 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
پیامبر مهربانیها (علیه ّ
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند،
بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

سال بیست و یکم  شماره   1148شنبه  12آبان1397

 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :چاپ کارمانیا


ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

شنبه

 74آبان

40:04

77:17

71:71

یکشنبه

 71آبان

40:01

77:17

71:71

دوشنبه

 70آبان

40:00

77:17

71:71

سه شنبه

 71آبان

40:00

77:17

71:71

چهارشنبه

 71آبان

40:01

77:17

71:70

پنج شنبه

 71آبان

40:01

77:17

71:70

جمعه

 78آبان

40:01

77:17

71:71

نگاه آخر

اذان مغرب

رسانه آمریکایی «میدل ایست مانیتور» عنوان کرد

پنج دلیل برای شکست
تحریمهای جدید

حاشیه  -خبر

رییس جمهور قرضی

| عکس :مجید شبستری |

س��ید حس��ین مرعش��ی در تازهترین مصاحبهاش با مهرگفته اس��ت :اگر
ّ
اصالحطلبان از آق��ای روحانی حمایت نمیکردند ،رأی ذاتی آقای روحانی
به گونهای نبود که بتواند رئیسجمهور شود .وی گفت :ما دکتر روحانی را از
اصولگرایان قرض گرفتیم و حمایت کردیم .وی در واکنش به اظهارات برخی
اصالحطلبان که میگویند ش��ورای عالی اصالحطلبان ،روند حزبگرایی را
نابود کرده اس��ت گفت :ش��ورای عالی اصالحطلبان تجربه خوبی در درون
اصالحطلبان بوده که توانس��ته جبهه واحدی را به مردم معرفی کند ،البته
در جامعه هم مخاطب دارد و به موفقیت دس��ت پیدا کرده است .مرعشی
همچنین درباره احتمال ائتالف اصالح طلبان با علی الریجانی برای انتخابات
مجلس یازدهم و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰تأکید کرد :ما هنوز هیچ
بحثی برای انتخابات مجلس با آقای الریجانی نداش��تهایم .درباره انتخابات
ریاست جمهوری هم فع ً
ال زود است که بخواهیم صحبت کنیم.

امیدهاییکه زنده شد

چند روز بارانی در ش��مال ،غرب و مرکز استان امیدها را برای کشاورزان
مأی��وس زنده ک��رد .این بارشها در حالی موجب خوش��حالی و نش��اط
مردم در نقاط مختلف اس��تان از جمله س��یرجان شد که یک سال بدون
بارندگی را تجربه کرده بودند .بارندگیها برای مردم آنقدر نش��اط آور بود
که برای س��اعاتی غم بیبارش��ی را فراموش کنند .غ��م روزهایی که آب
برای درختانش��ان نداش��تند و یا با تانکر مزارع خود را آبیاری میکردند.
مزارعی که به دلیل بیآبی در آس��تانه خشک ش��دن قرار داشتند .حاال
این بارندگیها ،طراوت تازهای به دلهای افس��رده کشاورزان داده است
بهشرط آنکه دعا کنیم ادامه داشته باشد و افسردگیها دگر بار باز نگردد.

حذف دراماتیک استقالل

هفه گذش��ته روز سایپا بود .این تیم با هدایت علی دایی پس از متوقف
کردن تیم پرس��پولیس در لیگ برتر ،در ب��ازی بعدی با ده بازیکن تیم
اس��تقالل را نیز به طور دراماتیک از جام حذفی کنار زد تا با حضور در
جم��ع  4تیم پایانی ،یکب��ار دیگر نیم نگاهی ب��ه قهرمانی در این جام
داشته باشد.
علی دایی تا کنون دوبار با پرس��پولیس و یک بار با نفت تهران ،این جام
را تصاحب کرده اس��ت .دایی فقط در فوتبال خبرس��از نیس��ت .او قبل از
توقف پرسپولیس و شکست استقالل با بسته شدن حساب هایش از سوی
مراجع قضایی مربوط به کمک های مردم در زلزله کرمانشاه نیز خبرساز
ش��ده بود که البته خیلی زود از حس��ابهایش رفع انس��داد کرد تا امور
ساخت و ساز مربوط به خود را در مناطق زلزله زده دنبال کند .علی دایی
اکن��ون در یک چهارم نهایی جام حذفی به قهرمانی چندباره در این جام
ص گرفتن آن را داشته است.
تخص ِ
میاندیشد .جامی که تاکنون ّ

