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

انس طال        1.335.72

مثقال طال  6.081.000

گرم طالی 18  1.403.890

گرم طالی 24   1.871.840

انس نقره              17.01

انس پالتین        1.019.00

انس پاالدیوم     1.106.25

بهار آزادی      14.600.000

امامی         15.025.000

نیم          7.290.000

ربع         4.260.000

گرمی      2.820.000

دالر             44.580

یورو            55.720

پوند            61.480    

درهم امارات        12.350

لیر ترکیه            11.910

یوان چین          7.130

ین ژاپن              4.000    

دالر کانادا         36.280

دالر استرالیا      35.660 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

6- تا 11

تهران

1-  تا 6 

ادامهسدسازیوبیتوجهیبهمحیطزیست
سردار سلیمانی:

پیروزی بر داعش قابل 
2قیمت گذاری نیست
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سـرانجام بایـد پذیرفـت کـه دوران تفسـیر  
و  شـده  بنـدی   سـرهم  تحلیل هـای  و 
ساده سـازی صـورت مسـایل و تجویزهـای 
واقعیت هـا  اسـت.  سـرآمده  دم  دسـتی، 
برگونه هـا سـیلی می زنـد. رشـد آگاهی هـا 
بایـد  ارتباطاتـی  تکنولوژی هـای  توسـعه  و 
ایـن  از  را  رسـمی  تریبـون داران  برخـی 
خیـال از رونـق افتـاده بـه در آورد کـه مردم، 
شـنوندگان منفعـل و تابـع محـض سـخنان 
ایشـان نیسـتند. نادیده گرفتـن فهم مردم، 
چنـگ زدن بـر اعتبـار و شـعور آنـان اسـت. 
ایـن رویکـرد نـه تنها مانـع حـل خردمندانه 
مسـایل می شـود، بلکـه بـر خطـر افـزودن 
دامنـه آن می افزایـد. وقـت آن اسـت کـه 
ایـن گـروه از افـراد، درسـطح و جایگاهـی 
سـخن براننـد کـه متناسـب درک مخاطبان 
بـا  بتواننـد  اسـت  ممکـن  آنـان  باشـد. 
مانـع  دارنـد،  اختیـار  در  فرصت هایـی کـه 
اجـرای تدابیر الزم برای برون رفت کشـور از 
مشـکالت باشـند، اما به نـدرت واضع و بانی 
»قفـل«  نقـش  بیشـتر  و  بـوده  راه حل هـا 
به عبـارت  »کلیـد«.  تـا  کرده انـد  ایفـا  را 
یـا  تریبـون داران  از  ایـن گـروه  روشـن تر، 
نمی خواهنـد  یـا  و  نمی داننـد  به درسـتی 
راه حل هـای  کشـف  در  خردمنـدی  کـه 
کارآمـد سـربگیرد. دیـدگاه اشـتباه در هـر 
زمینـه منجـر بـه دیـدگاه اشـتباه در همـه 
زمینه هـا خواهـد شـد؛ به ویـژه آن هنگام که 
سـخنرانان در بزنگاه هـای حسـاس، از توان 

تریبون دارانی که بخشی 
از مشکل می شوند

امام جمعه مشهد در واکنش به اتهام دخالت در تظاهرات اخیر:

موج اعتراض ها از تهران 
شروع شد، نه مشهد

یادداشت مهمان
جالل خوش چهره

3

خطرتخریب
گنبدنمکیقم

حدود 6۰ تا ۲۳۰ میلیون سال 
زمان نیاز است تا  مانند گنبد 

نمکی قم ساخته شود
محمـد فراهانـی، کار شـناس زمین شناسـی و 
اکتشـافات گفتـه گنبـد نمکـی قـم به دسـت 
سـود جویان در معـرض تخریب اسـت و باید از 
ایـن ظرفیت محافظت شـود. به گفته او زیبایی 
و تنـوع رنـگ و قندیل هایـی کـه در گنبد نمکی 
قـم وجـود دارد تا کنـون گردشـگرهایی زیـادی 
را بـه ایـن شـهر کشـانده اسـت چراکه یکـی از 
20 گنبـد نمکـی پـر جاذبـه طبیعـی کشـورمان 
محسـوب می شـود امـا افـراد و گروه هایـی کـه 
بـه آنجـا مراجعه می کننـد اغلب در اثـر نا آگاهی 
باعث تخریب می شـوند چراکـه اکثر بافت های 
موجـود گنبـد مـورد تخریب قـرار گرفته اسـت.

روزانهم صبح اریان

شهرداری رابر نام
مناقصه گزار

رابرخیابان امام خمینی )ره( بلوار شهید تندگویان نشانی
برآورد تضمین شرکت در مناقصه مناقصه

مبانی مبلغ )ریال( مبلغ )ریال( نوع مدت )روز( موضوع شماره نوع

 فهرست بهای آبنیه،
 تاسیسات مکانیکی
 و تاسیسات برقی

سال 1396

14.925.949.204 750.000.000

 ضمانت
نامه بانکی
 طبق متن
 موجود در

اسناد

210
 احداث و

 تکمیل پارک
شهدای گمنام

96/101/ش

 عمومی یک
 مرحله ای
 همراه با

ارزیابی کیفی

شهرداری رابر محل
دریافت اسناد

از تاریخ نشر آگهی به مدت 3 روز مهلت

شهرداری شهر رابر )دبیرخانه حراست( محل  تحویل
تا پایان وقت اداری مورخ 96/11/8پیشنهادات مهلت

شهرداری شهر رابر محل  گشایش
راس ساعت 10 صبح مورخ 96/11/9پیشنهادات مهلت

بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری رابــر درنظــر دارد پــروژه عمرانــی خــود را بــه شــرح ذیــل بــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت و دارای شــرایط مربوطه 
از ســازمانهای ذیربــط واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت کــه دارای ســابقه کاری مرتبــط و دارای گواهینامــه صالحیــت در 
رشــته مربوطــه بــا حداقــل رتبــه پنــج)5( ابنیــه هســتند دعــوت مــی گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدی ذیل بــه شــهرداری رابــر مراجعــه نمایند.

آگهیتجدیدمناقصهعمومییک مرحله ای)با ارزیابی کیفی(      

توضیحات: محل و آخرین مهلت تحویل اسناد: شهرداری رابر تا پایان وقت اداری مندرج در اسناد هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده 
برنده مناقصه می باشد.شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد و در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. سایر 

جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.آگهی فوق در سایت شهرداری رابر به آدرس  shahrdarirabor.irدرج گردیده است.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رابرشماره تماس 09139479847

معرفتـی الزم برای تحلیل و تفسـیر اوضاع 
برخـوردار نیسـتند. از همیـن رو آنـان چنـان 
سـخن می رانند کـه از هیچ دسـتاویز روانی 
الزم بـرای اقناع مخاطبان برخوردار نیسـت. 
طرفـه آنکـه به جـای تدبیر در بیـان کلمات، 
دارنـد،  تکیـه  احساسـات  برانگیختـن  بـه 
ـ خـوب  رفتـاری  دوران چنیـن  درحالیکـه 
تریبـون داران  آمـده اسـت.  به سـر  بـدـ  یـا 
یـاد شـده، نـه از سـاختار مشـکالت درک 
روشـن دارنـد و نـه برای سـؤال های کلیدی 
درچرایـی بـروز آنهـا، پاسـخ روشـن و اقناع 

آگهیمناقصهعمومیيكمرحلهای
نام دستگاه : اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان )نوبت اول(

رديف
مبنایبرآورد ريالینوع مناقصهموضوع مناقصه

برآورد

ميزان تضمين 
شركت در فرآيند 
ارجاع كار )لاير(

شماره مناقصه

1

 بیمه شخص ثالث و بدنه
 دستگاههای سبك،نیمه

 سنگین،سنگین اداره كل راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان كرمان

 يك
  مرحله ای

116-10-107.500.00096قيمت آزاد2.150.000.000

ــوری  ــوار جمه ــان بل ــع در كرم ــان واق ــل جــاده ای اســتان كرم ــه اداره كل راهــداری و حمــل و نق ــت اســناد: دبیرخان محــل دریاف
اســالمی بعــد از پــل راه آهــن روبــروی ســالن ورزشــی فجــر و ســایت پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات كشــور بــه نشــانی 

www.iets.mporg.ir
مهلت دریافت اسناد :از  دو شنبه 96/11/2 تا  روز  پنج شنبه96/11/5  

مهلت تحویل پیشنهادات : از  شنبه 96/11/7 تا ساعت 14 روز چهار شنبه 96/11/18
محــل تســلیم پیشــنهادات : دبیــر خانــه حراســت اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان كرمــان واقــع در كرمــان بلــوار 

جمهــوری اســالمی بعــد از پــل راه آهــن روبــروی ســالن ورزشــی فجــر
زمــان و مــكان بازگشــایی پیشــنهادات : ســاعت 12 روز پنجشــنبه 96/11/19 واقــع در اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 

اســتان كرمــان 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است

آگهی فوق در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی www.iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد.
هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه میباشد.

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

کننـده می دهنـد. آنـان همه چیـز را در »صفر 
و صـد« خالصـه می کننـد؛ بـه مسـخ ماهیت 
بـروز  بسـتر  یـا  و  می پردازنـد  مشـکالت 
مشـکالت را نادیـده می گیرنـد. ناآرامی هـای 
بهره منـدی  بـرای  وسـیله ای  اگرچـه  اخیـر 
فرصت طلبـان سیاسـی مـی توانسـت باشـد 
برجسـته کـردن  از  بیـش  اسـت  الزم  ولـی 
آن، ایـن مهـم مـورد توجـه باشـد کـه چـرا 
را  آن  مختصـات  داد؟  رخ  وضعـی  چنیـن 
چگونـه بایـد معلـوم کـرد؟ از چه خطـری در 
آینـده بایـد پرهیـز کـرد؟ و در صـدد ایجـاد 

 پروژه پارک شهدای گمنام رابر

کـدام آینـده بایـد بـود؟ ایـن مـوارد، همانی 
اسـت کـه تریبـون داران رسـمی در تفسـیر 
آن  بـه  بایـد  اخیـر  ناآرامی هـای  تحلیـل  و 
برایـن  را  خـود  ادبیـات  و  داشـته  اشـراف 
اسـاس آرایـش دهنـد. پـاک کـردن صورت 
مسـأله همیشـه آسـان اسـت و شـاید برای 
گذشـته های دور آسـان بـوده باشـد، امـا در 

نـه  آگاهی هـا،  رشـد  و  پیچیدگی هـا  عصـر 
تنهـا ناکارآمـد، بلکـه خسـارت بار می شـود. 
رسـمی  تریبـون داران  برخـی  اسـت  الزم 
دریابنـد کـه اگـر نمی توانند بخشـی از فرایند 
حل مسـایل باشـند، ادامه مشکالت نباشند. 
گوسـاله  و  آشـغال  مثـل  لفاظی هایـی  بـا 
مسـایل  صـورت  نـه  معترضـان،  خوانـدن 

پـاک می شـود و نه چشـم اندازی روشـن از 
آرامـش اجتماعـی پیـش رو قـرار می گیـرد. 
ایـن گـروه یا بـه تـوان علمی خـود در درک 
ماهیـت مشـکالت و چـاره اندیشـی عقالنی 
بیفزاینـد  بایـد  جامعـه  بـر  تأثیر گـذار  و 
بـه کاردان  را  بـرای مدتـی کار  یـا جسـارتًا 

بسـپارند./ منتشـر شـده در خبرآنالیـن
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مدیرکل محیط زیست فارس گفته دو سد در این استان در حالی ساخته پیام زیست
شده که ارزیابی محیط زیستی ندارند. موضوعی تکراری که در دیگر نقاط 
ایران هم رخ داده است.






 



سد سازی  در حالی که ۵۴ درصد مخازه سدهای کشور خالی است 
 برداشت از سدهای کشور از ابتدای سال آبی(مهرماه) تا پایان آذرماه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال
 درصد افزایش یافته است و به ۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است.میزان حجم آب ۲۲ گذشته
 ورودی به سدهای کشور هم در مقایسه با پارسال ۳۹ درصد کاهش داشته است. اکنون از مجموع ۴۹
 .میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۴ درصد آن خالی است

با وجود خالی بودن بیش از نیمی از ظرفیت سدهای کشور با این حال دولت قصد دارد به تعداد 
سدهای موجود بیافزاید. بر همین اساس با اینکه نزدیک به ۶۰۰ سد در کشور وجود دارد اما حداقل 
۱۱۳ سد دیگر هم در حال ساخت است 

سدسازی در فارس بدون ارزیابی محیط زیست 
 مدیر کل حفاظت از محیط زیست فارس گفت: سد های «تنگ

 سرخ» و «نرگسی» ارزیابی محیط زیستی ندارند، محیط زیست در
 برابر هیچ نماینده و مسئول سیاسی نرمش نخواهد کرد.محیط

 زیست در برابر هیچ نماینده و مسئول سیاسی نرمش نخواهد کرد،
 هیچ تجربه خوبی از سدها در فارس نداریم، کدام سدی وجود دارد

.که پایین دست آن مشکل نداشته باشد

استاندار فارس از اجرای سد«نرگسی» خبر می دهد 
اسـتانـدار فـارس دوشـنبه از مـراحـل اجـرایی سـد نـرگسی در شهـرسـتان 
کازرون بـازدید کرد که این سـد بـا تـامین آب مـورد نیاز شـرب، کشاورزی ، 
محیط زیست و صـنعت نقشی راهـبردی در تـوسـعه مـنطقه ای شهـرسـتان 

های کازرون و فراشبند و مناطق جنوب غرب فارس دارد. 

سدهای بحران آفرین 
 مجـموعـه ای از اشـتباه هـای بحـران آفـرین در (WCD) کمیسیون جـهانی سـد
 زمینه سـدسـازی را مـشخص کرده اسـت که بـا مـرور آنـها می تـوان دید تـمام
 این هـفت اشـتباه در مـورد بسیاری از سـدهـای ایران از جـمله سـد گـتونـد و
.سدهای کارون و دیگر سدها تکرار شده است

هفت اشتباه سد سازی  
 انـتخاب رودخـانـه اشـتباه بـرای سـاخـت سـد، بی تـوجهی بـه تغییرات جـریان آب پـایین دسـت، غـفلت از تـنوع زیستی و از بین بـردن
 زنجیره اتـصال غـذایی مـوجـودات آبـزی و حیوانـات اطـراف آن، سیاسـت هـا و مـحاسـبات اقـتصادی اشـتباه، نـاتـوانی در جـلب
 رضـایت عـمومی مـردم مـنطقه، سـوءمـدیریت در خـطرات و تـاثیرات و در نـهایت سـاخـت و سـاز بی رویه سـد هـفته اشـتباهیند که
.این کمیسیون آنها را معرفی کرده است

سدهای ایران و اشتباهات فاحش 
 با نگاهی گذرا به سدهای ایران می توان دریافت که اغلب سدهایی که در دو دهه اخیر ساخته شده اند دارای چنین
 مشکالتی اند. ایران در کمربند خشک زمین قرار دارد و ساخت سد با توجه به «کاهش ۱۰ درصدی میزان بارش ها در
 ایران»، «افزایش حدود ۱٫۵ درجه ای دمای هوا»، «تبخیر حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب از منابع آب کشور»،
 «کاهش حدود ۲۰ درصدی روان آب ها و آب های سطحی»، «کاهش ۱۵ درصدی تغذیه آب های زیرزمینی»،
 «کاهش بارش برف و ناپایداری منابع آب» و «افزایش بارش های ناگهانی و ملحق نشدن این منابع آبی به آب های
.زیرزمینی و جریان آب های سطحی» ساخت سد در ایران را نیازمند تحقیق و بررسی های بسیار بیشتر کرده است

مافیای سد سازی یا تفکر سد سازی 
 با همه این احوال ایران قصد دارد با وجود اینکه نیمی از ظرفیت مخازن همین
 سدهای موجود هم خالی است حداقل ۱۱۳ سد جدید بسازد. برخی مخالفان
 ساخت بی رویه سد با اشاره به مشکالت زیست محیطی برخی سدها، اصرار بر
.ساخت آنها را به «مافیای سدسازی» در ایران مرتبط می دانند

ادامه سدسازی بی توجه به محیط زیست  
مدیر کل حفاظت از محیط زیست فارس گفت: ارزیابی محیط زیستی در سد های تنگ سرخ و نرگسی وجود ندارد. 
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پیام میراث گنبد نمکی قم حال و روز خوشی ندارد. گنبدی که تشکیل آن بیش از 
60 میلیون سال زمان نیاز دارد به حال خود رها شده است.

 گنبد نمکی طغرود تنها گنبد نمکی متقارن جهان است که با دارا بودن دریاچه ای کوچک
 در دل خود پدیده ای طبیعی منحصر به فرد به شمار می رود که منحصر به فرد بودن
 .این گنبد از حیث وجود دریاچه نمکی در میان آن و متقارن بودن است

امروزه توریسم درمانی به منظور بهره گرفتن از 
فواید درمانی و تأثیرات مثبت جسمی و 
روانی مناطق خاص، مورد توجه قشر 
وسیعی از گردشگران قرارگرفته است . از 
جمله مناطق مورد نظر این صنعت که از 
پـدیده های جالب زمین شناسی 
محسوب می شود، گنبدهای نمکی است 
که قابلیت های چند جانبه ای در جذب 
گردشگران داخلی و خارجی دارد.  
معرفی گنبد نمکی قم به عنوان یک 
پدیده زمین شناسی و بررسی قسمت 
های مختلف این شاهکار هنرنمایی 
طبیعت که همراه با ارائه شگفتی های کم 
نظیر این پدیده است، به یقین چشم هر 
بیننده ای را متعجب میکند. 
ایجاد هتل های نمکی، مرکز نمک درمانی، مرکز 
تفریحی رفاهی در این منطقه ضمن ایجاد 
اشتغال باعث جذب گردشگر و ارزآوری در حوزه 
گردشگری خواهد شد. 

این کار شناس زمین شناسی گفت: با 
تأسف می گویم که چیزی حدود ۶۰ 
تا ۲۳۰میلیون سال زمان نیاز است 
تا یک پدیده زمین شناسی زیبایی 
مانند گنبد نمکی قم ساخته شود 

واگر متولی مناسبی پیدا نشود 
آسیب های جبران ناپذیری به این 

جاذبه گردشگری منحصر به فرد قم 
وارد خواهد شد.

این کار شناس زمین شناسی و اکتشافات با انتقاد 
از بی توجهی به این پتانسیل شهر قم گفت: کشور آلمان 

با ایجاد دریاچه مصنوعی نمک گردشگران را جذب می کند 
درحالی که در قم این ظرفیت طبیعی وجود دارد ولی مورد استفاده قرار 

نمی گیرد. 
وی افزود: یکی از دغدغه های ما در زمینه حضور توریست و گردشگر 

این است که در قم ماندگاری ندارند درحالی که اگر جاذبه های 
گردشگری گنبد نمکی معرفی شود، بی شک گردشگران زیادی از 

اقصانقاط دنیا به این شهر خواهند آمد.

در نزدیکی شهر قم وکنار شهرک دامشهر کوه قرمز -
رنگی دیده می شود که از سطح زمین 310 متر 

ارتفاع دارد. 
 این کوه قرمز رنگ در واقع یک بیرون زدگی -

محدود نمکی است که مساحتی درحدود 
4کیلومترمربع را دربر می گیرد. 

  این توده نمک خالص ازاعماق 1000متری زمین   -
بعلت جرم حجمی کمتر از الیه های باالیی خود به 

آرامی باال می آید «پدیده دیاپیسم» و شکل گنبدی 
بخود گرفته است. 

- محمد فراهانی  کار شناس 
زمین شناسی و اکتشافات گفت: زیبایی و تنوع 
رنگ و قندیل هایی که در گنبد نمکی قم وجود 
دارد تا کنون گردشگرهایی زیادی را به این شهر 
کشانده است چراکه یکی از ۲۰ گنبد نمکی پر 

جاذبه طبیعی کشورمان محسوب می شود. 
- افراد و گروه های که به سایت پرواز 
مراجعه می کنند اغلب در اثر نا آگاهی 

باعث تخریب می شوند چرا که اکثر 
بافت های موجود گنبد مورد تخریب قرار 

گرفته است.

خطر تخریب گنبد نمکی قم

مدیر عامل زمین کاوان یاقوت کویربا تأکید بر لزوم محافظت از این ظرفیت گردشگری 
قم گفت: باید محیط زیست، منابع طبیعی و گردشگری محافظت از گنبد نمکی را 

برعهده بگیرند تا بخش خصوصی راحت بتواند از این ظرفیت استفاده کند.  
وی افزود: خوشبختانه در بازدیدی که استاندار از این مکان داشت نگاه مثبتی به 

استفاده از این ظرفیت برای توسعه رونق گردشگری داشتند ولی هنوز هیچ اقدامی 
برای کاربری درست از این موقعیت بکر فراهم نشده است و متأسفانه در اثر بی توجهی 

و عدم نظارت مسئوالن، بسیاری از سودجویان در پی تخریب این مکان برآمده اند.

