ما را در تلگرام

انس طال
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1.326.40
5.432.000

گرم طالی 1.253.830 ۱۸

گرم طالی 1.671.450 ۲۴
انس نقره
انس پالتین

17.84
991.00

941.00

نیم

6.580.000

دالر

39.150

درهم امارات

10.740

ین ژاپن

بهار آزادی

12.370.000

ربع

3.680.000

یورو

47.720

لیر ترکیه

11.810

دالر کانادا

33.220

انس پاالدیوم

امامی

12.647.000

گرمی

2.500.000

پوند

51.490

یوان چین

6.380

دالر استرالیا

31.900

350

عکسkhamenei.ir :

آتش نفت از خاک
دور می شود

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران
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بحران بی پایان اتوبوس سواری
سقوط اتوبوس به دره جاجرود  11کشته برجای گذاشت

فجایع میانمار ،مرگ
جایزه صلح نوبل بود
5

فاجعه پشت
فاجعه

نصب گنبد سیمانی
بر پیکر مسجد
تاریخی اردبیل

زیر گوش زباله ها

متین مسلم

در کمـال تاسـف و نابـاوری بـار دیگـر
خبـر سـقوط یـک اتوبـوس بیـن شـهری،
نزدیـک تهران و کشـته شـدن عده زیادی
منتشـر شـد .در حالـی کـه هنـوز افـکار از
شـوک کشـته شـدن دانـش آمـوزان در
جنـوب ایـران خارج نشـده اسـت .در این
میـان «چـه کسـی مقصـر و قـرار اسـت
کـدام فـرد پـای میـز محاکمـه کشـانده
شـود؟تا آنجـا که شـنیده ام گفته می شـود
مفـاد قوانیـن تردد در ایـران به لحـاظ مفاد
و اسـتحکام تفـاوت خاصـی بـا بقیـه
دنیـا ندارنـد .ایـن سـخن شـاید درسـت
باشـد ،امـا فکـر مـی کنـم جـدای از بـی
مباالتـی هـای انسـانی در همـه حـوزه ها،
مشـکل عمـده در به ترازو بردن ،سـبک و
هنـگام اعمـال و اجـرا توسـط مجریـان

مسووالن :قبل ازآبگیری ،مرکز

مرمـت «جمعـه مسـجد» بـه عنوان

دفن زباله ها جمع می شود

قدیمیتریـن اثـر معمـاری شـهر
اردبیـل طـی سـالهای گذشـته بـا

منتقدان:آلودگی ناشی اززباله ها

اشـتباهاتی همـراه بـود،از جملـه

تا  100سال باقی می ماند

نصـب گنبد سـیمانی بر پیکـره دیوار
آجـری ایـن بنـا.

عملیـات سـاخت سـد هـراز اگرچـه  30درصـد
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پیشـرفت فیزیکـی داشـته امـا مکان سـاخت

جشنواره تئاتر جنوب
کرمان امروز به کار
خود پایان می دهد

آن همچنـان محـل بحـث اسـت.این سـد در
فاصلـه پنـج کیلومتری مرکـز دپـوی زبالههای
شـهر آمـل سـاخته می شـود .مرکـز دپویی که
گفتـه مـی شـود  35سـاله اسـت .همیـن امر
نگرانـی هـا را از سـاخت سـدی کـه بـه گفتـه

هشــتمین جشــنواره تئاتــر اســتانی

مدیرعامـل آب منطقـه ای مازنـدران تاکنـون

جنــوب کرمــان دوشــنبه گذشــته در

 120میلیـارد تومـان اعتبـار ملی گرفتـه و برای

جیرفــت آغــاز بــه کار کــرد و امــروز

تکمیـل شـبکه هـای پاییـن دسـت بـه 200

قــرار اســت مراســم اختتامیــه ایــن

میلیـارد تومـان دیگـر هم نیـاز دارد ،بـاال برده.

عکس  :مهر

سـنگین و یـا منعطـف کردن ایـن قوانین
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پایگاه خبری تحلیلی

w w w . k e r m a n e n o . i r

شرکت معادن اسفندقه

هیات مدیره شرکت معادن اسفندقه

)همراه با ارزیابی کیفی(

ابتدای جاده بافت -سیرجان  ،روبروی بیمارستان خاتم االنبیا

مرحله ای

آدرس دفتر بافت:

یک

ســهام قبلــی فقــط جهــت رویــت الزامــی مــی باشــد.

مبلغ برآورد (لاير)

عنوان پروژه
انجـام امـور عملیـات
نگهـداری راههـای اصلـی،
فرعی و روستایی اداره کل

44،999،992،800

راهـداری و حمـل و نقـل
جـاده ای جنـوب کرمـان

/19الف96/46/

جهــت تحویــل بــرگ ســهام اصــل شناســنامه  ،اصــل کارت ملــی و اصــل بــرگ

مناقصه
یک مرحله ای

آمــاده تحویــل بــرگ ســهام جدیــد بــه ســهامداران محتــرم میباشــد.

نوع

شماره مناقصه

/18الف96/46/

دوشــنبه هــر هفتــه در دفتــر ارزوئیــه و مابقــی ایــام هفتــه در دفتــر بافــت
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(نوبت دوم)

تکمیل تعریض
پلهای ورودی

21،828،168،631

شهرستان کهنوج

نوع تضمين

شـده در اسـناد) _ اصل فیش واریز نقد

(ســهامی خــاص) مــی رســاند کــه امــور مالــی ایــن شــرکت در روزهــای

جشــنواره برگــزار شــود.

فراخوان آگهي مناقصات عمومي

ضمانـت نامه بانکـی( مطابق با فرمت ارایه

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه ســهامداران محتــرم شــرکت معــادن اســفندقه
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در این پیام ما می خوانید

ساخت سد هراز

یادداشت مهمان

ا ست .

 12تا 34

 20تا 31

سال سیزدهم
شماره پیاپی 993
چهارشنبه  22شهریور 1396
 16صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

سوزاندن نفت خام در گودال های سوخت از ابتدای مهر ممنوع است

رهبر انقالب:

کرمان

تهران

مبلغ تضمين

فهرست

(لاير)

بها

2،220،000،000

1،092،000،000

برآورد
حجمی

راهداری
96

دستگاه

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني :جيرفت –

مناقصه گزار

کیلومتر  5جاده کرمان_پایانه بار جیرفت

دريافت
اسناد

پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور ( )http://iets.mporg.irو اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان(اداره پیمان و رسیدگی)
مهلت  :از تاريخ نشرآخرين آگهي به مدت  5روز
محل  :اداره كل راهدار ی و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان(دبيرخانه)

تحويل
پيشنهادها

مهلت  :از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به مدت  14روز-طبق اسناد مناقصه

گشايش

 :محل  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان  -زمان

پيشنهادها

طبق اسناد مناقصه

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

www.payamema.ir

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

 900هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور به همت دولت تدبیر و امید به متقاضیان
تحویل داده شده در حالی که این رقم در دولت دهم  690هزار واحد بوده است.

ساخت سد هراز زیر گوش زباله ها

گزیده ها
دینارونــد ،رییــس ســابق ســازمان
غــذا و دارو مشــکل نقدینگــی را در
صنعــت داروســازی ایــران ،بزرگتریــن
چالــش برشــمرد و گفــت کــه ایــن چالــش
ماننــد تحریــم از بیــرون بــه صنعــت
داروسازی تحمیل شده است.
حبیــب هللا مســعودی فریــد،
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان
بهزیســتی کشــور بــا بیان اینکــه کــودک آزاری
یــک جــرم عمومــی اســت و نیــاز بــه شــاکی
خصوصــی نــدارد گفــت کــه رســانه هــا در
پیشــگیری از تکـرار کــودک آزاری و افزایــش
حساســیت افــراد نســبت بــه فاکتورهــای
کودک آزاری بسیار موثرند.
ایــرج حریرچــی ،قائــم مقــام وزیــر
بهداشــت  ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی گفــت کــه طــرح تحــول نظــام
ســامت در دولــت دوازدهــم بازنگــری و بــا
قوت ادامه می یابد.
محمــد محمــدی ،عضــو هیــات
مدیــره انجمــن ملــی حمایــت از
حقــوق مصــرف کننــدگان با بیــان اینکــه درج
قیمــت الــزام قانونــی اســت ،گفــت کــه

منتقدان :آلودگی ناشی از زباله ها تا  100سال باقی می ماند

نزدیکــی گنبدهــای نمکــی موجــب

گزارش
پیام ما
عملیــات ســاخت ســد هــراز اگرچــه
 30درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته
امــا مــکان ســاخت آن همچنــان محــل
بحــث اســت.
ایــن ســد در فاصلــه پنــج کیلومتــری
مرکــز دپــوی زبالههــای شــهر آمــل
ســاخته مــی شــود .مرکــز دپویــی کــه
گفتــه مــی شــود  35ســاله اســت.
همیــن امــر نگرانــی هــا را از ســاخت
ســدی کــه بــه گفتــه مدیرعامــل آب
منطقــه ای مازنــدران تاکنــون 120
میلیــارد تومــان اعتبــار ملــی گرفتــه
و بــرای تکمیــل شــبکه هــای پاییــن
دســت بــه  200میلیــارد تومــان دیگــر
هــم نیــاز دارد ،بــاال بــرده .منتقــدان
مــی گوینــد همانگونــه کــه ســاخت
ســد گتونــد در جنــوب کشــور در

افزایــش  20درصــدی شــوری آب

آبگیــری صــورت بگیــرد و ســد هــراز

رودخانــه کارون شــد ،ســاخت ســد

بــه دلیــل مســائل اعتبــاری و مالــی

هــراز در نزدیکــی مرکــز دفــن زبالــه،

زودتــر از ســه یــا چهــار ســال آینــده

آب را آلــوده مــی کنــد.

بــه بهرهبــرداری نخواهــد رســید.

دفن زباله در دریاچه آبریز
نیست

مســووالن موافــق اجــرای ایــن طــرح

در حالــی حــاج رســولی هــا زمــان

امــا نظــر دیگــری دارنــد .محمــد

پایــان پــروژه را ســه تــا چهــار ســال

ج رســولی هــا ،مدیرعامــل شــرکت
حــا 

دیگــر اعــام کــرده کــه محمــد ابراهیــم

مدیریــت منابــع آب ایــران در ایــن

یخکشــی ،مدیرعامــل آب منطقــه ای

خصــوص گفتــه مرکــز دفــن زبالــه

مازنــدران گفتــه اگر اعتبــار الزم تخصیص

آمــل در حوضــه آبریــز ســد قــرار دارد

داده شــود ،ســد هـراز تــا پایــان ســال 97

و نــه تنهــا در وضعیــت فعلــی بلکــه

بــه بهــره بــرداری مــی رســد .یعنــی کمتر

پــس از آبگیــری نیــز درون دریاچــه

از یــک ســال و  6مــاه دیگــر .ایــن زمــان

ســد قــرار نمیگیــرد .بــه گفتــه او

کمتــر از مــدت زمانــی اســت کــه محیــط

بــر اســاس مجــوز ســال  90ســازمان

زیســت بــرای ســامان دهــی مرکــز

محیــط زیســت بایســتی دو ســال

دفــن زبالــه آمــل قبــل از آبگیــری ســد

قبــل از بهرهبــرداری ،وضعیــت ایــن

مهلــت داده .البتــه حــاج رســولی هــا

مرکــز مشــخص و امــور مربــوط بــه

اطمینــان داده کــه تــا قبــل از تکمیــل

و گفــت کــه مراقبــت از ســامت مــردم و
توانمندی مالی آنان اولویت ماست.

تعاونــی مســکن فرهنگیــان دربــاره مســکن
فرهنگیــان :آمــوزش و پــرورش بــه دلیــل
تعــداد بــاالی جمعیتــی بــرای اعضــای خــود
آورده ای نــدارد امــا تعاونــی هــای مســکن
بــا همــکاری مســووالن آمــوزش و پــرورش
شده اند.

افــت کــرد .روز سهشــنبه درحالیکــه
تاجــران مشــغول ارزیابــی تاثیــر منفــی
طوفــان ایرمــا در مقابــل تاثیــر مثبــت
بازگشــت بــه کار پاالیشــگاهها پــس از

رســید .در همیــن حــال مدیــر آب منطقــه ای مازنــدران گفتــه اگر
اعتبــار الزم تخصیــص داده شــود ،ســد هـراز تــا پایــان ســال  97بــه
بهــره بــرداری مــی رســد .یعنــی کمتــر از یــک ســال و  6مــاه دیگــر.
ایــن زمــان کمتــر از مــدت زمانــی اســت کــه محیــط زیســت بـرای
ســامان دهــی مرکــز دفــن زبالــه آمــل قبــل از آبگیــری ســد
مهلــت داده .البتــه حــاج رســولی هــا اطمینــان داده کــه آبگیــری
ایــن ســد بــه منظــور تامیــن آب شــرب قبــل از ســامان دهــی
مرکــز دفــن زبالــه صــورت نخواهــد گرفــت.
بررســی وضعیــت آالیندههــای حوضــه
پیرامــون ســد ،تاییــد آن از ســوی
ســازمان محیــط زیســت و اجــرای
کامــل طــرح ،مــورد تاییــد مشــاور
و ســازمان بــرای پاکســازی حوضــه
آبریــز ،آبگیــری ایــن ســد بــه منظــور

مرکز دفن زباله آمل در فاصله پنج کیلومتری سد هراز قرار دارد

وزیر راه:

طوفــان هــاروی بــر روی تقاضــای نفــت

عبــاس آخونــدی ،وزیــر راه و شهرســازی

و نقــل در آن بســیار محــدود اســت،در

بودنــد ،نفــت برنــت ،بــا  ۰.۰۷درصــد یــا ۴

گفــت کــه بنــادر شــمالی کشــور نیــاز بــه

حالــی کــه ایــن دریــا دارای ظرفیــت هــای

ســنت کاهــش نســبت بــه قیمــت بســته

بازنگــری دارنــد و ایــن مأموریــت جدیــد

بســیاری اســت کــه بایــد از آنهــا جهــت

شــده قبلــی خــود ،بــه  ۵۳.۸۰دالر بــرای هــر

در ســازمان بنــادر اســت ،متاســفانه دریــای

بهــره وری بیشــتر اســتفاده کنیــم.

بشکه رسید.

شــمال یــک دریــای بســته و میــزان حمــل

رکورد مصرف بنزین
شکسته شد
مدیــر تامیــن و توزیــع شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی از رکوردشــکنی مصــرف
بنزیــن در ســال جــاری در  ۱۶شــهریورماه بــا

بــرای بازگشــت حجــاج ،آغــاز ســال تحصیلــی و مــاه محــرم در نظــر گرفتــه
شــده اســت .او در مــورد میانگیــن مصــرف بنزیــن در ســال جــاری ،گفــت
کــه میانگیــن مصــرف روزانــه بنزیــن در ســال جــاری  ۸۱میلیــون و  ۲۰۰هــزار
لیتــر بــوده کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته (۷۴.۹
میلیــون لیتــر)  ۸.۴درصــد رشــد داشــته اســت .رشــد مصــرف بنزیــن در
شــهریورماه ســال جــاری نســبت بــه شــهریورماه گذشــته  ۹.۶بــوده اســت.
وی افــزود« :پیشبینــی میشــد میــزان مصــرف بنزیــن در ســال جــاری
 ۵.۵درصــد رشــد داشــته باشــد ،امــا ایــن میــزان بــه  ۸.۴درصــد رســید کــه
عوامــل زیــادی از جملــه گشــایشهای پــس از برجــام ،افزایــش تولیــد و
واردات خــودرو در افزایــش میــزان مصــرف تاثیــر داشــتهاند».

بــا دســتور دادســتان عمومــی و
انقــاب شهرســتان آمــل متوقــف
شــده امــا از آنجایــی کــه مرکــز دفــن
زبالــه آمــل قدیمــی اســت ،نگرانــی از
باقــی مانــدن آثــار زبالــه هــا در ایــن

در مجلــس در ایــن رابطــه بــه مهــر گفته

طاهــرزاده ،اســتاد دانشــگاه بــوراس

قــرار شــده آبگیــری ســد هــراز ،انتهــای

ســوئد چنــدی پیــش در ایــن رابطــه

ســد از زبالــه پا کســازی شــود و مقــرر

بــه شــرق گفتــه بــود کــه اگــر همیــن

شــد بعــد از پا کســازی مجــدد زمیــن

امــروز هــم ایــن مرکــز بســته شــود،

محــل دپــوی زبالــه خا کبــرداری

آلودگــی ناشــی از ایــن زبالههــا

شــود و اگــر شــیرابهای موجــود اســت

و شــیرابه آنهــا تــا صــد ســال هــم

را تخلیــه کنیــم .تــا زمانــی کــه منطقــه

در زمینهــای آن منطقــه باقــی

عمــارت از زبالــه تخلیــه نشــود ،ســد

میمانــد و واقعیــت ایــن اســت

هــراز را آبگیــری نمیکنیــم زیــرا ایــن

کــه ســاخت ســد نزدیــک مرکــز

پــروژه ملــی و نیازمنــد اخــذ مجــوز

تخلیــه زبالــه ،باعــث فاجعــه بــرای

از ســازمان حفاظــت محیطزیســت

آب رودخانــه هــراز میشــود؛ چــون

کشــور اســت .بــه گفتــه او اگــر زمیــن

در ایــن صــورت خروجــی آب ســد

زبالــه تخلیــه نشــود طــول ســد کــه ۱۱

بهجــای آب ،فاضــاب خواهــد بــود.

پــس از ماههــا بحــث و بررســی دربــاره کنــار رفتــن

مدیرعامــل ســابق بنــادر و دریانــوردی از جایــگاه خود،

نتوانســته از ظرفیــت هــای آن اســتفاده

ســرانجام عبــاس آخونــدی ،وزیــر راه و شهرســازی،

ســازی کنیــم و دریــا را تنهــا محــدود بــه

در ایــن ســازمان مهــم اقتصــادی گرفــت و محمــد

از دیــد کاال و تجــارت بــه ایــن مناطــق نــگاه

پیــش از ایــن عنــوان معــاون دریایــی ســازمان بنــادر

کنــد ،بنابرایــن بایــد در ایــن حــوزه فرهنــگ
باربــری کاال و تجــارت نکنیــم .نبایــد تنهــا
کنیــم بلکــه بایــد آثــار منطقــه ای را در نظــر
بگیریــم».

رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان آنکــه
براســاس آمارهــای غیررســمی  400هــزار نفــر در
کشــور بازمانــده از تحصیــل هســتند ،در خصــوص
کمپیــن ملــی «قلــب مهربــان» گفــت :در ایــن

کمپیــن اولویــت تهیــه لــوازم و وســایل مــورد نیــاز بــرای دانــش آمــوزان
اســتانهای محــروم اســت .آنطــور کــه ایســنا نوشــته ،انوشــیروان محســنی
بندپــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ماهــه اول ســال جــاری از تعــداد دو
هـزار کــودک خیابانــی پذیــرش شــده  327نفــر بازمانــده از تحصیــل بودنــد،
گفــت کــه کمپیــن ملــی «قلــب مهربــان» میتوانــد پیونددهنــده خیــر
جمعــی و بهزیســتی باشــد؛ چراکــه حــس نوعدوســتی و عالقــه ایرانیــان بــه
کمکرســانی و امــداد ش ـرایطی را ایجــاد میکنــد کــه فضایــی ایجــاد شــود
تــا کمکهــای مردمــی هدفمنــد و نظاممنــد بــه دســت نیازمنــدان برســد .بــا
توجــه بــه اینکــه همــه کــودکان ایـران زمیــن بایــد از تمکــن الزم بـرای ادامــه
تحصیــل برخــوردار باشــند ،کمپیــن ملــی «قلــب مهربانــی» بــا شــعار مهربانــی
ســاده اســت.

بــه دلیــل مشــکالت زیســتمحیطی

عــزت هللا یوســفیان مــا ،نماینــده آمــل

افــزود« :ایــران بــا ایــن مجموعــه ســواحل

بازماندهاند
جامعه

زبالــه در منطقــه عمــارت جــاده هــراز

مــی دهیــم.
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میــزان  ۱۰۴.۷میلیــون لیتــر خبــر داد .بــه گفتــه
ســید محمدرضــا موســوی خــواه تمهیــدات الزم در راســتای تامیــن ســوخت

او بــا اشــاره بــه اینکــه دریــای عمــان یــک

اگرچــه از ابتــدای شــهریور دفــن

منطقــه زیــاد اســت .محمــد جــواد

دریــای بکــر و دارای هــزاران ظرفیــت اســت،

بنادر شمالی کشور نیاز به بازنگری دارند

اثر ماندگار زباله ها

کیلومتــر اســت را  ۲کیلومتــر کاهــش

در معامــات دیــروز بازارهــای
جهانــی ،قیمــت نفــت بــاز هــم

زودتــر از ســه یــا چهــار ســال آینــده بــه بهرهبــرداری نخواهــد

احتمال کاهش طول سد

تولیــد داخــل را ،مراقبــت از مــردم دانســت

بــه اجــرای طــرح هــای مســکن موفــق

صــورت بگیــرد و ســد ه ـراز بــه دلیــل مســائل اعتبــاری و مالــی

گرفــت.

سیاســت ایــن وزارتخانــه دربــاره داروهــای

محمدرضــا

امــور مربــوط بــه ســامان دهــی و انتقــال آن پیــش از آبگیــری

تامیــن آب شــرب صــورت نخواهــد

درمــان و آمــوزش پزشــکی،

مدیرعامــل

دو ســال قبــل از بهرهبــرداری ،وضعیــت ایــن مرکــز مشــخص و

مرکز زباله

حســن هاشــمی ،وزیــر بهداشــت،

نظــام

او بــر اســاس مجــوز ســال  90ســازمان محیــط زیســت بایســتی

آبگیری به شرط سامان دهی

کردن صورت مساله است.

اتحادیــه

از آبگیــری نیــز درون دریاچــه ســد قــرار نمیگیــرد .بــه گفتــه

ســامان دهــی و انتقــال آن پیــش از

حــذف درج قیمــت از روی محصــوالت پــاک

شــرکت

ایـران در ایــن خصــوص گفتــه مرکــز دفــن زبالــه آمــل در حوضــه

مسووالن :قبل از آبگیری ،مرکز دفن زباله ها جمع می شود

واقعــی کاالهــا آگاهــی داشــته باشــند و

آبــادی،

محمــد حــاج رســولی هــا ،مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابع آب
آبریــز ســد قــرار دارد و نــه تنهــا در وضعیــت فعلــی بلکــه پــس

مصــرف کننــدگان حــق دارنــد از قیمــت هــای

انرژی

احمد اصغری مهرآبادی ،قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت که
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واگذاری  900هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم

روز دوشــنبه تصمیــم بــه نهایــی کــردن جابهجایــی

ســعیدنژاد جــای خــود را محمــد راســتاد داد .راســتاد
بــود و حــاال رییــس ســازمان بنــادر شــده اســت.

مرگ مبهم خرس قهوه ای پارک
ملی گلستان

بیــش از یــک هفتــه

مراجعــه و با اســتفاده از دســتگاه پرتــاب دارت

از مــرگ تولــه خــرس

بیهوشــی اقــدام بــه بیهــوش کــردن حیــوان

قهــوه ای پــارک ملــی

مــی کننــد .چنــد ســاعت پــس از انتقــال تولــه

گلســتان مــی گــذرد

خــرس قهــوه ای بــه مرکــز نگهــداری حیــات

و در حالــی کــه علــت ایــن حادثــه همچنــان

وحــش گنــاره تلــف شــد .عــده ای ناشــیانه

در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد ،هیــچ یــک

عمــل کــردن نیروهــای یــگان حفاظــت در

از مســووالن محیــط زیســت هــم حاضــر بــه

بیهــوش کــردن و همچنیــن برخــورد ســرنگ

پاســخگویی نیســتند .آنطــور کــه مهــر نوشــته،

بیهوشــی بــه گــردن و قفســه ســینه حیــوان

 12شــهریور یــک قــاده خــرس قهــوه ای بــه

و برخــی ابتــا بــه بیمــاری هــاری را علــت

حاشــیه روســتای ترجنلــی گالیکــش نزدیــک

مــرگ آن مــی داننــد .در همیــن حــال وفایــی،

مــی شــود و بــا ورود مامــوران یــگان حفاظــت

مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفتــه ظاهــرا در

پــارک ملــی گلســتان ،خــرس فــرار مــی کنــد.

