بــدون لعــاب
بهتریــن گزینــه بــرای فضاهــای پــر رفــت و آمــد
و مرطــوب محســوب مــی شــوند ،ایــن نــوع از
کفپــوش هــا چهــار برابــر گرانیــت مقــاوم تــر
بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل در میــان
انــواع کفپــوش منــزل محبــوب مــی باشــند.

زنجیــره یکپارچــه تولیــد را مــورد تاکیــد قــرار داده اســت .وی معتقــد اســت کــه
اجــرای ایــن طــرح تمامــی مراحــل تولیــد شــامل تهیــه و توزیــع نهــاده هــای
دامــی ،خــوراک دام و طیــور ،صنعــت کشــتارگاهی ،ســامت دام و طیــور و بــه طــور
کلــی تمامــی فرآیندهــای تولیــد و توزیــع را شــامل مــی شــود.

کسب و کار

آگهیدهنده:شـخصی،

نـوع :فروشـی ،قیمـت کل ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰:تومـان ،متـراژ (متـر

مربع)۵/۲۶۶،۱۰،:قصـب ....شـمالی  ۶....دانگ ملـک ....واگذاری

شـهرداری ۸۰.....متـر تـا لب بلـوار راه اهن ....مناسـب جهت انبوه

سـازی .....نزدیـک بـه جـاده تهـران و پـل در دسـت احـداث راه
اهـن .....بلـوارراه اهـن جنب فوالد ماهـان ،تمـاس09132415990 :

اپارتمان  ۲۳۰متری استقالل

کرمـان ،حومـه شهر:هسـت ،تعـداد اتاق:چهـار ،شـخصی،
نوع:ارائـه اجـاره ماهیانـه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰:تومان ودیعـه۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰:

تومـان ، ،یـک واحـد  ۲۳۰متـری بـاالی منـزل ویالیـی ،
نقاشـی شـده  ،دارای پرده  ،چند خوابه  ،ورودی مسـتقل ،

دارای یک پارکینگ مسـتقل  ،خیابان اسـتقالل کوچه چهار

نزدیـک بـه میـدان ازادی و امکانـات منطقـه ای  ،مناسـب

شـرکتها  ،نمایندگی ها  ،ارایشـگاه ،جهت سـکونت  ،و غیره،

میز پویا با کنفرانس
دو فایل

بـا کیفیـت عالـئ ،تـک کاربـره ١،
هفتـه کارکـرد داره بعلـت توسـعه

تهـران ،شـهرآرا ،نوع:درخواسـتی،
قیمـت :توافقـی ،تولیـد کننـده ی
مبلمـان اداری ،میـز کارمنـدی،
کارشناسـی،مدیریت

و

کانتـر،

صندلی کارمندی،کارشناسـی،مدی
ریت،چرخدار،کنفرانسـی و انتظـار،
انواع کتابخانه،فایل پرونده و کشـو،
مبـل هـای اداری و انتظار ،تماس:
09355315815

دستگاه ابکاری کروم
تهران ،رباط کریم

نوع :ارائه ،قیمـت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰:تومان،
دسـتگاه فـوق با  ٣مخزن اسـتیل

کار بفـروش میرسـد ،تمـاس:
09354190938

اجاره وسایل پیتزا
ساندویچ

کرمـان ،نوع :درخواسـتی ،قیمت:
توافقـی ،خواسـتار اجـاره وسـایل
کامـل پیتـزا و سـاندویچ تمیـز و
سـالم.یک سـاله اجـاره مـی کنم

مرغ گرم

ون هایس (برلیانس )H2L

جک  S5اتوماتیک

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

99,000,000

جک  J5اتوماتیک

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

64,800,000

هیوندای  I20جدید

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

89,800,000

جک  S5دنده ای 86,000,000 ................................

مدیران خودرو

ام وی ام S X33

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

 550 MVMاتوماتیک

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

62,000,000

..........

45,000,000

 315 MVMهاچبک  .اسپورت
چری آریزو )Excellent( 5

بهمن

مزدا 3تیپ  4صندوق

ام جی پارس
ام جی  360دنده

76,500,000

75,500,000

..........