مدیر عامل زمین کاوان یاقوت کویر گفت: 
این مکان چند سال پیش در دست یک 
معدن کار شخصی بود که به دلیل اینکه 

از نظر اقتصادی بصرفه نبود آن را   رها کرد 
و سازمان صنایع و معادن واگذار شد که 
آن هم به علت وجود مواد زائد   رها شد و 

اکنون متولی خاصی ندارد.
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پیکــر ناوســروان »بیــژن زارع« کــه در حادثــه 
ــود  ــزر، مفق ــای خ ــد در دری ــکن دماون ناوش

ــود، کشــف شــد. شــده ب
حســنیاز  شــعاع  محمدجــواد  ناوســروان 

ــر  ــژن زارع« خب ــر »ناوســروان بی کشــف پیک
ــژن  ــروان »بی ــر ناوس ــرد: پیک ــار ک داد و اظه
زارع« کــه در حادثــه ناوشــکن دماونــد در 
دریــای خــزر، مفقــود شــده بــود، امــروز صبــح 

ــاوگان  ــی ن ــط عموم کشــف شد.مســوول رواب
شــمال منطقــه چهــارم نیــروی دریایــی ارتــش 
جمهــوری اســالمی ایــران افــزود: مراســم 
ــردا،  ــح ف ــوار 8 صب ــن شــهید بزرگ تشــییع ای
فرماندهــی  مقابــل ســتاد  از  مــاه  28 دی 
نــاوگان شــمال بــه ســمت گلــزار شــهدای 
انزلــی برگــزار مــی گــردد، جســت وجــو بــرای 
ــره«  ــر باص ــروان »امی ــاو س ــر ن ــن پیک یافت

ادامــه دارد.

پیکر یکی از مفقودین حادثه ناوشکن 
دماوند در دریای خزر کشف شد

انفجار پمپ بنزین در لنگرود تلفات جانی نداشت
مسوول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لنگرود با بیان اینکه انفجار پمپ 
بنزین در جایگاه سوخت طالع در کمربندی لیالکوه تلفات جانی نداشت،گفت: علت حادثه 
در دست بررسی است و نتایج حاصله متعاقبا اعالم می شود همچنین در پی اعالم این 
خبر 9 آتش نشان به وسیله ی سه خودروی آتش نشانی در محل حادثه حضور یافتند.

تاکستان بیشترین میزان ابتال به سرطان 
پوست در قزوین

تعداد مبتالیان به سرطان پوست در تاکستان بیش از دیگر شهرهاست

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن 
بــا بیــان ایــن کــه ســرطان پوســت شــایع 
تریــن ســرطان در قزویــن اســت، گفــت: 
ــه  ــال ب ــار ابت ــترین آم ــون بیش ــم اکن ه
ســرطان پوســت در شهرســتان تاکســتان 
اســت، چــون در باغــات انگــور به طــور 
آفتــاب  تابــش  مســتقیم در معــرض 
هســتند و همیــن عامــل ســبب شــده آمار 
ــن شــهر  ــه ســرطان پوســت در ای ــال ب ابت
ــتر  ــتان ها بیش ــه شهرس ــه بقی ــبت ب نس

ــت شــود. ثب
دانشــگاه  رییــس  مهــرام«  »منوچهــر 
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
ــر  ــرای ه ــرد: ب ــار ک ــن، اظه ــی قزوی درمان
نــوع ســرطانی ریســک فاکتورهــا و عالئــم 
خطرســاز خــاص و جداگانــه ای وجــود 
دارد کــه الزم اســت عوامــل زمینه ســاز 
ســرطان ها بــه آحــاد جامعــه آمــوزش داده 
شــود.وی افــزود: عوامــل ژنتیــک در انــواع 

ــت  ــر اس ــم و مؤث ــرطان مه ــف س مختل
و بــرای هــر کــدام از ســرطان ها یــک 
ریســک فاکتــور و عوامــل مســاعدکننده ای 
شناخته شــده امــا هنــوز بســیاری از عوامل 
ابتــال شناخته نشــده اســت.مهرام تصریــح 
کــرد: بایــد کوشــید عوامــل شناخته شــده 
ــوان یــک  ــه ســرطان را به عن ــرای ابتــال ب ب
ــانی  ــردم اطالع رس ــه م ــدی ب ــدار ج هش
کنیــم تــا زمینــه پیشــگیری از ابتــال بــه آن 

فراهــم شــود.

یک سوم سرطان ها 
قابل پیشگیری است

ایــن مســوول بــا بیــان اینکــه طبــق 
ابتــالی  انتظــار  بایــد  پیش بینی هــا 
ــر  ــه ســرطان در ه ــت ب ــزارم جمعی یک ه
ســال بــرود، گفــت: پارســال بیــش از 1500 
نفــر مبتــال بــه ســرطان شــدند درحالی کــه 
آمــار واقعــی بیــش از ایــن اســت، چــون 
قطعــًا عــده ای تشــخیص داده نمی شــوند 
یــا برخــی بی توجهــی کــرده و برخــی 

ــد. ــوت می کنن ــر ف دیگ

بانوان خودآزمایی را برای 
پیشگیری به سرطان سینه جدی 

بگیرند
مهــرام تصریــح کــرد: ســاالنه به طــور 
بانــوان  از  نفــر  از 200  بیــش  تقریبــی 
اســتان در معــرض ابتــال بــه ســرطان 
ــن  ــتند و ای ــینه( هس ــرطان س برست)س
آمــار هــر ســال متغیــر اســت.وی بــا 
بیــان اینکــه یک چهــارم بانــوان مبتــال 
بــه ســرطان را ســرطان ســینه شــامل 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه 
ــا از ســن 30  ــوزش داده شــود ت ــان آم زن
ســالگی بــه بعــد نســبت بــه خودآزمایــی 
اقــدام کننــد تــا در صــورت مشــاهده مــوارد 
مشــکوک بیمــاری ســریع تشــخیص داده 
شــود.این مســوول ادامــه داد: بهتریــن 
زمــان بــرای معاینــه شــخصی توســط 
بانــوان پــس از اتمــام دوره قاعدگــی ماهانه 
ــی  ــه خودآزمای ــد نســبت ب ــه بای اســت ک
ســینه اقــدام کنند.رییــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اســتان قزویــن گفــت: همچنیــن 

برخــی مطالعــات نشــان می دهــد 
بانوانــی کــه از ســینه خــود بــه فرزندشــان 
شــیر نمی دهنــد امــکان ســرطان پســتان 
در آن هــا شــایع تر اســت.وی ادامــه داد: از 
ســوی دیگــر مســأله ژنتیــک را هــم بایــد 
جــدی گرفــت، چــون بــرای مثــال در زنــان 
بــا نــژاد آمریکایــی نســبت بــه نــژاد ژاپنــی، 
بــا توجه بــه ژن آن ها، عوامل مســاعدکننده 
در ســرطان ســینه بیشــتر وجود دارد.مهرام 
ــل  ــن عل ــان اینکــه یکــی از مهم تری ــا بی ب
ــا  ــتقیم ب ــاس مس ــت تم ــرطان پوس س
ــید اســت،  ــش خورش ــاورای بنف اشــعه م
گفــت: نــور خورشــید شــدید که به پوســت 
می تابــد در حــد کــم خــوب اســت و 
تأمیــن  بــدن  بــرای  را  دی  ویتامیــن 
ــور خورشــید  ــاد ن ــد، امــا تابــش زی می کن
ــل  ــن عام ــت و ای ــر اس ــت مض ــه پوس ب
ــد. ــاز باش ــل خطرس ــک عام ــد ی می توان

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
قزویــن خاطرنشــان کــرد: در ســرطان 
سیســتم گــوارش، ناحیــه رکتــوم، معــده، 
مقعــد و روده بــزرگ مصــرف زیــاد گوشــت 
قرمــز، اســتفاده از فســت فودها، کالبــاس 
و سوســیس یکــی از ریــز فاکتورهــا و 
عوامــل ابتــال بــه ایــن نوع ســرطان اســت.

ــه در  ــرد: در کشــورهایی ک ــح ک وی تصری
ــکل  ــود ال ــرف می ش ــاد مص ــکل زی آن ال
ــای  ــی از ریســک فاکتوره ــوان یک را می ت
ابتــال بــه ســرطان دســتگاه گوارشــی 
دانســت. همچنیــن اســتفاده از چــای داغ 
و مــواد ســوزاننده بــرای مــری، ریفالکــس 
و تــرش کــردن کــه در آن محتویات اســید 
ــم  ــم زخ ــردد ه ــری برمی گ ــه م ــده ب مع
ایجــاد می کنــد کــه بعدهــا می توانــد 
ریســک فاکتــوری بــرای ابتــال به ســرطان 
می شــود.این مســوول ادامــه داد: مردانــی 
در  یــا  آســفالت کار می کننــد  بــا  کــه 
ــد  ــت دارن ــازی ها فعالی ــداری و راه س راه
ــال  ــه ســرطان بیضــه مبت امــکان اینکــه ب
شــوند در آن هــا بیشــتر اســت.*امیدواریم 
ــه  ــی ب ــاختمان رادیوتراپ ــده س ــال آین س
در  مســوول  برســید.این  بهره بــرداری 
خصــوص وضعیــت اســتان بــرای معاینــه 
ــت:  ــرطان گف ــاری س ــه بیم ــان ب مبتالی
ــن  ــی وضــع اســتان قزوی ــاظ درمان از لح
مناســب اســت و تمــام امکانــات الزم برای 
شــیمی درمانی کــه در همــه جــای کشــور 
ــت  ــن وضعی ــود دارد همچنی ــا وج و دنی
داروهــای مــورد اســتفاده و پزشــکان 
متخصــص مــورد نیــاز رادر اســتان داریــم.

خبر
ته

نک

ــان  ــا بی ــن ب ــوم پزشــکی قزوی رییــس دانشــگاه عل

قابل پیشــگیری  ســرطان ها  یک ســوم  اینکــه 

اســت و در صــورت تشــخیص زودرس به راحتــی 

ــفانه  ــزود: متأس ــتند، اف ــان هس ــرل و درم قابل کنت

آمارهــا نشــان می دهــد کــه مــا نــه در پیشــگیری و 

ــم. ــوب کار نکردی ــخیص زودرس خ ــه در تش ن

اســتان  و  کشــور  در  ســرطان  شــایع ترین  وی 

قزویــن را ســرطان پوســت و در زنــان ســرطان 

اکنــون  هــم  داد:  ادامــه  وی  دانســت.  ســینه 

در  پوســت  ســرطان  بــه  ابتــال  آمــار  بیشــترین 

شهرســتان تاکســتان اســت، چــون آن هــا در باغــات 

ــاب  ــش آفت ــرض تاب ــتقیم در مع ــور مس ــور به ط انگ

ــال  ــار ابت ــل موجــب شــده آم ــن عام هســتند و همی

بــه ســرطان پوســت در ایــن شــهر نســبت بــه بقیــه 

ثبــت شــود. بیشــتر  شهرســتان ها 

در  مــاه،  دی   20 صبــح  دماونــد  ناوشــکن 
افزایــش  به علــت  بنــدر  بــه  ورود  هنــگام 
ســرعت بــاد و طوفــان شــدید در دریــای خــزر، 
ــی  ــه در پ ــت ک ــورد داش ــکن  برخ ــا موج ش ب
ایــن حادثــه دو نفــر از پرســنل دماونــد مفقــود 
ــنل  ــتجوی پرس ــرای جس ــالش ب ــه ت ــدند ک ش
ــه دارد.   ــاکان ادام ــکن کم ــن ناوش ــر ای دیگ

کاپیتــان خوزســتانی کشــتی های 
بــه  اقیانوس پیمــا  و  نفتکــش 
برخــورد کشــتی  علــت ســانحه  تشــریح 
چینــی و نفتکــش ایرانــی پرداخــت و گفــت: 
اتفاقــی کــه بــرای نفتکــش ســانچی رخ داد، 
یــک اتفــاق بســیار نــادر بــود و می تــوان 
ــه خطــای انســانی افســران عرشــه  ــت ک گف
هــر یــک از کشــتی ها می توانــد عامــل ایــن 
ــا  ــاله را ت ــن مس ــد ای ــد، هرچن ــه باش حادث
زمانــی کــه جعبــه ســیاه هــر دو کشــتی بــاز 

نشود، نمی توان با قطعیت بیان کرد
شــهردار یــزد بــا بیــان ایــن کــه 
و  ســبز  ســازهای  و  ســاخت 
ــه راهکارهــای موثــر  هوشــمند شــدن از جمل
در پایــداری شــهر اســت، گفــت: کارگــروه 
شــهر پایــدار در شــهرداری یــزد تشــکیل 

شده است.
علنــی  جلســه  در  جمالی نــژاد«  »مهــدی 
شــورای اســالمی شــهر یــزد بــا بیــان این کــه 
بــه  اســتان های جهــان  و  تمــام شــهرها 
ــتند،  ــش هس ــش از پی ــداری بی ــال پای دنب
اظهــار کــرد: شــهر پایــداری واژه ای بــرای 
ــودن  ــی توســعه یافتگــی و شــاخص ب معرف
معمــاری  و  شــهری  عناصــر  از  بســیاری 

ــت. ــهرها اس ش
ــاد  ــر جه ــاک وزی ــاون آب و خ مع
ــت: در ســال جــاری  کشــاورزی گف
270 میلیــارد تومــان اعتبــار آب و خــاک بــه 

خراسان رضوی اختصاص یافته است.
سرپرســت معاونــت هماهنگــي امور 
اقتصــادي و منابــع اســتانداري یــزد 
ــای  ــرای طرح ه ــه اج ــک ب ــرد: كم ــالم ك اع
ــا از  ــه آنه ــیدن ب ــرعت بخش ــعه ای و س توس
اســتان  در  صنعــت  بخــش  اولویت هــای 
اســت .»علــی زینــی ونــد« در جريــان بازديــد 
تجهیــزات  ســاخت  حــال  در  کارخانــه  از 
پزشــکی در شــهرك صتعتــي مهریــز، گفــت: 
ــی  ــرفت خوب ــه و پیش ــه توجی ــی ک واحدهای
ــا  ــد و دارای مشــکالت اداری هســتند، ب دارن
حضــور در محــل اجــرای طــرح موانــع و 

مشکالت آنها برطرف می شود .
معــاون هنــری و ســینمایی اداره کل 
ــرز  ــالمی الب ــاد اس ــگ و ارش فرهن
گفــت: بــرای اولیــن بــار یــک نمایــش 
و  ســی  بین الملــل  بخــش  بــه  البــرزی 
ششــمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر 

راه یافت.
ابراهیــم شــریفی، معــاون هنری و ســینمایی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی البــرز 
بــه  زدگــی«  »دریــا  نمایــش  اظهارکــرد: 
کارگردانی»مســعود بیگلــری«، کاربرگزیــده 
ــرز از  ــر الب ــتانی تئات ــنواره اس ــن جش هفتمی

ــت . ــت اس ــری هوی ــی هن ــروه فرهنگ گ

گزیده ها

افتتاح 78 واحد مسکن 
محرومان در کردستان

ــاح 43  ــداد کردســتان از افتت ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــکن  ــد مس ــتایی و 35 واح ــکن روس ــد مس واح
شــهری محرومــان در ایــام هللا دهــه مبــارک فجــر 

ــر داد. خب
 محمدرســول شــیخی زاده، مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کردســتان امروز، 
27 دی مــاه در نشســت کمیتــه همیــاری و تشــکل های مردمــی ســتاددهه 
فجــر انقــالب اســالمی اســتان کردســتان اظهــار کــرد: در پیــروزی انقــالب 
اســالمی ایــران تمــام اقشــار مختلــف جامعــه حضــور فعالــی داشــته اند و 

مــردم همــواره پشــتیبان نظــام مقــدس انقــالب اســالمی بوده انــد.
ــار ســایر  ــه اینکــه نقــش محرومــان و مســتضعفان در کن ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــزود: در ای ــت، اف ــوده اس ــته ب ــالب برجس ــور انق ــه در ظه ــار جامع اقش
راســتا در جشــن های انقــالب نیــز حضــور ایــن قشــر از جامعــه بایــد نمــود 
عینــی داشــته باشــد، علیرغــم  مشــکالت انقــالب اســالمی هنــوز ســرپا و 

ــد. ــت می کن ــتاده و مقاوم ــتحکم ایس مس

سودای اخاذی یک میلیاردی 
تعمیرکار تلفن همراه از زن سمنانی

رییــس پلیــس فتا اســتان ســمنان از دســتگیری 
ــتفاده از  ــا سوءاس ــت ب ــد داش ــه قص ــی ک متهم
اطالعــات خصوصــی شــاکیه مبلــغ یــک میلیــارد 

ریــال اخــاذی کنــد خبــر داد .
ســرهنگ حســین صادقــی اظهــار کــرد: ایــن اخــاذی به دلیــل عــدم 
ــه توصیه هــای پلیســی و در اختیــار قــرار دادن تجهیــزات  توجــه شــاکیه ب
ــرداری را  ــن اخــازی و کالهب ــه  ای ــراد ناشــناس زمین ــه اف هوشــمند خــود ب
ــده  ــره پرون ــک فق ــول ی ــی وص ــرد: در پ ــود. وی تصریح ک ــرده ب ــم ک فراه
قضایــی بــا موضــوع مزاحمــت اینترنتــی از دادســرای شهرســتان شــاهرود، 
پیگیــری پرونــده در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفت.رییــس پلیــس فتا 
اســتان ســمنان گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت و حساســیت پرونــده، تیمــی 
ــکیل،  ــده تش ــیدگی پرون ــرای رس ــا ب ــس فت ــرب پلی ــنل مج ــژه از پرس وی

ــت.  ــرار گرف ــتور کار ق ــده در دس ــی پرون ــری و پی جوی پیگی

لرستان سمنانکردستان
شــیالت  مدیــرکل 
بــه  لرســتان 
ــیدن  ــرداری رس بهره ب
پنــج پــروژه پــرورش 

داد. خبــر  اســتان  در  ماهــی 
کــرد:  اظهــار  بیرانونــد  مهنــدس کیــارش 
ــر  ــتن 2450 کیلومت ــا داش ــتان ب ــتان لرس اس
طــول مســیر آبــی حوضــه کرخــه و دز توانایــی 
ــی و ســردآبی را دارد. ــان گرماب ــد ماهی تولی

ــتا اداره کل  ــن راس ــرد: در همی ــه ک وی اضاف
بــه کارگیــری  در  اســتان ســعی  شــیالت 
را دارد و طــی  پتانســیل  ایــن  حداکثــری 
ــی را  ــرورش ماه ــرح پ ــج ط ــر پن ــه فج ده
بــه بهره بــرداری می رســاند.بیرانوند افــزود: 
ایــن طــرح یکــی از پروژه هــای مهــم در 

ــون  ــوده کــه هــم اکن شهرســتان کوهدشــت ب
ــت. ــد اس ــد درص ــی آن ص ــرفت فیزیک پیش

ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــیالت لرس ــرکل ش مدی
طــرح در ســال گذشــته آغــاز شــده و امســال 
بــه پایــان رســیده اســت، ادامــه داد: پــروژه بــا 
ــور در قفــس و در  ــرورش ماهــی کپ هــدف پ
موقعیــت جنوبــی کوهدشــت بــا حجــم تولیــد 
ــار  ــامل چه ــه ش ــده ک ــی ش ــن عملیات 200 ت
قفــس اســت.وی خاطرنشــان کــرد: ایــن 
واحــد 20 نفــر مســتقیم و 40 نفــر اشــتغالزایی 
آن  از  خانــوار   11 کــه  دارد  غیرمســتقیم 
ــن طــرح  ــت: ای ــد.وی گف ــرداری می کنن بهره ب
ســال گذشــته آغــاز و امســال بــا حجــم تولیــد 
20 تــن و ســرمایه گذاری 3000 میلیــون ریــال 

می رســد. بهره بــرداری  بــه 

280 تن به تولید ماهی لرستان
افزوده می شود

ایران ویچ
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
موضـوع   9400058 کالسـه  اجرائـی  پرونـده  بموجـب 
رفسـنجان  آدرس  بـه  سـاختمان  ششـدانگ  مزایـده 
خیابـان معلـم کوچـه 26 بـه مسـاحت 6606 متـر مربـع به پالک 
ثبتـی شـماره 1 فرعـی از 373 اصلـی واقـع در بخـش 9 کرمـان 
محـدود بـه حـدود : شـماال در سـه قسـمت کـه قسـمت دوم 
آن شـرقی اسـت اول درب و دیـوار بطـول 15 متـر بکوچـه دوم 
دیواریسـت بطـول 4 متـر بکوچه سـوم دیواریسـت به طـول 3.5 
متـر بکوچـه ، شـرقا : دیـوار مشـترک بطـول 30.5 متـر بـه پالک 
372 اصلـی، جنوبـا : دیـوار بـه دیـوار بطـول 20 متـر بـه پـالک 
372 اصلـی ،غربـا : دیـوار مشـترک بطـول 35.9 متـر بـه پـالک 
373 اصلـی کـه ذیـل ثبـت 29514 صفحـه 125 دفتـر امـالک 
جلـد 185 بنـام شـرکت تعاونـی مسـکن کوچـک سـازان کارکنان 
صنایـع مـس ایـران ثبت و صادر و تسـلیم گردیده اسـت که طبق 
نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 5000000000 ) پنج میلیـارد( ریال 
ارزیابـی شـده و پـالک فـوق دارای 1654.6 متـر مربـع اعیانـی 
بصـورت اسـکلت بتنـی سـاخته شـده دارای انشـعابات آب، گاز و 
بـرق جهـت وصـول طلـب بسـتانکار و حقـوق دولتـی کالسـه فوق 
الذکـر در روز سـه شـنبه مـورخ 1396/3/2 از سـاعت 9 الـی 12 

