ما را در تلگرام
دنبال کنید

@ payamema

انس طال

1.315.06

مثقال طال

5.921.000

گرم طالی 1.366.950 ۱۸

گرم طالی 1.822.590 ۲۴
17.06

انس نقره
انس پالتین

965.20

انس پاالدیوم

1.102.30

نیم

7.170.000

دالر

43.690

درهم امارات

11.950

ین ژاپن

3.820

بهار آزادی

14.360.000

ربع

4.130.000

یورو

53.430

لیر ترکیه

11.800

دالر کانادا

35.910

امامی

14.670.000

گرمی

2.790.000

پوند

60.110

یوان چین

6.800

دالر استرالیا

کشمکش بر سر تخریب

ساختمان «کفش ملی»
عکس :عصرایران

میراث فرهنگی:اجازه تخریب ندادیم

شهرداری تهران :ارزش مرمت ندارد
6

حسین مرعشی:

رهبرانقالب دردیداربا مردم قم:

رهبری در سال 84
با انصراف هاشمی
مخالفت کردند

فوریت پاسخ
یادداشت مهمان
جالل خوش چهره

آیتهللا هاشمی رفسنجانی برگزارشد

اعتراضهــای

مردمــی را تصویــب کــرد .اگرچــه ایــن

صبح دیروز سـه شـنبه  ۱۹دی ماه نخسـتین کنگره

اقــدام راهــکاری اســت بــرای قانونمنــد

بزرگداشـت آیت هللا هاشـمی رفسـنجانی بـا حضور

کــردن اعتراضهایــی ماننــد آنچــه در

مقامـات سیاسـی و مذهبـی و همچنیـن جمـع

هفتههــای اخیــر انجــام شــد ،امــا توجــه و

فراوانـی از مشـتاقان وی در محـل سـالن اجلاس

پاســخ درخــور بــه آن از اهمیتــی فوریتــر

سـران برگزار شـد.

برخــوردار اســت .آنچــه در پــی حــوادث

ایـن کنگـره با حضـور اسـحاق جهانگیری معـاون اول

اخیــر رخ داده و از تریبونهــای رســمی

رییس جمهوری ،خانواده مرحوم هاشـمی رفسنجانی،

و نیــز رســانهملی بازتــاب یافتــه ،همچنــان

بیـژن زنگنـه وزیـر نفـت ،محمدرضـا عـارف رییـس

جنــس پاســخها نشــان از توقــف در

فراکسـیون امید ،سـید محمـود علوی وزیـر اطالعات،

جدالهــای جناحــی دارد؛ یعنــی همانــی

محمـود واعظـی رییـس دفتـر رییسجمهـوری،

کــه ســرانجام خشــم مــردم را برانگیخــت.

معصومـه ابتـکار معـاون رییسجمهوری در امـور زنان

اکثــر صاحبــان تریبونهــا و رســانههای
رســمی کوشــیدهاند

بــا

و خانـواده ،علیاکبـر صالحـی رییـس سـازمان انرژی

رویکــردی

بــه شــبکههای اجتماعــی...

ادامه در صفحه 16

اتمـی و جمعـی دیگر از مقامات و مسـووالن کشـوری

عکس :تسنیم

تقلیلگرایانــه ،بــروز ناآرامیهــای اخیــر را

و لشـگری گشـایش یافت.

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نوبت دوم

فراخوان ارزیابی صالحیت مالی سرمایه گذار در پروژههای قابل واگذاری
صفحه 2

آگهی مزایده

یک قطعه زمين تجاری در شهر جیرفت از طریق برگزاری مزایده عمومی (نوبت اول)
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد قطعــه زمیــن مشــروحه ذیــل را از

طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند  .لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت بازدیــد و اخــذ
فــرم شـرایط شــرکت در مزایــده در محــدوده زمانــی تعییــن شــده بــه اداره کل راه و شهرســازی جنــوب

اســتان کرمــان بــه نشــانی :شهرســتان جیرفــت – بزرگــراه امامــزاده ســلطان ســید احمــد – بلــوار
ورودی شــهرك صنعتــی شــماره  2مراجعــه نماینــد.

تذکرات:

 -1محل ،زمان و مهلت دريافت اسناد ،تحويل پيشنهادها و گشايش آنها:
محل دريافت اسناد مزايده :اداره كل راه و شهر سازی جنوب استان كرمان (اداره درآمد و هزینه های عملیاتی اتاق )206
مهلت دريافت اسناد :از تاریخ  1396/10/23تا تاريخ 1396/10/28
محل تحويل پیشنهادها :اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان (دبیرخانه).
مهلت تحويل پیشنهادها :از تاريخ 1396/10/30تا ساعت  14مورخ1396/11/10
محل گشايش پيشنهادها :اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان (دفتر مديريت).
زمان گشايش پيشنهادها :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ1396/11/11

لیست امالک مورد مزایده

ردیف

شهرستان

کاربری

1

جیرفت

تجاری

سال سیزدهم
شماره پیاپی 1082
چهارشنبه  20دی 1396
 16صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

نخستینکنگره بزرگداشت

مجلــس طــرح دو فوریتــی انتخــاب
مکانــی

 -10تا 9

 -1تا 10

غیبت روحانی

به مطالبات مردم

بــرای

34.330

ع بهحق مردم مخالف نیست
کسی با تجم 

5

بیــان

روزانهمصبحاریان

کرمان

تهران

شماره پالك
قطعه  1قسمتی از پالک  198فرعی
از  705اصلی بخش  45کرمان

مساحت
(مترمربع)

بهای کارشناسی کل
(قیمت پایه  -لاير)

مبلغ تضمین شرکت
در مزایده (ریال)

3263.68

11/327/360/000

570/000/000

روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان

2

5

2

ویژه

www.payamema.ir
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خبر
جهانگیری در مراسم
سالگرد هاشمی:

پس از  88هاشمی مانع
حذف اصالح طلبان شد

معــاون اول رییــس جمهــور در بیــان
شــخصیت هاشــمی گفــت :آیـتهللا هاشــمی
از هیــچ تهمتــی ه ـراس نداشــت .شــجاعانه
وارد میــدان میشــد .وقتــی اصالحطلبــان
فکــر میکردنــد بــرای حــذف رقیــب،
هاشــمی مانــع اســت ،بــا آن مخالــف کردنــد.
بعــد  ۸۸نیــز مانــع حــذف اصالحطلبــان
شــد و ایســتاد .بعــد  ۸۸بــا ایشــان صحبــت
میکــردم .ایشــان گفــت میخواهنــد
جریــان قــوی از انقــاب حــذف کننــد امــا من
ایســتادم و نمیگــذارم.
اســحاق جهانگیــری در نخســتین کنگــره
ســالگرد آیـتهللا هاشــمی رفســنجانی گفــت:
معــاون اول رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه
هــر منصفــی کــه بــه تاریــخ ای ـران بنگــرد ،از
ســالهای دور تــا آخریــن لحظــات حیــات
آیــتهللا هاشــمی ،نــام ایشــان را در میــان

10003432117834

اولین مراسم سالگرد درگذشت آیت هللا هاشمی رفسنجانی روز گذشته در حالی برگزار

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

شد که غیبت حسن روحانی در این مراسم حسابی جلب توجه کرد .فردی که اگر
هاشمی نبود ،شاید امروز نمی توانست رییس جمهور ایران باشد.

034-32117852

نخستین کنگره بزرگداشت آیتهللا هاشمی رفسنجانی برگزار شد

غیبت روحانی
گزارش
پیام ما
صبـح دیـروز سـه شـنبه  ۱۹دی مـاه
نخسـتین کنگـره بزرگداشـت آیـت هللا
هاشـمی رفسـنجانی بـا حضـور مقامـات
سیاسـی و مذهبـی و همچنیـن جمـع
فراوانـی از مشـتاقان وی در محـل سـالن
اجلاس سـران برگـزار شـد.
ایـن کنگـره با حضـور اسـحاق جهانگیری
معـاون اول رییـس جمهـوری ،خانـواده
مرحوم هاشـمی رفسـنجانی ،بیـژن زنگنه
وزیـر نفـت ،محمدرضـا عـارف رییـس
فراکسـیون امیـد ،سـید محمـود علـوی
وزیـر اطالعـات ،محمـود واعظـی رییـس
دفتـر رییسجمهـوری ،معصومـه ابتـکار
معـاون رییسجمهـوری در امـور زنـان
و خانـواده ،علیاکبـر صالحـی رییـس
سـازمان انـرژی اتمـی و جمعـی دیگـر از
مقامـات و مسـئوالن کشـوری و لشـگری

اولیــن حاشــیه همایــش کــه توجــه همــه را بــا خــود

جلــب کــرد عــدم حضــور حســن روحانــی رییــس

جمهــور بــود .بــا اینکــه عصــر روز دوشــنبه حضــور

گشـایش یافـت.

از مظلومیـت وی گفـت و حضـور نیافتـن

عـده ای از خبرنـگاران قبـل از سـاعت

حسـن روحانـی ،رییـس جمهـوری در

٦صبـح در محـل حضـور داشـتند و

ایـن کنگره را نشـانگر مظلومیـت آیت هللا

قبـل از سـاعت  ٨کل صندلـی هـای

هاشـمی ،تعبیـر کـرد.

سـالن در طبقـات پاییـن و بـاال مملـو

او در حالـی کـه اشـک مـی ریخـت

از جمعیـت شـد.

سـخنانش را اینطـور ادامـه داد کـه پدر به

سـالن برگـزاری مراسـم ،دو در ورودی

مـا نیکـی و خدمت به جـای زر ،عقالنیت

اصلـی داشـت کـه در مقابـل یـک در،

جـای زور ،تقـوا جـای تزویر ،وفـاق جای

محسـن و مهـدی هاشـمی و در مقابـل

نفـاق ،صداقـت جـای ریـا آموخـت.

در دیگـر فائـزه هاشـمی ایسـتاده و بـه

آیـت هللا سـید مهدی طباطبایی سـخنران

مهمانـان خیرمقـدم می گفتنـد .گویی هر

دیگـر ایـن مراسـم بود کـه با قـرار گرفتن

یـک از فرزنـدان آیـت هللا بـرای خـود کار

در جایـگاه ،مهمتریـن خصیصـه مغفـول

و نقـش تعریـف کـرده بـوده اند؛ امـا این

مانـده آیـت هللا هاشـمی رفسـنجانی را

میـان فاطمـه هاشـمی کنـار مـادرش بانو

اجتهـاد عنـوان کـرد و بـا بغـض گفـت که

عفـت مرعشـی نشسـته بـود و بـه عنوان

آیـا سـزاوار بـود بـه ایشـان اینهمـه تهمت

یکـی از سـخنرانان روی صحنـه رفـت.

و افتـرا؟

سـخنرانان یـک بـه یـک از شـان و مقـام

ایـن اسـتاد اخلاق کـه خـود از قدیمـی

و جایـگاه آیـت هللا هاشـمی رفسـنجانی

ترین شـاگردان و یاران امام خمینی (ره)

سـخن هـا گفتند.

اسـت ،ادامـه داد :او کـه رفـت ،دسـت کم

فاطمـه هاشـمی وقتـی روی سـن قـرار

بـه افـکار آیت هللا احتـرام بگذارید ،به فکر

گرفـت ،بـا تمجیـد از شـخصیت پـدرش

مردم باشـید و همیشـه مردم را بخواهید.

فعالتریــن و تاثیرگذارتریــن روحانیــون،
مبــارزان ،سیاســتمداران ،روحانیون ،نذســزلت
و ...مثــال میزنــد ،اظهــار داشــت :اگــر
میخواهیــم پنــج روحانــی ،سیاســتمدار
و مدیــر برجســته را نــام ببریــم ،حتمــا
آیــتهللا هاشــمی برجســتهترین اســت.
معــاون اول رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه
آی ـتهللا هاشــمی بــه لحــاظ فرهنگــی ای ـران
را عمیقــا میشــناخت و در اندیشــه بــه
فکــر توســعه ایــران بــود ،خاطرنشــان کــرد:
آیـتهللا هاشــمی بـرای توســعه ایـران الگــوی
خــود را امیرکبیــر ق ـرار داد .امیرکبیــر در قبــل
از پیــروزی انقــاب بــرای آیــتهللا هاشــمی
بــه عنــوان کســی کــه بــه ســازندگی ایــران
پرداخــت ،سرمشــق شــد و کتــاب امیرکبیــر
را نوشــت.جهانگیری اضافــه کــرد :ارتباطــات
و مطالعاتــش بــه گونــهای بــود کــه وجــب
بــه وجــب ایــران را میشــناخت و جــزء بــه
جــزء فرهنــگ ای ـران را آشــنایی داشــت.وی

برگزاری اولین کنگره بزرگداشت آیت هللا هاشمی رفسنجانی

بــا بیــان اینکــه آیــتهللا هاشــمی از لحــاظ
سیاســی آرمانگــرای واقعبیــن بــود ،ابــراز
ایـران تصــور کــرده بــود ولــی در عیــن حــال،
واقــع بیــن بــود .انقالبــی جامعنگــر بــود .تــا
مــرز شــهادت رفــت ولــی لحظـهای تردیــد در
راه مبــارزه نداشــت ولــی در عیــن حــال ،همــه
اول رییسجمهــور یــادآور شــد :آیــتهللا
استراتژیســتی توســعهگرا بــود .او در دولــت،
مجلــس ،مدیریــت جنــگ ،پیشــبرد صلــح،
توســعه روابــط بینالمللــی و منطقــهای،
اصالحــات و اعتــدال نقش کارســازی داشــت.
معــاون اول رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه بــا
رای باالیــی کــه مــردم در انتخابــات مجلــس
خبــرگان بــه آیــتهللا هاشــمی دادنــد همــه
دیدنــد کــه مــردم همچنــان ایشــان را قبــول
دارنــد ،تصریــح کــرد :در مراســم بدرقــه مــوج
عظیمــی او را بدرقــه کردنــد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه کارهــای بزرگــی
بــرای کشــور انجــام داد ،عنــوان کــرد:
طرحهــای بــزرگ مــا از ســد و فــوالد گرفتــه
تــا پروژههــای عظیــم در زمــان مدیریــت
آیــتهللا هاشــمی راهانــدازی شــد .ایشــان
مشــاوری صــادق بــرای امــام و رهبــری
بودنــد و تــا آخریــن لحظــات از ســتون اصلــی
انقــاب دفــاع کردنــد و اصــرار داشــتند از
انقــاب بایــد دفــاع کــرد .وی بــا بیــان اینکــه
آیـتهللا هاشــمی ســند هویــت انقالب اســت،
یــادآور شــد :نمیتــوان از او گذشــت .آیـتهللا
هاشــمی رفســجانی مــرد عبــور از بحـران بــود.

ایــن کنگــره حضــور نیافــت .حاشــیهای کــه بــا انتقــاد
فاطمــه هاشــمی روبــرو شــد.

در میــان حاضــران همایــش شــخصیتهای مختلــف

سیاســی و مســووالن کشــور حضــور داشــتند .بــا ایــن
حــال تعــداد مدعویــن بــه حــدی زیــاد بــود کــه حتــی
بســیاری تاپایــان مراســم جایــی ب ـرای نشســت پیــدا

نکردنــد .عــاوه بــر شــخصیتهای سیاســی تعــدادی

از اقــوام مرحــوم هاشــمی نیــز حضــور داشــتند.

بــر روی ســن ســالن اجــاس یــک نقــاش در حــال

نقاشــی از چهــره آیـتهللا هاشــمی بــود کــه تــا شــروع
برنامــه کارش ادامــه پیــدا کــرد.

یـادگار امام راحل (ره) اما در سـخنانی،

وی بـا بیـان اینکه آنچه این روزها شـاهد

آیـت هللا هاشـمی را همچـون پـدری

بودیـم بیشـتر ناشـی از پمپـاژ یـاس بود

مهربـان بـرای خـود توصیـف کـرد و

و اگـر جامعـه بـه آینـده امیدوار باشـد به

گفـت کـه بـا او رابطـه بسـیار صمیمـی

سـمت خشـونت نمـیرود ،گفـت :بـرای

داشـته اسـت.

جلوگیری از خشـونت الزم اسـت امید در

حجت االسلام و المسـلمین سیدحسـن

جامعـه فـوران کند.

خمینـی با بیـان اینکه هاشـمی همیشـه

سـید حسـن خمینـی اظهـار داشـت:

امیـدوار بـود ،منشـاء امیـد ایشـان را

هاشـمی بـه مراتـب بحث عفـاف و کفاف

درسـت دانسـتن وعـده الهـی ،اطمینـان

را مطـرح میکـرد و از شـروط امیـد در

بـه مردم و درسـت دانسـتن راه و روشـی

جامعـه میدانسـت .مردم باید احسـاس

کـه مـی رفـت ،عنـوان کرد .سـید حسـن

کننـد ،در جامعـه در صـورت طوفانهـای

خمینـی خاطرنشـان کرد :من هاشـمی را

مختلـف ناخدایـی هسـت کـه مایـه امید

 2جـا مضطـرب دیـدم و یکـی از لحظات

اسـت و هاشـمی امیـدواری بود کـه برای

ناراحتـی او روز  15خـرداد 84بـود و ایـن

جامعـه هـم مایـه امیـد بود.

اضطـراب هـم چنـد دقیقـه بیشـتر طـول

وی افـزود :دوسـت و دشـمن اذعـان

نکشید .

داشـتند وجود هاشـمی لنگر امید است و

نـوه امـام راحـل تصریـح کـرد :دومیـن

برای مردم امیدسـاز بود .مردم احسـاس

عامـل امیـد هاشـمی اعتمـاد بـه فهـم

میکردنـد در مواقـع خطـر کسـی هسـت

مـردم بـود و هاشـمی بـه فهـم عامـه

کـه مشـکالت را رفـع کند.

اطمینـان داشـت کـه نمیتـوان مـردم را

نـوه امـام راحـل خاطرنشـان کـرد :امـروز

گـول زد .سـومین عامـل هـم اطمینان به

رهبـر انقلاب یکـی از کانونهـای امیـد

راه و روش خـودش بـود و آنچـه میگوید

هسـت و مـا همـواره بایـد مراقبـت کنیم

درسـت اسـت .نسـبت به آنچـه می گفت

امیـد از دلهای ما نرود و درس هاشـمی

نـزد خـدا حجـت داشـت و این سـه امید

بـه مـا اسـتمرار امید و رجا بود و رسـانهها

خاصـی در هاشـمی ایجـاد کـرده بـود.

و رسـانه ملـی بایـد امیـد افزا باشـند.

فراخوان ارزیابی صالحیت مالی سرمایه گذار
در پروژه های قابل واگذاری

داشــت :ایشــان آرمانهــای بزرگــی بــرای

حرکاتــش از جامعیــت برخــودار بود.معــاون

روحانــی قطعــی شــده بــود امــا وی بـرای ســخنرانی در

(نوبت دوم)

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظر دارد براســاس دســتورالعمل واگذاری طرحهــای تملک ســرمایهای موضوع ماده  ۲۷متناســب با

موقعیــت و مســاحت و مســتحدثات موجــود تعــداد ســه پــروژه را در شهرســتان های تابعه با شـرایط زیــر به ســرمایه گذاران واجدالشـرایط واگــذار نماید.
 -۱هــر یــک از مجتمــع هــا بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بطــور جداگانــه

بــه معامــات دولتــی و نیــز قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولــت در معامــات

واگــذار خواهــد شــد.

دولتــی مصــوب  ۱۳۳۷مجلــس شــورای ملــی مــی باشــند.

 -۲تمامــی امــور مربــوط بــه زیــر ســاخت هــا و مســتحدثات انجــام شــده بــه

 -۹در شرایط مساوی اولویت با سرمایه گذار بومی خواهد بود.

صــورت اجــاره بــه شــرط تملــک و برابــر ضوابــط قانونــی واگــذار خواهــد شــد.

 -۱۰سازمان در رد یا قبول تمامی یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 -۳قیمــت پایــه هــر مجتمــع توســط کارشناســان مــورد تاییــد کارگــروه واگــذاری

 -۱۱هزینــه درج آگهــی در روزنامــه و هزینــه ی کارشناســی بــر عهــده ســرمایه

مشــخص خواهــد شــد.

گــذاران واجــد شــرایط میباشــد.

 -4ســرمایه گــذار بایــد عــاوه بــر توانایــی فنــی و مالــی بــرای پرداخــت هزینــه

 -۱۲متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت  ۷روز تقاضــا و اســناد

هــای انجــام شــدہ در زیــر ســاخت هــا ،توانایــی تامیــن حداقــل  ۲۰درصــد

و مــدارک مالــی خــود را دال بــر توانایــی ســرمایه گــذارای را بــه ادرس جیرفــت

تســهیالت مــورد نیــاز بانکــی (ســهم آورده شــخصی) را داشــته باشــد.

 -ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان  -دبیــر خانــه ســازمان (معاونــت

 -۵متقاضیــان موظــف هســتند برنامــه زمــان بنــدی اجــرای عملیــات را در قالــب

بهبــود تولیــدات دامــی) تحویــل نماینــد .جهــت اطــاع بیشــتر شــماره تمــاس

مــدت معیــن ارائــه و اجــرای آن را در زمــان تعییــن شــده تعهــد نمایــد

-03443260011و همــراه  09139493391از ســاعت  ۸صبــح الــی  14پاســخگو

 -۹ســرمایه گــذار تعهــد مــی نمایــد کــه ادامــه کار و تکمیــل مجتمــع را برابــر

خواهــد بــود

طراحــی و نقشــه مــورد تاییــد ســازمان انجــام دهــد
 -۷صــدور ســند مالکیــت بــه نــام ســرمایه گــذار منــوط بــه اتمــام و بــه بهــره
بــرداری رســاندن طــرح در زمــان تعییــن شــده و تحقــق ســایر شــروط قــرارداد
مــی باشــد
 -۸شــرکت کننــدگان در فراخــوان موظــف بــه رعایــت آئیــن نامــه هــای مربــوط

آدرس و مشخصات مجتمع ها به شرح زیر میباشد:
عنوان مجتمع

آدرس

مجتمع دامپروری سقدر جیرفت

جیرفت  -سقدر

مجتمع دامپروری رودبار

رودبار جنوب  -روستای تاج آباد

مرکز تکثیر و پرورش ماهی عنبرآباد

عنبرآباد
شناسه آگهی 124928

 ۱۸کارگاه صنایع دستی در شهرستان بویراحمد ایجاد شد

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

رییس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان بویراحمد گفت :از ابتدای
سال  ۹۶تاکنون در نقاط مختلف این شهرستان  ۱۸کارگاه تولید صنایع دستی افتتاح
و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

034-32117852

کشمکش بر سر تخریب ساختمان«کفش ملی»
گزارش

ارزش اسـت) با اسـتفاده از مصالح قبلی به شـکل اولیه
احـداث کـرد کـه یکـی از کارشناسـان میـراث فرهنگـی؛
خلاف نظـر شـهردار منطقـه را ارائـه داده و میگویـد:

شـهرداری تهـران در حالی بر تخریب سـاختمان قدیمی

نکتـهای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه مـا در کشـورمان

کفـش ملـی اصـرار دارد کـه میـراث فرهنگـی اسـتان

سـاختمانهای مرمـت شـده و مقـاوم سـازی شـدهای

تهـران از ارسـال نامـهای مبنی بر ممنوعیـت تخریب این

داریـم کـه عمـر چنـد صـد سـاله دارنـد و از طرفی ،سـازه

سـاختمان بـه شـهرداری خبـر میدهد.