بررســی هــای بالینــی همــکاران بــه داشــتن

یــک روز بعــد بــا تمــاس یکــی از اعضــای

بیمــاری نــوع  Aدر خــرس مشــکوک شــدند.

شــورای روســتای ترجنلــی مبنــی بــر مشــاهده

ایــن موضــوع احتمــال ابتــا بــه بیمــاری هاری

مجــدد ایــن حیــوان ،مامــوران بــه محــل

در خــرس را تشــدید مــی کنــد.
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آتش نفت از خاک دور می شود
گزارش

نفتخیــز جنــوب ،متــن ،مناطــق مرکــزی و ارونــدان) از

پیام ما

جملــه بهــره گیــری (و در صــورت نیــاز اجــاره) دســتگاه
فــرآورش ســیار ،از ســوزاندن نفــت خــام در گودالهــای

وزارت نفــت ایــران تصمیــم گرفتــه بــه ســوزاندن نفــت

ســوخت پیشــگیری شــود.

خــام در گــودال هــای ســوخت پایــان دهــد.
بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر نفــت روز دوشــنبه بــه علــی
کاردر ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ،دســتور

البتــه زنگنــه ســوزاندن نفــت در گــودال هــای ســوخت

داد کــه از ابتــدای مهــر نفتــی در گــودال هــای ســوخت

در شــرایط اضطــراری را بــا مجــاز دانســته در صورتــی

ســوزانده نشــود .ایــن ابالغیــه در حالــی صــادر شــده

کــه ایــن گودالهــا بایــد بــر اســاس اســتانداردهای

کــه پیــش از ایــن بــرای تمیــز کــردن چــاه هــا بعــــد از

ابالغــی طراحــی شــده باشــند کــه در صــورت تجمــع

عملیــات حفــاری ،تعمیــر یــا ترمیــم ،بخشــــی از نفــت

نفــت در آنهــا ،امــکان نفــوذ نفــت بــه خــاک ،ریخــت و

چــاه در گــودال ســوخت ســوزانده مــی شــــد کــه عــاوه

پــاش در محیــط اطــراف و ایجــاد آلودگــی بــه حداقــل

بــر زیــان اقتصــادی ،آلودگــی محیــط زیســت را بــه

ممکــن برســد.

اعتراض خوزستانی ها جواب داد

 ۳۰۰هــزار بشــکه نفــت بــه دلیــل آلودگــی بــه مــواد

گودالهــای ســوخت بــا توجــه بــه وضــع محیط زیســتی

شــیمیایی از قبیــل افزودنیهــای ســیال حفــاری،

اســتان و بهویــژه منطقــه اهــواز شــکایت داشــتند .بــه

اســید و ســایر ترکیبــات اضافــی ،در گــودال هــای

همیــن دلیــل او دســتور داده تــا بــه همــه شــرکتهای

ســوخت ســوزانده میشــد .ایــن عمــل موجــب ورود

تولیــدی تابعــه شــرکت ملــی نفــت ایــران ابــاغ شــود

مــواد هیدرولیکــی بعضــا آلــوده بــه مــواد شــیمیایی و

کــه از ابتــدای مهرمــاه امســال در همــه فعالیتهــای

اجـرای طـرح آماک هسـتند .طرحی که از سـوزاند ه شـدن
82میلیـون مترمکعب گازترش همراه نفت الیه بنگسـتان
امسـال خبـر آغـاز اجـرای ایـن طرح منتشـر شـد اما یک
مـاه پیش رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت اهواز خبر
داد کـه طرح آمـاک با وجود بهـره بـرداری ،دارای نواقصی
اسـت و خـروج گازهای سـمی هنـوزدربرخی نقـاط ادامه
دارد.

سهم نفت درآلودگی خوزستان

اســیدی بــه آب ،خــاک و هــوا مــی شــد.

از ریزگردهــا بیشــتر اســت .او بــه خبرگــزاری مهــر گفتــه

عکس :رویترز

اســتفاده از دســتگاه فــرآورش ســیار ،ســاالنه حــدود

نفــت تولیــدی از چاههــای حفــاری شــده جدیــد در

را ممنـوع کرده که سـال هاسـت خوزسـتانی هـا درانتظار

زیســت خوزســتان قابــل توجــه و قدمــت آن بــه مراتــب

اعــام ســایت شــرکت ملــی نفــت ایــران ،قبــل از

بــه گفتــه او مســووالن ایــن اســتان از ســوزاندن

وزیـرنفـت درحالی سـوزاندن نفـت درگـودال های نفتی

مراتع جنگلی کشور به سنسور
ضدحریق مجهز می شوند

مجلــس معتقــد اســت ســهم نفــت در آلودگــی محیــط

در حالــی وزیــر نفــت ایــن دســتور را داده کــه براســاس

ابتــدای شــهریور مــاه بــه خوزســتان داشــته گرفتــه.

در صورت تامین اعتبار

جــواد کاظــم نســب الباجــی ،نماینــده مــردم اهــواز در

سالی  300هزاربشکه نفت
می سوخت

وزیــر نفــت گفتــه ایــن تصمیــم را بعــد از ســفری کــه

www.payamema.ir

مخـازن نفـت جلوگیـری مـی کنـد .اگرچـه اردیبهشـت

شرط سوزاندن

دنبــال داشــت.
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خوزستان درانتظار
آماک

سوزاندن نفت خام در گودال های سوخت از ابتدای مهر ممنوع است
حفــاری و بهــره بــرداری نفــت (شــامل اقدامــات مناطــق
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کاغذ اخبار

10003432117834

درکنــار هــدر رفــت ســرمایه ملــی ناشــی از ســوزاندن
گازهــای همــراه نفــت ،بخــش زیــادی آلودگــی زیســت
محیطــی تولیــد مــی شــود کــه قطعــا وضیعــت اســفبار
جــوی خوزســتان و بــه ویــژه اهــواز ناشــی از همیــن
آلودگــی اســت .بایــد از وزارت نفــت پرســید کــه دود
مشــعل هــای نفتــی کــه شــبانه روز در دل اهــواز روشــن
هســتند و الیــه ابــری از دود غلیــظ تولیــد مــی کننــد
چــه میــزان آلودگــی تزریــق مــی کننــد؟

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار وصیــد ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت گفتــه در صــورت تامیــن اعتبــار  ،همــه مراتــع جنگلــی کشــور و مناطق
حســاس بــه سنســورهای ضــد حریــق مجهــز مــی شــوند .علــی تیمــوری
بــا اشــاره بــه حریــق چنــد روز گذشــته در مناطــق شــمالی کشــور افــزود:
«در روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته در مناطــق پیلــه کــوه چالــوس و جمنــد
نوشــهر رخ داد حــدود  30هکتــار از ایــن اراضــی بــر اثــر ســهل انــگاری و
عامــل انســانی طعمــه حریــق شــد کــه خوشــبختانه بــا تــاش هــای گســترده

وزیر آموزش و پرورش:

شــود .بحــث تربیــت بدنــی و ورزش
نشــاط آور اســت امــا امکانــات در

شادی در مدارس کمرنگ شده است

ایــن زمینــه کــم اســت .بــه گفتــه
وزیــر آمــوزش و پــرورش بایــد

عکس :مهر

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان

مدرســه ایجــاد کردهایــم گفــت:

اینکــه متاســفانه امــروز مــدارس

«ایــن موضــوع باعــث شــده نقــش

مــا از شــادابی و نشــاط فاصلــه

مدرســه در فرایندهــای یادگیــری و

گرفتهانــد و ایــن فاصلــه در

یادهــی کمرنــگ شــود .از زمانــی کــه

حــال افزایــش اســت ،گفــت کــه

مدرســه یــک کانــون فرعــی شــد و

ســرزندگی و شــادی در مدرســه

در کنــار آن نهادهــای مــوازی شــکل

کمرنــگ شــده اســت .ســید محمــد

گرفــت ،بــا کاهــش بهــره وری منابــع

بطحایــی در ســتاد عالــی فعالیــت

و ایجــاد فاصلــه بیــن اهــداف روبــرو

هــای ورزش دانــش آمــوزی در

شــدیم ».وی افــزود« :بایــد تمــام

ســال تحصیلــی  ۹۷_۹۶بــا اشــاره

امکانــات در مدرســه جمــع شــود و

بــه اینکــه نهادهــای مــوازی در کنــار

از برنامههــای مــدارس پشــتیبانی

مدیــران بــه ایــن بــاور برســند کــه
توســعه ورزش صرفــا توســعه ابعــاد
تربیــت بدنــی نیســت ،بلکــه توســعه
تمــام ابعــاد پرورشــی در جامعــه را
در برمــی گیــرد .وی گفــت« :بــا
تجزیــه و تحلیــل برنامههــای
مــدارس میتوانیــم آینــده را پیــش
بینــی کنیــم .در حــوزه آمــوزش
عمومــی مدرســه بایــد کانــون اصلــی
آمــوزش و پــرورش درنظــر گرفتــه
شــود».

و شــبانه روزی نیروهــای محیــط بــان و پــرواز بالگــرد بــه منظــور خامــوش
کــردن آتــش توانســتیم پــس از دو روز آتــش را مهــار کنیــم ».وی ادامــه
داد« :بیشــترین عامــل آتــش ســوزی در مناطــق جنگلــی و حفاظــت شــده
کشــور عامــل آن انســانی بــوده و امســال نیــز بــا توجــه بــه خشــک شــدن
بــرگ درختــان و گرمــای هــوا عامــل آتــش ســوزی در مناطــق حفاظــت شــده
و جنگلــی کشــور تشــدید یافتــه اســت ».تیمــوری بــا اشــاره بــه برنامــه هــای
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص پیشــگیری از آتــش ســوزی
در مناطــق جنگلــی و حفاظــت شــده کشــور گفــت کــه بــه منظــور جلوگیــری از
آتــش ســوزی ،ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دیــده بــان هــای هوشــمند
در مناطــق جنگلــی و حفاظــت شــده کشــور نصــب کــرده و در حــال حاضــر در
برخــی مناطــق از جملــه پــارک ملــی گلســتان سنســورهای ضــد حریــق نصــب
شــده اســت امــا در صــورت تامیــن اعتبــار مــی توانیــم در فصــل گرمــای ســال
ایــن قبیــل امکانــات را بــه دیگــر مناطــق کشــور از جملــه اســتانهایی همچــون
فــارس ،لرســتان ،کهگیلویــه و بویراحمــد و آذربایجــان شــرقی کــه بیشــترین
حریــق در ایــن مناطــق رخ مــی دهــد نصــب کنیــم.

کشف سومین اسب اشکانی در گورستان وستمین

کشف یک دریچه اصلی آبراه در تختجمشید

محوطه وستمین در کیاسر مازندران قرار دارد

فصل سوم کاوش در آبراه تخت جمشید به پایان رسید

فصــل دوم کاوشهــای باستانشناســی در محوطــه وســتمین

ایــن باستانشــناس بــا مهــم دانســتن انجــام گمانهزنــی

بــا پایــان فصــل ســوم کاوش در آبــراه دوره هخامنشــی

آبراهههــای تختجمشــید گفــت کــه «هــدف فصــل ســوم

کیاســر مازنــدران بــه کشــف ســومین تدفیــن اســب از

بــرای تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم محوطــه  15هکتــاری

تختجمشــید جزییــات و نــکات جدیــدی در ارتبــاط بــا

کاوش آبراهههــای تختجمشــید ،دنبالــۀ کاوش آبراهــه

دوران اشــکانی منجــر شــد .عبدالمطلــب شــریفی ،رییــس

وســتمین گفــت« :بــا گمانهزنیهــای صورتگرفتــه مشــخص

شــکل کلــی آبراهههــا مشــخص و یــک دریچــه اصلــی

حیــاط جنوبــی کاخ تچــر ،شــناخت وضعیــت مجموعــه آبراهــه

هیــات باستانشناســی بــا اعــام ایــن خبــر هــدف از انجــام

شــد بیــش از  250دخمــه در ایــن مــکان وجــود دارد ».او بــا

دوره هخامنشــی منتقــل کننــده آبهــای ســطحی محوطــه

دروازه ناتمــام و شناســایی و بیــرون آوردن بخشــی از دیــوارۀ

کاوشهــای باستانشناســی در محوطــه و گورســتان وســتمین

اشــاره بــه بــاز شــدن  9دخمــه از 12دخمــه تــا کنــون تصریــح

غربــی حیــاط جنوبــی بــه شــبکه اصلــی انتقــال کشــف

تختجمشــید بــود کــه بهواســطه خــاک دورریــز حاصــل از

را کاوش در  12دخمــه باقــی مانــده از کاوشهــای ســال 94

کــرد« :شــواهد و یافتههــای جالــب توجــه و منحصربهفــردی

شــد .بهگــزارش روابطعمومــی پژوهشــگاه میراثفرهنگــی

کاوشهــای قبــل بهصــورت کوهــی از خــاک نیمــی از ضلــع

و تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم محوطــه اعــام کــرد.

در هــر یــک از ایــن دخمههــا وجــود دارد».

و گردشــگری ،احمــد علیاســدی سرپرســت کاوش

جنوبــی تختــگاه را پوشــانده بــود».

طب اسالمی را نباید
زیرسوال برد
نظر

احمــد

همتــی،

ســخنگوی

کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه
طــب ســنتی و اســامی در طــب

علمــی نهفتــه اســت ،در عیــن حــال گفــت کــه اگــر طــب
اســامی براســاس بررســیهای علمــی بــه درســتی
برســد ،میتــوان آن را علمــی کــرده و اســتفاده کــرد،
لــذا نبایــد طــب اســامی زیــر ســوال رود.
ایــن در حالــی اســت کــه دو روز پیــش مدیــر کل دفتــر
طــب ســنتی وزارت بهداشــت گفتــه بــود چیــزی بــه اســم
طــب اســامی نداریــم.

آمار نگرانکننده چاقی و
کمتحرکی دانشآموزان
سالمت

معــاون وزارت بهداشــت بــا
اشــاره بــه آمــار بــاالی چاقــی و
فشــارخون میــان ایرانیــان ،گفــت
کــه  ۲۱درصــد دانشآمــوزان

چاقــی شــکمی دارند.علیرضــا رییســی افــزود« :از هــر دو
نفــر ایرانــی بــاالی  18ســال یــک نفــر چــاق و از هــر  10نفر
یــک نفــر فشــار خــون دارد .از هــر  10نفــر ایرانــی بــاالی
 18ســال یــک نفــر قنــد خــون بــاال دارد و بیشــترین
آن مربــوط بــه دیابــت نــوع دو اســت کــه بــا کمتحرکــی
مرتبــط اســت .از هــر  10ایرانــی بــاالی  18ســال  9نفــر کــم
تحرکــی دارد ,یــک نفــر ســیگار میکشــد و از هــر  100نفــر
دو نفــر الــکل مصــرف میکننــد».

کودکان اوتیسمی محروم
ازبیمه توانبخشی
سالمت

اتابــک وثوقــی ،عضــو کمیتــه
توانبخشــی وزارت بهداشــت
گفتــه

کــودکان اوتیســمی

کار پالسکو به ریاست
جمهوری کشید
خبر

رییــس اتحادیــه پیراهــندوزان
از قــرار تنظیــم جلســه ای میــان
اهالــی پالســکو بــا مســوووالن

همچنــان از خدمــات بیمــه

نهــاد ریاســت جمهــوری خبــر

توانبخشــی محــروم هســتند .بــه گفتــه او طبــق آمــار دو

داد .مجتبــی درودیــان بــه ایســنا گفــت کــه بــا وجــود

ســال گذشــته از هــر  ۶۸تولــد ،یــک نــوزاد بــا اختــال

گذشــت چندیــن مــاه از حادثــه پالســکو هنــوز در زمینــه

اوتیســم متولــد میشــود .ایــن آمــار بســیار زیادی اســت.

دریافــت وام بــرای کســبه مشــکالت متعــددی وجــود

در ایــران حداقــل گفتــار درمانگــر و کاردرمانگــر مــورد نیــاز،

داشــته و مهمتریــن موضــوع آن اســت کــه ســود تعییــن

بســیار بیشــتر از تعــداد فعلــی اســت .در حــال حاضــر

شــده بــه قــدری باالســت کــه کســبه تــوان پرداخــت

 ۳۵۰۰دانــش آموختــه گفتــار درمانــی و کار درمانــی داریــم

آن را ندارنــد  .بــر همیــن اســاس طــی ایــن مــدت

کــه  ۱۰۰۰نفــر از آنهــا بیــکار هســتند؛ چراکــه حــوزه ســامت

پیگیریهــای متعــددی انجــام شــده و بــه مســووالن

بــه درســتی ایــن حــوزه را نمیشناســد.

مختلفــی نامههایــی ارســال شــده اســت.
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شــهر رودبنــه کــه ایــن روزهــا بــه
مهمانپذیــری جــذاب بــرای گردشــگران
تبدیــل شــده ،بــدون ثبــت میراثــی ،در بیــم
فروریختن به سر می برد.

نصب گنبد سیمانی بر پیکر
مسجد تاریخی اردبیل

مرمـت و احیـای ایـن بنـای تاریخـی

خبر

کـه در واقـع سـرهمبندی در مرمـت و
آراسـته کـردن ظاهـر آن با هدف پاسـخ

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای
مرکــزی گفــت :چهــار شهرســتان
ســاوه ،زرندیــه ،اراک و کمیجــان بــه دلیــل

قدیمیتریـن اثـر معمـاری شـهر اردبیل

برداشــت بــی رویــه آب هــای زیرزمینــی،

طـی سـالهای گذشـته بـا اشـتباهاتی

عــاوه بــر کمبــود منابــع آبــی ،دچــار افــت

همـراه بود،از جمله نصب گنبد سـیمانی

کیفیــت آب نیــز شــده اند.عــزت هللا آمــره ای

بـر پیکـره دیـوار آجـری ایـن بنا.

اظهــار داشــت :طــی دهــه اخیــر بــه دلیــل

گروهـی بـر ایـن باورنـد کـه جمعـه

کاهــش شــدید میــزان بــارش در اســتان و

مسـجد بـر محـل آتشـکده بـزرگ ایـن

همچنیــن برداشــت بــی رویــه از منابــع آب

شـهر بنـا شـده و گروهـی معتقدنـد

زیرزمینــی ،ســطح ایــن منابــع آبــی در نقــاط

سـنگی موسـوم به سـنگباران به دلیل

مختلــف اســتان بــا کاهــش چشــمگیر

تقـدس ویـژه خـود در ایـن مسـجد

مواجــه شــده و بــه دنبــال آن پدیــده افــت

نگـهداری میشـده اسـت.
بـا ایـن وجـود میـراث داران ایـن اثـر

قطــع مکــرر آب بــه دغدغــه

کهـن چنـدان مهربـان بـا بنـا نبودهاند و

روزهــای پایانــی و گــرم تابســتان

بنـای فعلـی بـه تعبیـر مدیـرکل میراث

مــردم شهرســتانهای نوشــهر و چالــوس

فرهنگـی اسـتان تنهـا ایـوان باقیمانده

تبدیلشده است.

وی تأکیـد کـرد :بـه همیـن منظـور اجـرای گنبـد
شیشـهای پیشـنهاد شـده و شـورای فنـی سـازمان

میـراث فرهنگـی نیـز موافقـت اولیـه را صـادر کـرده

به دلیل رد شدن فاضالب از زیر دیوارها ،این بنا تحمل وزن گنبد را ندارد

مرمـت «جمعـه مسـجد» بـه عنـوان

کیفیت آب بروز کرده است.

از مسـجد اصلـی اسـت .اشـتباهات در

بـه منتقـدان و اصحـاب رسـانه بـوده،
موجب شـده نـه تنها اثر جمعه مسـجد
بـه درسـتی حفاظـت نشـود بلکـه حتی
بـه صـورت مطلـوب نیـز معرفـی نشـده
ا ست .
تـا جایی که موزههای معاصـر در اردبیل
بـه مراتـب بیـش از این اثـر تاریخی که
راوی بخـش اعظمـی از تحـوالت دینی،
تاریخـی ،فرهنگـی و سیاسـی در اردبیل
اسـت شناخته شـدهاند.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان
اردبیـل بـا بـه یـادآوری حضـور خـود در
ایـن مجموعـه در سـال  ۷۸تصریـح
کـرد :عمـده اقدامـات مرمت ایـن بنای
تاریخـی در دوره اصالحات و سـپس در
دولـت یازدهـم انجـام شـده اسـت.

اسـت .مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان بـا تأکیـد

گرفتـه

مشـاهده کردیـم

بیـان اینکـه برخـی اظهـارات انتقـادی
ادامـه داد :طـی همفکـری بـا گـروه
عمـران دانشـگاه تبریـز و انجـام
مطالعـات ژئوفیزیـک بررسـی کردیـم
کـه آیـا سـاختمان قـدرت تحمـل وزن
گنبـد اجـرا شـده را دارد یـا نـه.

فاضالب ساختمان تحمل

تأکیـد بـه اینکـه اساسـیترین اقدامات

وزن گنبد را ندارد

استحکامبخشـی انجـام شـده اسـت،

حاجـیزاده ادامه داد :بررسـیها نشـان

عبـور میکنـد و ایـن خـود موجـب
میشـود کـه نـه تنهـا وزن گنبـد تحمـل
نشـود بلکه در آینـده نزدیک بخشهایی
از آن نیـز تخریـب شـود.

«جمعه مسجد» مصداق
مصالی تاریخی شهراست

یزاده تصریـح کـرد :ایـن بنـای
حاجـ 
تاریخـی بـه حـدی از اهمیـت برخـوردار
اسـت کـه میبایسـت بـه شـکل یـک
ماکـت بـه نمایـش گذاشـته شـود؛

شــده دقیــق چهــار هــزار هکتــار بافــت

بطوریکه عملیات بازسـازی با توضیحات

ناکارآمــد و فرســوده در قــم وجــود دارد.

و فـرم مطلـوب گویای تاریخـی بودن آن

حســن صبــوری در پنجمیــن جلســه علنــی

باشـد.

و رســمی شــورای اســامی شــهر قــم افــزود:

وی تأکیـد کـرد :به همین منظـور اجرای
گنبد شیشـهای پیشنهاد شـده و شورای

جمعه مسجد بنای منتسب به دوره سلجوقی است

فنـی سـازمان میـراث فرهنگـی نیـز

است که به ساماندهی و توجه نیاز دارد.

کار آلودگی هوای اراک به برگزاری
کمیته اضطرار کشید
طبــق پیشبینیهــای صــورت گرفتــه وضعیــت

ش ـرایط ناســالم ب ـرای گروههــای حســاس بــود

آلودگــی هــوای اراک طــی روزهــای آینــده بهبــود

کــه در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه وقــوع شـرایط

مییابــد .ســعید فرخــی اظهــار کــرد :طــی

نارنجــی در برخــی روزهــا ،شــب گذشــته کمیتــه

در آستانه انقراض
میــش مــرغ پرنــده نــادری کــه بــا خطــر انقــراض
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد وتاکنــون اقدامــات
صــورت گرفتــه چنــدان تاثیــری در خــروج آن از

اسـت سـتونهای فعلـی بنـا مطابـق بـا
بنـای اصلـی در سـمت دیگـر اجرا شـده
و بخشـی از پیـادهرو به بنا الحاق شـود.
یزاده میـزان اعتبـار موردنیـاز
حاجـ 
ظریـفکاری و احیـای بنـا را  ۲۰میلیـارد
تومـان عنـوان کـرد و گفـت :در خصوص
نقاشـی و گچبریهـا نیـز متأسـفانه
بخشـی طـی سـالهای اخیـر از بیـن
رفتـه و بـرای اینکـه بعدهـا بتـوان بـه
درسـتی مرمـت کـرد دور تـا دور داخـل
مسـجد پارچـه کشـیده شـده اسـت.
وی افـزود :مهمتریـن عامـل در مرمـت
آثـار تاریخـی و باسـتانی میـزان اهمیت
آن در نـزد مـردم و مسـووالن اسـت و
متأسـفانه زمانـی ایـن مقولـه اهمیـت
نداشـت امـا امـروز شـاهد حساسـیت
افـکار عمومـی نسـبت بـه صیانـت و
حفاظـت از مواریـث تاریخـی هسـتیم.