ظهـر در واحـد اجـرای اداره ثبـت و اسـناد و امـالک رفسـنجان 
از طریـق مزایـده حضـوری بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ 
ارزیابـی شـده شـروع و بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته 
باشـد فروخته خواهد شـد. شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم 
آزاد اسـت و فـروش کال نقـدی اسـت چنانچـه روز تعییـن شـده 
بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گردیـد روز بعـد از تعطیـل جلسـه 
مزایـده در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن 
و خریـداران میتواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر 
بـا ارائـه چـک رمـزدار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایده به نشـانی 
فـوق شـرکت نماینـد ضمنا بدهـی های مربوط بـه آب ، برق و گاز 
اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف و نیـز بدهـی مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره کـه اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آنهـا 
معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایـده اسـت و در 
صـورت مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل 
مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصـول میگردد و تنظیم سـند انتقال موکـول به ارائه 

مفاضـا حسـابهای دارایـی و شـهرداری و ... خواهـد بـود . 
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت : روز یکشنبه مورخ 1396/2/17 
مسئول اجرای ثبت رفسنجان-علیرضا محمدی کیا
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ایــن  پاســخ  در  آوایــی  ســیدعلیرضا 
کل  دادســتان  معــاون  کــه  ســئوال 
کشــور گفتــه »رفــع فيلتــر تلگــرام و 
آیــا  اينســتاگرام غيرقانونــی اســت«، 
ایــن تصمیــم در اختیــار دولــت بــود و بــه 
ــی  ــف م ــور تعری ــه ط ــی چ ــاظ قانون لح

شــود؟ بــه خبرآنالیــن گفــت: مــن دالیــل 
و اســتنادهای ایشــان را نمــی دانــم امــا 
دربــاره شــبکه هــای اجتماعــی از اول 
ــف  ــع مختل ــت و مراج ــه در دول ــم ک ه
مباحثــی مطــرح بــود، بنــا نبــود کــه آنهــا 

ــوند. ــل ش ــه تعطی ــرای همیش ب

ــود  ــن ب ــت ای ــزود: همیشــه صحب وی اف
ــش  ــی شــرایطی پی ــور مقطع ــه ط ــه ب ک
آمــد، از ایــن شــبکه هــا سواســتفاده هایی 
شــد کــه مســیر و معبــری بــرای ناامنــی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــن ت ــدند بنابرای ــور ش کش
ضــرورت دارد، ایــن اتفــاق بــرای امنیــت 
و آرامــش کشــور بیفتــد امــا اینکــه گفتنــد 
بازگشــایی اســتفاده از آنهــا خــالف قانــون 
بــوده، مــن متوجــه ایــن صحبــت نشــدم 

ــم. ــم نمی دان ــتدالل ایشــان را ه و اس
اخیــرا در مجلــس بــرای پاســخگویی بــه 
ــدگان  ــه نماین ــم و ب ســوالی حضــور یافت

ــا  ــد ام ــس را انجــام دهی ــم کار مجل گفت
تلقــی ایــن نشــود کــه مــن مــی خواهــم 
ــدازم. یــک  ــه زمیــن شــما بیان تــوپ را ب
ــن  ــم و آن زمی ــتر نداری ــا بیش ــن م زمی
ــر  ــت. ه ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
جــا همــه مــا درســت عمــل و رفتــار 
بــه مــردم می رســد،  کنیــم خیــرش 
هــر جــا هــم هــر کــدام بــد عمــل کنیــم، 
ایــن نیســت کــه کســی فقــط یــک قــوه 
را متهــم بدانــد بــه پــای همــه تمــام 

می شــود.

چنــدی پیــش بــه نماینــده ولی فقیــه در خراســان 
ــهد  ــر مش ــات اخی ــت در اعتراض ــر دخال ــوی بخاط رض
اتهــام زده شــد. او بــا ارســال نامــه ای بــه دبیــر شــورای 
ــش نشــان  ــام واکن ــن اته ــه ای ــی ب ــت  مل ــی امنی عال

داد.
ــم الهــدی  ــر نوشــت کــه آیــت هللا ســید احمــد عل مه
ــق  ــه یابی دقی ــتار ریش ــه، خواس ــن نام ــال ای ــا ارس ب

ــر مشــهد شــد. ــوادث اخی ح
متن این نامه به شــرح زیر است: 

بسمه تعالی
امیر دریابان آقای علی شــمخانی

دبیــر و نماینــده مقــام معظــم رهبــری در شــورای 
ــی ــت مل ــی امنی عال

سالم علیکم
تجمــع  از  بعــد  مدتــی  می رســاند  اســتحضار  بــه 
اعتــراض آمیــز تنــی چنــد از مــردم در 7 دیمــاه 96 در 
میــدان شــهدای شــهر مقــدس مشــهد و اغتشاشــات 
ــوول در  ــراد مس ــا اف ــه بعض ــی ک ــب آن از بعض در قال
نظــام هســتند اتهاماتــی مبنــی بــر نقــش اینجانــب در 

ــار شــد. ایــن ماجــرا اظه
مدیریــت  پــی ســوء  در  و  اخیــر  هــای  در ســال 
مســووالن ذیربــط بــر فضــای رســانه ای کشــور، بارهــا 
ــرار  ــخصیت ق ــب ش ــی و تخری ــات واه ــاج اتهام آم
گرفتــم کــه در راســتای اهــداف اســالم و انقــالب 
ــا هــدف  ــدارم. لکــن مــورد اخیــر ب باکــی نداشــته و ن
ــکار  ــاختن اف ــراه س ــی و گم ــان عموم ــویش اذه تش
مــردم از حقایقــی اســت کــه امــروز بــر ملــت مســلمان 
ــم نکاتــی  ــذا وظیفــه خــود می دان ایــران می گــذرد و ل
ــه  ــی ک ــه حضرت عال ــم ب ــه و تظل ــت توج ــه جه را ب
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در باالتریــن نهــاد 

ــم. ــرض کن ــتید ع ــور هس ــی کش امنیت
در  ســکنا  بــا  سیاســی  شــخصیت های  برخــی   .1
فضــای رقابــت  هــای انتخاباتــی تــالش می کننــد 
اینگونــه القــا کننــد کــه شــروع ایــن تحــرکات از 
ــددی  ــواهد متع ــه ش ــت. در حالیک ــوده اس ــهد ب مش
وجــود دارد کــه ایــن مــوج اعتراضــات از تهــران آغــاز 
ــز  ــی دادســتان کل کشــور نی ــام عال ــرا مق شــد و اخی

ــرد. ــان ک ــه آن اذع ب
ــبزوار  ــفر س ــات در س ــن تجمع ــب در روز ای 2. اینجان
بــودم و بــه محــض بازگشــت بــا استفســار از اســتاندار 
محتــرم خراســان رضــوی و مســوولین امنیتــی و 

انتظامــی اســتان گزارشــاتی دریافــت کــردم کــه کامــال 
ــری در 19 دی  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــر بیان ــق ب منطب

ــرار گرفــت. ــرای همــه فصــل الخطــاب ق ــود و ب ب
3. شــاید بعضــی در ایــن روزهــا بجــای ریشــه یابــی 
ــبت  ــا نس ــل آن ه ــات و ح ــات و اعتراض ــن تجمع ای
ــزب  ــی ح ــداف سیاس ــت اه ــازی در جه ــند س ــه س ب
ــه الزم  ــان سیاســی خــود مشــغول باشــند ک ــا جری ی
اســت آن نهــاد عالــی امنیتــی بطــور دقیــق نســبت بــه 
ریشــه ها و عوامــل اغتشاشــات هفتــم دیمــاه مشــهد 
تحقیــق و تفحــص نمــوده و بــه ملــت شــریف ایــران 

گــزارش دهــد.

از اول هم قرار نبود فیلترینگ 
تلگرام دایمی باشد 

عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس:
سیستانوبلوچستان

فاجعهبارترینشاخصهدسترسی

بهآببهداشتیرادارد

عضــو کمیســیون آب و کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی گفت: سیســتان 
ــتی را در  ــه آب بهداش ــی ب ــاخصه دسترس ــن ش ــتان فاجعه بارتری و بلوچس
کشــور دارد و اختصــاص بودجه هــای الزم بــرای تکمیــل مجتمع هــای 
آبرســانی، تحــول شــگرفی را در محرومیت زدایــی در اســتان ایجــاد می کنــد.
ــی  ــران بی آب ــه بح ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــژاد در گفتگ ــور ایران ن عبدالغف
ــتان و  ــتای سیس ــوع 5500 روس ــت: از مجم ــتان گف ــتان و بلوچس درسیس
بلوچســتان بیــش از 50 درصــد آن هــا یعنــی حــدود 3000 روســتا هم اکنــون 
فاقــد هرگونــه شــبکه آب رســانی هســتند. همچنیــن براســاس آمارهــا چیزی 
حــدود هــزار روســتای فاقــد شــبکه به صــورت ســقایی و بــا ســهیمه تنهــا 15 
لیتــر در روز توســط تانکــر، آب  رســانی می شــوند کــه ایــن  یعنــی مــردم بقیــه 
2000 روســتای فاقــد شــبکه در نوبــت همیــن ســهمیه 15 لیتــر آب ســقایی 
هســتند. وی خاطرنشــان کــرد: سیســتان و بلوچســتان تنهــا اســتانی اســت 
کــه 30 درصــد مــردم مرکــز اســتان، زاهــدان، هــم فاقــد هرگونــه شــبکه آب 

بهداشــتی هســتند. 
نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: از میــان 
شهرســتان های سیســتان و بلوچســتان، چابهــار پایین تریــن شــاخصه 
ــا 23درصــد  ــون تنه ــه هم اکن ــه آب بهداشــتی را دارد. به طوری ک دسترســی ب
مــردم شــهر و روســتاهای چابهــار بــه آب  بهداشــتی دسترســی دارنــد. 
ــع  ــتاها 18 مجتم ــژه در روس ــتان و به وی ــی در اس ــکل بی آب ــع مش ــرای رف ب
ــارد  ــر 200 میلی ــغ  ب ــاری بال ــا اعتب ــون در سراســر اســتان ب آب رســانی هم اکن
تومــان در دســت  ســاخت اســت کــه بســیاری از آن هــا بــه دلیــل کمبــود اعتبار 

ــت. ــیده اس ــرداری نرس ــه  بهره ب ــت ب سال هاس

امام جمعه مشهد در واکنش به اتهام دخالت در تظاهرات اخیر:

موج اعتراض ها از تهران شروع شد، نه مشهد
علم الهدی:

در  تجمعــات  ایــن  روز  در  اینجانــب 
ــت،  ــض بازگش ــودم و به مح ــبزوار ب ــفر س س
و  رضــوی  خراســان  محتــرم  اســتاندار  از 
اســتان  انتظامــی  و  امنیتــی  مســووالن 
کامــال  کــه  کــردم  دریافــت  را  گزارشــاتی 
منطبــق بــر بیانــات مقــام معظــم رهبــری در 
19دی بــود و بــرای همــه فصــل الخطــاب قرار 
گرفــت. شــواهد متعــددی وجــود دارد کــه این 
مــوج اعتراضــات از تهــران آغــاز شــد و اخیــرا 
مقــام عالــی دادســتان کل کشــور نیــز بــه آن 

ــود. ــان نم اذع

توجه ویژه به آتش  نشانی 
در بودجه 97

ــورای  ــه ش ــه بودج ــس کمیت ریی
شــهر تهــران، ری و تجریــش  
ــاره  ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب در گفتگ
نشــانان  آتــش  وضعیــت  بــه 
ــا بیــان اینکــه امــروز ســازمان آتــش نشــانی  پایتخــت ب
عــالوه بــر اینکــه از کمبــود امکانــات رنــج می بــرد از 
کمبــود نیــروی انســانی نیــز رنــج می بــرد، گفــت: نــاوگان 
ــد  ــا نیازمن ــن روزه ــران ای ــش نشــانی ته ــزات آت و تجهی
ــش  ــای آت ــیاری از خودروه ــر بس ــت و عم ــازی اس بازس

ــت. ــیده اس ــال رس ــی 15 س ــه 10 ال ــانی ب نش

طرح جدید ترافیک 
تصویب شد

شــورای حمــل و نقــل و ترافیــک 
جدیــد  طــرح  تهــران،  شــهر 
را   1397 ســال  بــرای  ترافیــک 
ــالمی  ــورای اس ــرد. ش ــب ک تصوی
شــهر تهــران نســبت بــه نحــوه اجــرای ایــن طــرح و نــرخ 

عــوارض تصمیــم خواهــد گرفــت.
ایســنا نوشــت  کــه همزمــان شــورای اســالمی شــهر تهــران، 
ری و تجریــش نیــز بــا بررســی الیحــه پیشــنهادی نســبت 
بــه تعییــن نحــوه اجــرا و نــرخ عــوارض تصمیــم خواهنــد 

گرفت.

خبراقتصادی

در اسـتان های تهـران و اصفهان فاصله بین بازنشسـتگی 
تا سـالمندی بیشـتر اسـت.مهر به نقل از سـازمان تامین 
اجتماعـی اعـالم کـرد: بازنشسـتگی پیـش از موعد باعث 
تأمیـن  بازنشسـتگان سـازمان  میانگیـن سـن  کاهـش 
اجتماعـی شـده اسـت و در حـال حاضـر 30 درصـد از 
بازنشسـتگان کمتـر از 60 سـال سـن دارنـد. آمارهـای به 
دسـت آمده در سـازمان تأمیـن اجتماعی نشـان می دهد 
کـه در صورتـی کـه مـرز سـالمندی را 60 سـال در نظـر 
بگیریـم، 30 درصـد از کل بازنشسـتگان )28 درصـد از 

بازنشسـتگان عـادی و 38 درصـد از بازنشسـتگان پیش 
از موعـد( در سـنین سـالمندی قرار ندارنـد. در صورتی که 
مـرز سـالمندی را 65 سـال در نظـر بگیریـم 50 درصـد از 
بازنشسـتگان عـادی و 62 درصـد از بازنشسـتگان پیـش 
از موعـد در سـنین سـالمندی قـرار ندارند.قوانین مختلف 
مربـوط به بازنشسـتگی پیش از موعد و بازنشسـتگی در 
مشـاغل سـخت و زیـان آور باعث شـده اسـت کـه تعداد 
زیـادی از بازنشسـتگان تأمیـن اجتماعـی قبل از رسـیدن 

به سـالمندی بازنشسـته شـوند.

فرمانده سـپاه قـدس ایران پیـروزی بر داعش را غیرقابـل قیمت گذاری 
دانسـت. سـردار قاسـم سـلیمانی  در هجدهمیـن نشسـت عمومـی 
»بصیـرت؛ یادبـود سـومین سـالگرد عـروج آسـمانی شـهید مدافع حرم 
مهـدی نـوروزی« دربـاره پیـروزی بـر داعش گفت کـه با پیـروزی محور 
مقاومـت بـر گروه هـای تروریسـتی و تکفیـری، جهـان نفـس کشـید و 
ایـن پیـروزی از لحاظ انسـانی قابل قیمت گذاری نیسـت؛ کسـانی که به 
لحـاظ انسـانی بـرای یـک حادثه شـمع روشـن می کننـد آیـا نمی دیدند 
در بازار هـای عـراق کامیونـی از مـواد منفجـره می ترکیـد و زنـان و مردان 
بسـیاری را می کشـت؟ چـرا توجـه نمی کنیـد چـرا می گذاریـد مردمـان 

دچـار تصـورات دیگـری شـوند. ایـن خیانـت اسـت. وی افـزود: »گاهی 
آدم هـای بـزرگ ما حرف هـای خطاآلود اسـتراتژیک می زننـد، می گویند 
مـا چـرا در سـوریه نبـرد کردیـم؟ خـب، بـه ایـن سـبب کـه یـک رژیـم 
گمـراه و گسـتاخی همچـون رژیـم صهیونیسـتی بـا دارا بـودن بیـش از 
300 کالهـک هسـته ای و بـا اتخـاذ اسـتراتژی جنـگ پیش دسـتانه، هر 
توانایـی را قبـل از فعلیـت یافتـن نابـود و بمبـاران می کنـد؛ امـا امـروز 
جمهـوری اسـالمی بـا عـزت و اقتـدار در برابـر چنیـن رژیمـی ایسـتاده 
اسـت و دلیل آن عالوه بر سـربازان نژادی خود در درون کشـور، سـربازان 
دیگـری هسـتند کـه در نقـاط دیگـر، ایـن دشـمن را متوقـف کرده اند.«

پیشتازان در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی
سردار سلیمانی:

پیروزی بر داعش قابل قیمت گذاری نیست

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان این که »محدودیت های 
محصوران نسبت به شش ماه قبل خیلی کمتر شده است«، گفت:  این روند قابل 

قبول است و باید کمک کنیم این روند بدون این که سیاسی شود ادامه یابد، 
چراکه احساس می کنیم که به سمت حل موضوع پیش می رویم.«
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کرمان ویچ
سید مهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: 
این استان در پائیز 96 رتبه دهم کشوری در زمینه فضای کسب و کار کشور را به خود اختصاص 
داد، در گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
کشور 2 شاخص برای ارزیابی فضای کسب و کار داشتند که اتاق بازرگانی کرمان مدلی برای 
پایش واقعی فضای کسب و کار معرفی کرد و به عنوان مدل برتر کشوری انتخاب شد.

اســتاندار کرمــان گفت:ســمن هــا هــر کــدام در 
حــوزه فعالیــت خــود بایــد هماننــد زمــان جنگ 
تحمیلــی جوانــان را آمــوزش دهند تــا در نهضت 
بــه راه افتــاده ســازندگی در ایــن اســتان ســهیم 

و کوشــا شــوند.علیرضا رزم حســینی در ســتاد 
ســاماندهی امــور جوانــان اســتان کرمــان افزود: 
ــاماندهی  ــد س ــاد بای ــردم نه ــای م ــازمان ه س
ــه  ــدا بدن ــند و ابت ــور باش ــروژه مح ــوند و پ ش

خــود را ســازماندهی کننــد و پــس از آن طــرح 
هــای خــود را اعــالم کــرده و اســتانداری کرمــان 
نیــز از آنهــا حمایــت خواهــد کــرد. وی تصریــح 
کــرد: بایــد در اســتان کرمــان چهــره بــه چهــره 
ــون  ــق قان ــه مــردم آمــوزش داده شــود و طب ب
ــر  ــد، اگ ــفاف باش ــخص و ش ــز مش ــه چی هم
ــا و  ــرد مقصــر م ــه حــق ک ــی اعتراضــی ب جوان
نظــام آموزشــی کشــور اســت کــه گفــت و گــو را 

آمــوزش نــداده اســت.

سمن ها باید در نهضت سازندگی
 سهیم شوند

 اینجا درد و رنج تمام شدنی نیست
سه خبرنگاری که برای توصیف وضعیت مردم راهی مناطق زلزله زده کرمان 

شده اند، از محرومیت این مردم سخن می گویند

خبرنگاران از محرومیت مردم مناطق زلزله زده کرمان سخن می گویند

روایـت کرمـان بـا واکنـش دیگـر کاربـران توییتـر هم 
شـد. مواجه 

میـرزا فرهیختـه در این خصوص نوشـت که: »هشـتگ 
روایـت کرمـان رو دنبـال کنیـد تـا ببینید در سـرزمین 
چـه  بـا  کرمـون  مـردم  ثـروت،  و  نعمـت  و  معـدن 
صـدای  و  می کننـد  نـرم  پنجـه  و  دسـت  مشـکالتی 
مظلومیتشـون بـه هیچ کجـا نمی رسـه! صـدای مـردم 
کرمـون باشـید تـا شـاید، شـاید، شـاید، مسـوولین از 

خـواب بیـدار شـوند!«
او همچنیـن ایـن سـوال را پرسـید کـه »اینهمـه درآمد 
کجـا میـرن!!؟ چرا با وجـود اینهمه ثـروت، بحران فقر 
و بیـکاری در اسـتان پهنـاور کرمون بیـداد می کنه!؟«

اسـتاندار کرمـان گفت: سـازمان های مـردم نهاد 
بایـد از دولـت مطالبـه گـری کننـد و مدیرانی که 
ژسـت روشـنفکری دارند باید عملکرد خـود را در 
زمـان مسـئولیت بگوینـد و اگـر عملکـرد مدیران 
اشـتباه باشـد نظـام و انقـالب تقصیـری ندارنـد، 
نظـام جمهـوری اسـالمی حکومتی مردمی اسـت 
و اسـتمرار حکومتـی کـه 40 سـال بـا مـردم اداره 

شـده با خـود مردم اسـت.