برخـی از ایـن سـاختمانها خشـت و گِلیسـت .حـال

شـرکت «کفـش ملـی» جـز برندهـای محبـوب کفـش

چگونه ممکن اسـت که یک سـاختمان آجری ،با قدمت
ً
حـدودا هشـتاد سـال ،قابل مرمت نباشـد؟ ایـن ،ادعایی

بـرای ایرانیان حسـاب شـده و زمانی بیـش از  ۵۲کارخانه
در صنعـت کفـش و چـرم و بیـش از  ۴۰۰فروشـگاه

نامعقول اسـت.

زنجیـرهای کفـش ملی در سـطح ایران و بیـن  ۹تا ۱۱هزار

ایـن کارشـناس گفتـه اسـت کـه بایـد بـه ایـن نکته هم

کارگر داشـت.

تو
توجـه کـرد کـه برخـی سـاختمانها هـم واجـد کیفی 

سـاختمان کفـش ملـی  30آبـان مـاه امسـال پـس از

م یـادآور خاطـرات و ارزشهای
ارزشهـای کالبـدی و هـ 

چندیـن بار اخطار ،براسـاس مصوبه کمیتـه رفع خطر و به

فرهنگـی هسـتند کـه روی آن نمیشـود قیمتگذاشـت.
ً
لزومـا
لـذا ارزشگـذاری سـاختمان بـر مبنـای کالبـد آن

دلیـل نداشـتن ایمنی ،تخلیه شـد و در نهایت شـهرداری
منطقه  12تهران اعالم کرد که سـاختمان قدیمی مشـهور
بـه «کفـش ملی» در میـدان قیام به دلیـل اینکه قابلیت

ایـن کارشـناس میـراث فرهنگـی درخصـوص اهمیـت

مقـاوم سـازی نـدارد ،بایـد تخریـب شـود که بـا واکنش

موقعیـت جغرافیایـی سـاختمان کفش ملـی نیز چنین

مسـوولین میـراث فرهنگی مواجه شـده اسـت.

میگویـد :بعضـی وقتهـا بنـا را فقـط بـه منزلـه یـک

درحالـی شـهردار منطقـه  12تهران یکـی از دالیل تخریب

سـاختمان نبایـد دیـد ،بلکـه آن بنـا قسـمتی از جـداره

ایـن بنـا را هزینـه زیـاد بازسـازی و مرمـت آن میدانـد

شـهری اسـت .سـاختمان کفش ملـی دو کاراکتـر دارد؛

کـه یکـی از کارشناسـان میراث فرهنگی بـه ایلنا میگوید

یکـی کاراکتـ ِر بنـا ،معمـاری و سـاختمان آن و دوم

هزینـه بازسـازی بـه عهده مالک اسـت نه شـهرداری.

کاراکتـر شهریسـت .ایـن کاراکتـر شـهری در واقـع

از سـویی دیگر همچنین شـهرداری تهران میگوید هزینه

جـداره میـدان قیـام میباشـد کـه نبایـد مـورد تعـرض

مقاومسـازی سـاختمان معادل هزینه بازسـازی است که

www.payamema.ir

کشف نشانههایی از دوران

خــاف نظــر شــهردار منطقــه را ارائــه

اسالمی در اندیمشک

داده و میگویــد :نکتــهای کــه وجــود

دارد ایــن اســت کــه مــا در کشــورمان

شواهد اولیه نشان از وجود آثاری متعلق

ســاختمانهای مرمــت شــده و مقــاوم

به دوران پارتها دارد

ســازی شــدهای داریــم کــه عمــر چنــد صــد

ســاله دارنــد و از طرفــی ،ســازه برخــی از ایــن

ســاختمانها خشــت و گِلیســت .حــال

چگونــه ممکــن اســت کــه یــک ســاختمان
ً
ـدودا هشــتاد ســال،
آجــری ،بــا قدمــت حـ

قابــل مرمــت نباشــد؟ ایــن ،ادعایــی

نامعقــول اســت.

قـرار بگیـرد .جـداره و کاراکتـر شـهری ایـن سـاختمان
بسـیار اهمیـت دارد .پـس مـا اگـر از منظـر شهرسـازی
هـم بـه ایـن موضوع نـگاه کنیم واقع شـدن سـاختمان
کفـش ملـی ،بَـ ِر میدان قیـام و در آن موقعیـت مکانی،
یـک منزلـت شـهری و شهرسـازی اسـت.

سـپیده سـیروسنیا ،معـاون میراثفرهنگـی اسـتان

عکس:مهر

نمیتوانـد مبنـای تعییـن سرنوشـت بنا باشـد.
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یکــی از کارشناســان می ـراث فرهنگــی؛

میراث فرهنگی:اجازه تخریب ندادیم .شهرداری تهران :ارزش مرمت ندارد

میتـوان پـس از بازسـازی ،نمای سـاختمان را (که دارای
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تهـران ابتـدای آذر در ایـن بـاره گفتـه بـود چنـد روز
پیـش از تخریـب از میـراث فرهنگـی اسـتعالم گرفته
شـده بـود ،امـا منتظر جواب میـراث فرهنگـی نماندند.
وی بـه دنیـای اقتصـاد گفته بـود شـهرداری منطقه ۱۲
بـدون چنـد روز انتظـار برای دریافت پاسـخ اسـتعالم،
اقـدام بـه تخریـب سـاختمان واجـد ارزش کفش ملی
در میـدان قیـام کرده اسـت.

در کاوشهـای نجـات بخشـی آثـار باسـتانی شـهر اندیمشـک خوزسـتان کـه
پیـش از ایـن آثـار مشـکوک به دوره پارتی یا سـلوکی در آن شناسـایی شـده
بـود ،بقایـای دوران اسلامی در نهشـته هـای باالتـر به دسـت آمد.
گذاری شـرکت آبوفاضالب
جریان عملیات حفاری و لوله
شـهریور امسـال ،در
ِ
ِ

شهرسـتان اندیمشـک در سـطح این شهرسـتان ،کارکنان این شـرکت در بلوار
ِ
پیـروزی بـا آثـاری تاریخـی مانند ظروف سـفالی و بقایای اسـتخوانی برخورد

میکننـد در جریـان انجـام ایـن عملیـات در دو نقطـهی دیگـر نیـز نمونـهای

همکاری ایران وایتالیا برای

ازایـن آثـار بـه دسـت آمدنـد بنابراین میـراث فرهنگـی عملیات لولهگـذاری را

فرهنگـی نیـز دوشـنبه  ۱۸دی ،خبـر

متوقـف کـرد و کاوش نجاتبخشـی در ایـن مناطق آغاز شـد.

از آغـاز مسـتندنگاری ،حفاظـت و

حفاظت از تخت جمشید

هـر چنـد در کنـار ظـروف سـفالی بـه دسـت آمـده در دیوارههـا در

مرمـت آثـار محوطـه میـراث جهانـی

روزهـای نخسـت کاوش در چالههـای حفـاری شـده بـرای لولهکشـی

تختجمشـید و منظـر فرهنگـی آن

عکس:ایلنا

پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار

تختجمشـید بـا هـدف بررسـی و

تاریخـی – فرهنگـی پژوهشـگاه

کاوش در شـهر پارسـه بررسـی و

میراث فرهنگی و گردشـگری در زمینه

مطالعـه انجـام میدهنـد ،از سـوی

مسـتندنگاری و حفاظت و مرمت آثار

دیگـر یکـی دو ماه گذشـته نیز رییس

محوطـه میراث جهانی تختجمشـید

دانشـگاه هنـر شـیراز اعلام کـرد؛

و منظـر فرهنگـی آن بـا مرمتگـران

یـک خیـر ایتالیایـی بـرای حفاظـت

ایتالیایی همکاری میکند.در شرایطی

از تختجمشـید  ۲۵۰هـزار یـورو

کـه تیم باسـتان شـناس ایتالیایی از

پرداخـت میکنـد.

چند سـال گذشـته به صورت مشترک

کامـران احمـدی ،رییس پژوهشـکده

بـا تیـم باستانشـناس ایرانـی در

حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی ـ

آب و فاضلاب ،دو ظـرف «خمـره» و «قمقمـه» سـفالی سـالم به دسـت

بـا همـکاری مرمتگـران ایتالیایـی

آمـد ،امـا اکنـون کاو شهـای بیشـتر نشـان از بقایـای دوران اسلامی در

میدهـد.او مـی گویـد :در راسـتای

شهرسـتان اندیمشـک دارد.

توسـعه همکاریهای علمی ،آموزشی،

از سـوی دیگـر در مطالعـات کارشناسـی اولیـه شـواهد نشـان از وجـود آثاری

پژوهشـی و فنـی بیـن پژوهشـکده

مربـوط بـه دوران تاریخـی و احتمـاال دوران پارت(اشـکانی) دارنـد.

حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی ـ

یوسـف دیناروند ،سرپرسـت کاوش نجات بخشـی در محدوده حفاری شرکت

فرهنگـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگی

آب و فاضلاب اندیمشـک ،در ایـن زمینـه توضیح داد :در جریان بررسـیهای

و گردشـگری ،پایـگاه میـراث جهانـی

مطالعاتـی در ایـن نقـاط؛ ثبـت ،ضبـط و مسـتندنگاری آثار به دسـت آمده در

تخـت جمشـید و موسسـه مرمتگران

ایـن مناطق توسـط باسـتان شناسـان انجـام شـد ،همچنین با وجود شـرایط

ِ
یادداشـت تفاهـم
بـدون مـرز ایتالیـا،

اضطـراری ایـن کاوش ،باسـتان شناسـان در تلاش هسـتند تـا بـه بهترین و

همـکاری مبادلـه شـد .

دقیقتریـن شـکل ،یافتههـای موجـود را ثبـت و مسـتندنگاری کنند.

معرفی  3موسیقیدان ایرانی به عنوان گنجینه زنده بشری طرح جامع گردشگری به استانداران ابالغ میشود
اســتاد ابراهیــم قنبــری مهــر ،اســتاد محمــد اســماعیلی

مختلــف را در حــوزه میــراث ناملمــوس ارزیابــی کــرد.

و عاشــیق ســلجوق شــهبازی ،ســه تــن از نامــداران

در ایــن جلســه امــا ســه تــن از نامــداران موســیقی

موســیقی ایــران ،بهعنــوان «گنجینــه زنــده بشــری»

ایــران بــه عنــوان گنجینههــای زنــده بشــری در فهرســت

در فهرســت حامــان میــراث ناملمــوس معرفــی شــدند.

حامــان میــراث ناملمــوس معرفــی شــدند .فرهــاد

کمیتــه ملــی ثبــت میــراث ناملمــوس بــا حضــور فرهــاد

نظــری مدیــر کل آثــار تاریخــی کشــور بــا بیــان ایــن

نظــری مدیــرکل ثبــت آثــار و حفــظ و احیــای میــراث

مطلــب گفــت :ابراهیــم قنبر یمهــر ،اســتادی بینظیــر

معنــوی و طبیعــی و کارشناســان حــوزه ثبــت ســازمان

در صنعــت و هنــر ســازی اســت .او متولــد مــرداد ۱۳۰۷

میرا ثفرهنگــی ،دوشــنبه  ۱۸دی مــاه در ســالن فجــر

در تهــران اســت.

تشــکیل جلســه داد و حــدود  ۶۰پرونــده از اســتا نهای

ابنیههای تاریخی بویین

چشمانتظار مرمت
مرمت

شهرســتان بوییــن میاندشــت
بــا قدمتــی چنــد هــزار ســاله
دارای ابنیههــای تاریخــی بــا

موزه نیشابور برای نوروز

 ۹۷آمادهسازی میشود
موزه

رییــس اداره میراثفرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری
شهرســتان نیشــابور گفــت :مــوزه

این طرح به زودی به سراسرکشورابالغ میشود
و

میراثفرهنگــی هــر اســتان مأمــور بــه تعریــف پــروژه

گردشــگری گفــت« :طــرح جامــع گردشــگری اســتانها

اســت ».او افــزود« :در حوزههــای مختلــف خصوصــا در

بــهزودی بــه اســتانداران ابــاغ میشــود».

حــوزه مدیریــت شــهری افــرادی موفقترنــد کــه ابتــکار و

علیاصغــر مونســان معــاون رییسجمهــوری و رییــس

نــوآوری داشــته باشــند و بتواننــد از ظرفیتهــای بخــش

ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری

خصوصــی اســتفاده کننــد چراکــه هــر زمانــی کــه از بخــش

اظهــار کــرد« :ایــن طــرح جامــع بــهزودی بــه اســتانداران

غیردولتــی اســتفاده کردیــم ،موفقیتهــای خوبــی حاصــل

سراســر کشــور ابــاغ میشــود و در ایــن طــرح مدیــرکل

شــده اســت».

رییــس

ســازمان

میراثفرهنگــی،

صنایعدســتی

ناآرامیها تاثیری در ورود
گردشگربه کشورنداشت
گردشگری

رییـس هیـات مدیـره جامعـه
تورگردانـان درباره تاثیـر ناآرامیهای
اخیر ایران بر روی ورود توریسـتها

قدمــت 100تــا  400ســاله اســت کــه تعــداد آ نهــا بــه

باستانشناســی نیشــابور تعطیــل

بـه کشـورمان توضیح داد .ابراهیـم پورفرج دربـاره اعتراضات و

 14ابنیــه میرســد .در میــان ابنیــه تاریخــی ایــن

نشــده بلکــه در حــال لیسـتبرداری از اشــیا و آمادهســازی

ناآرامیهـای اخیـر در کشـور و تاثیر آن بر روی ورود گردشـگران

شهرســتان میتــوان بــه قلعــه تخماقلــو بــا قدمتــی

بــرای نــوروز  ۹۷اســت .هــادی شــریفان رئیــس اداره

خارجـی بـه ایـران اظهار داشـت :خوشـبختانه تاکنون گزارشـی

 380ســاله ،حســینیه بوییــن میاندشــت بــا قدمتــی

میراثفرهنگــی نیشــابور امــروز دوشــنبه  ۱۸دی بــا اعــام

از لغـو سـفر توریسـتها بـه ایـران نداشـتیم .رئیـس هیـات

 300ســاله ،حمــام قدیمــی بوییــن میاندشــت

ایــن خبــر افــزود :مــوزه نیشــابور دایــر اســت و بهدنبــال این

مدیـره جامعـه تورگردانـان ادامـه داد :از طرفـی نیـز هماکنـون

باقدمتــی  200ســاله نــام بــرد کــه احتیــاج بــه

هســتیم در مجموعــه افالکنمــای نیشــابور ،مکانــی ب ـرای

زمـان تعطیلات بیـن المللـی خارجیها بـه دلیل جشـنهای

مرمــت کامــل دارنــد.

مــوزه باستانشناســی ایجــاد کنیــم و در حــال رایزنــی بــا

میالد مسـیح اسـت ولـی تورهـای ورودی به ایـران بهخصوص

شــهرداری نیشــابور بــرای ایــن موضــوع هســتیم.

در فصـل بهـار و نـوروز بـه ایـران بـا قـوت پابرجا اسـت.

حفاری غیرمجاز امامزاده
پیر سبز دشتی
خبر

رییــس اداره اوقــاف و امــور
خیریــه دشــتی اســتان بوشــهر
گفــت :افــراد ســود جــو و

ناشــناس روز گذشــته اقــدام بــه حفــاری غیرقانونــی
در ‹امامــزاده پیــر ســبز› روســتای دهــداری از توابــع
ایــن شهرســتان کردنــد .ابراهیــم شــفقت افــزود :افــراد
ســودجو در ایــن حفــاری قبــر ‹امامــزاده پیــر ســبز› را بــه
عمــق حــدود یــک متــر حفــاری کــرده انــد .وی اضافــه
کــرد :بــه احتمــال زیــاد هــدف ایــن افــراد از حفــاری قبــر
امامــزاده پیــر ســبز کشــف اشــیا تاریخــی ،عتیقــه ،طــا و
جواهــرات قدیمــی بــوده اســت.
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تاکنون هیچ مسئولی در خصوص ماهیت آن اعالم نظر قطعی نکرده است.

بالتکلیفی استادیوم ورزشی

گزیده ها

از قدرشناسـی مـردم کردسـتان از
اقدامـات حـوزه هنـری در اسـتان بـر رسـالت
حوزه هنری در تولید آثار ارزشمند تأکید کرد.
معـاون وزیر راه و شهرسـازی گفت :راه
آهـن قزویـن بـه رشـت بـا  ۹۶درصـد
پیشـرفت فیزیکـی در بخش زیرسـازی تاکنون
 ۱۳۰۰میلیـارد تومـان هزینه داشـته و تکمیل آن
 ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.
رئیـس سـازمان نوسـازی مـدارس
کشـور گفـت :بـا حمایـت وپیگیـری
نماینـدگان مجلس وسـازمان نوسـازی مدارس
کشـور ۳هزار میلیارد تومان اعتبـار برای مدارس
تخریبی کشور در نظر گرفته شده است.
معـاون امور بهداشـتی دانشـگاه علوم
پزشـکی اسـتان کرمانشـاه ،کمبـود
سـرویس بهداشـتی و حمـام را از نگرانیهـا در
نقـاط زلزلـه زده دانسـت و گفـت :آب روسـتایی
هنوز هم با مشکل مواجه است.
معاون آموزشـی وزیر بهداشـت گفت:
 ١٥درصـد بودجـه وزارت بهداشـت بـه
حوزه آموزش اختصاص یافت.

شهرســتان مینــاب بهعنــوان دومیــن شــهر بــزرگ

 ۱۰هزار نفری میناب ۹ساله شد
خبر
اســتادیوم ورزشــی د ه هــزار نفــری
مینــاب یکــی از طرحهــای ویــژه
ورزشــی مصــوب دور دوم ســفرهای
دولــت دهــم بــه ایــن شهرســتان بــود
کــه اکنــون باگذشــت  ۹ســال همچنــان
در بالتکلیفــی بــه ســر مــی بــرد.
پــروژه هــای ناتمــام  ،بحثــی اســت
کــه در بســیاری از شــهر هــای ایــران
آشناســت و در هــر شــهر دســت کــم
ده پــروژه ی نــا تمــام وجــود دارد،
مســئولین مــی آینــد و مــی رونــد امــا
ایــن پــروژه هــا کمــاکان بــی ســر
انجــام باقــی مــی ماننــد.
گاهــی بســیاری از پــروژه هــا بــه دســت
مســووالن و رییســان کشــوری و استانی
بــار هــا افتتــاح مــی شــوند امــا هیچگاه
بــه مرجلــه بهــره بــرداری نمی رســند.

اســتان پــس از بندرعبــاس اســت کــه در شــرق

نکته

رئیـس حوزه هنری کشـور بـا قدردانی

ٔ
درزمینــه
ایــن اســتان قــرار دارد،ایــن شهرســتان

ایــن نشــان از آن دارد کــه شــاید

بهحســاب میآیــد کلنــگ آن در ســال

شــفافیت در امــور رییســان کمرنــگ

 ۱۳۸۸در زمینــی بــه مســاحت۱۰هکتار

اســت و چــون نبایــد به کســی پاســخگو

بــه زمیــن زده شــد و در اختیــار شــرکت

باشــند و بازخواســت نمــی شــوند ؛برخی

توســعه و نگهــداری از اماکــن ورزشــی

از کار هــای گــره دار را بــه حــال خــود

کشــور ق ـرار گرفــت.

رهــا مــی کننــد.

پیمانــکار ایــن اســتادیوم دههزارنفــری
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بعــد از مطالعــه و تحقیــق جهت ســاخت

ســال اســت بالتکلیــف اســت و یــا یک

ایــن پــروژه ورزشــی شــروع بــه کار و

کارخانــه در یکــی از روســتا هــای کرمــان

بعــد از عملیــات خاکبــرداری روی

از دو ســال بعــد از انقــاب آهــن ریــزی

زمیــن تجهیــزات اولیــه را بــرای انجــام

شــده بــود و در دهــه اخیــر افتتــاح شــد .

کار در آنجــا مســتقر کــرد امــا در ادامــه

اســتادیوم  ۱۰هــزار نفــری در نزدیکــی

پیمانــکار از ادامــه ســاخت اســتادیوم به

روســتای حاجــی خادمــی یکــی از

دالیــل نامعلــوم منصــرف شــد و ایــن

پروژههــای مصــوب دولــت دهــم در

پــروژه بعــد از گذشــت  ۹ســال همچنــان

شهرســتان مینــاب اســت کــه ایــن

متوقــف مانــده اســت.

اســتادیوم ورزشــی باگذشــت عمــر

یکــی از مدیــران ســابق اداره ورزش و

دو دوره از دولتهــا همچنــان متوقــف

جوانــان شهرســتان مینــاب اظهــار کــرد:

مانــده اســت.

باوجــود همــه کمبودهــا در بخــش ورزش

ایــن پــروژه ورزشــی مصــوب کــه یکــی

بهخصــوص فوتبــال شهرســتان مینــاب

از طرحهــای ملــی در شهرســتان مینــاب

طــی ســفرهای اســتانی دولــت دهــم

دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز
اسـتان هرمـزگان گفـت ۱۵۹ :نفـر از
اغتشاشـگران اخیـر در بندرعبـاس با قـرار وثیقه
و کفالت و برخی نیز بالقید از زندان آزاد شدند.
فرمانـدار شهرسـتان دره شـهر گفـت:
نفـت کرکوک عـراق در شهرسـتان دره
شهر ذخیره می شود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت:
راه آهـن قزوین به رشـت با  ۹۶درصد
پیشـرفت فیزیکـی در بخش زیرسـازی تاکنون
 ۱۳۰۰میلیـارد تومـان هزینه داشـته و تکمیل آن
 ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.
مدیـرکل تأمین اجتماعـی کهگیلویه
وبویراحمـد گفت :در سـالجاری 60
میلیـارد ریـال بیمه بیـکاری به بیمه شـدگان
تأمیـن اجتماعـی در اسـتان پرداخت شـده و
ایـن میـزان بـه  551بیـکار کارگاه در اسـتان
پرداخت شده است.
عبـاس نـور محمـدی افـزود 80 :درصـد
خدمـات تأمیـن اجتماعـی به بیمه شـدگان
بـه صـورت الکترونیکـی ارائـه میشـود.
بیـش از  13هـزار کارگاه در کهگیلویـه و
بویراحمـد تحـت پوشـش بیمـه تأمیـن
اجتماعـی قـرار دارنـد.
دبیـر طـرح گفتمانهـای دینی اداره
کل تبلیغـات اسلامی کردسـتان از
برگـزاری یـک هـزار گفتمـان دینـی در فصـل
پاییـز در ایـن اسـتان خبر داد،ایـن گفتمانها
بـا چهـار محـور دیـن و زندگـی ،اقتصـاد
مقاومتـی ،آسـیبهای اجتماعـی و رسـانه
برگزار شده است.

کلنگ این پروژه در سال  ۱۳۸۸در زمینی به مساحت۱۰هکتار به زمین زده شد.