هشــدارها کفایــت کنــد و در صــورت بروز شـرایط

صبح(21شــهریورماه)میزان ذرات کمتــر از 2.5

شــد .فرخــی گفــت :بــه نظــر میرســد ایــن

گذشــته ،فعلــی و روزهــای آینــده طبــق
پیشبینیهــای هواشناســی مــورد بررســی
قــرار گرفــت و بواســطه ایــن پیشبینیهــا
تصمیماتــی اتخــاذ شــد.

سینمای پیر کرمانشاه در سکوت
جان میدهد
کرمانشاه

مصلای تاریخـی این شـهر بـوده و الزم

اضطـرار بــا حضــور دســتگاههای مرتبــط برگـزار

وی افــزود :در ایــن نشســت وضعیــت روزهــای

مدیــرکل مدیریــت بحران اســتان مرکــزی گفت:

ادامه داد :جمعه مسـجد اردبیل مصداق

طبــق آخریــن اعــام مرکــز کنتــرل

دیگــر قطعــا تصمیــات الزم اتخــاذ میشــود.
روزهــای اخیــر شــهر اراک دچــار آلودگــی هــوا و

«میش مرغ»
آذربایجان
غربی

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان بـا

پیرزرگـر و چاکـر عباسـی از زیر مسـجد

قــم گفت:طبــق مطالعــات انجــام

دار شدند.

به دلیل وجود لولههای

موافقـت اولیـه را صـادر کـرده اسـت.

داد کـه فاضلاب دو حمـام تاریخـی

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان

دســتگیری  6قاچاقچــی حرفــه ای و ســابقه

پارچه کشـیده شـده اسـت.

در محافـل دانشـگاهی صحیـح اسـت،

جشنواره انگور خبرداد.

کشــف یــک تــن و  50کیلوگــرم موادمخــدر و

بتـوان به درسـتی مرمت کـرد دور تا دور داخل مسـجد

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان بـا

و مهمــان ســراهای ارومیــه همزمــان بــا

عملیــات ضربتــی و غافلگیرانــه موفــق بــه

طـی سـا لهای اخیـر از بیـن رفته و بـرای اینکـه بعدها

بازنگـری اسـت.

 8هــزار و  200گردشــگر در هتــل هــا

عملیاتــی انتظامــی ایــن اســتان در یــک

در خصـوص نقاشـی و گچبریها نیز متأسـفانه بخشـی

نیازمنـد

شــهردار ارومیــه از اســکان و جــذب

بلوچســتان گفــت :یــگان هــای

و احیـای بنـا را  ۲۰میلیـارد تومان عنوان کـرد و گفت:

شـد کـه طـی بررسـیهای صـورت

شد.

داد.

شـود .حاجـیزاده میـزان اعتبـار موردنیـاز ظریفکاری

شـد و اقدامـات مرمتـی ترتیـب داده

مناطــق حفاظتشــده همــدان طعمــه حریــق

فرمانــده انتظامــی سیســتان و

دیگـر اجـرا شـده و بخشـی از پیـادهرو بـه بنـا الحـاق

بعدهـا گنبـدی بـر روی مسـجد اجـرا

خبــر داد و گفــت :امســال  11.4هکتــار از

بــرای نخســتین بــار در ایــن شهرســتان خبــر

سـتونهای فعلـی بنـا مطابق بـا بنای اصلی در سـمت

دهههـای  ۴۰تـا  ۶۰انجـام شـده امـا

در مراتــع و مناطــق حفاظتشــده اســتان

از راهانــدازی بازارچــه گل و گیــاه

مصـداق مصلای تاریخـی این شـهر بوده و الزم اسـت

مطالعـات باسـتان شناسـی از بنـا در

همــدان از کاهــش چشــمگیر آتشســوزی

مدیــر جهــاد کشــاورزی محمودآبــاد

انجـام شـده اسـت ،ادامـه داد :جمعـه مسـجد اردبیل

کریـم حاجـیزاده افـزود :هـر چنـد

حفاظــت محیــط زیســت اســتان

و فرســوده و بافــت روســتایی ناکارآمــد

بـه اینکـه اساسـیترین اقدامـات استحکامبخشـی

برای نصب این گنبد 20
سال مطالعه انجام شده

معــاون محیــط طبیعــی ادارهکل

ایــن بافــت هــا شــامل بافــت هــای تاریخــی

خراسان شمالی گفت :آمار تعداد گرازها در خراسان شمالی قابل توجه است.

نکته

عمــارت تاریخــی «صدر ممتــاز» در

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

کارشناس مسئول اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست

034-32117852
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گزیده ها

10003432117834

آمار قابل توجه گرازها در خراسان شمالی

رییــس حــوزه هنــری اســتان کرمانشــاه نســبت بــه
ریــزش ســاختمان ســینما «پیــروزی» هشــدار داد و
از مســوولین ارشــد اســتان خواســت اعتبــار ویــژهای

فهرســت ســرخ اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت از

بــرای ســاخت ایــن ســینما لحــاظ کننــد .عبــاس

جمعیــت و منابــع طبیعــی نداشــته اســت .رییــس اداره نظــارت بــر حیــات

ســروری بــا بیــان اینکــه مســئله ســینما پیــروزی بــه دغدغ ـهای بــزرگ ب ـرای

وحــش حفاظــت از محیــط زیســت آذربایجــان غربــی در خصــوص آخریــن

شــهر کرمانشــاه تبدیــل شــده ،گفــت :متاســفانه مســئولین اســتان نمیخواهنــد

وضعیــت ایــن پرنــده گفــت :میــش مــرغ یکــی از پرنــدگان نــادری اســت

زیــر بــار مســئولیت ایــن ســینما برونــد .وی افــزود :ایــن ســینما متعلــق بــه شــهر

کــه هــم اکنــون در ایــران تنهــا در دشــتهای اطــراف بــوکان زیســت

و فرهنــگ و هنــر آن اســت و زمــان اســتاندار وقــت(دادوش هاشــمی) بحــث

میکند.امیــد یوســفی بــا بیــان اینکــه ایــن پرنــده ســالهای متمــادی

ســاماندهی وضعیــت ایــن ســینما داشــت بــه نتیجــه مــی رســید کــه متاســفانه با

اســت در تهدیــد جــدی انقــراض قــرار دارد و افــزود :هــم اکنــون تنهــا ۳۵

تغییــر مدیریتــی ایــن موضــوع نیــز منتفــی شــد .ســروری بــا اشــاره بــه وضعیــت

قطعــه از ایــن پرنــده در بــوکان مشــاهده شــده و نســل آن بــه شــدت رو

اســفبار و خطرنــاک ایــن ســینما ،گفــت :ســینما پیروزی پیرترین ســینمای شــهر

بــه کاهــش اســت .وی افــزود :راه انــدازی مرکــز مطالعــات میــش مــرغ در

کرمانشــاه اســت و ســاخت ایــن ســینما بــه حــدود ســال  1342برمــی گــردد و هم

بــوکان ،تدویــن برنامــه ملــی عمــل میــش مــرغ ،ایجــاد پناهــگاه ویــژه از

اکنــون بــا گذشــت بیــش از  58ســال از ســاختمان این ســینما به شــدت فرســوده

اهــم ایــن اقدامــات اســت.

شــده و ترکهــای عظیمــی برداشــته و هــر آن احتمــال ریــزش آن وجــود دارد.

کیفیــت هــوای اراک در ســاعت هشــت

میکــرون در هــوای اراک بــه  34میکروگــرم بــر

مترمکعــب رســیده کــه پایینتــر از اســتاندارد و

حاکــی از وجــود هــوای ســالم در اراک اســت.
میــزان اســتاندارد ایــن ذرات در هــوا 35
میکروگــرم بــر مترمکعــب اســت .

خشک شدن کفه آبگیر

 12هزار هکتاری کویر میقان
مرکزی

رییـس

اداره

باقیمانـده ،عملیـات اجـرای پـروژه نصب 55

بیابانزدایـی

اداره

هکتـار بادشـکن در سـمت جـاده داوودآبـاد

کل منابعطبیعـی و

حدفاصـل تپههـای ماسـهای کویـر میقـان به

آبخیـزداری اسـتان

اتمـام میرسـد.

مرکـزی گفـت :کویـر میقـان اراک دارای

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن پـروژه بـا

 12هـزار هکتـار کفـه آبگیـر اسـت کـه ایـن

مشـارکت بسـیج سازندگی و سـپاه روحهللا و

کفههـا بواسـطه حفـر بـی رویـه چاههـا در

جوامـع محلـی در حـال انجام اسـت ،افزود:

دشـت فراهـان و برداشـت غیراصولـی آب

کویـر میقـان اراک دارای  12هـزار هکتـار

خشـک شـدهاند .اکبـر گندمـکار عنـوان

کفـه آبگیـر اسـت کـه ایـن کفههـا بواسـطه

کـرد :براسـاس تصمیمـات اخـذ شـده نصب

حفـر بـی رویـه چاههـا در دشـت فراهـان و

بادشـکن در  55هکتـار از اراضـی کویر میقان

برداشـت غیراصولی آب خشـک شـدهاند ،در

اراک بـه تصویـب رسـیده بود که تـا به امروز

حالـی کـه در دهه  70طی شـش ماه از سـال

کار نصـب در  40هکتـار بـه صـورت کامـل بـه

کفـه نمکـی کویر میقان آب داشـت ،سـه ماه

اتمـام رسـید و پـس از رفـع نواقـص موجود،

مرطـوب بـود و تنها سـه ماه از سـال خشـک

طـی هفتـه آینـده بـا انجـام کار در  15هکتـار

بـود و گاهـی تولیـد گـرد و خـاک میکـرد.

 370هزار مسلمان میانماری به بنگالدش گریختهاند

پیام
سیاسی

10003432117834

سازمان ملل اعالم کرد تعداد مسلمانان روهینگیا که از ظلم دولت میانمار به

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

بنگالدش گریختهاند ،به  370هزار نفر رسید .به نوشته الشرق االوسط ،تعداد
 370هزار پناهجوی مسلمان از  25آگوست تا کنون بعد از به آتش کشیده شدن

034-32117852

خانههایشان و حمالت وحشیانه حکومت میانمار ،به بنگالدش گریختهاند.

رهبر انقالب:
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گزیده بیانات رهبری

فجایع میانمار ،مرگ جایزه صلح نوبل بود
واقــع ،مــرگ جایــزه صلــح نوبــل رقــم خــورد».

اقتصــادی بــه دولــت بیرحــم میانمــار اســت

رهبــر انقــاب اســامی ،حــوادث اخیــر میانمــار را نشــانه
مــرگ جایــزه صلــح نوبــل دانســتند.
آیــت هللا خامنــه ای صبــح دیــروز در ابتــدای جلســه
درس خــارج فقــه بــا اشــاره بــه حــوادث فاجعهآمیــز
میانمــار ،از ســکوت و بیعملــی مجامــع جهانــی و
مدعیــان حقــوق بشــر در قبــال ایــن فجایــع بهشــدت
انتقــاد کردنــد و بــا تأکیــد بــر اینکــه راه حــل ایــن
قضیــه اقــدام عملــی کشــورهای مســلمان و فشــار
سیاســی و اقتصــادی بــه دولــت بیرحــم میانمــار
اســت ،خاطرنشــان کردنــد« :جمهــوری اســامی بایــد
علیــه ظلــم در هــر نقطــه از جهــان ،صریــح و شــجاعانه،
اعــام موضــع کنــد».
تقلیــل فاجعــه میانمــار بــه یــک درگیــری مذهبــی بیــن
مســلمانان و بوداییهــا را نادرســت خواندنــد و افزودنــد:
«البتــه ممکــن اســت در ایــن حادثــه تعصــب مذهبــی
تأثیــر داشــته باشــد امــا ایــن قضیــه ،یــک قضیــه
سیاســی اســت ،زیــرا مجــری آن ،دولــت میانمــار اســت
و در رأس آن دولــت نیــز زنــی بیرحــم قــرار دارد کــه
برنــده جایــزه صلــح نوبــل بــوده و بــا ایــن اتفاقــات ،در

آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد« :ایــن فجایــع در مقابــل
و دولتهــای ریــاکار و دروغگــوی مدعــی حقــوق بشــر

رأس آن دولــت نیــز زنــی بیرحــم قــرار دارد

از ســوی دولــت بیرحــم میانمــار ،در حــال رخ دادن
اســت».
رهبــر انقــاب اســامی بــا انتقــاد از اکتفــا کــردن دبیرکل
ســازمان ملــل بــه محکــوم کــردن جنایــات در میانمــار
اظهــار کردنــد« :مدعیــان حقــوق بشــر کــه گاهــی بــرای
مجــازات یــک مجــرم در یــک کشــور ،جنجــال و هیاهــو
میکننــد ،در مقابــل کشــتار و آواره شــدن دههــا هــزار

* مدعیــان حقــوق بشــر کــه گاهــی بــرای

مجــازات یــک مجــرم در یــک کشــور ،جنجــال
و هیاهــو میکننــد ،در مقابــل کشــتار و آواره

شــدن دههــا هـزار نفــر از مــردم میانمــار ،هیچ
عکسالعملــی نشــان نمیدهنــد

نمیدهنــد».
آیــت هللا خامن ـهای بــا تأکیــد بــر لــزوم ورود و اقــدام
عملــی دولتهــای اســامی ،گفتنــد« :البتــه منظــور از
اقــدام عملــی ،لشکرکشــی نیســت بلکــه بایــد فشــار
سیاســی ،اقتصــادی و تجــاری خــود را بــر دولــت
میانمــار افزایــش دهنــد و علیــه ایــن جنایــات در
مجامــع جهانــی فریــاد بکشــند».
ایشــان تشــکیل کنفرانــس ســازمان همــکاری اســامی
بــا موضــوع فجایــع میانمــار را ضــروری خواندنــد و
خاطرنشــان کردنــد« :دنیــای امــروز ،دنیــای ظلــم

اســت و جمهــوری اســامی بایــد ایــن افتخــار را بــرای
خــود حفــظ کنــد کــه علیــه ظلــم در هــر نقطــه از جهــان،
چــه در مناطــق اشــغالی توســط صهیونیســتها ،چــه
در یمــن و بحریــن و چــه در میانمــار ،موضــع صریــح و
شــجاعانه خــود را اعــام کنــد».
از حــدود ســه هفتــه پیــش درگیــری میــان اقلیــت
مســلمان روهینگیــا بــا ارتــش میانمــار اوج گرفــت.
بــه گــزارش ســازمان ملــل متحــد ،در جریــان ایــن
ناآرامیهــا تاکنــون صدهــا هــزار نفــر آواره شــده و بــه
کشــور همســایه میانمــار ،بنــگالدش ،گریختهانــد و
تعــداد زیــادی هــم کشــته شــده انــد.

کار دولت

مــی شــود .عــاوه بــر ایــن هیــچ گونــه منســوجاتی هــم از کــره شــمالی صــادر
نخواهــد شــد کــه بــه تنهایــی  800میلیــون دالر بــه اقتصــاد کــره شــمالی ضربه
مــی زنــد .در شــرایط کنونــی حــدود  90درصــد از کل صــادرات کــره شــمالی

ایــام انتخابــات هــم گفــت« :اینکــه

اســتانداری در دوره انتخابــات حاضــر
شــود و از عملکــرد دولــت دفــاع کنــد نــه

جوانــان بگذارنــد و ایــن امــر در حــال

از کاندیــدا ،طبعــا کارش را انجــام داده،

انجــام اســت .در ســازمان برنامــه و

البتــه بــرای قــوه قضائیــه حــق اســتقالل

بودجــه کــه مــن مســئولیت آن را بــر

و انصــاف قائلیــم و میدانیــم اگــر در

عهــده دارم ،بانــوان و جوانانــی بــه کار

ســخنگوی دولــت از جابجایــی برخــی

بــا برخــی دوســتان همــکاری نداشــته

ایــن زمینــه شــکایتی هــم از جریــان

گرفتــه شــدهاند .بدانیــد دولــت فقــط

اســتانداران خبــر داد .محمــد باقــر

باشــیم .برخــی از اســتانداران هــم در

رقیــب دولــت صــورت گرفتــه باشــد،

آن میــز بیضــی شــکل کــه کابینــه دور

نوبخــت روز گذشــته در نشســت خبــری

اســتانهای دیگــر مشــغول کار خواهنــد

ایــن قــوه شــفاف و بــا انصــاف رســیدگی

آن جمــع میشــود ،نیســت همــه بایــد

هفتگــی خــود گفــت کــه در ســطح

شــد.

خواهــد کــرد».

تــاش کننــد .تاکنــون خبــری مبنــی

مدیــران عالــی اســتانها تغییراتــی

وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره

او در بخــش دیگــری از صحبــت هایش

در حــال انجــام اســت .ممکــن اســت

تخلــف برخــی از مدیــران دولتــی در

اظهــار کــرد« :آقــای رییسجمهــور

بــر اینکــه کالنتــری گزینــه وزارت نیــرو
باشــد ،مطــرح نبــوده اســت».

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان
موضـوع :آگهی موضـوع ماده  3قانون و مـاده  13آیین

اعضای شـورای امنیت سـازمان ملل امروز،

این نشسـت نشانگر نگرانی شـدید شورای

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان

چهارشنبه ،نشسـتی را درباره خشونتها در

امنیـت از وضعیـت نابسـامان بسـیاری از

های فاقد سـند رسـمی

میانمـار کـه باعـث فـرار بیـش از  300هزار

روهینجاییهایـی اسـت کـه بـرای فـرار از

تـن از اقلیـت روهینجا به کشـور بنگالدش

ایالـت راخیـن تلاش میکننـد .زیـد رعـد

شـده برگـزار میکنند .بـه گـزارش رویترز،

الحسـین ،کمیسـیونر عالـی حقـوق بشـر

ایـن نشسـت بـه درخواسـت انگلیـس و

سـازمان ملـل روز دوشـنبه بـا ابـراز نگرانی

سـوئد و در پـی تشـدید نگرانیهـای بیـن

نسـبت بـه ایـن مسـاله اعلام کرد مسـاله

المللـی از افزایـش خشـونتها در ایالـت

اقلیـت روهینجـا در میانمـار نمونـهای

راخیـن در غـرب میانمـار برگـزار میشـود.

کالسـیک از عملیـات پاکسـازی نـژادی

سـفیر انگلیس در سـازمان ملل اعالم کرد:

ا ست .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

موضوع :آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختالف موضـوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی مستقر
در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و
املاک مورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور اطالع عمـوم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به
صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند میتوانند
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت

 – 2پلاک شـماره  2فرعـی از  6866اصلـی خانـم زهـرا مهـدوی بـه
فرزنـد سـعید در ششـدانگ بـاغ پسـته ای بـه مسـاحت 30933/91

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

مترمربـع واقـع در بخـش  13حـوزه ثبـت ملـک زرنـد انتهـای پرسـتار

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختلاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

شـمالی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم میرزایـی

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در

یزاده
 – 3پالک شـماره  924فرعی از  7561اصلی آقای سـیدعلی مهد 

واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان

به شناسـنامه شـماره  1459کدملـی  3090744937صـادره از زرند فرزند

محـرز گردیـده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا

سـیدمحمد در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت  308مترمربـع واقـع در

بشـرح زیـر بـه منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه  15روز آگهی

بخـش  13حـوزه ثبـت ملـک زرنـد خیابـان فاضـل خریـداری از مالک

مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت

رسـمی خانم سـکینه صالحی

متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین

 – 4پــاک شــماره  137فرعــی از  7565اصلــی آقــای محمــد نورالدینی

آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایی

شــاهآبادی بــه شناســنامه شــماره  346کدملــی 3090817136صــادره

تقدیـم نمایند.

زرنــد فرزنــد علــی در ششــدانگ خانــه بــه مســاحت  233/92مترمربع

امالک واقع در بخش 13کرمان شهرستان زرند

واقــع در بخــش  13حــوزه ثبــت ملــک زرنــد خیابــان ادیــب خریــداری

 – 1پلاک شـماره  3فرعـی از  6366اصلـی خانـم شـهال برومنـدزاده
زرنـدی به شناسـنامه شـماره 1151کـد ملـی  30906600261صـادره زرند

از مالــک رســمی آقــای عبــاس شــاه بیگــی حسـنآبادی
انتشــار نوبــت اول  :چهارشــنبه 96/6/22

انتشــار نوبــت دوم :

فرزنـد احمـد در ششـدانگ خانه به مسـاحت 302/60مترمربـع واقع در

چهارشــنبه 96/7/5

بخـش  13حـوزه ثبت ملـک زرند خیابان فـردوس کوچـه  16خریداری

حســین توحیــدی نیــا -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک

م/الــف161

از مالـک رسـمی آقای علی شـفیعی

شهرســتان زرنــد

میشــود واکنــش تنــدی از ســوی پیونــگ یانــگ بــه همــراه داشــته باشــد.
قطعنامــه  2375را علیــه کــره شــمالی تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن حــدود

معاونــان و مدیــران خــود را از زنــان و

شناسـنامه شـماره  3080263091کدملـی  3080263091صـادره زرنـد

علیــه کــره شــمالی رای مثبــت داد .تحریــم هــای اقتصــادی کــه پیــش بینــی

 75درصــد از واردات گاز و  55درصــد از واردات بنزیــن بــه کــره شــمالی قطــع

بــه وزرای خــود اعــام کردهانــد کــه

خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.

شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــه قعطنامــه تحریــم هــای جدیــد

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــه اتفــاق آرا

جابجایی استانداران در دستور

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

علیه کره شمالی

زی ـرا مجــری آن ،دولــت میانمــار اســت و در

نفــر از مــردم میانمــار ،هیــچ عکسالعملــی نشــان

جلسه شورای امنیت برای میانمار

رأی جهان به تحریم جدید

عکس :خبرآنالین

بــه گــزارش پایــگاه دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،ایشــان

کشــورهای مســلمان و فشــار سیاســی و

* ایــن قضیــه ،یــک قضیــه سیاســی اســت،

چشــم کشــورها و دولتهــای اســامی و مجامــع جهانــی

www.payamema.ir

 90درصد صادرات پیونگ یانگ تحت تاثیرقرار می گیرد

* راه حــل ایــن قضیــه اقــدام عملــی

گزارش
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تحــت ایــن ممنوعیــت هــا قــرار گرفته اســت .عــاوه بــر ایــن ،از کار آن دســته
از کارگــران کــره شــمالی کــه حاصــل درآمدهــای خــود را بــه کشورشــان مــی
فرســتند در ســایر کشــورها جلوگیــری مــی شــود .قطعنامــه شــورای امنیــت
ســازمان ملــل متحــد علیــه کــره شــمالی در  3ســپتامبر پــس از ان بــه
تصویــب رســید کــه پیونــگ یانــگ ششــمین و قدرتمنــد تریــن آزمایــش
هســته ای خــود را انجــام داد.ایــن قطعنامــه نهمیــن قطعنامــه شــورای امنیت
علیــه کــره شــمالی از ســال  2006اســت ،ســالی کــه کــره شــمالی اولیــن
آزمایــش هســته ای خــود را انجــام داد .آمریــکا پیــش از ایــن رای گیــری،
متــن پیــش نویــس قطعنامــه را بــا ایجــاد تغییراتــی در آن تلطیــف کــرد تــا
بتوانــد حمایــت روســیه و چیــن را نیــز جلــب کنــد .ایــن قطعنامــه علیــه کــره
شــمالی جــزو معــدود قطعنامــه هایــی اســت کــه بــدون یــک رای مخالــف
بــه تصویــب رســیده اســت ،اقدامــات ایــن رهبــر جــوان در شــبه جزیــره کــره
ناظــران را از پیشــبینی آینــده عاجــز کــرده اســت.