روایتــی کــه اخیــرا برخــی کاربــران 
توییتــر از وضعیــت مــردم روســتاهای 
کرمــان  اســتان  شــمال  زده  زلزلــه 
کرده انــد، روایــت محرومیــت مردمانــی 
اســت کــه صدایشــان بــه گــوش کســی 

ــت.  ــیده اس نرس
نقطــه ای  دو  کوهبنــان  و  هجــدک 
هســتند کــه آذر امســال بــر اثــر زمیــن 

ــد. ــیب دیدن ــرزه آس ل
ــرزه ای 6.1  ــن ل ــال زمی ــم آذر امس ده
ــس  ــدک رخ داد و پ ــتری در هج ریش
از آن دو زمیــن لــرزه دیگــر در روزهــای 
 6.1 و  بزرگــی 6.2  بــه  آذر  و 22   21
ــن  ــن زمی ــر ای ــر اث ــتر رخ داد. ب ریش
لرزه هــا اگرچــه تلفــات جانــی گــزارش 
نشــد امــا اغلــب خانه هــای روســتایی 
تخریــب شــدند یــا آســیب جــدی 

ــد. دیدن
کــه  حالــی  در  و  امســال  آذر   30
گرفتــن  مشــغول  کوهبنانی هــا 
زمین لــرزه ای  بودنــد،  یلــدا  جشــن 

5.2 ریشــتری در ایــن شــهر رخ داد 
و روســتاهایی ماننــد جــور بــا مشــکل 
ــرزه هــم  ــن ل ــن زمی ــرو شــدند. ای روب

تلفــات جانــی نداشــت.
یــک مــاه پــس از ایــن زمیــن لرزه هــا، 
گروهــی از خبرنــگاران بــا ســفر بــه این 
مناطــق ســعی کردنــد روایتــی از زندگی 
ــند.  ــته باش ــق داش ــن مناط ــردم ای م
ــا  ــا ب ــن روزه ــه ای ــر ک ــی توییت روایت
#روایت_کرمــان حســابی ســر و صــدا 
کــرده و درد و رنــج تمــام نشــدنی 
اســتان  شــمال  روســتاهای  مــردم 

کرمــان را نشــان می دهــد.
مهــدی شــیری، عــارف چراغــی و ســید 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــی کس ــالد ناظم می

ــد. ــت کردن ــت را روای ــن محرومی ای
عــارف از گالیه هــای مــردم نســبت بــه 
ــد  ــط لبخن ــه »فق مســووالن نوشــت ک
در  او  نمی کننــد.«  و کاری  می زننــد 

توییتــی دیگــر هــم نوشــت کــه
روســتای  بــه  ســفر،  حاشــیه  در 

فیدکویــه رســیدیم. یکــی از اهالــی ِده 
میگفــت: ”اینجــا موبایــل آنتــن نمیــده. 
آنتــن تلویزیــون هــم فقــط یک شــبکه 
رو  میگیره،ناچــارا ماهــواره خریدیــم کــه 
ــت بوم  ــد از روی پش ــت اوم ــم دول اون

ــرد!!!” ــع ک ــون جم خونه هام
ــای  ــی »خانه ه ــالد ناظم ــه می ــه گفت ب
#کوهبنــان از داخــل آســیب  جــدی 
نیســتند  اهالــی حاضــر  و  دیده انــد 
ــی  ــر اهال ــا ســاکن شــوند. اکث در آن ه
وضعیــت مالــی بســیار ضعیفــی دارنــد 
خانه شــان  بازســازی  بــه  قــادر  و 

نیســتند.«
ــر از  ــی دیگ ــن در توییت ــارف همچنی ع
ــه  ــبت ب ــردم نس ــی م ــی برخ نارضایت
ــران  ــوی خی ــه از س ــی ک ــع اقالم توزی
ارســال شــده، روایــت کــرد. او نوشــت 

کــه
»بــا اهالــی چنــد روســتا از #کوهبنــان 
بــه گــپ و گفــت نشســتیم. چیــزی کــه 
خیلــی بــه چشــم میومــد خــرد شــدن 

و  تحقیــر  بــود.  نفس شــون  عــزت 
توهیــن حیــن دریافــت کاالهایــی که از 
طــرف خیریــن ارســال شــده بــود ولــی 

ــد!« ــع می ش ــاد توزی ــط فالن نه توس
اخیــر  زلزله هــای  از  پــس  اگرچــه 
تســهیالتی بــرای مــردم مناطــق زلزلــه 
زده تصویــب شــد امــا انــگار مــردم 
چنــدان راضــی نیســتند. مهدی شــیری 
در ایــن خصــوص توییــت کــرد که»بنام 
نیازمنــدا و بــه کام گردن کلفتاشــون 
ــهیالت  ــدارا تس ــه اون پول ــه” “ب میش
میــدن، بــه مــای بدبخــت هیچــی 
ــه  ــی هم ــرار اهال ــه پرتک ــدن” گالی نمی
همــه  ایــن  بــه  محــروم،  مناطــق 

#تبعیــض و ســوءمدیریت!«

درد و رنج ناتمام
ــه زده  ــق زلزل ــه مناط ــفرکنندگان ب س
مــی گوینــد قصدشــان از ســفر کمــک 
ــردم  ــج م ــدر درد و رن ــا آنق ــوده ام ب
تصمیــم گرفتنــد  بــوده کــه  زیــاد 
صــدای آن هــا را بــه گــوش مســووالن 

ــانند. برس
ــه  ــفرش ب ــای اول س ــالد  در روزه می
شــمال کرمــان، دربــاره روســتای جــور 
کوهبنــان کــه بیــش از 80 درصــد 
ــب  ــه تخری ــر زلزل ــر اث ــش ب خانه های

ــت: ــدند، نوش ش

روســتاهای  و  #کوهبنــان  در  زلزلــه 
ــی  ــوک خرابی های ــک و ت ــش ت اطراف
ایــن خرابی هــا  امــا  آورده  بــار  بــه 
درمقابــل مشــکالتی ماننــد #فقــر، 
#بیــکاری و #اعتیــاد کــه در اینجــا بــه 
ــبیه  ــزی ش ــود چی ــت می ش ــور یاف وف

شــوخی اســت.
ــت  ــارف هــم تویی ــه ع ــن زمین در همی
ــه  ــه ب ــان ک ــم کرم ــا رفتی ــه »م ــرد ک ک
مناطــق زلزلــه زده کمــک کنیــم امــا 
وقتــی رســیدیم اونجــا دیدیــم مــردم 
ــه  ــتر ضرب ــکاری بیش ــونامی #بی از س

ــتری!« ــه ی 5ریش ــا زلزل ــدن ت دی
میــالد بــا انتشــار ایــن تصویــر نوشــت 
کــه »60ســال کار کــرده بــود وبــه 
ــاده هیچــی  ــدن از کار افت ــک ب ــز ی ج
نداشــت. خواهــش کــردم بیــاد جلــوی 
دوربیــن و از مشــکالتش بگــه اما”نه”ی 
محکمــی گفــت و ادامه داد:”مثل شــما 
قبــال هــم اومدنــد وحــرف زدم امــا 
ــم  ــار ه ــزار ب ــی نکرد.ه ــون فرق وضعم
حــرف بزنــم اوضــاع مافرقــی نمی کنــه 
ــتیم”  ــم نیس ــی مه ــرای کس ــون ب چ

ــدم.« ــرمنده ش ش
بــه گفتــه او #یونجــه ســبز و #تخــم_

مــرغ اصلی تریــن غــذای برخــی مــردم 
در ایــن روستاهاســت.

اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
کرمان گفت:   974 شـهر و روستای  
اسـتان کرمـان از نعمت گاز برخوردار شـدند و 
تا کنون 50 شـهر و  924 روسـتا در قالب 591 
شـبکه  بـه  اسـتان  سـطح  در  خانـوار  هـزار 
و   انـد  شـده  متصـل  کشـور  گازرسـانی 
امیدواریـم در سـالهای آینـده تمام شـهرها و 
الهـی  نعمـت  ایـن  از  اسـتان  روسـتاهای 

برخوردار شوند.
وی ادامـه داد ، عملیـات اجرایـی گاز رسـانی 
به 6 شـهر و 246 روسـتا که شـامل  80 هزار 
خانـوار می شـود نیـز در حال حاضر در دسـت  

اجـرا و اقدام اسـت .
کرمـان   اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
همچنیـن خاطـر نشـان کـرد ،  بـا کـم کردن 
یـک درجـه دمـای منـزل حـدود 6 درصد در 
مصـرف گاز طبیعـی صرفـه جویـی خواهـد 
شـد.وی بـا اشـاره بـه رعایـت نـکات ایمنـی 
گفـت: مشـترکان  نیـز  از سـوی مشـترکان 
ضمـن کنترل دودکشـها و اطمینـان از محکم 
و مسـدود نبـودن مسـیر آن از بـروز حـوادث 
پیشـگیری  خامـوش  مـرگ  بویـژه  ناگـوار 

نماینـد.
نویسـد  مـی  تسـنیم  کـه  آنطـور 
رئیـس  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون 
اسـالمی در جلسـه شـورای گفتگوی دولت و 
بخـش خصوصـی اسـتان کرمـان بـا بیـان 
کشـور  بانکـی  نظـام  وضعیـت  اینکـه 
از  یکـی  در  گفـت:  اسـت  نگران کننـده 
بـه  بانک هـای اسـتان 150 میلیـارد تومـان 
بـدون هیـچ وثیقـه  اقتصـادی  یـک فعـال 
بانکـی تسـهیالت پرداخت شـده وایـن اقدام 
چیـزی جـز خیانت بـه اسـتان کرمـان نبوده 
زیـرا کـه ایـن پول از اسـتان هم خارج شـده 
و در جای دیگر هزینه شـده اسـت و در حال 

حاضر پرونده آن در دستگاه قضایی است.
شـبکه  مدیـر  قاسـمی کیا  مهـدی 
دامپزشـکی کوهبنـان اظهار داشـت: 
طـی نظـارت دامپزشـکی بـر مراکـز عرضـه 
و  پروتئینـی  و  دامـی  خـام  فرآورده هـای 
فروشـگاه های مـواد غذایی که طـی یک ماه 
گذشـته در سـطح شهرسـتان صـورت گرفت، 
80 کیلوگـرم انـواع فـرآورده خـام دامی ضبط 

و معدوم شد.
مدیـر شـبکه دامپزشـکی کوهبنـان 
عنـوان کـرد: فرآورده هـای گوشـتی 
و  هسـتند  تأثیرگـذار  افـراد  سـالمت  در 
همشـهریان می تواننـد در صـورت مشـاهده 
عرضـه  در  بهداشـتی  تخلـف  هرگونـه 
شـبکه  ایـن  بـه  دامـی  خـام  فرآورده هـای 
مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن 33494401 

تماس حاصل کنند.

گزیده ها

موافقت اصولی با صدور نامه 
اولویت پتروشیمی فجر کرمان

مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
کــه  جلســه ای  در  گفــت:  اســالمی  شــورای 
بــه اتفــاق اســتاندار کرمــان بــا وزیــر نفــت 
داشــتیم، درخواســت موافقــت اصولــی بــا طــرح و صــدور نامــه 
ــر نفــت  ــه وزی ــان را اعــالم داشــتیم ک ــت پتروشــیمی فجــر کرم اولوی

بــا ایــن مــوارد موافقــت کــرد.
در  جوانــان  بیــکاری  آمــار  داشــت:  اظهــار  زاهــدی  محمدمهــدی 
ــدازی  ــروژه و راه ان ــن پ ــرای ای ــا اج ــه ب ــاال اســت ک ــان ب ــتان کرم اس
ــه کار  ــان مشــغول ب ــادی از جوان ــی پتروشــیمی، جمــع زی ــع جنب صنای

. ند می شــو
ــا  ــه پتروشــیمی فجــر کرمــان ب آنطــور کــه فــارس مــی نویســد کارخان
ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م ــتاندار و نماین ــای اس پیگیری ه
ــال در دســت اجــرا اســت. ــر 40 هــزار میلیــارد ری ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب

سرانه زیرساخت های درمانی
در استان کرمان مطلوب نیست

بــا  کرمــان  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
تاکیــد بــر اینکــه اســتان کرمــان در منطقــه 
خــاص جغرافیایــی قــرار دارد و بایــد ســرانه 
ــده شــود گفــت:  ــرا اســتانی دی ــان ف ــی اســتان کرم زیرســاخت های درمان
ــت. ــاع نیس ــل دف ــان قاب ــتان کرم ــی در اس ــاخت های درمان ــرانه زیرس س
ــن  ــلمین حس ــالم و المس ــد حجت االس ــی نویس ــنیم م ــه تس ــور ک آن ط
علیدادی ســلیمانی در دیــدار مدیــرکل و جمعــی از کارکنــان بیمــه ســالمت 
اســتان کرمــان بــا وی اظهــار داشــت:  بایــد ســرانه زیرســاخت های درمانــی 
اســتان کرمــان فــرا اســتانی دیــده شــود و اگــر ســطح بهداشــت در جامعــه 

افزایــش یابــد بیشــتر مشــکالت درمانــی حــل خواهــد شــد.
ــعه  ــرای توس ــم ب ــیار مه ــت بس ــک ظرفی ــالمت ی ــاد س ــت: اقتص وی گف
اســتان کرمــان اســت و ایــن امــکان وجــود دارد کــه بیمــاران ســایر 

اســتان های همجــوار بــرای درمــان بــه کرمــان ســفر کننــد.

خبرسالمتخبر
معــاون مســکن و 
وزیــر  ســاختمان 
راه و شهرســازی در 
خصــوص ابالغیــه 
ــر حــذف  ــر راه و شهرســازی مبنــی ب اخیــر وزی
5 درصــد از حقــوق مهندســان ناظــر بیــان کــرد: 
مــا در ایــن ابالغیــه تنهــا مصوبــه داخلــی معاون 
وزیــر وقــت در ایــن خصــوص را حــذف کردیــم 
جیــب  از  را  دســتمان  می خواهیــم  تنهــا  و 
ــرای  ــا خودشــان ب ــم ت ــر درآوری مهندســان ناظ
پــول خــود تصمیــم بگیرنــد، ایــن مســئله 
ــا و  ــدن فرآیند ه ــر ش ــرای بهت ــازی ب ــا آغ قطع

ــود. ــد ب ــات خواه اصالح
حامــد مظاهریــان  در همایــش ملــی نگهــداری 
ــا  ــق ب ــر حری از ســاختمان ها و حفاظــت در براب

ــار داشــت: از  ــه پالســکو اظه ــه حادث ــی ب نگاه
اینکــه در ایــن جلســه تمامــی مســئولین درگیــر 
ــالروز  ــا س ــان ب ــاختمان را همزم ــث س در بح
ــنودم.  ــیار خش ــم بس ــکو می بین ــه پالس حالدث
چــرا کــه ایــن وفــاق می توانــد نشــانی از بهتــر 

شــدن شــرایط موجــود باشــد.
مظاهریــان در ایــن خصــوص ادامه داد: یکســال 
ــخ رخ داد  ــه تل ــن حادث ــه ای ــی ک گذشــته زمان
ــود  ــخت ب ــیار س ــا بس ــام م ــرای تم ــاورش ب ب
چراکــه ســاختمانی کهن )54 ســاله( کــه نمادی 
ــهری  ــت ش ــازی و مدیری ــاری و شهرس از معم
ــرو  ــا ف ــمان م ــر چش ــود، در براب ــود ب ــان خ زم
ریخــت. ســاختمانی کــه طبــق گزارش هــای 
آن زمــان یکــی از نمادهــای ایمنــی و امنیــت در 

ــد. ــی می ش ــور تلق کش

ابالغیه وزیر راه و شهرسازی لغو مصوبه 
معاون وزیر وقت بود
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صمت ایرنا: قیمت هر سکه تمام )طرح جدید( با 120 هزار ریال افزایش به 15 میلیون و 
50 هزار ریال، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 30 هزار ریال رشد به 14 

میلیون و 700 هزار ریال و هر نیم سکه با 30 هزار ریال افزایش به 7 میلیون و 275 
هزار ریال رسید. همچنین هر ربع سکه با رشد 20 هزار ریالی 4 میلیون و 240 هزار 

ریال عرضه می شود اما سکه گرمی در رقم 2میلیون و 840 هزار ریال ثابت ماند.
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خبرهــای رســیده از ســوی معاونــت 
ــی  ــرکت مل ــی ش ــعه و مهندس توس
نفــت ایــران، حاکــی از امضــای 36 
میدان هــای  مطالعــه  تفاهمنامــه 
ــی  ــا شــرکت های داخل نفــت و گاز ب
ــوزال  و خارجــی و دریافــت 45 پروپ

ــات( اســت. ــج مطالع )نتای
مراســم  در  منوچهــری  غالمرضــا 
همــکاری  تفاهمنامــه  امضــای 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت 

ــه  ــذاری مطالع ــرای واگ ــران ب پتروای
میدان هــای دانــان و سوســنگرد، بــه 
نوشــته تارنمــای وزارت نفــت گفــت 
کــه قــرار اســت یکصــد پروپــوزال بــه 
ــل  ــران تحوی ــت ای ــی نف شــرکت مل
داده  شــود کــه تاکنــون 45 پروپــوزال 
همچنیــن  اســت.  شــده  ارائــه 
بازشناســی  در  مطالعــات  ایــن 
ظرفیت هــای میدان هــا و مخــازن 
ــیاری از  ــه بس ــور ک ــت و گاز کش نف

ــازن  ــاوران مخ ــه مش ــا در کمیت آنه
ــد  ــران تایی ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــر و  ــای ذخای ــه ارتق ــت، ب ــده اس ش
ــک  ــد کم ــای جدی ــف پروژه ه تعری

ــد. می کن
فعــال  ســازی  و  تقویــت  وی 
مشــارکت  و  ایرانــی  شــرکت های 
هــر چــه بیشــتر ایــن شــرکت ها در 
طرح هــا را یکــی از سیاســت های 
هــم  کــه  برشــمرد  نفــت  وزارت 
ایــران در  برنــده  بــرگ  می توانــد 
بیــن  المللــی  شــرکت های  نبــود 
مبانــی  تقویــت  در  و هــم  باشــد 
اقتصــاد مقاومتــی در کشــور نقشــی 

کنــد. ایفــا  تعیین کننــده 

امضای36 تفاهمنامه 
مطالعه میدان های نفتی

عبورصادراتمحصوالت

پتروشیمیاز8.5میلیارددالر

ــش  ــاه بی ــان آذرم ــا پای ــاز امســال ت ــای پتروشــیمی کشــور از آغ مجتمع ه
ــارد و 581  ــه ارزش هشــت میلی ــن محصــول ب ــون و 400 هــزار ت از 16 میلی

ــد. ــون دالر صــادر کردن میلی
تارنمــای شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی نوشــت، مجتمع هــای پتروشــیمی 
منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس از ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه 
بیــش از هشــت میلیــون و 300 هــزار تــن محصــول بــه ارزش چهــار میلیــارد 
ــتقر در  ــای مس ــن مجتمع ه ــتند. همچنی ــادرات داش ــون دالر ص و 303 میلی
منطقــه ماهشــهر بیــش از چهــار میلیــون و 620 هــزار تــن محصــول بــه ارزش 

2 میلیــارد و 494 میلیــون دالر روانــه بازارهــای بین المللــی کردنــد.
ــش از ســه  ــدت بی ــن م ــز در ای ــق نی ــر مناط ــای پتروشــیمی دیگ مجتمع ه
میلیــون و 400 هــزار تــن محصــول بــه ارزش یــک میلیــارد و 783 میلیــون 
دالر صــادر کردنــد. در دوره مــورد بررســی، باالتریــن میــزان صــادرات از نظــر 
وزنــی بــه پتروشــیمی زاگــرس بــا صــدور بیــش از 2 میلیــون و 109 هــزار تــن 

محصــول اختصــاص داشــت.
پتروشــیمی نــوری بــا صــادرات بیــش از 952 میلیــون دالر محصــول در منطقه 
ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس باالتریــن میــزان ارزش صادراتــی را بــه خــود 
اختصــاص داد. در میــان مجتمع هــای منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی 
نیــز پتروشــیمی بنــدر امــام خمینــی )ره( بــا صــادرات بیــش از یــک میلیــون 
و 669 هــزار تــن محصــول بیــش از 824 میلیــون دالر ارزآوری داشــت. 
ــن  ــزار ت ــاه 873 ه ــان آذرم ــا پای ــال ت ــاز س ــز از آغ ــارک نی ــیمی خ پتروش
محصــول بــه ارزش بیــش از 295 میلیــون و 622 هــزار دالر روانــه بازارهــای 
خارجــی کــرد و رتبــه نخســت صــادرات را در میــان مجتمع هــای دیگــر مناطــق 
ــای  ــود اختصــاص داد. ســاماندهی واردات و صــادرات از بنده ــه خ کشــور ب

ــالغ شــد. سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه در ســال 1392 اب

تراز  بازرگانی کشاورزی 
منفی تر  شد

ــای منتشــر شــده  ــن آماره آخری
ــوالت  ــادرات و واردات محص از ص
کشــاورزی کــه ایســنا نقــل کــرده 
ــان 9  ــه در پای ــد ک ــان می ده نش
ــش از 2.43  ــن بخــش بی ــه امســال، صــادرات در ای ماه
درصــد از نظــر وزنــی و 3.36 درصــد از نظــر ارزشــی کاهش 
را نســبت بــه همیــن بــازده زمانــی در ســال گذشــته تجربــه 
کــرده اســت، در حالــی کــه واردات رونــد معکوســی داشــته 
و 9.79 درصــد از نظــر وزنــی و 18.62 درصــد از نظــر ارزشــی 

بیشــتر از 9 ماهــه ســال گذشــته شــده اســت.

