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»آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی« نوبت اول
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه لکه گیری آسـفالت نوارهای حفاری سـطح شـهر اقـدام نماید  لذا از شـرکتهای  واجد شـرایط درخواسـت 
مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ 95/8/5 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بـم ، بلوار 

شـهیدصدوقی شـهرداری بم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ629،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار  از زمان تحویل محل به مدت 6 ماه می باشد. 
4- برآورد  اولیه اجرای کار بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 95  مبلغ 12،574،143،320 ریال می باشد.

5-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
6- ارائه رزومه کاری فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی است.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی شهرداری بم، امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و چزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
10- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  44219960-034 تماس حاصل نمایند.

 علیرضا ریاضی- شهردار بم
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مس کرمان
با اما و اگر برد

ابراهیم زاده: از تیکدری انتظارات بیشتری داشتم

کارگاهی در حاشـیه شـهر کرمان 
روغن موتـور  آن  کشف شـده کـه در 
سـوخته را بـا روغن موتورهـای فلـه 
قالـب  در  و  مخلـوط  بی کیفیـت 
خارجـی  معتبـر  روغـن  موتورهـای 

می کردنـد. بسـته بندی 
پیـش  چنـدی  کـه  موضوعـی 
اتحاد یـه  رییـس  سـماواتی،  عبـاس 
السـتیک،  فروشـند گان  صنـف 
روغـن ترمـز و فیلتـر تهـران دربـاره 
مطـرح  تقلبـی  روغن موتورهـای 
کـرده بـود، در کرمـان دیده شـد. او 
بـه تسـنیم گفتـه بـود »50 درصـد 
روغـن موجـود در بازار تقلبی اسـت.
اگـر روغنـی تحـت لیسـانس تولیـد 

شـود بایـد برگ سـبز داشـته باشـد 
تحـت  روغن هـا  از  هیچ کـدام  امـا 

نیسـتند.  لیسـانس 
روغـن  بـا خریـد  تولیدکننـدگان 
ظاهـری  شـکل  تغییـر  و   سـوخته 
بـا  و  غیراسـتاندارد  به صـورت  آن 
عالمـت  و  شـکیل  بسـته بندی های 
بـا  را  خـود  محصـوالت  اسـتاندارد 
قیمت هـای بـاال می فروشـند.« حاال 
چیـزی شـبیه بـه همیـن حرف های 
سـماواتی در کرمـان رخ داده اسـت 
روغن موتـور  تولیـد  کارگاه  یـک  و 
»زنگی آبـاد«  نزدیکـی  در  تقلبـی 

اسـت. کشف شـده  کرمـان 
صفحه 2
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خبر

حضور گل گهر در رسانه 
ملی پررنگ می شود

از پنج شـنبه گذشـته پـروژه تصویربـرداری 
از  تلویزیونـي  جهـت سـاخت مسـتند جامـع 
فعالیت هـا و دسـتاوردهاي شـرکت معدنـي و 
وابسـته در  صنعتـي گل گهـر و شـرکت های 
منطقـه گل گهـر آغـاز شـد. در ایـن مسـتند 
تلویزیونـي کـه بـه سـفارش روابـط عمومـي و 
امـور بین الملـل شـرکت معدنـي و صنعتي گل 
گهـر و به همت جمعـي از هنرمندان این حوزه 
و بـا محوریـت دسـتاوردهاي شـرکت در عرصه 
تولیـد و توسـعه تهیه می شـود آخرین وضعیت 
پروژه هـای در دسـت بهره بـرداری و طرح هـای 
توسـعه ای شـرکت به تصویر کشـیده می شـود. 
ایـن مسـتند جامـع تلویزیونـي کـه عملیـات 
تصویربـرداری آن بـه مـدت دو هفتـه در محل 
انجـام شـود،  شـرکت های مختلـف گل گهـر 
قـرار اسـت در آینـده ای نزدیـک و هم زمـان بـا 
افتتـاح چنـد پـروژه جدید در منطقـه گل گهر 
از شـبکه های یـک و سـه سـیما پخـش شـود. 
بِنـا بـه گزارش روابـط عمومي گل گهـر در این 
مسـتند چندقسـمتی جمعـي از مجرب تریـن 
می کننـد  تـالش  عرصـه  ایـن  هنرمنـدان 
خدمـات و دسـتاوردهاي مهم شـرکت گل گهر 
در عرصه هـای مختلـف و نقـش تأثیرگـذار این 
شـرکت در رونق اقتصادي اسـتان و شهرسـتان  

را بـه تصویر بکشـند.

روستاییان؛
 صاحبان اصلی 

عرصه های منابع طبیعی
 مهـدی رجبـی زاده مدیـر اداره کل منابـع 
طبیعی و آبخیزداری اسـتان کرمان روز روسـتا 
و  سـخت کوش  روسـتاییان  بـه  را  مهـر(   15(
مولـد اسـتان تبریـک گفـت و افزود: »روسـتا و 
روسـتایی در فرهنـگ ایرانـی بـا صفـات واالی 
صمیمیـت  سخت کوشـی،  همچـون  انسـانی 
حـالل،  روزی  کسـب  دسـتی،  پـاک  صفـا،  و 
نوع دوسـتی و همدلـی متـرادف گردیده اسـت 
و بزرگداشـت یـک روز در تقویـم تحـت عنوان 
روسـتا بهانـه ایسـت تـا ایـن ارزش هـای واالی 
انسـانی، اسـالمی را به جامعه روسـتایی تبریک 
گفـت.« وی روسـتاییان را مخاطبـان اصلـی و 
صاحبـان ذی حـق و واقعـی عرصه هـای منابـع 
اراده، حضـور و مشـارکت  طبیعـی دانسـت و 
فعـال آنـان در حفاظـت، احیـاء، بهره بـرداری و 
توسـعه منابـع طبیعـی را  از اصـول الینفـک و 
سیاسـت های راهبـردی اداره متبوعـش قلمداد 
نمـود و اظهـار کـرد: »در رویکـرد جدیـد اداره 
کل منابـع طبیعـی، مـردم و در رأس آن مـردم 
سـاکن روسـتا، بیشـترین نقش را در شکوفایی 
اقتصـاد از طریـق بهره بـرداری اصولـی و بهینه 
از عرصه هـای منابـع طبیعـی داشـته و خواهند 
داشـت.« رجبـی زاده طـرح تأسـیس صنـدوق 
حمایـت از توسـعه منابـع طبیعی اسـتان را که 
به عنـوان دومین صنـدوق کشـوری از نوع خود 
در اسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت را به عنـوان 
نمـود عینی و عملی از مشـارکت روسـتاییان و 
بهره بـرداران عرصه هـای منابع طبیعی دانسـت 
آن  در  خانـوار  هـزار   5 قریـب  عضویـت  از  و 
صنـدوق خواسـتار عضویت و مشـارکت حداقل 
20 هـزار خانـوار بهره بـردار عرصه هـای منابـع 

طبیعـی در آن خبـر داد. 

سه شهرستان جنوب کرمان 
در فهرست بیشترین آمار 

سرشماری اینترنتی
معـاون فنـی سـتاد سرشـماری نفـوس و 
مسـکن اسـتان کرمـان گفـت: »بـر اسـاس 
اعـالم مرکز آمـار، شهرسـتان های بردسـیر، 
رودبارجنـوب، منوجـان، قلعـه گنـج، رابـر و 
اسـتان  شهرسـتان های  ازجملـه  سـیرجان 
ثبت نـام  تعـداد  بیشـترین  کـه  هسـتند 
را  مسـکن  و  نفـوس  سرشـماری  اینترنتـی 
تاکنـون داشـته اند.« بـه گـزارش ایرنـا زهرا 
سرشـماری  سـتاد  نشسـت  در  تیمـوری 
بـا شـهرداران، دهیـاران  و مسـکن  نفـوس 
محـل  در  شهرسـتان  ایـن  بخشـداران  و 
فرمانـداری رفسـنجان افـزود: »از سـوم مهر 
اینترنتـی سرشـماری  امسـال کـه ثبت نـام 
شهرسـتان  آغازشـده،  مسـکن  و  نفـوس 
قلعـه گنـج رتبـه چهارم اسـتان را به دسـت 
»به طـور  کـرد:  تصریـح  وی  اسـت.«  آورده 
هـر  بـرای  اینترنتـی  سرشـماری  میانگیـن 
شهرسـتان در اسـتان کرمـان 33 درصـد در 
نظر گرفته شـده اسـت و در رفسـنجان فقط 
سـه درصد مـردم ثبت نـام اینترنتـی خود را 

انجـام داده انـد.«

کرمان ویچ

در  کارگاهـی 
شـهر  حاشـیه 
کرمان کشـف  شـده 
روغـن  آن  در  کـه 
 موتـور سـوخته را با 
روغـن  موتورهـای 
فلـه بی کیفیـت مخلـوط و در قالـب 
خارجـی  معتبـر  موتورهـای  روغـن  

می کردنـد. بسـته  بنـدی 
پیـش  چنـدی  کـه  موضوعـی 
اتحاد یـه  عبـاس سـماواتی، رییـس 
السـتیک،  فروشـند گان  صنـف 
روغـن ترمـز و فیلتـر تهـران دربـاره 
مطـرح  تقلبـی  موتورهـای  روغـن  
کـرده بـود، در کرمـان دیده شـد. او 
بـه تسـنیم گفتـه بـود »50 درصـد 
روغـن موجـود در بازار تقلبی اسـت.

اگـر روغنـی تحـت لیسـانس تولیـد 
شـود بایـد برگ سـبز داشـته باشـد 
تحـت  روغن هـا  از  هیچ کـدام  امـا 
لیسـانس نیسـتند. تولیدکنندگان با 

خریـد روغن سـوخته و تغییر شـکل 
ظاهری آن به صورت غیراسـتاندارد و 
بـا بسـته بندی های شـکیل و عالمت 
بـا  را  خـود  محصـوالت  اسـتاندارد 
قیمت هـای بـاال می فروشـند.« حاال 
چیـزی شـبیه بـه همیـن حرف های 
سـماواتی در کرمـان رخ داده اسـت 
و یـک کارگاه تولیـد روغـن  موتـور 
»زنگی آبـاد«  نزدیکـی  در  تقلبـی 
البتـه  اسـت.  کشف شـده  کرمـان 
تولیـدی  جنـس  تنهـا  روغن موتـور 
کـه  آن طـور  و  نبـوده  کارگاه  ایـن 
صنعـت،  سـازمان  عمومـی  روابـط 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان به 
»پیـام مـا« می گویـد در ایـن کارگاه 
و  رادیاتـور  آب  یـخ،  ضـد  گریـس، 
روغـن هیدرولیـک هم تولیـد و انبار 

اسـت.  می شـده 
بسته بندی در روغن های 

خارجی معتبر
بـه گفته علیرضـا ابوالحسـنی، در 

ایـن کارگاه روغن موتـور سـوخته بـا 
فلـه ای بی کیفیـت  روغن موتورهـای 
ترکیب می شـده و سـپس این روغن 
را در قالـب روغن موتورهـای معتبـر 
می کردنـد.  بسـته بندی  خارجـی 
بـرای ایـن کار هـم چندین دسـتگاه 
لیبـل  سـاخت  و  بنـدی  بسـته 
بـردن  از  وجـود داشـته اسـت. وی 
بـرای  از آن هـا  برندهایـی کـه  نـام 
بسـته بندی روغـن تقلبـی اسـتفاده 
می شـده خـودداری کـرد امـا گفـت 
کـه تقریبـاً از اکثـر برندهـای معتبر 

می کردنـد. اسـتفاده  خارجـی 
ارسال به کرج  و تهران

بـه  پاسـخ  در  ابوالحسـنی 
تقلبـی  روغن هـای  »آیـا  این کـه 
تولیدشـده در ایـن کارگاه در کرمان 
»مشـخص  گفـت:  توزیع شـده اند« 
نیسـت. تعـدادی فاکتـور در کارگاه 
وجـود داشـته کـه نشـان می دهـد 
تهـران  و  کـرج  بازارهـای  بـرای 

می فرسـتاده اند امـا هنـوز مشـخص 
نیسـت کـه در کرمـان هـم توزیـع 
معـاون  خیـر.«  یـا  می کرده انـد 
بازرسـی سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجارت اسـتان هـم در این خصوص 
بـه »پیـام مـا« گفـت کـه »قطعـاً 
روغن هـای  ایـن  داشـتند  قصـد 
کننـد  عرضـه  شـهر  در  را  تقلبـی 
چراکـه میـزان روغن های انبارشـده 
کـم نبوده اسـت اما هنـوز نمی دانیم 
کـه پیش ازاین هـم روغـن تقلبی از 

یـا خیـر.«  توزیع شـده  کارگاه  ایـن 
محسـن میرزایی همچنیـن از انجام 
آزمایش هـای بیشـتر برای مشـخص 
شـدن جزئیـات ریز ماجرا خبـر داد.

کشف بیش از 300 کارتن 
محصول تقلبی

تـا   300 بیـن  وی،  گفتـه  بـه 
400 کارتـن از محصـوالت مختلـف 
مثـل روغن موتـور و مکمـل بنزیـن 
اسـت.  کشف شـده  کارگاه  ایـن  در 
از چنـد  ایـن در حالـی اسـت کـه 

سـال پیـش اسـتفاده از مکمل هـای 
بنزیـن به طورکلـی در ایـران ممنوع 
شـده امـا در ایـن کارگاه ایـن نـوع 
محصـوالت هـم کشـف شـد. تعـداد 
موجـود  تقلبـی  محصـوالت  بـاالی 
در ایـن کارگاه بـه حـدی بـوده کـه 
مصطفی زریسـفی، معـاون بازرگانی 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
بـا  کوتـاه  گفت وگـوی  در  اسـتان 
»پیـام مـا«، از آن به عنـوان »تقلـب 

می کنـد. یـاد  بـزرگ« 

کشف کارگاه تولید روغن موتور 
تقلبی در حاشیه کرمان

نماینده ولی فقیه در اسـتان و امام جمعه 
بـه  )ع(  حسـین  »امـام  گفـت:  کرمـان 
شـهادت رسید تا جامعه اسـالمی را نجات 
به عنـوان  نااهـل  فـردی  نگـذارد  و  دهـد 
خلیفـه خـود را بـر جامعه تحمیـل کند.«

بـه گـزارش ایرنـا آیـت اهلل سـید یحیی 
جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در  جعفـری 
کرمـان در مصـالی امـام علـی )ع( افـزود: 

عاشـورا  واقعـه  در  )ع(  حسـین  »امـام 
پیروز شـد و شـهادت امام سـوم شـیعیان 
بـرای همیشـه طومـار بنی امیـه را از میان 
برداشـت.« وی بیـان کـرد: »مؤمـن بایـد 
بـرای رسـیدن به اهـداف عالی و سـعادت 
خـود را فـدا کنـد و بـرای شـهادت آمـاده 
باشـد. امام حسـین )ع( فرمودند من مرگ 
را عین خوشـبختی و زندگی با سـتمگران 

وی  می دانـم.«  دردنـاک  شـکنجه ای  را 
اینکـه  به حکـم  مـا  »همـه  کـرد:  اظهـار 
مسـلمان و شـیعه هسـتیم بایـد سـخنان 
را  شـهیدان  سـاالر  بزرگمـان  پیشـوای 
مدنظـر قـرار دهیم و توجه داشـته باشـیم 
کـه شـهادت در راه خـدا آرزوی اولیـاءاهلل 
بـوده و هسـت.« آیـت اهلل جعفـری گفـت: 
»اسـاس سـعادت جامعه اسـالمی بستگی 
بـه میزان تقـوای آحاد مختلف مـردم دارد 
و هرچه تقوا بیشـتر باشـد ثمـرات و نتایج 

آن بیشـتر خواهـد بـود.«
امام جمعـه کرمـان در بخـش دیگـری 
مهـر   16 »جمعـه  گفـت:  سـخنانش  از 
پنجـم محرم مصـادف بـا سـالروز بمباران 
شـیمیایی کرمانشـاه توسـط جنایتـکاران 
بـه  اسـت. « وی  بعثـی در سـال 1366 
افـزود:  و  کـرد  اشـاره  تحمیلـی  جنـگ 
»هـدف از راه انداختـن جنـگ تحمیلـی 
برانـدازی جمهـوری اسـالمی ایـران بود و 

آمریـکا و سـایر دشـمنان ایـران اسـالمی 
اسـالمی  جمهـوری  نظـام  می خواسـتند 
ایـران را از میـان بردارنـد زیـرا احسـاس 
خطـر می کردنـد و البتـه بایـد احسـاس 
بیـان  جعفـری  آیـت اهلل  کننـد.«  خطـر 
جمهـوری  نظـام  کـه  زمانـی  »از  کـرد: 
اسـالمی ایـران بـه رهبـری امـام خمینی 
)ره( بـه وجـود آمـد جلـوی چپاولگـری و 
مداخله هـای ایـن رژیم پلید گرفته شـده و 
ایـن واضح اسـت.« وی گفت: »با مقایسـه 
زمـان کنونـی بازمـان طاغـوت می بینیـم 
رژیـم طاغـوت همـه آنچه را که در کشـور 
آمریکایی هـا  بـه  می خـورد  چشـم  بـه 

داد.« اختصـاص 
وی تأکیـد کـرد: »جنایتـکاران در زمان 
جنـگ تحمیلـی بـه مـا رحـم نکردنـد اما 
بـه فضـل خـدا و به رغـم همـه توطئه هـا 
را  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  نتوانسـتند 
ولی فقیـه  نماینـده  درآورنـد.«  پـای  از 

در اسـتان کرمـان همچنیـن بـه سـالروز 
بـه  همدانـی  حسـین  سـردار  شـهادت 
دسـت تروریسـت های تکفیـری اشـاره و 
اضافـه کـرد: »امـروز بین آمریکا و روسـیه 
برگـزاری  خواهـان  ایـران  اسـت،  بحـث 
انتخابـات در سـوریه اسـت و می خواهـد 
همـان فـردی را که مـردم انتخـاب کردند 
شـود.«  انتخـاب  رئیس جمهـور  به عنـوان 
وی گفـت: »اما آمریکا و کشـورهایی دیگر 
میـان  از  سـوریه  نظـام  بایـد  می گوینـد 
دیگـر  رئیس جمهـوری  و  برداشـته شـود 
روی کار بیایـد.« آیـت اهلل جعفـری افـزود: 
»ایـران تکلیـف خـود را در همـه مراحـل 
هـم  بعدازایـن  و  داده  انجـام  به خوبـی 
به خوبـی انجـام می دهـد.« وی اظهار کرد: 
»آمریکایی ها و دشـمنان بشـریت تصمیم 
گرفته انـد نظـام سـوریه را از پـای درآورند 
زیـرا تنهـا رژیمـی کـه ایسـتاده و تسـلیم 