جناب آقای

سیدروح اهلل محمودآبادی

حضور حماسی مردم سیرجان در روز اربعین

پایان
غیرجذاب
دلدادگان

دلدادگان به پایان خود رسید .سریالی
که ش�اید در ابت�دا به واس�طه حضور
بازیگرانی که چهرهش�ان برای مخاطب
تلویزیون آش�نا نبود ،نتوانس�ت مورد
توج�ه ق�رار بگی�رد ،ام�ادر ادام�ه با
حض�ور بازیگ�ران ن�ام آش�نایی چون
مس�عود رایگان ،پانتهآ بهرام و مهرانه
مهینترابی و داس�تانی که به واس�طه
آش�نایی کاراکت�ر امی�ر با ارغ�وان و
مادرش به سمت و سوی دیگری رفت،

توانست مورد توجه مخاطبان بسیاری
ق�رار گرفته و ب�ا مرگ هاتف ب�ا بازی
ش�اهرخ اس�تخری داس�تان ب�ه نقطه
هادی
عطف اول خود برس�د .منوچهر
ِ
کارگردان ،با نگاه ویژه و خاص خود به
روابط عاش�قانه در این سریال مخاطب
فراوان�ی ب�رای این اث�ر تلویزیونیاش
جستجو کرد.
ب�ا وج�ود هم�هی اینها ام�ا مخاطبان
دلدادگان از آخرین قسمت این سریال
راض�ی نبودند چرا که کارگردان قبل از
قس�مت پایانی قول یک غافلگیری در
قسمت آخرس�ریال را داده بود و همه
مخاطبان منتظر بودند ببینند سرنوشت
شخصیتهای سریال دلدادگان به کجا
میرس�د ،این س�ریال در نهایت بعد از
سه فصل با پایان غیر جذابی که داشت
باعث تعجب مخاطبان ش�د و حواش�ی
زیادی را ایجاد کرد!.

جناب آقای

سیدروح اهلل محمودآبادی

جناب آقای

سیدروح اهلل محمودآبادی

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما و خانوادهی گرانقدر
محمودآبادی تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از
دست رفته علو درجات و برای کلیه بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور شما صمیمانه تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و صبر
و اجر جزیل برای شما آرزومندم.

مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه و برای شما صبوری
و شکیبایی مسئلت مینماییم.

مراسم چهلم

جناب آقای

خانواده محترم

محسن خواجویی -محسن رضوانی

حاجیه ناهید
خانم ایل پور

پنجشنبه  17آبان
ساعت  3بعدازظهر
بر سر مزار آن مرحوم در
آرامستان برگزار می گردد .با حضور خود باعث
شادی روح آن عزیز سفرکرده گردید.

فرزندان آن مرحوم

حجت جهانشاهی

سیدروح اهلل
محمودآبادی

با قلبی آکنده از اندوه و با تأسف و تأثر فراوان ضایعه
درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور شما سرور ارجمند
تسلیت عرض نموده ،از درگاه یگانه قادر متعال علو
درجات معنوی برای آن مرحومه و صبر و اجر برای
بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

علی منصفی -علی زمانی

چهل روز است طنین صدای دلنشینش
همچنان در گوشمان است
مهربانیش در قلبمان
و زیبایی چهرهاش همیشه به یادمان
پدری که وجودش افتخار و صفا و صداقت بود
صفای بارانی بود که با صداقت میبارید
و دلش دریای محبت و وجودش باران کرامت

به مناسبت چهلمین
روز درگذشت مرحوم

حاج مراد قاسمینژاد

روز چهارشنبه  97/8/16از ساعت  3:30در جوار آرامگاه ابدیش واقع در آرامستان گرد هم میآییم

تا با یاد و خاطرات جان فزایش ،مرهمی بر زخمهای کهنهمان بنهیم.
ساعت حرکت 3 :بعدازظهر

از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان خواجه نظامالملک کوچه شماره 4

سیدعلی ایراننژاد -یاسر نجمی

محمودآبادی

در برابر خواست پروردگار یکتا هر چند سفر انسانهای
پاک سرشت به دلیل رسیدن به معشوق برای خودشان
موهبتی بزرگ است .اما تحمل این دوری و رنج برای
بازماندگان سخت و غمی طاقتفرسا میباشد.
این مصیبت بزرگ را حضور شما سادات بزرگوار تسلیت
عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن مادر از دست رفته علو
درجات و برای کلیه بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