ادامه روند رو به  رشد 
مصرف بنزین در کشور

ــن کشــور  ــن مصــرف بنزی میانگی
از ابتــدا تــا 26دی  مــاه حــدود 
6درصــد و از ابتــدای ســال تــا 
7.9درصــد  حــدود  26دی  مــاه 
ــته  ــد داش ــته رش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
است.ایســنا گــزارش داد کــه میانگیــن مصــرف بنزیــن از 
ابتــدای ســال 1396 تــا 26 دی مــاه 80 میلیــون و 400 هــزار 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ــوده کــه نســبت ب ــر ب لیت
کــه 75 میلیــون و 500 هــزار لیتــر بــوده حــدود 7.9 درصــد 

رشــد داشــته اســت.

انرژیاقتصادی

مدیــر مهندســی و توســعه شــرکت پاالیــش گاز شــهید 
ــی  ــات بازیاب ــان یافتــن عملی ــژاد ســرخس از پای هاشــمی ن

ــر داد. ــگاه خب ــن پاالیش ــعل ای ــه مش ــالی ب گاز ارس
ــت  ــای زیس ــه جنبه ه ــاره ب ــا اش ــاز ب ــی خب ــدی بارجین مه
ــا اجرایــی شــدن ایــن  محیطــی اجــرای ایــن طــرح گفــت: ب
ــای  ــر مکعــب از حجــم گازه ــون مت طــرح، بیــش از 20 میلی
ســمی ارســالی بــه مشــعل کاســته شــده و از انتشــار 37 هــزار 

ــود.  ــری می ش ــز جلوگی ــید کربن نی ــن گاز دی اکس ت

وی همچنیــن در گفتگــو بــا ایرنــا گفتــه بــود اجــرای ایــن طرح 
بــر مبنــای قیمــت جهانــی گاز 90 میلیــارد ریــال، و بــر اســاس 

قیمــت داخلــی آن حــدود 20 میلیــارد ریــال ســودآوری دارد.
بارجینــی خبــاز هزینــه اجــرای ایــن طــرح را 40 میلیــارد ریــال 
عنــوان کــرد و گفــت: در کنــار ایــن طــرح یــک واحــد جدیــد 
شیرین ســازی در ضلــع جنــوب واحــد یــک تصفیــه گاز ایجــاد 
شــده کــه همــه مراحــل طراحــی، ســفارش گذاری و ســاخت 

تجهیــزات ایــن واحــد را مهندســان داخلــی انجــام داده انــد.

پایان بازیابی گاز ارسالی به پاالیشگاه سرخس

در راستای تهدید تحریم های آمریکا؛

بی اعتنایی خریداران آسیایی نفت ایران
آســیا بزرگتریــن مصــرف 
 کننــده نفــت ایران اســت 
ــا ۷۰ درصــد از صــادرات  و 6۰ ت
ــه انجــام  ــن منطق ــه ای ــران ب ای
چیــن  همچنیــن  می گیــرد. 
نفــت  خریــدار  بزرگتریــن 
بــود   ۲۰1۷ ســال  در  ایــران 
ــی در  ــه اندک ــا فاصل ــد ب و هن
ــایر  ــرار دارد. س ــگاه دوم ق جای
ــران  ــت ای ــزرگ نف ــداران ب خری
ــوان  ــن و تای ــی، ژاپ ــره جنوب ک

ــتند. هس

ایــران  نفــت  آســیایی  واردکننــدگان 
هفتــه جــاری بــه احتمــال وضــع مجــدد 
تحریم هــای آمریــکا علیــه تهــران در 
ــش  ــاری واکن ــالدی ج ــال می ــر س اواخ

خونســردانه ای نشــان دادنــد.
روز جمعــه  آمریــکا،  جمهــور  رییــس 
معافیــت 120 روزه ایــران از تحریم هــای 
ــن  ــرد ای ــالم ک ــا اع ــا ام ــکا را امض آمری
ــام  ــار انج ــن ب ــرای آخری ــار ب ــد ب تایی
بــرای  فرصــت  آخریــن  و  گرفتــه 
اســت.  هســته ای  توافــق  بازنویســی 
منابــع بازرگانــی از آســیا کــه مقصــد 
باقــی  ایــران  نفــت  اصلــی صــادرات 
مانــده اســت، بــه S&P گلوبــال پالتــس 
گفتنــد: حتــی اگــر تحریم هــای آمریــکا 
ــت  ــران ثاب ــت از ای ــان نف ــردد، جری بازگ

ــد. ــد مان خواه
ــرش در  ــت ت ــالت نف ــر معام ــک مدی ی
ــی در  ــره جنوب ــش ک ــک شــرکت پاالی ی
ــوع  ــا در مجم ــرد: م ــار ک ــاره اظه ــن ب ای
ــم  ــپ تصمی ــه ترام ــه ک ــه آنچ ــبت ب نس
می گیــرد در مــاه مــی انجــام دهــد، 
ــول  ــادی ط ــدت زی ــتیم. م ــران نیس نگ
علیــه  تحریم هــا  تــا  خواهــد کشــید 

ایــران بــه طــور کامــل اجــرا شــود. 
2018 صــادرات  بــرای ســال  حداقــل 
نفــت ایــران تغییــر نخواهــد کــرد. دربــاره 
هرگونــه تحریــم یــا مســایل عرضــه 
فراتــر از آن، می تــوان بعــدا نگــران شــد.

ــی  ــگاه ژاپن ــک پاالیش ــع در ی ــک منب ی
زمانــی  واکنش مــان  بــه  مــا  گفــت: 
ــر  ــه دیگ ــه برســیم ک ــن نقط ــه ای ــه ب ک
وارد  را  ایــران  نفــت  نمی توانیــم 
ــن در  ــرد بنابرای ــم ک ــر خواهی ــم فک کنی
ــرای  ــه ب ــدارد ک ــی ن ــر لزوم ــال حاض ح
ــپ  ــویم. ترام ــاده ش ــی آم ــن اتفاق چنی
از  معافیــت  بــود:  جمعــه گفتــه  روز 
ــران  ــت ای ــت نف ــه صنع ــی ک تحریم های
ــدت 120 روز  ــه م ــرد، ب ــدف می گی را ه
ــه کنگــره و  دیگــر تمدیــد می کنــد امــا ب
متحــدان اروپایــی خــود هشــدار داد کــه 
بایــد توافــق هســته ای را اصــالح کنــد. در 
ــکا از آن خــارج  ــن صــورت آمری ــر ای غی
خواهــد شــد.منابع بازرگانــی از چیــن کــه 
ــت،  ــران اس ــت ای ــدار نف ــن خری بزرگتری
ــد  ــالم کردن ــس اع ــال پالت ــه S&P گلوب ب
حتــی اگــر تحریم هــای آمریــکا بازگــردد، 
جریــان نفــت از ایــران ثابــت خواهــد بــود.

یــک مقــام در شــرکت »ژوهــای ژنرانگ« 
کــه واردکننــده چینــی بــزرگ نفــت ایــران 
از  ایــران  نفــت  واردات  اســت، گفــت: 
ــان تحریم هــا  ــن پیــش از پای ســوی چی

ــا پــس از آن تغییــری نکــرد. ی
چیــن،  اداره کل گمــرک  آمــار  طبــق 
از ســوی چیــن  ایــران  نفــت  واردات 
از 557 هــزار و 413 بشــکه در روز در 
ســال 2011 پیــش از اینکــه تحریم هــای 
 2012 ســال  اواســط  در  بین المللــی 
وضــع شــوند، بــه 534 هــزار و 506 
رســید.   2015 در ســال  روز  در  بشــکه 
ســوی  از  ایــران  خــام  نفــت  واردات 
چیــن پــس از اینکــه در ســال 2016 بــه 
ــش  ــکه در روز افزای ــزار و 805بش 626ه
بــه 630هــزار  یافــت، در ســال 2017 
رشــد کرد.آســیا  روز  در  380بشــکه  و 
مصرف کننــده  بزرگتریــن  همچنــان 
نفــت ایــران اســت و 60 تــا 70 درصــد از 
صــادرات ایــران بــه ایــن منطقــه انجــام 
خریــدار  بزرگتریــن  چیــن  می گیــرد. 
ــود و هنــد  نفــت ایــران در ســال 2017 ب
ــه اندکــی در جایــگاه دوم قــرار  ــا فاصل ب
ــت  ــزرگ نف ــداران ب ــایر خری ــت. س گرف

ایــران کــره جنوبــی، ژاپــن و تایــوان 
تحریم هــا  اینکــه  از  پیــش  هســتند. 
از  درصــد   80 از  بیــش  شــوند،  لغــو 
انجــام  آســیا  بــه  ایــران  صــادرات 
می گرفــت. امــا از آن زمــان تقاضــای 
ــرده  ــور مســتمر رشــد ک ــه ط ــی ب اروپای
اســت. زمانــی کــه تحریم هــا برقــرار 
ــران در  ــزرگ نفــت ای ــده ب ــود، واردکنن ب
ــود کــه همچنــان  ایــن منطقــه، ترکیــه ب

ــت.  ــده اس ــت مان ــدار ثاب ــک خری ی
تقاضــا بــه دلیــل افــت شــدید صــادرات 
از  عــراق  منطقــه کردســتان  از  نفــت 
رشــد کــرده  اندکــی  اکتبــر،  اواســط 

ــت. اس

شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمــان در نظــر دارد پــروژه: توســعه وبازســازی 
شــبکه آب کرمــان  را بــا بــراورد 5/16۲/۲99/9۲1 ریــال از محــل اعتبــارات عمرانــی از 
طریــق برگــزاری مناقصــه )ارزیابــی - مناقصــه ( و براســاس فهــارس بهــای ســال 96 
بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگذارنماید.لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای 
ــی  ــت ایمن ــت انجــام کار در رشــته آب مــی باشــند و گواهــی صالحی گواهــی صالحی
اداره کار را دارا باشــند ، دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری 96/11/4 
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر امــور قــرار دادهــای شــرکت آبفــا کرمــان 
ــداد  ــل تع ــد. حداق ــه نماین ــاوه مراجع ــوار س ــدای بل ــن ابت ــوار ۲۲ بهم ــع در بل واق

شــرکت کننــدگان جهــت بازگشــایی پــاکات دوعــدد میباشــد. 

مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه: ۲58/115/۰۰۰ریال به صورت ضمانتنامه بانکی 
- آخرین مهلت تســلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شــرکت در مناقصه و 

پیشــنهاد  قیمت به دبیرخانه شــرکت : ساعت 14 شنبه مورخ 96/11/14
-افتتاح پاکتهای الف وب: ســاعت 9 صبح یک شنبه مورخ 96/11/15

 -افتتــاح پاکتهای ج: بعد از ارزیابی در همان روز
- آدرس: کرمان - بلوار ۲۲ بهمن - شــرکت آب وفاضالب اســتان کرمان - دفتر قرار دادها

آگهی مناقصه
یکمرحلهایبهشماره60/الف/10-96م)نوبتدوم(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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در این صفحه اخباری را که روزنامه های محلی به پیام دیروز
آن پرداخته اند را می بینید

روزنامه »اصفهان زیبا«در گزارشی 
به نحوه دریافت ویزیت پزشکان پرداخت.

روزنامه »سرخاب« نوشت: سهم 
خواهی جناحی به نظام آسیب می رساند.

روزنامه »مهد تمدن« تیتر زد: 
مناطق آزاد توسری خور شده اند.

روزنامه »شهرآرا«بر ضرورت گفتمان در 
صنعت پوشاک تاکید کرد.

روزنامه » افسانه «از در اختیار گذاردن 
فرصت های سرمایه گذاری استان فارس به 

سرمایه گذاران خارجی خبر داد.

روزنامه »خبر شمال«به ابراز عقاید 
احساسی و بعضا چندش آور در فضای مجازی 

پرداخت.

روزنامه »بشارت یزد« از 28/8 
درصدی شدن نرخ بیکاری در یزد خبر داد.

روزنامه »صبح ساحل« از 
ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانجات 

خبر داد.

روزنامه » دریا «در گزارشی بیکاری 
جوانان هرمزگانی در پایتخت اقتصادی 

اقتصادی کشور را بررسی کرد.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
نوشت:خرید توافقی زعفران به نام کشاورزان و 

به کام دالالن.

روزنامه »سپهر ایرانیان« نوشت: 
کم سوادها بیشتر معتاد می شوند.

روزنامه »خراسان شمالی« 
پرداخت تنها 10 درصد از تسهیالت رونق تولید 

را نسبت به سال گذشته بررسی کرد.

اصفهان

شمال غرب

آذربایجان شرقی

مشهد

فارس

مازندران

یزد

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

البرز

خراسان شمالی
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نگاه در این صفحه عکس هایی را که روز گذشته در فضای مجازی
 منتشر شدند، می بینید.

دیوار مرگ هندی ها در عکس نشنال جئوگرافیک28 دی 1358 - نخستین نماز جمعه به امامت آیت هللا خامنه ای    ایرنا

زیبایی های زمستانی گردنه کوهستانی حیران           مهر ویرانه ای به نام خانه »نیما یوشیج«   فارس

رهاسازی زباله ها تهدیدی برای مردم زابل    ایسنا
رونمایی از »کشتی قرآنی مطال« در موزه حرم حضرت فاطمه 

معصومه)س(    مهر

مناظر برفی کشور ژاپن که به کشور آفتاب تابان مشهور است  برداشت گوجه فرنگی در مزارع هشت بندی هرمزگان      مهر
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بین الملل 

روزنامه  بیت المقدس
بــه نقــل از نتانیاهــو نوشــت کــه ترامــپ امســال 
وزارتخانــه ای در بیــت المقــدس قــرار مــی دهــد.

خبرگــزاری یورونیــوز در خبــر ویــژه 
ــی  در  ــوزی اتوبوس ــش س ــه در آت ــت ک نوش

ــدند. ــته ش ــر کش ــتان 52نف قزاقس

خبرگــزاری ســی ان ان نوشــت کــه هنــد 
ــی  ــد خــود رونمای از موشــک هســته ای جدی

کــرده اســت.

روزنامـه گاردین نوشـت که ترامپ تسـلط 
احساسـات بر خـود را در زمان ما به اوج رسـانده 

است.

خبرگزاری دویچه وله
 احتمــال راه انــدازی اینترنــت اختصاصــی در 

روســیه را بررســی کــرده اســت

ــد  ــای جدی ــتراتژی ه ــه اس ــات ب الحی
امریــکا در قبــال ســوریه و شــروع مجــدد 

ــت. ــه اس ــور پرداخت ــن کش ــه ای ــالت ب حم

ــه  ــت ک ــپوتنیک نوش ــزاری اس خبرگ
ــره  ــا ک ــی خــود ب ــره شــمالی خطــوط امنیت ک
ــرده  ــی ک ــی بازبین ــه شــکل توافق ــی را ب جنوب

ــت. اس

روزنامه گلف نیوز 
بـه بررسـی اعتیـاد بـه تلفـن هـای همـراه و 

اسـت. پرداختـه  آن  راه هـای کاهـش 

روزنامه فایننشیال تایمز 
نوشــت کــه کــره شــمالی در المپیک زمســتانی با 

یــک پرچــم واحــد شــرکت خواهــد کرد.

ــدید  ــدان ش ــینهوا از یخبن ــزاری ش خبرگ
ــت. ــته اس ــن نوش ــرقی چی ــمال ش ش

روزنامه نیویورک تایمز 
چگونگــی رونــد زندگــی فلســطینیان را مــورد 

بررســی قــرار داده اســت

خبرگـزاری رویترز به نقل از ترامپ نوشـت 
کـه امسـال هیـچ سـفارت خانـه ای بـه بیـت 

المقـدس منتقـل نمـی کند.

فلسطین

اروپا

آمریکا

انگلستان

آلمان

عربستان

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش

موضع شرکت مس در قبال تغییرات در باشگاه مس: فعال نه!

استعفا با سیاست رهایی از تیغ منتقدان

هفتــه گذشــته و بعــد از شکســت 
مــس مقابــل خونــه بــه خونــه در 
بابــل، انتقــادات برخــی افــراد دور 
شــده از مــس و هــواداران ایــن تیــم 
نســبت بــه عملکــرد مدیــران باشــگاه 
و کادرفنــی شــدت بیشــتری پیــدا 
کــرد و آن هــا کــه در ایــن فصــل 
و  مجــازی  فضــای  در  چــه  بارهــا 

چــه روی ســکوها خواهــان کنــاره 
گیــری مدیرعامــل باشــگاه مــس 
سیاســت  نقــش  و  بودنــد  شــده 
مهمتریــن  را  مدیریتــی  هــای 
دلیــل نتایــج ضعیــف مــس مــی 
دانســتند، ایــن بــار روی خواســته 
ــی  ــا جای ــد؛ ت ــاری کردن ــود پافش خ
روز  هــواداران  برخــی  حتــی  کــه 
دوشــنبه بــا چنــد تجمــع کوچــک در 
ــال  ــات فوتب ــتانداری، هی ــل اس مقاب
ــود را  ــی خ ــس نارضایت ــگاه م و باش
ــه نحــوه عملکــرد مدیریــت  نســبت ب
باشــگاه انجــام دادنــد و خواســتار 

ســوی  از  موضــوع  ایــن  پیگیــری 
اســتاندار کرمــان شــدند.