نشـده سـوریه اسـت.«

امام جمعه کرمان: 

امام حسین )ع( شهید شد تا جامعه اسالمی را نجات دهد
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رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان 
بـا اشـاره به اینکـه حرمت مـردم در همه 
ابعـادش باید حفظ شـود، گفـت: »عدالت 
وقتـی مفید اسـت و کام مردم را شـیرین 
می کنـد کـه آمیختـه بـه کرامت انسـانی 
و اخـالق اسـالمی باشـد و نادیـده گرفتن 

حقوق شـرعی و قانونی افـراد برای تأمین 
عدالـت و امنیـت فی الواقع یـک عدالت با 

امنیـت معیـوب و ناپایدار خواهـد بود.«
بـه گـزارش خبرگـزاری ایسـنا، یـداهلل 
مقامـات  مشـترک  نشسـت  در  موحـد 
انتظامـی  بـا فرماندهـان  قضائـی اسـتان 

اسـتان بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه 
ناجـا که پنج شـنبه گذشـته برگزار شـد، 
اظهـار کـرد: »فرهنـگ قانـون مـداری و 
رعایـت حقوق شـهروندی بایسـتی حاکم 
و  ناجـا  سـازمانی  رفتارهـای  کلیـه  بـر 
دسـتگاه قضائی باشـد و هرگونه تخطی از 
ضوابـط بایـد مورد سـرزنش قـرار گیرد.«
اسـتان  قضائـی  ارشـد  مقـام  ایـن 
و  هـا  فـداکاری  بـه  نهـادن  ارج  ضمـن 
نیـروی  جان برکفـان  مردی هـای  دالور 
انتظامـی، عنـوان کـرد: »ناجـا بـه عنوان 
یـک مأمـن و تکیـه گاه برای ملـت بزرگ 
موحـد  می نمایـد.«  نقـش  ایفـای  ایـران 
خاطرنشـان کـرد: »ناجـا در سـایه قانـون 
مـداری و بهـره گیـری از تمـام ظرفیت ها 
و توانمنـدی هـای خـود بـرای گسـترش 
از  مـردم  آسـایش  و  امنیـت  تعمیـق  و 

هیـچ کوششـی دریغ نورزیده و خسـتگی 
عمـل  خـود  مأموریت هـای  بـه  ناپذیـر 

 » می کننـد.
رییـس شـورای قضائـی اسـتان کرمان 
در ادامـه بـا بیـان اینکـه الزمـه برقـراری 
امنیت،اقتـدار پلیس اسـت اما ایـن اقتدار 
ترحـم  و  عدالت،مـروت  بـا  همـراه  بایـد 
باشـد، ادامـه داد: »اگـر پلیـس بـا اقتـدار 
و  امنیـت  اسـالمی  اخـالق  بـه  آمیختـه 
کـرد  تأمیـن  جامعـه  بـرای  را  آرامـش 
مأموریـت خـود را به خوبـی بـه سـرانجام 

رسـانده اسـت.« 
نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در اسـتان 
کرمـان ابراز کـرد: »یکـی از مصادیق بارز 
نهی از منکر در جامعه خشـکاندن ریشـه 
آسـیب های اجتماعـی اسـت.« ایـن مقام 
قضایـی گفـت: »اسـتقرار نظـم و تأمیـن 

عدالـت  اجـرای  بـرای  تـالش  و  امنیـت 
و بـاال بـردن ضریـب احسـاس عدالـت و 
امنیـت در جامعه با مشـارکت شـهروندان 
و مبتنـی بـر قانـون و حقـوق شـهروندی 

امـکان پذیر اسـت.«
 موحـد بیان کـرد: »یکـی از ضروریات 
جامعـه امـروز مـا این اسـت کـه تدابیری 
از ورود پرونده هـای  اندیشـیده شـود تـا 
دادگسـتری  محاکـم  بـه  اهمیـت  کـم 
جلوگیـری بـه عمل آیـد.« نماینـده عالی 
راه  بـه  کرمـان  اسـتان  در  قضائیـه  قـوه 
انـدازی سـامانه ابـالغ الکترونیکـی اوراق 
قضائـی »ثنـا« اشـاره کـرد و افـزود: »راه 
انـدازی این سـامانه  در کاهـش هزینه ها 
و تسـریع در امـور قضائـی مؤثـر اسـت و 
بخشـی از ظرفیـت نیروی انسـانی نیروی 

انتظامـی آزاد مـی شـود.«

رییس کل دادگستری کرمان تأکید کرد

حفظ حرمت مردم در همه ابعاد

 خبر

احتمال توزیع روغن موتور تقلبی در کرمان
اگرچـه مسـئوالن سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت کرمـان از توزیـع ایـن محصـوالت در کرمـان اظهـار 
بی اطالعـی می کننـد امـا نحـوه شناسـایی شـدن ایـن کارگاه نشـان می دهـد کـه احتمـال دارد بخشـی از 
روغن هـای تقلبـی تولیدشـده قبـاًل توزیع شـده باشـند. طبـق گفتـه معـاون بازرسـی ایـن سـازمان، یـک 
گـزارش مردمـی موجـب شـده این کارگاه شناسـایی شـود. ماجرا ازاین قرار بـوده که فردی با این سـازمان 
تمـاس می گیـرد کـه یـک وانت در حـال تخلیـه روغن موتور تقلبی اسـت. وقتی کارشناسـان صنعـت، معدن 
و تجـارت بـه محـل مراجعـه می کننـد، وانـت را متوقـف می کننـد و از همیـن طریـق موفـق بـه شناسـایی 
ایـن کارگاه می شـوند. کارگاهـی کـه بیـن 6 تـا هفـت در داشـته و صاحـب آن هنـگام مراجعـه کارشناسـان 
به سـرعت فـرار می کنـد. به طوری کـه حتـی خـودروی خـود را جـا می گـذارد و صحنـه جـرم را تـرک می کنـد. 
بـه همیـن دلیـل وقتـی افـراد سـازمان صنعـت و معـدن بـا در بسـته روبـرو می شـوند بـا پلیـس تمـاس 
می گیرنـد و پـس از صـدور حکـم از سـوی قاضی کشـیک، در نیمه شـب موفق بـه ورود به کارگاه می شـوند 

و محصـوالت تقلبـی را می بیننـد. 
میرزایـی دربـاره روغن هـای موجـود در ایـن کارگاه گفـت: »ببینیـد عـالوه بـر گالن هـای روغـن 4 لیتـری 
کـه بـه فارسـی بـر روی آن هـا نـام روغن موتورهـای معتبـر خارجـی نوشته شـده بـود، قوطی هـای روغـن 
بسته بندی شـده خارجـی کـه ناشـناخته بودنـد هـم در ایـن کارگاه وجـود داشـت که بـه نظر می رسـد قاچاق 

باشند.«

بالیی که روغن موتور تقلبی سر خودروی تان می آورد
اسـتفاده از روغن موتـور مناسـب آن قـدر اهمیـت دارد کـه کارشناسـان خـودرو می گوینـد در هـر چیـزی 
خساسـت بـه خـرج می دهیـد، در روغن موتـور ماشـینتان ایـن کار را نکنیـد. وظیفه اصلـی روغن موتـور از بین 
بـردن اصطـکاک بیـن قطعـات موتـور خـودرو اسـت. درواقـع روغن موتور با ایجـاد لغزندگـی بین اجـزای موتور 
از سـاییده شـدن آن هـا پیشـگیری می کنـد، امـا ایـن تنها خاصیـت روغن موتور نیسـت. بـه گفته کارشناسـان 
خـودرو، روغن موتـور بـه دلیـل خاصیـت خـود به  عنوان یـک عامل خنک کننـده و پخش کننـده حـرارت نیز عمل 
می کنـد. بـرای مثـال حـرارت نقاطـی ماننـد کف پیسـتون ها که بـر اثر احتراق بسـیار داغ می شـوند، به واسـطه 
پاشـیده شـدن روغـن بـه ایـن قطعه خنک می شـود، امـا هرکـدام از ایـن خاصیت هـا در صورتی وجـود خواهد 
داشـت کـه روغن موتـور مرغـوب در موتـور خـودروی شـما وجـود داشـته باشـد، زیـرا کـم بـودن یا زیـاد بودن 
روغن موتـور می توانـد باعـث ایجـاد لغزندگـی بیش ازحـد، ایجـاد اصطـکاک بیشـتر و یا خرابـی موتور شـود. اما 
اگـر روغن موتـور ماشـین شـما بیـش از زمـان معمـول کار کنـد و یـا از روغن هـای بی کیفیـت و تقلبی اسـتفاده 
کنیـد، بـه دلیـل حرکـت در موتـور و گرمایـی کـه تحمـل می کنـد، بخـش زیـادی از مواد اصلـی خود را از دسـت 
می دهـد و از دسـت رفتـن ایـن مـواد باعـث می شـود کـه اصطـکاک بیـن قطعـات موتـور افزایـش پیـدا کنـد و 
درنتیجـه موتـور بیشـتر گـرم شـود. ایـن گـرم شـدن بیش ازحـد باعـث می شـود یـک سـری از قطعـات اصلـی 
موتـور ماننـد پیسـتون، یاتاقـان، بلبرینگ هـا، کاسـه نمدها و برخـی قطعـات دیگـر آسـیب جدی ببیننـد و حتی 

موتور ماشـینتان بسـوزد.
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کاغذ اخبار

پیـام مـا- نزدیک تـر شـدن بـه 
تیم هـای  حسـاس  بـازی  زمـان 
فوتبـال ایـران و کـره بـا افزایـش 
ایـن  برگـزاری  بـه  واکنش هـا 
مواجـه  عاشـورا  شـب  در  دیـدار 

اسـت. شـده 
کـه  بـود  مهرمـاه  سـیزدهم 
شـورای عالـی امنیـت ملـی مجوز 
برگـزاری بـازی ایـران و کـره در 
چهارچـوب رقابت هـای مقدماتـی 
جـام جهانی روسـیه را صادر کرد. 
بـازی که بـا توجه به هفـت امتیاز 
بـودن دو تیـم، از اهمیـت خاصی 

ایـن  از  هرکـدام  رسـیدن  راه  در 
تیم هـا بـه جـام جهانی برخـوردار 
اسـت. شـورای عالـی امنیـت ملی 
وقتـی وارد ماجرا شـد که آیت اهلل 
یـزدی از برگـزاری ایـن بـازی در 
شـب عاشـورا انتقاد کـرد و مهدی 
تـاج، رییـس فدراسـیون فوتبـال 
تکلیـف  کـه  کـرد  اعـالم  ایـران، 
در  جنوبـی  کـره  و  ایـران  بـازي 
شـب عاشـورا را مسـئوالن عالـي 
اگرچـه  می کننـد.  تعییـن  نظـام 
شـورای عالـی امنیـت ملـی مجوز 
برگـزاری ایـن بـازی، کـه سـاعت 

در  جـاری  هفتـه  سه شـنبه   18
ورزشـگاه آزادی برگـزار می شـود، 
همچنـان  امـا  کـرده  صـادر  را 
دارد.  ادامـه  آن  بـه  واکنش هـا 
اظهارنظـر  دو  هـم  گذشـته  روز 
متفـاوت دربـاره این بازی منتشـر 
کرمانـی  موحـدی  آیـت اهلل  شـد. 
بهتـر  بـرای  را  پیشـنهاد هایی 
شـب  در  بـازی  شـدن  برگـزار 
عاشـورا ارائـه کـرد و حسـین اهلل 
کـرم، از چهره های شـاخص انصار 
حـزب اهلل، شـدیداً با برگـزاری این 

فوتبـال مخالفـت کـرد.

ادامه واکنش ها به برگزاری بازی ایران و کره در شب عاشورا

انصار حزب اهلل به میدان آمد

 خبر

سخنگوی وزارت خارجه به 
ادعاهای مقام اماراتی پاسخ 

داد
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان 
اظهـارات وزیر مشـاور در امور خارجی امارات و 
تکرار ادعای بی اسـاس ارسـال سـالح به یمن 
از سـوی جمهـوری اسـالمی ایـران را تکذیب 
خبرآنالیـن  خبرگـزاری  گـزارش  .بـه  کـرد 
بهرام قاسـمی افـزود: »کشـورهایی که جنگی 
ظالمانـه علیـه مـردم بـي دفـاع یمـن را آغـاز 
کـرده انـد پس از گذشـت یـک سـال و نیم از 
آغـاز ایـن تجـاوز و انجام جنایـات متعدد علیه 
مـردم یمن سـعي دارند شکسـت فضاحت بار 
خـود را با چنین ادعاهایـی توجیه کنند.« وی 
بـه کشـورهایي کـه تحمـل کمتریـن تبعـات 
جنگ را ندارند توصیه کرد در دام سیاسـتهای 

نیفتند. افروزانـه  جنگ 

شکایت از یالثارات
 به ثبت رسید

شـکایت مانی حقیقـی کارگـردان و بازیگر 
سـینمای ایـران از نشـریه یالثارات ثبت شـد. 
یالثـارات  نشـریه  توهین آمیـز  متـن  انتشـار 
در مـورد سـه سـینماگر، موجـب شـد ایـن 
هنرمنـدان واکنـش خـود را بـه ایـن متـن به 
شـیوه های مختلف نشـان دهند. از میان اصغر 
فرهـادی، ترانه علیدوسـتی و مانی حقیقی که 
در متـن منتشـر شـده در تاریـخ چهارشـنبه 
دهم شـهریورماه نشـریه یالثارات مورد توهین 
قـرار گرفته بودند، شـکایت حقیقـی در دادگاه 
بـه ثبت رسـیده اسـت. فرهـادی پیـش از این 
در گفت و گویـی کـه بـا »خبرآنالین« داشـت، 
اعـالم کـرده بـود، ایـن موضـوع را با شـکایت 
رسـمی پیگیـری خواهـد کـرد، امـا تاکنـون 
خبـری در مـورد ثبـت شـکایت ایـن هنرمند 
منتشـر نشده اسـت. همین طور در مورد شیوه 
پیگیری این موضوع از سـوی علیدوسـتی نیز 
خبـری در دسـت نیسـت. در عیـن حـال کـه 
موضوع شـکایت حقیقی از یالثارات در جریان 
اسـت،  طـی هفتـه پیـش رو، دسـت اندرکاران 
ایـن نشـریه در دادگاه مطبوعـات نیـز حضـور 
پیـدا خواهنـد کـرد و در مـورد اتهامـات دیگر 

پاسـخگو خواهنـد بود.

الریجانی: 

قصد کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری 

96 را ندارم
شـورای  مجلـس  رئیـس  نوشـت:  ایلنـا 
اسـالمی تاکید کـرد: نامـزد انتخابات ریاسـت 
جمهـوری در سـال 96 نخواهـم شـد . علـی 
اردشـیر الریجانی در حاشـیه نشسـت شورای 
اداری کهگیلویـه در دهدشـت گفـت : قصـد 
نامـزدی در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
96 را نـدارم . وی شـایعات کاندیداتـوری خود 
را در ایـن انتخابـات رد کرد . الریجانی چینش 
کنونـی مجلـس شـورای السـالمی را مطلوب 
ارزیابـی کـرد و اظهـار داشـت : مجلـس دهم 
از مجلـس نهـم فعـال تـر اسـت . وی افـزود: 
مصوباتـی را در سـفر دو روزه بـه کهگیلویـه و 
بویـر احمـد در نظر مـی گیریم که بـرای رفع 

محرومیـت هـای ایـن اسـتان موثر باشـد .

توکلی:

با فساد مبارزه نکنیم 
نظام را ساقط می کند

ایسـنا نوشـت: احمد توکلـی با بیـان اینکه 
اگـر با فسـاد مبـارزه نکنیـم حتمـا جمهوری 
اسـالمی را سـاقط می سـازد، گفت: فسـاد هر 
حکومتی را سـاقط می کند و این مسـاله فقط 
مربـوط بـه جمهـوری اسـالمی نیسـت. او در 
برنامه تلویزیونی دسـتخط گفت: فساد  تهدید 
نمـی کند بلکـه در حـال خراب کـردن اوضاع 
اسـت، تهدیـد مربـوط بـه زمانی می شـود که 
اتفاقـی رخ نـداده باشـد، بله من ایـن را عرض 
مـی کنـم؛ مـن سـال 46 فعالیـت سیاسـی را 
شـروع کـردم و تاکنـون کـه درخدمـت شـما 
هسـتم بـا ایـن تجربـه بـه آینـده می نگـرم و 
عقیـده ام بر این اسـت که جمهوری اسـالمی 
تا چشـم کار می کند و افـق را می بیند کودتا 
نمی انـدازد و با ترکیب سیاسـی اجتماعی که 
دارد معلـوم نیسـت کـه کودتـا شـود، تجـاوز 
نظامـی هـم آن را برنمـی انـدازد، چـون مردم 
ایـران نشـان داده انـد وقتـی پـای بیگانـه بـه 
میـان مـی آیـد متحـد مـی شـوند، انقـالب 
مخملـی هـم نتیجـه ای نمـی دهد، امـا اگر با 
فسـاد مبـارزه نکنیم حتما جمهوری اسـالمی 
را سـاقط مـی سـازد؛ فسـاد هـر حکومتـی را 
سـاقط مـی کند و این مسـاله فقـط مربوط به 

جمهوری اسـالمی نیسـت.