دار .............

122,000,000

ای...........................

اتوماتیک..........................

56,000,000
65,000,000

-----

براســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی بانــک مرکــزی دولــت از محــل
دریافــت مالیــات بــر فــروش ســیگار در  5ماهــه نخســت ســال ،۹۶
بالــغ بــر  180میلیــارد تومــان درآمــد داشــته اســت.الزم بــه ذکــر اســت
کــه از مالیــات برفــروش ســیگار در ســال  ۹۶بایــد بالــغ بــر  ۴۶۰میلیــارد
تومــان درآمــد کســب شــود کــه در پنــج ماهــه نخســت ســال بالــغ بــر
 180میلیــارد تومــان بــوده کــه براســاس پیــش بینــی هــا  2میلیــارد
تومــان آن هنــوز وصــول نشــده اســت.

گوشت منجمد

کمترین قیمت5000 ........... :

کمترین قیمت23400 .......... :

بیشترین قیمت7450 ......... :

بیشترین قیمت25100 ........ :

تخم مرغ

کمترین قیمت4200 ............. :
بیشترین قیمت4600 ......... :

گوشت گوسفند

کمترین قیمت36500 .......... :

و فقـط وسـایل بـدون مغـازه.

انجیر

گوشت گوساله

کرمان ،قیمت ،13/000:خشک

کمترین قیمت23000 .......... :

و کامال طبیعی ،تماس:

بیشترین قیمت29000 ....... :

09133879722

........

120,000,000

اقـالم مصرفـی

بیشترین قیمت39500 ...... :

تمـاس09381912365 :

برلیانس  H330اتوماتیک

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

ســیگار بالــغ بــر  180میلیــارد تومــان درآمــد کســب کــرده اســت.

میلیارد

میلیون تن

180

در ســال هــای اخیــر خانــه تکانــی در ســاختار صنعــت طیــور بــا تقویــت مدیریــت

رنو ساندرو اتوماتیک 54,100,000 ...........................
56,700,000

در پنــج ماهــه ابتدایــی ســال جــاری دولــت از مالیــات بــر فــروش

 ۲میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن گوشــت مــرغ و  ۹۵۰هــزار تــن تخــم مــرغ در کشــور
بــه گــزارش ایرنــا مدیــرکل دفتــر امــور طیــور و زنبــور عســل وزارت جهــاد کشــاورزی

برلیانس  H220دنده ای

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

40,400,000

درآمد دولت از مالیات فروش سیگار

مدیــرکل دفتــر امــور طیــور و زنبــور عســل وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :ســاالنه
تولیــد مــی شــود.

پارس خودرو

ام جی 360

آمــد هســتند.

تولید ساالنه گوشت مرغ در کشور

امالک

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

92,500,000

کرمان خودرو

دکوراســیون خــود ببخشــید.

 .۷الیاف طبیعی

اگــر شــما هــم در انتخــاب کفپوشــتان دچــار تردیــد هســتید بــرای پیــدا
کــردن مناســب ترینکفپــوش منــزل بــا ایــن مطلــب همــراه باشــید تــا بــا
هــم انــواع کفپــوش منــزل را بررســی کنیــم.
همــه ی مــا مــی دانیــم کــه در انتخــاب کفپــوش منــزل عــاوه بــر زیبایــی بایــد بــه
دوام ،ســهولت نظافــت ،ایمنــی و صــد البتــه هزینــه نهایــی آن توجــه کنیــم .اگــر
شــما هــم در انتخــاب کفپوشــتان دچــار تردیــد هســتید بـرای پیــدا کــردن مناســب
تریــن کفپــوش منــزل بــا ایــن مطلــب هم ـراه باشــید تــا بــا هــم انــواع کفپــوش
منــزل را بررســی کنیــم.