ســید امجــد مســعودزاده، مدیرعامــل 
باشــگاه مــس بعــد از ایــن اتفاقــات 
ــول  از ســمت خــود اســتعفا داد و قب
یــا رد اســتعفای خــود را بــه تصمیــم 
گیــری هیــات مدیــره باشــگاه منــوط 
کــرد. او البتــه چنــد ســاعت بعــد 
ــزاری  ــی از خبرگ ــا یک ــه ب در مصاحب
ــا  ــره ب ــات مدی ــرد هی ــالم ک ــا اع ه
ــا  ــت. ام ــف اس ــم مخال ــن تصمی ای
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــب توج ــه جال نکت
هیــات مدیــره ســه نفــره باشــگاه 

ــوص  ــن خص ــه ای در ای ــس جلس م
برگــزار نکــرده بــود و یــا حداقــل ایــن 
جلســه بــدون حضــور یکــی از اعضای 
ــده  ــزار ش ــره برگ ــات مدی ــد هی منتق
بــا  مخالفــت  نیــز  آن  خروجــی  و 
اســتعفای مدیرعامــل باشــگاه مــس 

ــوده اســت. ب
شــرکت مــس کــه تصمیــم نهایــی را 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــا موضوع در رابطــه ب
ــدی  ــرد، چن ــی گی ــس م ــگاه م باش
تمــام  و  صریــح  حمایــت  پیــش 
ــس  ــگاه م ــل باش ــدی از مدیرعام ق
بعــد از رخ دادن اتفاقاتــی مشــابه 
و  داد  انجــام  گذشــته  هفتــه  بــا 
ــود را در  ــی خ ــع کل ــی موض ــه نوع ب
خصــوص تغییــرات در باشــگاه مــس 
مشــخص کــرده بــود؛ بــه همیــن 
دلیــل ایــن بــار نیــز کامــال قابــل 
پیــش بینــی بــود کــه شــرکت مــس 
در ایــن برهــه از فصــل برنامــه ای 

بــرای تغییــرات نــدارد، خصوصــا کــه 
شــرایط مــورد نظــر ایــن شــرکت در 
باشــگاه حاکــم اســت و مســعودزاده 
برخــالف  هزینــه  مدیریــت  بــا 
مدیــران قبلــی اعتقــادی بــه بریــز و 

ــدارد. ــاش ن بپ
ــل باشــگاه  ــن شــرایط مدیرعام در ای
ــره  ــات مدی ــه از موضــع هی ــس ک م
خصــوص  در  مــس  شــرکت  و 
اســتعفایش آگاهــی داشــت، بــا ایــن 
ــرد  ــعی ک ــود س ــوری خ ــم س تصمی
منتقدانــی کــه بــر روی کنــاره گیــری 
ــد  ــوش کن ــتند را خام ــرار داش او اص
ــاال  ــو ح ــه جل ــرار ب ــا سیاســت ف و ب
ــود روی  ــای خ ــته ج ــش از گذش بی
صندلــی مدیریتــی محکــم کــرده 
اســت. بایــد دیــد ایــن اتفاقــات آیــا 
شــوکی بــه رونــد تیــم مــس خواهــد 

ــر. ــا خی داد ی

مدیرعامــل باشــگاه مــس چنــد ســاعت بعــد از 
ــا  ــی از خبرگزاری¬ه ــا یک ــه ب ــتعفایش در مصاحب اس
ــا ایــن تصمیــم مخالــف  ــره ب اعــالم کــرد هیــات مدی
اســت. امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن بــود کــه هیــات 
ــن  ــه ای در ای ــس جلس ــگاه م ــره باش ــه نف ــره س مدی
خصــوص برگــزار نکــرده بــود و یــا حداقــل ایــن جلســه 
ــدون حضــور یکــی از اعضــای منتقــد هیــات مدیــره  ب
ــوان  ــه عن ــس ب ــرکت م ــا ش ــت. ام ــده اس ــزار ش برگ
ــز  ــال نی ــگاه قب ــائل باش ــی مس ــده نهای ــم گیرن تصمی
موضــع خــود را در خصــوص تغییــرات مشــخص کــرده 

ــه! ــال ن اســت؛ فع

تکواندوفوتبال
اوضــاع در رئــال مادرید 
بــر  جــاری  فصــل  در 
پیــش  تصــور  خــالف 
رفــت و اگرچــه پیروزی 
هــای مقتدرانــه در ســوپرکاپ، نویــد فصلــی 
ــا  ــی داد، ام ــا م ــانی ه ــرای کهکش ــی را ب تاریخ
ــگا و  ــی در اللی ــرار قهرمان ــرای تک ــد ب ــاال امی ح
لیــگ قهرمانــان بــه حداقــل ممکــن رســیده 

ــت. اس
بــه ایــن دلیــل فلورنتینــو پــرز قصــد دارد انقــالب 
ــدف او  ــد و ه ــاد کن ــم ایج ــه تی ــی در بدن بزرگ
ــام و  ــزن تاتنه ــتاره گل ــن، س ــری کی ــذب ه ج
مائوریتســیو پوچتینــو ســرمربی موفــق ایــن 

ــود. ــد ب ــم خواه تی
ــد در فصــل جــاری  ــال مادری ــی رئ مشــکل اصل
ــه  ــط حمل ــدانگ در خ ــزن شش ــک گل ــدان ی فق
بــوده و ورود هــری کیــن کــه بــه عنــوان بهتریــن 

ــی  ــد، م ــاب ش ــان انتخ ــال 2017 جه ــزن س گل
توانــد بهتریــن راه حــل ممکــن بــرای حــل ایــن 

ماجــرا باشــد.
در روزهــای اخیــر شــایعات زیــادی در مــورد 
ــس  ــچ ک ــده و هی ــر ش ــدو منتش ــی رونال جدای
در برنابئــو از عملکــرد بنزمــا نیــز راضــی نیســت، 
پــس جــذب حداقــل یــک ســتاره در خــط حملــه 

ــرار دارد. ــت ق ــتور کار مدیری در دس
همچنیــن بعــد از تاکیــد زیــدان بــر عــدم تمایــل 
بــه جــذب ســتاره هــای جدیــد در زمســتان، در 
روزهــای گذشــته اخبــار زیــادی در مــورد ســردی 
ــه  ــه ب ــا توج ــده و ب ــرز منتشــر ش ــه او و پ رابط
دســت  در  بــه  گذشــته  در  پوچتینــو  اینکــه 
گرفتــن هدایــت کهکشــانی هــا ابــراز عالقــه 
ــوان  ــه عن ــرز انتصــاب او ب ــود، هــدف پ ــرده ب ک
ــود. ــد ب ــد خواه ــال مادری ــد رئ ــرمربی جدی س

بــاک،  بــی  مهــدی 
ســرمربی تیــم ملــی 
پیرامــون  تکوانــدو 
گرنــد  مســابقات 
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــن گف ــلم چی اس
ــه  ــد 3 هفت ــن بای ــد اســلم چی مســابقات گرن
پیایــی حضــور داشــته باشــیم؛ قــرار شــد 
ــم و  ــته باش ــور داش ــن حض ــه اول م ــه هفت ک
برگــردم تــا ورزشــکاران تمرینــات را ادامــه 

دهنــد.
وی افــزود: در ایــن رقابــت هــا در وزن منهــای 
68 کیلوگــرم میرهاشــم حســینی و ابوالفضــل 
ــه در  ــل اینک ــه دلی ــه ب ــتیم ک ــی را داش یعقوب
بــازی اول حــدود 10 ســاعت قبــل از مســابقه 
ــاعت  ــا 8 س ــیدیم و ب ــابقه رس ــه محــل مس ب
ــالوه 16  ــد و بع ــام ش ــی انج ــر وزن کش تاخی
ــد  ــز مزی ــردن نی ــم ک ــرواز و وزن ک ــاعت پ س

بــر علــت شــد و روی عملکــرد  یعقوبــی تاثیــر 
بــا  گذاشــت. ولــی میــر هاشــم حســینی 
ــی داد و  ــات مســابقات خوب ــن اتفاق ــام ای تم
توانســت قهرمــان جهــان و رنــک 2 المپیــک و 
قهرمــان اروپــا و رنــک 8 المپیــک را شکســت 

دهــد.
ملــی  تیــم  عملکــرد  مــورد  در  بــاک  بــی 
ــم  ــی توانی ــا نم ــت: م ــده داش ــدو عقی تکوان
ــال  ــان در س ــان جه ــون قهرم ــه چ ــم ک بگوئی
ــی  ــن قهرمان ــد ای ــه بای ــم؛ همیش 2015 بودی
ــذاری و  ــدون اینکــه ســرمایه گ ــظ شــود ب حف
ــته  ــه داش ــبت ب ــا نس ــزی کنیم.م ــه ری برنام
ــم را  ــه تی ــی ک ــدت زمان ــه م ــبت ب ــا و نس ه
ایــم.  پیشــرفت  کــرده  تحویــل گرفتیــم؛ 
متوســط ســنی تیــم ملــی مــا 20 ســال اســت 
و هــر پوســت انــدازی و هــر پشــتوانه ســازی 

دارد. تبعاتــی 

تاراج تاتنهام؛ پاسخ رئال مادرید
به جدایی رونالدو!

بی باک: پوست اندازی تیم ملی 
تبعاتی هم دارد

پله: رونالدو گلزنی بزرگ است اما اگر بخواهیم 
کامل ترین بازیکن را انتخاب کنیم شکی 

نیست که مسی بهترین است

پوستر خوشامدگویی
 مدیران الغرافه به مهدی طارمی

سجاد شهباززاده مهاجم استقالل تهران رسما 
به عضویت باشگاه القطر در آمد. از ذوب 

آهن و تراکتورسازی به عنوان مقصدهای احتمالی 
شهباززاده نام برده می شد اما این بازیکن لیگ 
ستارگان قطر را برای ادامه فوتبالش انتخاب کرد

جدول

روبرتو آسیس، برادر رونالدینیو، ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی برزیل، تایید 
کرد که این بازیکن به طور رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرده است.

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما

نتایــج هفته نوزدهم لیگ یک
نفت مســجد سلیمان 2-1 صبای قم 

فجر سپاسی شیراز 3-0 ماشین سازی تبریز

ایرانجوان بوشــهر 0-3 بادران تهران

آلومینیوم اراک 0-0 مس رفســنجان

خونــه به خونه مازندران 2-1 مس کرمان

گل گهر ســیرجان 3-1 نساجی مازندران

راه آهن تهران 1-1 برق جدید  شــیراز

شــهرداری تبریز 2-1 شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی 1-0 اکســین البرز

برنامه بازی های لیگ یک
بیستم هفته 

یکشــنبه اول بهمن 96 

ماشین ســازی تبریز -گل گهر سیرجان

نفت مسجد ســلیمان -ایرانجوان بوشهر

آینده ســازان برق جدید شیراز

اکســین البرز - شهرداری تبریز

مــس کرمان -  راه آهن تهران

نســاجی مازندران -  آلومینیوم اراک

مس رفســنجان -  فجر سپاسی شیراز

صبــای قم -  خونه به خونه مازندران

بــادران تهران- ملوان بندرانزلی

نتایــج هفته نوزدهم لیگ برتر

گســترش فوالد تبریز 1-1 فوالد خوزستان

صنعــت نفت آبادان 1-1 پارس جنوبی جم

اســتقالل تهران 1-1 سایپا البرز

مشــکی پوشان مشهد0-1 پرسپولیس 

پیکان تهران 0-0 ســپیدرود رشت

نفت تهران 2-0 تراکتورســازی تبریز

سپاهان 1-2 ذوب آهن

اســتقالل خوزستان 1-0 پدیده مشهد

برنامــه بازی های لیگ برتر
بیستم هفته 

پنجشنبه 28 دی 1396 

پارس جنوبی جم - اســتقالل خوزستان 

سپیدرود رشت - سپاهان 

تراکتورســازی – سایپا البرز 

پرســپولیس - گسترش فوالد تبریز 

جمعه 29 دی 1396

 نفت تهران – مشــکی پوشان مشهد 

پدیده - استقالل 

ذوب آهــن - صنعت نفت آبادان 

فوالد - پیکان

هفته بیست و یکم
چهارشــنبه 4 بهمن 1396 

مشــکی پوشان مشهد - تراکتورسازی 

پنجشــنبه 5 بهمن 1396 

سایپا البرز - پدیده 

اســتقالل خوزستان - ذوب آهن 

پیکان تهران - پرســپولیس 

جمعه 6 بهمن 1396

 گســترش فوالد تبریز - نفت تهران 

سپاهان - فوالد 

صنعت نفت آبادان - ســپیدرود رشت 

اســتقالل - پارس جنوبی جم

هفته بیست و دوم
پنجشــنبه 12 بهمن 1396

نفــت تهران - پیکان تهران

گســترش فــوالد تبریــز – مشــکی پوشــان 

مشــهد

فوالد خوزســتان - صنعت نفت آبادان

جمعه 13 بهمن 1396

پرسپولیس - سپاهان

پارس جنوبی جم - ســایپا تهران

ســپیدرود رشت - استقالل خوزستان

پدیده خراســان - تراکتورسازی تبریز

یکشــنبه 15 بهمن 96

ذوب آهن اصفهان - اســتقالل تهران
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سرگرمی

افقی
1- ناخن رستوران - آبگير و مرداب - 

تأثيرگذار

2- اثري از عطار نيشابوري - متدين

3- نوشته ماشيني و غير دست نويس 

- اگر فرصت يابد درخت خواهد شد - 

گوينده تلويزيوني

4- توپ ورزشي - دوستي و عالقه - برابر 

و مقابل - غفلت و فراموشي

5- مرکز استان کهگيلويه - از روش هاي 

خريد کاالهاي وارداتي - صد متر مربع

6- عريان - دست ماليدن - پيشگويي 

بخت و طالع - ستاينده

7- گلي که دم کرده آن خاصيت آرام 

بخش دارد - قطع کردن

8- سريع و فوري - عيب و ننگ - 

شهري در آلمان - نهي شاعرانه از نهادن

9- محل شرفيابي فشرده شده - مجبور 

کردن کسي به تند رفتن

10- رهاوردي از يزد - شتر عرب - ستون 

و پايه - پاسخ منفي

11- دل آزار کهنه - آشناي ديوار به ديوار - 

خونفشاني و فداکاري

12- زنان فارسي افاغنه و ناجيکان - داغ 

- الگو و نمونه - نوعي زمين تنيس

13- تسمه چرمي - موافق - از اجزاي 

ساالد

14- مزرعه - کنايه از افراد ساکت و مظلوم

15- با عجله رفتن - از پيامبر عهد عتيق - 

باال آمدن آب دريا

عمودی 
1- از کسي که اهل تسامح و اهمال نباشد 

- شربتي براي غش نکردن - جنس 

بند تنبان

2- برابري - کتاب مشهور جروم ديويد 

سالينجر آمريکايي

3- مدير تشکيالت - جذاب - ايالتي در 

ينگه دنيا

4- سالحي که در ونيز اختراع شد - عالقه 

- فيلمي از محسن مخملباف - دريايي در 

جوار درياي سياه

5- عالمت جمع - کلکسيون - از توابع 

استان مرکزي

6- آشيانه - کيفر و مجازات - پسوند 

شباهت - رودي در فرانسه

7- زبان رسمي در اتيوپي - صبر و حلم

8- قيمت - پايبندي به قول و قرار - 

سرپرست کودک - بيهوشي

9- غذايي ديگر از خانواده ماکاروني و 

اسپاگتي - شريک آالم ديگران

10- عدد يا کلمه رمز گونه - پدر رستم - 

لوس - زيبا و فريبنده

11- سرمايه مؤمنان - درياچه اي بزرگ در 

سيبري - بانگ ندا

12- اذيت و آزار - صبح زود - فرومايه 

- تر

13- نشاني - در امان از خطر - مجموعه 

ستارگان پروين

14- غيبت و بدگويي معني اين ترکيب 

رايج فارسي است - مريض

15- در مدخل اتاق و خانه نصب مي شود 

- وسيله اي در نانوايي - در مرز ايران و 

افغانستان جريان دارد

جدول شماره 1۰89

سودوکو شماره 1۰89

پاسخ سودوکو شماره 1۰88

ایــن ســاندویچ، نــوع ســاده ی همبرگــر 
پنیــر  جــای  بــه  کــه  اســت  گوشــت 
ــتفاده  ــوزارال اس ــر م ــی در آن از پنی سوییس
کنــار سالســای گوجــه  در  و  مــی کنیــم 
فرنگــی میــل مــی کنیــم. آمــاده کــردن 
گوشــت  ســاندویچ  تهیــه  بــرای  مــواد 
را  ســیر  و  پیازهــا  سالســا:  بــا  قلقلــی 
ــه  ــد. گوج ــرد کنی ــز خ ــه و ری ــت گرفت پوس
ــان  ــد. ن ــز خــرد کنی فرنگــی و گشــنیز را ری
ــل  ــر گری ــرده و زی ــا را از وســط نصــف ک ه
ــوزارال  ــر هــای م ــر کمــی برشــته کنید.پنی ف
ــد  ــت بای ــب گوش ــد. ترکی ــه کنی ــه تک را تک
حــدود 30 دقیقــه در یخچــال اســتراحت 
کنــد. اول گوشــت قلقلــی هــا را آمــاده 
کنیــد. پیــاز و ســیر را در کمــی روغــن گــرم 
ــرای حــدود 5 دقیقــه تفــت دهیــد  شــده ب
تــا نــرم و کمــی طالیــی شــوند. بعــد از 
یــک دقیقــه بــه آن هــا نمــک، فلفــل ســیاه 
و پــودر فلفــل چیلــی بزنید.بــه گوشــت 

ــیاه  ــل س ــک و فلف ــی نم ــرده کم ــرخ ک چ
ــری  ــرف دیگ ــوخاری را در ظ ــد. آرد س بزنی
ــا  ــد ت ــه کنی ــه آن اضاف ــیر را ب ــه و ش ریخت
ــاز ســرخ شــده و  ــب پی ــس بخورد.ترکی خی
آرد ســوخاری را بــه گوشــت چــرخ کــرده 
اضافــه کنیــد و خــوب بــا هــم ترکیــب کنیــد. 
ــای 4  ــی ه ــه شــکل گوشــت قلقل ــواد را ب م
ســانتی متــری گــرد کنیــد. آن هــا را در 
بشــقابی کــه کمــی چــرب باشــد، بچینیــد و 
ــا ســفت شــوند  ــه ت ــرای حــدود 30 دقیق ب
در  روغــن  بگذارید.کمــی  یخچــال  در 
ــه  ــه ای روی حــرارت متوســط رو ب ماهیتاب
ــی هــا را  ــد و گوشــت قلقل ــن گــرم کنی پایی
مغزپخــت  تــا  دقیقــه   10 حــدود  بــرای 
کنــار  را  هــا  آن  بپزیــد.  آن  در  شــوند، 
تهیــه  بــرای  میــان،  ایــن  بگذاریــد.در 
ــا  ــده را ب ــرد ش ــی خ ــه فرنگ ــا، گوج سالس
پیــاز قرمــز و گشــنیز خــرد شــده، ســرکه و 
شــکر ترکیــب کنید.گریــل فــر را روشــن 

ــر  ــی روی ه ــت قلقل ــدادی گوش ــد. تع کنی
نیمــی از بــرش هــای نــان بگذاریــد، از آبــی 
ــد، روی آن هــا  کــه گوشــت هــا پــس دادن
ــوزارال روی  ــر م ــای پنی ــه ه ــد. از تک بریزی
آن هــا گذاشــته و ســاندویچ هــا را زیــر 
شــود.از  آب  پنیــر  تــا  بگذاریــد  گریــل 
سالســا روی ســاندویچ هــا بریزیــد و بقیــه ی 
ــد.  ــان را روی آن هــا بگذاری ــرش هــای ن ب
ســاندویچ هــا را گــرم و در کنــار مابقــی 

سالســا میل کنید.

ساندویچ گوشت قلقلی با سالسا

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید 
دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. )فرانکلین(

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: شـما امـروز از كمـك كـردن بـه افـراد دیگـر دسـت 
بلندتـر و  را  اینكـه می خواهیـد پیـام خـود  بـرای  كشـیده اید، 
واضح تـر بـه گـوش آنهـا برسـانید. یـا شـاید هـم می خواهیـد 
خودتـان را از قیـد پـروژه ای كه فكـر می كنید به بیراهـه رفته آزاد 

كنید.
اردیبهشـت: سـیاره بخت شـما، یعنی ونوس، مجبور اسـت در 
برابر سـلطه كیوان سـخت گیر تسلیم شـود. اگرچه ممكن است 
شـما اول مقاومـت كنیـد، امـا تسـلیم شـدن و مقاومـت نكردن 
خیلـی زود شـرایط دشـوار را تبدیـل به خوشـی و شـادی خواهد 

كرد.
خرداد: اگر شـما شـانه خالی كـردن از زیر بار مسـئولیتهایتان را 
تمریـن می كنید، امروز انتخاب خیلی سـختی پیش رو خواهید 

داشت.
تیـر: شـما یـك دوسـت و یا یـك هواخـواه دارید كه مـی توانید 
بهـش تكیـه كنیـد، بنابراین لزومی نـدارد كه در تنهایـی و انزوا به 

سر ببرید.
مـرداد: در حال حاضر شـما با مشـكل مالی كـم اهمیتی روبرو 
شـده اید، حـاال وقـت این اسـت كـه در مـورد اینكه چطـوری باید 
پولهایتـان را خـرج كنید و چطوری خـرج نكنید تصمیمی جدی 

بگیرید.
شـهریور: شـما امروز زیاد تمایل ندارید انرژی تـان را با صحبت 
كـردن در مورد احساسـاتتان هدر بدهید، چرا كه امروز نسـبت به 

همیشه منطقی تر شده اید.
مهـر: امـروز اصالً الزم نیسـت كه شـما در تنهایی غصـه بخورید، 
و اگـر بـا یك مشـكل قدیمی دوبـاره روبرو شـده اید، اصالً لزومی 

ندارد كه غصه بخورید.
آبان: اگردوسـتانتان شـما را از خودشـان ناامیـد كرده اند و هیچ 
كاری نمی كننـد، وقتـش رسـیده كـه شـما نقـش خودتـان را به 

درستی اجرا كنید.
آذر: اگـر از نظـر كاری بـه اندازه ای كه حقتان اسـت و سـزاوارش 
هسـتید بـه شـما احتـرام و توجـه نشـود، شـاید صدمـه ببینید. 

متأسفانه شما خودتان هم خود را دست انداخته اید!!
دی: امـروز كیـوان »یعنـی سـیاره بخـت شـما« بـا ونـوس زیبا 
روبـرو می شـود و بـا خوشـی ها و لذت هـای زودگـذر شـما را بـه 
بـازی می گیـرد. امـا تسـلیم شـدن در برابـر خواسـته های لـذت 

گرایانه جزو برنامه شما نبوده است.
بهمـن: اگـر شـما كامـالً از شـریك كاریتـان احسـاس رضایـت 
می كنیـد، پـس دلیلـی بـرای نگرانی و اضطـراب وجود نـدارد. به 
عـالوه از كسـی كـه دوسـتش دارید به خاطر اینكـه فكر می كنید 

هیچ هدف مشتركی ندارید، جدا نشوید.
اسـفند: امروز شـاید آتش خوشـی و لذت كمی فروكش كرده 

باشد، اما كامالً خاموش نشده است.