امالک واقع در بخش 13کرمان شهرستان زرند

صـادره زرنـد فرزنـد مختـار در سـه دانـگ از ششـدانگ تجـاری

 – 1پلاک شـماره  921فرعـی از  7561اصلـی آقای محمود نکوئی

مسـکونی به مسـاحت  391/07مترمربع واقع در بخش  13حوزه

دهچناری به شناسـنامه شـماره  11کدملی  3090410605صادره زرند

ثبـت ملـک زرنـد بلـوار جمهـوری جنـب عکاسـخانه خریـداری از

فرزنـد علـی در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت  438/09مترمربـع

مالـک رسـمی خانـم فاطمـه هنرمند

واقـع در بخـش  13حـوزه ثبـت ملک زرنـد بلوار فردوس بیسـت

 – 4پلاک شـماره  27فرعـی از  18861اصلـی آقـای حمیدرضـا

متـری فدائـی خریـداری از مالک رسـمی آقای فتح الـه نظریان

قائمپناه تاجآبادی به شناسـنامه شـماره  36کدملی 3091487016

 – 2پلاک شـماره  923فرعـی از  7561اصلـی آقـای علی نخعی

صادره زرند فرزند عباس در ششـدانگ خانه به مسـاحت 465/3

عبدلآبـادی بـه شناسـنامه شـماره  5کدملـی  3090611325فرزند

مترمربـع واقـع در بخـش  13حـوزه ثبـت ملـک زرنـد روسـتای

محمد در سـه دانگ از ششـدانگ تجاری مسـکونی به مسـاحت

مطهرآباد.

 391/07مترمربـع واقـع در بخـش  13حـوزه ثبـت ملـک زرنـد

انتشار نوبت اول  :چهارشنبه 96/6/22

بلـوار جمهوری جنب عکاسـخانه خریـداری از مالک رسـمی خانم

انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 96/7/5

فاطمـه هنرمند

م/الف 160

 – 3پلاک شـماره  923فرعـی از  7561اصلـی آقـای احمـد

حسین توحیدی نیا

محمدی جرجافکی به شناسـنامه شـماره  6کدملی 3091381676

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک
کرمان

موضــوع :آگهــی موضــوع مــاده  3قانون و مــاده 13
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرا صــادره هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه
منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه
مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

آگهی

امالک واقع در بخش 14کرمان شهرستان زرند
 – 1پــاک شــماره  12فرعــی از  3724اصلــی آقــای
محســن عــرب زرنــدی بــه شناســنامه شــماره
 622کدملــی  3090752931صــادره زرنــد فرزنــد
حســین در ششــدانگ خانــه بــه مســاحت 494/7
مترمربــع واقــع در بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک
زرنــد روســتای ســرمور بادیــز خریــداری از مالــک
رســمی آقــای علــی نخعــی
 – 2پــاک شــماره  17فرعــی از  3724اصلــی
خانــم بتــول کارگــر نخعــی بــه شناســنامه شــماره
 410کدملــی  2992031127صــادره زرنــد فرزنــد
محمــد در ششــدانگ خانــه بــه مســاحت 296/67
مترمربــع واقــع در بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک
زرنــد روســتای ســرمور خریــداری از مالــک رســمی
آقــای محمــد کارگــر نخعــی.
انتشــار نوبت اول  :چهارشــنبه 96/6/22
نوبت دوم  :چهارشنبه 96/7/5

انتشــار

م/الف162

حســین توحیــدی نیــا -رییــس اداره ثبت اســناد و
امــاک شهرســتان زرند

نظــر بــه اینکــه بموجــب دادنامــه
شــماره

-950997341850097

 95/9/20دادگاه ویــژه اصــل  49دادگســتری
شهرســتان کرمــان مــوازی  14ســهم و ســه
چهــارم ســهم  96ســهم ششــدانگ پــاک
 106اصلــی بخــش  1کرمــان مالکیــت آقــای
مختــار یوناتانــی فرزنــد ربیــع بــه نفــع ســتاد
اجرایــی فرمــان امــام (ره) ضبــط گردیــده و
دسترســی بنامبــرده بعنــوان مالــک نمــی
باشــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی مراتــب یــک
نوبــت در تاریــخ  96/6/22در روزنامــه محلــی
منتشــر تــا نســبت بــه ارائــه اصــل ســند
ظــرف مــدت  10روز بــه ایــن اداره اقــدام در
غیــر اینصــورت وفــق مقــررات رفتــار خواهــد
شــد .م الــف 542
عیســی حافظــی فــر -رئیــس ثبت اســناد و
امــاک منطقــه  1کرمان
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رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه
کرمـان بودجـه كشـور را یـك میلیون
و  152هـزار و  456میلیـارد تومـان اعلام كرد
و اظهـار كـرد :بودجـه عمومـی دولت در سـال
جـاری  398هـزار و  853میلیـارد تومـان و
شـركتهای دولتـی ،بانـك هـا و موسسـات
انتفاعـی وابسـته بـه دولـت  800هـزار و 502
میلیـارد تومـان مـی باشـد كـه سـهم منابـع
بودجـه عمومـی دولـت به این شـرح می باشـد،
سـهم نفـت و فـراورده هـای نفتـی 32.8
درصـد ،سـهم درآمدهـا  50.2درصـد ،سـهم
اوراق مالی اسلامی  10درصد و سـهم سـایر 7
درصـد بودجـه كشـور را تشـكیل مـی دهنـد،
بنابرایـن بایـد در برنامـه ریزی ها سـهم منابع
مدنظـر قـرار گیرد .رییس سـازمان مدیریت و
برنامـه ریـزی اسـتان كرمان افـزود :حدود 80
درصـد بودجه عمومـی دولت صـرف طرح های
عمرانی می شود.
پردیـس کانـون ارزیابـی و توسـعه
مدیـران سـازمان جهاد کشـاورزی 6
اسـتان کرمـان و جنـوب کرمـان ،فـارس،
هرمـزگان ،سیسـتان و بلوچسـتان و یـزد بـا
حضـور مدیرکل نوسـازی و تحول اداری وزارت
جهاد کشاورزی در کرمان گشایش یافت.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در حکمی دکتر حمیدرضا رشــیدینژاد را
به عنوان سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی ،درمانی کرمان
منصوب کرد.

034-32117852

سال سیزدهم | شماره پیاپی  | 993چهارشنبه  22شهریور 1396

گزیده ها

10003432117834

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان منصوب شد

جشنواره تئاتر جنوب کرمان امروز به کار
خود پایان می دهد

هشــتمین

جشــنواره

تئاتــر

اســتانی جنــوب کرمــان دوشــنبه
گذشــته در جیرفــت آغــاز بــه
کار کــرد و امــروز قــرار اســت
مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره
برگــزار شــود .تئاتــر ،نمایــش
یــا تماشــا شــاخهای از هنرهــای
نمایشــی اســت کــه بــه بازنمــودن
داســتا نها برابــر تماشــاکنندگان
میپــردازد .بــه جــز ســبک معیــار
گفتــار داســتانی ،تئاتــر گونههــای
دیگــری نیــز دارد ماننــد اپــرا،
بالــه ،کابوکــی ،تعزیــه ،خیمــه
شــب بــازی و پانتومیــم« .تئاتــر»
واژهای اســت یونانــی در لغــت
بــه معنــای چیــزی کــه بــه آن
نــگاه میکننــد .در فارســی بــه
تئاتــر «نمایــش» یــا «تماشــا»
میگوینــد.

تاریخچــه

تئاتــر

مربــوط بــه یونــان باســتان و رم
درقبــل از میــاد مســیح اســت.

تاریخ تئاتر در ایران

هنــر تئاتــر در ایــران پیشــینهای دراز
دارد و ســبکی از آن در نمایشهــای
تعزیــه نمــود یافتهاســت .در کتــاب
تاریــخ بخــارا آمدهاســت کــه نمایــش
ایــران از آییــن اســطوره و شــعایر
برخاستهاســت .اولیــن تئاتــر ایــران
در شــهر رشــت شــروع بــه کار کــرد.
نخســتین تئاتــر زنــان در ایــران نمایش
آدم و حــوا بــود کــه توســط جمعیــت
نســوان وطنخــواه در تهــران اجــرا شــد.
از آغــاز آشــنایی ایــران بــا تئاتــر
غربــی تــا نهــادی شــدن تئاتــر در
حــدود یــک قــرن طــول کشــید
و هنــوز نیــم قــرن دیگــر الزم بــود
تــا جامعــه ســنتی ایــران تئاتــر را
بشناســد ،بپذیــرد و خــود زبانــی
مســتقل و ایرانــی در تئاتــر بیفکنــد.
در ســال  ۱۳۲۹قمــری نخســتین
مــکان مســتقل نمایــش در ایــران
بــه نــام «تئاتــر ملــی» دایــر شــد.

پــس از کشــف تمــدن هلیل رود بســیاری از باســتان
شناســان و پژوهشــگران بــه ایــن بــاور رســیده انــد
کــه منطقــه جغرافیایــی و تاریخــی جنــوب کرمــان

تــا پیــش از تأســیس «تئاتــر

مختلــف تحــت عناویــن گوناگــون

ایرانیــان بــا تئاتــر امــروزی آشــنا

کردنــد از جمله:ســفرهای هیــات هــای

بــود کــه بــاب ترجمــه را در ایــران بــه
صــورت آکادمیــک گشــود و نمایــش
نامههایــی را ترجمــه کــرد و در
خدمــت ایرانیــان قــرار داد.

برگزاری هشتمین جشنواره
تئاتر استانی جنوب کرمان

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

بهرهبـرداری از ایـن پـروژه عملیـات آبرسـانی
بـه  ۱۵روسـتای شهرسـتان ارزوئیـه انجـام

نشســت خبری رونمایی از پوســتر جشنواره تئاتر جنوب کرمان

رفسـنجان مـورد بهـره بـرداری قـرار

دو هزار هکتار از بیابانهای

رودبار و قلعهگنج مالچ پاشی میشود
معـاون منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب

مالچ پاشـی می شـود.علی قادری اظهار داشـت:

کرمـان گفـت :دو هـزار هکتـار از عرصههـای

ک میلیون و ۲۶۳
منطقـه جنـوب کرمان دارای یـ 

بیابانـی رودبـار جنـوب و قلعهگنـج در نیمـه دوم

هـزار و  ۷۳۵هکتـار عرصـه بیابانـی اسـت کـه

سـال جـاری با اعتبار بیـش از  ۲۰۰میلیـارد ریال

بیـش از  ۱۹۱هـزار هکتـار آن را کانونهای بحرانی

سینما شوباد کهنوج همزمان با

روز ملی سینما افتتاح می شود
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب
کرمــان گفــت :ســینما شــوباد کهنــوج همزمــان
بــا روز ملــی ســینما افتتــاح و جشــن روز ملــی
ســینمای در جنــوب کرمــان در ایــن ســینما

نمایــش ‹بــن بســتانه› از شهرســتان

زبــان فارســی دانشــگاه استراســبورگ

جیرفــت در ســالن شــهید مداحــی

فرانســه و ســوربن اســت.

پــور ایــن شــهر ،بــه نویســندگی و

بم

هــای جیرفــت ،عنبرآبــاد و رودبــار
جنــوب تــا غــروب روز ســه شــنبه

تعزیــه در ایــران» بــا ســخنرانی

بــه کار خــود ادامــه داد و اختتامیــه

پروفســور حســین اســماعیلی در

ایــن جشــنواره نیــز امــروز در

ســاعت  17:30تــا  18:30در مجتمــع

منطقــه گردشــگری دلفــارد برگــزار

تفریحــی آرمیــن دلفــارد برگــزار

مــی شــود .وی تصریــح کــرد :در

شــوند و ســپس در ســاعت  18:30تــا

ایــن جشــنواره عــاوه بــر اجــرای

 19نمایــش خیابانــی «میــراب» بــه

آثــار هنرمنــدان ،جلســات نقــد و

کارگردانــی مرتضــی عبــدل زاده اجــرا

بررســی نمایــش مربوطــه و کارگاه

شــود و شــروع مراســم اختتامیــه

آموزشــی بــا موضوعــات تخصصــی

ایــن جشــنواره نیــز ســاعت 19:15

هنــر نمایــش نیــز برگــزار مــی شــود.

در مجتمــع تفریحــی آرمیــن دلفــارد

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

اســت.

کنتـرل فرسـایش بـادی تاکنـون فعالیتهـای
گسـتردهای مانند عملیات بیولوژیک «نهالکاری
و بادشـکن زنـده» ،بیومکانیـک «مدیریـت
هـرزآب تـوأم بـا نهـالکاری انجـام شـده اسـت.

میشــود .رضــا اشــک در جلســه برنامهریــزی
راهانــدازی بــورس خرمــا در بــم بــا حضــور

برگــزار مــی شــود.
حســین اســحاقی در نشســت برنامــه ریــزی روز ملــی ســینما افــزود:

اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد و اشــتغال کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم

در ایــن جشــن تجلیــل از هنرمنــدان شــاخص حــوزه ســینما در جنــوب

رهبــری اســت بایــد تــاش کنیــم ،اظهــار داشــت :هــدف از تشــکیل ایــن

کرمــان و نمایــش بخشــی از اثــار هنرمنــدان بومــی از جملــه برنامــه

جلســه داشــتن اقتصــادی پایــدار در منطقــه اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه

هــای ایــن جشــن خواهــد بــود.وی ادامــه داد :ســینما شــوباد کهنــوج

خرمــا مهمتریــن محصــول کشــاورزی مــا اســت کــه ســاالنه  ۲۰۰هــزار تــن

از ســال  ٨٢تــا کنــون غیرفعــال بــوده کــه بــا بازســازی صــورت گرفتــه

خرمــا در شــرق اســتان تولیــد میشــود ،عنــوان کــرد :هــر درخــت خرمــا

از ایــن پــس اکــران فیلــم در ایــن ســینما انجــام خواهــد شــد.وی

معــادل  ۵۰بشــکه نفــت درآمــد دارد کــه هــم تجدیدشــونده اســت و هــم

اظهارداشــت :بازســازی ســینما شــوباد کهنــوج بــا مشــارکت اداره کل

خرمــا محیــط زیســت را آلــوده نمیکنــد و نعمتــی سرشــار از منفعــت

فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان ،فرمانــداری ،شــورای شــهر و

اســت و بایــد ســود آن را از طریــق عرضــه و تقاضــا تقســیم کنیــم.

تخصصــی بــا موضــوع «نقــد آثــار

تخصصــی «پیشــینه و خاســتگاه

تثبیـت پهنههـای ماسـهای ،شـنهای روان و

بــا حضــور مســووالن در ایــن شهرســتان افتتــاح

ســاعت

10

تــا

،12

نشســت

جشــنواره بــا چهــار اجــرا از شهرســتان

داخـل کشـور اسـت.وی بیان داشـت :بـه منظور

فرمانــدار بــم گفــت :بــورس خرمــا هفتــه دیگــر

تخصصــی «صــدا و بیــان پیشــه»

شناســی» ســاعت  15تــا  ،17نشســت

قـرار دارد کـه تولیدکننده  ۲۵درصـد از گرد و غبار

هفته آینده در بم

امــروز نیــز قــرار اســت کارگاه

حســین اســحاقی افــزود :ایــن

اعظـم ایـن مناطـق در حـوزه تـاالب جازموریـان

افتتاح بورس خرما

برنامه های امروز جشنواره

بهــرام بیضایــی از منظــره اســطوره

فرسـایش بـادی تشـکیل میدهنـد ،قسـمت

مدیــر شــرکت تعاونــی روســتایی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در بحــث

شــهرداری کهنــوج انجــام شــده اســت.

کرمــان در جیرفــت بــا اجــرای

ایــران و رییــس دپارتمــان ادبیــات و

اختتامیه امروز برگزار می شود

مجتمـع تخـت خواجـه ارزوئیـه گفـت :بـا

کهنوج

جشــنواره تئاتــر اســتانی جنــوب

اســماعیلی تعزیــه شــناس نامــی

کرمــان و مســووالن آغــاز شــد.

رشـیدی در آییـن بهـره بـرداری از آبرسـانی به

شـده است.

گذشــته بــرای هشــتیمن بــار

جشــنواره امســال پروفســور حســین

حضــور تماشــاگران عالقمنــد جنــوب

فاقـد آب شهرسـتان ارزوئیـه خبـر داد .علـی

آن اعتبـاری بالـغ بـر  ۹۰۰میلیـون ریـال صرف

جنــوب کرمــان گفــت کــه دوشــنبه

جنــوب کرمــان گفــت :میهمــان ویــژه

کارگردانــی مرصــاد محمــدی نیــا بــا

کرمـان از آبرسـانی بـه  ۱۵روسـتای

اسـفند مـاه سـال  ۹۴آغـاز و بـرای سـاخت

ایــن جشــنواره برگــزار شــود.

دارالفنــون هــم مهمتریــن پایگاهــی

مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان

سیسـتم صوتـی و کفـش کَـن مـی باشـد ،از

بــه کار کــرد و امــروز ق ـرار اســت مراســم اختتامیــه

محصلیــن ایرانــی بــه خــارج ،مدرســه

این شهرستان برداشت شود.

امکاناتـی چـون محـراب ،فیلتـر ورودی ،کولر،

جنــوب کرمــان دوشــنبه گذشــته در جیرفــت آغــاز

سیاســی ایرانــی و عربــی ،و نیــز اعــزام

امسـال  ۷۵هـزار تـن خرما از نخلسـتان های

در بلوار آیت ا ...هاشـمی رفسـنجانی که دارای

کشــور مــی بــود .هشــتمین جشــنواره تئاتــر اســتانی

عوامــل زیــادی بــه ایــن رونــد کمــک

بـم گفـت :پیـش بینـی مـی شـود

گردیده است.

مــی بایســت یکــی از مهمتریــن قطــب هــای تئاتــر

کلــی وارد ایــران شــد گروههــا و

رییـس جهاد کشـاورزی شهرسـتان

عملیـات احـداث نمازخانه بوسـتان نمـاز واقع

بــا داشــتن چنیــن پیشــینه درخشــان و شــگرفی

شــدن تــا آن کــه تئاتــر بــه طــور

از نیمه اول شهریور ماه آغاز شد.

نمـاز مسـافرین و شـهروندان طراحـی و اجـرا

اســتان معتقــد اســت کــه جنــوب اســتان کرمــان

اســتفاده میکردنــد ،از زمانــی کــه

دو هـزار و  500هکتـار از اراضـی جنـوب کرمان

و بـه منظـور فراهم نمودن محلـی جهت اقامه

دبیــر تخصصــی اجرایــی هشــتمین جشــنواره تئاتــر

هــای سیاســی و تبلیغاتــی خــود

کشـت محصـول پیاز طرح اسـتمرار در سـطح

گرفـت .ایـن نمازخانه با زیربنـای  ۸۰مترمربع

تمــدن هــای همجــوار خــود داشــته .نظــر احمــدی،

از تئاتــر بــرای پیشــبرد هــدف

کشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت:

نمازخانـه بوسـتان نمـاز شـهر

فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین تاثیــر شــگرفی بــر

ملــی» انجمــن هــا و مراکــز

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد

میشود.

نقطــه آغــاز تمــدن بشــری در شــرق بــوده و

معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی و
آبخیـزداری جنـوب کرمـان ادامـه داد :تـا
پایـان سـال  ۹۵تولید یک میلیـون و  ۱۰۰هزار
اصلـه نهـال کنـار ،کهـور ،کـرت و اسـکنبیل،
احـداث دو هـزار و  ۳۶۳کیلومتـر بادشـکن
زنـده ،اجـرای نها لکاری در سـطح دو هزار و ۱۹
هکتـار انجـام شـده اسـت.

کسب نمره قبولی توسط آزمایشگاه شرکت

آبفا استان در آزمون بین المللی PT
آزمایشگاه

بیــن المللــی در انگلســتان کــه از ســال

مرکــزی شــرکت

 1990در زمینــه مــواد غذایــی و تســت

آب و فاضــاب

غــذا و آب فعــال اســت) ثبــت نــام نمــود

کرمــان

و پــس از انجــام آزمــون هــای فیزیکــو

در آزمــون بیــن المللــی  PTاز شــرکت

کلیــه

آبفا

اســتان

شــیمیایی و آرســنیک در آب،

فیزیکــو

نتایــج قابــل قبــول و تائیــد شــد کــه ایــن

شــیمیایی و آرســنیک در آب  ،نمــره

امــر نشــانگر آن اســت آزمایشــات آب بــا

قبولــی کســب نمــود .مینــا ســاالرپور

صحــت و دقــت کامــل انجــام مــی شــود.

مدیــر دفتــر کنتــرل کیفیــت و بهداشــت

وی افــزود :کلیــه آزمایشــگاههای اســتان

آب و فاضــاب شــرکت آبفــا اســتان

از ســال  91تاکنــون در آزمونهــای ، PT

بــا اعــام ایــن خبــر گفت:آزمایشــگاه

میکروبــی و شــیمیایی کــه توســط شــرکت

مرکــزی شــرکت آب و فاضــاب اســتان

هــای داخلــی برگــزار شــده شــرکت

کرمــان بــرای اولیــن بــار در آزمــون بیــن

نمــوده و نتایــج کســب شــده قابــل قبــول

المللــی  PTاز شــرکت ( Fapasشــرکت

بــوده اســت.

Fapas

در آزمــون

هــای

فاز اول طرح توسعه بندرچابهار در آینده نزدیک افتتاح می شود

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از افتتاح فاز اول طرح توسعه
بندر شهید بهشتی چابهار در آینده نزدیک خبر داد.

034-32117852

مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران:

مدیرعامــل شــرکت بــورس کاالی
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ســاز و
کار مناســبی بــرای عرضــه محصــول
پســته در بــورس تعریــف شــده
اســت گفــت :در حــال حاضــر
 ۱۰درصــد از بــازار بــورس کاالی
ایــران بــه محصــوالت کشــاورزی
اختصــاص

دارد.

حامــد ســلطانینژاد اظهــار داشــت:
دومیــن تولیدکننــده پســته دنیــا
هســتیم و از ایــن جهــت عرضــه
ایــن محصــول کشــاورزی در بــورس

بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــورس بـــه
محصـــوالت کشـــاورزی بســـیار
توجـــه دارد و در حـــال حاضـــر
 10درصـــد از بـــازار بـــورس کاالی
ایـــران بـــه محصـــوالت کشـــاورزی
اختصـــاص دارد گفـــت :در دولـــت
یازدهـــم تـــاش زیـــادی انجـــام
شـــد تـــا محصـــوالت کشـــاورزی در
بـــورس عرضـــه شـــوند.

ایــران بــا بیــان اینکــه پســته یــک
کاالی اصلــی و ار زآور بــرای کشــور
میشــود

محســوب

خاطرنشــان

کــرد :در حــوزه خرمــا نیــز رتبــه
اول تولیــد دنیــا را داریــم و بایــد
در مرحلــه اول بــازار منســجم و
باثباتــی بــرای ایــن محصــوالت در
دنیــا فراهــم کــرد.
وی بیــان کــرد :نبــود یــک بــازار
منســجم باعــث شــد کــه در ســال
گذشــته پســته بــا کیلوئــی  19هــزار
تومــان هــم فــروش رفــت ،کــه ایــن
مبلــغ بهــای تولیــد محصــول اســت
و تولیدکننــده دیگــر رغبتــی بــرای
تولیــد در ســال آینــده نــدارد و
بســیاری از کشــاورزان بــه همیــن
دلیــل اقــدام بــه فــروش زمینهــای
خــود کردنــد.