2/2

مــی زنــد چــرا کــه انتخــاب یــک موکــت تیــره

 .۶موکت پرز کوتاه

در حالــی کــه اســتفاده از فــرش یــک منطقــه

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

27,800,000

تیبا  - 2هاچ بک EX

انــواع کفپــوش منــزل معرفــی کــرد .فــرش

کفپو شهــا بنــا بــه کاربردشــان بــه گونههــای

 .۲موزاییک

ساینا 27,900,000 ............................................... EX

شــاید بتــوان فــرش را یکــی از محبــوب تریــن

ســیمان ،بتــن ،رزیــن اپوکســی و کفپــوش

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

سایپا 23,900,000 .................................................... 111

 .۴فرش

ورقــه (فلــزی) ،وینیفلکــس و وینیــل گرانیــت،

35,800,000

سایپا

باشــند.

پشمشیشــه ،نایلــون ،چــوب پنبــه ،پشــم،

تمـاس09036103464 :

پژو پارس 41,800,000 ........................................ LX

هــا بــه ســادگی نظافــت مــی شــوند و رطوبــت

پــی وی ســی ،کاشــی ،چــوب (پارکــت)،

کرمان،حومـه

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

کفپــوش منــزل بــه شــمار مــی رونــد ،موزاییــک

ســنگ (مرمــر ،گرانیــت و غیــره) ،الســتیک،

شهرنیسـت،

پژو  207جدید 43,700,000.........................................

شیشــه ای کــه دارنــد یکــی از انــواع پرطرفــدار

میتوانــد در انــواع زیــر باشــد:

نـوع

دنا با موتور 43,900,000 .................................. EF7

کاشــی هــا بــه دلیــل شــفاف بــودن و ظاهــر

کفپو شهــا بنــا بــه جنــس مــاده بــکار رفتــه

شهرک مطهری زمین

ایران خودرو

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

حبوبات

لوبیا چیتی 10500 ...................

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

خشکبار

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

نب
ض بازار

ویژگی سفارش غذا در فیسبوک که یک ماه است در آمریکا مراحل آزمایشی را
طی میکند و کاربران با استفاده از این قابلیت از رستورانهای مختلف غذا سفارش

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

میدهند حاال در دسترس همه کاربران آمریکایی قرار گرفته است .فیسبوک با
شرکت های خدماتی تحویل مواد غذایی همکاری میکند تا کاربران بتوانند غذا را

دنیای
مجازی

034-32117852

مستقیما از صفحه رستوران تهیه کنند.

خبر

www.payamema.ir
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تلگرامگردی

AirDroid
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تلگرامگردی

محیط زیست

ربات دیجیکاال

اپلیکیشـن محبـوب «ایردرویـد» بـرای

با استفاده از بات تلگرام

کانـال سـازمان حفاظـت محیط زیسـت

سیسـتم عامـل آیاواس منتشـر شـد.

 @digikalabotخدمات دیجیکاال را در

با انتشـار تصویـر زیر از آغـاز طرح مقابله

ایـن اپلیکیشـن مـی توانـد فایـل هـای

بستر تلگرام تجربه کنید .عالوه بر این در

پلیـس راهور با خودروهـای دودزا و فاقد

شـما را بـدون نیـاز بـه اتصـال سـیمی و

این بات میتوانید به شیوههای مختلف

معاینه فنی خبـر داده.

فقـط از طریـق امـواج وای فـای میـان

امتیاز کسب کنید و جایزه ببرید.

@doechannel

دیوایـس هـای مختلـف جـا به جـا کند.

پیامکهای مزاحم را گزارش کنید

گرفتــه و بــر اســاس آن رگوالتــوری
آییننامــه را تدویــن و آمــاده کــرده

محمدجــواد آذری جهرمــی در حاشــیه

هزینــهای بــرای مشــترکان در بــر

همچنیــن بــه مشــترک نتیجــه کار

هجدهمیــن نمایشــگاه الکامــپ اعــام

نخواهــد داشــت .پــس از آن بــر

گزارشدهی خواهد شد”.

کــرد کــه بــه وعــده خــود بــرای حــل

اســاس

در نظــر

آذری جهرمــی همچنیــن اعــام کــرد

مشــکل مزاحمتهــای پیامکــی عمــل

گرفتهشــده شــماره اعالمشــده از

کــه آییننامــه مقــررات گــذاری

کــرده و ســامانه پیامکــی ۱۹۵

ســوی مشــترک تحلیــل و شناســایی

فعالیــت

پیامرســان

راهاندازی شده است.

میشــود کــه آیــا ایــن پیامــک

موبایــل تدویــن شــده اســت و مطابــق

بــه گفتــ ه وی ،بــا راهانــدازی ایــن

تبلیغــی و مزاحــم بــوده اســت یــا

بــا مصوبــهی شــورای عالــی فضــای

ســامانه ،پیامکهــای تبلیغاتــی کــه

خیر.

مجــازی ،وزارت ارتباطــات ملــزم بــه

بــرای مشــترکان مزاحمــت ایجــاد

بــه گــزارش زومیــت ،آذری جهرمــی

تدویــن آییننامــه مقرراتــی بــرای

ســوی

افــزود“ :در ایــن ســامانه از سیســتم

فعالیــت

پیامرســان

میتواننــد

میکننــد،

از

مکانیزمهــای

شــبکههای

شــبکههای

مشــترکان بــه ایــن ســامانه اعــام

پــردازش هوشــمند و سیســتم

موبایل در کشور شده بود.

شــوند .بــه ایــن ترتیــب مشــترکان

صورتحســاب اپراتورهــای تلفــن

وی گفــت“ :ایــن آییننامــه در

بایــد شــماره ارســالکنند ه پیامــک را

همــراه (بیلینــگ) اســتفاده شــده و

راســتای مصوبــه شــورای عالــی فضــای

بــه ســامانه  ۱۹۵پیامــک کننــد کــه

شــمارههایی کــه مزاحمــت آنهــا

مجــازی

حمایتهــای

البتــه ایــن پیامــک و ارائــه گــزارش،

احــراز شــود مســدود خواهنــد شــد،

حاکمیتــی از پیامرســانها صــورت

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
حامید میگوید:
وقتــی ســیمین بهبهانــی میگــه“ :یــا رب مــرا یــاری بــده تــا خــوب آزارش کنــم

بــرای

است”.
وزیــر ارتباطــات افــزود“ :اگــر چــه
ک
شــورای عالــی فضــای مجــازی یــ 
مــاه بــه وزارت ارتباطــات مهلــت
تدویــن ایــن آییننامــه را داده بــود،
بــا یــک تأخیــر یکماهــه ،روز شــنبه
هفتـ ه جــاری ایــن آییننامــه را آمــاده
و بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی ارائــه
دادیم”.
آذری جهرمــی تأکیــد کــرد« :در
صــورت تأییــد مرکــز ملــی و شــورای

یکــی از شــبکههای اجتماعــی داخلــی

نخواهد داشت”.

ایــن

در کشــور گفــت“ :نمیتــوان از بخــش

وزیــر ارتباطــات افــزود“ :فعالیــت

آییننامــه در کمیســیون تنظیــم

خصوصــی انتظــار ســرمایهگذاری

شــبکهای اجتماعــی در کشــور نیازمنــد

مقــررات ارتباطــات بــه تصویــب

حاکمیتــی داشــت و از آنجاکــه یــک

اســتراژی توســعه بــازار اســت؛ اگرنــه

میرسد”.

کســب و کار نتوانــد مشــتری جمــع

ایــن فعالیــت بــه شکســت منجــر

وی در مــورد ورشکســتگی «کلــوب»،

کنــد ،ســرمایهگذاری آن توجیــه

میشود”.

عالــی

فضــای

مجــازی،

این توریست روسی ،تصویر زیر را از مسجد

نصیرالملک شیراز به اشتراک گذاشته.

اسنپفود ،با انتشار تصویر زیر از آغاز فروش شیرینی

در این پلتفرم سفارش آنالین غذا خبر داده.

 /هجــرش دهــم ،زجــرش دهــم ،خــوارش کنــم ،زارش کنــم” دیگــه از بقیــه چــه انتظــاری
داریــد؟

@sergeysuxov

@snappfood_ir

میالد میگوید:
مــن اونقــدر خجالتــی و تعارفــی هســتم کــه شــب خونــه یکــی از آشــناها خوابیــدم
صبحــش کــه صبحونــه بــرام آوردن گفتــم ممنــون صبحونــه خــوردم!
خودشه میگوید:
دوســتم میگــه یــه شــرکت زدم شــدم کارآفریــن :مــن کار میکنــم بقیــه میگــن
آفریــن!
ویروث میگوید:
همونقــدری کــه پــرژک شــامپو میزنــه ،بایودنــت طعــم میزنــه ،ترامــپ حــرف
الکــی میزنــه!
کاکو میگوید:
سعديا مرد نكونام دگر نيست كه نيست…
خوینیها میگوید:
جوجــه تیغیهــا بــرای گــرم شــدن ناچارنــد بــه هــم نزدیــک بشــن و تیــغ
هاشــون همدیگــه رو زخــم کنــه .امــا پذیرفتــن کــه زخــم کوچــک از دوســت بهتــره تــا از
تنهایــی یــخ زدن!
آرمیناتور میگوید:
زندگی اگه رو حساب کتاب بود ،کاغذ  A5از  A4بزرگتر بود!
کاهل میگوید:
اخبارگفــت ازهفتــه آينــده پيــش فــروش نــوروزى بليــط قطــار شــروع ميشــه!
چجــورى زندگيتــون انقــدر برنامــه داره كــه از االن ميدونيــد عيــد چــه روزى كجــا ميريــد
ســفر؟!
متی میگوید:
تــوی تلگــرام پیــام میدیــن بعــد هــر  ۳حــرف کــه تایــپ میکنیــن اینتــر نزنیــن!
واســه شــما کاری نــداره ولــی اینــور نوتیفیکیشــن میــاد اعصــاب مــا رو میبــره مــاه
عســل…

شناسه «خیکیها» ،سامانه معرفی رستورانها،

کافهها و… کرمان خبر از انتشار نسخه آ یاواس

اپلیکیشنش داده.

@khikkiha

«چیلیوری» پلتفرم سفارش آنالین غذا با انتشار

تصویر زیر از آغاز خدمترسانی در شیراز خبر داده.
@mychilivery

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

طراحی نامواره :محمد خضری مقدم

زیر نظر شورای نویسندگان
چهار شنبه  26مهر 1396

سال سیزدهم

شماره پیاپی 1018

شبکه توزیع فروش :شرکت

نشر گستر امروز ()02161933114

چاپ تهران :ایرانیان()02155275570
چاپ کرمان :مهدوی()03432134838

گرافیست :تیوا صمدیان

شهر :امیر رجبی

روابط عمومی :راحیل عبادی زاده

دبیر تحریریه :رضا عبادی زاده

عکس :یاسر خدیشی

ایمیل سازمان آگهی ها:

Khabar.payamema@gmail.com

payamema.adv@gmail.com

فراخوان

«ریچارد ویلبر»

سومین دوره جایزه

محمود استادمحمد

شاعر و مترجم آمریکایی
برنده جایزه

بـا هدف معرفی و تقدیر

«پولیتزر»

نرده بکشه...

از نویسندگان برترین
نمایشنامههای تالیفی

درگذشت.

و اقتباسی سال ۹۵

فیلم:
شب های روشن

فراخوان داد.

عکس نوشت

معرفی

خواجوی کرمانی
بی هیچ اندیشه ایی
دریا را بنگر...
با چشمانی که هرگزنمی
میرند !
تا من آن شعرمحال را با
تو بگویم .
مشت هایت را بازکن ٬
سنگ های کوچکت را
دوربریز٬
امواج را به حال خود بگذار٬
ماهی ها و مرواریدها را
فراموش کن ...
زیرا  ٬اکنون
دریا دربرابرتوست!
چنان که مرگ
و چنان که مردن ...

کتاب مسئله ى اسپینوزا

یاسراسالمی نوکنده

عکس:

نویسنده :اروین یالوم

علیرضا معماریانی

ترجمه :حسین کاظمى یزدى

انتشارات :صبح صادق

ساختن «بردسیر» كرمان به

بــاروخ اســپینوزا ،فیلســوف هلنــدى ،یکــى از بزرگتریــن

تصمیم اردشیر ساسانی

خردگرایــان غــرب همچنیــن زمینــه ســاز ظهــور نقــد
مذهبــى بــود.