ایـران  اسـالمی  جمهـوری  رییـس 
در  عالقه مندیـم  »مـا  کـرد:  اظهـار 
کـه  پسـاتحریم  و  پسـابرجام  شـرایط 
سـمت  بـه  فراوانـی  سـرمایه گذاری های 
در  هـم  مالـزی  شـده،  سـرازیر  ایـران 
بخش هـای مختلف حضورداشـته باشـد.« 
روحانـی همچنیـن اعالم کرد کـه تهران و 
کواالالمپـور مصمم هسـتند سـطح روابط 
خـود را در مرحلـه نخسـت بـه دوره قبـل 
از تحریم هـا بازگردانـده و در مرحله بعدی 
نیـز به سـرعت میـزان مبـادالت خـود را 
بـه دو برابـر افزایـش دهنـد. بـه گـزارش 
ریاسـت جمهـوری،   اطالع رسـانی  پایـگاه 
عصـر  روحانـی  حسـن  حجت االسـالم 
دیـروز در نشسـت مشـترک مطبوعاتی با 
محمـد نجیب رزاق نخسـت وزیر مالزی در 
کواالالمپـور اظهـار داشـت: »مـا همچنین 
تصمیـم داریـم سـال 2016 میـالدی را 
تقویـت  و  توسـعه  در  تحـرک  سـال  بـه 
روابـط مشـترک در حوزه هـای اقتصـادی 

مبـدل  فرهنگـی  و  علمـی   ، سیاسـی   ،
کنیـم.« روحانـی کـه پـس از مذاکـرات 
خصوصـی با نخسـت وزیر مالزی و شـرکت 
در نشسـت مشـترک هیأت های عالی رتبه 
دو کشـور، بـا خبرنگاران سـخن می گفت، 
بـا ابـراز قدردانـی از میهمان نـوازی ملت و 
دولـت مالـزی، گفـت: »روابـط بـا آسـیا و 
ازجمله کشـور دوسـت و برادرمـان مالزی 
در سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی 
رییـس  دارد.«  ویـژه ای  جایـگاه   ، ایـران 
جمهـور بابیان اینکه ایـران و مالزی دارای 
روابـط بسـیار خـوب و برادرانـه ای بوده اند 
امـا در سـال های اخیر به دلیـل تحریم ها، 
روابـط اقتصـادی دو کشـور کاهش یافتـه 
گرفتیـم  تصمیـم  »امـروز  گفـت:  اسـت، 
سـطح روابط را در مرحله نخسـت به دوره 
پیـش از تحریم ها بازگردانیـم و در مرحله 
برابـر  دو  بـه  را  آن  به سـرعت  نیـز  بعـد 
افزایـش دهیـم.« رییـس جمهـور تصریح 
کـرد: »فضـای بسـیار خوبی بـرای فعالیت 

و  مالـزی  در  ایرانیـان  سـرمایه گذاری  و 
مالزیایی هـا در ایـران وجـود دارد کـه دو 
دولـت از ایـن مسـیر حمایت و پشـتیبانی 
در  اینکـه  بابیـان  روحانـی  می کننـد.« 
دو نشسـتی کـه بـا نخسـت وزیر مالـزی 
داشـتیم دربـاره راه های حرکت سـریع در 
رونـد همکاری هـا گفت وگـو و تبادل نظـر 
کردیـم، گفت: »مهم ترین مسـاله تسـریع 
بانکـی  روابـط  بـه  در تحـرک بخشـیدن 
دو کشـور اسـت.« وی افـزود: »ایـران از 
مالزیایـی  شـرکت های  سـرمایه گذاری 
در بخش هـای نفـت ، گاز و پتروشـیمی 
. دو کشـور همچنیـن  حمایـت می کنـد 
می تواننـد در زمینـه صنایـع غذایی حالل 
باهم مشـارکت و همکاری کنند.« روحانی 
با اشـاره بـه پیشـرفت های ایـران و مالزی 
»دو  گفـت:   ، پیشـرفته  فناوری هـای  در 
کشـور توافـق کردنـد کـه همکاری هـای 
و  دانشـگاهی  بخش هـای  در  را  خـود 
فناوری توسـعه بخشـند.« رییـس جمهور 

دو  همکاری هـای  تقویـت  بـه  ادامـه  در 
کشـور در عرصـه توریسـم و گردشـگری 
اشـاره کرد و افزود: »ایـران و مالزی دارای 
جذابیت هـای توریسـتی هسـتند و مـردم 
دو کشـور می تواننـد از ایـن جاذبه ها لذت 
ببرنـد . همچنین زمینه هـای فراوانی برای 
سـرمایه گذاری در بخـش صنعت توریسـم 
مشـارکت  از  مـا  کـه  دارد  وجـود  ایـران 
سـرمایه گذاران مالزیایـی در ایـن زمینـه 

اسـتقبال می کنیـم.« روحانـی همچنیـن 
بـه موضـوع روغـن پالـم کـه مالـزی یکی 
از صادرکنندگان آن اسـت، اشـاره و بابیان 
اینکـه نخسـت وزیر مالـزی اشـاره دارنـد 
کـه مالزیایی هـا از ایـن روغـن اسـتفاده و 
سـالمتی آنـان نیـز خـوب اسـت، گفـت: 
روغـن  ایـن  ویژگی هـای  تبییـن  »بـرای 
ازلحـاظ سـالمتی ، ما منتظر سـفر هیاتی 

از طـرف مالـزی بـه ایـران هسـتیم.«

حسن روحانی:

سرمایه های فراوانی به سمت ایران سرازیر شده است

    دولت

ایرنـا نوشـت: مدیرعامـل شـرکت ملی 
بـا  ایـران  نفتـی  هـای  فـرآورده  پخـش 
قیمـت سـوخت  افزایـش  تکذیـب خبـر 
امسـال گفـت: »دولـت هیـچ  پایـان  تـا 
برنامـه ای بـرای افزایـش قیمـت بنزیـن 

نـدارد.« گازوییـل  و 
 منصـور ریاحـی افـزود: »شـرکت ملی 
ایـران بـه  پخـش فـرآورده هـای نفتـی 
عنـوان متولی سـوخت رسـانی در کشـور 
موضـوع افزایش قیمت سـوخت را از پایه 

بـی اسـاس و فضاسـازی مـی داند.« 
ایـن مقام شـرکت ملی پخـش فرآورده 
هـای نفتی درباره سـخنان اخیـر جایگاه 
داران دربـاره دسـتور جمـع آوری کارت 
سـوخت بنزیـن تـا 10 روز آینـده، اظهار 
کـرد: »موضوع ذکر شـده صحـت ندارد و 
شـرکت ملـی پخش فـرآورده هـای نفتی 
ایـران به هیـچ جایگاهی دسـتوری مبنی 

نـداده  سـوخت  کارت  آوری  جمـع  بـر 
شـرکت  مدیرعامـل  گفتـه  بـه  اسـت.« 
ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتـی ایران، 
هنـوز مصوبـه ای از سـوی دولـت بـرای 
حـذف کارت سـوخت بنزین ابالغ نشـده 
اسـت. ریاحـی ادامـه داد: »کارت هـای 
سـوخت بنزیـن تا زمـان ابـالغ مصوبه از 
سـوی دولـت، اعتبـار دارند.« بـه گزارش 
روابـط عمومـی وزارت نفـت بیـژن حـاج 
جایـگاه  سـندیکای  رییـس  محمدرضـا 
بـا  نشسـت  در  کشـور  سـوخت  داران 
اصحـاب رسـانه مدعی شـده اسـت که تا 
پایـان مهرمـاه بایـد کارت ها ی سـوخت 
حـذف شـود. وی همچنیـن مدعی شـده 
کـه قیمت بنزیـن تا پیش از سـال آینده 
بـه هـر لیتـر 12 هـزار ریـال می رسـد. 

قیمـت  افزایـش  محمدرضـا  حـاج 
گفتـه  و  دانسـته  قطعـی  را  سـوخت 

اسـت: »بـر اسـاس قانـون بودجـه سـال 
95، دولـت تـا پایـان سـال، بایـد قیمـت 
سـوخت )بنزیـن و گازوئیـل( را افزایـش 

دهـد.« 
داران  جایـگاه  سـندیکای  رییـس 
سـوخت کشـور بـه قیمـت هـای جدیـد 
و  کـرده  اشـاره  سـوخت  هـای  حامـل 
افـزوده اسـت: »براسـاس آخرین شـنیده 
هـا پیـش بینـی مـی شـود قیمـت هـر 
لیتـر بنزیـن معمولـی از 10 هـزار ریـال 
و  ریـال  هـزار   12 لیتـری  بـه  کنونـی 
هـر لیتـر بنزیـن سـوپر از رقـم کنونـی 
12هـزار ریال بـه 15 هزار ریال برسـد.« 
حـاج محمدرضـا همچنیـن مدعی شـده 
اسـت کـه پیـش بینـی مـی شـود قیمت 
گازوئیـل هـم از سـه هـزار و 500 ریـال 
ریـال  هـزار  پنـج  بـه  لیتـر  هـر  بـرای 

یابـد.  افزایـش 

قیمـت  شـدن  نزدیـک  بـه  توجـه  بـا 
فـارس  فـوب خلیـج  قیمـت  بـه  بنزیـن 
مسـووالن شـرکت ملی پاالیـش و پخش 
فـرآورده هـای نفتـی ایـران بارهـا اعـالم 
بـه  نیـازی  اکنـون  کـه هـم  انـد  کـرده 
سـهمیه  نـدارد.  وجـود  قیمـت  افزایـش 

خردادمـاه  پنجـم  روز  از  بنزیـن  بنـدی 
سـال 94 متوقـف و قیمـت هـا یکسـان 
سـازی شـد؛ از ایـن تاریـخ قیمـت هـر 
لیتـر بنزیـن معمولـی 10 هـزار ریـال و 
قیمـت هـر لیتـر بنزیـن سـوپر نیـز 12 

هـزار ریـال تعییـن شـد.

بنزین تا پایان سال گران نمی شود
 خبر

شعار یا حسین قطع نشود
امام جمعـه موقـت تهـران موضـع متفاوتی 
آیـت اهلل  گرفـت.  کـرم  اهلل  حسـین  بـا 
موحـدی کرمانی از تماشـاگران دیـدار ایران 
و کره خواسـت که یک لحظه شـعار یا حسـین 
را قطـع نکننـد. گزیـده اظهـارات وی را بـه 

نقـل از خبرآنالیـن بخوانیـد:
 مسـأله مسـابقات فوتبـال، مسـأله عجیبـی 
شـده. از طرفـی تذکرات داده شـده بنده هم 
در ایـن رابطـه تذکر می دهـم. از طرفی اظهار 
می کننـد که اگـر آن را در ایران تعطیل کنیم 

توالـی فاسـد زیادی خواهد داشـت
  بهتـر اسـت بازی در فضایی کامالً حسـینی 
وارد  زمینـه  ایـن  در  مـن  شـود.  برگـزار 
قـرار  اگـر  کـه  بگویـم  بایـد  امـا  نمی شـوم 
است شـب عاشـورا مسـابقات فوتبال انجام 
بگیـرد، دقـت کنیـد که فضـای مسـابقه باید 
باشـد،  کربالیـی  و  عاشـورایی  درصـد  صـد 
درودیـوار آنجـا بایـد سـیاه پوش شـود، تمام 
فضـا سـیاه پوش شـود و فریـاد یا حسـین از 
میـان جمعیـت پیوسـته بلنـد شـود. عـوض 
کفـی که در این مسـابقات زده می شـود باید 

همـه فریـاد بزننـد یـا حسـین.

مروری بر واکنش های مختلف
  آیـت اهلل یـزدی، رئیـس جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم خطاب به وزیـر ورزش: اگر این برنامه را حذف 
کنیـد هـر زیانـی ببینیـد در برابـر آن سـودی کـه از احترام عاشـورا به دسـت می آیـد، برابری می کند. از شـما 
خواهـش می کنـم ایـن محاسـبه را دقیق تـر انجـام دهند و مسـابقه را تعطیل کننـد، چراکه سـود آن در حال و 
آینـده بیشـتر خواهـد بـود ضمن تقدیر از زحماتی که کشـیده اند./ من شـما را نصیحت نمی کنم بلکه از شـما 
می خواهـم ایـن بررسـی را انجـام دهیـد و اگـر قرار اسـت تعطیل شـود بهتر از حرمت شـکنی اسـت. اگر قرار 
باشـد که برای حفظ حرمت عاشـورا قبل از مسـابقه مداحی صورت بگیرد، پس از گل توسـط ایران آیا کسـی 

خوشـحالی نخواهـد کـرد و آیا می توان جلوی خوشـحالی مـردم را گرفت؟
  علـی مطهـری، نایـب رییـس مجلـس خطـاب بـه آیـت اهلل یـزدی: بـه نظـر می رسـد کـه ابـراز حساسـیت 
بیش ازحـد نسـبت بـه ایـن موضـوع، امـری ضدتبلیـغ دین به شـمار مـی رود. فرضاً مـردم برای گلی کـه ایران 
به کره جنوبی بزند خوشـحال شـوند و عده ای ابراز شـادی کنند آیا این امر به معنی خوشـحالی و شـادی برای 
شـهادت امام حسـین علیه السـالم و هتک حرمت و اهانت به سـاحت سیدالشهداسـت؟ عالوه بر این که مردم 
در چنیـن موقعیت هایـی به خوبـی می دانند که چگونه رفتار کنند و چندین  سـال پیش شـبیه ایـن اتفاق برای 
مسـابقه تیم اسـتقالل تهران و دالیان چین افتاد و تماشـاگران رفتار قابل ستایشـی داشـتند./ اگر کسی بعد 
از سـال ها پـدر یـا مـادر یـا فرزنـدش را در شـب عاشـورا مالقـات کند آیا نباید خوشـحال شـود و بخنـدد چون 
حرمت آن امام عزیز را شکسـته اسـت؟! همین نگاه اسـت که باعث شـده اسـت در دو ماه محرم و صفر مردم 
ایـران مراسـم ازدواج برگـزار نکننـد./ رویکردی مانند آنچه درباره مسـابقه فوتبال ایـران و کره جنوبی ابراز 
کردیـد برایـم قابل هضـم نیسـت و معتقـدم عـده ای را از دین گریـزان می کنـد و انسـان را بـه یـاد اقدامـات 

کلیسـای کاتولیـک در قرون وسـطی می انـدازد کـه منجـر به گریز مـردم اروپا از دین شـد.
  بیانیـه حـزب اصولگـرای موتلفـه: 1. بـازی برگـزار نشـود: توجیـه مـردم بـا تبییـن سـنجیده آن به نوعی 
کـه بـا از دسـت دادن 3 امتیـاز بـازی و محرومیت احتمالـی، اهمیـت و ارزش حرمت گذاری به ایام عـزاداری و 
فلسـفه عاشـورا در جهـان اسـالم و کشـورهای جهـان تبلیـغ و تبیین شـود. 2. برگـزاری بازی بدون تماشـاچی: 
حتی المقـدور تغییـر سـاعت بـه صبـح و یـا قبـل از اذان مغـرب کـه مانـع از عـزاداری عالقه منـدان در شـب 
عاشـورای حسـینی نشـود. 3. برگـزاری بـازی بـا حضـور تماشـاچی: عـدم تصویربـرداری و نمایـش از هیجانات 
شـادی بخش تماشـاگران،  عـدم نمایـش تصویـر زننـده گل )پـس از گل( بـرای جلوگیـری از نمایـش شـادی 
احتمالی،  عدم نمایش تصویر تماشـاگران در زمان های زده شـدن گل و با وقوع حادثه هیجانی نزدیک به گل

بازی یا بدون تماشاگر برگزار شود یا 
در یک کشور دیگر

روز گذشـته حدود 40 تا 50 نفر از منتقدان 
برگـزاری بـازی ایـران و کـره بـه علـت برگـزاری 
ایـن دیـدار تجمـع کردند. گزیـده بیانیـه پایانی 
تجمـع انصـار حـزب اهلل را بـه نقـل از انتخـاب 

بخوانید: 
در  تدبیـر  عـدم  دلیـل  بـه  کـه  نگرانیـم   
قرعه کشـی مسـابقات مقدماتـی جـام جهانـی و 
انجـام بازی ایـران و کره جنوبی، حرمت عاشـورا 
شکسـته بشـود لـذا بـه مسـئوالن فدراسـیون 
فوتبـال، سـفارتخانه کـره جنوبـی و... مراجعـه 
کردیـم و پیشـنهاد دادیم بازی برگزار نشـود یا 

بـازی یـک روز دیگـر برگـزار شـود.
 پیشـنهاد دوم ایـن بـود کـه مسـابقه بـدون 
تماشـاگر برگـزار شـود تـا در صـورت گل زدن، 
کـه  نشـود  فراهـم  احتمالـی  شـادی  بسـتر 
مسـئوالن معتقـد بـه برگـزاری بـازی بـا حضـور 
جلـوی مسـائل  گفته انـد  و  بودنـد  تماشـاگران 

می گیرنـد. را  احتمالـی 
 از قـوه قضاییـه درخواسـت داریـم باکسـانی 
کـه بسترسـاز تصمیـم برگـزاری بازی هسـتند، 

برخـورد شـود.
 نگـران هسـتیم حرمت شـکنی عاشـورای 88 

در ایـن بـازی تکـرار شـود.