یــک بــازار منســجم

باعــث شــد که در ســال گذشــته

پســته بــا کیلویــی  19هــزار

از اواخــر ســال  95مقدمــات ورود
پســته بــه بــورس فراهــم شــده
اســت گفــت :ایــن اقــدام در راســتای
فــروش پســته بــا یــک ســاز و کار
مناســب و شــفاف بــوده و بــورس
کاال ،محلــی بــرای کشــف قیمــت
اســت.

عدم قیمت گذاری
دغدغه کشاورزان است

وی بــا بیــان اینکــه از ســال 95
برنامهریــزی بــرای ایــن کار بــا
همــکاری نماینــدگان مــردم اســتان
کرمــان در مجلــس ،اســتاندار کرمــان
و اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان
انجــام شــده اســت افــزود :عــدم

قیمتگــذاری

باید راهاندازی شود

تومــان هــم فــروش رفــت،

ســلطانینژاد بــا اشــاره بــه اینکــه

مناســب

معامالت پسته در بورس کاال

دغدغــه

اصلــی کشــاورز در هنــگام برداشــت
محصــول و فــروش اســت.
مدیرعامــل شــرکت بــورس کاالی
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در
بــازار شــفاف همــه ســود میبرنــد

وعده شریعتمداری برای تثبیت
تعرفههای تجاری

عکس کرمان نو

رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران

امیدواریــم یــک صــدای واحــد بــه

عنــوان کــرد :وزیــر جدیــد صنعــت

ویــژه در حــوزه اقتصــاد از دولــت

وعــده داده اســت کــه تعرفههــا

شــنیده شــود.وی افــزود :مســائلی

در چهــار ســال آینــده تغییــری

از جملــه تــک نرخــی کــردن ارز،

نخواهــد کــرد و تغییــرات تنهــا در

اصــاح سیســتم نظــام بانکــی،

ضرورتهــای خــاص اتفــاق مــی

مبــارزه بــا فســاد و رونــق بــازار

افتــاد .مســعود خوانســاری در

ســرمایه بایــد در رأس کار دولــت

جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق

باشــد .اتــاق بازرگانــی تهــران

بازرگانــی تهــران کــه امــروز (۲۱

آمادگــی دارد بــا همــکاری دولــت

شــهریور) برگــزار شــد ،گفــت:

در مــورد تحقــق ایــن اهــداف گام

کــه ایــن مبلــغ بهــای تولیــد

محصــول اســت و تولیدکننــده

دیگــر رغبتــی بــرای تولیــد در
ســال آینــده نــدارد و بســیاری
از کشــاورزان بــه همیــن دلیــل

اقــدام بــه فــروش زمینهــای

خــود کردنــد.

تصریــح کــرد :در دنیــا کشــوری کــه
بزرگتریــن تولیدکننــده اســت تعییــن
کننــده قیمــت نیــز هســت و مــا
بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده
کــرده تــا حداقــل محصــول پســته
را بــه قیمــت واقعــی بــه فــروش
برســانیم.
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از تجــار
مــا انســا نهای شــریفی بــوده و
دنبــال ثبــات بــازار و نفــع کشــاورز
هســتند گفــت :از طریــق بــورس از
حضــور دالالن جلوگیــری میشــود و
تمــام معامــات بهصــورت شــفاف
انجــام میشــود.

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان بــا
اشــاره بــه اینکــه بــورس کاال میتوانــد قیمــت واقعــی پســته را در موقعیــت
مناســب و مقــرر تعییــن کنــد گفــت :اتــاق بازرگانــی کرمــان اصــرار دارد کــه
د مهــدی طبیـبزاده اظهــار داشــت :اتــاق
پســته وارد بــورس کاال شــود .ســی 
بازرگانــی اســتان کرمــان نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی اســتان دارد و
تعــداد زیــادی از همشــهریان از طریــق اتــاق فعالیتهــای اقتصــادی خــود
را انجــام میدهنــد.
آن طــور کــه تســنیم نوشــته رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــورس یعنــی معاملــه کاال

بــردارد .رییــس اتــاق بازرگانــی
تهــران دربــاره حضــور مدیرعامــل
موسســه فریــزر در اتــاق تهــران
گفــت :قــرار شــد ایــن موسســه
بــا ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادات،
شــرایطی را فراهــم کنــد تــا رتبــه
ایــران در آزادی اقتصــادی بهتــر
شــود .در حــال حاضــر رتبــه
ایــران  ۱۵۲اســت .رییــس اتــاق
بازرگانــی تهــران گفــت :قــرار شــد
ایــن موسســه بــا ارائــه راهکارهــا
و پیشــنهادات ،شــرایطی را فراهــم
کنــد تــا رتبــه ایــران در آزادی
اقتصــادی بهتــر شــود .در حــال
حاضــر رتبــه ایــران  ۱۵۲اســت.

شریعتمداری؛ رییس جدید کمیسیون مشترک

اقتصادی ایران و ترکیه

عکس تسنیم

کاال بســیار اهمیــت دارد.
آن طـــور کـــه تســـنیم نوشـــته وی

مدیرعامــل شــرکت بــورس کاالی

www.payamema.ir
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وی بیــان کــرد :نبــود

 ۱۰درصد از بازار بورس کاالی ایران به
محصوالت کشاورزی اختصاص دارد
باید به دنبال بازار
منسجم برای پسته
و خرما باشیم
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شرکت ملی گاز ایران

بهصــورت کامــا شــفاف ،گفــت :عرضــه کاال در بــورس باعــث میشــود
تولیــد کننــده در یــک فضــای کامــا مطمئــن و بــدون ابهــام ،معاملــه خــود
را انجــام دهــد.وی بــا بیــان اینکــه بــورس کاال میتوانــد قیمــت واقعــی
پســته را در موقعیــت مناســب و مقــرر تعییــن کنــد افــزود :بــورس نقــش
بــرد  -بــرد را در معاملــه دارد و اتــاق بازرگانــی کرمــان اصــرار دارد کــه پســته
وارد بــورس کاال شــود.
طبیـبزاده بــا اشــاره بــه اینکــه از همــه فعالیتهــای رســمی و شــفاف بــازار
در راســتای توســعه اســتان حمایــت میکنیــم ،خاطرنشــان کــرد :بــورس
کاال میتوانــد یــک تاثیــر عمیــق در توســعه و گســترش بــازار پســته داشــته
باشــد و همــه امکانــات الزم را بــرای ورود پســته بــه بــورس را فراهــم
میکنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن عرضــه فیزیکــی پســته در بــورس از ســال
گذشــته انجــام شــده اســت گفــت :تجــار موفــق و مــورد وثــوق در ایــن
حــوزه شناســایی و بــا برگــزاری جلســاتی در ایــن رابطــه بحــث و تبــادل
نظــر شــده اســت.

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()96-24
(نوبت اول)

شركت گاز استان كرمان

بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران «محمــد

جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری ترکیــه منصــوب

شــریعتمداری» رییــس جدیــد کمیســیون مشــترک

و معرفــی شــد .پیــش از ایــن «محمــود واعظــی»

اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری

وزیرســابق ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مســئولیت

ترکیــه شــد ) .بنابــر مصوبــه هیــات وزیــران از 15

ایــن کمیســیون مشــترک را بــر عهــده داشــت .بیســت و

شــهریور مــاه امســال وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت

ششــمین کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور قــرار

بــه عنــوان رییــس کمیســیون مشــترک اقتصــادی

اســت مهرمــاه در تهــران برگــزار شــود.

(سهامی خاص)

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شرایط ذیل برگزار نماید .

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت
آگهــی جهــت اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا (در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7و چهارشــنبه هــا
 ) 15-7و دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــع در بلــوار  22بهمــن – حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار
راه شــعبانیه مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را نیــز از پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir
دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نیــاز را تهیــه  ،تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14روز تقویمــی

سال دیگر واردات سیگار
صفر میشود
واردات

هرچند قانون برنامه پنجم توسـعه
تکلیـف کرده بـود کـه در پایان این

پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی  /هیئــت انتخــاب مشــاور (

توقف یکی از خطوط تولید

اتــاق  ) 105تســلیم نماینــد .بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط
کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد (.نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن

پراید در سایپا
تجارت

برنامـه میـزان واردات سـیگار بـه

نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه) متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب
اطالعــات بیشــتر بــه ســایت  www.nigc-kerman.irو پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir
مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.

بــه منظــور اســتقرار خطــوط تولیــد
محصــوالت جدیــد در شــرکت ســایپا
ســیتروئن ،گــروه ســایپا خــط تولیــد

ردیف

کد فراخوان

موضوع

صفـر برسـد ،اما در عمل این مسـاله محقق نشـد .حال علی

پرایــد  111را کــه پیــش از ایــن در ســایت کاشــان قــرار داشــته،

رغم عدم ممنوعیت واردات سـیگار در برنامه ششـم توسـعه،

متوقــف کــرده اســت .خــط تولیــد متوقــف شــده ،یکــی از

قرائت کنتور ،چاپ و توزیع

مسـئوالن از بـه صفـر رسـاندن میـزان واردات ایـن محصـول

خطــوط تولیــد پرایــد در گــروه خودروســازی ســایپا اســت و

مطالبات مشترکین عمده

تـا پایـان سـال  ۱۳۹۷خبـر میدهنـد.در قانـون برنامه پنجم

ایــن گــروه خودروســازی اقــدام بــه متوقــف کــردن نخســتین

توسـعه تاکیـد شـده بود که کل واردات سـیگار بـا برند اصلی

خــط تولیــد پرایــد کــرده اســت .در ایــن گــزارش آمــده اســت:

در پایـان ایـن برنامـه بـه تولیـد داخـل تبدیـل تا بـا به صفر

ســایر خطــوط تولیــد کارخانجــات ســایپا در حــال تولیــد

رسـاندن میـزان واردات این محصوالت با بـه کارگیری از توان

خــودرو پرایــد اســت.

داخلـی نیـاز مصرفی کشـور در داخل تامین شـود.

تعداد

مرحله

تعداد
نوبت

شماره مجوز

مدت زمان

اجرا ( روز)

مبلغ

تضمین(ریال)

صورتحساب و وصول

1

1/498/614

و جزء درنواحی رفسنجان،

یک

دو

1396.2744

 365روز

915/675/050

انار،کشکوئیه ،بهرمان،

سرچشمه و روستاهای تابعه

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
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بوشهر
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روزنامه «بامداد جنوب»

در

گزارشی به موضوع عوامل سد راه راه آهن

خراسان
رضوی

فارس

خوزستان

روزنامه «افسانه»

در گزارشی به موضوع

صنعت خودروسازی فارس پرداخته و گفته

اصفهان

این صنعت در اصفهان مونتاژ کار مانده است.

روزنامه «کاغذ وطن»

در گزارشی

به موضوع انتخاب شهردار جیرفت و اختالف

البرز

اعضای شورا در این مورد پرداخته.

روزنامه «خراسان رضوی»

در

توس» بابت بازگشت سپردههایشان پرداخته.

در گزارشی به موضوع

بازگشایی نمایشگاه ویژه مدارسه پرداخته و

گفته بازهم گالیه از قیمتها وجود دارد.

روزنامه «پیام سیپدار»

در صحبتی

از رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا شهر
کرج گفته در در حوزه مالی شهرداری کرج

روزنامه «اصفهان امروز»

از

افزایش هشت برابری دوچرخه سواری در
اصفهان خبر داده.

یزد

روزنام ه«بشارت یزد»

از افتتاح شدن

 150واحد بوم گردی دیگر در یزد خبر داده.

شفافیت وجود ندارد.

گزارشی به نگرانی سپرده گذاران «افضل

روزنامه «کارون»

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

استانها صفحه اول برخی روزنامههای محلی را آورده ایم .

034-32117852

بوشهر پرداخته.

جنوب
کرمان

10003432117834

در این صفحه برای اطالع از مهم ترین خبرهای دیگر

خراسان
جنوبی

همدان

روزنامه «خراسان جنوبی»

از

ابالغ  51میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال

مازندران

 2450نفر در این استان خبر داده.

روزنامه «سپهر غرب»

از ترانزیت

بیش از  813هزار تن کاال از مرز پرویزخان
خبر داده.

روزنامه «خبرشمال»

از افزایش 100

درصدی مرگهای حوادث کار در مازندران
خبر داده.

هرمزگان

روزنامه «دریا»

در صحبتی از قائم مقام

وزیر بهداشت گفته خطر قطع نخاع دانش
آموزان اتوبوس هرمزگانی وجود ندارد.

طوفان ایرما شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا را در هم

کوبید و موجب قطع برق یک میلیون و سیصد هزار واحد تجاری

و مسکونی شد.

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

نگاه
034-32117852

طوفان ایرما میامی را درهمکوبید /رویترز

طوفان ایرما میامی را درهمکوبید /رویترز

طوفان ایرما میامی را درهمکوبید /رویترز

طوفان ایرما میامی را درهمکوبید /رویترز

بازدید آیت هللا مدنی از جبهه میمک در سال 1360
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طوفان ایرما میامی را درهمکوبید /رویترز

طوفان ایرما میامی را درهمکوبید /رویترز

عکس امروز نشنال جئوگرافیک پرش نهنگ در ساحل آالسکا را نشان میدهد
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داماد عصبانی برادرزن

خود را با چاقو کشت
درگیـری مقابـل خانـهای قدیمـی در جنـوب
مأمـوران در محـل مشـخص شـد درگیـری
میـان ۲مرد رخ داده اسـت .آنها بـا هم فامیل

مقابـل خانـهام آمدنـد .درواقـع در حمایـت از

و دامـاد و بـرادرزن بودنـد کـه بـا دخالـت

خواهرشـان آمدنـد کـه آن اتفـاق رخ داد.

مأمـوران دعـوا خاتمـه یافـت امـا ایـن پایـان

چرا با همسرت اختالف داشتی؟

ماجـرا نبـود چـرا کـه دقایقـی بعـد از رفتـن

راننده و در نهایت تصادف میشود .راشدی گفت که طی سال گذشته ،هزار و  ۷۸۴حادثه

که شـنیدم بهشـدت بهم ریختم و با همسـرم
درگیـر شـدم .او هـم مرا تـرک کرد و بـه خانه

را دیـدم کـه میگفتند چرا مزاحم خواهرشـان

پـدریاش رفـت.

شـدهام .بـر سـر اختالفاتـی کـه میـان مـا بود
درگیرشـدیم امـا بعـد بـا حضـور پلیـس دعـوا
خاتمـه یافـت ۲ .برادرزنـم امـا دسـت بـردار

هرطورشـده همسـرم را بـه خانـه برگردانـم اما
هرچـه زنـگ زدم جوابـم را نـداد .حتـی زنـگ
آیفـون خانـه پدرزنـم را زدم و زمانی که صدای
مـرا شـنید دیگـر جوابـم را نـداد .مـن هـم به
خانـه برگشـتم امـا لحظاتی بعد زنـگ خانهام

ناگهـان بـه سـمت مـن هجـوم آورد و چاقو به
سـینهاش خـورد .بـاور کنیـد من قصد کشـتن
کسـی را نداشـتم.

و در زمــان حرکــت اتوبــوس مســافربری از کــرج بــه
ســمت ســاری رخ داد .ایــن در حالیســت کــه چنــد روز
پیــش اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رییــس جمهــور
بــا اشــاره بــه وضــع ایمنــی جــاده هــای کشــور و حــوادث

و حاصـل سـالها دسـترنج خـود را کـه حدود

گذشـته بـه دادسـرای جنایـی تهـران منتقـل

رانندگــی و خســارت هــای جانــی و مالــی ناشــی از آن،

۳۷۰میلیـون تومـان پـول بـود بـه او دادم بـه

شـد و در بازجوییهـا ادعـا کـرد کـه قصـد

بــر ضــرورت انجــام اقدامــات اساســی در ایــن خصــوص

خیـال اینکـه در حسـابش گذاشـته و قـرار

جنایت نداشـته و فقط برای ترسـاندن برادران

تاکیــد کــرد و گفــت کــه بایــد نقشــه راهــی بــرای بهبــود

اسـت روز مبـادا خرجـش کنیـم امـا چندمـاه

همسـرش از چاقـو اسـتفاده کـرده اسـت.

اوضــاع در بــازه زمانــی مشــخص تهیــه کــرد .بــر اســاس

پیـش بـود کـه شـنیدم همسـرم تمـام ایـن

پـس از اعترافـات ایـن مـرد ،قاضـی بـرای او

گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت در ســال  ،۲۰۱۵ایــران

پـول را بـه خانـوادهاش داده اسـت .او حتـی

قـرار بازداشـت صـادر کـرد و متهـم بـرای ادامه

در رتبــه هشــتم باالتریــن تصادفــات جــاده ای در ســال

خـرج خواهـرش کـرده و بـا گرفتـن وکیـل و

تحقیقـات در اختیـار اداره آگاهـی قـرار گرفت.

جــای گرفتــه اســت .در ایــن میــان ســهم اتوبــوس هــا

انجـام کارهـای قانونـی بـرای خواهـرش ویـزا

پیـش از آن امـا قاتل به بیـان جزئیات جنایت

از تلفــات جــاده ای کــم نیســت .ســال گذشــته هــم

گرفتـه و او را بـه اروپـا فرسـتاده بـود .اینهـا را

خونیـن خود پرداخـت که در ادامـه میخوانید.

یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری بــه دره ای بــه ارتفاع

برجــای گذاشــت .ایــن حادثــه بامــداد روز ســه شــنبه

رفـاه آنهـا بود تـا ما .من بـه او اعتماد داشـتم

صـادر شـد .قاتـل پـس از دسـتگیری روز

واژگونــی اتوبوسشــان هنــوز ســرد نشــده بــود کــه ســقوط

جاجــرود در جــاده تهران-آبعلــی  ۱۱کشــته و  ۲۹مجــروح

بودنـد تـا مـن و بچههـا .یعنـی اول بـه فکـر

جنایـت بـه قاضـی ،دسـتور بازداشـت قاتـل

داغ کشــته شــدن  9دانــش آمــوز هرمزگانــی بــر اثــر

تقریبــی  ۲۰۰متــر در اتوبــان پردیــس در نزدیکــی منطقــه

بود.درواقـع اولویـت اولـش خانـواده خـودش

بیمارسـتان جـان باخـت .بـا گـزارش ایـن

اتوبوس سواری

بـود امـا نمیدانـم چـه شـد کـه یکـی از آنهـا

حمایتهـای بیجـای همسـرم از خانـوادهاش

سـاعتی بعـد بـر اثـر شـدت جراحـات در

بحران بی پایان

خانـه برداشـتم و قصـدم فقـط ترسـاندن آنهـا

بـود .راسـتش دعـوای مـا بیشـتر بهخاطـر

برادرزنـش را زخمـی کـرد کـه مـرد زخمـی

 11کشته برجای گذاشت

اینبـار عصبانـی شـدم و چاقویـی از داخـل

همـراه ۲فرزنـدم بـه خانـه پـدریاش رفتـه

ایـن بـار امـا دامـاد عصبانـی بـا ضربـه چاقـو

سقوط اتوبوس به دره جاجرود

دوستانشـان بـه مقابـل خانـه مـن آمدنـد،

همسـرم ۴ماهـی میشـد کـه قهـر کـرده و

مأمـوران آنهـا بـار دیگـر بـا هـم درگیر شـدند.

خبر

نبودنـد و دقایقـی بعـد مجـددا بـه همـراه

درگیر شدید؟

آنهـا ۲ .برادرزنـم خودشـان بـرای دعـوا بـه

طوالنی جادههای استان و نبود استراحتگاه در این مسیر ،موجب موجب خواب آلودگی

را زدنـد و وقتـی بـه مقابـل در رفتـم ۲برادرزنم

مـن آن روز بـه خانـه پدرزنـم رفتـم تـا

مـن بـا همسـرم اختلاف داشـتم نـه بـا

رییس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت :فاصله

جادهای در استان رخ داد که  2690نفر به به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل شدند.

به مقابل خانهات آمدند و با هم

بر سر چه بود؟

تهـران بـه پلیـس مخابـره شـد .بـا حضـور

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

چه شد که برادران همسرت

اختالفت با برادرزنت

شـامگاه یکـی از روزهـای تیرماه گـزارش یک

10003432117834

034-32117852
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وقوع  ۱۷۰۰حادثه جادهای درسیستان و بلوچستان

اتوبوســی کــه ســربازان ارتــش را از پــادگان  ۰۵کرمــان
بــه اهــواز منتقــل میکــرد در نــی ریــز اســتان فــارس

اختالفات اعتقادی

باعث قتل 2نفر شد

بــه گــزارش مشــرق رســیدگی بــه ایــن پرونــده

شــد .در حالــی کــه پســر جــوان در یکقدمــی چوبــه

از پنــج ســال پیــش و بــا مــرگ مرمــوز پســر

دار قــراردارد ،صبــح دیــروز او بــرای محاکمــه در

جوانــی در آپارتمانــش کلیــد خــورد .معمــای قتــل

پرونــده قتــل پــدرش نیــز در شــعبه دوم دادگاه

ســعید 26ســاله کــه بــا ضربــات چاقــو بــه قتــل

کیفــری تهــران پیــش روی قضــات ایســتاد .در

رســیده بــود بــدون هیــچ ســرنخی ســر بــه مهــر

ابتــدای جلســه خانــواده متهــم در جایــگاه حاضــر

باقــی مانــده بــود .امــا چنــد مــاه پــس از ایــن

شــده و خواســتار قصــاص عامــل قتــل شــدند.

جنایــت و در حالــی کــه امیدهــا بــرای حــل راز ایــن

پــس از آنهــا ،متهــم روبـهروی قضــات قــرار گرفــت

قتــل رنــگ باختــه بــود ،یکــی از دوســتان مقتــول

و گفــت« :مــن بــرای مــرگ آمــاده ام ،زودتــر

بــه اتهــام قتــل پــدر  67ســالهاش در شهرســتان

اعدامــم کنیــد تــا از کابوسهــای شــبانه در زنــدان

«تایبــاد» اســتان خراســان رضــوی بازداشــت شــد

خــاص شــوم».در پایــان جلســه ،قضــات وارد شــور

و در بازجوییهــا بــه قتــل دوســتش -ســعید-

شــدند و بــزودی حکمشــان را صــادر میکننــد.

متهــم بــه کارآگاهــان گفــت« :مــن بــا دوســتم و

مــن بــا دوســتم و پــدرم بــر ســر

نیــز اعتــراف کــرد.
پــدرم بــر ســر مســائل اعتقــادی اختــاف داشــتیم.
مــن بــرای قتــل آنهــا نقشــهای نکشــیده بــودم
امــا هــر دو بــار وقتــی بــا آنهــا درگیــری لفظــی
پیــدا کــردم بــه خشــم آمــدم و بــا دیــدن چاقــوی
آشــپزخانه ناگهــان تصمیــم بــه قتلشــان گرفتــم».
بــا اعترافــات صریــح متهــم و بازســازی صحنــه،
پرونــده بــرای رســیدگی بــه هــر دو جنایــت بــه
دادگاه کیفــری تهــران فرســتاده شد.ســپس متهــم

مســائل اعتقــادی اختــاف داشــتیم.
مــن بـرای قتــل آنها نقشـهای نکشــیده

بــودم امــا هــر دو بــار وقتــی بــا آنهــا
درگیــری لفظــی پیــدا کــردم بــه خشــم

آمــدم و بــا دیــدن چاقــوی آشــپزخانه
ناگهــان تصمیــم بــه قتلشــان گرفتــم

در پرونــده قتــل دوســتش بــه قصــاص محکــوم

کشف قلیان

مامــوران

گمــرک

جــای گذاشــت کــه  ۱۳نفــر آنــان ســرباز بودنــد .ســاعت
چهــار بامــداد دیــروز هــم در حادثــه دیگــری یــک
دســتگاه اتوبــوس ولــوو در کیلومتــر  ٢٤محــور ســرخه
بــه آرادان بــا یــک دســتگاه کامیــون بنــز برخــورد کــرد کــه
در ایــن حادثــه یــک تــن مجــروح شــد .حادثــه ســقوط
اتوبــوس بــه دره جاجــرود دو ســاعت قبــل از ایــن حادثــه
رخ داد .نــادر رحمانــی ،رییــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل
ترافیــک پلیــس راهــور ،بــه ایســنا گفتــه اســت کــه هــر
دو راننــده ایــن اتوبــوس زنــده هســتند و تحقیقــات از
آن هــا بــرای مشــخص شــدن علــت دقیــق حادثــه در
حــال انجــام اســت .بــه گفتــه ســردار حمیــدی ،رییــس
پلیــس راه راهــور ناجــا ســرعت اتوبوســی کــه در آبعلــی
بــه دره ســقوط کــرد در لحظــه ســقوط  ۵۰کیلومتــر بــر
ســاعت بــوده اســت .آنطــور کــه شــرق نوشــته ،مطابــق
آمــاری کــه از ســال  ٩١تاکنــون از ســوی ســازمان
پزشــکی قانونــی ارائــه شــده ،در مجمــوع در پنــج ســال
گذشــته  ٩٦٣تصــادف اتوبوســی در کشــور اتفــاق افتــاده
و البتــه سالبهســال از تعــداد آن کاســته شــده اســت.
بهترتیــب اگــر بخواهیــم ســهم هــر ســال را از ســال ٩١
تــا امــروز در نظــر بگیریــم ١٧٢ ،١٨٨ ،١١٥ ،٢٠٧ ،٢٣٧،و
 ٤٤تصــادف تــا پایــان تیرمــاه ســال جــاری داشــتهایم.

مرگ جوان

از جنس مخدر شیشه
ایــران

واژگــون شــد .ایــن حادثــه دههــا زخمــی و  ۱۹کشــته بــر

در آبشار فوسک کرمان
در

شیشــه را کشــف و ضبــط کننــد.

مــرگ جــوان کرمانــی در آبشــار

وی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات در ســاعت  11صبــح روز

فوســک کرمــان

شــنبه و خاتمــه ایــن عملیــات در ســاعت  2و  30دقیقــه

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر

بامــداد امــروز ،تصریــح کــرد :در ایــن عملیــات جســد ایــن

اســتان کرمــان از مــرگ جــوان

جــوان در طــی عملیــات ســخت ،نفــس گیــر و بــا پیمایــش

شیشــه ســاخته شــده بــود.

از تجهیــزات کنترلــی ایکــس ری صــورت گرفتــه اســت.

کرمانــی در آبشــار فوســک در منطقــه کوهپایــه شــهر کرمــان

از مناطــق صعــب العبــور بــا روش هــای صعــود ،فــرود و شــنا

در ایــن عملیــات مقــدار  4کیلــو و  630گــرم مــاده مخــدر

تعــداد تجهیــزات کنترلــی ایکــس ری گمــرکات در دولــت

خبــر داد و گفــت :عملیــات رهاســازی و انتقــال جســد از

در مســیر رودخانــه توســط نجاتگــران و امدادگــران جمعیــت

شیشــه کــه قاچاقچیــان بــه شــکل قلیــان در آورده بودنــد

یازدهــم ســه برابــر شــده و رونــد تجهیــز گمــرکات بــه

محــل حادثــه بــه مــدت  16ســاعت بــه طــول انجامیــد.

هــال احمــر شهرســتان کرمــان بــه مراجــع قانونــی تحویــل

و قصــد داشــتند ایــن میــزان مــاده مخــدر را از طریــق یــک

تجهیــزات کنترلــی ایکــس ری کامیونــی و چمدانــی در دولــت

بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویر«،رضــا فــاح» بــا بیــان

داده شــد.

بســته پســتی جابــه جــا کننــد ،کشــف شــد.

دوازدهــم نیــز ادامــه دارد.

ایــن خبــر افــزود :روز گذشــته چهــار نفــر بــدون هیــچ گونــه

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان بــا اشــاره

قاچاقچیــان ایــن مقــدار مــواد مخــدر را کــه از نــوع

مامــوران گمــرک ایــران در ســال  2017بــر اســاس ارزیابــی

آمــوزش ،تجهیــزات و عــدم همراهــی و هماهنگــی بــا گــروه

بــه وقــوع همیــن نــوع حادثــه در  3ســال گذشــته در ایــن

متامفتامیــن خالــص بــود ،بــا شــگردی خــاص و در قالــب

ســازمان جهانــی گمرک()wcoبیشــترین تعــداد عملیــات

هــای کوهنــوردی آمــوزش دیــده ،قصــد ســفر بــه آبشــارهای

محــل کــه منجــر بــه مــرگ یــک نفــر دیگــر از هموطنان شــده

صنایــع دســتی بــه شــکل قلیــان کامــل طراحــی و بــا مــواد

موفــق را در کشــف انــواع مــواد مخــدر انجــام داده انــد و

فنــی فوســک را کردنــد کــه متاســفانه یــک نفــر از آن هــا ،در

بــود ،اظهــار کــرد :فــرود از آبشــارهای فنــی فوســک مســتلزم

رنگــی و اکلیــل ســاخته و تزئیــن کــرده بودنــد و بــه طــرز

بــر اســاس ارزیابــی ســازمان جهانــی گمــرک رتبــه نخســت

آبشــار معــروف بــه آبشــار چرخشــی ،دچــار حادثــه و غــرق

آمــوزش و همــراه داشــتن تجهیــزات دره نــوردی و همچنیــن

ماهرانــه ای بــه شــکل قســمت هــای مختلــف قلیــان درآورده

مبــارزه بــا مــواد مخــدر در میــان گمــرکات جهــان بــه گمــرک

شــد.

همراهــی باشــگاه هــای کوهنــوردی آمــوزش دیــده اســت.

و ســپس بــا روکــش هــای مخصــوص ســر هــم کــرده بودنــد

ایــران اختصــاص دارد.

فــاح خاطــر نشــان کــرد :پــس از اطــاع بــه جمعیــت هــال

آبشــارهای فنــی دره فوســک در  30کیلومتــری شــمال

امــا مامــوران گمــرک امانــات پســتی فــرودگاه امــام خمینــی

همچنیــن گمــرک ایــران رتبــه دوم جهانــی را در مبــارزه بــا

احمــر اســتان کرمــان 2 ،تیــم  5نفــره امــداد و نجــات

شــرقی کرمــان و در منطقــه کوهپایــه قــرار دارنــد.

(ره) بــا هوشــیاری بــه ایــن ترفنــد پیچیــده قاچاقچیــان

انــواع تخلفــات و قاچــاق کاال در اختیــار دارد.

کوهســتان و واکنــش ســریع بــه منطقــه اعــزام شــدند.

قاچاق

جدیدتریــن عملیــات مبــارزه بــا

کشــف ایــن محمولــه روان گــردان شیشــه بــا پشــتوانه

مــواد مخــدر موفــق شــدند قلیانــی

مهــارت و تجربیــات مامــوران گمــرک و در نظــر گرفتــن

را کشــف کننــد کــه از مــاده مخــدر

شــاخص هــای خطــر در ارزیابــی غیابــی و بهــره گیــری بهینــه

پــی بــرده و موفــق شــدند ایــن میــزان مــاده مخــدر از نــوع

حادثه

باشــگاه اســتقالل تهران  30درصد از قرارداد بازیکنانش را پرداخت کرد .سیدرضا
افتخاری مدیرعامل اســتقالل در این رابطه گفت :با پیگیری هایی که انجام

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

دادیــم  30درصــد از قــرارداد کادرفنی و بازیکنان را پرداخت کردیم .دلیل تاخیر در
این موضوع هم افتتاح حســاب بانکی جدید باشــگاه بود که تشــریفات اداری آن

034-32117852

انجام شد.

از داوری یک زن در آلمان تا احتمال بازگشت رونالدو به انگلیس

یک روز با فوتبال در اروپا

یــك داور یــك زن واكنــش هــای زیــادی را در
پــی داشــت و ســتاره هــای دنیــای فوتبــال بــه

بــه مهمتریــن حواشــی ،اتفاقــات و
مصاحبــه هــای بازیکنــان و مربیــان

گفــت« :صادقانــه بگویــم ،دیگــر

در فوتبــال اروپــا پرداختــه مــی شــود.

خیالــم راحــت شــد .ایــن بــازی بــا

بــدون تردیــد یکــی از جالــب تریــن

موفقیــت بــه پایــان رســید و اکنــون

فوتبــال در اروپــا بعــد از دو هفتــه

اتفاقــات هفتــه اروپــا ،قضــاوت یــک

منتظــر دیــدار بعــدی هســتم و از

وقفــه در رده باشــگاهی بــه دلیــل

داور زن در بــازی هــای بوندســلیگای

فــردا زندگــی معمولــی آغــاز مــی

برگــزاری بــازی هــای مقدماتــی

آلمــان بــود.

شــود».

میالد بحرینی
خبرنگار  /پیام ما

جــام جهانــی روســیه ،از ابتــدای

بیبیانــا

داور

ضــرب المثــل نوشــدارو بعــد از مــرگ

هفتــه مجــددا بــه رقابــت تیــم هــا

 38ســاله زن ،دیــدار تیــم هــای

ســهراب را حتمــا بارهــا شــنیده ایــد.

در لیــگ هــای معتبــر بازگشــت و

هرتابرلیــن و وردربرمــن را بــدون هیچ

ســانه مهاجــم لیورپــول در جریــان

هیجــان تــوپ گــرد در قــاره ســبز از

مشــکل و جنجالــی قضــاوت کــرد و

بــازی تیمــش مقابــل منچسترســیتی

ســر گرفتــه شــد.

البتــه تنهــا یــک کارت زرد از جیــب او

بــا لگــد صــورت ادرســون دروازه بــان

در ایــن شــماره طبــق روال هــر هفتــه

خــارج شــد .اشــتاین هــاوس بعــد از

ســیتی را نابــود کــرد و بالفاصلــه در

اشــتاین

هــاوس

اشــتاین هــاوس بابــت ایــن موفقیــت تبریــك
گفتنــد .ایكــر كاســیاس دروازه بــان ســابق

گل گهر سیرجان  2-1استقالل تهران
سپاهان اصفهان  1-0نفت آبادان

توئیتــرش نوشــت« :آرزوی موفقیــت بــرای
او وارد ایــن عرصــه مــی شــوند».

ذوب آهن اصفهان  4-2فجرسپاسی
شیراز(ضربات پنالتی)
پارس جنوبی جم  4-3نساجی
مازندران(ضربات پنالتی)

صفحــه خــود از او عذرخواهــی کــرد

و مــن نمــی خواهــم هیــچ چیــز را

و نوشــت»:امیدوارم و آرزو مــی کنــم

پنهــان کنــم .امــا مــن عالقمنــدم

ادرســون بــه زودی بهتــر شــود .مــن از

دوبــاره بــه انگلیــس بازگــردم .اگــر

پدیده مشهد  2-1تراکتورسازی تبریز

آســیب دیدگــی او در خــال برخــورد

الزم باشــد در اســپانیا مالیــات

تصادفــی مــان در زمیــن و اینکــه

بیشــتری بدهــم مشــکلی نیســت و

فوالد خوزستان  1-0ایرانجوان بوشهر

ادرســون نتوانســت بــه ایــن دلیــل

هــر چــه قانــون بخواهــد مــن انجــام

تــا پایــان در زمیــن بمانــد بســیار

خواهــم داد».

راه آهن تهران  2-1خونه به خونه بابل

بادران تهران  1-3پیکان تهران
نیروی زمینی تهران  4-0گل ابریشم تهران

متاســفم».

کیلیــان امباپــه ســتاره  18ســاله

استقالل خوزستان  0-5میعاد مغان اردبیل

امــا بــه نظــر مــی رســد کریــس

فرانســوی از عالقــه وافــر خــود بــه

رونالــدو همچنــان بابــت پرونــده

زیــدان پــرده برداشــت.

داماش گیالن  1-3سیراف کنگان بوشهر

و

امباپــه گفتــه« :وقتــی عاشــق یــک

مشــکالتی کــه برایــش ایجــاد شــد

بازیکــن باشــید هــرکاری میکنیــد

دلخــور اســت و حتــی قصــد دارد بــه

تــا مثــل او شــوید .اگــر او اســفناج

خــود

در اســپانیا

سپیدرود رشت  3-1ملوان انزلی

نتایج هفته پنجم لیگ برتر

سه شنبه  31مرداد

انگلیــس برگــردد.

بخــورد شــما هــم مــي خوريــد

استقالل  2-0پدیده

ویدئویــی از حضــور ســتاره پرتغالی در

حتــي اگــر دوســت نداشــته باشــيد.

دادگاه منتشــر شــده کــه او بــا اعــام

نمیدانســتم ریــزش مــو چیســت،

نفت آبادان  2-2ذوب آهن

بــی گناهــی خــود بابــت اتهامــات

از آرایشــگر خواســتم مثــل او وســط

مالیاتــی ،گفتــه« :مــن هرگــز در

ســرم را کچــل کنــد و آرایشــگر هــم

انگلیــس مشــکلی نداشــتم .زندگــی

فکــر میکــرد مــن دیوانــه هســتم».

استقالل خوزستان  1-0پارس جنوبی
پیکان 0 -1فوالد خوزستان
سیاه جامگان  1-1نفت تهران
سپاهان  0-0سپیدرود
سایپا 2- 0تراکتورسازی
گسترش فوالد  3-0پرسپولیس

برنامه بازی های لیگ برتر

لبه تیغ در تبریز

هفته ششم

پنجشنبه  23شهریور

ســرمربی و بازیكنــان

پرســپولیس ،نصیــرزاده مدیرعامــل باشــگاه

نفت تهران -گسترش فوالد

ســابق مــس روزگار

تبریــزی بــه انتقــاد از عملكــرد تیمــش پرداخــت

سپیدرود -نفت آبادان

خوشــی را در لیــگ

و احتمــال بركنــاری بوناچیــچ از نیمكــت ایــن
تیــم را اعــام كــرد.

فوالد خوزستان-سپاهان

مهــدی تــاج  ،رییــس

افــزود :در ایــن جلســه صحبتــی در مــورد

فدراســیون فوتبــال در

حــق پخــش تلویزیونــی نداشــتیم امــا ایــن

مــورد بلیــط فروشــی

حــق را بــرای کلیــه باشــگاه هــا محفــوظ

باشــگاه هــا گفــت:

مــی دانیــم و در حــال انجــام مذاکــره بــا

برتــر ســپری نمــی كننــد

جلســه ای بــا حضــور نماینــده ریاســت

صداوســیما هســتیم و فدراســیون فوتبــال

و بــا حضــور در قعــر جــدول لیــگ برتــر مــورد

فوتبال

نهایی جام حذفی

سیاه جامگان مشهد  1-3برق جدید شیراز

مسی های سابق روی

فوتبال

نتایج مرحله یک شانزدهم

اکسین البرز  1-2سایپا کرج

مــن هماننــد یــک کتــاب بــاز اســت

واگذار می کنیم

جدول

رئــال مادریــد و تیــم ملــی اســپانیا در صفحــه
بیبیانــا اشــتاین هــاوس و زن هایــی کــه بعــد از

مالیاتــی

تاج :بلیت فروشی را به باشگاه ها
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قضــاوت بیبیانــا اشــتاین هــاوس بــه عنــوان

اولیــن قضــاوت خــود در لیــگ آلمــان

11

ورزش

10003432117834

بــا ایــن حــال لــوكا در جلســه بــا مدیــران

جمعه  24شهریور
پدیده -سایپا

جمهــوری  ،مدیــران عامــل باشــگاه هــای

 ،ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران و همــه

فشــارهای زیــادی قــرار گرفتــه انــد.

گســترش فــوالد مشــكالت تیمــش را مطــرح

اســتقالل وپرســپولیس  ،شــرکت تجهیــز و

باشــگاه هــا بــه نتیجــه ایــن گفتگوهــا

تیــم فوتبــال گســترش فــوالد تبریــز در ابتــدای

كــرد و هیــات مدیــره گســترش فــوالد فعــا قانــع

ذوب آهن -استقالل خوزستان

توســعه برگــزار شــد و طبــق قانــون AFC

امیــدوار هســتند و تــا رســیدن بــه نتایــج

فصــل لــوكا بوناچیــچ مربــی ســابق مــس كرمــان

شــده كــه تغییــری بــرای نیمكــت ایــن تیــم

باشــگاه هــای مــا بایــد بلیــط فروشــی را

مطلــوب  ،از طریــق مجلــس و صداوســیما

را بــه عنــوان نفــر اول نیمكــت خــود انتخــاب

صــورت نگیــرد امــا مشــخص اســت كــه لــوكا

تراکتورسازی -سیاه جامگان

در اختیــار خــود داشــته باشــند و قــرار شــد

پیگیــری مــی کنیــم .

كــرد و بوناچیــچ هــم خواهــان جــذب دو بازیكــن

جایــگاه محكمــی روی نیمكــت تیمــش نــدارد و

دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس ماننــد

در پایــان رییــس فدراســیون در مــورد

ســابقش در مــس شــد و احمــد زنــده روح و

بــا ادامــه ایــن رونــد جــای خــود را بــه مربــی

ســایر باشــگاه هــا بلیــط فروشــی مســابقات

اردوهــا و برنامــه هــای جدیــد تیــم ملــی

میــاد فخرالدینــی دو بازیكــن كرمانــی بــه تیــم

دیگــری خواهــد داد.

خودشــان را در آینــده انجــام دهنــد .مســیری

گفــت  :برنامــه هــا و اردوهــای تیــم ملــی

لــوكا پیوســتند.

زنــده روح و فخرالدینــی هــم كــه بــا انگیــزه هــای

کــه در حــال طــی کــردن هســتیم بــه ســمتی

ماننــد همــان برنامــه هایــی اســت کــه قبــا

امــا بــا گذشــت پنــج هفتــه اوضــاع چنــدان مــورد

زیــادی بــه تبریــز رفتنــد ،فعــا زیــر ســایه نتایــج

اســت کــه همــه باشــگاه هــا بلیــط فروشــی را

تصویــب و بــه باشــگاه هــا ابــاغ شــده اســت.

انتظــار تبریــزی هــا پیــش نرفتــه و گســترش بــا

ضعیــف تیمشــان قــرار دارنــد تــا عمــا آن هــا نیز

خودشــان انجــام دهنــد.

مــا همــان برنامــه هــا را اجــرا مــی کنیــم و

 3امتیــاز در قعــر جــدول قــرار گرفتــه اســت.

روی لبــه تیــغ حركــت كننــد.

تــاج در خصــوص حــق پخــش تلویزیونــی

مــواردی بــه آن کــم یــا اضافــه نمــی کنیــم.

بعــد از شكســت گســترش فــوالد مقابــل

پارس جنوبی جم -استقالل
یکشنبه  26شهریور
پرسپولیس -پیکان

نتایج هفته چهارم لیگ یک

مس رفسنجان  0-1شهرداری ماهشهر
نفت مسجد سلیمان  0-1فجر سپاسی شیراز
ماشینسازی تبریز  0-1ایرانجوان بوشهر
بادران تهران  1-3آلومینیوم اراک
نساجی مازندران  0-1خونه به خونه مازندران
مس کرمان  1-3گلگهر سیرجان

جردن باروز قهرمان کشــتی المپیک و جهان

اکسین البرز  0-1راهآهن تهران

به عنوان رئیس کمیســیون ورزشکاران

برق جدید شیراز  0-1شهرداری تبریز

اتحادیه جهانی انتخاب شــد

 صبای قم  1-1ملوان بندر انزلی

برنامه هفته پنجم لیگ یک
دوشنبه  27شهریور

راهآهن  -ماشینسازیتبریز
ت م.سلیمان
آلومینیوم اراک  -نف 
خونه به خونه  -فجر سپاسی

محسن مسلمان در پیامی اینستاگرامی

اعالم کرد صفحه اینستاگرام مهدی طارمی
هک شده است

شــاهکار سانه روی صورت ادرسون دروازه بان
منچسترســیتی! در مطلب باال در مورد برخورد

ســانه و ادرسون نوشتیم و این هم رد استوک های
مهاجم ســنگالی روی صورت ادرسون...

برق جدید شیراز  -اکسین البرز
ملوان  -مس کرمان
شهرداری تبریز  -بادران تهران
شهرداری ماهشهر  -نساجی مازندران
گل گهرسیرجان  -مس رفسنجان
ایران جوان بوشهر  -صبای قم
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آیا می دانید
آیــا میدانیــد دوئــل در پاراگوئــه
آزاد اســت بــه شــرطی کــه طرفیــن
خــون خود را بر گردن بگیرند.
آیــا میدانیــد هــر بــار کــه یــک
تمبــر را میلیســید  ۱۰.۱کالــری
انرژی مصرف میکنید.

طالع بینی روز
فروردین:خوشــبختانه در حالیكــه فرصــت هــای
هیجانانگیــزی بــه زندگیتــان راه پیــدا كردهانــد ،طبیعــت

غریزی شما بهتان كمك میكند این فرصتها را ببینید.

اردیبهشت:شــاید شــما امــروز بتوانیــد قــوه خالقیــت خــود

را نشــان بدهیــد و یــا فقــط افــكار آشــفته و نامنســجم خــود
را فاش كنید.

آیــا مــی دانیــد فورییــه ۱۸۶۵

خــرداد :رییــس شــما نمیتوانــد بــه آن شــكلی كــه شــما

آیــا میدانیــد کوتاهتریــن

اســت و در اداره حضــور نــدارد و یــا شــاید بــا برنامههایتــان

تنها زمانی بود که ماه کامل نشد.
جملــه کامــل در زبــان انگلیســی I
 amاست.
آیــا میدانیــد اگــر یــک ماهــی
قرمــز را در یــک اتــاق تاریــک قــرار
دهیــد ،کــم کــم رنگــش ســفید
میشود.
آیــا میدانیــد کوتــاه تریــن
جنــگ در ســال  ۱۸۹۶بیــن زانزیبــار
و انگلســتان کــه  ۳۸دقیقــه طــول
کشید.
آیــا میدانیــد

10003432117834

 %۷۰نفــت

اســتخراجی خاورمیانــه از کانــال
سوئز می گذرد.
آیــا میدانیــد قدمــت ســیلك
كاشــان در ایــران بــه  ۱۰هــزار ســال
پیــش بــاز میگــردد و کهنتریــن
قدمــت را در جهان دارد.
آیــا میدانیــد مشــاور وزیــر
بازرگانــی امریــکا یــک ایرانــی
است.
آیــا میدانیــد نــام قدیــم
یونــان ،هــاس برگرفتــه از هلیــوس
خدای خورشید بوده است.

میخواهیــد ازتــان حمایــت كنــد .شــاید او در تعطیــات

مخالف است.

تیــر :شــما امــروز بــه ســختی بــرای خــود برنامهریــزی

كردهایــد ،تاحــدی كــه اگــر در ســر راهتــان مانعــی وجــود
داشته باشد ،همه چیز به طور كامل به هم میریزد.

مــرداد :حاالكــه اوضــاع مالــی شــما خیلــی خــوب شــده

اســت ،حســابی شــگفتزده شــدهاید ،چ ـرا كــه شــما اص ـاً

برای پولهای خود برنامهریزی نكردهاید.
ً
حتمــا بایــد اســتعدادهای كاری
شــهریور :امــروز شــما
خارقالعــاده خــود را نشــان بدهیــد ،امــا شــما هرچقــدر
بیشتر تالش میكنید نتیجه عكس میگیرید.

مهــر :شــما ایــن روزهــا احساســات خــود نســبت بــه روابط
دوستانهتان را به درستی نمیشناسید.

هفدهمین کشــور وسیع دنیاست.

سـبزی پلـو تهیـه کنیـد و در کنـار خانـواده از آن

خیـس بخـورد .فیلههـای ماهـی سـالمون را بـا

لـذت ببریـد .مخلوطـی از تمرهنـدی ،زرشـک و

آب سـرد بشـویید و سـپس خوب خشـک کنید.

پیـاز داغ روی فیلههـای ماهـی کشـیده میشـود

دو طـرف آنهـا نمـک و فلفل بپاشـید و بـا قلمو

و سـپس ماهـی در فـر قـرار میگیـرد .بـرای

روغـن زیتـون بمالیـد .سـپس ماهیهـا را روی

ماهـی بـا تمـر هندی بهتر اسـت از فیله سـالمون

سـینی فـر قـرار دهیـد و تـا زمـان مصـرف در

بـا قطـر کم اسـتفاده شـود .سـس تمر هنـدی را

یخچـال نگهـداری کنیـد (بـدون روکـش تـا ۲

میتـوان از روز قبـل تهیـه کـرد و در یخچـال نگه

سـاعت ،بـا روکـش تـا  ۲۴سـاعت) .سـه قاشـق

داشـت .بـه ایـن ترتیـب ،ماهـی شـما در عـرض

روغـن را درتابـهای بریزیـد و آن را روی شـعله

 ۱۵دقیقـه آمـاده میشـود .مواد الزم :زرشـک ¾

متوسـط داغ کنیـد .پیازهـای خاللـی شـده را

(قطـر

داخـل روغـن تفـت بدهیـد تا شـروع بـه قهوهای

سـس تمـر هنـدی تهیـه شـده را در کاسـهای

۵/۱سـانتیمتر) ،نمـک بـه مقـدار کافـی ،فلفل به

شـدن کننـد ( ۷تـا  ۱۰دقیقـه) .سـپس شـعله را

بریزیـد تـا خنـک شـود و فـر را بـا دمـای ۱۹۰

مقـدار کافـی ،روغن زیتـون  3قاشـق غذاخوری،

کـم کنیـد و  ۱۵دقیقـه دیگـر تفت بدهیـد تا پیاز

درجه سـانتیگراد روشـن کنید.سـس تمـر هندی

پیـاز بـزرگ  1عـدد (بـه صـورت خاللـی بـرش

داغ آمـاده شـود .حجـم پیـاز داغ بایـد تقریبـا

را روی فیلههـای ماهـی بمالیـد .کمـی روغـن

بزنیـد) ،سـیر رنده شـده  3حبه ،خلال بادام ¾

نصف حجم پیاز اولیه باشـد.

زیتـون روی آنهـا بریزید و آنها را  ۱۵-۱۰دقیقه در

پیمانـه ،تمـر هندی  2تا  3قاشـق ،سـبزی معطر

سـیر ،بادام ،زرشـک (آبکش شـده) و دو قاشق

فـر قـرار دهیـد تـا ماهـی خـوب پختـه شـود.

خـرد شـده تـازه  1پیمانـه (ترکیـب دلخواهـی از

تمـر را اضافـه و مخلـوط کنیـد .حـدود  ۵دقیقـه

ماهـی بـا تمـر هنـدی را به ظـرف مورد نظـر برای

جعفـری ،گشـنیز ،ترخـون ،تـره ،ریحـان و نعنا)،

روی شـعله متوسـط تفـت بدهیـد .سـپس،

سـرو منتقـل کنیـد .لیمـو ترشها را بـرش بزنید

لیمـو تـرش بـرای سـرو  2عـدد .زرشـک را در

سـبزیجات معطـر ،نمـک و فلفـل را اضافـه کنید.

و همراه با ماهی سـرو کنید.

پیمانـه،

فیلـه

سـالمون
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آذر :یكــی از افــراد خانوادهتــان قدرتــش را بــه رخ شــما

میكشــد و شــما مطمئــن نیســتید كــه میتوانیــد روزهــای

آرامی داشته باشید یا خیر.

دی :شــما امــروز كامـاً بــه جایــگاه خــود در زندگــی واقــف

بــوده و بــه آن اطمینــان داریــد ،امــا ممكــن اســت امــروز
چیــزی یــاد بگیریــد كــه برایتــان ســوال ایجــاد كنــد كــه آیــا
در مسیر درستی قرار گرفتهاید یا خیر؟
امــروز مــاه در نشــانه التقاطــی شــما باقــی

میمانــد و شــیطنتهای اورانــوس را تقویــت میكنــد.
بهتــان كمــك میكنــد تمریــن هــای جدیــد و شــدید
خود را تمام كنید.

اســفند:

شــما امــروز بــه خصــوص وقتــی بــا فــرد

دیگــری مواجــه میشــوید ،تنهــا كســی نیســتید كــه

بــا زن مىتوانــد حــروف ریزتــرى را

آگاهانــه رفتــار میكنیــد .اگــر ایــن فــرد همســرتان و یــا
دوســت نزدیكتــان بــود ،در مــورد مشــكالتی كــه جدیـ ً
ـدا

مرد است.

برایتان به وجود آورده با او صحبت كنید.

بخواننــد .ولــی شــنوایى زن بهتــر از

کـه میتوانیـد آن را بـرای شـب عیـد همـراه بـا

بریزیـد و اجـازه بدهیـد حـدود  ۳۰دقیقـه در آب

بیتفاوتتر باشید.

آیــا میدانیــد نــام قدیمــی

آیــا میدانیــد مــرد در قیــاس

ماهـی بـا تمر هنـدی ترکیب فوقالعادهای اسـت

کاسـهای قـرار دهیـد و روی آن مقـداری آب گرم

حــاال شــما دوســت داریــد نســبت بــه مســائل بیتوجهتــر و

گــردش یــك ســری از ســیارههای شــخصی بــه دور مــاه

اندونزی  ،هندهلند بوده اســت.

اسوپ

فیله ماهی با تمبر هندی

كمــك میكنــد تــا همــه چیــز را بــا دیــد تازهتــری ببینیــد.

آیــا میدانیــد فقــط قورباغــه

آیــا میدانیــد کشــور ایــران

را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید.

034-32117852

آبــان :جــدا شــدن از گــروه دوســتان و یــا همــكاران بهتــان

بهمــن:

هــای نر قور قور می کنند.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست
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 -10شهر توت  -سفید تركی  -آببند -

م محصوالت خود را متوقف كرده و فقط
تما 

نوعی انرژی

بیلت و اسلب صادر میكند  -هیچ.

عمودی

 -1ورقه نازک سیبزمینی سرخ كرده -
نمایشگاه فرش در هانوفر آلمان در سال
 - 2008از كاالهای بسیار مهم در بازارهای

مالی
 -2زن نازا  -دیرك خیمه  -تباه
 -3زنان  -حرف نفرت  -پوستین -
مشكوک
 -4این كشور با نرخ رشد اقتصادی 8/6
رتبه هفتم را در جهان دارا است  -از القاب
اروپایی  -رمق
 -5بزرگترین معدن كار مس در جهان -
پادشاه مغولی
 -6بند و زندان  -افزودنی برنج  -حرف
تصدیق  -دائمی
 -7نبات  -موجود نادیدنی و سورهای به
همین نام در قرآن مجید  -شیر تازی -
محل طبابت

 -8مردن در حادثه  -عدد ماه  -كنجد
كوبیده  -راكب
 -9عالمت مفعولی  -روشن  -ماالمال
 -10پایتخت كره جنوبی  -روی تاریك زمین
 -ناامید  -حرف فقدان

 -11نانوا  -انبازی

 -14كدر و تار  -از مهمترین محصوالت

 -12عدد اول  -همدم  -از شهرهای

صادراتی ایران  -اهل یمن

توریستی تونس

 -15چشمدرد  -روزنامه فرانسوی -

 -13از غولهای آلومینیومی جهان در آمریكا

اصلیترین بخش در یك بنگاه اقتصاد

 -عالمت تردید  -تیر پیكاندار  -اثر چربی

معدنی.

خانه موسیقی در رفسنجان به زودی افتتاح می شود

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

رییس خانه موسیقی ایران گفت :بهزودی شعبه خانه موسیقی در رفسنجان
افتتاح میشود.

فرهنگ و
هنر

034-32117852

کتاب موزه هنرهای معاصر صنعتی
کرمان تدوین میشود
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سینماهای الله زار

ثبت ملی می شود

معــاون هنــری و ســینمایی اداره

مدیــرکل اداره فرهنــگ و

ارشــاد اســامی اســتان

هنرمنــدان بزرگــی در ایــن مجموعــه از جملــه

کرمــان گفــت :کتــاب

اســتاد علــی اکبــر صنعتــی نقــاش بــزرگ کشــور

مــوزه هنرهــای معاصــر

اســت.علیزاده بیــان کــرد :خوشــحالم کــه ایــن

گوید :سـینماها و خیابان

صنعتــی کرمــان در حــال تدویــن اســت و در

جشــنواره باعــث شــد کــه برنامــه هایــی در

اللـه زار را ثبـت ملـی می کنیـم اما اگر سـینماگران

مراحــل پایانــی اســت .محمدرضــا علیــزاده در

راســتای تقویــت ایــن مــوزه داشــته باشــیم.

نسـبت بـه میـراث معمـاری حـوزه خـود حسـاس

تمـام عیار اسـت که متاسـفانه بـا گذر زمـان ،کاربرد

آییــن گشــایش بیســت و چهارمیــن جشــنواره

وی از تدویــن کتــاب مــوزه هنرهــای معاصــر

باشـند ،رونـد کارهـا تسـریع خواهـد شـد .فرهـاد

آن دچـار اسـتحاله شـده و گونـه به گون گشـته و به

ملــی هنرهــای تجســمی جوانــان در کرمــان

صنعتــی کرمــان خبــر داد و گفــت :ایــن کتــاب در

نظـری در پاسـخ بـه ایـن کـه کـه چـرا سـینماهای

قـول علمـا لبـاس بـه لباس شـده یعنـی آن لباس

گفــت :مــوزه هنرهــای معاصــر کرمــان از نظــر

حــال تدویــن اســت و در مراحــل پایانــی اســت.

اللـه زار و حتـی خـود خیابان الله زار بـا جایگاه مهم

زیبـای فرهنگـی از تنـش بیـرون آمـده و لبـاس

گنجینــه یکــی از غنــی تریــن مــوزه هــای کشــور

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمان

فرهنگـی و تاریخـی کـه در تاریـخ معاصر مـا دارند،

تجـاری بـه تن کرده اسـت .نظری ادامـه داد :حتی

بعــد از تهــران اســت.

از جملــه برنامــه هــای دیگــر ایــن برنامــه را تجلیل

ثبـت ملـی نمـی شـوند؟ اظهـار کـرد :بـه طـور کلی

حسـین گل گالب سـرود «ای ایـران» را کـه بعدهـا

وی تصریــح کــرد :ایــن مــوزه نتیجــه تــاش

از تعــدادی از هنرمنــدان پیشکســوت هنرهــای

خیابـان اللـه زار ،نـام و تاثیـر شـگرفی در آغـاز دوره

غالمحسـین بنـان آن را اجـرا کرد بـا تاثیرپذیری از

بزرگانــی بــوده کــه در ایــن راســتا قــدم برداشــته

تجســمی عنــوان کــرد و افــزود :از فیلــم مســتند

مـدرن ایـران داشـته اسـت.وی افـزود :بسـیاری از

حادثـه برخـورد نادرسـت و توهین آمیز یک سـرباز

و امــروز شــاهد آثــاری از بــزرگان جهــان در ایــن

مرحــوم اســتاد امــام نیــز در ایــن جشــنواره

نویسندگان ،شـاعران ،هنرمندان و روشنفکران اینجا

انگلیسـی نسـبت به یک افسـر ایرانی که در همین

مــوزه هســتیم .وی ادامــه داد :مــوزه هنرهــای

رونمایــی خواهــد شــد.

مراوداتی داشـتند و آثار فرهنگی و هنری خود را در

اللـه زار اتفـاق افتاد ،سـرود.

فرهنگ

سینما

www.payamema.ir

گزیده ها

معاصــر صنعتــی کرمــان یــاد آور نــام و خاطــره

مدیـرکل ثبت آثـار ،حفظ
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ایـن خیابان ایجـاد کردند؛ الله زار لوکیشـن (محل)

و احیـای میـراث معنوی

فیلمبـرداری فیلمهـای زیـادی بـوده و بسـیاری از

و طبیعـی کشـور مـی

سـینماها و تئاترهـای ایـران بـرای اولیـن بـار اینجا
تاسـیس شـده اسـت.نظری تاکیـد کـرد :بنابرایـن
خیابـان اللـه زار از نظـر من یک «فضـای فرهنگی»

کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
خوزســتان بــا بیــان اینکــه در خوزســتان
بیــش از  30ســالن ســینما معــادل  9هــزار
صندلــی کمبــود داریــم ،گفــت :امســال
پنــج ســالن ســینما در خوزســتان بــه بهــره
برداری می رسد.
همزمــان بــا برگــزاری شــصت
ونهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
کتــاب فرانکفــورت ،نشســتی بــا حضــور
رییــس اتحادیــه بینالمللــی ناشــران و
تعــدادی از ناشــران دانشــگاهی ایــران
برگــزار میشــود .نمایشــگاه بینالمللــی
کتــاب فرانکفــورت بــ ه عنــوان یکــی از
معتبرتریــن نمایشــگاههای کتــاب دنیــا،
هرســاله پذیــرای بســیاری از فعــاالن نشــر
اســت ،شــصت و نهمیــن دوره ایــن
نمایشــگاه امســال نیــز از  19تــا  23مهــر
1396مــاه ( 11تــا  15اکتبــر) برگــزار
میشود.

فیلم«آبجی» میهمان جشنواره فیلم «خروس

ســمفونی

طالیی و صد گل» چین شد

افالکیــان

بــه

آهنگســازی مســعود پیــروی و
ســمفونی «حماســه و اقتــدار» ســاخته
مجید انتظامی رونمایی شد.
مدیــر شــبکه نســیم دربــاره
تولیــدات مجموعههــای نمایشــی
ایــن شــبکه اعــام کــرد؛ شــبکه نســیم طــی
برنامــه پنــج ســالهای کــه تدویــن کــرده
اســت قــرار اســت تولیــدات نمایشــی را در

فیلم «رفتن» منتخب جشنواره جهانی
فیلم پارسی شد

هیات داوران جشنواره انیمانیما به
انیمیشن«هیچکس» جایزه داد

این شبکه افزایش دهد.
فیلــم «برداشــت دوم از قضیــه
اول» بــه کارگردانــی پویــان
باقــرزاده مهــر مــاه ســال جــاری در گــروه
ســینمایی «هنــر و تجربــه» اکــران مــی
شود.
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قابلیت جدید آیفون  Xهنگام شارژ بیسیم

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

گوشی جدید آیفون اولد OLEDقرار است بزودی توسط اپل رونمایی شود این
گوشی به قابلیت شارژ بیسیم مجهز خواهد بود و حاال معلوم شده است که این

گوشی هوشمند جدید هنگام اتصال به شارژر بیسیم خود ،یک انیمیشن

034-32117852
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سهبعدی (  )۳Dرا به نمایش خواهد گذاشت.

نکاتی که هنگام خرید
در حراجی ها باید بدانید
ازخانه شروع کنید

قیمت خودرو «صفر»
ایران خودرو

متوســط ترجیحــا بــا چنــد مــدل دســته کــه در

شــلوغی و ازدحــام ایــن روزهــای خیابانهــا و مراکز
فــروش باعــث میشــود ،تمرکزتــان را بـرای خریــد

دنا با موتور 46,200,000 ................................... EF7

موقعیتهــای مختلــف قابــل اســتفاده باشــد/

پژو  207جدید 44,000,000..........................................

شــلوار جیــن راســتا بــه رنــگ آبــی کالســیک جین

خــوب و مناســب از دســت بدهیــد .بــا وارد شــدن
بــه اولیــن مرکــز خریــد ،احســاس میکنیــد وارد

بودجــهای کــه میخواهیــد بــرای خریــد خــود

مدیریت اقتصادی داشته باشید

میــدان رقابتــی شــدید کــه ســرعت بــرای برنــده

اختصــاص دهیــد را پیــش از شــروع خریــد تعیین

شــدن اهمیــت دارد ولــی ایــن طــور نیســت .خریــد

کنیــد .هــر مرکــز خریــدی کــه برویــد ،دنیــای

باکیفیــت بیشــترین اهمیــت را دارد و بـرای اینکــه

رنگارنگــی پیــش روی شماســت .اصــا عجیــب

تمرکزتــان را از دســت ندهیــد ،بایــد در آرامــش

نیســت اگــر اختیــار جیبتــان را از دســت بدهیــد؛

پژو  . 206تیپ 33,900,000 .................................. 2
رنو کپچر 113,000,000 ........................................ 2017
سمند 31,900,000 ................................................ LX
پژو پارس 41,800,000 ........................................ LX
وانت آریسان دوگان ه سوز 27,200,000 ...................
پژو پارس سال  .دوگانه سوز 39,300,000 ..........
پژو  206صندوقدار 39,800,000 ....................... V8

خانــه فهرســتی تهیــه کنیــد؛ فهرســتی از چیزهایــی

حتــی کســی نمیتوانــد شــما را ســرزنش کنــد امــا

کــه احتیــاج داریــد مثــل شــلوار مشــکی ،جــوراب

بـرای اینکــه در پایــان روز خریــد ،از آخریــن پیامک

رانا LX

شــلواری و. ...

بانــک دچــار عــذاب وجــدان نشــوید و کار بــه گریــه

فهرســت لباسهــای کالســیک و بیتاریــخ

ختــم نشــود ،پیــش از شــروع خریدحســابتان

سایپا

انقضایــی را کــه بایــد در کمــد هــر خانمــی باشــد :

رابــا خودتــان صــاف کنیــد.

شــلوار مشــکی راســتا /کفــش مشــکی یــا قهــوهای
ســاده بــا پاشــنه ســه تــا پنــج ســانتیمتر /مانتــو
کتــی تــک رنــگ و بــدون طــرح و نقــش /بلــوز
شــومیز ســاده بــا رنــگ دلخــواه شــما و بــا جنــس
لطیــف مناســب بــرای چهــار فصــل  /دامــن
فــون یــا راســتا بــا رنــگ منعطــف در ســت مثــل
خاکســتری ،کــرم بــژ /کیــف مشــکی در ســایز

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

اگــر در حـراج بــه محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی
برخــورد کردیــد ،هیجــان زده نشــوید .قانــون کلــی
میگویــد محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی شــامل
حـراج نمیشــوند ،مگــر اینکــه بــه تاریــخ انقضــای
خــود نزدیــک شــده باشــند یــا ایــن حـراج توســط
شــرکت برنامهریــزی شــده باشــد .بـرای همیــن بــا

راهنمای خرید مبلمان ایمن
بهتــر اســت نــکات ایمنــی را هنــگام خریــد مبــل

برخــی از مبلمانهــا خطرنــاک هســتند؛ آنهــا را

در نظــر داشــته باشــید چــون ممکــن اســت

نخریــد .زیرتلویزیونیهــا ،کمدهــا و دکورهــای

اشــیای زیبایــی کــه در اتاقهــای خــود قــرار

شیشــهای ســال هاســت در فروشــگاههای

میدهیــد یــا بــه ســقف ،در و دیــوار نصــب

معتبــر فروختــه نمیشــوند ،بــا ایــن حــال در

میکنیــد ،در هنــگام ســوانح طبیعــی بســیار

کشــور مــا بســیاری از مــردم هنــوز عاشــق چنیــن

حادثــه ســاز باشــند.

چیزهایــی هســتند .ســطح صیقلــی شیشــه،

کمدهــا و دکورهــای شیشــهای ســال هاســت در فروشــگاههای معتبــر

فروختــه نمیشــوند ،بــا ایــن حــال در کشــور مــا بســیاری از مــردم هنــوز عاشــق
چنیــن چیزهایــی هســتند .ســطح صیقلــی شیشــه ،خــم و رنــگ آن عــدهای را
میفریبــد .امــا در صــورت وقــوع زلزلــه ،در اثــر تکانهــای شــدید ســاختمان،

قطعــات شیشــهای بــه راحتــی از بدنــه جــدا میشــوند یــا در داخــل قــاب خــود
خــرد میشــوند و بســیار خطــر ســازند.

بــه شــما توصیــه میکنــد ،بــا خریــد دو محصــول،

کنیــد چــون مراقبــت از پوســت شــما محســوب

کاالی ســومی هدیــه بگیریــد.

میشــود کــه تــا آخــر عمــر بــا شماســت.

رنو ساندرو اتوماتیک 54,200,000 ...........................

پیشــنهاد ویــژه :محصــوالت آرایشــی بهداشــتی را

صــورت وقــوع زلزلــه ،در اثــر تکانهــای شــدید
ســاختمان ،قطعــات شیشــهای بــه راحتــی از
بدنــه جــدا میشــوند یــا در داخــل قــاب خــود

باالیــی اســت خــودداری کنیــد .ســازههای

خــرد میشــوند و بســیار خطــر ســازند.

بلنــد بــه خاطــر لنگرشــان در اثــر یــک ضربــه و

میزهــا و پایههــای ( )STANDســنگی و چدنــی

حرکــت ســاده میافتنــد و چــه بســا جــان فــرد

نخریــد .ایــن نــوع محصــوالت بــا آنکــه گرانقیمت

را (بــه ویــژه هنــگام خــواب) تهدیــد میکننــد.

هســتند در شــرایط زلزلــه ماننــد چکــش بــه ایــن

تاکنــون بیشــتر زلزلههــا در نیمــه شــب رخ داده

طــرف و آن طــرف پرتــاب میشــوند و همــه

اســت .بهطــور کلــی یــک مبلمــان خــوب بایــد

ام وی ام S X33

چیــز را تخریــب میکنند.اگــر در جایــی مجبــور

خودایســتا باشــد و توزیــع وزن آن بــه طــرف

 550 MVMاتوماتیک

بــه اســتفاده از شیشــه هســتید یــا نمیتوانیــد

پاییــن باشــد نــه بــاال.

 315 MVMهاچبک  .اسپورت 45,000,000 ..........

از نیــاز خــود چشــم بپوشــید ،از فروشــنده

مبلمــان و دکورهــای بــا لبــه تیــز و برنــده نخرید.

بخواهیــد برایتــان بــه صــورت اختصاصــی از

ســازههای فلــزی کــه بــه عنــوان کتابخانههــای

ورقهــای آکریلیــک اســتفاده کنــد .ایــن ورقهــا

فلــزی ارزانقیمــت فروختــه میشــوند لبههــای

در ایــران بــه پلکســی گالس معروفانــد و بــه

تیــزی دارنــد کــه خطرنــاک اســت .همچنیــن

دو دســته ایرانــی و خارجــی تقســیم میشــوند.

برخــی میزهــا و قفســهها کــه در آنهــا از

آکریلیــک از شیشــه گرانتــر اســت و در اثــر

ورقهــای شیشــه و فلــز بــدون پوشــش و قــاب

دستمالکشــی خــش بــر مــیدارد .گاهــی الزم

اســتفاده میشــود ،میتوانــد جــان افــراد را بــه

اســت بیــن شــیک بــودن و ایمنــی ،یکــی را

خطــر انــدازد.

هزار تن

ممنوعیتـــی بـــرای صـــادرات نداریـــم.

سـال سـاخت 2.عـدد واحـد  70متـری  2خـواب طبقه
اول و طبقـه دوم.طبقـه اول  220میلیـون و طبقـه دوم
 210میلیون.بـدون پارکینـگ و اسانسـور 500.متـر باالتر
از میـدان منیریـه امیریـه خیابان اسـدی منش(البرز)
دومیـن کوچـه سـمت راسـت بـن بسـت فرنـژاد پ2
طبقـه  1و .2ملـک جنوبـی میباشـد در کوچـه ای
بـن بسـت بسـیار ارام و سـاکت فقـط بـا  2اپارتمـان.
طبقـه اول داری  2تـراس میباشـد.هر واحـد  1انبـاری
و هـر دو اتـاق خـواب دارای کمـد دیـواری میباشـد.
کـف سـرامیک کابینـت ام دی اف  ،گـچ بـری زیبـا،

کسب و کار

تجهیـزات

اشـپزخانهای

صنعتـی

بسـتنی فروشـها .نانواییها.شـیرین
پـزی هـا (.کلیـه اجنـاس مـا را
میتوانیـد در اینسـتاگرام .بـه ادرس
.joonob.tajhiz-yazdan.panah
ببینیـد

)تمـاس09366085146:

نیم ست شرکتی اطلس/
سفارش دررنگهای بی نظیر

تهران،ستارخان ،قیمت750/000 :

تولیدکننده تجهیزات متنوع اداری

ون هایس (برلیانس )H2L

از دکورهایــی کــه عمــده وزن آنهــا در قســمت

ایـــن منـــع صادراتـــی تـــا خـــرداد مـــاه امســـال نیـــز ادامـــه داشـــت و اکنـــون

.فسـت فودهـا .رسـتورانها تاالرهـا.

........

120,000,000

خــم و رنــگ آن عــدهای را میفریبــد .امــا در

بـــروز بیمـــاری آنفلوانـــزای فـــوق حـــاد پرنـــدگان متوقـــف شـــده بـــود کـــه

کل210/00/000:

برلیانس  H330اتوماتیک

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

57,700,000

انتخــاب کنیــد!

مـــرغ بـــه دلیـــل اعـــام ســـال گذشـــته ســـازمان دامپزشـــکی در خصـــوص

واحدهـا تخلیـه میباشـد4.عدد تک واحدی میباشـد7.

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

از خریــد کتابخانههــا و قفســههای بلنــد و نیــز

مـــرغ نداریـــم بلکـــه از خردادمـــاه امســـال تاکنـــون بیـــش از  6هـــزار و 200

کرمان،قیمت،11/000/000:پخـش کلیـه

برلیانس  H220دنده ای

40,500,000

کرمان خودرو

ت ــن تخ ــم م ــرغ ب ــه کش ــورهای ه ــدف ص ــادر ش ــده اس ــت .ص ــادرات تخ ــم

 70متری منیریه طبقه  1و 2

تمـاس09124170040:

محصــوالت بهداشــتی اغلــب بــه شــکلی اســت کــه

در ایــن مــورد بهتــر اســت دســت و دلبازانــه خــرج

را مناســـب دانســـت و گفـــت :نـــه تنهـــا کمبـــودی در زمینـــه تولیـــد تخـــم

تهران،منیریه،حومه شـهر نیسـت ،تعـداد اتاق ،2:قیمت

کیا سراتو اتومات 90,500,000 ..................................

پارس خودرو

رئیـــس اتحادیـــه سراســـری مرغـــداران تخـــم گـــذار رونـــد فعلـــی تولیـــد

تجهیزاتآشپزخانهای
صنعتی

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

تحقیــق بیشــتری دســت بــه خریــد بزنیــد .خریــد

تخم مرغ درسه ماهه اخیرصادرشده است

مسکن

27,700,000

از فروشــگاههای معتبــر یــا داروخانههــا بخریــد.

شامل :انواع میزهای مدیریتی،

27

میزهای وکیوم ،میز کارشناسی ،میز
کارمندی ،میز ال منشی ،میز کانتر،

میز کنفرانس و ...انواع صندلی های
مدیریتی ،صندلی های کارمندی
چرخدار ،صندلی های انتظار ،صندلی
های اپن و....

انواع نیم ست های شرکتی/
زیبا و شکیل/تنوع درمدل

((تمامـی نیـم سـتها بـا چـرم  Vو
فـوم سـرد و دارای لوگـوی شـرکت
دکومهـر میباشـد)) انـواع کتابخانـه،
فایل ،زیرپایـی و ....تمام محصوالت

دکومهـر بـا کیفیـت و قیمت مناسـب
عرضـهمیشـود.تمـاس09121461426:

جک  S5اتوماتیک

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

98,800,000

جک  J5اتوماتیک

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

65,000,000

هیوندای  I20جدید

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

89,000,000

جک  S5دنده ای 86,500,000 .................................

مدیران خودرو

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

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

چری آریزو )Excellent( 5

بهمن

مزدا 3تیپ  4صندوق

ام جی پارس
ام جی  360دنده

ام جی 360

76,500,000

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

دار .............

62,000,000
75,500,000

118,300,000

ای...........................

اتوماتیک..........................

56,000,000
65,000,000

قیمت ماهی شیر جنوب
-----

هرکیلوگـــرم ماهـــی شـــیرجنوب  ۲۷هزارتومـــان ،کپـــور ۱۳

هزار تومان

6

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

سایپا 22,900,000 .................................................... 111

هرحراجی خوب نیست

برخــی از مبلمانهــا خطرنــاک هســتند؛ آنهــا را نخریــد .زیرتلویزیونیهــا،

34,000,000

مرغ گرم

هزارتومـــان ،قـــزل آال  ۱۳هزارتومـــان ،شـــیر نیـــزه ای ۱۷
هزارتومـــان ،تیالپیـــا  ۱۹هزارتومـــان ،آمـــور جنـــوب  ۱۴هزارتومـــان،
آزاد دزفولـــی  ۸۵۰۰تومـــان ،هامـــور جنـــوب  ۱۹هزارتومـــان ،حلـــوا
ســـیاه  ۲۲هزارتومـــان ،قـــزل ســـالمون  ۱۳هزارتومـــان ،شـــوریده
بنـــدر  ۳۷هزارتومـــان ،راشـــگو جنـــوب  ۲۲هزارتومـــان ،ســـرخو ۱۹
هزارتوم ــان ،س ــالمون ن ــروژ  ۴۰هزارتوم ــان ،س ــنگ س ــر طالی ــی ۱۷
هزارتومـــان ،ســـارم و گیـــش  ۸هزارتومـــان و ســـنگ ســـر شـــهری
 ۱۴هزارتومـــان.

اقـالم مصرفـی
گوشت منجمد

کمترین قیمت6400 ........... :

کمترین قیمت23600 .......... :

بیشترین قیمت8500 ......... :

بیشترین قیمت26500 ........ :

تخم مرغ

حبوبات

کمترین قیمت3800 ............. :
بیشترین قیمت4300 ......... :

گوشت گوسفند

کمترین قیمت36500 .......... :
بیشترین قیمت41000 ...... :

گوشت گوساله

کمترین قیمت23000 .......... :
بیشترین قیمت29000 ....... :

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

لوبیا چیتی 10500 ...................

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

خشکبار

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

نب
ض بازار

از آنجا که استفاده کنندگان سیستم عاملهای بلکبری و ویندوز فون تا به حال

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

توانایی استفاده از اپ اسنپ را نداشتند و همچنین کاربران آیاواس و اندروید توانایی
دریافت این اپ را از استورهای رسمی پلتفرم خود ندارند ،اسنپ فراخور حال کاربران،
وب اپلیکیشنی با آدرس « »app.snapp.irمعرفی نموده است.

دنیای
مجازی

034-32117852

خبر
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توییتر

15

www.payamema.ir

اپلیکیشن اندروید

مادرشو

اسپاتیفای

بر اسـاس گزارشـی تـازه ،توییتـر در حال

گزارشهـای اخیـر بسـیاری از کاربـران

طـی  ۳۸هفتـه بـارداری در بـدن مـادر

توسـع ه قابلیـت جدیدی به نـام «توییت

نشـان میدهـد نسـخه وب اسـپاتیفای

و جنیـن اتفاقـات زیـادی میافتـد.

اسـتورم» اسـت کـه کاربـران با اسـتفاده

دیگـر بـر روی مرورگـر سـافاری اپل اجرا

اپلیکیشـن «مادرشـو» بـه خوبـی و بـه

از آن میتواننـد چنـد توییـت را بطـور

نمیشـود .یکـی از نماینـدگان بخـش

سـادهترین شـکل تمـام ایـن تغییـر

همزمـان ارسـال کنند.

خدمـات مشـتریان گفتـه آپدیتهـای

و تحـوالت را بـه اطلاع مخاطبانـش

اخیـر مرورگر سـافاری باعث بـروز چنین

میرسـا ند .

مشـکلی شـده.

اجرای رجیستری موبایل ،از  ۲۸مهر ماه

موبایــل ،نبایــد هیــچ هزین ـهای از مــردم
توسط هیچکسی گرفته شود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تســت «»SAR

بعــد از گذشــت بیــش از  ۱۰ســال و یــک

بــه گــزارش دیجیاتــو ،طبــق اظهــارات

اداره گمــرک ثبــت مــی شــود و مــواردی

یکــی از مجوزهایی اســت کــه واردکنندگان

اجــرای نافرجــام طــرح رجیســتری

دهقانــی نیــا طــرح رجیســتری قــرار

کــه ثبــت آنهــا بــه طــور قانونــی صــورت

موبایــل بایــد آن را اخــذ کننــد .در ایــن

ل در ســال  ،۱۳۸۵باالخــره طلســم
موبای ـ 

نیســت منجــر بــه جمــعآوری برخــی

نگرفتــه بــا ســیم کارتهــا ســازگاری

تســت اصالــت و ســامت تجهیــز تلفــن

اجـرای آن شکســته شــده و قرار اســت در

برندهــای فاقــد نمایندگــی رســمی در

نداشــته و از شــبکه اپراتورهــا سرویســی

همــراه و نــرخ امــواج ســاطع شــده از

 ۲۸مهرمــاه ســال جــاری بــه ســرانجام

ایــران ،مثــل اپــل شــود و یــا هیچگونــه

دریافت نمیکنند.

موبایلهــا ارزیابــی میشــود کــه منجــر

برسد.

انحصــاری را بــرای واردات موبایــل در

براســاس جزئیــات ایــن طــرح،

بــه کاهــش خطرات ناشــی از تشعشــعات

«حمیدرضــا دهقانینیــا» ،دبیــر کل

اختیــار شــخص یــا ارگان خاصــی قــرار

رجیســتری در ســه اپراتــور سراســری از

این دستگاهها میشود.

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ســتاد

دهــد .او در ایــن بــاره گفته« :هــر قاعدهای

جملــه همــراه اول ،ایرانســل و رایتــل

حمیدرضــا دهقانینیــا اعتقــاد دارد طــرح

مرکــزی مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز ،معتقد

کــه از قبــل توســط ســازمان توســعه

اجرایــی میشــود و ســایر اپراتورهــای

رجیســتری موبایــل بــه علــت نبــود یــک

اســت موبایلهــای قاچــاق ســودی برابــر

تجــارت یــا وزرات صنعــت در حــوزه

منطقـهای یــا مجــازی در صــورت داشــتن

کمیتــه فنــی حرفــهای در ســال ۱۳۸۵

هــزار میلیــارد تومــان را بــه جیــب

تجــارت وضــع شــده باشــد ،قطعا بعــد از

بیــش از صــد هــزار مشــترک بایــد وارد

شکســت خــورد و دلیــل دیــر اجرایــی

قاچاقیــان میریزنــد .وی بــاور دارد ایــن

اجــرای طــرح نیــز ادامــه پیــدا خواهــد

طرح رجیستری شوند.

شــدن آن در دو ســال اخیــر نیــز بــه عــدم

مبلــغ معــادل بودجــه ســالیانه دو

کرد».

بــا توجــه بــه گفتههــای ایــن مقــام

داشــتن دغدغـ ه یکدســت مدیـران وقــت،

وزارتخانــه «ارتباطات و فنــاوری اطالعات»

در ایــن طــرح شــماره ســریال «»IMEI

مســئول در اجــرای ایــن طــرح بابــت

نســبت بــه زیــان اقتصــادی قاچــاق

و «صنعت ،معدن و تجارت» است.

موبایلهــای وارد شــده بــه طــور قانونی در

تجهیــز ،ثبــت در شــبکه و رجیســتر کردن

موبایل به کشور برمیگردد.

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
مرتضی قدیمی میگوید:

شناسه کاپیتان تیم ملی فوتبال سوریه هک و پیام

زیر در آن پست شد.

پایــان تکنولــوژی روزی اســت کــه مســواک و خمیــر دنــدان خودشــان بیاینــد روی

دبیــر کل فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال
میگویــد امــروزه بــه دلیــل رســیدن بــه
الگوریتمــی متشــکل از ســه شــرط اصلــی
در رابطــه بــا شناســه « »IMEIیعنــی یکتا
بــودن و غیرقابــل جعــل بــودن و قابــل

اجـرای فــوری طــرح رجیســتری را داریم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تکلیــف
موبایلهــای موجــود در حــال حاضــر در
کشــور هنــوز بــه طــور دقیــق مشــخص
نیست.

هادی حیدری ،کارتونیست و روزنامهنگار تصویر زیر از

مالقاتش با هوشنگ ابتهاج به اشتراک گذاشته.

@feras83alkhatib

تخــت کارشــان را بــا دندانهــا بکننــد و برونــد…

تشــخیص برای شــبکه اپراتــوری ،توانایی

@hadi_heidari

سید علوی میگوید:
از وقتــی تصمیــم گرفتــم شــبها زودتــر بیــام روی تخــت ،شــبها وقتــم رو
بیشــتر روی تخــت تلــف میکنــم!
ولگرد میگوید:
تئاتــر اومــده ولــی فرهنگــش نیومــده! یــه بــار گوشــیمون زنــگ خــورد دو دقیقــه
بــا دوســتم حــرف زدم ،مــردم انقــدر نــچ نــچ کــردن تمرکــز بازیگــرای بدبخــت از دســت
رفــت!
یک گرگ میگوید:
تــوو انتخــاب آدمهــای اطرافتــون دقــت کنیــد .همیــن آدمهــا هســتن کــه
مشــخص میکنــن فــردا شــما چــه کســی خواهیــد بــود…
پارسا میگوید:
کاش میشــد مثــل ایــن بســتههای اینترنــت نامحــدود یکــم پــول بدیــم از  ۲تــا
 ۸صبــح کــه همــه خوابــن امکانــات زندگیمــون نامحــدود شــه… حداقــل واســه  ۶ســاعت
از زندگــی لــذت ببریــم!
سوگند میگوید:
حــاال بــاز شــما خوبیــن ،یــه ســری از فامیالمــون لــپ منــو تــوی بچگی میکشــیدن
میگفتــن ســوگند عــروس خودمه،
بزرگ شدم فهمیدم پسر ندارن!
سمیرامیس میگوید:
اوليــن قانــون تــوی پــروژه رســيدن بــه هــدف ،بايــد ايــن باشــه كــه دربــارهاش بــا
كســی صحبــت نكنــی!
صروش میگوید:
کاش یــه اســتارتاپی بــود میومــد ماشــین رو طبــق ضوابــط مرســوم تــوی خونــه
معاینــه فنــی میکــرد!
مهتی میگوید:
مــن انقــدر دانشــگام طــول کشــید نزدیــک بــود برچســب امــوال دانشــگاه بهــم
بزنــن!

این کاربر به مناسبت روز ملی سینما ،پوستر

نخستین فیلم تاریخ سینمای ایران را همرسانی

کرده.

@alikhatibi1990

شناسه فروشگاه آنالین کتاب و اپ کتابخوان

«فیدیبو» نقل قولی از یک کتاب را به اشتراک

گذاشته.

@fidibobooks
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سینما

س ِر پس ِر کاله بذاریم بهش دروغ بگیم که آبروی

الی نره؟

ملی و راه های

بابا یارو مُ رد ،رفت...آبرو میخواد چیکار!

فیلم :درباره ی الی

تمبرهای

نرفته اش

یک انقالب

کارگردان:تهمینه میالنی

 10شهریور تا  05مهر

گالري Ag

تهیه کنندگان:

مدیا :میکس مدیا

محمد نیک بین

هنرمند :علی مبصر

عکس نوشت

معرفی

خواجوی کرمانی
جان من جان مرا چون ضرر از بیماریست
نظری کن که بجانم خطر از بیماریست

می دانمت کجایی و می

حال من نرگس بیمار تو داند زآنروی

دانمت چه وقت

که در او همچو دل من اثر از بیماریست

و روزها که می گذرد

در حسرت زمان و مکانی

هرطبیبی که عالج دل بیمار کند

که نیست!

تو مپندار که او را خبر از بیماریست
تا جدا ماندهام از روی تو ای سیمین بر

سید علی میرافضلی

رنگ روی من بیدل چو زر از بیماریست
چه شود گر به عیادت قدمی رنجه کنی
که فغانم همه شب تا سحر از بیماریست
من پرستار دو چشم خوش بیمار توام
گرچه بیمار پرستی بتر از بیماریست
ٔ
فتنه آن نرگس بیمار تو شد
تا دلم
بر من این واقعه نوعی دگر از بیماریست

کتاب خیابان چرینگ کراس

چشم بیمار تو پیوسته چو در چشم منست

شماره ی ۸۴

عکس:

محمد خضری مقدم

نویسنده :هلین هانف
ترجمه :لیال کرد

سالروز جنگ ماراتن که 490

انتشارات :کولهپشتی

سال پیش از میالد روی داد

در ســال  ۱۹۷۰در نیویــورک منتشــر شــد و بــه ســرعت

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

هلیــن هانــف در ســال  ۱۹۱۶در شــهر فیالدلفیــای آمریــکا

تقویم

درقسمتی ازپشت جلد کتاب آمده است:

ب دوســتان را در سراســر جهــان
توجــه بســیاری از کتــا 
م حجــم مجموعــه
بــه خــود جلــب کــرد .ایــن کتــاب کــ 
ای از نامههــای بــه جامانــده از هلیــن هانــف و فرانــک
ب فروشــی مارکــس و
دوئــل ،یکــی از فروشــندگان کتــا 
شــرکا در لنــدن اســت کــه در طــول ســالهای  ۱۹۴۹تــا
 ۱۹۶۹نگاشــته شــده اســت.
بــه دنیــا آمــد .عالقــ ه وافــرش بــه نمایشــنامه نویســی
موجبــات مهاجــرت او را بــه نیویــورک فراهــم کــرد .وی
اگرچــه هرگــز نتوانســت تئاتــری را بــه روی صحنــه ببــرد
امــا موفقیــت و محبوبیــت ایــن کتــاب ،در  ۵۴ســالگی او
را از نمایشــنام ه نویســی ناموفــق و گمنــام ،بــه نویســند ه ای

دل پر درد مرا ناگزر از بیماریست

 13ســـپتامبر ســـالروز نبـــرد یـــك روزه ماراتـــن اســـت
كـــه در ســـال  490پیـــش از میـــاد روی داد و نیـــروی
دریاب ــرد ایــران در آن موف ــق نب ــود و ب ــا تحم ــل تلف ــات
عق ــب نش ــینی ك ــرد.
آس ــیای صغی ــر قلم ــرو ایــران را تحری ــك ب ــه ش ــورش
و نافرمان ــی م ــی كردن ــد ی ــك س ــپاه پی ــاده و س ــوار ب ــا
كشـــتی روانـــه ســـرزمین اصلـــی یونـــان كـــرد كـــه بـــه
صـــورت كشـــور  -شـــهر یـــا ایـــاالت متحـــده اداره مـــی
ش ــد.
ایــن نیــرو كــه بزرگتریــن لشكركشــی آمفــی بیــاس از
آغ ــاز تاری ــخ ت ــا اواخ ــر ق ــرن  19می ــادی اس ــت پ ــس
از تصـــرف شـــهر ارتریـــا و جزیـــره ایوبویـــی ،در ســـاحل
ش ــرقی اتی ــكا پی ــاده ش ــد.
ب ــه نوش ــته مورخ ــان یونان ــی ،آت ــن و متح ــدان آن ج ــز

محبــوب تبدیــل کــرد ،و ایــن محبوبیــت ،ناشــر انگلیس ـی

اســـپارت بـــرای دفـــاع ،موفـــق بـــه گـــردآوری ده هـــزار
نظامـــی شـــده بودنـــد و در انتظـــار نیـــروی اعزامـــی
اســـپارت بســـر مـــی بردنـــد كـــه میلتیـــادس فرمانـــده

ایکه از چشم تو در هر طرفی بیماریست
قامتم چون سر زلفت مگر از بیماریست

موسیقی

دفـــاع از آتـــن شـــنید كـــه فرمانـــده نیروهـــای دریـــا
ب ــرد ایــران بی ــش از نیم ــی از س ــربازان خ ــود و عمدت ــا
ســـواره نظـــام را بـــه كشـــتی هـــا بازگردانـــده و قصـــد

قطعه

«بار دگر فراموشی»

با صدای همایون شجریان و
موسیقی «فردین خلعتبری» منتشر شد

حملــه مســتقیم بــه شــهر آتــن را دارد و واحدهایــی كــه
در ش ــرق اتی ــكا باق ــی مان ــده ان ــد در ح ــال برپ ــا ك ــردن
اردوگاه هس ــتند ،ول ــی زمین ــی ك ــه در آنج ــا پی ــاده ش ــده
انـــد گـــود و نیمـــه باتـــاق و سســـت اســـت.
در ای ــن عملی ــات ،ب ــه نوش ــته مورخ ــان یونان ــی نی ــروی
دریابـــرد ایـــران بـــا تحمـــل شـــش هـــزار و چهارصـــد
تـــن تلفـــات دســـت بـــه عقـــب نشـــینی زد و آتنـــی
هـــا بـــه پـــاس نجـــات شهرشـــان در دلفـــی خزانـــه ای
ســـاختند و بـــه آپولـــو خـــدای خـــود هدیـــه كردنـــد.
ســـپس میلتیـــادس كـــه پیـــش بینـــی كـــرده بـــود
ایــران درص ــدد گرفت ــن انتق ــام برخواه ــد آم ــد دس ــتور
س ــاختن  200كش ــتی جنگ ــی را داد ك ــه ای ــن ب ــار ای ـران
از راه خشـــكی بـــه یونـــان حملـــه بـــرد.

اش را بــر آن داشــت تــا مقدمــات ســفر هلیــن را بــه
انگلســتان فراهــم کنــد.
در ســال  ،۱۹۸۷هالیــوود بــا اقتبــاس از کتــاب خیابــان
چرینــگ کــراس شــماره ی  ۸۴فیلمــی بــا بــازی آنتونــی
هاپکینــز ،در نقــش فرانــک دوئــل و آن بنکرافــت ،در نقــش
هلیــن ســاخت.
ب فــروشِ
خوانــدن رابطــه یــک عشــق کتــاب و کتــا 

نمایشگاه

رساله

اثر هنرمند يزدی

حسين كهفی

فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی،

در ٧مين دوساالنه مجسمه سازی تهران

خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ،نبش کوچه سوم
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ی پــروای هلیــن
خ طبــع و بــ 
بــود ،مخصوصــا لحــن شــو 
آمریکایــی در مقابــل مبــادی آداب بــودن فرانــک دوئــل
انگلیســی.

قسمت هایی ازمتن کتاب

مــال مــن را امانــت گرفــت و هرگــز آن را پَــس نــداد.
ـواب دزدیــدن چیــزی را هــم
چــرا آدمهایــی کــه حتــی خـ ِ
نمیبیننــد ،کتــاب دزدی از نظرشــان اشــکالی نــدارد؟

خواجوی کرمانی بررسی

میشود ۲۲.شهریور مرکز

مارکــس و شــرکا ،تجربــه خیلــی جالــب و جذابــی

آیــا ســفرنامهی دو توکویــل بــه آمریــکا را داریــد؟ یکــی

«مناظره تیغ و قلم»

رسانه درآینه تصویر

بازگشت «سینما» روی دکه ها؛ شماره اول

از سری تازه روزنامه سینما منتشر شد