بیش از هزار و  ٨٠٠خانوار در کردستان

سیبزمینی می کارند
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان کردسـتان گفـت :کشـت

بـه تولیـد محصـول سـیبزمینی هسـتند و در

محصـول

سـیبزمینی

بـا

اشـتغالهای

هـر هکتـار َ ٣٠
نفـر کارگـر شـاغل فصلـی ایجـاد

خانوادگـی میتوانـد کمک مناسـبی به معیشـت

میشـود.

خانوادههای روسـتایی باشـد به شـکلی کهساالنه

محمـد فرید سـپری در جلسـه بررسـی مسـائل

فقط به دو شهر گاز رسیده است

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه
منابــع اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفــت :از
 36شــهر اســتان فقــط دو شــهر گازرســانی شــده

گاز از اســتانهای دیگــر تأمیــن میشــود.
ســکینه اشــرفی در جلســه ســتاد ســوخت اســتان بــا محوریــت تامیــن
ســوخت چاههــای کشــاورزی افــزود :ایــن کــه  120چــاه جدیــد بــرای

در کشــور و اســتان بــه عناویــن بــاارزش و درخشــانی

دســت یابــد ،کــم توجهــی مســئولین باعــث دلســردی
شــهروندان خواهــد شــد.اعتبار اولیــه اختصاصیافتــه

غ بــر ۲۴میلیــارد تومــان بــوده کــه بخشــی از اعتبار
بالـ 

کــه نزدیــک بــه ده میلیــارد تومــان بــوده در عملیــات

ســاخت استفادهشــده اســت ،کلنــگ آن در ســال
 ۱۳۸۸در زمینــی بــه مســاحت۱۰هکتار بــه زمیــن زده

شــد و در اختیــار شــرکت توســعه و نگهــداری از اماکــن

ورزشــی کشــور قــرار گرفــت.
بــه ایــن شهرســتان مشــکالت

شــده اســت.

ورزش را بــا هیئــت دولــت بازگــو شــده

بــه گفتــه نماینــده شــرق هرمــزگان در

کــه درنهایــت دولــت دهــم تصمیــم

مجلــس شــورای اســامی اعتبــار اولیــه

بــه ســاخت ورزشــگاه دههزارنفــری در

غ بــر ۲۴میلیــارد
اختصاصیافتــه بالــ 

مینــاب گرفــت.

تومــان بــوده کــه بخشــی از اعتبــار کــه

بــه گفتــه وی در آن زمــان پیمانــکار ایــن

نزدیــک بــه ده میلیــارد تومــان بــوده در

پــروژه بــا دریافــت بخشــی از اعتبــارات

عملیــات ســاخت استفادهشــده اســت.

اولیــه بـرای انجــام مطالعــه و تحقیــق و

نماینــده ی شــرق هرزمــزگان تصریــح

همچنیــن خاکبــرداری و زیرســازی وارد

کــرد :ایــن پــروژه ملــی بــا افزایــش

عمــل شــد کــه ایــن شــرکت پیمانــکاری

یافتــن اعتبــار کــه از محــل اعتبــارات

در ادامــه دســت از عملیــات ســاخت

اســتانی و مــاده ۱۸۰ملــی اســت دوبــاره

برداشــت و پــروژه متوقــف مانــد.

شــروع بــه کار خواهــد کــرد امــا بــا

ایــن مســئول ســابق خاطــر نشــان کــرد

گذشــت چنــد ســال هنــوز وعــده هــا

:ازآنجاییکــه شهرســتان مینــاب در

عملیاتــی نشــده اســت.

بخــش ورزش بــا کمبــود زمیــن ورزشــی

شهرســتان مینــاب بهعنــوان دومیــن

مناســب مواجــه بــود ســاخت اســتادیوم

شــهر بــزرگ اســتان پــس از بندرعبــاس

فوتبــال دههزارنفــری نیــاز مبــرم جامعــه

اســت کــه در شــرق ایــن اســتان

ورزش مینــاب بــود.

درزمینــه
ٔ
قــرار دارد،ایــن شهرســتان

گفتنــی اســت،طبق توافــق ،امضــاء

فعالیتهــای فرهنگــی و ورزشــی

تفاهمنامــه در آن زمــان بــا وزارت ورزش

بعــد از بندرعبــاس باوجــود جوانهــای

و جوانان بســته شــد و اختصــاص اعتبار

بــا اســتعداد توانســته اســت کــه در

بــه ایــن پــروژه از محــل اعتبــارات ملــی

کشــور و اســتان بــه عناویــن بــاارزش

و اســتانی بــود و پیمانــکار کار خــود را

و درخشــانی دســت یابــد ،کــم توجهــی

آغــاز کــرد کــه درنهایــت بــا کمبــود بودجه

مســئولین باعــث دلســردی شــهروندان

مواجــه و عملیــات ســاخت متوقــف

خواهــد شــد.

و مشـکالت تولیـد محصـول سـیبزمینی کـه
سـیبزمینی کاران ،اسـاتید دانشـگاه کردسـتان

کشــور دارد اضافــه کــرد :در ســال زراعــی ۹۶_۹۵

بـا حضـور انجمـن ملـی سـیبزمینی ،تعاونـی

تولیــد محصــول ســیبزمینی جایــگاه ویــژهای در

محصــول ســیبزمینی در 7هــزار و  643هکتــار

برگـزار شـد اظهـار کرد :بـا آزمایـش  ۱۸۸نمونه از

بــا  ۲۷۲هـزار تــن بــا متوســط  ۳۷تــن در هکتــار

سـیبزمینی تولید شـده در اسـتان ،سـالم بودن

تولیــد شــد .بــه گفتــه وی ،شناســایی بــازار هــدف

ایـن محصـول تاییـد شـد و بـا دریافـت نشـانه
اسـتاندارد میتوانـد در بسـتهبندیهای مناسـب

روســیه بهتریــن فرصــت بــرای عرضــه محصــول

نسـبت بـه صـادرات ایـن محصـول اقـدام کـرد .

مشارکت برای راهاندازی متروی قم

اســت و مخــزن ســوخت در اســتان وجــود نــدارد و

باوجــود جوانهــای بــا اســتعداد توانســته اســت کــه

وی بــا بیــان اینکــه ،اســتان کردســتان در راســتای

انتشار ۳۰۰میلیارد تومان اوراق
قم

فعالیتهــای فرهنگــی و ورزشــی بعــد از بندرعبــاس

و مدیـران جهـاد کشـاورزی قـروه و دهـگالن،
بیـش از هزار و  ٨٠٠خانوار در کردسـتان مشـغول

از 36شهر سیستان و بلوچستان
سیستان و
بلوچستان

شی نورانی در آسمان دماوند و بومهن مشاهده شد

شــهردار قــم در جلســه علنــی و رســمی شــورای
اســامی شــهر قــم پیرامــون الیحــه دوفوریتــی
شــهرداری مبنــی بــر انتشــار اوراق مشــارکت بــه
میــزان  ۳۰۰میلیــارد تومــان بــرای راه انــدازی خــط

یــک متــروی قــم گفــت :فــاز نخســت خــط یــک متــرو در حــد فاصــل
قلعــه کامــکار تــا میــدان شــهید مطهــری بایــد تــا پایــان ســال  97راه
انــدازی شــود.

تعییــن تکلیــف در حــوزه ایرانشــهر اضافــه شــده اســت نشــان مــی دهــد

مرتضــی ســقائیان نــژاد در ایــن جلســه تصریــح کــرد :در جهــت تکمیــل

کــه دلیــل آن ناهماهنگــی و نبــود ارتبــاط اســت .ســازمان جهادکشــاورزی

ایــن طــرح شــهرداری بــه اعتبــاری بالــغ بــر  600میلیــارد تومــان نیــاز دارد

بایــد در ایــن زمینــه جوابگــو باشــد چــون حقــی ایجــاد و حقــی هــم از

کــه از ایــن میــزان  300میلیــارد تومــان از طریــق اوراق مشــارکت تامیــن

برخــی دیگــر از مــردم ســلب شــده اســت.

مــی شــود.

معــاون اســتاندار در ادامــه بیــان کــرد :نبایــد تنــش آبــی مجــدد در اســتان

ســقائیان نــژاد بیــان کــرد :همچنیــن تضمیــن مابقــی ســرمایه و ســود را

ایجــاد کــرد .تنــش ســوخت هــم کمتــر از آب نیســت و در تصمیــم

ســازمان برنامــه و بودجــه عهــده دار مــی شــود و مــا امیدواریــم بــا تــاش

گیریهــا تنــش آب و ســوخت در اســتان مــد نظــر قــرار گیــرد.

صــورت گرفتــه ایــن طــرح بــه موقــع اجرایــی گــردد.

ســیبزمینی اســت .

افتتاح خط کشتیرانی بندرانزلی – باکو
در ابتدای سال آینده
بنــادر و

جلــوه میدهد.مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی

گیــان،

گیــان گفــت :در همیــن راســتا بــه همـراه بخــش

خــط

خصوصــی نشســتی بــا اســتاندار داشــتیم کــه

کشــتیرانی بنــدر انزلــی

دکتــر ســاالری رهنمودهــای خوبــی در جهــت

– باکــو در ابتــدای ســال آینــده خبــر داد و گفــت:

حمایــت از ایجــاد خــط مســافرت دریایــی و

اســتاندار گیــان حمایــت کامــل خــود را از ایــن

گردشــگری دریایــی ارائــه دادنــد و حمایــت کامــل

حــوزه کــه میتوانــد در تولیــد ثــروت و اشــتغال

خــود را از ایــن حــوزه کــه میتوانــد در تولیــد

بســیار تاثیرگــذار باشــد ،اعــام کــرد.

ثــروت و اشــتغال بســیار تاثیرگــذار باشــد ،اعــام

مهنــدس حســین چراغــی ،بــا اشــاره بــه

کردند.چراغــی اضافــه کــرد :امیــدوارم بــا همــکاری

اهمیــت بنــدر انزلــی در بنــادر شــمال کشــور،

و مشــارکت دیگــر معاونیــن ،مهنــدس نــورهللا

اظهــار کرد:هماکنــون در پروژههــای بخــش

عباســی ،سرپرســت معاونــت فنــی و نگهــداری

ســرمایهگذاری و بخــش خصوصــی بیــش از دو

در انجــام وظایــف و مســئولیتهای خــود موفــق

ه ـزار نفــر مشــغول بــه کار هســتند کــه از لحــاظ

باشــند و اقدامــات موثــری را در مســیر دســتیابی

اجتماعــی نیــز بنــدر انزلــی را بســیار بــا اهمیــت

بــه اهــداف عالــی ســازمان بــه انجــام برســانند.

گیالن

مدیــرکل
دریانــوردی
از

افتتــاح

10003432117834

حسین مرعشی که از نزدیکان آیت هللا هاشمی رفسنجانی محسوب

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

می شود ،در گفت و گویی درباره آیت هللا هاشمی ،از مسائلی حرف
زده که تاکنون درباره آنها چیزی گفته نشده است.

کاغذ اخبار
034-32117852

حسین مرعشی:

رهبری در سال  84با انصراف هاشمی مخالفت کردند
نـام حسـین مرعشـی بـا نـام آیـتهللا هاشـمی

نمی خواسـت به صورت مشـروط کاندیدا شـود» .

ریاسـت دفتـرش در زمـان ریاسـت جمهـوری را به

آقـای هاشـمی به فکـر اصالحاتی در کشـور بود که

حسـین مرعشـی سپرد.مرعشـی در زمان ریاسـت

این اصالحات نمی توانسـت پیش شـرطی داشته

جمهـوری هاشـمی اسـتاندار اسـتان محـل تولـد

باشـد .بنابراین آقای هاشـمی ایـن معذوریت ها را

هاشـمی نیـز بود.دیـروز اولین سـالگرد درگذشـت

داشـت و در لحظه آخر این مشـورت را انجام داد و

هاشـمی اسـت .حسـین مرعشـی روز گذشـته به

گفـت و گـو را در ادامـه مـی خوانیـد:

یـک سـوال در جامعـه دربـاره نـوع مـرگ آقای
هاشمی رفسـنجانی بوجود آمده اسـت ،برخی از
اعضـای خانـواده آقـای هاشـمی هم به شـکلی

برخـورد کـرده انـد کـه مـرگ آقـای هاشـمی را

مشـکوک جلـوه مـی دهـد .نظـر شـما در ایـن

خصـوص چیسـت؟

ایـن موضوعـی اسـت که مـن در مـورد آن صحبت
نمـی کنـم چـرا کـه مـن پزشـک نیسـتم و ایـن
موضـوع نیـز در درجه ای از اهمیت بوده که شـورای
امنیـت ملـی نیـز تیمـی را بـرای بررسـی موضـوع
مشـخص کـرده انـد ولی تا آنجـا که من مـی دانم
هنـوز بـه نتیجـه ای نرسـیده اند.

بحـث موضـوع وصیـت نامـه آقـای هاشـمی
رفسـنجانی چگونه اسـت ،آقای هاشمی شخصی

اسـت که سـالها خاطراتش را یادداشت می کرده
چگونـه کسـی کـه جزئـی تریـن وقایـع زندگـی

در آن زمان راسـت و چپ کاندیدایشـان را مشخص
کـرده بودنـد و بعـد از رد صالحیـت کاندیدای جناح

عکس:عصر ایران

سیاسـی ایـران مطـرح میشـود .بخشـی از ایـن

چـپ بـا حکـم حکومتی آقـای معین و آقـای مهر
علیـزاده تاییـد شـدند .در آن زمـان وقایـع بـر طبق
جایگزیـن بهتـری بـرای آن بیابنـد .نظـر دوم کـه

بـود کـه از مـا عبـور کـرده بـود .در ایـن شـرایط مـا

محتمـل تر اسـت و اتفـاق خواهد افتاد این اسـت

نمی توانسـتیم با دوسـتان متحدمان در در جریان

کـه نظـام حوصله اش سـر بـرود و فضای کشـور را

اصالحـات رقابـت کنیـم و از آنهـا تندتـر برویـم و

ببنـدد .ایـن موضـوع نیـز نـه به نفـع انقالب اسـت

جامعـه را رادیـکال تـر کنیـم و از سـوی دیگـر هـم

و نـه بـه نفـع مـردم و کشـور اسـت و مـن بـا ایـن

نمی توانسـتیم با جامعه مقابله کنیم .ما باید صبر

موضـوع نیز موافق نیسـتم .من مـی خواهم بیایم

مـی کردیـم کـه جامعه متوجه شـود کـه تب بیش

که راه میانه ای را برای کشـور باز کنم ،از یک طرف

از حـد و جریـان رادیـکال جریـان مفیدی نیسـت.

امتیازاتـی را از رهبری و نهادهای مربوط بگیرم و به

کارگـزاران در آن مقطع خیلی هوشـمندانه رفتار کرد

ایـن جـوان هـا و سیاسـیون بدهم و هم جـوان ها

تـا آینـده خـودش را بهتـر رقـم بزنـد .اگر مـا در آن

را مدیریـت کنـم که تنـدروی نکنند .اسـتدالل می

زمـان بـه فضـای رادیکال جامعه می پیوسـتیم ،به

کـرد که یک طرف مسـیر موجود فروپاشـی اسـت

مسـیر تنـدی که جامعـه دچار آن شـده بـود دامن

و طرف دیگر آن بن بسـت سیاسـی اسـت اما یک

مـی زدیـم و این درسـت نبود و اگر می خواسـتیم

راه میانـه ای وجـود دارد کـه مـن مـی توانـم آن را

بـا آن فضـا مقابلـه کنیـم هـم در مقابل مـردم قرار

پیـش ببـرم .در آن زمـان نظرات دوسـتان در جمع

گرفتـه بودیـم .تحلیـل مـا این بـود که مـردم از ما

هـای مختلـف متفاوت بـود اما جو غالـب این بود

عبـور کـرده اند و باید صبر کنیم تا اگـر دوباره نوبت

کـه از آقای هاشـمی فاصلـه بگیرند.

مـا شـد در صحنه حاضر شـویم.

پـس تحلیل آقای هاشـمی این بـود که اکثریت

ایـن اولیـن و آخریـن انصـراف هـای آقـای

مجلس ششـم به دسـت اصالح طلبان بیفتد

هاشـمی بـه حسـاب مـی آیـد؟

بله دقیقا چنین چیزی بود.

بلـه انصـراف از مجلـس ششـم تنها انصـراف آقای

روزانـه اش را مـی نوشـت ،وصیـت نامـه ای بجا

اگرآقای هاشـمی چنین اسـتداللی داشـتند چرا

هاشـمی بود.

من هم برداشـت شـما را دارم امـا این موضوع هم

بـا آن هجمـه هایی که شـده بود و جـوی که ایجاد

نگذاشـته است؟

در صالحیـت من نیسـت که دربـاره آن نظر بدهم.

در سـال  78هجمـه بـه آقـای هاشـمی زیـاد
شـد و بـه نظرمی رسـد که آقـای هاشـمی آزرده

شـد و بعـد از آن نیـز در سـال  88دوبـاره ایـن

اتفـاق افتـاد .درکدام یـک ازاین اتفاقـات آقای
هاشـمی بیشـتر رنجید؟

هـر دو از سـال هـای سـخت آقـای هاشـمی بود و
کشـور هـم دوران بـدی داشـت .در سـال  78مـن
بـا آقای علی هاشـمی کـه نماینـده مجلس پنجم
بـود بـه خدمـت آقای هاشـمی رفتیـم و گفتیم که
شـما به مجلس نیایید .آقای هاشـمی در آن زمان
اسـتداللی کردند که این اسـتدالل خیلـی قوی بود
و مـا پذیرفتیـم و فکر نمی کردیم دوسـتان اصالح
طلـب مـا به راحتی از این اسـتدالل بگذرنـد .آقای
هاشـمی گفتنـد کـه امـروز دو مسـیر بـرای آینـده
کشـور قابـل تصور اسـت ،یکـی اینکه رفقای شـما
بخواهنـد نظـام را بشـکنند که در آن شـرایط من در
کنـار شـما نیسـتم چرا که نمـی توانند ایـن نظام را
بشـکنند و در صـورت موفق شـدن هم نمـی توانند

در آن زمان انصـراف دادند؟

شـده بود مشـخص شـد که آنهـا از آقای هاشـمی
عبـور کـرده بودنـد و حاضر نبودند نقـش میانجی و
میانـه او را بپذیرند.

دراین خصوص با شما هم مشورت داشتند؟
بله نظر ما هم همین بود.

اتفاقـات سـال  84از چـه منظـر قابـل تحلیـل

اسـت؟

در سـال هشـتاد و چهـار موضـوع کاملا متفـاوت

پس مشخص بود که آقای هاشمی رییس

بـود .در آن سـال عـده زیـادی از دوسـتان اصلاح

مجلس نمی شوند؟

طلـب مـا آقای هاشـمی را بـه حضـور در انتخابات

بحـث بـر سـر ریاسـت مجلـس نبـود و آن را مـی
توانسـتند به شـکل دیگری حل کنند .بحث بر سـر
ایـن بـود کـه آقـای هاشـمی دیـد ،فضـا بـه حدی
رادیـکال شـده کـه او نمـی تواند برنامه هـای میانه
خـودش را اجـرا کنـد .فضـا در مجلـس ششـم به
حـدی تنـد شـد کـه مـن در مجلـس ششـم هیچ
فعالیـت سیاسـی نداشـتم .مـن در کل مجلـس
ششـم نـه یـک مصاحبـه کـردم و نـه یـک نطـق
پیش از دسـتور داشـتم.

یعنی شما درمجلس ششم یک نوع قهرسیاسی

انتخابکردید؟

نـه .مـن قهـر نکـرده بـودم بلکه دسـت بـه کارهای
دیگـری می زدم .به کارهـای اقتصادی و همفکران
مشـاوره مـی دادم ،جامعـه به حدی رادیکال شـده

آگهی

دعـوت کردنـد .مـن بـا دوسـتان صحبـت هـای
زیـادی در مجلس داشـتم و بـه محض اینکه آقای
هاشـمی صحبتـی مـی کردنـد کـه معنـی آن عدم
شـرکت در انتخابات بود ،این دوسـتان مانند آقای
نبـوی پیـش مـن مـی آمدند و مـی گفتند کشـور
هیـچ چـاره ای جـز آقـای هاشـمی نـدارد .مـن به
آنهـا گفتـم کـه « ،شـما شـیطنت مـی کنیـد و می
خواهیـد با حضور آقای هاشـمی کاندیدای خودتان
تاییـد شـود و به محض تاییـد کاندیـدای خودتان
او را رهـا مـی کنیـد»  .اگـر خاطرات آقای هاشـمی
منتشـر شـود این موضوع نیز مشـخص می شـود
کـه چـه کسـانی چـه چیزهـای در آن دوران گفتند.
مـا قبـل از آن بـه آقـای هاشـمی گفتـه بودیـم کـه
شـما بایـد در کاندیداتـوری احتمالـی یا بـا چپ یا

اجرائیه

مشـخصات محکـوم له/محکـوم لهم :عبدالـه آگهی موضوع مـاده  ۳قانون

مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم:

و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی

عبدالــه عباســی چنــاری فرزنــد عبــاس

وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر آراء ،صـادرہ عبـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی
وسـاختمانھای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی رفسـنجان تصرفات مالکانه و
بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت .لذا مشـخصات متقاضیان و املاک مورد
تقاضـا بـه شـرح زیر بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  ۱۵روز آگهی
مـی شـود .در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت  ۲ماه اعتـراض خود
را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم نمـا یند ،بدیهی اسـت
در صـورت انفضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت
بنـام متقاضـی صـادر خواهد شـد  ،زهـرا پیرای بـه ش ش  6صادره از رفسـنجان فرزند
محمـد در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت  213.20متر مربع پلاک  5416فرعـی از 213
فرعـی باقـی مانـده از  1820اصلـی واقـع در اراضـی گرگین رفسـنجان خیابـان جانبازان
کوچـه  17بخـش  9کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی می باشـد.
تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 96/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه 96/11/4

در انتخابـات نـدارد .ایشـان نمی خواسـت در نقطه

باشـند و شـرایطی بگذارنـد کـه آقای هاشـمی هم

اعتمـاد آیـتهللا به مرعشـی به انـدازهای بـود که او

زد کـه شـاید بـرای اولیـن بـار اسـت کـه در تاریـخ

مشـخصا اعلام مـی کـرد کـه تمایلی بـرای حضور

گفـت ممکـن اسـت« ،رهبـری شـرایطی داشـته

هاشـمی داشـت .یـار جـدا نشـدنی هاشـمی بود.