شماره پیاپی 741  
شنبه 17 مهرماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 4

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کرمون

فـرزوان در خصـوص چگونگـی 
و  راهنمایـی  اداره  بـه  ورود خـود 
رانندگـی مـی گویـد کـه در سـال 
1346 در دانشـگاه پلیس پذیرفته 
صـورت  بـه  زمـان  آن  شـدم. 
دانشـجویان  و  پرسـنل  گزینشـی 
اغلـب  کردنـد.  مـی  انتخـاب  را 
در  تحصیـل  بـرای  کـه  کسـانی 
دانشـگاه پلیس انتخاب می شـدند 
از نظـر علمـی در رتبـه هـای اول 
فـارغ التحصیلی دبیرسـتان بودند. 
بـر  عـالوه  پلیـس  دانشـگاه  در 
تحصیالت علمی، شـرایط فیزیکی 
جویـان  دانـش  بـود.  مهـم  هـم 
در یـک دوره 4 سـاله، واحدهـای 
نظامـی و حقوقی را مـی گذراندند 
از  علـوم  لیسـانس  درجـه  بـا  و 
مـی  التحصیـل  فـارغ  دانشـگاه 
شـدند. در سـال 1350 از دانشگاه 
فـارغ التحصیـل شـدم و بـا درجه 
سـتوان دومـی در اهـواز خدمـت 
سـال  تـا  کـردم.  شـروع  را  خـود 
1357 در اهـواز بـه انجـام وظیفـه 
مشـغول بـودم و سـال 1357 بـه 
زادگاهـم  کرمـان بازگشـتم و تـا 
سـال 1364 در کرمـان کار کردم.  
سـپس بـه خوزسـتان و لرسـتان 
رفتـم. بعـد از آن هـم مسـوولیت 
منطقـه 3  رانندگـی  و  راهنمایـی 
تهـران را برعهـده گرفتم. ریاسـت 

راهنمایـی و رانندگـی شهرسـتان 
بروجـرد نیـز از دیگـر فعالیت های 
مـن بود. سـرانجام در سـال 1385 
بـا درجـه سـرهنگی و در سـمت 
رانندگـی  و  راهنمایـی  ریاسـت 
بازنشسـته شـدم.  اسـتان کرمـان 
بنیـاد  در  بازنشسـتگی  از  پـس 
تعاون نیـروی انتظامی بـه فعالیت 
مشـغول شـدم که مجموع خدمتم 

بـه 40 سـال مـی رسـد. 
و  راهنمایـی  کـه  بـاری  اولیـن 
رانندگـی منطقـه 15 در محـدوده 
بـارگاه امـام)ره( برقـرار شـد، مـن 
مسـوولیت آن منطقـه را عهده دار 
شـدم و ترافیک مراسـم چهلم امام 
در سـال 1368 بر عهـده بنده بود. 

ساختمان پلیس را 
با 2 میلیون تومان ساختیم

کـه  گویـد  مـی  ادامـه  در  وی 
را  کرمـان  در  کارم   58 سـال  در 
شـروع کـردم. جمعـا 3 یـا 4 نفـر 
در راهنمایـی و رانندگـی بودیـم. 
جمـع پرسـنل 20 نفـر هـم نبود. 
3 دسـتگاه ماشـین داشـتیم. اداره 
چهـارراه  رانندگـی  و  راهنمایـی 
کاظمـی مقابـل دادگسـتری بـود. 
محـل فعلـی راهنمایـی و رانندگی 
را نیـز )بلـوار جمهـوری اسـالمی( 
تیمسـار  همـکاری  بـا  مـن  بعـداً 
آن  شـهربانی  رییـس  هاشـمیان  

زمـان و بـا لطـف مهنـدس سـاوه 
)اسـتاندار( زمینی را بـرای احداث 
سـاختمان جدیـد اداره راهنمایـی 
و  گرفتیـم  نظـر  در  رانندگـی  و 
کردیـم.  آن  سـاختن  بـه  شـروع 
از  الگوگیـری  بـا  سـاختمان  ایـن 
سـاختمان راهنمایـی و رانندگـی 
مهنـدس  شـد.  سـاخته  اهـواز 
صاحـب قلم نیـز در آن زمان مدیر 
کل مسـکن کرمان بـود که در این 
زمینـه با مـا همکاری کـرد. هزینه 
سـاخت ایـن سـاختمان 2 میلیون 

تومـان شـد.
خیابان شریعتی 

را یک طرفه کردم
وضعیـت  مقایسـه  در  فـروزان 
هـای  سـال  در  کرمـان  ترافیـک 
امـروز  ترافیـک  بـا  انقـالب  اولیـه 
ابـراز مـی دارد که ترافیـک کرمان 
قدیـم با امروز بسـیار متفـاوت بود. 
سـال 1358 کـه مـن بـه کرمـان 
آمدم، افسـر بـودم و همـه کارها را 
خـودم انجـام مـی دادم. از صـدور 
کارت گواهی نامـه رانندگی گرفته 
تـا کنتـرل ترافیـک، آزمـون آیین 
نامـه، امتحان شـهر،  اجراییات و... 
پرسـنل  نفـر  سـه  دو،  کاًل   
افسـری بودیم که ترافیـک کرمان 
بـه  کرمـان  کردیـم.  مـی  اداره  را 
بزرگـی اکنـون نبـود و بـه میـدان 
آزادی محـدود مـی شـد. عبـور و 
مـرور در میـدان آزادی بسـیار کم 
بود.  سـال 64 که به تهـران رفتم، 
کرمـان 3 تقاطـع هـای چـراغ دار 
داشـت. سـال 63 برای اولین بار با 
هماهنگـی فرماندار وقـت، خیابان 
شـریعتی)از میـدان بـاغ ملـی تـا 
طرفـه  یـک  را  مشـتاق(  میـدان 
کـردم. بعـد از آن بـه تهـران رفتم. 
سـال 70 کـه برگشـتم طـرح یک 
طرفـه کـردن خیابـان شـریعتی را 
ادامه دادم و تـا میدان آزادی ادامه 

فت. یا
باید مسأله پارکینگ

 را حل کرد
در  بازنشسـته  پلیـس  ایـن 
هـای  خیابـان  ترافیـک  توصیـف 
کـه  گویـد  مـی  کرمـان  اصلـی 
ظرفیـت باالیـی از خیابـان هـای 
کرمان توسـط کسـبه پر می شود. 
کسـبه صبـح زود که بـه مغازه می 
تریـن  مناسـب  و  بهتریـن  آینـد، 
مـکان هـا را بـرای پـارک اتومبیل 
خـود در نظر مـی گیرند و از همان 
حاشـیه  روز،  ابتدایـی  سـاعات 
خیابـان هـا مملـو از ماشـین مـی 
شـود. بنابرایـن اگـر یک شـهروند 
کـه در مناطق مختلـف کار مهمی 

داشـته باشـد، نه تنهـا مکانی برای 
پـارک پیـدا نمـی کند، بلکـه برای 
مشـکل  هـم  خیابـان  در  تـردد 
خواهـد داشـت. بـا ایـن حسـاب، 
بـرای حـل مشـکل ترافیـک، ابتدا 
بایـد مسـأله پارکینـگ را حـل و 
فصـل کـرد. در نیویورک-منطقـه 
جمعیـت  تراکـم  کـه  منهتـن- 
زیـاد اسـت، بـرای روانـی ترافیـک 
و  انـد  کـرده  نصـب  پارکومتـر 
هزینـه توقـف در آن بسـیار گـران 
اسـت و مقـرون بـه صرفه نیسـت. 
در ایـن صـورت تنهـا کسـانی در 
آن جـا توقـف مـی کننـد کـه کار 
مهمـی داشـته باشـند. حـال یکی 
از معضالت ترافیـک کرمان، قضیه 
پارکینـگ اسـت و تـا ایـن مسـأله 
حل نشـود نمـی توان توقـع روانی 
ترافیـک در خیابـان هـای پرتـردد 

را داشـت.
پل باید دوربرگردان 

داشته باشد
وی ایجـاد تقاطع هـای غیر هم 
سـطح را الزمـه کنتـرل ترافیـک 
نحـوه  خصـوص  در  و  دانـد  مـی 
سـاخت صحیـح ایـن تقاطـع هـا 
مـی گویـد کـه بایـد تـالش کـرد 
تـا چـراغ قرمزهـا از کمربنـدی ها 
حذف شـوند. ایـن کار در سـالیان 
هـای  تقاطـع  احـداث  بـا  اخیـر 
قابـل  پیشـرفت  سـطح  غیرهـم 
امـا  اسـت.  داشـته  ای  مالحظـه 
هنـوز هـم در برخـی نقـاط ماننـد 
تقاطـع شـرف آبـاد، نیکـزاد و اهلل 
آبـاد چـراغ قرمزهایـی اسـت کـه 
بـا حـذف آن هـا و سـهولت تـردد 
در حاشـیه شـهر، مشـکل گردش 
اتومبیـل هـا از شـمال بـه جنـوب 

حـل خواهـد شـد.  
تقاطـع غیر هم سـطح چهـارراه 
هـای  تقاطـع  از  یکـی  احمـدی 
واجـب و الزم  شـهر بـود. منتهـا 
نـه به ایـن صورتـی که اجرا شـده 
اسـت. شـهرداری بایـد اول امالک 
اطـراف را تملـک مـی کـرد و یک 
پـل شـبدری مـی سـاخت. پلـی 
کـه دوربرگـردان داشـته باشـد و 
اتومبیـل هـا از چهار ظـرف امکان 
ایـن  در  باشـند.  داشـته  گـردش 

حالـت چـراغ قرمزهـا حـذف مـی 
سـطح  هـم  غیـر  تقاطـع  شـوند. 
همیـن  نیـز  فرهنگیـان  چهـارراه 
مشـکل را دارد و گـردش بـه چپ 
مـورد  در  دارد.  قرمـز  چـراغ  آن 
هـای  طـرح  و  احمـدی  چهـارراه 
دیگـر شـهرداری مشـکل تملـک 
دارد. دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه 
برخی از همشـهریان با شـهرداری 
همـکاری نمـی کننـد. محاسـبات 
مالـی مانـع از همـکاری آن ها می 
شـود. همـه چیز کـه پول نیسـت. 
کسـانی کـه مـی تواننـد بایـد بـه 
کمـک شـهرداری بیاینـد تا شـهر 
بهتـر و زیباتـر سـاخته  هـر چـه 
شـود. نبایـد منتظـر بود کـه همه 

کارهـا را دولـت انجـام دهـد. 
رفتار پلیس تأثیرگذار است

سـرهنگ فروزان صحبـت های 
از  ای  خاطـره  ذکـر  بـا  را  خـود 
دوران خدمـت بـه پایـان مـی برد 
و مـی گویـد کـه در سـال 1355 
خوزسـتان  در  خدمتـم  اوایـل 
افسـر موتورسـوار بـودم. وقتـی که 
مـدارس تعطیـل مـی شـدند، در 
خیابـان 30متـری اهـواز بـا موتور 
1200 سـی سـی  مـی ایسـتادم و 
از دور زدن ماشـین هـا روی خـط 
سـفید جلوگیـری می کـردم. یک 
روز اتومبیلی روی خط سـفید دور 
زد. آن اتومبیـل را متوقـف کـردم 
و گواهـی نامـه و...  از او خواسـتم. 
گفتم:»شـما دور ممنـوع زدیـد و 
تـان 20 تومـان اسـت.«  جریمـه 
جریمـه هـا نقـدی بـود. بـه ایـن 
صـورت کـه یـک قبض باطـل می 
کردیـم و بـه متخلـف مـی دادیـم 
نقـدی  صـورت  بـه  را  جریمـه  و 

دریافـت مـی کردیـم. 
طـرف  بـه  اتومبیـل  راننـده 
ماشـین خـود رفـت تـا مـدارک و 
مبلـغ جریمـه اش را بیـاورد. امـا 
دیـدم کـه پشـت فرمـان ماشـین 
زدن  دور  بـه  شـروع  و  نشسـت 
کـرد. چهـار بـار روی خط سـفید، 
صـد  اسکناسـی  گاه  آن  زد.  دور 
تومانـی را از جیبـش بیـرون آورد 
و گفت:»ببخشـید مـن پـول خـرد 
نداشـتم بـرای همیـن چهـار دور 

زدم کـه جریمـه کامـل بگیریـد.« 
مـن ناراحـت شـدم. چـون مـی 
کار  پلیـس  چشـم  مقابـل  دیـدم 
انجـام داده اسـت.   قانـون  خـالف 
گفتم:»مـن شـما را جریمـه نمـی 
کنـم. شـما پـول داریـد نیـازی به 
جریمـه نداریـد. شـما فرهنگتـان 
شـما  از  مـن  بـرود.  باالتـر  بایـد 

مـی خواهـم.«  معـذرت 
گفـت:» مـن خـالف کـرده ام و 
بایـد جریمـه شـوم.« گفتم:»عزیز 
دلـم مـن شـمار را جریمـه نمـی 
و  آمـوزش  بـه  نیـاز  شـما  کنـم. 

داریـد.« فرهنـگ 
گفت:»تـا من را جریمـه نکنید، 
از ایـن جا نمی روم.« گفتم:»شـما 
تـا صبح این جا بایسـت. من شـما 

را جریمـه نمی کنم.«
محـل  و  شـد  تمـام  کارم 
آن  کـردم.   تـرک  را  مأموریتـم 
راننـده پیـش تیمسـار فتـح اللهی 
گفتـه  و  رفتـه  شـهربانی  رییـس 
بود:»ایـن افسـر روی مـن را کـم 

اسـت.« کـرده 
تیمسـار مـی گفت:»ایـن رفتـار 
تـو آن قـدر روی این راننـده تأثیر 
گذاشـته کـه ایـن جا  آمـده و گله 

اسـت.« کرده 
 راننـده مذکـور هـم در خیابـان 
سرشناسـی  کاسـب  متـری  سـی 
بـود و در واقـع قصـد داشـت در 
خیابـان  کسـبه  و  سـکنه  برابـر 
مـن  ببینیـد  کـه  بگیـرد  ژسـت 
خـالف کردم و پـول دادم و تمام.«
 رفتـار خـوب پلیـس تاثیرگـزار 
اسـت. جریمـه یکـی از ابزارهـای 
پلیـس اسـت. اگـر بخواهـم چهل 
سـال کار خـودم را بـرای پلیـس 
مـی  کنـم،  تشـریح  جـوان  هـای 
گویـم کـه چهـل سـال خدمـت و 
مـردم داری کـردم. لطـف مردم به 
مـن نشـان دهنـده همیـن اسـت. 
هرگـز بـا تنـدی بـا مـردم برخورد 
نکـردم. مأمـوران نبایـد کاسـه داغ 
تـر از آش نباشـند. در برابـر تخلف 
اگـر موظـف بـه جریمـه هسـتند، 
جریمـه را بـا روی خـوش و آرامی 
انجـام دهنـد. هرگز دنبال حاشـیه 
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چهره درخشان
 سید علی اکبر صنعتی

بخش 5
پرورشـگاه صنعتی کرمان کـه به همت 
حاج اکبر صنعتی در سـال 1295 تاسـیس 
شـده، بزرگانـی را در دامـان خـود پرورده 
اسـت. یکی از این بزرگان»سـیدعلی اکبر 
صنعتی« اسـت. سـید علی اکبـر صنعتی 
نقاش و مجسـمه سـاز معروف ایران است. 
نوشـته  درخشـان«  هـای  کتاب»چهـره 
حبیـب یوسـف زاده به روایـت زندگی این 

هنرمند شـهیر پرداخته اسـت؛
ضربـه هـای ترکـه چـوب، کـف پـای علـی 
اکبـر را بـی حـس کـرده بـود. دیگـر درد را نمی 
فهمیـد، وقتی چند لحظه چشـم صاحب کارگاه 
را دور دیـد، در حالـی کـه اشـک مـی ریخـت، 
لنـگان لنـگان از کارگاه  قالـی بافـی پـا بـه فرار 
گذاشـت و برگشـت بـه آغـوش بـی بـی. بی بی 
وقتـی کودک دلبنـدش را با آن حـال و روز دید، 
شـروع کـرد بـه نالـه و نفرین تمـام آدمهـای بد 
روزگار و صاحب کارگاه. بی بی از روزگار شـکایت 
داشـت، نمی دانسـت کـه چرا عـده ای بی خیال 
و آسـوده خاطـر به جمع کردن ثروت مشـغولند 
و عـده ای بایـد بـه خاطر یـک لقمه نـان، کتک 
بخورنـد و زجـر بکشـند. آن شـب علـی اکبـر تا 
دیروقـت بیـدار بـود و فکـر می کـرد. شـاید اگر 
پـدرش زنده بود، آن قدر سـختی نمی کشـیدند 
و بـی بـی مجبـور نبـود شـب هـا تـا دیـر وقت 
چـرخ نخ ریسـی را بگرداند و دسـت هایش پینه 
ببنـدد. شـاید صاحـب کارگاه هـم جرئـت نمـی 
کـرد او را کتـک بزنـد. شـاید هم می توانسـتند 
برگردند به روسـتای خودشـان و همراه پدرش - 

سـیدمحمدرضا - کشـاورزی کنند.
بودنـد  وقتـی جـوان  بـی  مـی گفـت  بـی 
در روسـتای »کـرون« سـیرجان زندگـی مـی 
کردنـد، امـا بعدهـا عـده ای سـودجو زمین های 
سـیدمحمدرضا را بـا فریـب و نیرنـگ از چنگش 
درآوردنـد و او کـه دیگـر زمینـی نداشـت تـا بـر 
روی آن کار کنـد، مجبـور شـد بـا بـی بـی بـه 
کرمـان بیایـد بلکـه کاری پیـدا کنـد. بعـد از 
مدتـی آوارگـی و بیـکاری، عاقبت تصمیم گرفت 
فروشـنده دوره گـرد شـود. چندسـال بیـن راه 
کرمـان و بندرعبـاس در رفـت و آمد بـود. دزدان 
و راهزنـان، بارهـا تمام چیزهایـش را بردند، اما او 
دوبـاره از اول شـروع کرد. چاره ای نداشـت، باید 
مـی جنگید. بی بـی می گفت:»ایـن جنگ با به 
دنیـا آمدن تو، دو چندان شـد. هنوز شـش ماهه 
بـودی کـه یـک روز خبر فـوت پـدرت را آوردند. 
رفتـه بـود از بندرعبـاس کاالهایـی بـرای فروش 
بـه کرمان بیـاورد، ولی وسـط راه طاعـون گرفته 
بود.« حاال هشـت سـال از آن روزها گذشـته بود. 
بی بی هشـت سـال تمام رنج و  سـختی کشیده 
بود و علی اکبر را با تنگدسـتی بـزرگ کرده بود، 
امـا دیگـر نمی توانسـت خـرج او را بدهـد. دلش 
می خواسـت علی اکبر مدرسـه برود و سـواد یاد 
بگیـرد، امـا درس خوانـدن با دسـت خالی امکان 

نداشت.
    