ــن  ــور میانگی ــه ط ــد ب ــا میدانی  آی
ــوت بیشــتر می ترســند  ــردم از عنکب م

تا از مرگ!
هوایــی  میدانیــد خطــوط  آیــا   
آمریــکا بــا کــم کــردن 1 زیتــون از 
ــر مســافر توانســت $40,000  ســاالد ه

جمع کند.
 آیــا میدانیــد ملــت آمریــکا بطــور 
ــع  ــر مرب ــه 73,000 مت ــن روزان میانگی

پیتزا می خورند.
بــدون  بچه هــا  میدانیــد  آیــا   
کشــکک زانــو متولــد میشــوند کــه در 
ظاهــر  ســالگی   6 تــا   2 ســن 

می شوند.
بــا  پروانه هــا  میدانیــد  آیــا   

پاهایشان می چشند.
ــد  ــا می توانن ــد گربه  ه ــا میدانی  آی
100 صــدا بــا حنجــره خــود تولیــد کننــد 

در حالیکه سگ ها کمتر از 10.
 آیــا میدانیــد کوبیــدن ســر بــه 
دیــوار 150 کالــری در ســاعت مصــرف 

می کند.
ــن ســتاره  ــد نزدیکتری ــا میدانی  آی

به ما 1 سال نوری فاصله دارد.
 آیــا میدانیــد انســان بــرای اولیــن 
ــرد و  ــه ک ــرواز را تجرب ــار در 1783 پ ب
ــرواز  ــن پ ــا بال ــر ب توانســت 8 کیلومت

کند.
ــون ســال  ــد 150 میلی ــا میدانی  آی
پیــش امریکایــی ج از افریقایــی ج از 

نظر جغرافیایی جدا شده است.
 آیــا میدانیــد جمیعــت جهــان تــا 
50 ســال آینــده از مــرز 9 میلیــارد نفــر 

خواهد گذشت
 آیــا میدانیــد گرمتریــن ســیاره 
زهــره مــی باشــد ایــن ســیاره درجــه 
حــرارت ثابتــی دارد کــه 462 مــی 

باشد.
 آیــا میدانیــد عمــر خورشــید 5 

میلیارد سال می باشد.
ــان راه  ــر کهکش ــد عم ــا میدانی  آی

شیری 10 میلیارد سال می باشد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 بازار4 قیمت بنزین در سال 9۷ پلکانی افزایش نمی یابد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور توضیحاتی درباره پیشنهادات 

نمایندگان برای افزایش قیمت پلکانی بنزین ارائه کرد. اکبر ترکی، گفت: 
پیشنهاداتی از سوی نمایندگان درباره افزایش پلکانی قیمت بنزین به کمیسیون 

واصل شده بود که اعضای کمیسیون این پیشنهادات را بررسی کردند.

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: .... 66,500 

بیشترین قیمت: ......... 82,000

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 49500
بیشترین قیمت: ......... 63000

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 325000
بیشترین قیمت: ...... 395000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 230000
بیشترین قیمت: ....... 280000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 239000
بیشترین قیمت: ........ 245000

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 10500  

عدس ............................. 6400    
لپه ................................... 9400  
لوبیا قرمز .................... 9000    

نخود ............................... 9200

خشکبار
گردو ............................. 46000

فندق ........................... 41000    
پسته ........................... 63000  

آلو بخارا ....................... 17500  
بادام ............................. 40000

اقـالم مصرفـی

از  متعــددی  بندی هــای  دســته  امــروزه 
سیســتم  از  کننــده  پشــتیبانی  دســتگاهای 
عامــل اندرویــد داریــم، از تلفن هــای هوشــمند 
و  فبلت هــا  تــا  مختلــف گرفتــه  ابعــاد  بــا 
دهنــدگان  توســعه  درواقــع   . و…  تبلت هــا 
و  نیــاز  بــرای هرگونــه  بــزرگ  و ســازندگان 
اســتفاده کاربــران دســت بــه طراحــی ایــن 
ــواع و اقســام قابلیت هــای  دســتگاه ها زده و ان
بــا  می کننــد.  تعبیــه  آن هــا  در  را  متنــوع 
هوشــمند  تلفن هــای  فراگیــر شــدن  وجــود 
و فبلت هــا، بازارهــای تبلت هــای اندرویــدی 
ــی  ــه تبلت های ــاهد عرض ــت و ش ــوز داغ اس هن
بــاال هســتیم  بــا کیفیــت و قــدرت بســیار 
ــر  ــردن باالت ــر و گ ــک س ــدرت ی ــر ق ــه از نظ ک
ــی  ــر یک ــتند. اگ ــود هس ــک خ ــان کوچ از رقیب
اندرویــدی  تبلت هــای  بــه  عالقه منــدان  از 
ــی از  ــد یک ــد خری ــه زودی قص ــا ب ــتید ی هس
ــی  ــه معرف ــه ب ــن مقال ــد، در ای ــا را داری آن ه
ــر  ــال حاض ــدی ح ــای اندروی ــن تبلت ه برتری
ــان همــراه مــا  ــا پای ــازار می پردازیــم، پــس ت ب

باشــید.

Samsung Galaxy Tab S3
ــرادی  ــرای اف ــدا کار را ب ــن ابت ــد در همی بگذاری
ــال یــک تبلــت همــه فــن حریــف  ــه دنب کــه ب
 Galaxy ــی ــه معرف ــم و ب ــام کنی ــتند تم هس
Tab S3 بپردازیــم، چــرا کــه بــدون شــک 
S3 یکــی از خــارق العاده تریــن تبلت هــای 

موجــود در بــازار محســوب می شــود.
 Super دارای صفحــه نمایــش S3 گلکســی
AMOLED بــا قابلیــت نمایش HDR، اســپیکر 
فایل هــای صوتــی  بــرای پخــش  چهارگانــه 

بصــورت اســتریو و باطــری بســیاری قویــی 
ــه ســرعت شــارژ می شــود اســت. مــوارد  کــه ب
ــا  ــا ی ــمت مولتی مدی ــه قس ــا ب ــده تنه ــر ش ذک
اســتفاده های خانگــی و معمولــی از تبلت هــا 
مربــوط می شــود کــه اگــر کمــی خالقیــت 
ــید  ــز باش ــی نی ــه طراح ــد ب ــته و عالقه من داش
 S ــای ســری ــد قلم ه ــد از نســل جدی می توانی
 S3 ــد. طراحــی ــز اســتفاده کنی ــت نی ــن تبل ای
ــا و جــذاب محســوب می شــود  نیــز بســیار زیب
کــه در نــگاه اول می تــوان آن را شــبیه بــه 
تلفن هــای هوشــمند ایــن کمپانــی دانســت. 
و  دو صفحــه شیشــه ای در قســمت مقابــل 
پشــت آن در فرمــی کامــال فلــزی قــرار گرفتــه 
می رســد  بنظــر  آنچــه  برخــالف  اســت کــه 
ــوده  ــبک ب ــیار س ــت بس ــده اند تبل ــب ش موج
ــه  ــد. البت ــا آن کار کنی ــی ب ــه راحت ــد ب و بتوانی
 S3 مثبــت  ویژگی هــای  و  قابلیت هــا  تمــام 
موجــب شــده اند تــا درمحــدوده تبلت هــای 
ــه الزم  ــرد، هزین ــرار بگی ــران قیمــت ق نســبتا گ
600 دالر  تبلــت معــادل  ایــن  بــرای خریــد 

اســت.

Galaxy Tab S3 مشخصات
 Super اینچــی   9.7 نمایــش  صفحــه 
 ،1536  2048x رزولیشــن  بــا   AMOLED
ــکام،  ــته ای کوال ــار هس ــده چه ppi 264، پردازن
اســنپ دراگــون 820،• چهــار گیگابایــت رم، 32 
گیگابایــت حافظــه داخلــی، قابــل ارتقــاء تا 256 
گیگابایــت، دوربیــن اصلــی 13 مگاپیکســلی، 
ــر  ــری غی ــلی، باط ــل 5 مگاپیکس ــن مقاب دوربی
ــاد  ــد 7، ابع ــض mAh 6000، اندروی ــل تعوی قاب

گــرم  429 میلی متــر،   237.3x169x6

Google Pixel C
گــوگل در مراســم نکســوس خــود در ســال 
2015 بســیاری از کاربــران و منتقدیــن را بــا 
ــه  ــی ک ــرد. تبلت نمایــش Pixel C ســورپرایز ک
نــاب کمپانــی گــوگل  حاصــل خالقیت هــای 
بــوده و بــه راحتــی راه خــود را در فهرســت 
پیــدا  بــازار  اندرویــدی  تلبت هــای  برتریــن 
کــرده اســت، گرچــه شــاید هزینــه خریــد 
ــت دارای  ــن تبل ــد! ای ــول باش ــی نامعق آن کم
ــری  ــک باط ــی، ی ــی 10.2 اینچ ــه نمایش صفح
WHr 34.2 و اندرویــد 7.1 اســت کــه همگــی 
 Tegra X1 قــدرت خــود را از پردازنــده انویدیــا
ــد.  ــت رم موجــود کســب می کنن و ســه گیگابای
همانطــور کــه پیش تــر هــم اعــالم کردیــم 
شــاید قیمــت Pixel C کمــی زیــاد باشــد، 
امــا اگــر بــرای خریــد تبلــت محدودیــت مالــی 
را در  نداریــد می توانیــد بصــورت جــدی آن 

ــد. ــرار دهی ــت ق اولوی

Pixel C مشخصات
 صفحــه نمایــش 10.2 اینچــی LTPS LCD بــا 
ppi،  پردازنــده   308 ،2560x1800 رزولیشــن
ــزی، هشــت هســته ای،  64 بیتــی 1.9 گیگاهرت
رم،  گیگابایــت  ســه   ،Tegra X1 انویدیــا 
غیــر  داخلــی،  حافظــه  گیگابایــت   64/32•

ــی 8 مگاپیکســلی،  ــاء، دوربیــن اصل ــل ارتق قاب
باطــری  مگاپیکســلی،   2 مقابــل  دوربیــن 
ــد 7.1،  ــض WHr 34.2، اندروی ــل تعوی غیرقاب

517 گــرم میلی متــر،   242x179x7 ابعــاد 

NVIDIA Shield Tablet K1
 Nvidia Shield تبلــت  عالقه منــدان  از  اگــر 
بودیــد، قطعــا بــه Shield Tablet X1 نیــز 
عالقه منــد خواهیــد شــد! طراحــی ظاهــری 
و ســخت افــزار دو تبلــت شــباهت زیــادی 
ــون  ــی همچ ــوارد جزئ ــز م ــد بج ــم دارن ــه ه ب
ــکان  ــر م ــا تغیی ــت K1 ی ــزی پش ــمت فل قس
حائــز  تغییــرات  دیگــر  از  آن.  اســپیکرهای 
قلــم  حــذف  بــه  می تــوان   K1 در  اهمیــت 
هوشــمند، کابــل شــارژ و آداپتــور آن اشــاره 
ــه  ــش هزین ــا کاه ــدف انویدی ــع ه ــرد. درواق ک
ــا  ــود اســت ام ــای خ ــد تبلت ه ــاخت و تولی س
ــی  ــایل جانب ــذف وس ــیله ح ــا بوس ــکار تنه این
ماننــد آداپتــور و قلــم هوشــمند صــورت نگرفتــه 
جدیــد  سیاســت  همیــن  است.درراســتای 
انویدیــا قیمــت خریــد K1 بــه 200 دالر کاهــش 
تبلــت  ایــن  می شــوند  موجــب  یافــت کــه 
ــای  ــن تبلت ه ــی از متعادل تری ــه یک ــل ب تبدی

ــود. ــل ش ــازار تبدی ب

معرفی برترین 
تبلت های اندرویدی

ــارت  ــذاران، تج ــه قانون گ ــن ک ــال ای ــرمایه گذاران از احتم ــت س ــا وحش ــرز، ب ــزارش رویت ه گ
ــه داد  ــود ادام ــر خ ــت 24 ســاعت اخی ــه اف ــن ب ــد، بیت کوی ــوع کنن ــال را ممن ــای دیجیت ارزه
و درپایــان هفتــه قبــل بیــش از 7 درصــد ســقوط کــرد. بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن بــه نقــل 
از مهــر ، قیمــت معروف تریــن ارز مجــازی جهــان، بیت کویــن، در پایــگاه کوین دســک، 
ــزان 6  ــن می ــه کمتری ــک ب ــیار نزدی ــه بس ــد ک ــن آم ــم پایی ــد 10389.09 دالر ه ــا ح ــی ت حت
ــگاه 11751.26 دالر  ــن پای ــن در ای ــت بیت کوی ــن قیم ــت. باالتری ــه ای آن 10162 دالر، اس هفت
ــه آن  ــود. بیت کویــن در اواســط هفتــه، 25 درصــد ســقوط کــرد کــه بزرگتریــن ســقوط روزان ب
در 4 مــاه گذشــته اســت. بــه ایــن ترتیــب، فاصلــه بســیار زیــادی بــا قیمــت 20000 دالری مــاه 

ســپتامبر خــود ایجــاد کــرد.

آخــر هقتــه گذشــته، قیمــت دالر چهارمیــن افزایــش متوالــی را 
تجربــه کــرد، ولــی نتوانســت از دژ قیمتــی 4 هــزار و 450 تومــان عبور 
کنــد. قیمــت عرضــه شــده دالر توســط بازارســاز نیــز در محــدوده 4 
هــزار و 430 تومــان قــرار داشــت. بعضــی فعــاالن عنــوان کردنــد، 250 
نفــر بــرای خریــد دالر بازارســاز در بســته های 50هــزار تایــی ثبــت نــام 
کردنــد. اگــر ایــن عــدد صحــت داشــته باشــد، حاکــی از عرضــه 5/ 12 
دالری بانــک مرکــزی بــود. افزایــش عرضــه ارز موجــب شــد قیمــت 
7دالر در معامــالت فردایــی نیــز زیــر ســطح معامــالت نقــدی باشــد.  صد1

در الر
د

ارز مجازی سقوط کرد از مرز 4هزار و 450 تومان عبور نکرد

نبض بازار

مغازه تجاری
 محل:  خیابان 1001شب کرمان

تلفن
09131408481

سند: اداری
قیمت: توافقی

تعداد اتاق: بدون اتاق
متراژ )متر مربع(: 188

مغازه مذکور بصورت مسـتقل اسـت. 
بصـورت  زمیـن  صـورت کـه  بدیـن 
مشـاع نیسـت وهوایـی مغـازه هـم 

آزاد اسـت.

آپارتمان اداری 55 متری
محل: کرمان

تلفن: 09132407825

yahoo.@2206.sadeghایمیـل
com

سند: اداری
قیمت: 165.000.000 تومان

متراژ )متر مربع(: 55
آدرس: خیابان قرنی ، کوچه 15

زمین تجاری
 میدان رسالت مالک اشترجنوبی

تلفن: 09132428604
نوع آگهی: فروشی

سند: اداری
قیمت: توافقی

متراژ )متر مربع(: 102

آپارتمان الهیه
محل: کرمان

تلفن:09136153390
ایمیل: 

@armindashti1523
gmail.com

قیمت: 160.000.000 
تومان

متراژ )متر مربع(: 100
منزل 100 متری.

اسانسور دارد.ماهانه 
10گیگابایت اینترنت 

رایگان.شارژ ساختمان 
رایگان.پارکینگ دارد.
ادرس:بلوار جمهوری 

خیابان برج اول، 
مجتمع سپهر

آپارتمان مسکن 
مهر نویدایرانیان

محل:کرمان
تلفن: 09373849878

قیمت:65.000.000 
تومان

متراژ )متر مربع(: 58
آدرس:حدفاصل پل 
جوپاری و پل زندان 

مجتمع مسکونی مهر 
نویدایرانیان بلوک ام 11 

طبقه سوم

کسب و کار امالک

Huawei Mediapad M3 مشخصات
صفحــه نمایــش 8٫4 اینچــی IPS LCD بــا رزولیشــن 16۰۰ در ۲56۰، 
ــت رم، •  ــار گیگابای ــده هشــت هســته ای هیســیلیکان 95۰، چه ppi ۳59، پردازن
64/۳۲ گیگابایــت حافظــه داخلــی، قایــل ارتقــاء تــا ۲56 گیگابایــت، • دوربیــن 
ــری  ــلی،  باط ــت مگاپیکس ــل هش ــن مقاب ــلی، دوربی ــت مگاپیکس ــی هش اصل
 7٫3×۲15٫5x124٫2 ابعــاد  6ف  اندرویــد    ،mAh 51۰۰ تعویــض  غیرقابــل 

میلی متــر، ۳1۰ گــرم

 ایران خودرو
   51,800,000 .................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................43,200,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 34,300,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 130,000,000   
32,400,000 ................................................ LX  سمند
40,600,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,600,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,900,000
39,300,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,700,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23,300,000     

29,200,000 ............................................... EX   ساینا
28,200,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................  104,500,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,200,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 54,500,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,700,000
120,000,000  ............... )L  ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  104,000,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  65,500,000
هیوندای I20 جدید .............................  97,500,000
جک S5 دنده ای ................................ 89,000,000

مدیران خودرو
  77,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
  93,000,000  ..................... )Luxury(تیگو 5 جدید
MVM 315 هاچ بک . اسپورت ........  50,000,000 
76,500,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  132,000,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای............................  43,000,000  

ام جی 360 اتوماتیک...........................47,000,000
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 برای نخستین بار لیگ اینترنت اشیا )IoT( در ایران و با حمایت ستاد توسعه فناوری 4
اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
می شود. تیم  های برگزیده مناطق مختلف کشور، در روز 25 بهمن  ماه سال جاری، در 
فینال لیگ با هم به رقابت می پردازند و در نهایت 3 استارتاپ برتر انتخاب خواهند شد.

صنعـت اپلیکیشـن روز بـه روز پیشـرفت می کنـد و 
بر اسـاس آمـار اخیر، امسـال 110 میلیـارد دالر درآمد 
کسـب کـرده اسـت. بـا این حـال کاربران دیگـر زمان 
بیشـتری نسـبت بـه سـال قبـل صـرف اسـتفاده از 
اپ هایشـان نمـی کننـد و ایـن رقـم در حال رسـیدن 
بـه ثبـات اسـت. بر اسـاس جمع بنـدی سـال 2017 
سـایت Flurry، ایـن رقـم نسـبت بـه سـال 2016 
تنهـا 6 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت.این عـدد کـه 
از نـرخ رشـد مشـابه در سـال قبـل 11 درصـد کمتـر 
بـوده، بیانگـر ایـن اسـت که کاربـران به طور متوسـط 
روزانه 5 سـاعت را به اسـتفاده  از اپلیکیشن های خود 
اختصاص می دهند.پایین آمدن روند رشـد اسـتفاده 
از برنامه هـا، نشـان می دهـد کـه کاربـران آنقـدر برای 
اسـتفاده از اپ هایشـان وقـت صـرف می کننـد کـه 
دیگـر زمـان اضافـه ای بـرای اختصـاص دادن به این 

موضـوع ندارنـد. آنها تنهـا اپ های قدیمی خـود را با 
نسـخه های جدیدتـر جایگزیـن نمـوده و در انتخـاب  
سـرویس های آنالیـن مـورد عالقـه  خود تغییـر رویه 
داده انـد.در این میان برخی سـرویس ها، سـال 2017 
را بـا بـرد پشـت سـر گذاشـته اند. مشـخص بـود کـه 
سـال 2017، سـال خریـد و فـروش اینترنتی اسـت. 
کاربـران از سـرویس های خریـد و فـروش آنالیـن 
نسـبت بـه سـال گذشـته 54 درصـد بیشـتر بهـره 
گرفته انـد. ایـن مطلب نشـان می دهد که کاربـران در 
اسـتفاده از موبایلشـان برای خرید و فروش راحت تر 
شـده و نگرانی هـا ی قبلـی را ندارند. اپلیکیشـن های 
 Samsung Pay و Apple Pay جایگزینـی همچون
نیـز در ایـن زمینـه بی تاثیـر نبوده اند.برنـده ی بـزرگ 
دیگـر سـال میـالدی گذشـته، برنامه هـای رسـانه ای 
در  فعـال  اپ هـای  از  اسـتفاده ی   امسـال  بودنـد. 

حـوزه ی مدیـا، موسـیقی و سـرگرمی رشـد سـال به 
سـال 43 درصدی را  از نظر انتخاب مخاطبان تجربه 
کـرده اسـت.اما در مقابـل برنامه هـای سـبک زندگی 
و بازی هـای ویدیویـی برخـالف تصـور توجـه کاربران 
کمتـری را بـه خـود جلـب نمود ه اند.اپلیکیشـن ها ی 
سـبک زندگـی بزرگتریـن کاهـش رشـد سـالیانه را 
داشـته اند. در واقـع درصـد رشـد ایـن اپ هـا نسـبت 
به سـال قبل 40 درصد کاهش یافته اسـت و نشـان 
مـی دهـد کـه تقریبـا دوره ی ایـن اپ هـا بـه پایـان 
رسـیده اسـت.مدنظر داشته باشـید که زمان استفاده 

ی کاربـران از تمـا م اپ هـا کم نشـده، تنها رشـد این 
زمـان به نسـبت سـال های قبـل کاهش یافتـه. این 
مقـدار اسـتقبال  هنـوز رقـم قابـل توجهی اسـت چرا 
کـه بسـیاری از گیمر ها وقـت و پول زیـادی در زمینه 
بازی هـای موبایلـی صـرف می کننـد و نیازی نیسـت 
کـه توسـعه دهنـدگان بازی هـا نگـران محصـوالت 
و صنعتشـان باشـند.الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـایت 
Flurry بـرای تهیـه ی آمـار ذکـر شـده، بیـش از یک 
میلیون اپلیکیشن را که روی 2.6 میلیارد دستگاه در 

جهـان فعـال بودنـد بررسـی کرده اسـت.