و گـو کـرد .مرعشـی در ایـن گفتوگـو حرفهایـی

پیـروزی در انتخابات کافی نیسـت .آقای هاشـمی

نمـی خواسـت با ایشـان مشـورت کند چـرا که می

از خویشـاوندی کـه بـه واسـطه همسـر آیـتهللا بـا

مسـائل مختلـف کشـور و آیـت هللا هاشـمی گفت

بـا راسـت ائتلاف کنیـم و رای فـردی شـما بـرای

مقابـل نظـر رهبری قـرار بگیرد و از سـوی دیگر هم

رفسـنجانی گـره خـورده اسـت .مرعشـی جـدا

دفتـر پایـگاه خبـری عصـر ایـران رفـت و دربـاره
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نشــانی کرمان-بــم خ المهــدی ک 10پ54
مشــخصات محکوم علیه/محکوم علیهم
-1ایمــان طبســی نــژاد فرزنــد مهــدی نشــانی
کرمان-بــم خ بوعلــی
 -2محمدرفیــع رخشــانی مقــدم فرزنــد
اســماعیل بنشــانی خــاش رودکــی محلــه اســام
ابــاد 1
محکوم به
بموجــب

درخواســت

اجــرای

حکــم

مربــوط بــه شــماره و شــماره دادنامــه
مربــوط 9609973487201971محکــوم علیــه
محکــوم اســت بــه خوانــده ردیــف اول بــه تهیــه
مقدمــات انتقــال ســند و خوانــده ردیــف دوم
را بــه حضــور دردفترخانــه اسنادرســمی وانتقــال
سندرســمی خــودروی وانــت پیــکان بــه شــماره
38-95-115د را صــادر و اعــام مــی نمایــد.
محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــاغ

پیـش بینـی مـن اتفـاق افتـاد و رقبـا بـه سـراغ
کاندیـدای خودشـان رفتند .در آن زمان تشـخیص
آقـای الریجانـی ،آقای معیـن و آقای مهـر علیزاده
ایـن بـود که رقیب اصلی آنها آقای هاشـمی اسـت
و هـر کـدام جداگانـه فکـر مـی کردند خودشـان با
آقای هاشـمی به دور دوم می روند .بنابراین در دور
اول بسـیاری از سـتادهای انتخاباتی پنج کاندیدای
دیگـر منتقـد آقای هاشـمی بودند.

تحلیـل آقـای هاشـمی و سـتاد ایـن بـود کـه
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خبر
رهبر انقالب:

کسی با تجمعبهحق مردم
مخالف نیست

رهبـر انقلاب اسلامی بـا اشـاره به حـوادث اخیر در کشـور گفتند:
ملت ایران از روز نهم دی که این آتشبازیها و شـیطنت کاریها
آغـاز شـد ،در نقـاط مختلف کشـور ،حرکت خـود را آغـاز کردند اما
هنگامیکـه دیدنـد مـزدوران دشـمن دسـتبردار نیسـتند ،پی در
پی و در روزهای متوالی ،راهپیماییها تکرار شـد .ایشـان در دیدار
بـا مـردم قـم تأکیـد کردنـد :ایـن راهپیماییهـا حـوادث معمولی
نیسـت و ایـن حرکت عظیم ،منسـجم و مردمـی در مقابل توطئه
دشـمن و بـا چنیـن نظـم ،بصیرت ،شـور و انگیـزه در دنیا بینظیر
اسـت .آیـتهللا خامنـهای ،ریشـه تمـام دشـمنیها و توطئههـا بر
ضـد ملـت ایـران را «انقلاب اسلامی» دانسـتند و تأکیـد کردند:
تمـام حـرکات نـاکام دشـمن در ایـن چهل سـال ،در واقـع پاتک
به انقالب اسـت ،زیرا انقالب حضور سیاسـی دشـمن را ریشـهکن
کـرد .ایشـان گفتند :این بـار هم ملت ایران با ایسـتادگی همچون
سـدی محکـم و ملـی بـا قـدرت تمـام بـه امریـکا و انگلیـس و
لنـدن نشـینان گفـت کـه نتوانسـتید و بعـد از ایـن هـم نخواهید
توانسـت .رهبـر انقلاب اسلامی بـا اشـاره بـه اقـدام دشـمنان در
سـالهای اخیـر در راهانـدازی هزاران شـبکه مجـازی و دهها کانال
تلویزیونـی ،ایجـاد جوخههـای تـرور و انفجـار و اعـزام آنهـا بـه

انتخابـات بـه دور دوم کشـیده مـی شـود؟

داخـل مرزهـا ،و بمبـاران گسـترده ملت بـا دروغ ،تهمت و شـایعه

بلـه تحلیـل ما هم همین بود .مـا فکر می کردیم

خاطرنشـان کردند :همه این تالشها انجام شـد تا شـاید بتوانند

بهتریـن و محتمل ترین گزینـه احمدی نژاد برای

افـکار ایـن ملـت بهویـژه جوانـان را تغییـر دهنـد امـا نتیجـهاش،

دور دوم اسـت .چـون فاصلـه صالحیـت هـای

شـهید حججـی عزیـز و دیگـر شـهدا بودند کـه در دفـاع از انقالب

احمـدی نـژاد بـا آقای هاشـمی مشـخص بـود و

سـینه سـپر کردند .ایشـان افزودند :دشـمنان حتی برای نفوذ در

جبهـه سیاسـی خاصـی هـم بـه ظاهـر دنبـال او

برخـی ارکان ،افـرادی را تطمیـع کردنـد و خـود نیـز مسـتقیم وارد

نبودند احتمال رسـیدنش به دور دوم بیشـتر بود.

میـدان شـدند که دخالتهای مسـووالن آمریکایـی را در این چند

در آن زمـان اصولگراهـا بـه دنبال آقـای الریجانی

روز اخیـر همـه دیدنـد ،اما باز هم نتوانسـتند و نـاکام ماندند .رهبر

بودند ،سـپاه از قالیباف حمایـت می کرد و اصالح

انقلاب اسلامی ،صمیمانه از ملت ایـران قدردانـی کردند و گفتند:

طلبـان نیـز بـه دنبال آقـای معین بودنـد .ما فکر

نـه یکبـار بلکه هـزاران بار از این ملت تشـکر میکنـم؛ ملت ایران
ً
حقیقتـا ملتـی رشـید ،با بصیـرت ،وفـادار ،با همت ،زمانشـناس

به همین دلیل در دور دوم آقای هاشـمی راحتتر

و لحظـه شـناس اسـت و میداند کـه لحظهی حرکـت ،چه زمانی

بـا او رقابـت می کنـد .اما تمام حـرف های منفی

اسـت .ایشـان بـا اشـاره بـه تحلیلهـای مختلفـی کـه در روزهای

مـی کردیم تنهاترین کاندیدا احمدی نژاد اسـت و

 5کاندیـدا کـه بـر علیه آقـای هاشـمی در دور اول

گذشـته از طـرف اشـخاص و جناحهـا در روزنامههـا و شـبکههای

زده شـد نتایجش را در دور دوم نشـان داد و عالوه

اینترنتـی بیـان شـده گفتنـد :همـه ایـن تحلیلهـا یـک نقطـه

بر آن تخریب های بسـیار سـازماندهی شـده ای

مشـترک صحیح داشـت و آن اینکـه باید بین مطالبـات صادقانه

انجـام شـد کـه وزارت اطالعـات آن را کشـف کـرد

و بهحـق مـردم و حـرکات وحشـیانه و تخریبگرانـه یـک گـروه

و البتـه پیگیری نشـد کـه در آن نهادهـای بزرگی

تفکیـک قائـل شـد و مطالبـات و خواسـتههای مـردم را پیگیری

دسـت داشـتند .آقـای هاشـمی در آن زمـان هم

کـرد .آیـتهللا خامنهای خاطرنشـان کردنـد :اینکه عـدهای از حقی

مـی خواسـتند کـه انصـراف بدهنـد و رهبـری در

محروم بمانند و در جایی جمع شوند و اعتراض کنند ،یک مطلب

آن زمـان آقـای روحانـی را نـزد آقـای هاشـمی

اسـت اما اینکه عدهای از این تجمع سوءاسـتفاده کنند و به قرآن

فرسـتادند که اینـکار را نکنید.

و اسلام دشـنام دهنـد و بـه پرچـم ایـران اهانـت کنند و مسـجد

تصمیم قطعی آقای هاشمی انصراف بود؟

آتـش بزنند ،یک مطلب دیگر اسـت .ایشـان افزودنـد :اعتراضها

یکشـنبه شـب تصمیـم آقـای هاشـمی انصـراف

یـا درخواسـتهای مردمـی همـواره بـوده و اکنـون نیز هسـت؛ در

بـود کـه آقـای روحانـی از طـرف رهبـری آمدنـد و

همیـن یـک سـال اخیـر ،برخـی از مـردم در بعضی شـهرها یا در

گفتنـد کـه رهبری با انصـراف موافق نیسـت .اقای

مقابـل مجلس به دلیل مشـکالت صندوقها یا برخی مؤسسـات

هاشـمی شرط گذاشـتند که برخی نهادها در مرحله

مالـی ،اجتماعاتـی داشـتند کـه هیچکس هـم با آنهـا معارضه و

دوم کنترل شـوند و ایشـان نیز تایید کردند که این

مخالفتـی نـدارد و بایـد این حرفها گوشداده و رسـیدگی شـوند

کار انجـام شـود امـا زمان خیلی فشـرده بـود و کار

و در حـد وسـع و تـوان پاسـخ داده شـود .رهبر انقالب در بخشـی

بجایـی نرسـید .یکـی از نواقـص انتخابـات ما این
اسـت کـه بین مرحلـه اول و دوم زمان خیلی کوتاه

دیگـر از سخنانشـان فرمودنـد کـه مردمسـاالری دینـی را صادقانه
ً
واقعـا قبـول دارم؛ بـه همیـن علـت بـه هرکسـی که مـردم رأی
و

است.

بدهنـد ،کمـک میکنم همچنـان که دربـاره همه دولتهـا از جمله
ایـن دولـت ،ایـن کار را کـردهام و ادامـه خواهم داد.

اجرائیــه -1 :ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع

اجــرای محکومیــت مالــی  -4}1394خــودداری

اجــرا گــذارد {مــاده  34قانــون اجــرای احــکام

محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه

مدنــی} -2ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم

منظــور فــرار از اجــرای حکــم ،حبــس تعزیــری

بــه بدهــد  -3مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا

درجــه هفــت را در پــی دارد{.مــاده  34قانــون

حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از ان میســر

اجــرای احــکام مدنــی و مــاده  20ق.م.ا .و مــاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بدینوســیله بــه اقــای مســعود برجــی فرزنــد محمــد
بــه ادرس مجهــول المــکان ابــاغ مــی گــردد مبنــی
بــر اینکــه خواهــان اقــای منصــور ســام نــژاد کروکــی فرزنــد
جــال دادخواســتی بــه طرفیــت شــما بــه خواســته الــزام بــه

باشــد  .چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای

 16قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی

مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز

 -5}1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر

کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار

نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی

و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیرمنقــول ،بــه

کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون

طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی

کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه

کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا وموسســات

شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم

مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه

بــه یــا هــر دو مجــازات میشــود{.ماده  21قانــون

همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و

نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی -6}1394

کلیــه امولــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص

چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی

مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی

ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص

روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان

گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار

ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر

منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع

اگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل

نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان

وثیقــه یــا معرفــی وکیــل توســط محکــوم علیــه

یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه

خواهــد بود{.تبصــره  1مــاده  3قانــون نحــوه

خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در

ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام قضایــی

اجــرای محکومیــت مالــی .}1394م/الــف 224

ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه

شورای حل اختالف شماره 2

بازداشــت مــی شــود{مواد  8و  3قانــون نحــوه

شهرستان بم

تنظیــم ســند خــودرو پــژو  405مــدل  88بــه شــماره پــاک
713-95ج 43مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره
پرونــده کالســه  9609983487101193شــورای حــل اختــاف
شــماره  1شهرســتان بــم ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ
 1396/11/21ســاعت  09:30تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه
طبــق موضــوع مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی بــه
علــت مجهــول املــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان

وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.م/
الف 223
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره  1شهرستان بم
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اولیـن

هنرسـتان

تخصصـی طراحـی دوخـت « کار آفرینان
فـردا « آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک
کرمـان ،گفـت :اعتلای فرهنـگ ،هنـر،
مهـارت و اخلاق در آموزش و پرورش از
اولویتهـای اصلـی آمـوزش و پـرورش
در حـوزه فنـی و حرفـهای و کارو دانـش
است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در همـه
تمد نهـای بشـری بـر هنـر و مهـارت
تاکیـد شـده اسـت ،خاطـر نشـان کـرد:
در نظـام تعلیـم و تربیـت بایـد بـر مقوله
هنـر و مهـارت توجـه ویـژهای داشـت
چراکـه امـروزه راهگشـای مشـکالت
کشـور مهـارت آمـوزی دانـش آمـوزان
اسـت.
روابـط عمومـی آمـوزش

و پـرورش اسـتان کرمـان محسـن
بیگـی گفـت :اقداماتـی کـه مـی توانـد
در آمـوزش و پـرورش مانـدگار باشـد
تربیـت دانـش آموزانـی هنرمنـد و حرفه
ای اسـت کـه ایـن دو مولفـه آمـوزش
و پـرورش را در مسـیر تحقـق رسـالت

جاری نیز  60باب مدرسه در شمال استان را پوشش میدهد.

فقط یک و نیم درصد از کل سهم آموزش در بودجه 97
برای فنی و حرفهای قرار داده شده است

دوران دانشـگاه روبـرو هسـتیم و در اینجاسـت که به
ضـرورت سـازمان فنـی و حرفـهای و توسـعه آموزش

فاطمه نامجو

نيــز كــه شــاهد نــرخ بيــكاري بــاالي

بــا مــدرک لســانس بــه بــاال هســتند،

خبرنگار  /پیام ما

جوانــان هســتيم و فقــدان مهــارت

بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی

يكــي از مســايل و مشــكالتي بــوده

دو برابــر افــراد دیگــر جامعــه اســت و

كــه جامعــه بــا آن دســت بــه گريبــان

ایــن موضــوع بــه دلیــل فقــدان مهــارت

اســت بــه هميــن دليــل ايــن آمــوزش

اســت کــه ســبب میشــود شــانس

هــا اهميــت دو چنداني دارد و ســازمان

اشــتغال ایــن افــراد پاییــن بیایــد.

درحالیکــه بســیاری از فارغالتحصیــان
دانشــگاهی بــرای کســب مهــارت و
شــغل مناســب وارد مراکــز فنــی و
حرف ـهای میشــوند کــه ایــن ســازمان
از کمبــود اعتبــار و ســهم ناچیــز خــود
در بودجــه  97رنــج میبــرد.
از نيــروي انســاني متخصــص و بــا
مهــارت بــه عنــوان بــا ارزش تريــن و
مهمتريــن منابــع اقتصــادي نــام مــي
برنــد ،در جهــان امــروز همــه كشــورها
تــاش ميكننــد بــا ارتقــاي دانــش و
مهــارت ايــن نيــرو به بهــرهوري بيشــتر
و توســعه دســت پیــدا کننــد ،بــدون
شــك توســعه آمــوزش هــاي فنــي و
حرفــه اي يكــي از راه هايــي اســت
كــه مــي توانــد در ايــن امــر راهگشــا
باشــد ،در شــرايط فعلــي كشــور مــا

آمــوزش فنــي وحرفــه اي نقــش
محــوري در توســعه ايــن آمــورش هــا
دارد و بخــش عمــدهاي از آمــوزش
هــاي نيــز زيــر نظــر ايــن مركــز اجــرا
مــي شــود امــا بــه گفتــه ربیعــی وزیــر
کار ،اگــر نگــران بیــکاری و اشــتغال در
اســتانها هســتیم بایــد بدانیــم کمتــر
از  1.4درصــد بــه فنــی و حرفــهای
اختصــاص یافتــه اســت .
جهانگیــری مدیــر کل فنــی و حرفـهای
اســتان کرمــان بــه پیــام مــا میگویــد:
جامعــه مــا بــه شــدت از فقــر مهــارت
رنــج میبــرد و هماکنــون هماکنــون
 60درصــد از ورودیهــای مــا افــرادی

کارآفریـن باشـد امـا متاسـفانه بـه دلیـل وجـود
مشـکالت متعـددی ایـن کار صـورت نمیپذیـرد

آمــوزش رســمی نیروهــا بیشــتر پــی

اقتصــادی تبدیــل شــد هاند ،ایــد هآل

میبریــم ،همچنیــن جهانگیــری

ایــن اســت کــه نظــام آموزشــی مــا

فنــی و حرفــهای ،بایــد  20برابــر

میگویــد :دانشــجویانی کــه دوره

بــه گونــهای باشــد کــه فــرد هنــگام

آموزشهــای رســمی در آمــوزش

دانشــگاه خــود را تمــام کرد هانــد بــا

فــارغ التحصیلــی از مراکــز آموزشــی

و پــرورش و دانشــگاه هزینــه شــود

بحــران اشــتغال مواجــه شــد هاند،

همچــون مــدارس و دانشــگاه بتوانــد

کــه شــامل تجهیــزات ،ســاختار

متاســفانه هماکنــون دانشــگا ههای

کارآفریــن باشــد امــا متاســفانه بــه

فیزیکــی ،مــواد مصرفــی ،بــه رزو

مــا از بنــگاه آموزشــی بــه بنــگاه

دلیــل وجــود مشــکالت متعــددی

رســانی کارگا ههــا و آمــوزش مربیــان

نمیپذیــرد،

میشــود امــا هماکنــون بــا مشــکل

مشــکالتی همچــون تغییــر ســخت

کمبــود اعتبــار روبــرو هســتیم،

مــواد درســی دانشــگاه ،ارتبــاط

در اســتان کرمــان هماکنــون بــه

نداشــتن اســاتید دانشــگاه بــا

جــز فاریــاب و عنبرآبــاد همــه
و

ایــن

کار

صــورت

صنعــت ،نبــود عــزم و اراده در

شهرســتانها

بخشهــای آمــوزش عالــی و در

حرفــهای دارنــد و در مراکــز دولتــی

آخــر مشــکل اعتبــارات از تربیــت

میتوانــد بــه صــورت صــد در صــد

مهارتــی دانشــجویان جلوگیــری

از آموزشهــای رایــگان ایــن مراکــز

مــی کنــد.

اســتفاده کننــد ،او میگویــد65 :

 65درصد فارغالتحصیالن

بـه رشـتههای فنـی و حرفـه ای افزایش

فنی وحرفهای وارد بازار کار

پیـدا کنـد.

میشوند

محسـن بیگـی اهمیت رشـته هـای فنی
و حرفـه ای در آمـوزش و پرورش را مهم

جهانگیــری

ارزیابـی کـرد و گفـت :مهـارت آموزی در

معتقــد

اســت:

آموزشهــای مهارتــی بــر خــاف

نظـام تعلیـم و تربیـت و اثربخشـی آن

آموزشهــای

در تربیـت دانـش آمـوزان ،ارتبـاط دو یا

مدیرکل فنی وحرفهای کرمان 65 :درصد فارغالتحصیالن فنی وحرفهای وارد بازار کار میشوند

واگذاری بیش از 1880

فقره انشعاب آب

امـر در ایـن هنرسـتا نها تاکیـد کـرد و
یکـی دیگـر از ویژگـی هـای هنرسـتان

 1887فقــره انشــعاب آب در شهرســتان

 1887فقــره انشــعاب آب در شهرســتان

هـای فنـی و حرفـه ای را اسـتفاده از

کرمــان واگــذار شــد.

کرمــان واگــذار شــد.

تجربیـات و تـراوش فکـری دانـش

غالمرضــا زیــن الدینــی مدیــر آب و

وی افــزود :از ایــن تعــداد انشــعاب 1597

آمـوزان در محیـط مدرسـه برشـمرد.

فاضــاب شهرســتان کرمــان گفــت :از

فقــره در شــهر کرمــان و  290فقــره در

حل معضل بیکاری با ارتباط

دانشگاه و صنعت

دکتــر معین الدینی

گفــت  :سیســتم آموزشــی ترکیبــی قــدرت

ریاست دانشگاه

تصمیــم گیــری دانشــجو بــرای نحــوه

پیام نور اســتان و

اســتفاده از کال سهــا را بــرای دانشــجو
فراهــم مــیآورد و وجــود منابــع غنــی
ســبب میشــود ،دانشــجو بــا

رییــس و همــکاران مرکز کرمان با حجت

درســی

االسالم علیدادی ســلیمانی امام جمعه

مطالعــه ایــن منابــع ،ســطح قابــل قبولــی

کرمان دیدار کردند.

از دروس را یــاد بگیــرد.

در ایــن دیــدار حجــت االســام علیــدادی

امــام جمعــه کرمــان همچنیــن بــه ویژگــی

دانشــگاه پیــام نــور را بــا داشــتن ویژگــی

ســوم دانشــگاه پیــام نــور اشــاره کــرد و

هایــی نظیــر آمــوزش ترکیببــی ،منابــع

افزود:کمتریــن میــزان شــهریه درایــن

غنــی درســی  ،و کمتریــن میــزان شــهریه

دانشــگاه ،امــکان تحصیــل جمــع زیــادی

یــک دانشــگاه منحصــر بــه فــرد دانســت و

از دانشــجویان را فراهــم میکنــد و بــا

هزینهبــر

هســتند ،چراکــه بیــش از 80
درصــد فعالیتهــای آموزشــی مــا
عملــی اســت و بــه طــور میانگیــن

شــهرهای تابعــه (اختیارآبــاد ،باغیــن،
جوپــار ،چتــرود ،رایــن ،زنگــی آباد،شــهداد،
بــه متقاضیــان واگــذار شــد .مدیــر آبفــا

طــی هشــت مــاه نخســت ســال جــاری،

در دیدار رییس دانشگاه پیام نور کرمان با امام جمعه عنوان شد

رســمی

کاظــم آبــاد ،گلبــاف ،ماهــان و محــی آبــاد)
ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آبــان مــاه

مدیران ستاد و

مراکـز آموزشـی همچـون مـدارس و دانشـگاه بتواند

بــرای آمــوزش هــر نفــر ســاعت در

تـا عالقـه دانـش آمـوزان و خانواد ههـا

فنـی و حرفهـای برشـمرد و برتحقـق این

بـه گونهای باشـد که فـرد هنـگام فـارغ التحصیلی از

ســازمان فنــی و حرف ـهای و توســعه

حرفـه ای در جهـت تغییـر نـگاه جامعـه

ویژگیهـای مهـم و اصلی هنرسـتا نهای

شـد هاند ،ایـد هآل ایـن اسـت کـه نظـام آموزشـی مـا

و در اینجاســت کــه بــه ضــرورت

و دانـش آمـوزان و والدیـن تلاش کننـد

جدیـد در بیـن دانـش آمـوزان را از

مـا از بنـگاه آموزشـی بـه بنـگاه اقتصـادی تبدیـل

یــا دوران دانشــگاه روبــرو هســتیم

مـدارس بخصـوص مـدارس فنـی و

و کارو دانـش محقـق می شـود.

کـه

مواجـه شـد هاند ،متاسـفانه هماکنـون دانشـگاههای

نیروهــای بیمهــارت از دبیرســتان

دانسـت و گفـت :باید معلمـان و مدیران

وی زمینـه بـروز خالقیـت و مهارتهـای

میگویـد:

دانشـجویانی

دوره

دانشـگاه خـود را تمـام کرد هانـد بـا بحـران اشـتغال

اکنــون بــا پدیــده تــرک تحصیــل و

کرمـان تغییـر نـگاه بـه هنـر و مهـارت را

امـر در هنرسـتان هـای فنـی و حرفـهای

جهانگیـری

بــه گفتــه ربیعــی وزیــر کار هــم

در آمـوزش و پـرورش الزم و ضـروری

اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت کـه این

رسـمی نیروهـا بیشـتر پـی میبریـم ،همچنیـن

نیروهای بیمهارت دانشگاهی

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان

چنـد سـویه بیـن دانـش آمـوز و معلم از

بـه گفتـه ربیعـی وزیـر کار هم اکنـون با پدیـده ترک
تحصیـل و نیروهـای بیمهـارت از دبیرسـتان یـا

اصلـی خـود یـاری مـی کنـد.

گزارش

دانش آموز را تحت پوشش آموزههای ترافیکی قرار داده است و درسال تحصیلی

سهم ناچیز آموزشهای مهارتی از بودجه

محمـد محسـن بیگـی در آئیـن

بـه گـزارش

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

1000مدرسه راهنمایی و ابتدایی دخترانه و پسرانه سطح استان برگزار و حدود 105هزار

034-32117852
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گزیده ها

افتتـاح

10003432117834

طرح ایمنی مدارس حاشیه راهها از سال  1383آغازشده و تاکنون دربیش از

شهرســتان کرمــان در ادامــه از شــهروندان
خواســت بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع
آبــی ،مصــرف بهینــه آب را مــد نظــر داشــته
باشــند و از مصــرف آب شــرب در مــوارد
غیــر ضــروری پرهیــز کننــد.

مرکــز

فنــی

درصــداز افــرادی کــه وارد کارگا ههــای
ایــن مراکــز میشــوند در همــان
رشــته شــغل مــورد نظــر خــود را پیــدا
میکنــد ،البتــه ایــن موضــوع در
رشــتههای مختلــف متفــاوت اســت
مثــا در یــک رشــته همــه افــرادش
مشــغول بــه کار میشــوند و در
رشــته دیگــر شــاید تنهــا  10درصــد
افــراد مشــغول شــوند.

غالمرضـا زیـن الدینـی مدیـر آب و فاضلاب

شهرسـتان کرمـان گفـت :از ابتـدای سـال

جـاری تـا پایـان آبـان مـاه  1887فقـره
انشـعاب آب در شهرسـتان کرمـان واگـذار
شـد ،وی از شـهروندان خواسـت بـا توجـه بـه

محدودیـت منابـع آبـی ،مصـرف بهینـه آب را

مـد نظـر داشـته باشـند و از مصـرف آب شـرب

در مـوارد غیـر ضـروری پرهیـز کننـد.

توجــه بــه شــرایط اقتصــادی جامعــه

کشــور اشــاره کردنــد و گفتنــد  :جغرافیــا

موفــق بــه کســب عنــوان شــرکت دانــش

ســبب کاهــش دغدغههــای خانواد ههــا

و شــرایط طبیعــی بــه همــراه جمعیــت

بنیــان شــد هاند و برگــزاری همایشهــای

میشــود و همیــن ویژگیهــا اســت کــه

و خصوصــا جمعیــت جــوان و بــه ویــژه

ملــی زمیــن شناســی ،شــیمی و ریاضــی،

دانشــگاه پیــام نــور را یــک دانشــگاه ممتــاز

جوانــان تحصیلکــرده بــه انضمــام قــدرت

مبیــن پتانســیل بــاالی علمــی دانشــگاه
ّ

و منحصــر بــه فــرد نمــوده اســت .

حاکمیــت در بســیج مــردم از مولفههــای

پیــام نــور اســتان کرمــان اســت و میزبانــی

وی همچنیــن بــر دایــر شــدن رشــتههای

اقتــدار کشــور هســتند کــه نقــش دانشــگاه

اولیــن رویــداد تولیــد محتــوی دیجیتــال

متاســب بــا نیــاز جامعــه تاکیــد کردنــد و

بــه عنــوان تربیــت کننــده نیــروی تحصیــل

اســتان کرمــان نیــز کــه دراســفند مــاه

گفتنــد :ایــن مســیله بســیاری ازمشــکالت

کــرده یــک نقــش ممتــاز اســت کــه بایــد

برگــزار خواهــد شــد بــرگ زریــن دیگــری از

را مرتفــع خواهــد کــرد و بــه تحصیــل

ایــن نقــش بــه بهتریــن وجــه انجــام

افتخــارات دانشــگاه اســت .

مقاطــع باالتــر نیــز جهــت دهــی خواهــد

شــود .در ایــن دیــدار دکتــر معیــن الدینــی

وی همچنیــن از قبولــی  30000فــارغ

کــرد .

رییــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان کرمــان

التحصیــل دانشــگاه پیــام نــور در مقاطــع

علیــدادی ســلیمانی در ادامــه برحرکــت

گزارشــی از فعالیتهــای دانشــگاه در

تحصیــات تکمیلــی دانشــگاههای کشــور

دانشــگا هها بــه ســمت تجــاری ســازی

عرصههــای آموزشــی ،فرهگنــی و عمــران

در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت :از

علــم و تولیــد ثــروت از علــم اشــاره کــرد

ارائــه کــرد و گفــت  :دانشــگاه پیــام نــور

ایــن تعــداد  1000نفــر در دانشــگاههای

و گفــت :راه حــل بــرون رفــت از معضــل

اســتان در راســتای منویــات مقــام معظــم

تهــران پذیرفتــه شــده انــد کــه ایــن نتیجــه

بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاه،

رهبــری در خصــوص تحقــق اقتصــاد

سیســتم آموزشــی منحصــر بــه فــرد و

ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و تحصیــل در

مقاومتــی و تجــاری ســازی علــم 16 ،

منابــع غنــی درســی و امتحانــات متمرکــز

رشــته هــای مــورد نیــاز صنعــت اســت.

شــرکت فعــال درمرکــز رشــد و نــوآوری

بــا ســئواالت اســتاندارد اســت .

وی همچنیــن بــه مولفــه هــای قــدرت یــک

خــود دارد کــه از ایــن تعــداد دو شــرکت

دالر آزاد به  44هزار ریال رسید

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

دالر آمریکا در حالی رکورد جدیدی را در بازار آزاد به ثبت رسانده که امروز بازار ارز

شاهد رشد قیمت سایر ارزهای عمده از جمله یورو و پوند انگلیس نیز بود به شکلی
که یورو با رشد  400ریالی به  53هزار و  480ریال رسید و پوند انگلیس با  340ریال

034-32117852

افزایش  60هزار و  80ریال به فروش رفت.

در راستای ارتقای فعالیت بازاریابی بندر چابهار؛

بهرهبــرداری

نهایــی،

از قابلیــت هرگونــه عملیــات
بنــدری در حوزههــای ترمینــال

جمهــوری اســامی ایــران بــرای ارتقــای

مشــترک در حــوزه حمــل و نقــل دریایــی

همکاریهــای دوجانبــه در حــوزه حمــل

و ریلــی بــا رســانههای هنــد گفتگــو

انجــام دهــد.

و نقــل و بررســی راههــای ارتقــای

خواهــد کــرد.

مصدقــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه

بازاریابــی بنــدر چابهــار امــروز بــه هنــد

مصدقــی در ادامــه بــا اشــاره بــه

ایــران و هنــد در ســه کریــدور ترانزیتــی

ســفر میکنــد.

اینکــه موضــوع محــوری ایــن ســفر

بــه نامهــای داالن شــمال-جنوب،

حمیــد مصدقــی کارشــناس اقتصــادی

گفتگــو دربــاره شــیوههای گســترش

داالن عشــق آبــاد و داالن چابهــار عضــو

ســفارت ایــران در دهلینــو دربــاره ایــن

فعالیتهــای بازاریابــی بــرای بنــدر تــازه

هســتند گفــت :در نشســت تجــاری کــه

ســفر بــه ایرنــا گفــت :هــدف از ســفر

تاســیس شــهید بهشــتی چابهــار اســت

در جریــان دیــدار آخونــدی از هنــد برگــزار

آخونــدی بــه هنــد ،ارتقــای فعالیتهــای

گفــت :همکارهــای ریلــی بیــن دو کشــور،

خواهنــد شــد عمــده مباحــث حــول

بازاریابــی بــرای فــاز اول بنــدر شــهید

از جملــه نیــاز ایــران بــه خریــد تجهیــزات

محــور روشــهای ارتقــای فعالیتهــای

بهشــتی اســت کــه بــا همــکاری هنــد

ریلــی از هنــد نیــز در ایــن ســفر مــورد

بنــدر چابهــار انجــام خواهــد شــد .وی

انجــام شــده و اخیــرا بــا حضــور حســن

مذاکــره قــرار خواهــد گرفــت.

خاطرنشــان کــرد کــه آخونــدی همچنیــن

روحانــی رییــس جمهــوری ایــران و

کارشــناس اقتصــادی ســفارت ایــران

از فعالیتهــای بنــدری بــه نــام مونــدرا

مقاماتــی از کشــورهای منطقــه افتتــاح

در دهلــی نــو همچنیــن خاطرنشــان

واقــع در خلیجــی در ایالــت گجــرات کــه

شــد.

کــرد کــه هــدف اصلــی دیــدار وزیــر راه

توســط بخــش خصوصــی اداره میشــود

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزیــر راه و

و شهرســازی ایــران از هنــد تحکیــم

بازدیــد خواهــد کــرد.

شهرســازی در طــول دیــدار از هنــد

نقــش ارتباطــی چابهــار در پشــبرد بحــث

هنــد افتتــاح بنــدر پــر اهمیــت چابهــار

دیدارهــای دو جانبــه ای بــا مقامــات

اتصــال وارتبــاط بیــن دو کشوراســت .بــه

را تحولــی مهــم در گســترش روابــط

بلنــد پایــه ایــن کشــور برگــزار خواهــد

گفتــه وی ،پــس از آنکــه هنــد در آبــان

اقتصــادی هنــد در منطقــه میدانــد.

کــرد  ،افــزود  :آخونــدی همچنیــن در

مــاه ســال جــاری بــا اســتفاده از بنــدر

وزارت خارجــه هنــد نیــز در بیانیــهای ،

یــک نشســت خبــری مشــترک بــا نیتین

چابهــار اولیــن محمولــه گنــدم خــود

افتتــاح بنــدر چابهــار را فرصــت طالیــی

گادکاری وزیــر حمــل و نقــل ،بزرگراههــا

را بــه افغانســتان ارســال کــرد ،اکنــون

بــرای تجــارت هنــد ،ایــران و افغانســتان

رشد 61درصدی تجارت
ایران با اتحادیه اروپا

حجــم تجــارت کاالیــی ایــران بــا

 241میلیــون یــورو و میــزان واردات

 28کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا در

کاال از ایــن منطقــه هشــت میلیــارد و

 10ماهــه نخســت ســال  2017بــه

 407میلیــون یــورو بــود کــه نســبت

رقــم 16میلیــارد و  600میلیــون یــورو

بــه مــدت مشــابه پارســال رشــد

رســید کــه در مقایســه بــا مــدت

چشــمگیری داشــت .ایــران در 10

مشــابه پارســال  61.6درصــد رشــد

ماهــه نخســت ســال  2016میــادی،

عکس ایسنا

داشــت.

ســه میلیــارد و  942میلیــون یــورو

میــزان صــادرات کاالیــی ایــران در

صــادرات بــه کشــورهای عضــو

مــدت یــاد شــده بــه اتحادیــه اروپــا

اتحادیــه اروپــا داشــت و در مقابــل 6

بــه گــزارش ایرنــا ،هشــت میلیــارد و

میلیــارد و  361میلیــون یــورو واردات

تمديد عرضه اوراق سپرده بانک اقتصاد نوین

رشد 80درصدی تجارت ایران
و آسهآن در سال 2017

کانتینــری برخــوردار خواهــد

بــود و عــاوه بــر ظرفیــت
ســاالنه تخلیــه و بارگیــری
هشــت ونیــم میلیــون تــن
بــا آمــاده شــدن پســکرانه آن
تــا  15میلیــون تــن ظرفیــت

ایجــاد خواهــد شــد.

بــا کشــورهای آســیای مرکــزی و
همچنیــن گســترش تجــارت میــان
ایــن ســه کشــور دانســت .براســاس
توافــق امضــا شــده میــان ایــران و
هنــد در مــاه مــه ســال گذشــته ،هنــد

عکس مهر

عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی

و کشــتیرانی هنــد دربــاره همــکاری

میکوشــد در زمینــه تجاریســازی
بنــدر چابهــار فعالیتهــای بیشــتری
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بنــدر چابهــار پــس از

سفر وزیر راه به هند

7

صمت

بــا ســرمایهگذاری 85میلیــون دالری
کنتــرل دو لنگــرگاه در فــاز اول بنــدر
چابهــار را بــه عهــده دارد.
چابهــار بــه عنــوان منطقــه راهبــردی
و بــا موقعیــت عالــی جغرافیایــی از
ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری ،تجــاری،
اقتصــادی ،ترانزیتــی ،گردشــگری و
صنعتــی باالیــی برخــوردار اســت.

روابــط تجــاری ایــران و اتحادیــه جنــوب شــرق آســیا «آســه آن» رشــد قابــل
مالحظــه ای داشــته بــه گونــه ای کــه حجــم ایــن روابــط از ژانویــه تــا نوامبــر
ســال گذشــته میــادی حــدود  2.63میلیــارد دالر رســید کــه ســهم صــادرات
ایــران 80درصــد افزایــش داشــت.
طبــق گزارشــی کــه از فایننشــیال تریبــون دریافــت شــده ،درایــن مــدت
میــزان صــادرات ایــران بــه ایــن کشــورها  1.28میلیــارد دالر و واردات از ایــن
اتحادیــه  1.34میلیــارد دالر بــوده اســت.
اتحادیــه جنــوب شــرق آســیا «آســه آن» ســازمان اقتصــادی -سیاســی
شــامل کشــورهای مالــزی ،اندونــزی ،برونئــی ،فیلیپیــن ،میانمــار ،الئــوس،

از ایــن کشــورها انجــام داد.
معاونــت بررســیهای اقتصــادی
اتــاق بازرگانــی تهــران گزارشــی
منتشــر کــرده ،کــه عامــل اصلــی
رشــد تجــارت کاالیــی ایــران2 ،
برابــر شــدن صــادرات کاالیــی ایــران
بــه اتحادیــه اروپاســت .بــا توجــه
بــه افزایــش ارزش تجــارت کاالیــی
ایــران بــا اتحادیــه اروپــا در  10ماهــه
نخســت ســال  ،2017نزدیــک بــه
 2.2میلیــارد یــورو از تــراز منفــی
بازرگانــی کاالیــی ایــران کاســته شــده
و بــه کســری  166میلیــون یــورو
رســیده اســت.

کامبــوج ،تایلنــد ،میانمــار و ســنگاپور بــا جمعیتــی بالــغ بــر  600میلیــون نفــر
اســت .همچنیــن آمــار ارائــه شــده حاکــی از رشــد  80درصــدی در صــادرات
ایــران بــه «آســه آن» و افزایــش  37درصــدی واردات ایــران از ایــن اتحادیــه
در دوره هشــت ماهــه  2017نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ماقبــل دارد.
تایلنــد بزرگتریــن شــریک تجــاری ‹آســه ان› بــا  619میلیــون دالر بــوده کــه
ایــن رقــم شــامل  24درصــد از کل روابــط تجــاری ایــران بــا ایــن اتحادیــه
اقتصــادی تشــکیل مــی دهــد .پــس از آن ســنگاپور بــا  487میلیــون دالر
دومیــن شــریک تجــاری ایــران درآســه آن بــوده کــه ایــن رقــم  10درصــد
نســبت بــه روابــط تجــاری دوجانبــه ســال ماقبــل افزایــش نشــان مــی دهد.
روابــط تجــاری ایــران و مالــزی در مــدت مذکــور بــا افزایــش  69درصــدی
بــه رقــم  486.5میلیــون دالر رســیده کــه ایــن رقــم بــرای اندونــزی و ویتنــام
نیــز بــه ترتیــب  485و  325میلیــون دالر بــوده اســت.
مهمتریــن صــادرات ایــران شــامل فــوالد ،پســته ،گازبوتــان ،پروپــان و انجیــر
اســت و واردات ایــران از کشــورهای ایــن حــوزه شــامل نیشــکر ،ســویا،
محصــوالت غذایــی ،برنــج  ،لــوازم خانگــی ،فیبرمتوســط فشــرده میباشــد.

یکسانسازی مقررات بازرسی کشتیهای خزر

عرضــه مرحلــه بيســت و ســوم اوراق گواهــي ســپرده

بانــک اقتصادنويــن بــا نــرخ ســود علیالحســاب 16

وزارت ســرمایه گــذاری و توســعه قزاقســتان اعــام کــرد:

برقــراری مقــررات واحــد و یکپارچــه در بنــادر کشــورهای

مــد تدار ويــژه ســرمايهگذاري عــام بانــک اقتصادنويــن

درصــد ســاالنه معــاف از ماليــات خواهــد بــود .ايــن

کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر تصمیــم گرفتهانــد رونــد

حاشــیه دریــای خــزر ماننــد آنچــه در بنــادر دریــای ســیاه

تــا  23دي مــاه تمديــد شــد.

اوراق همچنيــن بانــام ،قابــل انتقــال بــه غيــر و همــراه

واحــد بازرســی و نظــارت بــر کشــتیها را در بنــادر ایــن

و مدیترانــه شــاهد هســتیم  ،موجــب اطمینــان از ایمنــی

روابــط عمومــی بانــک اقتصادنويــن اعــام کــرد ،بــر

بــا قابليــت بازخريــد قبــل از سررســيد نــزد شــعب بانــک

پهنــه آبــی بــه کار بگیرنــد.

وســایل نقلیــه و حمــل بــار شــده و بــا کاســتن از تعــداد

اســاس مجــوز بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ايــران،

اقتصادنويــن بــا نــرخ  14درصــد ســاالنه ميباشــد.

تارنمــای ایــن وزارتخانــه نوشــت ،بکارگیــری رونــد واحــد

بازرســیها  ،کارآیــی را افزایــش میدهــد .در حــال

ايــن اوراق ويــژه ســرمايهگذاری (عــام) مــد تدار ،تــا

همچنيــن مقاطــع پرداخــت ســود اوراق ،ماهانــه بــوده

بــه ارتقــای ایمنــی فنــی کشــتیها کمــک میکنــد

حاضــر در دریــای خــزر ،از یــک هــزار و  600فرونــد کشــتی

روز شــنبه  23د یمــاه  1396در تمــام شــعب ايــن

و تضميــن پرداخــت اصــل و ســود علیالحســاب آن

و جلــوی اســتفاده از کشــتیهای غیراســتاندارد را

اســتفاده میشــود کــه  320فرونــد کشــتی تحــت پرچــم

بانــک در سراســر کشــور عرضــه خواهــد شــد.

توســط بانــک اقتصادنويــن صــورت میگيــرد.

میگیــرد .در نتیجــه حــوادث و ســوانح دریایــی نیــز

اوراق گواهــی ســپرده مــد تدار ويــژه ســرمايهگذاری

اصفهان در تملک
بانک

کیمیاداران کویر

اداره روابــط عمومــي و تبليغــات
بانــك دی ضمــن رد ادعــای
تخريــب

«ســينما

کاهــش مییابــد.

افتتاح شرکت

بانک دی نیست

ايــران»

قزاقســتان در حرکــت اســت .

بانک

اصفهــان اعــام كــرد کــه ایــن ســینما در تملــک ایــن

شــركت كيميــاداران كويــر بــا
بهرهمنــدی از تســهيالت بانــك
صنعــت و معــدن در بهابــاد
يــزد بــه بهــره بــرداری خواهــد

معافیت چای خشک

از پرداخت مالیات
اقتصادی

گمــرک ایــران اعــام کــرد:
عرضــه و واردات چــای خشــک
بــدون هیچگونــه افزودنــی

اعــم از اســانس و نظایــر آن از پرداخــت مالیــات بــر

رشد  25.6درصدی

تولید چینی بهداشتی
اقتصادی

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
اعــام کــرد :میــزان تولیــد
چینــی بهداشــتی در هفــت

ماهــه امســال ( منتهــی بــه مهــر) بــه رقــم  56.8هــزار

بانــک نیســت .ضمــن آنکــه بانــك ارزش آفريــن دی بــه

رســيد.

ارزش افــزوده معــاف اســت.

تــن رســید کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه پارســال رشــد

عنــوان بانكــی حامــی فرهنــگ ،هرگــز بــه چنيــن اقدامــی

پايــگاه اطــاع رســانی بانــك صنعــت و معــدن نوشــت،

ایرنــا نوشــت ،عرضــه و واردات چــای خشــک بــدون

 25.6درصــدی داشــت .

دســت نمیزنــد.

ايــن شــركت كــه ســاالنه  50هزارتــن اســيد فســفريك

افزودنــی اعــم از اســانس و نظایــر آن از تاریــخ الزم

طبــق خبــر ایرنــا بــر پایــه جــدول آمــاری وزارتخانــه مزبــور

مالكيــت ســينما ايــران پيــش تــر متعلــق بــه يكــی از

و  100هــزار تــن كــود شــيميايی و روزانــه  180تــن

االجــرا شــدن برنامــه ششــم از پرداخــت مالیــات

در هفــت ماهــه اول ســال گذشــته در مجمــوع  45.2هــزار

شــركتهای گــروه مالــی دی بــوده كــه در ســال گذشــته

اســيد ســولفوريك توليــد خواهــد كــرد از  30ميليــارد

عــوارض ارزش افــزوده معــاف هســتند .ایــن معافیــت

تــن چینــی بهداشــتی تولیــد شــده بــود .همچنیــن در

بــه فــروش رســيده و اکنــون در مالکیــت خریــدار آن

تومــان تســهيالت ريالــی و  16ميليــون يــورو تســهيالت

قابــل تســری بــه خدمــات بســته بنــدی و توزیــع

شــهریور و مهــر امســال  16.4هــزار تــن چینــی بهداشــتی

میباشــد.

ارزيــی بانــك يــاد شــده اســتفاده كــرده اســت.

چــای خشــک نیســت.

تولیــد شــد کــه ســهم مهــر  8.1هــزار تــن بــود.
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اصفهان

البرز

آذربایجانشرقی

مشهد
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روزنامه «اصفهان زیبا»

فارس

ازفعالیت

آموزشگاه سگ های زنده یاب در محمدشهر

مازندران

درصدی آمار مرگ و میر توسط قرص برنج در

کرمانشاه

پرداخت.

روزنامه «پیام سپیدار»

برای زمان بحران خبر داد.

روزنامه «مهد تمدن»

ازرشد 9

این استان خبر داد.

روزنامه «شهرآرا»

از افزایش  500درصدی

سهام پدیده شاندیز توسط مدیرعامل شرکت
پدیده شاندیز خبر داد.

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 روزنامه های محلی را آورده ایم.

034-32117852

به تغییرات

وضع مسکن در طول هفته دوم دی ماه

10003432117834

هرمزگان

روزنامه « افسانه »

در گزارشی به

توافق نهایی برای انتقال کارخانه سیمان شیراز

پرداخت.

روزنامه «خبر شمال»

در گزارشی از

سبقت گردشگری گیالن از مازندران خبر داد.

روزنامه «باختر»

نوشت :تغییر نانوایی

یارانه ای به آزادپز خالف است.

روزنامه «صبح ساحل»

از آزادی

159نفر از اغتشاشگران اخیر با قرار وثیقه در

بندرعباس خبر داد.

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوبکرمان

خراسانشمالی

روزنامه « دریا »

از راه اندازی فاز دو

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال

خبر داد.

روزنامه «خراسان جنوبی»

تیتر

زد 64:هزار روستایی تشنه در استان .

روزنامه «کاغذ وطن»

در گزارشی

به بهبود امنیت در قلعه گنج شهر اقتصادی

مقاومتی پرداخت.

روزنامه «خراسان شمالی»

در گزارشی به افزایش آمار قربانیان جاده

مرگ«محوربجنورد گلستان»پرداخت.

نگاه

10003432117834

در این صفحه عکس هایی که روز گذشته در فضای مجازی از
بازتاب خوبی برخوردار بودند ،مشاهده میکنید.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

034-32117852

کارون ،که روزی نام «پرآب ترین» رودخانه ایران را یدک میکشید ،سال هاست در حسرت «آب» مانده است
باشگاه خبرنگاران جوان
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اراک و جنوب غربی داوودآباد قرار گرفته است تسنیم

تصاویر دیدنی از پرواز ورزشکاران در «تورنمنت چهار تپه»

خانه خدا در سال  ۱۲۶۹هجری شمسی مشرقنیوز

www.payamema.ir

مجسمه با برف و یخ در جشنواره «هاربین» گتی ایمیجز

ساخت هنرمندانه

تاالب میقان در استان مرکزی و در  ۱۵کیلومتری شمال شرقی

پرواز قوها بر فراز تاالب مازندران میزان

برگزاری مسابقه سنتی سورتمه های چوبی در گارمیش پارتنکرچن آلمان

عکس نشنال جئوگرافیک جوجه پنگوئنهای پادشاه را نشان میدهد که یک فک فیلی را در جزیره

جورجیای جنوبی احاطه کردهاند.
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افغانستان

پیام
بین الملل
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مانــدگار

نوشــت کــه روســیه راهــکار

عملکــرد خــود در ســوریه را در افغانســتان پیــاده

آلمان

فرانسه

بیروت

نوشــت کــره

روسیه

رابطــه بــا المپیــک را بیــان کــرده اســت.

آمریکا

انگلیس

خبرگــزاری ســی ان ان

شــمالی بــه توافــق بــا کــره جنوبــی در رابطــه
بــا اعــزام تیــم بــه المپیــک رســید.

گاردین

به مراسـم گلدن گلوب روز گذشـته

پرداخته است.

خبرگـزاری دویچــه ولــه

خبــر اول خــود

را بــه توافــق کــره شــمالی بـرای اعـزام ورزشــکاران
خــود بــه کــره جنوبــی اختصــاص داده اســت.

بــا انتشــار

عکســی خبــر توافــق کــره شــمالی و جنوبــی در

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

رسانه های مختلف جهان را ببینید

034-32117852

مــی کنــد.

خبرگــزاری فرانــس24

10003432117834

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

امارات

االخبــار

عکــس صفحــه اول خــود را بــه

ترامــپ اختصــاص داده اســت.

خبرگــزاری اســپوتنیک

چین

شــدن ســه نفــر اشــاره کــرده اســت.

خبرگــزاری شــینهوا

از مالقــات رییــس

جمهــور فرانســه بــا رییــس جمهــور چیــن خبــر
داده اســت.

نوشــت کــه

ارتــش ســوریه اعــام کــرد اســراییل بــه
دمشــق حملــه نظامــی کــرده اســت.

روزنامـه گلف نیوز

انگلستان

روزنامهفایننشیالتایمز

بــه آتــش ســوزی در بــرج ترامــپ و مجــروح

در مـورد ترامپ و نظر

او راجع به اقدامات روسـیه نوشـته است.

آمریکا

اروپا

روزنامــه نیویــورک تایمــز

از آلودگــی

و تخریــب جنــگل هــای دامنــه کــوه فیجــی
عکســی را منتشــر کــرده اســت.

یورونیوز

به حضور رییس جمهور فرانسـه

در چیـن بـرای مذاکـرات بـر سـر راه ابریشـم
پرداخته اسـت.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از حضور جپاروف در این کمیته و شنیدن

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

صحبت ها او ،رای خود را در مورد پرونده این بازیکن صادر کرد و بر این اساس
بازیکن ازبکستانی تیم استقالل یک جلسه از همراهی تیمش محروم شده است.

034-32117852

بازیکنان سرباز در تبریز حقوق سربازی دریافت نمی کنند!

آذری :تراکتور پیشنهاد میلیاردی

پوشــان مشــهد هــم در نیــم فصــل ســرباز شــد و بــه
تراکتــوررفــت .رضــا عنایتــی ســرمربی مشــکی پوشــان در

ایــن رابطــه گفــت :او دانشــجو بــود و یــک ســال دیگــرهم

به سربازها داد

میتوانســت ادامــه تحصیــل بدهــد ولــی یکدفعــه دو

روزه ســرباز شــد و بــه تبریــز رفــت .رضــا شــربتی بازیکــن

موضــوع ســربازی چنــد ســتاره جــوان

مدیــر ذوبــی هــا در گفتگــوی تلفنــی

و جــذب آن هــا توســط تراکتورســازی

بــا برنامــه نــود اظهــار داشــت :فقــط

فهمیدیــم مبلــغ مالــی وعده داده شــده

تبریــز در نقــل و انتقــاالت نیــم فصــل،

احســان پهلــوان بحــث ســربازی را

بهتــر اســت و طبیعتــا قراردادشــان

صــدای برخــی باشــگاه هــا از جملــه

بــه مــا گفتــه بــود ،امــا مهدیپــور

میلیــاردی خواهــد بــود چــون قــرارداد

ذوب آهــن کــه ســه بازیکــن اصلــی

تــا ســال  98میتوانســت دانشــجو

مهدیپــور بــا مــا یــک میلیــارد و 50

خــود را بــه دلیــل مشــمول شــدن

باشــد و شــرایط اســماعیلیفر هــم بــه

میلیــون تومــان و اســماعیلیفر 800

از دســت داد در آورد و حــاال ســعید

همیــن شــکل بــود .در صحبتــی کــه

میلیــون تومــان بــود.آذری عنــوان کــرد:

آذری ،مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن

بــا ایــن بازیکنــان در آخریــن نشســت

بایــد از افــرادی کــه بــه ایــن بازیکنــان

صحبــت هــای جدیــدی را ایــن رابطــه

داشــتیم ،آنهــا گفتنــد شــرایط مالــی

چنیــن وعدههایــی دادهانــد ســوال

بــر زبــان آورده اســت.

و فنــی باشــگاه تراکتــور از شــما بهتــر

شــود کــه چطــور قــرارداد  300هــزار

تجربه بلندترین پرواز
جمعــه هفتــه گذشــته
مســابقات دو و میدانــی

آســیایی اتفــاق خوشــایند و نقطــه عطفــی در

و

دوومیدانــی کشــور در ســال  96اســت و ایــن

انتخابــی تیــم ملــی

امــکان را میدهــد بــه دلیــل حــق میزبانــی

برگــزار شــد و در جریــان ایــن رقابــت هــا

کشــورمان ورزشــکاران بیشــتری بتواننــد

ســپیده توکلــی موفــق شــد رکــورد پــرش ارتفــاع

در ایــن میــدان حاضــر شــوند .بــا توجــه

قهرمانــی

آســیا

نیســت ،امــا اینکــه بــه یکبــاره ســرباز میشــوند ،اهمیــت

دارد؛ شــما شـرایط تیــم را درنظــربگیریــد .ســازمان لیــگ
بایــد قانــون و بنــدی بگــذارد تــا ایــن اتفاقــات نیافتــد.

تومانــی ســربازها و نظــام وظیفــه،

اســت ،از تراکتــور بازیکــن نمیگیریــم

میلیــاردی اســت.

ولــی ایــن قضیــه بــرای مــا تغییــر کرد

او اظهــار کــرد :بــر اســاس قوانیــن فیفا

و آنهــا بــه صورتــی کــه اخالقــی نبــود،

تخلفاتــی صــورت گرفتــه چــون ایــن

بازیکنــان مــا را ســرباز کردنــد .ســه

بازیکنــان بــدون اینکــه فصــل نقــل و

بازیکــن مــا کــه طــی ســالیان گذشــته

انتقــاالت شــروع شــود در تمرینــات

بــرای ســربازی بــه تراکتــور رفتنــد ،بــا

تراکتــور حضــور یافتنــد؛ از طــرف دیگــر

پارگــی ربــاط صلیبــی مواجــه شــدند.

هنــوز نفهمیــدم باشــگاه تراکتــور و

آذری تاکیــد کــرد :دو ،ســه روز پیــش

تربیــت بدنــی نیروهــای مســلح چطــور

بــا یکــی از بازیکنــان ســربازمان

تــا ایــن انــدازه همــکاری دارنــد کــه

صحبــت کــردم و فهمیــدم از چنــد مــاه

همــه بازیکنــان ســرباز بــه ایــن تیــم

قبــل بــرای رفتــن بــه تراکتورســازی،

میرونــد؛ مرجــع تصمیــم گیرنــده

بــا آنهــا صحبــت شــده بــود؛ وقتــی

روی ســربازها ،اداره تربیــت بدنــی

یــک بازیکــن حاضــر اســت قــرارداد

نیروهــای مســلح اســت و آنهــا چنیــن

یــک میلیــارد و  50میلیــون تومانــی در

تصمیماتــی اتخــاذ میکننــد.

شــهر خــودش را کنــار بگــذارد و بــرود،

مدیرعامــل ذوب آهــن گفــت :روزی

مشــخص میشــود چــه اتفاقــی رخ

کــه قلعهنویــی ذوبآهــن ســرمربی

داده اســت .باشــگاه تراکتــور حتــی

شــد ،گفــت مــن بــه مــردم آذربایجــان

بــا دو بازیکــن اســتقاللی و دو

بدهــکار هســتم و بــا توجــه بــه اینکــه

پرسپولیســی صحبــت کــرده بــود تــا

ایــن تیــم از نقــل و انتقــاالت محــروم

ســرباز ایــن تیــم شــوند.

بانــوان ایــران را جــا بــه جــا کنــد.

بــه مصدومیــت هایــی کــه داشــتم یکســال

او پــس از شکســتن رکــورد پــرش ارتفــاع

ســخت را پشــت ســر گذاشــتم و بــا کمــک

ایــران گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در دو مــاده

هــای دکتــر اردیبهشــت و مربــیام (محســن

پنجگانــه و پــرش ارتفــاع بــه میــدان مســابقه

ربانــی) توانســتم ضمــن کاهــش مصدومیــت

رفتــم ،خســتگی در روز نخســت مســابقات

و شــروع تمرینــات جدیــد رکــورد پــرش

عاملــی بــود کــه مانــع از عملکــرد بهتــرم

ارتفــاع داخــل ســالن را بهبــود ببخشــم .البتــه

در رقابــت پــرش ارتفــاع شــد .مــن پــس

در دور جدیــد تمرینــات بیشــتر تمرکــزم بــر

از گذشــتن از مانــع  1.81درخواســت مانــع

روی پــرش ارتفــاع اســت و ایــن امــکان

 1.84را دادم و پــرش خوبــی هــم داشــتم

وجــود دارد کــه در بازیهــای آســیای فقــط در

امــا متاســفانه خســتگی زیــاد موجــب عــدم

مــاده پــرش ارتفــاع بــه میــدان بــروم.

موفقیتــم شــد.

امیــن قاســمیپور مربــی

واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز تصمیمــم بــرای

تیــم ملــی بوکــس در

خداحافظــی جــدی نیســت و دلیــل آن نیــز ایــن

حضــورش

اســت اگــر مســابقات بوکــس حرفــهای APB

در کادرفنــی تیــم ملــی

مجــددا برگــزار شــود ،قصــد دارم بــرای حضــور در

بوکــس اظهــار داشــت :در آخریــن اردوی تیــم ملــی

ایــن مســابقات خــود را آمــاده کنــم .در گذشــته

کــه یــک مــاه قبــل برگزار شــد بــه عنــوان ورزشــکار

در مســابقات  APBشــرکت کــرده بــودم امــا در

حضــور داشــتم امــا متاســفانه آســیب دیدگیهــای

حــال حاضــر یــک ســال اســت کــه ایــن مســابقات

جــدی کــه از قبــل دارم اذیتــم میکنــد .از ناحیــه

برگـزار نمیشــود و در صــورت راهانــدازی مجــددا بــه

ج دســت و کمــر مصدومیتهــای کهنـهای دارم
آرنـ 

رینــگ بــاز خواهــم گشــت امــا فکــر نمیکنــم دیگر

کــه هــر وقــت فشــار تمرینــات را بیشــتر میکــردم

در مســابقات بوکــس آماتــور حضــور داشــته باشــم

اذیــت میشــدم و بــه همیــن دلیــل بــا مشــورت بــا

و قصــد دارم از ایــن مســابقات خداحافظــی کنــم.

احــدی ،ســرمربی تیــم ملــی تصمیــم گرفتــه شــد

تیــم ملــی پوســت انــدازی کــرده و در حــال حاضــر

بــه کادرفنــی تیــم ملــی اضافــه و بــه ملیپوشــان

بســیار جــوان اســت .فکــر نمیکنــم بازیکنــان

کمــک کنــم.

باتجربــه نیــز بــه دلیــل شـرایط کاری تمایلــی بـرای

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تصمیمــش

بازگشــت بــه تیــم ملــی داشــته باشــند.

بوکس

جدول
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عــاوه بــرســه بازیکــن ذوب آهــن ،رضا شــربتی ازمشــکی

اســت؛ وقتــی پــرس و جــو کردیــم،
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بـرای خداحافظــی از بوکــس جــدی اســت ،گفــت:

استقالل خوزستان – پدیده

هفته بیستم

پنجشنبه  28دی 1396
پارس جنوبی جم  -استقالل خوزستان
سپیدرود رشت  -سپاهان
تراکتورسازی – سایپا البرز
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مشکی پوشان مشهد  -تراکتورسازی
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سایپا البرز  -پدیده
استقالل خوزستان  -ذوب آهن
پیکان تهران  -پرسپولیس
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سپیدرود رشت  -استقالل خوزستان
پدیده خراسان  -تراکتورسازی تبریز
یکشنبه  15بهمن 96
ذوب آهن اصفهان  -استقالل تهران

هفته بیست و سوم

چهارشنبه  18بهمن 96

تراکتورســازی تبریــز  -گســترش فــوالد
تبریــز
صنعت نفت آبادان  -پرسپولیس
پنجشنبه  19بهمن 96
استقالل تهران -سپیدرود رشت
سایپا تهران  -ذوب آهن اصفهان

جواد معنوینژاد ملی پوش ایرانی تیم والیبال ورونای

جمعه  20بهمن 96
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ایتالیا با وجود اینکه ازابتدا درترکیب اصلی ورونا در

استقالل خوزستان  -فوالد خوزستان

دیدارمقابل گاستیلینا دردیداریکشنبه شب سری آ

پیکان تهران – مشکی پوشان مشهد

حضورنداشت اما با کسب  16امتیاز ،باارزشترین

سپاهان  -نفت تهران

برنامه بازی های لیگ یک

بازیکن زمین لقب گرفت

هفته نوزدهم

یکشنبه ۲۴دی ۹۶
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در اتفاقی عجیب در فوتبال آفریقای جنوبی،

بهترین بازیکن یک دیدار از رقابت های دسته

برتر فوتبال این کشور 5 ،گیگ اینترنت رایگان
دریافت کرد

آلومینیوم اراک -مس رفسنجان

صف طوالنی هواداران بارسلونا برای استقبال از

کوتینیو در مراسم معارفه این ستاره برزیلی

خونه به خونه مازندران -مس کرمان
گل گهر سیرجان -نساجی مازندران
راه آهن تهران -برق جدیدشیراز
شهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر
ملوان بندرانزلی -اکسین البرز
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طالع بینی روز

آیا می دانید
آیــا مــی دانســتید در هــر ۵

فروردیـن :شـما امـروز تقریبا بـرای انجـام دان هر کاری

جهــان بــه ویــروس آلــوده مــی

میافتید! شـاید دلیل شـک شـما این باشـد که نسـبت به

ثانیــه یــک کامپیوتــر در ســطح
گردد.
آیــا مــی دانســتید اغلــب
مارهــا دارای  ۶ردیــف دنــدان
هستند .
آیــا مــی دانســتید  %۹۰ســم
مارهــا از پروتئیــن تشــکیل یافتــه
است.
آیــا مــی دانســتید مــوش هــای
صحرایــی ســاالنه یــک ســوم منابــع
و ذخایــر غذایــی جهــان را نابومــی
سازند.
آیــا مــی دانســتید دو ســوم
آدم رباییهــای جهــان در کلمبیــا
بــه وقوع می پیوندد.
آیــا مــی دانســتید دو ســوم
اعــدام هــای جهــان در کشــور
چیــن به وقوع می پیوندد.
آیــا مــی دانســتید تمســاح هــا
قادرنــد آرواره هــای خــود را بــا
نیــروی  ۱۳۰۰کیلو گرم ببندند.
آیــا مــی دانســتید یــک گاو
بطــور متوســط ســاالنه  ۲هــزار و
 ۳۰۰گالن شــیر تولید می کند.
آیــا مــی دانســتید درازتریــن
جانــور یــک نــوع کــرم خاکــی
اســت کــه درازای آن بــه بیــش از
پنجاه وپنج متر می رســد؟
آیــا مــی دانســتید ســم

آمادگـی داریـد ،امـا بعـد از دادن جـواب مثبـت بـه شـک
سـختیها و مشـکالت کارتـان اطالعـات خیلـی زیـادی
دارید.

اردیبهشـت :شـما احسـاس میکنید که الزم اسـت برای

موضـوع مهـم و حساسـی کـه در خانـه پیـش آمـده وقـت
بگذارید و بهش توجه کنید.

خـرداد :شـما عاشـق ایـن هسـتید که یـک روز کامـل را با
بـی خیالـی و خوشـگذرانی بگذرانیـد! اما همه چیـز آنطوری
که شما انتظار دارید پیش نمیرود!

تیر :شـما راحت تر هسـتید که برای نشـان دادن عشـقتان

بـه جـای دادن هدیههـای گـران قیمـت و ایمـا و اشـاره ،بـا
مهربانـی و توجـه کـردن بـه فـرد مـورد نظرتـان ایـن کار را
بکنید.

مـرداد:

امـروز از وسوسـهها دوری کنیـد کـه روز ناراحـت

کننـده ای نداشـته باشـید! بـرای اینکـه اگـر زیادی ریسـک
پذیـر باشـید ممکـن اسـت فقـط شـخصی کـه خیلـی
دوستش دارید را از خودتان برنجانید.

شـهریور :شـما خودتان به این درک رسـیده اید و فهمیده
ایـد کـه از موضـوع و مسـئله ای مربـوط بـه گذشـته زندگی

تاکــو میشــود چیزهــای متنوعــی قــرار

 -۵طــرز تهیه سالســا رو در اینجا ببینید.

داد .از گوشــت تــا مــرغ و غــذای دریایــی

مینــی

تاکــوی

مــرغ

از

مجموعــه

و ســبزیجات و حتــی پنیــر .تاکــو معمــو ال ً

دســتورغذایی هــای فــود نــتورک هســت

بــا دســت خــورده میشــود و ســرو آن بــا

کــه در ســایت آشپزباشــی طــرز تهیــه اون

ســس سالســا یــا آووکادو همــراه اســت.

رو برای شــما آماده کرده ایم.

معمــو ال ً تاکوهــا را بــه دو دســته بــا نــان

از قبــل فــر رو بــا حــرارت  ۱۸۰درجــه

ســخت و نــان نــرم تقســیم میکننــد.

ســانتی گــراد گــرم کنیــد .روغــن زیتــون رو

امــروز در وبســایت آشــپزی بــا آشپزباشــی

روی مــرغ بمالیــد و کمــی نمــک و فلفــل

ترتیــا حــدود  ۲قاشــق غذاخــوری مــرغ

قصــد داریــم تــا روشــی ســاده ،آســان و

بــه اون بزنیــد .مــرغ رو در ســینی فــر

ریــش ریــش شــده بذاریــد و نــان رو رول

ســریع بــرای پخــت تاکــوی مــرغ را بــه

بذاریــد و بــرای حــدود  ۲۵دقیقــه تــا

کنیــد بــا کمــک خــال دنــدان محکــم

شــما آمــوزش دهیــم .بــا آشپزباشــی

مغزپخت بشــه ،در فر بپزید.

کنیــد .تاکوهــا رو تــا از همــه طــرف طالیــی

همراه باشید.

مــرغ رو از فــر خــارج کنیــد و کنــار بذاریــد

بشــن بــرای حــدود  ۴دقیقــه ســرخ کنیــد.

آمــاده کــردن مــواد بــرای تهیــه مینــی

تــا کامــا خنــک بشــه .بعــد از خنــک

خــال دنــدان هــا رو از تاکوهــا خــارج

تاکوی مرغ:

شــدن ،مــرغ رو ریــش ریــش کنیــد.در

کنید.تاکوهــا رو بــه همــراه سالســا،

 -۱از ســینه مــرغ بــا اســتخوان اســتفاده

ماهیتابــه متوســطی تــا نیمــه روغــن

کاهــوی خــرد شــده ،تکــه هــای پنیــر فتــا

کنید .

بریزیــد و گــرم کنیــد .داخــل هــر نــان

و خامه ترش ســرو کنید.

سودوکو شماره 1082
پاسخ سودوکو شماره 1081

موقعـی کـه وظایفتـان را بـه طـور کامـل انجـام نـداده ایـد،
شاید نتوانید در خلوت خودتان تنها باشید.

آذر :اگرچـه شـما فهمیـده ایـد کـه تبعیـت کـردن از قانـون

الزم اسـت ،امـا هنـوز هـم در ذهتان دوسـت داریـد کارهایی

تواند یک انســان را بکشد.

حسـابی خودتـان را به زحمـت انداخته و هـر کاری میکنید

بار در ســال می تپد.

محتویــات داخلــی را میگیــرد .داخــل

 -۴پنیــر رو تکه تکه کنید.

آبـان :امـروز بـه شـدت نیـاز داریـد کـه تنهـا باشـید ،اما تا

گــرم از ســم ایــن مارهــا مــی

انســان بطــور متوســط  ۱۰۰هــزار

ذرت یــا گنــدم تشــکیل شــده کــه دور

 -۳کاهــو رو خرد کنید.

همدیگر ساعتهای به یاد ماندنی ای داشته باشید!

شـما چقـدر هوشـیار بـوده و حواسـتان جمـع اسـت ،شـما

آیــا مــی دانســتید قلــب

یــک نــان (تورتیــا) پختــه شــده از آرد

تهیه شــده با آرد ذرت اســتفاده کنید.

ایـن اسـت کـه بهشـان نشـان بدهیـد چگونـه میتوانیـد بـا

حــدی مهلــک اســت کــه ۰٫۰۰۲

متر می رسد؟

تاکــو غــذای ســنتی مکزیــک اســت کــه از

 -۲در صــورت دسترســی از نــان تاکــوی

مهـر :امـروز هدیـه ای کـه میتوانید بـه دوسـتانتان بدهید

دی :امـروز شـما میخواهیـد همـه اطرافیانتـان بفهمند كه

دم بــه سوســمار آبهــای شــور

(مترلینگ)

مینی تاکوی مرغ

نمیتواند جایگزین عمل شود.

مارهــای قهــوه ای اســترالیا تــا

تعلــق دارد کــه درازای آن بــه ســه

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

است.

034-32117852

تـان فـرار میکنیـد .اما مشـکل این اسـت که عقـل و منطق

انجام دهید که با قانون مغایرت دارند!

آیــا مــی دانســتید درازتریــن

10003432117834

آدمی ساختهی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز میاندیشیده

تا آنها عمل شما را ببینند.

بهمـن:

شـما امـروز زیـاد صبـور نیسـتید! چـرا کـه افـراد

دیگـری هسـتند کـه نیازمند توجـه و مراقبت بیشـتری بوده

و در اولویت قرار دارند.

اسـفند:

شـما امـروز خیلـی کار داریـد ،امـا دیگـران از

مسـئولیت هایتـان اطالعـی ندارنـد و نمیداننـد بایـد
وظایفتان را انجام دهید.

جدول شماره 1082
افقی

 -1از فرآورده هاي شير  -باال بردن -
عددي دو رقمي
 -2اثري از آذري طوسي اديب سده نهم
خراسان  -دريا در فارسي قديم
 -3هالتر  -حرکتي در شيرجه  -راه پايه
دار
 -4شهادت  -عبارت کامل  -اوراق مالکيت
شرکت ها
 -5زخم و جراحت  -شکوه و جالل -
شهري در نزديکي آغاجاري

 -6ميوه اي از اقوام خربزه  -جوش زشت

پرداخت وجه

کننده پوست  -هرزروي

 -12بنيانگذار  -دسته کارگران فني  -نوعي

 -7همدم  -هر قسمت از نماز که رکوع

ياقوت سرخ

داشته باشد  -رعد ،غرش ابر

 -13پول رايج در ژاپن  -پاکيزگي -

 -8خطاي تور در تنيس  -تاج  -شرم و

سالک ،رونده

حيا  -غذاي نذري

 -14هر جانور درنده  -يازيگر مرد فيلم

 -9ترتيبي براي حروف الفبا  -حرير رومي

ايراني «عيار »14

 -پيشوا و رهبر

 -15جنس قوي تر  -والدين ،پدر و مادر -

 -10تقويت امواج راديويي  -پهناور ،گسترده

لقب گاندي رهبر استقالل هند

 فتي و سختي -11ضيافت  -باد ماليم و مطبوع -

عمودی

 -1ستيزه جويي بچگانه  -دسته اي
نظامي  -فروريختن ساختمان
 -2شامه نواز  -اديب نويل گرفته
اسپانيايي در سال 1977
 -3پيشوند نفي کننده  -صلح و صفا -
ماه تاريخ ساز
 -4خداي تورات  -بافنده  -تمدن بوميان
پرو و بوليوي در قرون گذشته
 -5کارشناس قيمت گذاري  -اثري از
افالطون  -نام دوشاخه پر آب دجله
 -6ضمير ملکي پنجم  -محل داد و ستد
اوراق بهادار  -مقابل بلوند و بور
 -7نشانه وابستگي شخص به شهر يا
منطقه خاص  -گويشي در ايران ما -
آزمون غيرشفاهي
 -8صفت عدد  -کاال  -کلمه اي براي
توضيح کالم  -پسوند صفت ساز

 -9فرستاده الهي  -دوست خاموش -

در جنوب خيابان ولي عصر

 -14شکست دادن و مغلوب کردن معناي

غده طحال

 -12روز خاطره انگيز براي زن و شوهر -

اين ترکيب است  -مادر

 -10همسايه آشتيان  -گريه و مويه  -نابود

مظهر و سمبل  -دژ

 -15روز بازگشايي مدارس در پاييز  -از

کردن

 -13پرنده اي شانه به سر  -ماهي فروش

توابع استان کرمان  -بن زادن

 -11رفيق همدل  -آقا ،خواجه  -محله اي

 -معبود مشرک

10003432117834

ایران به صادرکننده فناوری صنعت دارویی مبدل شد

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

مدیرعامل گروه دارویی سیناژن و دریافت کننده نشان امین الضرب گفت :این

گروه دارویی موفق شد تا برای نخستین بار در نقش فناوری دهنده ،ارائه دهنده
الیسنس (گواهی) و به نوعی صادرکننده فناوری در صنعت دارویی به دیگر

034-32117852

کشورها ظاهر شود.

قیمت خودرو «صفر»

برای پاییزو زمستان

چکمــه جــزو کفــش هایــی اســت کــه در ۲

ســرپنجه صــاف یــا گــرد داشــته باشــد تــا در آن

فصــل ســرد ســال ،یعنــی پاییــز و زمســتان

راحــت باشــید و در ضمــن بــرای راه رفتــن در

کاربــرد دارد و هــر ســال پوشــیدن شــکلی

بــرف یــا ســطح لیــز هــم مناســب باشــد .اینکــه

خاصــی از آن مــد مــی شــود.

چکمــه را روی شــلوار جیــن بپوشــید یــا زیــر آن،

البتــه مــد مــدام در حــال تغییــر اســت و اگــر

بــه ســلیقه خودتــان بســتگی دارد .اگــر چکمــه

مــد امســال چکمــه را خریــداری کنیــد ممکــن

ســاق کوتــاه داریــد ،بهتــر اســت شــلوار جیــن را

اســت ســال بعــد ،چکمــه تــان از مــد بیفتــد و

روی آن بکشــید امــا اگــر چکمــه ســاق متوســط

چکمــه دیگــری مــد شــود .چکمــه معمــوال بــه

یــا ســاق بلنــد انتخــاب کردیــد ،مــی توانیــد آن

شــکل ســاق کوتــاه ،متوســط و ســاق بلنــد تــا

را روی جیــن بپوشــید تــا شــیک تــر بــه نظــر

روی ران در بــازار موجــود اســت .درزمســتان

برســد.

پوشــش خانــم هــای جــوان دهــه  ۱۹۸۰را بــه
خاطــر مــی آورد .هنــوز هــم چکمــه هــای بلنــد،
پرطرفدارنــد امــا بــاز هــم بــه میــل و ســلیقه
شــما و نــوع لباســی کــه مــی پوشــید ،بســتگی
دارد کــه چــه چکمــه ای بخریــد و بپوشــید.
اگــر مــی خواهیــد چکمــه تــان را بــا جیــن تنــگ
و پالتــوی کوتــاه یــا پیراهــن روی زانــو بپوشــید،
مــی توانیــد چکمــه متوســط پاشــنه دار یــا
بــدون پاشــنه انتخــاب کنیــد .اگــر قصدتــان
اســتفاده آن بــرای مجلــس مهمانــی اســت
و مــی خواهیــد آن را بــا پیراهنــی مجلســی
بپوشــید ،مــی توانیــد چکمــه متوســط یــا بلنــد و
البتــه ظریــف و پاشــنه دار بــا نــوک تیــز انتخــاب
کنیــد .برخــی چکمــه هــا مجلســی هســتند و در
کنــار آنهــا ســگک یــا تــور یــا دکمــه هــا و زیــپ
هــای دکــوری وجــود دارد .اگــر لبــاس شــما
ســاده اســت ،مــی توانیــد از ایــن نــوع چکمــه
هــا را بپوشــید .اگــر چکمــه را بــرای اســتفاده
روزمــره مــی خواهیــد ،بهتــر اســت انــواع تخــت
یــا پاشــنه کوتاهــش را انتخــاب کنیــد کــه

چکمهتان را الک بزنید

دنا با موتور EF7

رنو کپچر 2017
سمند LX

ولــی ورنــی بــدون پاشــنه بــا ســاق کوتــاه را مــی

از جنــس کتــان بــه پــای فرزندتــان کنیــد تــا

تــوان بــرای مجالــس میهمانــی انتخــاب کــرد.

کفــش را بــا آن امتحــان کنــد .موقعــی کــه

چه قیمتی؟

نباشــد.

جنســی ارزان تهیــه کنیــد .چکمــه ای باکیفیــت
از جنــس خــوب بــا طرحــی شــیک ،ترجیحــا
بــه رنــگ خنثــی و انــدازه متوســط بخریــد تــا
بتوانیــد بــرای چنــد ســال از آن اســتفاده کنیــد.

چه سنی؟

چکمــه جنــس ورنــی نخریــد چــون خیلــی زود

وقتــی مــی خواهیــد بــرای بچــه هــا چکمــه

کفــش شــما رنــگ مــی بــازد و کهنــه بــه نظــر

بخریــد ،بایــد چنــد مــورد را در نظــر بگیریــد:

مــی رســد .در ضمــن چکمــه از جنــس ورنــی

اول اینکــه ،چکمــه ای کــه مــی خریــد از

مخصوصــا بــا پاشــنه بلنــد کمــی زننــده اســت

جنــس چــرم باشــد .چــرم طبیعــی باعــث
مــی شــود پــا نفــس بکشــد و از آنجــا کــه

رنــگ مخصــوص کفاشــی میدوزنــد ولــی ایــن زیبایــی بســیار کــمدوام اســت
بنابرایــن پیــش از تغییــر رنــگ ،از همــان ابتــدا روی دوخــت را بــا چنــد الیــه الک
بیرنــگ ناخــن بپوشــانید .از ایــن پــس ،دیگــر نگـران کثیــف شــدن و تغییــر رنــگ

نــخ کفــش نباشــید.

مانــع از عــرق کــردن مــی شــود ،پوســت پــا
دچــار ناراحتــی هــای پوســتی نخواهــد شــد.
دوم اینکــه ،چکمــه کــودکان بایــد نــرم و
انعطــاف پذیــر باشــد و حداکثــر یــک ســانتی
متــر پاشــنه داشــته باشــد .شســت پــا بایــد
کامــا در آن راحــت باشــد .ضمنــا کفــش را
بایــد دقیقــا انــدازه پــای کــودک انتخــاب کنیــد.
موقــع خریــد ،یــک جفــت جــوراب زمســتانی

سرمایه خارجی به صنعت راه یافت

اجرایــی شــدن برجــام ،پــای هشــت میلیــارد و  234میلیــون دالر
ا کنــون بخشــی از ایــن ســرمایه گــذاری هــا بــه مرحلــه قــرارداد
رســیده ،بخشــی در مرحلــه ســاخت قــرار دارد و بخشــی نیــز بــه
بهــره بــرداری رســیده است.رشــد اقتصــادی ،ایجــاد اشــتغال و
افزایــش ســطح معیشــت مــردم در اقتصــاد ایــران نیازمنــد
ســرمایهگذاری متناســب بــا نیازهــای کشــور اســت کــه در شــرایط
کنونــی و بــا توجــه بــه وضعیــت بودجــه دولــت ،اهمیــت جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی اهمیتــی دوچنــدان پیــدا کــرده اســت.

کسب و کار

زمین غدیر٣
محل :کرمان

نوع آگهی :فروشی

باغ خرما شهر بم

محل :کرمان

نوع آگهی :فروشی

قیمت ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان/متراژ (متر مربع)۱۹۳ :

قیمت ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان

٨قصب - ٧٠/٧*٢٥سند تک برگ و تمام ملک/تلفن

متراژ (متر مربع)۱۴۸۰:

تماس۰۹۹۰۹۲۵۰۲۳۶ :

باغ به مساحت۱۴۸۰متر

آپارتمان ابوحامد

محل :کرمان/نوع آگهی :فروشی
قیمت ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان/تعداد اتاق :دو/متراژ (متر
مربع)/۸۰:دو واحد آپارتمان در خیابان ابوحامد نوساز،
اسکلت ساختمان فلز مقاوم در مقابل زلزله ،دارای تمامی
امکانات یک واحد در طبقه اول دارای سی میلیون وام

مربع،دونبــش با  ۲۴نفر درخت
خرما بارده با امکان ســاخت خونه
بــاغ بدون قطع درخت در بهترین
مکان،با نیم ســاعت آب در هفته،
سند ملکی

سند :اداری
قیمت :توافقی

نقره فروشــی در خیابان هزار و
یکشــب با  ٣سال سابقه کار و
فروش اینترنتی
به علت مهاجرت
به صورت کلی واگذار میشــود
به مشــتری واقعی زیر قیمت داده
می شود.
شماره تماس۰۹۱۳۲۹۸۲۰۴۱ :

تلفن تماس۰۹۳۹۲۴۶۹۲۱۲ :

فروش دفترکارچهارراه
محل :کرمان

میلیون وام مسکن است با ماشین مدل باال یا ساختمان

واگذاری نقره فروشی
محل :کرمان

طهماسب آباد

ویالیی معاوضه میشود.

نوع آگهی :فروشی

شماره تماس۰۹۳۷۶۳۷۹۸۲۵ :

مسکن و واحد دیگر واقع در طبقه پنجم دارای شصت

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

28,200,000

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

96,500,000

پارس خودرو

بنــد یــا زیــپ چکمــه را کشــیدید ،اگــر بتوانیــد
انگشــت تــان را از پشــت وارد چکمــه کنیــد،

رنو ساندرو اتوماتیک 54,600,000 ...........................

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

یعنــی کفــش انــدازه پــای کــودک اســت.

برلیانس  H330اتوماتیک

ریزنکتــه هائیکــه بایــد هنــگام خریــد چکمــه

ون هایس (برلیانس )H2L

و مراقبــت از آن مــورد توجــه قــرار داد را بــه
خاطــر بســپارید وقتــی هــوا ســرد میشــود،

40,200,000

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

46,200,000

........

120,000,000

کرمان خودرو

نــوع پوشــش افــراد تغییــر میکنــد.

جک  S5اتوماتیک

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

کفشهــا نیــز بــه عنــوان پاپــوش از ایــن امــر

جک  J5اتوماتیک

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

65,500,000

مســتثنا نیســتند .در واقــع بــا ســرد شــدن

هیوندای  I20جدید

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

97,500,000

هــوا ،نقــش محافظتــی کفــش از پــا در مقابــل

جک  S5دنده ای 89,000,000 ................................

ســرما و بارندگیهــای فصلــی پررنگتــر
شــده و همــه ترجیــح میدهنــد از نــوع
پوشــید هتر آن ـ یعنــی پوتیــن یــا چکمــه ـ
اســتفاده کننــد.

کفشهایتان را با روزنامه قالب بزنید

اگــر کفشهایتــان در مجــاورت بــا بــاران و

بــرف خیــس شــده و فــرم آن تغییــر کــرده،
پــس از اینکــه بــه خانــه آمدیــد ،داخــل آن را بــا
مقــداری روزنامــه باطلــه مچالــه شــده پــر کنیــد.
بــه ایــن ترتیــب ،روزنامــه هــم رطوبــت داخــل
کفــش را بــه خــود جــذب میکنــد و هــم ماننــد
قالبــی قابــل انعطــاف عمــل خواهــد کــرد.
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متراژ (متر مربع)۳۰ :

کیا سراتو اتومات

29,200,000

برلیانس  H220دنده ای

درصد

میلیارد دالر

ســرمایه گــذاری خارجــی را بــه صنعــت آب و بــرق بــاز کــرد؛ هــم

امالک

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

تیبا  - 2هاچ بک EX

قــرار اســت آن را فقــط بــرای  ۳مــاه پــا کنیــد،

را رو یــا زیــر جیــن پــا کــرد .امــا مراقــب باشــید

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

34,700,000

ساینا EX

شــاید بــرای هــر مــکان و محفلــی مناســب

محســوب مــی شــود و بــه راحتــی مــی تــوان آن

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

39,300,000

سایپا 23,700,000 .................................................... 111

گــران تــر اســت .ســعی نکنیــد بــه خیــال اینکــه

چــرم نیــز جنــس مناســبی بــرای چکمــه

سوز ..........

38,900,000

سایپا

را بــه ســمت پاهــای شــما جلــب مــی کنــد و

چکمــه از جنــس نوبــوک ،گــرم و لوکــس اســت.

سوز ....................

27,600,000

پژو  206صندوقدار V8

چکمــه در مقایســه بــا ســایر انــواع کفــش  ،کمی

چه جنسی؟

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

41,200,000

پژو پارس سال  .دوگانه

کنیــد .البتــه رنــگ هــای خنثــی ماننــد مشــکی،

قرمــز یــا ســبز غــازی گرچــه زیباســت امــا توجــه

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

131,000,000

وانت آریسان دوگان ه

کــه شــما مــی توانیــد از بیــن آنهــا انتخــاب

شــوند .انتخــاب رنــگ هــای زننــده تــری ماننــد

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

38,100,000

پژو پارس LX

رنــگ هــای بســیاری در بــازار موجــود اســت

هســتند و بــا هــر رنــگ لباســی ،ســت مــی

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

34,300,000

پژو  . 206تیپ 2

الزم نیســت کــه چکمــه حتمــا مشــکی باشــد.

خاکســتری یــا قهــوه ای رنــگ هــای بهتــری

43,000,000

پژو  207جدید 43,300,000 .........................................

چه رنگی؟

ایجــاد نمــای زیباتــر ،دور تــا دور کفــش یــا روی آن را بــا نــخ ســفید یــا شــیری

8

ایران خودرو

رانا LX

بــه طــور قطــع دیــده ایــد کــه در بعضــی مــدل کفشهــا و چکمههــا بــرای

www.payamema.ir
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راهنمای خرید چکمه مناسب

 ۲۰۱۰چکمــه هــای ســاق بلنــد مــد بــود کــه

13

بازار

54,600,000

مدیران خودرو

ام وی ام S X33

77,500,000

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

ام وی ام  X22اتوماتیک 69,000,000 ....................
.....

46,700,000

..........

76,500,000

 315 MVMهاچبک  .اسپورت
چری آریزو )Excellent( 5

بهمن

مزدا 3تیپ  4صندوق

ام جی پارس
ام جی  360دنده

ام جی 360

دار .............

133,000,000

ای...........................

اتوماتیک..........................

56,000,000
65,000,000

رشد در تولید چینی بهداشتی
----هفــت ماهــه امســال ( منتهــی بــه مهــر) بــه رقــم  56.8هــزار تــن رســید کــه در

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام کــرد :میــزان تولیــد چینــی بهداشــتی در

مقایســه بــا دوره مشــابه پارســال رشــد  25.6درصــدی داشــت  .کشــورهای حــوزه
خلیــج فــارس بــه همــراه آســیای میانــه و عــراق بــه عنــوان مهمتریــن خریــداران
چینــی بهداشــتی در منطقــه محســوب مــی شــوند و رویکــرد بــه تولیــدات مرغــوب
ایرانــی در ایــن بخــش وجــود دارد.
متخصصــان ایرانــی در بخــش چینــی بهداشــتی بــر ایــن باورنــد کــه تولیــدات
کشــورمان از نظــر کیفــی بــا نمونــه هــای خارجــی برابــری دارنــد ،امــا از نظــر قیمــت
قابــل رقابــت بــا تولیــدات کشــور چیــن نیســت.

مرغ گرم

اقـالم مصرفـی
گوشت منجمد

کمترین قیمت68,000 ........... :

کمترین قیمت239000 .......... :

بیشترین قیمت74,000 ......... :

بیشترین قیمت245000 ........ :

تخم مرغ

کمترین قیمت48000 ............. :
بیشترین قیمت62000 ......... :

گوشت گوسفند

کمترین قیمت325,000 .......... :
بیشترین قیمت395,000 ...... :

گوشت گوساله

کمترین قیمت230,000 .......... :
بیشترین قیمت280,000 ....... :

آلو بخارا 19000 .......................
بادام 49000 .............................

حبوبات

لوبیا چیتی 10500 ...................

عدس ۶۰۰۰ .............................
لپه 9000 ...................................
لوبیا قرمز 9300 ....................
نخود 9200 ...............................

خشکبار

گردو 53000 .............................
فندق 46000 ...........................
پسته 72000 ...........................

نب
ض بازار
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دغدغه مشترک کاربر و پیامرسان

امنیت و کارایی
سوژه

پیامرســانهای اجتماعــی

رســانه اجتماعــی را بــا چالــش مواجــه کــرده بــا

امــروزه از ســرویسهای

وجــود ایــن ،همــه ســرویسها دارای ویژگیهــای

محبــوب و فراگیــر در میــان

مشــترکی نیــز هســتند.

رســانههای جمعــی هســتند و میلیونهــا کاربــر از

رســانههای اجتماعــی ،تعاملــی و مبتنــی بــر وب

ایــن طریــق بــه تعامــل بــا یکدیگــر میپردازنــد.

هســتند و محتــوای آن توســط کارب ـران در قالــب

در عیــن حــال ،امنیــت و کارایــی دو دغدغــه اصلــی

متــن ،نظــر ،عکــس ،صــوت و ویدئــو تولیــد

کارب ـران و توســعهدهندگان ایــن سرویسهاســت

میشــود و تعامــات آنالیــن کاربــران نقــش

کــه موجــب برتــری یــک ســرویسدهنده بــه

حیاتــی و کلیــدی در رســانههای اجتماعــی دارد.

دیگــری میشــود.

کاربــران پروفایــل خــود را ایجــاد میکننــد و

اکنــون رســانههای اجتماعــی تبدیــل بــه تکنولوژی

رســان ه اجتماعــی بــا اتصــال پروفایــل کاربـران بــه

فراگیــر جهــت ایجــاد و تســهیل در اشــتراکگذاری

یکدیگــر ،توســعه شــبکههای اجتماعــی را تســهیل

اطالعــات ،ایدههــا و عالیــق از طریــق ارتباطــات و

میکننــد.

تعامــات مجــازی بــر بســتر شــبکه شــده اســت.

پیامرســانهای اجتماعــی یکــی از ســرویسهای

طیــف وســیعی از ســرویسهای ارائــه شــده

محبــوب و فراگیــر در حــوزه رســانههای اجتماعــی

در ایــن حــوزه ،ارائــه یــک تعریــف مشــخص از

هســتند کــه میلیونهــا کاربــر بــا کمــک ایــن

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

مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد :به دنبال انتشار برخی اخبار در  ۲روز اخیر به نقل
از جلسه شورای عالی فضای مجازی به اطالع میرسانیم آخرین جلسه این شورا
در روز دوشنبه  ۲۷دی  ۹۶تشکیل شده و از آن تاریخ تاکنون شورای عالی فضای
مجازی هیچ جلسهای نداشته است.

034-32117852

نرمافزارهــا بــه ارتبــاط و تعامــل بــا یکدیگــر

کیفیــت ســرویس ارائــه شــده بگــذارد.

میپردازنــد .واتــساپ و اســکایپ و تلگــرام

از منظــر مهندســی ،بــرای هــر کــدام از ایــن

نمونههایــی از پیامرســانهای اجتماعــی هســتند

ســناریوها ،راهحــل مشــخصی وجــود دارد تــا بــا

کــه ارتبــاط کاربــران بــا یکدیگــر را از طریــق

کمــک آن بتــوان مســائل و دغدغههــای مختلــف

متــن ،صــوت یــا ویدئــو را تســهیل میکننــد .بــا

را بــر طــرف کــرد .بــه عنــوان مثــال از منظــر حریــم

وجــود ایــن ،دو دغدغــه اصلــی میــان کاربــران و

خصوصــی و دغدغههــای امنیتــی گاهــی اوقــات

توســعهدهندگان ایــن ســرویسها وجــود دارد کــه

نیــاز اســت تــا هویــت شــما و فرادادههــای

میتوانــد باعــث برتــری یــک ســرویسدهنده بــه

تولیــدی بــه هنــگام ارتبــاط با یــک شــخص دیگر،

ســرویسدهنده دیگــر شــود.

مخفــی و پنهــان بمانــد .همچنیــن هنــگام هدایــت

امنیــت و کارایــی همانطــور کــه در گـزارش مرکــز

ارتباطــات ،فرادادههــا بایــد از دیــد ســرورهایی

ماهــر (مدیریــت امــداد و هماهنگــی رخدادهــای

کــه نقــش رلــه و هــادی مــدار الکتریکــی را بــازی

رایانــهای) آمــده اســت ،دو نیــاز کیفــی مهــم در

میکننــد پنهــان بماننــد.

ســرویسهای پیامرســان اجتماعــی اســت.

در هــر حــال خیلــی خــوب میشــود اگــر کاربــر

امنیــت از دیــدگاه افـراد مختلــف معانــی مختلفــی

از مســیری کــه پیــام او از طریــق آن هدایــت

دارد و نمیتــوان یــک روش ایــدهآل تحویــل

میشــود مطلــع شــده و در مــورد آن مســیر و یــا

پیــام بــرای همــه ســناریوها ،همــه کاربــران و

نــوع اتصــاالت آن تصمیمگیــری کنــد .کاربــران

همــه شــرایط ارائــه کــرد .از طرفــی مقیاسپذیــر

بایــد بتواننــد بــدون هیچگونــه اطالعــات قابــل

بــودن ســرویس بــه گونـهای کــه گســترش تعــداد

شناســایی و یــا ردیابــی و بــه صــورت ناشــناس

اســتفادهکنندگان از ســرویس و توزیــع آنهــا در

ارتبــاط برقــرار کننــد.

گســتره وســیع جغرافیایــی نبایــد تاثیــری بــر

وب نوشت
آمارهــای منتشرشــده از مؤسســهی
سنســورتاور ،افزایــش درآمــد ســاالنهی
اپلیکیشــن در فروشــگا ههای ا پاســتور و
گوگلپلــی را نشــان میدهــد.
بنــا بــه گــزارش سنســور تــاور ،درآمــد
جهانــی بخــش اپلیکیشــن در ســال ۲۰۱۷
بــا  ۳۵درصــد افزایــش همــراه بــوده و بــه
رقــم نزدیــک بــه  ۶۰میلیــارد دالر رســیده
اســت .سنســور تــاور مؤسســهای اســت
کــه درآمدهــای حاصــل از اشــتراکها
و خریــد اپلیکیشــنها را در ا پاســتور
و گوگلپلــی ارزیابــی میکنــد .در ایــن
میــان ،اپــل درآمــد بیشــتری بــه خــود
اختصــاص داده و نتایــج ایــن گــزارش
نشــان میدهــد کــه درآمــد آن دو برابــر
گوگلپلــی بــوده اســت.
ایــن رقــم بــرای اپــل اســتور معــادل
 ۳۸.۵میلیــارد دالر و بــرای گوگلپلــی
 ۲۰.۱میلیــارد دالر محاســبه شــده اســت؛

پلیس ،تکیه گاهی برای دیگران!

بنابرایــن ا پاســتور نســبت بــه ســال

پیر زن مسلمان و محجبه در سانحه ای در هلند

 ۲۰۱۶بــا  ۳۴.۷درصــد رشــد درآمــد و

دچار آسیب می شود ،پلیس هم برای استراحت

گوگلپلــی بــا  ۳۴.۲درصــد رشــد درآمــد

و راحتی پیرزن بدن خود را ستون کرده تا

همــراه بــوده اســت .رقــم مجمــوع هــر دو

رسیدن آمبوالنس تکیه کند.

بــازار معــادل  ۵۸.۷میلیــارد دالر اســت
کــه نســبت بــه رقــم  ۴۳.۵میلیــارد دالر
ســال  ۲۰۱۶افزایــش رشــدی برابــر بــا ۳۵
درصــد داشــته اســت.
اپــل در نشســت اخیــر خــود اعــام کــرد
کــه در فصــل تعطیــات رکــورد شکســته

چرا نباید به موزه دکتر حسابی رفت ؟

چون  ۳هزارتومن میدید و همچین چیزی رو
اونجا میبینید

@sheykhena

و فروشــی باالتــر از یــک میلیــارد دالر

البته نقطه ویرگول در فارسی ; شکلی نیست
بلکه ؛ هست و برعکس انگلیسیه
@milaad

داشــته اســت .ضمــن اینکــه درآمــد
توســعهدهندگان  iOSدر ســال ۲۰۱۷
معــادل  ۲۶.۵میلیــارد دالر بــوده کــه
نســبت بــه ســال قبــل رشــد  ۳۰درصــدی
داشــته اســت.

دنیای
مجازی

10003432117834

با گذشت بیش از یک ماه از اجرای فاز نخست طرح رجیستری گوشیهای تلفن

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

همراه ،پوشش مخابراتی  ۵هزار گوشی آیفون که به دلیل ثبت نشدن در شبکه،
قاچاق تشخیص داده شدهاند ،قطع شد .تمامی خریداران این برند یک ماه زمان
خواهند داشت که نسبت به ثبت شناسهی گوشی خود در شبکه مخابراتی کشور اقدام

034-32117852

کنند.
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اپلیکیشن  iOSو اندروید

اپلیکیشن  iOSو اندروید

کاربـرد این اپ جسـتجوی خـودکار بین

» بـه بانـک بزرگـی از تسـت
بـا «قبولـی 

ایـن ربـات بـرای کافـه گـردی و پیـدا

فروشـگاههای آنالیـن سراسـر کشـور و

هـای چهـار گزینه ای دسترسـی خواهید

کـردن نزدیـک تریـن کافـی شـاپ هـا

پیـدا کـردن پایینتریـن قیمـت هـر کاال

داشـت؛ از تسـت های کنکور کارشناسـی

یـک ابـزار کاربـردی به حسـاب مـی آید.

میـان تمـام فروشـگاهها اسـت.

ترب
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ربات تلگرام

کافئین

قبولی

و ارشـد تمام رشـته ها گرفته تا سـواالت

 Coffeenaیـک ربـات بسـیار سـاده

متفرقـه ای مثل آزمون های اسـتخدامی

اسـت کـه مـی تـوان از آن به عنـوان یک

و آزمـون راهنمایـی و رانندگی.

جسـتجوگر کافـی شـاپ یـاد کـرد.
@Coffeenabot

دینگ آمد!
ســامانههای هوشــمند درخواســت

بــه نظــر برســد کــه شــرکتی

خــودرو آنالیــن چنــد ســالی اســت

تــازهوارد قــدم بــه ایــن راه بگــذارد

کــه در بیــن عمــوم جامعــه جــای

ولــی عوامــل اپلیکیشــن تاکســی

خودشــان را بــاز کردنــد .ایــن مــدل

آنالیــن «دینــگ» اعتقــاد دیگــری

از کســب و کار در مــدت کوتاهــی

دارنــد و بــه تازگــی از برنامــه خــود

بســیاری از جوانــان کشــور را بــه

بــه صــورت رســمی رونمایــی

فکــر راه انداختــن ســامانههای

کردند.

مشــابه انداختــه اســت؛ البتــه

بــه گــزارش دیجیاتــو ،مراســم

اکثــر آنهــا شکســت خــورده و

رونمایــی از اپلیکیشــن درخواســت

تعــداد انگشــت شــماری توانســتند

خــودرو دینــگ در هتــل اســپیناس

بــه برندهــای مهــم ایــن عرصــه

پــاالس بــا حضــور عوامــل و دســت

وجــود

انــدرکاران ایــن برنامــه و چنــد

شــرکتهای محبــوب و فعــال در

نفــراز ورزشــکاران و هنرپیشــگان

ســطح کشــور شــاید کمــی عجیــب

کشــور برگــزار شــد .در ایــن رویــداد

تبدیــل

شــوند.

بــا

بــرای اولیــن بــار دینــگ بــه

جــدا از مــواردی چــون تاکســی

و

لوکــس ،عــادی و بانــوان مــا چنــد

کارکردهــای آن توســط مدیرعامــل

گزینــه جدیــد را وارد ایــن حــوزه

شرکت تشریح شد.

کردیــم کــه فقــدان آنهــا را کامــا

صــورت

رســمی

معرفــی

امیرمظفــر منشــوریان ،مدیرعامــل

حــس میکردیــم .ســرویس ُد نگــی

دینــگ معتقــد اســت کــه ایــن

کــه بــه نوعــی همــان اشــتراک

ســامانه «حســاب همــه چیــز را

تاکســی آنالیــن بــه حســاب مــی

کــرده و بــه تمــام مســائل پیرامــون

رود ( )Carpoolingو ســرویس

حــوزه تاکســی آنالیــن فکــر کــرده

«دینــگ در اختیــار» کــه اتومبیــل

اســت ».او دینــگ را کامــل کننــده

و راننــده بــا احتســاب هزینــه هــر

فعلــی

ســاعت و نــه مســافت در اختیــار

تاکســیهای آنالیــن میدانــد و خبــر

فــرد قــرار خواهــد گرفــت و

از پــر کــردن حفرههــا و ایــرادات
َ
بعضــا آزاردهنــده ایــن برنامههــا

همچنیــن امــکان انتخــاب زمــان

بــه گفتــه مدیرعامــل ایــن شــرکت،

بنــدی در طــول شــبانهروز بــرای

دینــام ،تســمه موتــور ،روغــن

احتــرام دوچنــدان و حــق و حقــوق

میدهد:

گرفتــن تاکســی آنالیــن از جملــه

موتــور و الســتیک و )...در صــورت

آنهــا بــه طــور کامــل رعایــت

دینــگ قصــد ارائــه سرویســهای

ایــن موارد نو خواهد بود.

رســیدن بــه ســقفی خــاص بــه

میشــود،

خبــر از

جدیــدی را در کنــار سرویســهای

در ســامانه دینــگ بــرای راننــدگان

راننــدگان ایــن ســامانه میدهــد و

پرداخــت هزینــه اســتهالک خــودرو

رایــج ایــن روزهــا دارد ،در حقیقــت

نــام «میزبــان» انتخــاب شــده و

روی حمایــت از آنهــا تاکیــد

(مــواردی چــون هزینــه تعویــض

ویژهای میکند.

نواقــص

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
سوگند میگوید:
پیامــی کــه توییتــر از ابتــدای اعــام وجــود بــه کاربــران اینترنــت داشــته

و

مشــکالت

الناز شاکردوست در کنار برادرش تصویر زیر را ثبت

کرده و به اشتراک گذاشته.

@elnazshakerdoost

منشــوریان

نوبخت ،معاون رئیس جمهور از دیدار با نوجوان

نخبه البرزی که در روزهای اخیر مورد توجه قرار

گرفته خبر داده.

@nobakht_ir

«کــم گــوی و گزیــده گــوی ،چــون ُد ر» اســت
سارا میگوید:
بعــد از منــا و فجایــع بعــدش کــه برامــون اتفــاق افتــاد  ،هرســال داره
یــه اتفــاق و فاجعهــی بــد در همــون حــد بــرا مــردم ایــران و دنیــا اتفــاق میافتــه
کــه شــاید بشــه گفــت فقــط ماهایــی کــه یکــی از عزیزامــون تــوو منــا بــوده
خونوادههاشــون رو درک میکنیــم
چشــم بادومی میگوید:
اون لحظــه کــه تلگــرام بــدون فیلتــر شــکن از کانکتینــگ بــه آپدیتینــگ
تبدیــل میشــه آن لحظــه هــزاران بــار تقدیــم تــو بــاد
حســام مقدم میگوید:
امــروز رئیــس جمهــوری و رئیــس قــوه قضاییــه اعــام کــردن کــه بــا
فیلترینــگ پیامرســانها مخالفــن .بنــده از مــردم درخواســت میکنــم تــا مســئوالن
بیشــتر از ایــن عصبانــی نشــدن نســبت بــه رفــع فیلتــر تلگــرام اقــدام کنــن
آرمان حســینی میگوید:
یــه بــار رفتیــم یــه رســتوران ســمت ســئول و تــو ســوپش مــو بــود .بــه

مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان با انتشار

دیدهبان محیط زیست تصویری از مقایسه ترافیک

تصویری از پهلوان تختی سالروز درگذشت “اسطوره

پهلوانی و جوانمردی” را تسلیت گفته.

@masoudsoltanifar

و ظاهر میدان ولیعصر تهران در سال  ۵۲و ۹۶

همرسانی کرده.

@iew.ir

طــرف نشــون دادم و گفــت جبــران میکنــم قربــان ،نادیــده بگیریــد .آخــر ســر
دیــدم تــو فیــش هــزار تومــن کمتــر زده .پــول مــو رو کــم کــرد ازم
صروش میگوید:
مــن مدتهاســت در تاریــخ میگــردم تــا انســانهایی را کــه خــوب مردهانــد
بیابــم؛ و مردنهایــی ســخت زیبــا و باشــکوه یافتهــام… بیشــک آنهایــی کــه
میداننــد چگونــه بایــد مــرد ،میدانســتهاند کــه چگونــه بایــد زیســت :هاشــمی
رفســنجانی

اسکن کنید

روابط عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان

برای تماشای ویدئو با
اپلیکیشن «وی کیو»

َ
َ
ِخرید ور خودمون؛ ا خودمون
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ساخته کیانوش عابدی در

جواد محقق

بخش مسابقه جشنواره

را به عنوان دبیر علمی

فیلم شهر در کانزاس

دوازدهمین جشنواره

آمریکا 2تا5دی رقابت

بینالمللی شعر فجر

می کند.

منصوب کرد.

فیلم :چهل سالگی
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وزیر فرهنگ و ارشاد

انیمیشن آلفابت

که گاهی

@payamema

شعر

جشنواره

دیالوگ

گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

زنان :راضیه زنگیآبادی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

خواجوی کرمانی
لعل تو زالل مشرب روح
چشم تو چراغ منظر دل

به مطالبات مردم

دردها می کشم،

عواملبیگانـــه و ناتوانـــی دولـــت در حـــل مشـــکالت

فال می گیرم و تو می آیی

اســـاس بـــه چرایـــی و چگونگـــی اعتراضـــات بپردازنـــد.

توی قلب تمام فنجان ها

ابروت هالل غره مه

نمی میرم

اقتصـــادی و معیشـــتی مربـــوط دانســـته و برایـــن

مهرت خور جان و در خور دل
از غایت پردلی شکسته

وحشتی ازنگاهت افتاده

ایـــن رویکـــرد کـــه متأســـفانه ســـابقهای طوالنـــی

هندوی تو قلب لشکر دل
ساقی غمت بجای باده

در بزنگا ههـــای مختلـــف داشـــته ،همچنـــان اصـــرار
در پـــاک کـــردن صـــورت مســـأله بـــه جـــای تدبیـــر

خون میدهدم ز ساغر دل

صنم نافع

واقعگرایانـــه در رفـــع عوامـــل ایجابـــی چنیـــن وضعـــی

گر زلف ترا رسن درازست
باشد گذرش بچنبر دل

دارد .بدیهـــی اســـت نتیجـــه چنیـــن رویکـــردی نیـــز

هر دم بهوای خاک کویت

بیشـــتر بـــه کنتـــرل اوضـــاع میانجامـــد تـــا اینکـــه
بخواهـــد راهـــکاری مدیریتـــی را در دســـتور کار قـــرار

پر میزندم کبوتر دل

دهـــد .بهرهمنـــدی عوامـــل بیگانـــه از بـــروز اعتراضاتـــی

در تحت شعاع مهر رویت

ماننـــد آنچـــه در هفتههـــای اخیـــر رخ داد ،ریشـــه در

یکباره بسوخت اختر دل

بســـترهای داخلـــی دارد .کاســـتن از افـــق تحلیلـــی

ساقی بده آن مئی که در جام

اوضـــاع نـــه تنهـــا از احتمـــال یـــا اســـتمرار چنیـــن
اتفاقـــی در آینـــده نمیکاهـــد ،بلکـــه بـــا الینحـــل

هست آب روان آذر دل

عکس:

مانـــدن مشـــکالت ،میتوانـــد ابعـــاد دیگـــری پیـــدا

از دل بطلب نشان خواجو

محمد خضری مقدم

کنـــد .درک صـــورت مســـأله بخـــش مهمـــی اســـت،

کو معتکفست بردر دل

امـــا یافتـــن و اجـــرای را هحلهاســـت کـــه همیشـــه
ســـخت اســـت .هنـــر مدیریـــت نیـــز کشـــف را هحلهـــا
بـــا هزینـــه کمتـــر اســـت .بنابرایـــن نمیتـــوان بـــا
ســـاده کـــردن صـــورت مســـأله ،بـــه بیـــان چراییهـــا
و را هحلهـــای کوتا هنظرانـــهای دلخـــوش کـــرد کـــه در

نامتع ــادل ب ــودن توزی ــع مناف ــع عموم ــی ،بس ــته ب ــودن
چرخـــه اطالعـــات و مهمتـــر از همـــه ،رقابتهایـــی
دانســـت کـــه امیـــد مـــردم را بـــه آینـــده دچـــار تردیـــد
کـــرده اســـت .رقیبـــان در همـــه ما ههـــا و بلکـــه
ســـا لهای گذشـــته بـــه افشـــای یکدیگـــر پرداختهانـــد
و مـــردم بهطـــور شکســـته بســـته ،وقتـــی از ماجراهـــا
خبـــردار شـــد هاند کـــه افشـــاگری هـــا رخ داده اســـت.
جالـــب اینکـــه طـــرف رقیـــب نیـــز همیشـــه چیـــزی در
چنت ــه داش ــته ک ــه بخواه ــد ب ــدل بزن ــد .آنچ ــه در ای ــن
بـــه اصطـــاح افشـــاگر یها نیـــز مـــورد توجـــه نبـــوده،
دو نکتـــه اصلـــی اســـت؛ نخســـت مصالـــح و منافـــع

تقویم

نب ــود گ ــردش س ــالم و ش ــفاف نخب ــگان ،انحصارطلب ــی،

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

را بایـــد در شـــیوه مدیریتهـــا ،عـــدم شـــفافیتها،

دهـــم ژانويـــه ســـال  62پيـــش ازميـــاد پمپـــی

بيس ــتم دي م ــاه س ــال  1314خورش ــيدي ( 10ژانوي ــه

 Pompeyژن ــرال روم ــی و يك ــی از اعض ــای ش ــورای

 )1936وثـــوق الدولـــه (حســـن وثـــوق) ریيـــس

 3نفـــری رياســـت امپراتـــوری روم اعـــام كـــرد كـــه

ال ــوزرا س ــالهای  1297و  1298ك ــه بع ــدا اعت ــراف ب ــه

ســـوريه و مناطـــق اطـــراف آن ضميمـــه قلمـــرو روم

گرفتـــن رشـــوه از دولـــت انگلســـتان كـــرده بـــود تـــا

خواهـــد بـــود .در آن زمـــان ســـوريه بـــه مراتـــب

ايـــران را دربســـت تحـــت الحمايـــه آن دولـــت قـــرار

بزرگت ــر از ام ــروز و پايتخ ــت آن انتاكي ــه ()Antioch

ده ــد و قس ــمتی از اي ــن پ ــول را ب ــه صن ــدوق دول ــت

روم از ایران

خو شبینانهتریـــن حالـــت ،بـــه آرام کـــردن وضـــع در
کوتا همـــدت میانجامـــد .در واقـــع ریشـــه مشـــکالت

بزرگترین شکست نظامی

وثوق الدوله رئيس

فرهنگستان ايران شد

و شـــامل جنـــوب غربـــی تركيـــه امـــروز ،قســـمتی

مس ــترد ک ــرده ب ــود ب ــه رياس ــت فرهنگس ــتان اي ــران

از اردن امـــروز و لبنـــان بـــود .ايـــن تصميـــم ،چهـــل

منصـــوب شـــد.

روز بعـــد توســـط يـــك فرســـتاده ويـــژه بـــه اطـــاع

فرهنگســـتان يـــك كشـــور ،بزرگتريـــن رســـالت و

امپرات ــوری اي ــران رس ــانده ش ــد .پاس ــخ اي ــران اي ــن

وظيفــه ملــی ــــ ميهنــی را در آن كشــور بــر عهــده دارد.

بـــود :دســـت روميـــان از مناطـــق شـــرق مديترانـــه

انتص ــاب وث ــوق الدول ــه ب ــه رياس ــت فرهنگس ــتان ،در

كوتـــاه .ايـــن مناطـــق از جملـــه ســـوريه و ناحيـــه

عيـــن حـــال ثابـــت مـــی کنـــد کـــه برخـــاف تصـــور؛

اورش ــليم باي ــد اس ــتقالل داش ــته باش ــند و ي ــا تح ــت

نف ــوذ دول ــت لن ــدن در اي ــران [برغ ــم تغیی ــر دودم ــان

الحمايـــه ايـــران باشـــند.

ســـلطنتی] همچنـــان ادامـــه داشـــت.

موسیقی

استاد ابراهیم قنبری مهر،
استاد محمد اسماعیلی و
عاشیق سلجوق شهبازی سه
تن از نامداران موسیقی ایران،

بهعنوان در موسیقی گنجینه زنده بشری

در فهرست حامالن میراث ناملموس معرفی شدند.

ملـــی و دوم ،ارائـــه را هحـــل روشـــن بـــرای مشـــکالت
پیـــش آمـــده .در اینجاســـت کـــه بایـــد اذعـــان کـــرد
شـــبکههای اجتماعـــی و یـــا بیگانـــگان اگـــر کمتـــر
نـــه ،ولـــی بیشـــتر از عواملـــی کـــه پراکنـــدن تخـــم

سال گشت

یـــأس و نامیـــدی کســـب و کارشـــان اســـت ،در بـــروز
ناآرامیهـــا نمیتوانســـتهاند نقـــش آفرینـــی کننـــد.
ایجـــاد فضایـــی بـــرای ابـــراز اعتراضـــات مردمـــی،
راهـــکار قانونمنـــد کـــردن چنیـــن وضعـــی اســـت ،امـــا

روزنامــه پیام ما

کتاب

به مانند

اکثــر روزنامه های ایران در
ایــن روز صفحه اول خود

را به مرگ ناگهانی آیت هللا هاشــمی رفســنجانی
اختصاص داد.

اوضـــاع خواهـــد بـــود .درایـــن صـــورت نگرانـــی از
خواهـــد شـــد .فرامـــوش نکنیـــم مـــردم در چهـــار دهـــه
گذشـــته و در ســـختترین شـــرایط هرگـــز تـــن بـــه
باز یهـــا و شـــیطنتهای بیگانـــگان ندادنـــد .آنـــان
صمیمانـــه شـــریک همـــه تلـــخ و شـــیرینها بودنـــد.
آنچـــه مـــردم را معتـــرض میکنـــد ،کمرنگـــی امیـــد
بـــه آینـــده اســـت.

پایانی بیست وپنجمین دوره

جایزه جهانی کتاب
سال معرفی شدند.

شـــنیدن و پاســـخ مســـئوالنه بـــه آن هنـــر مدیریـــت
شـــبکههای اجتماعـــی و عوامـــل بیگانـــه بالموضـــوع

آثار راهیافته به مرحله نیمه

رسانه درآینه تصویر
در شماره  143هفته نامهی صدا پروندهای

درباره رمان همسایهها نوشته احمد محمود

منتشر شد .همسایهها  ،مهمترین یادگار احمد
محمود ،مظلومترین رمان ایرانی است که جز
در دورهای کوتاه انتشار چاپ نیافت.