حسام و محسن پورپاریزی

قرار اس��ت دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران از فردا  13آبان از س��وی
آمریکا آغاز شود .تحریمهایی که غالباً صنعت نفت و گاز ایران را شامل میشود.
به گزارش تابناک ،پایگاه خبری «میدل ایس��ت مانیتور» از آمریکا پیش بینی
کرد تحریم های آمریکا علیه ایران به این  5دلیل با شکست مواجه میشود:
◄ نخس�ت :در حالی که ایاالت متحده قصد دارد صادرات نفت ایران را
به صفر برس��اند ،مشخص شده که این غیر عملی است چرا که جایگزینی
مناسب برای  2/5میلیون بشکه در روز در صادرات نفت ایران وجود ندارد.
کارشناسان بر این باورند که عربستان سعودی قب ً
ال ادعا کرده بود که برای هر
کمبودی آماده شده است؛ اما ریاض و متحدانش توانایی کامل از جایگزینی
نفت ایران را ندارند .در حال حاضر صادرات نفت ایران به حدود  1/5میلیون
بش��که در روز کاهش یافته است ،حال آنکه با کاهش صادرات نفت ایران،
قیمت نفت به  76دالر رس��یده و پیش بینی می ش��ود به  100دالر در هر
بشکه برسد .مس��ألهای که باعث می شود حتی اگر صادرات نفت ایران به
یک میلیون بشکه برسد ،درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا نخواهد کرد.
◄ دوم :جنگ تجاری ترامپ با چین و تحریم های اقتصادی آمریکا علیه
روسیه باعث می شود پکن و مسکو تمایلی برای کار با واشنگتن علیه ایران
نداشته باشند .عالوه بر این ،کاخ سفید نمیتواند روی همکاری با اتحادیه
اروپا حس��اب باز کند و این در حالی اس��ت که بروکسل ،برجام را یکی از
دستاوردهای سیاست خارجی خود میداند .همچنین ،اتحادیه اروپا به طور
فزایندهای تحریمهای فراسرزمینی را تهدیدی برای هویت و استقالل خود
میپندارد .ضمن اینکه «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه اعالم کرد ،اتحادیه
اروپا در حال بررس��ی راههایی اس��ت که خسارت شرکتهایی که با ایران
همکاری میکنند و به دنبال تحریمهای آمریکا در ارتباط با برنامه هستهای
ایران متحمل ضرر میشوند ،جبران شود.
◄ سوم :تحریمهای آمریکا زمینهساز تغییر تاریخی در نظام مالی جهانی
ش��ده اس��ت .برای چندین دهه ،دالر آمریکا بر بازارهای مالی بینالمللی
غالب اس��ت .با این حال ،خروج آمریکا از برجام کشورهایی مانند روسیه،
چین ،هند و ترکیه را به استفاده از ارزهای محلی خود برای تجارت با ایران
تشویق کرده است .اگر اروپا موفق به ایجاد یک سیستم مالی جدا از دالر
آمریکا شود ،دیگر کشورها میتوانند از یورو در تجارت با ایران استفاده کنند
و سلطه ایاالت متحده بر بازارهای جهانی را کاهش دهند.
◄ چه�ارم :طرفین باقی مانده در برجام ،ای��ن توافق را به عنوان ابزاری
ب��رای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا ،م��ورد توجه قرار می دهند .این به
دلیل این واقعیت اس��ت که برجام یک توافق چندجانبه اس��ت که توسط
قطعنامه  2231ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی میشود که
دول��ت ترامپ آن را یک جانبه ترک ک��رده و در حال تالش برای مجازات
سایر کشورها در صورت اجرای آن است.
◄ پنج�م :متحدان قدرتمند ایاالت متحده مانن��د اتحادیه اروپا و ژاپن
همچنان از برجام پشتیبانی می کنند .تنها تعدادی از متحدان منطقه ای -
یعنی عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و اسرائیل  -از تصمیم ترامپ
برای خ��روج از این معامله حمایت کردهاند ،در حالی که س��ایر بازیکنان
منطق��های همچون ترکیه ،عمان و عراق همچن��ان از این توافق حمایت
میکنند .همزمان ،تح ّوالت در س��ایر بحرانهای منطقهای به نفع ایاالت
متحده و متحدان آن در جریان نیست.

جناب سرهنگ

مجتبی جهانشاهینسب

ارتقاء درجه سرهنگ دومی جنابعالی را که نشان از
لیاقت و شایستگی شما دارد ،صمیمانه تبریک عرض
نموده ،موفقیت شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

عمه ها و عموها

بدینوسیله به اطالع کلیه دوستان و سروران
گرامی میرساند مراسم اولین سالگرد درگذشت

مرحوم محمد
حاجابراهیمی

پنجشنبه  97/8/17در مسجد
حضرت رسول واقع در شهرک
رزمندگان برگزار میشود.
ساعت حرکت 3:30 :بعدازظهر
به سمت بهشت زهرا
حضور شما عزیزان موجب تسلی خاطر
بازماندگان خواهد بود.