شــود.
از نحــوه ى زندگــى و گــذران عمــ ِر بســیار کوتــاه ایــن

فیلســوف بــزرگ کــه بــه “شــاهزاده ى فلســفه” مشــهور
اســت ،مســتندات بســیار کمــى باقــى اســت ،امــا ارویــن
یالــوم بــا دقتــى بســیار ،بــا همــان انــدک اطالعــات موجــود
توانســته بــه زیبایــى گوشــه هایــى از زندگــى و فلســفه ى

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

پـس از تطبیـق تقویـم ها 18 ،اكتبر روزی به دسـت

تقویم

بالفاصلــه از ســوى جامعــه ى یهــود تکفیــر و طــرد مــى

اینستاگرامpayamema_daily :

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

باید بین خودش و مردم

خاخــام هــا در جامعــه ى یهــود مــى شــود ،بنابرایــن

www.payamema.ir/akhlagh

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

کشیدیم ،اگه کسی حرف

ایــن حرکــت او ســبب سســت شــدن بنیــان هــاى قــدرت

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

تماس تهران 09123354225 :و 021-22309994

این مجسمه ها رو باور کنه

شــروع بــه قضــاوت فلســفى آمــوزه هــاى یهــود مــى کنــد.

میراث :فریده امین زاده

تلفنخانه کرمان 32117822 :و  32117823و 034-32117824

ساختیم و دورش نرده

نــاب در قالــب یــک خاخــام را برایــش رقــم مــى زنــد او

زنان :زهره امین زاده

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

ایمیلnews@payamema.ir :

از آدمای بزرگ مجسمه

میکننــد ،ذهــن درخشــان و هــوش سرشــار او ،آینــده اى

فناوری و اطالعات :جاوید مومنی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

سامانه ی پیامکی10003432117834 :

دیالوگ

و دانــش یهــودى را بیامــوزد .در حالیکــه همــه گمــان

رتبه پیام ما در معاونت مطبوعاتی4 :

کانال تلگرامtelegram.me/payamema :

ادبیات

پــدرش در کودکــى او را بــه کنیســه مــی ســپارد تــا آداب

جامعه :عطیه بهره بر

فاطمه خواجویی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

ایمیل تحریریه:

صفحه آرایی :صابر خدیشی

ورزش :فرشاد پگاه

دنیای مجازی :سروش بیات پور

داده شـده اسـت كه در آن روز در سال  222میالدی
اردشـیر ساسـانی پسـر پاپـك و حكمـران پـارس
دسـتور داده بـود كـه در سـاتراپی (اسـتان) كرمـان،
شـهر «وه اردشـیر» را بسـازند كه امروز «بردسـیر»
تلفـظ می شـود.
اردشـیر كـه قبلا یـك دژ نظامـی در حاشـیه شـهر
كرمـان بـر فراز تپه ای سـاخته بـود هنگامی تصمیم
بـه سـاختن بردسـیر گرفتـه بـود كـه از حمایـت
«شـهرات» حكمـران منطقـه كردسـتان امـروز
(آدیابـن) برای سـاقط سـاختن حكومت اشـكانیان
كـه آلـوده بـه فسـاد و ضعـف شـده بودنـد مطمئـن
شـده بـود .اردشـیر بـا تهدیـد ،حكمـران اصفهـان
نیـت خـود موافـق
(سـپاهان) را نیـز بـه اجـرای ّ

سـاخته بـود .اردشـیر پـس از پیـروزی بـر اردوان
پنجم ـ شـاه اشـکانی وقـت ،در سـال  226در معبد
آناهیـدِ پـارس (در شـهر اسـتخر ـ نزدیـك شـیراز)

ابر نیسان باغ را در لؤلؤی الال گرفت
باد بستان دشت را در عنبر سارا گرفت
چون گل صد برگ بزم خسروانی ساز کرد
بلبل خوش نغمه آهنگ هزار آوا گرفت
زاهد خلوت نشین چون غنچه خرگه زد بباغ
از صوامع رخت بربست و ره صحرا گرفت
ابر را بنگر که الف در فشانی میزند
بسکه از چشمم بدامن لؤلؤی الال گرفت
در دلم خون جگر جایش بغایت تنگ بود
از ره چشمم برون جست و ره دریا گرفت
ایکه پیش قامتت آید صنوبر در نماز
راستی را کار باالیت قوی باال گرفت
چون سواد زلف شبرنگ تو آوردم بیاد
از سرم تا پای چون شمع آتش سودا گرفت
منکه از کافر شدن ترسی ندارم الجرم
مؤمنم کافر شمرد و کافرم ترسا گرفت
چشم خواجو بین که گوید هردم از دریا دلی
کای بسا گوهر که باید ابر را از ما گرفت

موسیقی

رسـما تاجگـذاری كـرد .وی قبلا در نظـر داشـت كه
شـهر كرمـان را پایتخـت ایـران كند كه پـس از ورود
بـه تیسـفون از ایـن كار منصـرف شـد و پایتخـت
را از همیـن شـهر (مدائـن ـ سـلمان پـاک ـ 36

آغاز برنامه صبحگاهی شبکه
یک از  ۵روز دیگر
رستاک خواننده تیتراژ

«صبح بخیر ایران»

کیلومتـری بغـداد) تغییـر نداد زیراکه این اسـتدالل
اندیشـمندان ایـران را پذیرفتـه بود کـه پایتخت باید
بـه قلمـرو روم نزدیـک باشـد.
یکـم اکتبـر  1827ایـوان پاسـکِویچ ـ ژنـرال روس
شـهر ایـروان (یـروان) را کـه بیـش از  2هـزار سـال
تعـرض قـرار داد و بـه
وابسـته بـه ایـران بـود مـورد
ّ
رغـم دفـاع طوالنـی و سـخت نظامیـان ایـران ،آن
را تصـرف و سـال بعـد ( 22فوریـه  )1928طبـق
سازشـنامه ترکمـن چـای بـه روسـیه واگذار شـد که
اینـک پایتخت جمهوری مسـتقل ارمنسـتان اسـت.

اســپینوزا را بــه تصویــر بکشــد.
در فصــل هایــى دیگــر ،یالــوم بــه روایــت بخشــى از تاریــخ
حــزب نــازى مــی پــردازد و زندگــى و اندیشــه هــاى آلفــرت
روزنبــرگ ،یهودســتیز بــزرگ و نظریــه پــرداز و مغــر متفکــر

سال گشت

حــزب نــازى را بــه تصویــر مــى کشــد.
روایــت هماهنــگ و هــم آواى ایــن دو زندگــى ،باعــث
میشــود هارمونــى زیبایــى شــکل بگیــرد کــه کتــاب را بــراى
خواننــده بســیار جــذاب مــى کنــد.

تیتر یک روزنامه پیام ما در

فیلم

این روز به بحث بر سر پروژه
آزادی اختصاص داشت.

شورای شهر بعد از یک سال از آغاز پروژه می خواست
قرارداد را نهایی کند.

مکالمــات اســپینوزا بــا فرانکــو در نقــش یــک همــراه کــه
خاخامــى نقشــى ویــژه دارد امــا همچنــان نظــرات
اســپینوزا را بــا دقــت و بــدون جبهــه گیــرى بــه گــوش
جــان مــى شــنود ،همچنیــن حضــور دکتــر روانــکاو در
اش یــارى مــى کنــد ،نمونــه هــاى بســیار خوبــى از ایــن
روانشناســان همــراه هســتند کــه در زمینــه ى داســتان
بــه شــخصیت هــاى اصلــى اجــازه ى بــروز مــى دهنــد.

مستند اسب سردار آزمون
را کارگردانی میکند.

قضــاوت نمــى کنــد ،دوســت و مشــاور کــه در دســتگاه

کنــار آلفــرت کــه او را در واکاوى عقــده ى یهودســتیزى

بهاره افشاری

رسانه درآینه تصویر
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