علـی اکبر صبـح زود از خواب بیدار شـده بود 
و سـرگرم  بـازی بـا سـایه هـای روی دیـوار بود. 
دسـت های بی بی مـدام حرکت می کـرد و ناله 
چرخ نخ ریسـی را در می آورد. سـایه چرخ کهنه 
و فرسـوده، بـر روی دیـوار بـه انـدازه یک سـنگ 
آسـیاب دیـده مـی شـد. علـی اکبر همیـن طور 
کـه بـازی مـی کـرد، با گوشـه چشـم مراقب بی 
بـی بـود. او انگار در دنیای دیگری سـیر می کرد. 
بـه نقطه نامعلومی خیره شـده بـود و اعتنایی به 
علی اکبر نداشـت. علـی اکبـر از روی کنجکاوی 
چنـد بـار از جلـوی چشـم بی بـی ایـن ور و آن 
ور رفـت، امـا انـگار نـه انـگار! مدتـی هـم چنان 
در سـکوت گذشـت. بـی بـی کم کم برگشـت و 
نگاهش را به چشـم هـای علی اکبـر دوخت. آن 
قـدر بـه او خیره ماند کـه قطره های اشـک، نرم 
نرمـک روی گونه های پرچین و چروکش لغزید. 
علـی اکبـر نمـی دانسـت چه شـده اسـت. هیچ 
وقـت بی بـی را آن قـدر غمگین ندیـده بود. می 
ترسـید حرفی بزند و او از خشـم بر سـرش فریاد 
بزنـد. منتظر ایسـتاده بود. ناگهان بی بـی از پای 
چـرخ بلند شـد و رفت بـه طرف علی اکبـر. او را 
در بغـل گرفـت و بغض ترکید. های های شـروع 

کـرد به گریـه کردن.

اگـر از کودکـی بپرسـید که دوسـت دارد در آینـده چه کاره شـود، واژه »پلیس« 
یکـی از پربسـامدترین واژه هـا خواهـد بـود. بسـیاری از پسـران، بـه لبـاس نظامی 
عالقـه منـد هسـتند. بسـیاری از آنـان ابـزار و آالت امنیتـی از جملـه تفنـگ و ُکلـت 
و... را دوسـت دارنـد. امـا چـرخ زمـان مـی گـردد و نظرهـا تغییـر مـی کنـد و در آخر 
تنهـا گروهـی کوچـک از جامعـه لبـاس پلیـس بر تن مـی کننـد و در کار تأمین امنیت 

جامعه هسـتند. 
بخشـی از نیروهـای پلیـس بـه کار عبـور و مـرور اتومبیـل هـا و کنتـرل ترافیک شـهرها و جاده 
هـا مـی پردازنـد. پلیـس راهنمایی و رانندگـی با فعالیت های شـبانه روزی خود تـالش می کند تا 
بـا اعمـال سیاسـت هـای ترافیکی، زمینـه رفت و آمـدی سـالم و آرام را برای شـهروندان فراهم 

کنند. 
بـرای ایـن شـماره پـای صحبـت هـای یـک پلیـس باتجربـه نشسـته ایـم. سـرهنگ محمدرضـا 
فـروزان در سـال 1326 در کرمـان بـه دنیـا آمـده اسـت. وی در دهـه 40 وارد دانشـگاه پلیـس 
شـده و در نخسـتین سـال دهـه 50 پـس از دانـش آموختگـی از دانشـگاه پلیس در چهار گوشـه 
ایـران انجـام وظیفـه کـرده اسـت. وی بیـش تـر دوران خدمـت خـود را در زادگاهـش کرمـان 

گذرانـده اسـت. 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

گردشگری

کشـوری مثـل ایـران کـه دارای تمـدن و 
فرهنگ چشمگیری اسـت، شهرهای کوچک 
و بـزرگ بسـیاری دارد کـه در آن هـا شـاهد 
جاذبه هـای گردشـگری هسـتید. هـر کـدام 
از ایـن شـهرها سـوغاتی و صنایـع دسـتی 
مخصـوص بـه خـود را دارد. نکتـه ای که باید 
بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت که از بیـن این 
شـهرها کـدام یـک کمتریـن هزینـه را برای 
مسـافر رقـم می زنـد و به عنـوان شـهر ارزان 

می تـوان از آن اسـم بـرد.
بوشهر

بوشـهر، شهری اسـت که دارای جاذبه های 
آن  جملـه   از  کـه  اسـت  بسـیاری  دیدنـی 
می تـوان بـه مـوزه رئیس علـی دلـواری، قلعه 
نمکـی  گنبـد  سـحانتیر،  رافائـل،  نصـوری، 
جاشـکف موزه  دریانوردی خلیـج فارس و ری 
شـهر اشـاره کرد. سـوغاتی های زیادی در این 
شـهر اسـت که خرمـا، ارده، حلوای سـنگک، 

خـارک پختـه، ماهـی از جمله آن هاسـت. 
بروجرد

بروجـرد شـهر دیگـری  اسـت کـه دارای 
حاتـم،  قلعـه  پـل  همچـون  جاذبه هایـی 
گلدشـت، روسـتای دره صیـدی، کرکیخان و 
موزه  مردم شناسـی اسـت. کلوچه روغنی، نان 
گوشـه ای و خشـکبارها از جمله سوغاتی های 

این شهرسـتان اسـت. 
تفرش

تفـرش شـهری زیبـا کـه دارای جاذبه های 
طبیعـی بسـیاری اسـت. از ایـن جاذبه هـای 
گردشـگری می تـوان بـه آبشـار قطره بـاران، 
روسـتای خانـک، روسـتای طـالد، آب انبـار 
بلـور، چشـمه آب معدنی گراو، مسـجد جامع 
شـش نـاو و غار امجک اشـاره کرد.از سـوغات 
ایـن شهرسـتان، گـردو، بـادام، نـان تنـدی، 
شـیرینی خانگی و عسـل می توان نـام برد.در 
این شهرسـتان افـراد نامور و معروفی همچون 
پروفسـور حسـابی و پروفسور سـحابی زیسته 

است. 
کاشان

شـهر گل و گالب، کاشـان شـهری کـه 
جاذبه هایـی همچون مسـجد جامع، مسـجد 
تـاالر،  غـار  نیاسـر،  آتشـکده  بـزرگ،  آقـا 
کاروانسـرای مرنجـاب، باغ و حمام فیـن دارد.  
از سـوغات این شهرسـتان می توان به کلوچه، 

گالب و روغـن نباتـی اشـاره کـرد. 
محالت

کـه  اسـت  شـهرهایی  دیگـر  از  محـالت 
بـه شـهر گل معـروف اسـت. چشـمه  آبگرم، 
سـتون های خورهـه، آتشـکده  آتشـکوه، قلعه  
آقاخـان و غـار آزادخـان از جملـه جاذبه های 

ایـن شهرسـتان اسـت.از مراسـم های دیـدن 
سـوغاتی  اسـت.  اهواهـو  شهرسـتان  ایـن 

محـالت حلواشـکری و حلـوا ارده اسـت.
سرعین

سـرعین دیگر شهرسـتانی اسـت که دارای 
جاذبه هایـی همچـون آبگـرم، سـبالن، بـش 
باجیـالر و گاومیـش گلـی، دهکـده  صخره ای 
باسـتانی و بنـدر کلخـوران، پیسـت اسـکی 
اسـت. سـوغات معـروف ایـن شـهر عسـل و 

حلوای سـیاه اسـت. 
تویسرکان

تویسـرکان، شهرسـتانی کوهسـتانی کـه 
دارای جاذبه هـای تاریخـی و طبیعـی بسـیار 
ایـن شهرسـتان می توانیـد  اسـت. شـما در 
از مکان هایـی همچـون حیقـوق نبـی، قلعـه  
اشـتران، حمام زرمان، باغوا و سـیراب، درخت 

3000 سـاله  چنـار و بازارهـا دیـدن کنیـد.  
نوش آباد

نـوش آبـاد شـهری زیبـا کـه در اسـتان 
اصفهـان واقـع شـده اسـت. شـهر زیرزمینـی 
اویـی در ایـن شهرسـتان واقـع شـده اسـت. 
معمـاری بی نظیـر این شهرسـتان  هـر فردی 

را مجـذوب خـود می کنـد. 
 جاذبه هایـی همچـون پـل اسـحاق آبـاد، 
قلعـه  خشـتی فرزیـن، بقعـه  رقیـه بانـو، آب 

انبـار چاله سـی، مرکـزی، دربریـگ و زیارتگاه 
فیـض آبـاد ایـن شـهر را دیدنـی تـر کـرده 
اسـت. صنایع دسـتی ایـن شهرسـتان زبانزد 
خـاص و عـام اسـت. از ایـن صنایـع می تـوان 

بـه جوالبافـی اشـاره کرد.
 بندر خارک

صخـره  کنـد و نرده هـای سـنگی و قـرار 
گرفتـن بنـدر در کنـار دریـای خلیـج فـارس 
از جاذبه هـای ایـن شهرسـتان اسـت. یکی از 
ویژگی هـای بنـدر خـارک وجود آب شـیرین 

فراوانـش اسـت.    
طارم

طـارم از دیگـر شهرسـتان هایی اسـت کـه 
اسـت.  بسـیار  طبیعـی  جاذبه هـای  آن  در 

دیدنـی  جاذبه هـای  دارای  شهرسـتان  ایـن 
سانسـیز،  تشـویر،  آتشـکده های  همچـون 
پیرچم، قوهیجان، قلعه های سـمیران، آبشـار 
هشـترخان و باغ هـای سرسـبز و زیبـا اسـت.    
همچـون،  شـهرهایی  روی  بـر  تبلیغـات 
شـیراز، اصفهـان، مشـهد، کیـش، همـدان و 
امثـال اینهـا برای سـفر بـه حدی زیاد اسـت 
کـه اکثر مـردم به این بـاور رسـیدند که تنها 
مکان هـای توریسـت پذیـر مـا ایـن شـهرها 
هسـتند و بـا هزینه های بسـیار بـه این کالن 
شـهرها سـفر می کننـد. ایـن در حالی اسـت 
کـه مـردم بـا کمتریـن هزینـه می تواننـد به 
شهرسـتان های کوچـک ولـی پر جاذبه سـفر 

. کنند

 شهرهای ارزان ایران برای سفر
سفر

ارزان ترین 
شهرهای اروپا
برای زندگی 

اروپـا هـر سـاله مهاجـران زیـادی را می 
پذیـرد. این سـوال بـرای مهاجـران مقتصد 
مطـرح اسـت کـه ارزان تریـن شـهر اروپـا 

بـرای زندگـی کدام اسـت؟
متفـاوت  اروپـا  سراسـر  در  دسـتمزدها 
هسـتند، امـا باال بودن دسـتمزد بـه معنای 
داشـتن اسـتانداردهای باالتر بـرای زندگی 

. نیست
بـر اسـاس گزارش وب سـایت گلسـدور، 
برخـی شـهرها بـا پایین ترین دسـتمزد در 
ایـن مقیـاس، کـم بـودن دسـتمزدها را بـا 
قیمـت هـای پاییـن هزینـه ها جبـران می 

. کنند
شـاخص هزینـه زندگـی، درآمـد اسـت 
در مقابـل »میـزان پولی که در کشـورهای 
مختلـف بـرای خرید یک سـبد اسـتاندارد 
از کاالهـا و خدمـات از جمله مـواد غذایی، 
رسـتوران هـا، حمـل و نقـل، آب و بـرق، و 

اسـت«. اجاره الزم 
اروپـا  شـهرهای  تریـن  ارزان  ادامـه  در 

بـرای زندگـی معرفـی مـی شـوند.
9 - مارسی

این شـهر سـاحلی ارزان ترین شهر برای 
زندگـی در فرانسـه اسـت اما این کشـور به 
دلیـل هزینه نسـبتا بـاالی زندگـی، عمدتا 
بـه طـور  اجـاره،  در زمینـه ی مسـکن و 
کلی رتبـه ی پایینی دراسـتاندارد جداگانه 
ی شـاخص زندگـی وب سـایت گلسـدور 

کسـب مـی کند.
8 - گراتس

دومیـن  وسـعت  لحـاظ  بـه  شـهر  ایـن 
شـهر در اتریـش اسـت و بـه عنـوان شـهر 
دانشـگاهی معـروف اسـت و هزینـه اجاره، 
غـذا و هزینه های خدمـات رفاهی گراتس، 
یکـی از کـم ترین ها در این کشـور اسـت.

7 - بارسلونا
هفتمیـن منطقـه شـهری پرجمعیت در 
اتحادیـه ی اروپـا اسـت. ایـن شـهر حرفـه 
ای هـا و گردشـگران را از سراسـر جهـان 
جـذب مـی کنـد امـا هزینـه هـای زندگی 
محلـی هنوز هم در مقایسـه با دسـتمزدها 

اسـت. پایین 
6 - لیسبون

متوسـط دسـتمزد پولـی در پرتغال فقط 
در حـدود 15.500 یـورو )12.210 پونـد، 
هـای  هزینـه  امـا  اسـت  دالر(   17.641
زندگـی محلـی، یعنـی هزینـه ی متوسـط 
اقامـت در ایـن شـهر بیـش تـر از درآمـد 

افـراد نخواهـد بـود.
5 - آتن

گسـترده  بیـکاری  از  شـهر  ایـن  شـاید 
و بحـران پناهنـدگان رنـج ببـرد، امـا اگـر 
شـغلی داشـته باشـید، آتـن بـرای زندگـی 

ارزان اسـت. بسـیار 
4 - تالین

هزینـه هـای زندگـی در ایـن شـهر فوق 
العـاده ارزان اسـت و بـا توجـه بـه ایـن که 
تالیـن پایتخـت سیاسـی و مالـی اسـتونی 
اسـت، دسـتمزدها در حال افزایش هستند.

3 - تسالونیکی )سالونیک(
دومیـن شـهر بـزرگ در یونـان در کنـار 
دریـا قرار گرفتـه و یک مرکـز حمل و نقل 
عمـده بـرای ایـن کشـور اسـت و بـه ایـن 
ترتیب مشـاغل زیـادی ارائه مـی دهد. این 
شـهر بـه لطـف مـوزه و آثـار تاریخـی، یک 

مرکـز توریسـتی نیز اسـت.
2 - پورتو

ایـن شـهر کـه دومیـن شـهر بـزرگ در 
نیویـورک  بـا  مقایسـه  در  اسـت،  پرتغـال 
سـیتی حـدودا 70 درصـد بـرای زندگـی 

ارزان تـر اسـت.
1 - تارتو

ایـن شـهر زیبـا دومین شـهر بـزرگ در 
اسـتونی اسـت و از سـوی ایـن کشـور بـه 
عنـوان »پایتخـت خـرد« دیـده می شـود، 
بـه دلیـل ایـن کـه موطـن قدیمـی تریـن 
یعنـی  کشـور،  دانشـگاه  مشـهورترین  و 

دانشـگاه تارتـو اسـت.

نکته

فایننـس”  “‘کلوبـال  مجلـه ی 
جهانـی  بانـک  داده  هـای  براسـاس 
پـول،  بین  المللـی  صنـدوق  و 
 ) فقیرتریـن  و  ثروتمندتریـن   (
کشـورهای دنیـا را بر حسـب تولید 
ناخالـص داخلـی بر مبنای سـرانه  ی 
برابـری قـدرت خریـد رتبـه بنـدی 
فهرسـت  اسـاس  آن  بـر  و  کـرد 
ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای 

دنیـا را منتشـر کـرد.
 )PPP( خریـد  قـدرت  برابـری 
هزینـه  ی نسـبی زندگـی و نرخ  های 
مقایسـه    بـرای  را  کشـورها  تـورم 
اسـتانداردهای زندگی بین ملت  های 
مختلف در نظـر می  گیرد. به گزارش 
ایـن مجله ثروتمندترین کشـورهای 
جهـان به ترتیب قطـر، لوکزامبورگ 
برونئـی،  و  هسـتند  سـنگاپور  و 
کویـت، نـروژ، امارات متحـده عربی، 
سـوئیس،  امریـکا،  کنـگ،  هنـگ 
عربسـتان سـعودی، بحریـن، هلند، 
سـوئد،  اتریـش،  اسـترالیا،  ایرلنـد، 
دانمـارک،  کانـادا،  تایـوان،  آلمـان، 
عمـان، ایسـلند، بلژیـک و فرانسـه 
در رده هـای بعـدی قـرار دارنـد. در 
ایـن متـن فقـط بـه 10 کشـور اول 
ثروتمنـد جهـان پرداخته می شـود. 
10 کشـور ابتدایـی فقیرجهان همه 
آفریقایـی هسـتند کـه در آفریقـای 
مرکـزی، کنگـو و مـاالوی معرفـی 

رتبه هـای اول تـا سـوم  رادارنـد.
ثروتمندترین کشور جهان

رتبه   1 - قطر درآمد سرانه: 
146 هزار دالر

بزرگتریـن  عنـوان  بـه  قطـر 
صادر کننـده گاز طبیعـی مایـع بـه 
شـمار میـرود و نفـت منبـع اصلـی 
درآمدش اسـت. نفـت و گاز طبیعی 
کشـور  اقتصـاد  پایه هـای  مایـع 
هسـتند کـه بیـش از 70 درصـد از 
درآمـد کل و همچنیـن بیـش از 60 
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی را 
تشـکیل مـی دهـد. اتباع قطـر تنها 
 2.2 جمعیـت  کل  از  درصـد   12
میلیـون نفـری ایـن کشـور اسـت.
قبـل از ظهـور صنعـت نفـت، قطـر 
کشـور فقیری بود بـا اقتصاد مبتنی 
بر صیـد مرواریـد. امـروزه، قطر یک 
قدرت بـزرگ در جهان عرب اسـت.
رتبه  2- لوکزامبورگ درآمد 

سرانه: 94 هزار دالر
کشـور  دومیـن  لوکزامبـورگ 
کوچـک اتحادیـه اروپـا اسـت کـه 
دارای  کـه  کشـورهایی  میـان  در 
دموکراسـی هسـتند از رفاه بیشتری 
برخوردار اسـت. این کشـور با صنایع 
متنـوع اش تا حد زیادی وابسـته به 
بانـک، فـوالد و بخش هـای صنعتی 
اسـت. بـا جمعیـت کمـی بیـش از 

جـزو  نفرلوکزامبـورگ  هـزار،   500
هشـتمین کشـور کم جمعیت اروپا 

به شـمار میـرود.
رتبه  3- سنگاپور درآمد 

سرانه: 85 هزار دالر
سـنگاپور کشوری اسـت مستقل 
کـه با داشـتن حکومتی عمـل گرا و 
عاری از فسـاد و با پیشـرفت سـریع 
اقتصـادی بـه یک نماد تبدیل شـده 
اسـت. سـنگاپور بـه دلیـل تجـارت 
آزاد و نـرخ پاییـن مالیاتـی کـه بـا 
بازار تجارت گرا همراه اسـت بسـیار 
توسـعه یافتـه. با یک جمعیـت 5.3 
میلیونـی، سـنگاپور دومین کشـور-
شهر مسـتقل متراکم پس از موناکو 

است.
رتبه  4-برونئی درآمد سرانه: 

80 هزار دالر،
از  از نیمـی  درآمـد نفـت بیـش 
تولیـد ناخالـص داخلـی این کشـور 
تشـکیل  را  ثروتمنـد  و  کوچـک 
میدهـد. درآمـد حاصـل از سـرمایه 
و  کشـور،  از  خـارج  گذاری هـای 
همچنیـن درآمدهای تولیـد داخلی، 
کشـور  ایـن  اقتصـاد  تقویـت  بـه 
سـومین  برونئـی  میکننـد.  کمـک 
تولید کننـده نفت در جنوب شـرقی 
اسـت. همچنیـن چهارمیـن  آسـیا 
تولید کننـده گاز طبیعـی مایـع در 
جهـان اسـت. جمعیـت این کشـور 
418 هـزار نفـر تخمیـن زده شـده 

اسـت.
رتبه  5-کویت درآمد سرانه: 

72 هزار دالر
کویـت نزدیـک بـه 10 درصـد از 
ذخایـر نفـت جهـان را داراسـت و 
اوپـک  در  تولیدکننـده  چهارمیـن 
اسـت. نفـت٬ نزدیـک بـه نیمـی از 
تولیـد ناخالـص داخلـی و 95 درصد 
از درآمد حاصـل از صادرات و درآمد 
دولت را تشـکیل میدهـد. ارز کویت 

در جهـان  را  ارزی  ارزش  باالتریـن 
داراسـت. یـک دینـار کویـت معادل 

3.28 دالر امریـکا اسـت.
رتبه  6- نروژ درآمد سرانه: 

68 هزار دالر
بزرگتریـن  دارای  نـروژ 
صندوق هـای ثـروت ملـی در جهان 
اسـت. بسـیاری از رشـد اقتصـادی 
نـروژ بـه دلیل وفـور منابـع طبیعی 
اسـت ماننـد اکتشـاف و تولید نفت، 
بـرق آبـی و شـیالت. بـا جمعیـت 
بیـش از پنـج میلیـون، ایـن کشـور 
دارای اسـتاندارد بسیار باالی زندگی 
کشـورهای  سـایر  بـا  مقایسـه  در 
رفاهـی  و سیسـتم  اسـت  اروپایـی 

دارد. کاملـی 
رتبه  7-امارات متحده عربی 

درآمد ساالنه: 68 هزار دالر
دومیـن  عربـی  متحـده  امـارات 
اقتصاد را پس از عربسـتان سـعودی 
تولیـد  بـا  دارد.  عربـی  جهـان  در 
ناخالـص داخلـی 570 میلیـارد دالر 
در سـال 2014. کـه بـه شـدت بـه 
نفـت متکـی اسـت و بیـش از 85 
درصـد از اقتصاد خـود را از صادرات 

تامیـن میکند. نفـت 
رتبه 8 -هنگ کنگ درآمد 

سرانه: 57 هزار و 676 دالر
هنـگ کنـگ یـک یـک منطقـه 
مسـتقل در سـاحل جنـوب چیـن 
اسـت که بیشـتر بـه خاطر آسـمان 
خراش های عظیم اش مشـهور است. 
دو درآمـد عمـده آن از کشـتیرانی و 

خدمـات مالی اسـت.
رتبه  9-ایاالت متحده امریکا 

درآمد سرانه: 57 هزار دالر
در  امریـکا  متحـده  ایـاالت 
تولیـد  بـا   2015 سـال  اواسـط 
ناخالـص داخلـی 17.914 تریلیـون 
را  جهـان  اقتصـاد  بزرگتریـن  دالر 
داشـته اسـت. درحال حاضـر امریـکا 

و  نفـت  تولید کننـده  بزرگتریـن 
گاز طبیعـی در جهـان اسـت. ایـن 
کشـور یکی از بزرگترین کشـورهای 
دومیـن  همچنیـن  و  تجـاری، 
تولید کننـده اسـت. امریـکا میزبـان 
بـورس اوراق بهـادار نیویورک اسـت 
کـه بزرگتریـن بازار سـهام در جهان 
بـه شـمار مـی رود. ایـاالت متحـده 
دارای جمعیـت کل 322 میلیونـی 
اسـت کـه به عنوان سـومین کشـور 
پرجمعیـت پـس از چیـن و هنـد به 

حسـاب میایـد
رتبه  10-سوئیس درآمد 

سرانه: 56 هزار دالر
سـویس که تولید کننده شـکالت 
و سـاعت های لوکـس اسـت یکی از 
ثروتمندترین کشـور جهان به شمار 
می رود. سیاسـت امنیـت پولی بلند 
مدت و ثبات سیاسـی به این کشـور 
کمـک کـرده اسـت کـه در مقـام 
بزرگتریـن مرکـز اقتصـادی جهانی 

باقـی بماند.
فقیرترین کشورهای جهان

رتبه   1-جمهوری آفریقای 
مرکزی در آمد سرانه:  639 دالر

جمهـوری آفریقـای مرکزی یکی 
کشـورها  توسـعه  یافته ترین  کـم  از 
اسـت، و بـه همین دلیـل فقیرترین 
کشـور  ایـن  اسـت.  جهـان  کشـور 
فسـاد،  گرفتـار  کـه  هاسـت  سـال 
فقـر و خشـونت  اسـت. ایـن کشـور 
محصـور در خشـکی بـوده و از هیچ 
طـرف به دریا راه نـدارد. آب و هوای 
گرمسـیری داشـته و شـمال آن را، 

بیابـان  فراگرفته اسـت.   
رتبه 2- جمهوری دموکراتیک 

کنگو  درآمد سرانه: 753 دالر
ارزش منابـع معدنـی کنگـو 24 
تریلیـون دالر بـرآورد شده اسـت که 
برابر با تولیـد ناخالص داخلی امریکا 
ایـن  ثـروت  تصاحـب  اروپاسـت.  و 

غیرعـادی زیرزمینـی انگیـزه اصلی 
جنگ داخلی این کشـور بوده اسـت. 
کنگو دارای تورمی افسارگسـیخته و 
دارای یکـی از  پایین تریـن سـطوح 
زندگـی در آفریقـا اسـت.  بـه همین 
فقیرتریـن  دوم  رتبـه ی  در  دلیـل 

کشـورهای جهـان قـرار دارد.     
رتبه  3-جمهوری افریقای 
مرکزی ماالوی  درآمد سرانه: 

819 دالر
مرکـزی  افریقـای  جمهـوری 
مـاالوی   در رتبـه سـوم فقیرتریـن 
کشـورهای  جهـان جـای دارد. تورم 
بـاال و اتـکا بـه تامین مالـی از کمک 
کننده هـا منجر به سـقوط اقتصادی 
بیشـتر در مـاالوی شـد. مشـکالت 
اقتصـادی مـاالوی از    2011 پـس 
از اینکـه نهادهـای بین المللـی کـه 
معمـوالً 40 درصـد از بودجـه ایـن 
می کردنـد،  پشـتیبانی  را  کشـور 
کمـک خـود را به دلیـل  نگرانی های 
ایـن  در  بشـر  حقـوق  بـه  مربـوط 
کشـور متوقف کردند، وخیم تر شـد.  
رتبه 4-لیبریا درآمد سرانه: 

934 دالر
لیبریـا در غـرب افریقـا اسـت و 
مـردم آن هنـوز از20سـال جنـگ 
شـیوع  بـا  می برنـد.  رنـج  داخلـی 
سـال  در  ابـوال  کشـنده  بیمـاری 
  2014 در ایـن کشـور میـزان فقـر و 
رکـود اقتصـادی افزایـش یافـت.           
رتبه 5- جمهوری بوروندی 

درآمد سرانه: 951 دالر
دلیـل  بورونـدی    بـه  جمهـوری 
ایـن  در  کـه  سیاسـی  بحران هـای 
کشـور افریقایی رخ داده هیچ توسعه 
خاصی نداشـته اسـت. جنگ داخلی 
در این  کشـور تا بحال سـبب کشته 
شـدن 200 هـزار نفـر شـده اسـت. 
همیـن امر موجـب گسـترش فقر و 

فسـاد در این کشـور شـده اسـت.

رتبه  6 - نیجر درآمد سرانه: 
1069 دالر

نیجـر، بیسـت و یکمیـن کشـور 
جهان از لحاظ وسـعت جغرافیایی و 
یکـی از بزرگترین کشـورهای افریقا 
اسـت. این کشـور صخره ای با وجود 
آنکـه از فقیرتریـن کشـورهای دنیـا 
منابـع  دارای  می شـود،  محسـوب 
نفتی و معادن اورانیوم فراوان اسـت.

رتبه 7- موزامبیک درآمد 
سرانه:  1208 دالر

مصالحـه  از  پـس  موزامبیـک  
در  کشـور  در  آرامـش  برقـراری  و 
بهبـود  بـا  اندکـی   1992 سـال 
و  شـد  روبـه رو  اقتصـادی  شـرایط 
بـرای  خارجـی  سـرمایه گذاران 
کشـور  ایـن  در  سـرمایه گذاری 
ترغیب شـدند اما همچنان بسـیاری 
از مـردم ایـن کشـور در فقـر به سـر 
می برند.نـرخ بیـکاری در این کشـور 
از  درصـد  و 70  اسـت  درصـد   21
مـردم ایـن کشـور زیـر خـط فقـر 
زندگـی می کننـد. در سـال 2007 
نـرخ تـورم در موزامبیـک 8 درصـد 
بود. محصـوالت صادراتی آن شـامل 
هنـدی،  بـادام  میگـو،  آلومینیـوم، 
پنبـه، شـکر، مرکبـات و الـوار اسـت 
 59/7( هلنـد  کشـورهای  بـه  کـه 
 15/2( جنوبـی  افریقـای  درصـد(، 
درصـد(   3/2( زیمبابـوه  و  درصـد( 

می شـود. صـادر 
 رتبه8-اریتره  درآمد 

سرانه:1210 دالر
بـه   1993 سـال  در  اریتـره  
اسـتقالل رسـید. ایـن کشـور از آن 
زمان تاکنون درگیری های بسـیاری 
با همسـایگان خـود از جمله اتیوپی 
و یمـن داشـته اسـت. بـا ایـن کـه 
مـردم اریتره هم اکنون با گرسـنگی 
و کمبـود غـذا مواجـه هسـتند امـا 
آینـده ایـن کشـور روشـن بـه نظـر 
می رسـد. اریتـره درحال حاضـر یکی 
از سـریع ترین رشدهای اقتصادی در 
جهـان را دارا اسـت و از انبوه منابعی 
هماننـد طـال و مس بهره مند اسـت.
رتبه  9- گینه نو درآمد سرانه: 

1388 دالر
گینـه نو  کشـوری غنـی از منابع 
بـا درآمد پایین  اسـت. در حدود 40 
درصـد از جمعیـت کشـور در فقـر 
بـه سـر می برنـد. کمبـود فرصتهای 
شـغلی رسـمی برای جمعیت جوان 
جویای کار یکـی از مهمترین دالیل 
فقـر در این کشـور قلمداد می شـود.
رتبه 10-ماداگاسکار درآمد 

سرانه: 1477 دالر
ماداگاسـکار جزیـره ای واقع شـده 
در اقیانـوس هند اسـت کـه دهمین 
کشـور فقیر جهان به شـمار می رود.

ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای دنیا 
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نتایج لیگ فوتسال بانوان

 شکست نزدیک 
دختران کویر 

کرمان
لیـگ  چهـارم  هفتـه   دیدارهـای  در 
فوتسـال زنـان هفـت دیـدار برگزار شـد 
نزدیـک  نتیجـه  بـا  شـیراز  کارا  تیـم  و 
2-1 دختـران کویـر کرمـان را شکسـت 
همچـون  آزاد  دانشـگاه  بانـوان  و  داد 
پـرگل  نتیجـه   بـا  گذشـته  هفته هـای 
بـازی خـود را پیـروز شـد و بـا نتیجـه  
از  را  زنجـان  شـهرداری  یـک  بـر   20

برداشـت. پیـش رو 
در دیگـر بـازی ایـن هفته  ملـی حفاری 
ایـران کـه جـدی تریـن حریـف دانشـگاه 
آزاد در لیـگ فوتسـال زنـان بـا نتیجه  پنج 
بـر صفر شـهرداری رشـت را شکسـت داد.

نتایج این دیدارها به این شرح است:
مـی رشـت سـپید رود 7 – بازرگانـی امیر 

نوشـهر صفر
استقالل ساری 10 – بانوان تبریز صفر

پاالیـش نفـت آبـادان 4 – سـایپا تهـران 
یک

کارای شـیراز 2 – دختـران کویـر کرمـان 
یک

سـپاهان اصفهـان 6 – شـهرداری تبریـز 
یک

جـدول رده بنـدی لیگ برتر فوتسـال زنان 
تـا پایان هفتـه  چهارم:

1. دانشـگاه آزاد بـا 12 امتیـاز و تفاضـل 
+  58 گل 

2. ملـی حفـاری بـا 12 امتیـاز و تفاضـل 
+  35 گل 

و  امتیـاز   9 بـا  آبـادان  نفـت  پاالیـش   .3
+  19 گل  تفاضـل 

4. یمـی رشـت سـپید رود 9 بـا امتیـاز و 
تفاضـل گل 12+

و  امتیـاز  شـش  بـا  رشـت  شـهرداری   .5
+  16 گل  تفاضـل 

بـا  امتیـاز   6 کرمـان  کویـر  دختـران   .6
+  6 گل  تفاضـل 

7. بازرگانـی امیـر نوشـهر بـا 4 امتیـاز بـا 
_16 گل  تفاضـل 

8.  کارا شـیراز بـا 3 امتیـاز و تفاضـل گل 
– 5

9. اسـتقالل سـاری با سـه امتیاز و تفاضل 
گل 10 –

و  امتیـاز  سـه  بـا  اصفهـان  سـپاهان   .10
_  16 گل  تفاضـل 

و  امتیـاز  سـه  بـا  تبریـز  شـهرداری   .11
–  23 گل  تفاضـل 

12. البـرز شـهرداری زنجـان با سـه امتیاز 
و تفاضـل گل 26 –

و  امتیـاز  یـک  بـا  تهـران  سـایپای   .13
–  15 گل  تفاضـل 

14. بانـوان تبریـز بـا صفر امتیـاز و تفاضل 
گل 35 –

نهـم  هفتـه 
دسـته  لیـگ 
ایـران  اول 
دیـروز  عصـر 
با سـقوط گل 
رده  بـه  گهـر 
بـرد  و  سـوم 
باخـت  ادامـه  و  کرمـان  مـس 
هـای مـس رفسـنجان بـه پایان 
مـس  هفتـه  ایـن  در  رسـید. 
مهـدی  وجـود  از  کـه  کرمـان 
محرومیـت  دلیـل  بـه  دغاغلـه 
و علیرضـا ابراهیمـی و علیرضـا 
قاسـمی دو بازیکـن دیگـر خود 
بـه دلیـل مصدومیـت، محـروم 
بـود در ورزشـگاه شـهید باهنـر 
کرمـان میزبـان پـارس جنوبـی 
موفـق  پایـان  در  و  بـود  جـم 
زنـده  احمـد  تـک گل  بـا  شـد 
را  خـود  جنوبـی  میهمـان  روح 
بـا شکسـت بدرقـه کنـد. مـس 
ترکیـب  بـا  کـه  بـازی  ایـن  در 
رضـا حیـدری، بهنام داداشـوند، 
زنـده  احمـد  ایوبـی،  مجیـد 
فـرزاد  دلیـر،  محسـن  روح، 
علیـزاده)  فرشـید  حسـینخانی، 
خیـری(،  زینـال  رضـا  محمـد 
میـالد پـور صـف شـکن) میالد 
محمـودی،  حامـد  محمـدی(، 

مهـدی  پورشـیخعلی)  احسـان 
اسـماعیل  وحیـد  و  تیکـدری( 
در  کـرد،  مـی  بـازی  بیگـی 
نیمـه اول کـه بـا ریـزش نـم نم 
بـاران همراه بـود، بـازی بهتری 
ارائـه  بـه حریـف خـود  نسـبت 
کـرد و حتـی مـی توانسـت در 
دقایقـی صاحـب گل شـود کـه 
بـا بـی دقتـی بازیکنان و یـا تیر 
دروازه حریـف مانـع آن شـد تـا 
بـدون گل  بـا تسـاوی  تیـم  دو 
نـکات  از  برونـد.  رختکـن  بـه 
بـارز نیمـه اول مـی تـوان به دو 
اخطـاری کـه بهنام داداشـوند و 
فرشـید علیـزاده بازیکنـان مس 
نیمـه  ایـن  ابتدایـی  دقایـق  در 
کـرد،  اشـاره  کردنـد  دریافـت 
ضمـن اینکـه علـی نظـری نیـز 
بازیکـن اخطاری پـارس جنوبی 

جـم بـود.
بـا  تیـم  دو  دوم  نیمـه  در 
حالـت تهاجمـی بیشـتری وارد 
زمیـن شـدند امـا تـا دقیقه 65 
کاری از پیـش نبردنـد تـا اینکه 
در دقیقـه 65 ایـن بـازی ضربـه 
از  پـس  روح  زنـده  سـراحمد 
برخـورد بـا تیـرک دروازه روی 
خـط دروازه فـرود آمـد و کمک 
داور اول ایـن بـازی ضربه را گل 

بـا  کـه  تصمیمـی  کـرد.  اعـالم 
اعتراض شـدید بازیکنان و کادر 
فنـی پـارس جـم همـراه بـود و 
بازی بـرای دقایقی متوقف شـد 

امـا داور گل را قبـول کـرد.
بازیکنـان  ایـن  دقایقـی بعـد 
آبـی پـوش میهمـان بودنـد که 
ضربـه مشـکوکی را بـه سـمت 
دروازه مسـی هـا روانـه کردنـد 
و اعتقـاد داشـتند تـوپ از خط 
دروازه عبـور کـرده امـا کمـک 
داور دوم ایـن چنیـن اعتقـادی 
نداشـت و داور هـم دسـتور بـه 
ادامـه بـازی داد، ایـن تصمیـم 
هـا  جنوبـی  مـذاق  بـه  نیـز 
خوشـایند نیامـد و بـاز هـم بـا 
اعتـراض بـه داور بـازی متوقف 
شـد. ولـی در نهایت ایـن بازی 
دوم  نیمـه  در  کـه  پربرخـورد 
یـک اخطار برای فرزاد حسـین 
خانـی و یـک کارت زرد و قرمز 
هـم بـرای بازیکنـان پـارس بـه 
بـا همـان تـک  همـراه داشـت 
کرمـان  مـس  سـود  بـه  گل 
بـه پایـان رسـید و اللـه هـای 
نارنجـی بـا کسـب سـه امتیـاز 
ایـن بـازی تـا رده دهـم جدول 
بـاال آمدند و چشـم بـه روزهای 

دارد. آینـده 

مهدی تارتار: دو تصمیم 
بحث برانگیز، نتیجه این 

بازی را رقم زد
سـرمربی تیـم پـارس جنوبـی 
تیمـش  شکسـت  از  بعـد  جـم 
مقابـل مـس کرمـان در نشسـت 
خبـری گفـت: دو تصمیـم بحث 
تاثیـر  بـازی  ایـن  در  برانگیـز 
زیـادی در آینـده تیـم هـا دارد، 
متاسـفانه بازی هـای لیـگ یـک 
تـا  نمی شـود  مسـتقیم  پخـش 
داوری  صحنه هـای  ایـن  بتـوان 
را راحت تـر مـورد بررسـی قـرار 
امـا  خوردیـم  شکسـت  مـا  داد. 
بایـد بیشـتر تـالش کنیـم تا در 
ایـن  جبـران  آینـده  بازی هـای 
دو شکسـت را بکنیـم چـرا اگـر 
اوضـاع بـه همیـن منوال باشـد، 
آینـده بـه مشـکل مـی خوریـم. 
مـورد  در  تارتـار  مهـدی 
داور  بـه  بازیکنانـش  اعتـراض 
مـا  بازیکنـان  حـق  بـه  گفـت: 
اجحـاف شـده اسـت و یـک گل  
سـالم مـا گرفتـه نشـده اسـت. 
قـرار  تاثیـر  تحـت  بازیکنـان 
زیـادی  هزینـه  مـا  می گیرنـد. 
می خواهیـم  امـا  نکرده ایـم 
بازیکنـی  البتـه  کنیـم.  صعـود 
کـه اخطارغیـر فنـی بگیـرد با او 

می کنیـم. برخـورد 
منصور ابراهیم زاده: کیفیت 
زمین تمرین ما بهتر از زمین 

مسابقه است
پـس  ابراهیـم زاده  منصـور 
نشسـت  در  پیـروزی  ایـن  از 
سـختی  بـازی  گفـت:  خبـری 
خوبـی  تیـم  حریـف  داشـتیم. 
و می دانسـتیم در ضربـات  بـود 
و  هسـتند  کارسـاز  ایسـتگاهی 
در  مـا  بازیکنـان  خوشـبختانه 
تمـام مسـابقه بـه بهترین شـکل 

دادنـد.  انجـام  را  وظایف شـان 
گلزنـی  موقعیـت  اول  نیمـه  در 
داشـتیم و در نیمـه دوم هم گل 
پیـدا  کلـی  انسـجام  مـا  زدیـم. 
کرده ایـم کـه حتی روی سـکوها 
مـی  دیـده  انسـجام  ایـن  هـم 
شـود و هـواداران هـم تیم شـان 
را بـدون هیـچ شـرایط خاصـی 
تشـویق کردند. امیـدوارم و قول 
داده ام کـه جایگاه تیـم در باالی 

باشـد. جـدول 
ابراهیـم زاده در مـورد قضاوت 
داوری  خورشـیدی  گفـت:  داور 
اسـت کـه در لیـگ برتـر سـوت 
می زنـد و بـه دنبـال الیت شـدن 
هـم  المللـی  بیـن  فهرسـت  در 
هسـت. او در 10 دقیقـه اول بـه 
دو بازیکـن مـا کارت زرد نشـان 
را  خـودش  قضـاوت  داور  داد. 
می کنـد و همـه بایـد در شـرح 
وظایـف خـودش کار کند فوتبال 

مـا رشـد می کنـد.
در  کرمـان  مـس  سـرمربی 
حاشـیه  بـا  پیـروزی  مـورد 
نمی دانـم  را  حاشـیه اش  گفـت: 
یـک  فقـط  پـارس جنوبـی  امـا 
و  بـود  باختـه  را  قبـل  بـازی 
کمتریـن گل خـورده را داشـت 
بـرای  هـم  اسـترس هایی  و 
بـرد  می شـود.  ایجـاد  بازیکنـان 
سـختی بود امـا خدا را شـاکریم 
که پیـروز شـدیم و تعویض هایی 
کـه انجـام دادیم انتظار داشـتیم 
تاثیرگذارتـر کار کننـد.  بهتـر و 
و دل  بـا جـان  بازیکنـان  همـه 

کردنـد. را  تالش شـان 
بـازی  در  هـم  دلیـر  محسـن 
فیزیکـی شـرایط برایش سـخت 
بـود. او هـم وظیفـه اش را خوب 
انجـام دادنـد. همـه بازیکنـان ما 
خـوب بودنـد و یکسـری نقـاط 

ضعـف هسـت کـه بایـد آنهـا را 
دادن  لـو  مثـل  کنیـم.  برطـرف 
البتـه  بازیکنـان  تـوپ.  سـاده 
زمیـن  کـه  می کردنـد  گالیـه 
خـراب اسـت و هنـوز بازیکنـان 
اصلـی  کیفیـت  نمی تواننـد 
و  بدهنـد  ارایـه  را  خودشـان 
از  زمیـن تمریـن مـا کیفیتـش 
ایـن زمیـن مسـابقه بهتر اسـت.
بـاال  بازیکنـان  از  بایـد  انتظـار 
باشـد و خـود بازیکنان هـم باید 

باشـد. بـاال  انتظارشـان 
فوتبـال  افـزود:  ابراهیـم زاده 
امـروز ایـن اسـت کـه بازیکنـان 
باید بهـم پاس بدهنـد و اینگونه 
نبایـد باشـد که یک نفـر بخواهد 
آخریـن پـاس و آخریـن ضربه را 
بزنـد، از مهـدی تیکـدری توقـع 
بازیکـن  او  داشـتم،  بیشـتری 
جوانـی اسـت کـه بایـد بیشـتر 

کند. تـالش 
 باخت برای گل گهر و مس 

رفسنجان 
در دیگـر بـازی دیروز گل گهر 
هفتـه  پایـان  تـا  کـه  سـیرجان 
رده  جـدول  صـدر  در  هشـتم 
سـرانجام  بـود،  ایسـتاده  بنـدی 
در  و  را چشـید  طعـم شکسـت 
ورزشـگاه اختصاصـی خـود و بـا 
دو گل دیرهنگام سـعید واسـعی 
کـه در دقایق 88 و 96 از بادران 
رده  بـه  کـرد،  دریافـت  تهـران 
سـوم سـقوط کرد و تیـم بحران 
زده مس رفسـنجان هم با میشـو 
نتوانسـت بـه نتایـج ضعیف خود 
در ایـن فصـل پایـان دهـد و بـا 
تـک گلـی کـه در دقیقـه 20 از 
میزبـان خـود سـپیدرود رشـت 
دریافـت کـرد، هفتمیـن باخـت 
خـور دا کسـب کـرد و در همان 
رتبـه 16 جدول جـا خوش کرد.

در هفته باخت سیرجانی ها و رفسنجانی ها در لیگ دسته یک

مس کرمان
با اما و اگر برد

ابراهیم زاده: از تیکدری انتظارات بیشتری داشتم

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

آگهی ارزیابی کیفی » انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی 
با استقرار آزمایشگاه محلی در قطعه اول طرح آبرسانی به شهرهای 

شمالی استان کرمان « فرآیند شماره 1      13/ب/95 )نوبت اول(
شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور » انجـام خدمـات آزمایشـگاهی کنترل عملیـات اجرایی با اسـتقرار 
آزمایشـگاه محلـی در قطعـه اول طـرح آبرسـانی بـه شـهرهای شـمالی اسـتان کرمان « بـا رعایت آئیـن نامه خریـد خدمات 
مشـاوره از بیـن شـرکتهای تشـخیص صالحیـت شـده دارای ظرفیت خالی انجـام کار در پایـه 1 گروه تخصصهای مشـترک 
تخصـص ژئوتکنیـک، نسـبت بـه ارزیابـی کیفی مشـاوران اقـدام نماید. لـذا از کلیه مشـاوران ذیصـالح دعوت بعمـل می آید 
حداکثـر تـا سـاعت 14 روز شـنبه 1395/8/1 نماینـده خویش را جهت ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب 
جاری شـماره 2165083975007 این شـرکت نزد بانک کشـاورزی شـعبه شـریعتی کرمان و دریافت اسـناد ارزیابی کیفی 
بـه نشـانی کرمـان، خیابـان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره 2، طبقـه همکف ، اتـاق 131 دفتر 
قراردادهـا، کتبـاً معرفـی و اعـزام نماینـد. شـایان ذکر آنکه هر یک از مشـاوران باید مـدارک ارزیابی کیفی تکمیل شـده را در 
بسـته بندی الک و مهر شـده که در ظهر آن موضوع و شـماره فرآیند، شـماره های تلفن ، دورنگار و نیز کدپسـتی آن مشـاور 
محترم درج شـده باشـد، قرارداده و این بسـته را حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1395/8/12 در قبال اخذ رسـید در 
نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک طبقه همکف، اتاق 105 ، دبیرخانه 
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سکینه خدیش- پیام ما/ بم
و  امربه معـروف  هفتـه  مناسـبت  بـه 
نهـی از منکـر نشسـت خبـری بـا حضـور 
امـام  جمعـه  دانشـی  حجت االسـالم 
شهرسـتان بم و رئیس سـتاد امربه معروف 
و نهـی از منکر، سـیف الدینی رئیـس اداره 
ارشـاد اسـالمی و نظام آبادی نماینده سپاه 
در دفتـر امام جمعـه برگـزار شـد. در ایـن 
گفـت:  دانشـی  حجت االسـالم  نشسـت 
»قیام امام حسـین صرفاً یـک حادثه نبود. 
اگـر بخواهیـم در پرتـو قیـام امام حسـین 
هدایـت  ایشـان  هدایت گری هـای  و  )ع( 
شـویم و از کشـتی نجات جا نمانیم میسـر 
نمی شـود مگـر اینکـه با فلسـفه قیـام امام 
حسـین)ع( آشـنا شـویم. امام حسـین)ع( 
ایجـاد آشـوب،  بـرای  می فرماینـد: »مـن 

اختـالف و ایجـاد دودسـتگی در بیـن امت 
و بـرای انگیزه هـای دنیایی قیـام نمی کنم 
بلکـه بـرای آن کژی هایـی کـه بیـن امـت 
را  آن هـا  اینکـه  بـرای  و  ایجادشـده  مـن 
اصـالح کنـم و بـرای امربه معـروف و نهـی 
از منکـر قیـام می کنم.« وی افـزود: »برای 
احیـای ایـن فریضـه فراموش شـده هفتـه 
اول محـرم در تقویم کشـور به عنوان هفته 
امربه معـروف و نهـی از منکـر نام گـذاری 
شـده اسـت. ما در مکتبمـان چیزی تحت 
عنـوان بـه مـن چه یا به شـما چـه نداریم. 
ایـن نظـارت همگانی اسـت. همه مسـئول 
هسـتیم کـه بـه یکدیگـر نظـارت داشـته 
و  کژی هـا و کاسـتی ها را بـه یکدیگـر بـا 
شـرایط خـاص خـود تذکـر دهیـم. البتـه 
حـق نداریـم تحت عنـوان این امـر آبروی 

کسـی را ببریـم. همان طـور کـه خـدا ما را 
موظـف بـه اقامه نمـاز و روزه کرده اسـت، 
از  نهـی  و  امربه معـروف  انجام وظیفـه  در 
منکـر هم  مـا را موظف کرده اسـت.« وی 
در پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیـا مطابق 
جایـگاه ایـن فریضـه در مکتـب اسـالمی، 
گفـت:  می شـود،  رعایـت  مـا  کشـور  در 
اقامـه  دینـی  حکومـت  وظیفـه  »اولیـن 
نمازاسـت. بایـد بـا شـیوع گناهـان مبارزه 
قالـب  در  داد  اجـازه  نمی شـود  و  کنـد 
آزادی هرکسـی جـرم و یـا خالفـی انجـام 
دهـد.« رییـس سـتاد امربه معـروف و نهی 
از منکـر اظهار کرد: »از شـیوه های اجرایی 
امربه معـروف و نهـی از منکـر، انزجار قلبی 
به عنـوان  اسـت.  منکـرات  بـه  نسـبت 
مشـاهده  را  منکـری  وقتـی  مسـلمان 

می گیـرد  صـورت  جامعـه  در  می کنیـم 
بایـد نسـبت بـه آن انزجـار داشـته، به آن 
لبخنـد نزنیـم و تأییـدش نکنیـم. مرتبـه 
دوم تذکر لسـانی اسـت که بـه تعبیر مقام 
معظـم رهبری تذکـر لسـانی درصورتی که 
بـا شـرایطش انجام شـود معجـزه می کند. 

امـا متأسـفانه در کشـورمان ایـن فریضه را 
تـرک کـرده و فقـط از منکـرات موجـود 
می کنیـم.«  ناراحتـی  ابـراز  جامعـه  در 
حجت االسـالم دانشـی بیان کـرد: »مرحله 
بعد از تذکر لسـانی، اقدام عملی اسـت که 

وظیفـه حکومـت اسـت.«

امام جمعه بم:

نباید تحت عنوان نهی از منکر آبروی کسی را ببریم

خبر

کرمان ویچ

سکینه خدیش- پیام ما/ بم

به مناسـبت آغاز مـاه محرم 
به روزهـای  شـدن  نزدیـک  و 
تاسـوعا و عاشـورای حسـینی 
علی آبـادی  حجت االسـالم  بـا 
تبلیغـات  سـازمان  رئیـس 
بـم  شهرسـتان  اسـالمی 
داده ایـم  انجـام  گفت وگویـی 

می خوانیـد: زیـر  در  کـه 
 با توجـه به اینکه شهرسـتان 
بم هرسـاله جزو شهرستان های 
مراسـمات  برگـزاری  در  برتـر 
تاسـوعا  مـاه محـرم خصوصـاً 
امسـال  دارد،  قـرار  عاشـورا  و 
سـازمان تبلیغـات اسـالمی چه 
عـزاداری  بـرای  برنامه هایـی 

دارد؟
از  را  همـه  خداونـد  ان شـاءاهلل 

قـرار  حسـین)ع(  امـام  عـزاداران 
حسـین)ع(  امـام  عظمـت  دهـد. 
بسـیار باالست. عظمتی که خداوند 
می فرمایـد:  قدسـی  حدیـث  در 
»هرکـس بـرای امـام حسـین )ع( 
شـهید  صـد  ثـواب  کنـد  گریـه 
درجایـی  می کنـم.«  عطـا  او  بـه 
می فرمایـد:  معظـم  رهبـر  دیگـر 
)ع(  حسـین  امـام  شـهادت  در 
مؤمنیـن  میـان  در  حرارتـی 
رو  به مرورزمـان  کـه  قرارگرفتـه 
گـر  رفـت  نخواهـد  سـردی   بـه 
چـه دشـمنان تصمیـم  داشـته و 
دارنـد ایـن نـور الهـی را خامـوش 
کننـد امـا نخواهنـد توانسـت زیرا 
اسـت.  خداونـد  نـور  نـور،  ایـن 
سال به سـال در هـر گوشـه جهـان 
و کشـور عزیـز و در شهرسـتان بم 

باشـکوه خـاص خـود  عزاداری هـا 
برگـزار می شـود. امسـال بیـش از 
200 روحانـی در شهرسـتان بـم و 
نرماشـیر وظیفـه کارهـای تبلیغی 
دیـن را بـر دوش دارنـد و وظیفـه 
خـود می داننـد ایـن کار بـزرگ و 
مهـم را انجام دهند. بیـش از 300 
هیـأت مذهبـی در بـم و نرماشـیر 
فعال هسـتند و تمامی حسـینیه ها 
و تکایـا از اول ماه محرم مراسـمات 
عـزاداری و اقامـه نمـاز جماعـت را 
بـا حضـور مـردم مؤمـن و متدیـن 
همچنیـن  داشـته اند.  شهرسـتان 
مرکـز  در  روحانیـت  بـا  جلسـاتی 
برگزارشـده  شهرسـتان  و  اسـتان 

اسـت. 
در اول مـاه محـرم هـم نشسـت 
هیات هـای  روسـای  بـا  بزرگـی 
در  قطعـاً  شـد.  برگـزار  مذهبـی 
شهرسـتان بـم با همـکاری مردم و 
هیات هـا، عـزاداری امسـال هـم با 
شـور و شـعور بدون هرگونه خرافه 
برگـزار خواهـد شـد. تأکیـد مقـام 
معظـم رهبـری برپایـی عـزاداری 
بـه سـبک سـنتی اسـت. امسـال 
دور میـدان امـام خمینـی در صبح 
تاسـوعا و عاشـورا بـا تجمـع بزرگ 
مردمـی مراسـم باشـکوه حسـینی 
کـه زبانـزد خـاص و عـام اسـت را 
برگـزار خواهیـم کـرد. همچنیـن 
امـام  سـوم  روز  و  غریبـان  شـام 
حسـین)ع( را در امامـزاده زید برپا 
کار  ایـن  البتـه  داشـت.  خواهیـم 

بـزرگ مربـوط به کار یـک گروه یا 
شـخص و اداره نبـوده و با همکاری 
تمامـی مسـئولین این امـر صورت 

خواهـد گرفـت.
مـکان  کـه  اسـت  سـال   2  
برگـزاری مراسـم شـام غریبان 
از عباسـعلی بـه امامـزاده زید 
تغییـر کـرده اسـت. دلیـل این 
تغییـر مـکان چـه بوده اسـت؟ 
نیسـت.  امامـزاده  عباسـعلی،   
امامـزاده قداسـت خـاص خـود را 
دارد بـه همیـن جهـت مـکان این 
اسـت.  پیداکـرده  تغییـر  مراسـم 
نسـل  بیسـت  بـا  زیـد  امامـزاده 
و  برمی گـردد  امیرالمؤمنیـن  بـه 
امـام  نـوه  بـم  اسـیری  امامـزاده 
حسـن)ع( و امام حسـین)ع( است. 
پـدر امامزاده اسـیری آقـازاده امام 
حسـن)ع( و مـادرش دختـر امـام 

اسـت. حسـین)ع( 
حضـور  شـاهد  هرسـاله   
خارجـی  و  داخلـی  مهمانـان 
هسـتیم که در مراسـم باشکوه 
عـزاداری حسـینی بم شـرکت 
می کننـد. بـه نظر شـما برخورد 
مردم نسـبت بـه ایـن مهمانان 
باید  امـام حسـین)ع( چگونـه 

باشـد ؟
شهرسـتان  مـردم  الحمـداهلل 
و  متدیـن  مؤمـن،  مردمـی  بـم 
مهمان نواز هسـتند. در طول سـال 
بـا توجـه بـه اینکه بم یـک منطقه 
گردشـگری اسـت افرادی به عنوان 

مهمـان بـه بـم مراجعـه می کنند. 
مـردم بـم باروحیـه مهمان نـوازی 
کـه دارنـد قطعـاً از آن هـا پذیرایی 
و  حسـنه  رویـه  و  کـرد  خواهنـد 

نیکویـی خواهـد بـود.
صحبت هـای  میـان  در    
مـردم گفتـه می شـود خرجـی 
حسـین)ع(  امـام  بـرای  کـه 
بـه  را  می شـود  درنظرگرفتـه 
فقیـری بدهیـد. نظـر شـما در 

چیسـت؟  خصـوص  ایـن 
مـن خـودم نظری نـدارم. هرچه 
اسـالم بگویـد تابـع آن خواهم بود. 
اسـالم می فرمایـد هر چیـز به جای 
خـود. راجـع بـه اطعـام دادن برای 
از  متعـدد  روایـات  سیدالشـهدا 
پیغمبـر و آل پیغمبـر داشـته ایم. 
خداونـد متعـال به حضرت موسـی 
امـام  درراه  هرکـس  می فرمایـد 
حسـین یک درهـم خـرج کند من 
بـه آن هفتـاد درهـم خواهـم داد. 
کسـی در ایـن امـر نذر کـرده حق 
صـرف در امـور دیگـری نـدارد. از 
آن طـرف کمک به بینوایـان، دادن 
زکات واجـب و مسـتحب صدقـه، 
انفاق و دسـتگیری از مسـتضعفین 
مـورد تأکیـد اسـالم اسـت. اینکـه 
همـه امـور خرج امـام حسـین)ع( 
شـود ازنظر اسـالم درسـت نیست 
امـام  امـا آن مسـائلی کـه خـرج 
حسـین)ع( اسـت را اگـر بخواهیم 
درسـت  هـم  کنیـم  ایتـام  خـرج 
انحرافـی  صحبـت  ایـن  نیسـت. 

اسـت و بـا روایـات مـا هیچ گونـه 
سـازگاری نـدارد.

 چـه تعـداد مسـجد، هیات و 
محافـل مذهبی در شهرسـتان 
بـم وجـود دارد؟ چگونـه بر این 

هیـأت هـا نظـارت دارید؟
250  هیات در خود شهرسـتان 
 80 بـه  نزدیـک  کـه  داریـم  بـم 
و  عـزاداری  بـه  مشـغول  هیـات 
برپایی مراسـمات مذهبی هسـتند. 
ایـن  نظـارت کامـل بـر عـزاداری 
هیات هـا توسـط شـورای هیات ها، 
کانـون مداحان و سـازمان تبلیغات 

انجـام می گیـرد. اسـالمی 
کارت  بایـد  مداحـان  اینکـه   
مداحـی داشـته باشـند در چه 
مرحلـه ای قـرار دارد و بـه چـه 

می پذیـرد؟ انجـام  صـورت 
یکـی از کارهایـی کـه سـازمان 
تبلیغـات اسـالمی در حـال انجـام 
دادن اسـت ایـن اسـت کـه تمامی 
ائمـه  از  اعـم  بزرگـوار  روحانیـون 
روحانیـون  و  جمعه،مسـئولین 
طـرح هجـرت و ... بایـد به سـامانه 
تبلیغـی  کـد  و  مراجعـه  سـجام 
کار  الزمـه  ایـن  کننـد.  دریافـت 
تبلیغـی همه روحانیـون و مداحان 
اسـت و مداحـان یکسـری مدارک 
تاکنـون 200 مـداح  می خواهنـد. 
بـه ایـن سـامانه مراجعـه و ثبت نام 
نفـر   120 همچنیـن  کردنـد. 
توانسـته اند کارت مداحـی دریافت 

. کنند

سارق مسلح سیم های 
برق در رودبار جنوب 

دستگیر شد
فرمانـده انتظامی رودبار جنوب از دسـتگیری 
ایـن  در  بـرق  سـیم های  مسـلح  سـارق  یـک 
شهرسـتان خبـر داد. به گـزارش پایـگاه خبری 
پلیـس، سـرهنگ نادعلـی قزلبـاش در تشـریح 
جزئیـات ایـن خبـر گفـت: »در پـی وقـوع چند 
فقـره سـرقت مسـلحانه سـیم بـرق در سـطح 
شهرسـتان، موضـوع به صـورت ویژه در دسـتور 
کار مأمـوران انتظامـی قـرار گرفـت.« وی افزود: 
»با توجه به شـیوه و شـگرد متهمان و مسلحانه 
امنیـت  پلیـس  بـه  پرونـده  سـرقت ها،  بـودن 
عمومـی واگـذار و پیگیـری موضـوع به صـورت 
بی وقفـه و شـبانه روزی ادامـه یافـت.« وی بیان 
داشـت: »در پـی پایـش اطالعـات و اخبـار و 
مدت هـا کار اطالعاتـی کـه باهـدف مبـارزه بـا 
سـرقت و افزایـش امنیت در سـطح شهرسـتان 
انجـام گرفـت، درنهایـت مأموران پلیـس امنیت 
عمومی شهرسـتان سـارق مسـلح را شناسـایی 
مطلـع  وی  تـردد  و  اختفـا  محـل  از  و  کـرده 
شـدند.« سـرهنگ قزلبـاش گفـت: »مأمـوران 
در یـک عملیـات منسـجم و غافلگیرانـه، وی را 
دریکی از روسـتاهای توابع شهرسـتان دسـتگیر 
و از مخفیـگاه وی یـک قبضه اسـلحه ممنوعه و 
مقادیـری فشـنگ جنگـی، مقادیـر قابل توجهی 
سـیم بـرق سـرقتی و همچنیـن مقادیـری مواد 
قبیـل مرفیـن، هروئیـن و  از  مخـدر صنعتـی 
شیشـه کشـف و بـرای بررسـی بیشـتر بـه مقر 
پلیس منتقـل کردند.« فرمانـده انتظامی رودبار 
جنـوب با اشـاره بـه اینکه متهـم دارای سـوابق 
کیفـری اسـت، تصریـح کـرد: »ایـن متهـم در 
تحقیقـات فنی پلیسـی به چندین فقره سـرقت 
مسـلحانه سـیم بـرق در قسـمت های مختلـف 

اعتـراف کرد.« شهرسـتان 

یگان ویژه  ایران در 
خاورمیانه اول است

فرمانـده یـگان ویـژه اسـتان کرمـان گفـت: 
و  نیسـت  خـواب  هیچ وقـت  ویـژه  »یـگان 
و  آمـاده  یگان هـای  و  بـوده  آمـاده  همیشـه 
کوچک تریـن  در  سـریع  واکنـش  گشـت های 
نشـان  جرائـم خشـن عکس العمـل  و  ناامنـی 
در  جـا  نزدیک تریـن  در  آمـار  طبـق  و  داده 
محـل عملیـات 5 دقیقـه و در دورتریـن نقطـه 
در 20 دقیقـه حاضـر می شـوند.« بـه گـزارش 
ایسـنا علـی پورنخعـی اظهار کرد: »یـگان ویژه 
ایـران در خاورمیانـه حـرف اول را می زنـد و از 
نیروهـای ویژه منطقه اسـت و کل عملیات های 
سـختی را کـه انجـام می دهیـم هیـچ پلیسـی 
در منطقـه بـا موفقیـت نمی توانـد آن را انجـام 
بدهـد.« وی افـزود: »واحـد رهایی گـروگان ما 
یکـی  و  می زنـد  را  اول  حـرف  خاورمیانـه  در 
از عملکردهـای خیلـی خـوب نیروهـای یـگان 
ویـژه به هالکت رسـاندن سـه نفـر از نیروهای 
داعـش در کرمانشـاه بـود و مأموریتـی نیسـت 
کـه در آن موفـق نشـویم.« پورنخعـی تصریـح 
کـرد: »دسـته عملیات ویـژه ای برای مبـارزه با 
اشـرار تشکیل شـده کـه جنـگ ویژه شـهری را 
آمـوزش می بیننـد و آمادگـی هر نـوع مقابله و 
توانایی هـای خیلی باالیی برای مبـارزه دارند.« 
وی بیـان کـرد: »بـا توجـه بـه تهدیداتـی کـه 
وجـود دارد، جنـگ شـهری در اولویـت نیروی 
انتظامـی ازجمله یگان ویـژه قرارگرفته و یگان 
ویـژه، نیـروی احتیاطـی نیـروی انتظامـی بـا 
توانایی هـای خیلـی باالسـت.« فرمانـده یـگان 
ویـژه اسـتان کرمـان بابیـان اینکـه مـا مـردان 
سـخت هسـتیم، خشـن نیسـتیم، گفـت: »در 
تـا  کرده ایـم  ورود  اجتماعـی  رویکـرد  قالـب 
بـا مـردم تعامـل بهتـری داشـته باشـیم.« وی 
مسـئله  مـردم  امنیـت  »احسـاس  داد:  ادامـه 
راسـتای  در  کارهـا  از  یکـی  و  اسـت  مهمـی 
رویکـرد اجتماعـی، تـالش می کنیـم بتوانیـم 
سـرمایه اصلـی را کـه مـردم هسـتند به سـوی 
خـود جـذب کنیـم کـه در ایـن صـورت موفق 
هسـتیم، نیروهـای ویـژه تمـام دنیـا ایـن بُعـد 

یعنـی سـرمایه اجتماعـی را ندارنـد.« 

رییس سازمان تبلیغات اسالمی بم:

عزاداری امسال همانند گذشته بدون خرافه 
برگزار می شود

خبر

افقی
1-از آثار جالل آل احمد

2- قطعه ای از نوشته یا کتاب ٬ مخالف
3- اثر پا- زیرکی و تیزهوشی- بام تهران

4- باشگاه و تیم یونانی- ناپیدا- از سبزیجات معطر
5- ازاد و رهـا- از شـنیدنیهای خوشـحال کننـده البتـه اگـر 

گردد انجـام 
6- محل عبور- از واحدهای مقیاس سطح- ورزش دونده

7- سـوره ای در قـرآن- زیـر پـا لگدکـوب شـده- جنـازه و 
تابـوت- کشـتیبان

8- روبند- بازیگر سریال امام علی
9- بجـا آوردن عهـد و پیمـان- عنوانـی احتـرام امیـز بـرای 

مـردان- یـزدان پاک
10- جنـس مذکـر- آزخ و وردان- بندگـی- ویتامیـن انعقاد 

ن خو
11- شرم وآزرم )با امالی غلط(- مهم

12- زشت- از آلیاژها- هرگز- از آدات ندا
13- اینچنین- سرچشمه ها- شنا گر زیبا

14- بیـرق و پرچم- سـیب- از مصالح سـاختمانی و بمعنای 
شفته

15- کارگر کشتی- از وسائل اداری- سرزنش
عمودی

1-اثری از الیاس کانتی- سماجت و سرسختی 
2- از آثار ناصر خرو- گشاده

پسـوندهای  از  رنـگ-  ای  قهـوه  اسـب  حـرف-  تکـرار   -3
خونـی عوامـل  از  شـباهت- 

4- سوراخ شکم- اثر چربی
5- فرزند عزیز و دلبند- گلی زیبا برنگهای مختلف

6- کرم های شب تاب- تکیه
7- کاسه بی ته- بازیگر سریال خواب و بیدار

8- گـردش حکیـم عطـار نیشـابوری- از اسـامی دخترانـه و 

نـام بازیگـران ایرانی
9- جدید و تازه- نوعی هواپیمای جنگی

10- مراسـم تجلیـل و بزرگداشـت افـراد- از سـپاهیان شـاه 
اسـماعیل صوفـی کـه طرفـدار مذهـب شـیعه بودند

11- لعنت شدگان- فوری و زود
12- خـالص و نجـات- تـک خـال- حـرف ربـط- از البسـه 

روحانیـون
13- فرزند- پیشوای یهودی - عید ویتنامی

14- قیمت تقریبی- مدرن- یاکند
15- وحشی- نمونه کاال

 

حل جدول شماره 740

جدول اختصاصی شماره 741

محمدعلی گلچین
طراح جدول

حصر وراثت
دارای  آشـوب  فرزنـد  عاشـورپور  یارمحمـد  آقـای 
شناسنامه667بشـرح دادخواسـت شـماره130/95توضیح 
یارمحمـد  فرزنـد  پـور  عاشـور  سـجاد  شـادروان  داده 
در   1395/1/11 تاریـخ  بشناسـنامه3150619092در 
شـهرجیرفت فـوت شـده و وراثت منحصـر حین الفـوت وی عبارتند 
از: 1- یارمحمد عاشـورپور ش ش667 پدر متوفی 2- کبری عیسـی 

پـور ش ش933مـادر متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی 
آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و 
هـر وصیتنامـه ای جز رسـمی و سـری بعـد از این موعدابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
م/الف:  767دفتر شورای حل اختالف شماره مرکزی شهرستان 
قلعه گنج- حسین مومنی
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
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نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

عکس: یاسر خدیشی

یر رگبار نبودن ها دلم پاییز می خواهد

پاییز قاتل صدا میزند

عکس نوشت

شعر

از زبان حضرت علی اصغر :
پدر بگو به همه این علی اصغر توست 
و اینکه دست ندارد ؛بگو برادر توست 

زنی به خواب من آمد که دست و پهلویش.....
بخش خواب مرا که شبیه مادر توست 
دلیل گریه بی حد من عطش که نبود

برای معجر و حجب و حیای دختر توست 
صدای صوت پیمبر شنیده شد از دور 

و این صدا به گمانم صدایی از سر توست
به خون نشسته جوانی که غرق شمشیر است

گمان کنم که شبیه علی اکبر توست 
بخواب ؛خاطرت آسوده و خیالت جمع 

غمگین مباش که زینب هنوز خواهر توست 
مهال کریمی افشار

معرفی

ستاره کرمان
شماره دوم ماهنامه ستاره کرمان 
منتشـر شـد. این ماهنامه بـا زمینه 
فرهنگی، اجتماعی و گردشـگری با 
گستره توزیع اسـتان کرمان منتشر 

شـده است.
مدیـر  راوری؛  ایزدپنـاه  بتـول 
مسـوول و سـردبیر این ماهنامه می 
باشـد. ثبـت جهانـی کلـوت، قنـات 
پایـه زندگی، گردشـگری سـالمت، 
از کرمـان تـا کاروانسـرای دربند، به 

خوشـمزگی سـوهان زرنـد و... برخی از مطالب این مجله اسـت.  
حمیـد هرنـدی، الهـه آذرنـوش، محمـد جـواد مقبلـی، محمود 
خواجـه امیـری، فهیمـه رضاقلـی و... نویسـندگانی هسـتند که 
بـا ایـن شـماره همـکاری داشـته انـد. مـژده مـؤذن زاده دبیری 

سـرویس عکـس سـتاره کرمـان را عهـده دار اسـت.

سرمشق
نامـه  مـاه  شـماره  ششـمین 
فرهنگی، اجتماعی »سرمشـق« به 
صاحـب امتیـازی و مدیر مسـوولی 
و سـردبیری »بتول ایزدپناه راوری« 

شد.  منتشـر 
مطالـب  حـاوی  شـماره  ایـن 
بسـته  »درهـا  جملـه  از  زیبایـی 
اسـت«، میزگـردی دربـاره سـالن 
هـای کنسـرت شـهر کرمـان، » نه 
مثل یک عاشـق« بـه بهانه نمایش 

عکـس های عباس کیارسـتمی، »خوب، بد، زشـت«در خصوص 
شـبکه هـای اجتماعی بـا کارکرد چند بعدی در فضـای مجازی، 
آوای دلنشـین درباره محمد رضا شـجریان به قلم سـردبیر است. 
علی اصغر مظهری کرمانی، سـید احمد سـام، عبـاس تقی زاده، 
عبـاس محمودیـان، مجیـد شـمس الدین، پونـه فردوسـی پور، 
محمد علی علومی و... از جمله نویسـندگانی هسـتند که در این 
شـمار ه مطالبـی را ارائـه داده انـد. گفت و گوی سـارا سـتوده با 

هوشـنگ مـرادی کرمانـی را از دسـت ندهید.

 اطالعات

سکه

10,870,000 ریال طرح جدید

10,885,000 ریال طرح قدیم 

5,480,000 ریال نیم سکه 

2,850,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,105,220 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,473,520 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,860 ریال دالر آمریکا

40,460 ریال یورو

9,820 ریال درهم امارت

5,490 ریال  یوآن 

46,210 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

8 تا 28/ آفتابی امروز

9 تا 28/ آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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قابل توجه روابط عمومی ادارات دولتی
و نهادهای عمومی 

خبرنگاران روزنامه »پیام ما« از دریافت 
هرگونه هدیه، کارت هدیه بانکی و وجه نقد 

براساس آیین نامه اخالق حرفه ای خود 
معذورند.

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