کاربران زمان کمتری صرف استفاده
از اپ هایشان می کنند!

مریم عبدی: کانال خبر امید نوشته پیام رسان 
ایرانی آی گپ که یک میلیارد تومان برای هک 

اطالعات رمز گذاری شده اش جایزه گذاشته بود، پس از 
دو ساعت هک شده و خبر جایزه رو از سایت خودش 
@marii_abdi                                   .حذف کرد

به زودی اگر در اینســتاگرام از استوری کسی 
اسکرین شــات بگیرید آن شخص متوجه این 

موضوع می شود!

توی ایالت »نووا اسکوشیا« کانادا بطور 
خیلی جدی سه تا خیابون کنار هم هستن به 
اسم »این خیابون« »اون خیابون« و »اون یکی 

خیابون“            
@feereeshteeh

دو  توییتـر  کاربـری  حسـاب های 
در  فعـال  نظریه پـرداز  و  خبرنـگار 
شـبکه های خبـری همچون فاکـس نیوز هک 
دربـاره  نامربوطـی  پیام هـای  و  شـده 
طرفداری هـای سیاسـی در آنهـا منتشـر شـده 
اسـت.گزارش های جدیـدی در فضـای مجازی 
شـدن  هـک  از  حاکـی  کـه  شـده  منتشـر 
خبرنـگار،  دو  توییتـر  کاربـری  حسـاب های 
تحلیلگـر و نظریـه پـرداز فعـال در شـبکه های 
خبـری نظیـر شـبکه فاکـس نیـوز اسـت.این 
حسـاب های کاربری توییتر که از روز سه شـنبه 
بـا  رابطـه  در  پیام هایـی  شـد،  هـک  عصـر 
طرفـداری و جانبداری از سیاسـت های رئیس 
جمهـور کنونـی ترکیـه - رجـب طیـب اردوغان 
- را در فضای شـبکه اجتماعی توییتر  ارسـال 
و منتشـر کرده اسـت.هکرها در حساب کاربری 
توییتـر ایـن دو خبرنگار در شـبکه فاکس نیوز 
کـه گرتـا ون ساسـترن و اریـک بولینـگ  نـام 
دارنـد، از فعالیت هـا و سیاسـت های رئیـس 
جمهـوری و ارتـش ترکیـه طرفـداری کـرده و 
ایـن  نیـز در فضـای  را  نامربوطـی  پیام هـای 
کرده انـد. حسـاب  منتشـر  اجتماعـی  شـبکه 
کاربـری توییتـر ون ساسـترن 1.21 میلیـون 
کاربـری  حسـاب  و  )فالـوور(  کننـده  دنبـال 
بولینـگ نیـز 888 هزار دنبال کننده داشـت که 
در سـاعات آغازین هک، بسـیاری از کاربران و 
فالوورهـای این حسـاب های کاربری از انتشـار 
چنین نظـرات و پیام هایی تعجب کرده بودند.

سـوی  از  شـده  منتشـر  اخبـار  و  پیام هـا 
حسـاب های کاربـری توییتر ایـن دو خبرنگار، 
ماهیـت افراط گرایانه ای در قبال سیاسـت های 
ترکیـه و ارتـش ایـن کشـور داشـته و سـعی 
داشـته اسـت قدرت نظامی ارتش ترکیـه را به 
رخ مخالفانـش بکشـاند و در فضـای مجـازی 

ایجاد رعب و وحشت کند.

وب نوشت

دنیای
مجازی 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

چهارشــنبه گذشــته »ســورنا ســتاری« 
رییــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
»هزاردســتان«  هلدینــگ  از  جمهــور 
ــه  ــر کاف ــی نظی ــه های ــامل مجموع ش
بــازار و دیــوار بازدیــد کــرد. در ایــن 
مراســم »حســام میرآرمندهــی« هــم 
موســس و عضــو هیــات مدیــره کافــه 
از ســرمایه گــذاری 38  بــازار خبــر 
شــرکت  یــک  یورویــی  میلیــون 

خارجی در این مجموعه داد.
میرآرمندهــی خبــر داد کــه شــرکت 
اینترنــت  »اینترنشــنال  اروپایــی 
اینوســتمنت« )IIIC( در مــاه هــای 
ــد  ــن رون ــان یافت ــده و پــس از پای آین

ــی  ــاز، مبلغ ــورد نی ــی و اداری م قانون
معــادل 38 میلیــون یــورو در مجموعــه 
هلدینــگ هزاردســتان ســرمایه گــذاری 
خواهــد کــرد و در ازای آن 10 درصــد از 
ســهام ایــن هلدینــگ را در اختیــار 
ــن  ــت. وی همچنی ــد گرف ــود خواه خ
ــب  ــری در ترکی ــه تغیی ــرد ک ــوان ک عن
اعضــای هیــات مدیــره ایــن هلدینــگ 

به وجود نخواهد آمد.
ــر  ــن خب ــازار همچنی ــه ب ــس کاف موس
ــذاری صــرف  ــن ســرمایه گ ــه ای داد ک
زیرســاخت بــرای ارائــه خدمــات ابــرای 
بــا هــدف کاهــش زمــان تولیــد و 
خواهــد  عرضــه محصــوالت جدیــد 

شد.
اینترنــت  »اینترنشــنال  شــرکت 
اینوســتمنت« در واقــع همــان شــرکت 
مســتقر در هلنــد اســت کــه ســال 
گذشــته در ازای دریافــت 21 درصــدی 
از دیجــی کاال، 100 میلیــون دالر در ایــن 
فروشــگاه ایرانــی ســرمایه گــذاری کــرد 
بــه 500 میلیــون دالر  را  و ارزش آن 

رساند.
بــا نگاهــی بــه رقــم ســرمایه گــذاری و 
ــوی  ــی از س ــهام دریافت ــن س همچنی
هلنــدی،  گــذار  ســرمایه  شــرکت 
مشــخص اســت کــه ارزش دیجــی کاال 
ــرآورد شــده کــه  ــورو ب ــون ی 380 میلی

اســت.  دالر  میلیــون   464 معــادل 
ــا  ــش ب ــز در گفتگوی ــی نی میرآرمنده
ــه  ــه کاف ــد ک ــی کن ــاره م ــو اش دیجیات
بــازار نصــف راه یونیکــورن شــدن را 
آمــده اســت: »زمانــی کــه بتوانیــم بــه 
دســت  دالری  میلیــارد  یــک  ارزش 
پیــدا کنیــم یونیکــورن مــی شــویم 
ــی  ــالش نم ــه ت ــچ وج ــه هی ــی ب ول
آن  از  بیشــتر  را  خــود  ارزش  کنیــم 
ــا  چیــزی کــه هســت نشــان دهیــم. ب
ایــن حــال مــا نصــف راه را آمــده 

ایم.«
موســس کافــه بــازار و دیــوار همچنیــن 
در گفتگــو بــا دیجیاتــو اشــاره مــی کنــد 
کــه ایــن شــرکت هــا در پــی حضــور در 
بازارهــای خــارج از ایــران نیســتند: 
ــران  ــازار ای ــر ب ــا ب ــی م ــز اصل »تمرک
افغانســتان  در  دیــوار  بــا  اســت. 

آزمایــش هایــی کردیــم. در کوتــاه 
تبلیغــات  پلتفــرم  پیشــتاز  مــدت 
ــن کشــور  ــازار ای ــا ب ــن شــدیم ام آنالی

بــه نســبت بــازار ایــران کوچــک اســت. 
ــا  ــت اول م ــان اولوی ــه همچن در نتیج

حضور در ایران است.«

با جذب سرمایه خارجی
ارزشکافهبازارودیواربهحدودنیممیلیارددالررسید

در   chaiOS نـام  بـه  باگـی  اخیـرا 
دیوایس هـای اپـل در قالـب لینـک یـا 
متنـی معتبـر ظاهـر شـده کـه بـه دالیـل 
در  مختلـف  مشـکالت  باعـث  نامعلـوم 

شـود. مـی  اپـل  محصـوالت 

از  بخشـی  راسـتای  در  »بـی.ام.و« 
برنامـه خـود بـرای مقابلـه بـا ترافیـک 
شـهری، یـک اپلیکیشـن پـارک خـودرو 
را خریـداری کـرده اسـت. خودروسـازان 
بطـور جـدی پارکینـگ را بـه عنـوان قدم 

می بیننـد. بعـدی  بـزرگ 

داریـد  دوسـت  اگـر  بعـد  بـه  ایـن  از 
شـبیه  چهـره ای  اسـت  ممکـن  بدانیـد 
از  یکـی  در  نقاشـی  یـک  در  بـه شـما 
باشـد،  داشـته  وجـود  دنیـا  موزه هـای 
 Arts & Culture مـی توانیـد برنامـه

نصـب کنیـد. را  گـوگل 

خبر
اپل

خبر
پارک خودرو

اپ iOS و اندروید
Arts & Culture

محمدرضا گلزار با انتشار ویدیویی از آغاز فیلمبرداری 
سریال »ساخت ایران ۲« خبر داده.

 @rezagolzar

کیهان کلهر، تصویری در کنار استاد پرویز امیرعطایی 
همرسانی کرده است.

 @keyhan_kalhor

مرجانه گلچین، بازیگر کارتون زیر را با موضوع بحران 
کمبود آب به اشتراک گذاشته است.

 @marjanegolchin

لیال اوتادی، بازیگر تصویری در آتشکده ای در یزد به 
اشتراک گذاشته است.

 @leilaotadii

امیر ابتهاج می گوید:
میدونســتید شهرســتان رومشــگان لرســتان با50هزارنفــر جمعیــت یــک بیمارســتان 
ــر  ــگان بخاط ــه از رومش ــی ک ــتن؟ مریض ــی هس ــردم ناراض ــرا م ــد چ ــد میگی ــداره، بع ن

ــه؟ ــی نباش ــرا ناراض ــداوا چ ــرای م ــاد ب ــره خرم آب ــد ب ــما بای ــئولیتی ش بی مس

مهدی آریایی می گوید:
گذشــته از اینکــه ایــن مفهــوم حجــم منصفانــه خــودش بــه انــدازه کافــی احمقانــه 
اســت هــر کــدوم از آی اس پی هــا هــم یــه جــور باهــاش برخــورد می کنند.یکــی بین المللــی 
ــف  ــل رو نص ــه بین المل ــی رو گرفت ــی داخل ــه یک ــل می کن ــی رو دوب ــه داخل ــالک گرفت رو م

ــه. ــه یــک حســاب می کن ــار ب ــه کال چه ــه! هــای وب ک می کن

شاهین می گوید:
اگــه رونالدینیــو رو شــاعر شــعر نــو در نظــر بگیریــم گتــوزو هــم بایــد لقــب ایــرج 

ــال رو بگیــره میــرزای دنیــای فوتب

سعید می گوید:
من انقد دوست دارم که حاضرم هر روز صبح برم برات نون تازه بگیرم

زال می گوید:
صبــح آالرم گوشــیم زنــگ زد یــک دفعــه قطعــش کــردم هــر چــی منتظــر مونــدم 
ــه  ــی ک ــه اون ــی میگ ــگ نمیزن ــرا زن ــم چ ــش میگ ــزد به ــه ن ــاز بزن ــه ب ــه دیگ ــج دقیق پن

ــدار کــرد ــه خــواب رو هرگــز نمیشــه بی خودشــو زده ب

هایزنبرگ می گوید:
خــود مرحــوم کافــکا صبحشــو بــا املــت شــروع میکــرد شــما ســر صبــح بــا معــده 

خالــی قهــوه میخورید؟

حمضا می گوید:
امتحانی که ساعت هشت صبح نیست خودش پنجاه درصد راه پاس شدن رو هموار کرده

آهو می گوید:
ــد  ــا آدم بای ــه حتم ــه مگ ــی آخ ــی چ ــاد! یعن ــدم می ــردی ب ــه مج ــوان خون از عن
متاهــل باشــه کــه خونــه بگیــره؟! آدم مجــرد بایــد تــو خیابــون بخوابــه شــب؟بیایم ازیــن 
اســمها ازیــن القــاب ازیــن برچســب هــا اســتفاده نکنیم.بیایــد فــارغ بشــیم از همــه بندهــا.

پس از عرضه  رسمی ویندوز 10، شرکت مایکروسافت به مدت یک  سال اجازه  
به روزرسانی رایگان از نسخه های 7، 8 و 8.1 به این نسخه می داد. بر اساس گزارش 
قبلی مایکروسافت، از امروز دیگر کاربران قادر به به روزرسانی رایگان از ویندوز 8.1 به 

ویندوز 10 نخواهند بود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان قزوین 

از ساخت فیلم سینمایی 
زندگینامه

 شهید رجایی 
خبر داد.

روابط عمومی موسسه خانه 
کتاب گفت : نامزدهای سی 
و پنجمین دوره جایزه کتاب 

سال جمهوری اسالمی در گروه هنر معرفی شدند.

روزنامه پیام ما در این روز 
به »مهریه« پرداخته بود. 

روزی یک کرمانی به خاطر 
مهریه، زندانی می شود.

چهارمین بازار آثار هنری
در اهواز برگزار می شود. 

شــرکت کنندگان تا 23 بهمن 
مــی توانند ثبت نام خود را 

انجام دهند.

سی و ششمین جشنواره 

بین المللی تیاتر فجر 

فعالیت خود را با اجرای 

89 اثر نمایشی تا 

9بهمن دنبال می کند.

دنیا بی رحم تر از اونیه 
که هرچی میخوای 

جلوت بذاره...

فیلم: شهرزاد

سینماتیاتر

کتاب

فرهنگیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

الملک حکیم 
 رفت و قوام الســـطنه آمد

30 دي مـــاه 1324 )20 ژانویـــه 1946( ابراهيـــم 
حكيمـــی )حكيـــم الملـــك، پزشـــک( كـــه موفـــق 
بـــه رفـــع غائلـــه آذربايجـــان حتـــی بـــا مراجعـــه 
ـــری  ـــت وزي ـــود از نخس ـــده ب ـــل نش ـــازمان مل ـــه س ب
ـــای وی  ـــر ج ـــلطنه ب ـــوام الس ـــرد و ق ـــری ك كناره گي
ـــزاب  ـــریات اح ـــد. نش ـــت ش ـــس دول ـــت و ریی نشس
ـــلطنه  ـــوام الس ـــه ق ـــد ک ـــته بودن ـــت نوش ـــرای وق چپگ
ـــه  ـــر شـــده اســـت. ب ـــرب نخســـت وزی ـــت غ ـــا حماي ب
ـــدن  ـــت ش ـــس دول ـــرب ریی ـــریات، غ ـــن نش ـــر ای نظ
ـــت.  ـــود الزم می دانس ـــد خ ـــت مقاص ـــوام را در جه ق
ــل  ــراي حـ ــد بـ ــاه بعـ ــر مـ ــلطنه اواخـ ــوام السـ قـ
ــق  ــت و طبـ ــكو رفـ ــه مسـ ــان بـ ــئله آذربايجـ مسـ
ـــا را  ـــد روس ه ـــق ش ـــا موف ـــان، در آنج ـــته مورخ نوش
ـــد. ـــدف برس ـــه ه ـــد و ب ـــب ده ـــی فری ـــا وعده های ب

پایان ریاست جمهوری
 جیمی کارتر

ـــه 1981  ـــتم ژانوی ـــران بیس ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ــت  ــای دوران ریاسـ ــس از انقضـ ــه پـ و 20 دقیقـ
جمهـــوری جیمـــی کارتـــر و آغـــاز حکومـــت 
رونالـــد ریـــگان، 52 باقـــی مانـــده آمریکایـــی را 
ـــد و  ـــان رفتن ـــه آلم ـــران ب ـــه از ته ـــاخت ک ـــا س ره
در اینجـــا پـــس از انجـــام معاینـــات پزشـــکی و 
ـــکا  ـــه آمری ـــه 1981 ب ـــات، 27 ژانوی ـــی تحقیق برخ
ــران  ــن 444 روز در ایـ ــن 52 تـ ــتند. ایـ بازگشـ
نگهـــداری می شـــدند. تصـــرف ســـفارت آمریـــکا 
ــر در  ــت کارتـ ــث شکسـ ــه باعـ ــران و ادامـ در تهـ
ــه  ــا کـ ــد مخصوصـ ــر 1980 شـ ــات نوامبـ انتخابـ
ـــر  ـــه کارت ـــی ک ـــا زمان ـــران ت ـــود ای ـــده ب ـــه ش گفت
رییـــس جمهـــور باشـــد آن هـــا را رهـــا نخواهـــد 

ســـاخت.

ما همه باید فمینیست  
باشیم

نویسنده: چیماماندا انگوزی آدیشی
طباطبائیها مریم  ترجمه: 

انتشارات: کوله پشتی
ــروش  ــوان پرف ــیم – عن ــت باش ــد فمینیس ــه بای ــا هم م
تریــن کتــاب آمــازون در حــوزه ی مطالعــات عمومــی 
جنســیتی اســت کــه توســط چیمامانــدا انگــوزی آدیشــی، 

ــت. ــده اس ــته ش ــه ای نوش ــهور نیجری ــنده مش نویس
آدیشــی در مقدمــه کتــاب مــا همــه بایــد فمینیســت 

ــد: ــی گوی ــیم م باش
ایــن کتــاب نســخه ی اصــالح شــده ای اســت از ســخنرانی 
ــه  ــتون« ک ــد اکسوس ــال 2012 در »ت ــامبر س ــن در دس م

ــا محوریــت آفریقاســت. یــک کنفرانــس ســاالنه ب
پشت جلد این کتاب هم آمده است:

ــه  ــتند ک ــردم هس ــن م ــازد، ای ــی س ــردم را نم ــگ م فرهن
فرهنــگ را مــی ســازند. اگــر ایــن حقیقــت داشــته باشــد 
کــه انســانیت زنــان در فرهنــگ مــا وجــود نــدارد، بایــد آن را 

ــه کنیــم. در فرهنــگ خودمــان جــای بدهیــم و نهادین
جمله ای از مقدمه خوب مترجم:

زن بــودن و یــا مــرد بــودن هرگــز نمی توانــد انســان بــودن 
را زیــر ســوال ببــرد.

قســمت هایــی از متــن کتــاب مــا همــه بایــد فمینیســت 
باشــیم:

ــه  ــوط ب مــردان حاکمــان جهــان هســتند. ایــن حــس مرب
هــزاران ســال پیــش اســت، زیــرا از روزی کــه بشــر شــروع 
بــه زندگــی بــر روی زمیــن کــرد در حقیقــت، قــدرت فیزیکی 
مهــم تریــن ویژگــی بــرای بقــا محســوب مــی شــد. فــردی 
ــتری  ــال بیش ــود، احتم ــر ب ــوی ت ــی ق ــر فیزیک ــه از نظ ک
ــر  ــی از نظ ــور کل ــه ط ــردان ب ــود و م ــر ش ــه رهب ــت ک داش

فیزیکــی قــوی تــر هســتند. 
هــر زمــان کــه بخواهــم در یــک رســتوران نیجریــه ای بــا یک 
ــه آن مــرد خوشــامد می گویــد  ــم، گارســن ب مــرد قــدم بزن
و مــرا نادیــده می گیــرد. ایــن گارســن هــا محصــول 
جامعــه ای هســتند کــه بــه آن هــا آمــوزش داده اســت کــه 
ــه آن  ــم ک ــان هســتند و مــن می دان ــر از زن ــم ت مردهــا مه
هــا قصــد آزار کســی را ندارنــد، امــا ایــن چیــزی اســت کــه 

از نظــر آن هــا عاقالنــه اســت.
رسانه در آینه تصویر

شماره جدید هفته نامه »امیدجوان«
به سردبیری مهرداد خدیر

طائر طوریم و خاک آستانت طور ماست
پرتو نور تجلی در دل پر نور ماست

ما به حور و روضٔه رضوان نداریم التفات
زانک مجلس روضٔه رضوان و شاهد حور ماست

عاقبت غیبت گزیند هر که آید در نظر
وانک او غایب نگردد از نظر منظور ماست
پیش ما هر روز بی او رستخیزی دیگرست
و آه دلسوز نفیر و سینه نفخ صور ماست

ما بدار الملک وحدت کوس شاهی می زنیم
وین که بر زر می نویسد اشک ما منشور ماست

کرده ایم از ملک هستی کنج عزلت اختیار
وین دل ویرانه گنج و نیستی گنجور ماست

آنک دایم در خرابات فنا ساغر کشد
در هوای چشم مست او دل مخمور ماست

تختگاه عشق ما داریم و از دار ایمنیم
زانک دار از روی معنی رایت منصور ماست
تا چو خواجو عالم رندی مسخر کرده ایم

زلف ساقی دستگیر و جام می دستور ماست

خواجوی کرمانی 

سحرم کشیده خنجر
كه چرا شبت نکشته ست

تو ِبُكش 
که تا نیفتد دگرم به شب 

گذاری

هوشنگ  ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم


