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  16 صفحه

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

انس طال        1.281.00

مثقال طال    5.295.000

گرم طالی 18  1.222.430

گرم طالی 24   1.629.580

انس نقره             17.10

انس پالتین         926.00

انس پاالدیوم       974.00

بهار آزادی      12.660.000

امامی          12.955.000

نیم          6.560.000

ربع          3.710.000

گرمی       2.500.000

دالر             40.130

یورو            47.830

پوند            53.450    

درهم امارات        11.160

لیر ترکیه            11.140

یوان چین          6.330

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         32.600

دالر استرالیا      32.350 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

 06 تا 26

تهران

10  تا  22

ایران شاگرد اول تخریب محیط زیست
رهبر انقالب:

ذره ای از نشانه های آقازادگی در 
2مرحوم مصطفی خمینی نبود
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یک 
سدســازی در اصــل، بــد نیســت بلکــه 
مدیریــت نامناســب ســد باعــث شــده 
ــه  ــرای نمون ــود. ب ــه ش ــرایط اینگون ــا ش ت
ــاالب  ــده رود باعــث نشــد کــه ت ســد زاین
ایــن  بلکــه  شــود  خشــک  گاوخونــی 
ــال را  ــن ب ــه ای ــود ک ــت نادرســت ب مدیری
ســر زاینــده رود آورد. مــن دربــاره پــروژه 
ــزاری  ــا خبرگ ــه ب ــازی ترکی ــای سدس ه
ــده  ــردم. ع ــو ک ــت وگ ــه گف ــی ترکی آناتول
ای گمــان مــی کننــد کــه سدســازی هــای 
کشــور ترکیــه باعــث بــروز خشکســالی در 
ایــران خواهــد شــد امــا خیــر ایــن گونــه 
نخواهــد بــود. اگــر مدیــر باشــند، انســان 
باشــند ایــن پــروژه هــا باعــث کنتــرل آب 
ــی  ــع آب ــش مناب ــطحی و افزای ــای س ه
خواهــد شــد. بــرای مثــال در تابســتان کــه 
ــه  ــود، آب دجل ــی ش ــر م ــا کمت ــارش ه ب
ــد امــا ســاخت  و فــرات کاهــش مــی یاب
ســد روی ایــن رودهــا باعــث یکنواختــی 
ــرداری از آب در طــول ســال مــی  ــره ب به
شــود. تنهــا در زمــان پــر کــردن ســد 
مقــداری از آب کاهــش مــی یابــد کــه آن 
را نیــز بــا مدیریــت مــی تــوان بــه پاییــن 
ــا  ــاند. م ــاورزی رس ــق کش ــت و مناط دس
ســد ســاختیم تــا مــاه هــای کــم بــارش، 
آب در اختیــار داشــته باشــیم و آب دهــی 
را یکنواخــت کنیــم امــا اکنــون خطرنــاک 
ــران  ــرای ای ــده ب ــدات در آین ــن تهدی تری
بــه دلیــل مدیریــت نامناســب همیــن 
ــد  ــت س ــود. در حقیق ــد ب ــدها خواهن س
آبــی  منابــع  وضعیــت  تشــدید  باعــث 

ــران شــد. ای

دو
کاهــش بــارش در نخســتین تاثیــر خــود 
بــه  پوشــش گیاهــی  باعــث کاهــش 
ــی شــود.  ــق کوهســتانی م ــژه در مناط وی
پوشــش گیاهــی و جنــگل هــا، مــادر 
رودخانــه هــا هســتند و همچــون عــروق، 
ــد.  ــی کنن ــانی م ــا آبرس ــه ه ــه رودخان ب
ــگل  ــیده از جن ــات پوش ــارش در ارتفاع ب
ــا  و پوشــش گیاهــی باعــث مــی شــود ت
ــه  ــود آب را ب ــای خ ــه ه ــا ریش ــاه ب گی
زمیــن نفــوذ داده و مانــع راه افتــادن 
ســیل مــی شــود. آِب در زمیــن نفــوذ 
کــرده نیــز ماننــد چشــمه از زمیــن دوبــاره 
بیــرون مــی آیــد. بنابرایــن رودهایــی 
ــمه  ــه چش ــتند ک ــی هس ــان دائم در جری
ــش  ــت پوش ــند. وضعی ــته باش ــار داش س
گیاهــی ایــران در حــال حاضــر نگــران 
کننــده اســت. جنــگل هــا و مراتــع ایــران 
بــه دلیــل کاهــش بــارش و چــرای دام در 
ــه  ــن آب ب ــد. بنابرای ــن رفتنن ــال از بی ح
ــفت  ــن س ــد و زمی ــی کن ــوذ نم ــن نف زمی
ــس از  ــطحی پ ــای س ــود. آب ه ــی ش م
ــه صــورت ســیل و ســیالب  ــارش ب هــر ب
راه اســت،  افتــاده و هرآنچــه ســر  راه 

ــد. ــی کنن ــب م تخری

سه
در  را  بــارش  طبیعــی کاهــش  عوامــل 
ــار  ــه کن ــی ک ــع آب ــادن مناب ــر افت ــه خط ب
بگذاریــم، بــه عامــل اصلــی یعنــی انســان 

راهکارهایمان برای 
در این پیام ما می خوانیدبهبود، نابود کننده است

تخریب میراث فرهنگی 
کجور با بیل و کلنگ 

آنطـور کـه مهـدی اسـحاقی، رییـس 
اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
بـه  نوشـهر  شهرسـتان  و گردشـگری 
غنـی  محوطه هـای  گفتـه  فـارس 
باسـتانی در ایـن منطقـه مـورد توجـه 
امـوال  قاچاقچیـان  و  سـودجویان 

اسـت گرفتـه  قـرار  تاریخـی 

جنگل های هیرکانی در 
یک قدمی ثبت جهانی

تهیـه  تخصصـی  نشسـت  پنجمیـن 
جنگل هـای  جهانـی  ثبـت  پرونـده 
هیرکانی از 29 مهر 96 در اسـتان گیالن 
آغـاز شـده و کارشناسـان و متخصصان 
بررسـی  از  پـس  آلمانـی  و  ایرانـی 
تکنیکـی محتویـات پرونـده بـه بازدیـد 
میدانـی از سـایت های طبیعـی و ملـی 

می پردازنـد.
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نهنگ آبی در ایران 
قربانی گرفت

2 دختر در اصفهان خود را از باالی یک پل به پایین پرت کردند

نظر
پرویز کردوانی

پایگاه خبری تحلیلی 
k e r m a n e n o . i r

صداقت، انصاف، بی طرفی

3

ارتباط کم با خانواده؛ 

عامل افزایش 

کودک آزاری 

کارشناسان معتقدند
 گفت و گوی صمیمانه بین 
اعضای خانواده کم شده است

پشــت  خبرهــای  بــا  روزهــا  ایــن 
ســرهمی کــه از کــودک آزاری بــه گــوش 
نگرانــی  بــا  هــا  خانــواده  می رســد، 
ــد و  ــه کودکشــان دوختن چشم شــان را ب
نگــران هســتند تــا او نفــر بعــدی نباشــد. 
ســال های  در  معتقدنــد  کارشناســان 
در  گفت وگــو  متوســط  میــزان  اخیــر 
ــف کاهــش  ــل مختل ــه دالی ــا ب خانواده ه
یافتــه و بــه  25 دقیقــه در طــول شــبانه 

ــت.  ــیده اس روز رس

روزانهم صبح اریان

مــی رســیم. مدیریــت نادرســت منابــع آبــی 
ــران  ــی ای ــع آب ــش در مناب ــل تن ــن عام مهمتری
ــتان  ــی در کوهس ــش گیاه ــش پوش ــت. کاه اس
ــه ســمت مخــازن  ــادن گل و الی ب ــث راه افت باع
ــا  ــا شــده اســت. ت ــر آن ه ســدها و کاهــش عم
پیــش از آن بــه دلیــل طرح هــای آبخیــزداری آب 
بــه زمیــن نفــوذ مــی کــرد. بــا گــذر زمــان و کاهش 
ــارس، امــکان ذخیــره آبــی کمتــر شــده اســت.  ب
ســد کــرج در حــال حاضــر شــرایط خوبــی نــدارد. 
ــرج از گل و الی  ــزن ســد ک ــی از مخ ــدود نیم ح
ــارش،  ــا گذشــت زمــان و کاهــش ب پــر شــده و ب
امــکان ذخیــره آب نیــز کمتــر مــی شــود. حــال بر 
ایــن شــرایط، مدیریــت نادرســت در ســد را اضافــه 
ــی از  ــارش و نگران ــه محــض افزایــش ب کنیــم. ب
طغیــان ســد، دریچــه هــا بــاز مــی شــود، آب بــه 
ســمت خانــه هــا و زمیــن هــا روانــه می شــود. در 
پاییــن دســت ســدها مناطــق مســکونی، هتــل و 
رســتوران ســاخته شــده اســت. انســان مخــرب در 
ــه  دشــت هــا نیــز وضعیــت نامناســب دیگــری ب
وجــود آورده اســت. بــه دلیــل حفــر چــاه و بهــره 
بــرداری فــراوان از منابــع آبــی زیرزمینــی، دشــت 
هــا نشســت کــرده انــد، بــارش بــه دشــت نفــوذ 
ــی  ــرازیر م ــا س ــت ه ــیل در دش ــد، س ــی کن نم
شــود. ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت روز بــه 
روز افزایــش مــی یابــد. توســعه روســتایی باعــث 
حفــر چــاه هــای بیشــتر و حــذف قنــات شــد زیــرا 

ــا قنــات نمــی شــد آب را غــارت کــرد. ب

چهار
درســت اســتفاده نکــردن از منابــع آبــی، غــارت 
چــاه هــای تجدیــد شــونده بــدون فرصــت دهــی 

ــاورزی  ــه کش ــی روی ــعه ب ــد، توس ــرای تجدی ب
و توســعه صنعــت اطــراف بــدون توجــه بــه 
ــی از دیگــر چالــش هــای موجــود در  ذخایــر آب
وضعیــت منابــع آبــی اســت. در قانــون، اولویــت 
ــت  ــده اس ــرب داده ش ــه آب ش ــرف آب ب مص
ــزرگ در  ــع کوچــک و ب ــی ســاخت صنای در حال
ــان  ــد اصفه ــی مانن ــی شــهرهای پرجمعیت نزدیک
ــی هســتند، باعــث  ــزد کــه شــهرهای کــم آب و ی
ــده  ــه ش ــن منطق ــی در ای ــت آب ــدید وضعی تش
اســت. تامیــن آب صنایــع باعــث محدودیــت در 
ــه مناطــق مســکونی اطــراف شــهرها  آبرســانی ب
شــده اســت. مهمتریــن منطقــه صنعتــی ایــران 
ــدارد.  ــن شــهر رودی ن ــا ای ــزد اســت ام شــهر ی
ــدی  ــه تاح ــن منطق ــی در ای ــای زیرزمین آب ه
ــر  ــش از 200 مت ــق بی ــه در عم ــه ک ــن رفت پایی
مــی تــوان بــه آب دســت یافــت. صنایــع بــزرگ 
ــه و  ــس سرچمس ــیرجان، م ــر س ــد گل گه مانن
ــو یــزد از ایــن دســت صنایعــی هســتند  چادرمل
کــه بخــش زیــادی از آب منطقــه مرکــزی را 
فاضــالب  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه 
ــد. االن  ــتاها را خریدن ــد، آب روس ــا را خریدن ه
صنعــت داریــم امــا آب نداریــم. تصمیــم داریــم 
ــه مناطــق صنعتــی  ــای عمــان ب آب شــور از دری
مرکــزی منتقــل کنیــم؛ دریــای عمانــی کــه خــود 
دچــار مشــکالت زیســت محیطــی ماننــد مــرگ 
مرجــان هــا و ماهــی هــا اســت. در همــه حــال 
در حــال نابــودی هســتیم حتــی زمانــی کــه مــی 
ــم./ بخشــی  ــود ایجــاد کنی ــم راهــکار بهب خواهی

ــا ــا ایرن از گفــت و گــو ب
* پدر علم کویرشناســی ایران
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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و  ورزش  وزارت  بانــوان  ورزش  معــاون 
ایرنــا گفتــه فراهــم شــدن  جوانــان بــه 
امــکان حضــور بانــوان در ورزشــگاهها بــه 
ویــژه بــرای رویدادهایــی بــا حجــم جمعیــت 
زیــاد ) ماننــد فوتبــال( نیــاز بــه صبــر، 

دارد.  منطــق  و  حوصلــه  شــکیبایی، 
فریبــا محمدیــان اضافــه کــرده در حــال 
حاضــر در رشــته هــای مختلفــی ماننــد 
اســکی، ســوارکاری،  اســکیت،  قایقرانــی، 
تیروکمــان، والیبــال، بســکتبال و هندبــال 

شــاهد حضــور خانــواده هــا در میادین ورزشــی 
ــه  ــدی ک ــن فراین ــم در ای ــتیم. امیدواری هس
مقدمــات کار را فراهــم کــرده ایــم بتوانیــم هــم 
فضاهــای ورزشــی را مناســب ســازی کنیــم 
و هــم برگزارکننــدگان مســابقات را تحــت 
آمــوزش قــرار دهیــم تــا وقتــی خانــواده هــا 
ــاد  ــت زی ــم جمعی ــا حج ــی ب در رویدادهای
در مســابقات حضــور پیــدا مــی کننــد شــان 

ــظ شــود. ــا حف آنه

معاون حوزه بانوان وزارت ورزش:

زنان برای حضور در ورزشگاه شکیبا باشند

بازداشت یکی از مدیران محیط زیست خراسان
روح هللا بهاری، بازپرس شعبه 209 دادسرای عمومی و انقالب مشهد به 
ایرنا گفت که یکی از مدیران اداره کل محیط زیست خراسان رضوی به اتهام 
دریافت رشوه دستگیر شد.

کالنتری عنوان کرد 

ایران شاگرد اول تخریب محیط زیست
ایران از نظر فرسایش خاک، فرسایش پوشش گیاهی و هدر رفت انرژی در جهان اول است

کالنتری می گوید تنها می توان جلوی بدتر شدن وضعیت محیط زیست را گرفت

وضعیــت محیــط زیســت در ایــران بــه 
حــدی بغرنــج شــده کــه متولــی ایــن 
ــط  حــوزه در کشــور مــی گویــد »فق
ــاع را  ــدن اوض ــر ش ــوی بدت ــد جل بای

ــت.« گرف
عیســی کالنتــری، رییــس ســازمان 
ــه  ــور ک ــت کش ــط زیس ــت محی حفاظ
روز گذشــته در نشســت فراکســیون 
مســتقلین والیــی مجلــس شــورای 
اســالمی حضــور پیــدا کــرده بــود، 
ــان  ــام اول جه ــران مق ــه »ای ــت ک گف
در فرســایش خــاک، مقــام اول در 
ــام  ــی و مق ــش گیاه ــایش پوش فرس
انــرژی  دادن  هــدر  در  جهــان  اول 
او گفتــه هیــچ  را در اختیــار دارد.« 
کــدام از ایــن مقــام هــای اول در 
جهــان »خوشــحال کننــده« نیســت و 

ــم چــرا  ــا افتخــار کنی ــه آن ه ــد ب نبای
ــار  ــا در کن ــن فاکتوره ــی ای ــه وقت ک
ــای  ــر ج ــد در ه ــرار بگیرن ــر ق یکدیگ
دنیــا می گوینــد کــه ایــن کشــور جــزو 
کشــورهایی اســت کــه محیــط زیســت 
نگرفتــه  قــرار  حفاظــت  مــورد  آن 

ــت. اس

اگر آب نباشد
او کــه بارهــا اصلــی تریــن معضــل محیط 
زیســت کشــور را آب عنــوان کــرده، دیــروز 
هــم گفــت کــه بــدون آب محیــط زیســت 
ــش  ــی آورد، 16 ســال پی اصــال دوام نم
نــام  بــه  پــروژه ای   1380 ســال  در 
حفــظ یوزپلنــگ بــه کمــک ارگان هــای 
جمعــًا  و  شــد  شــروع  بین المللــی 
 20 خارجــی  و  داخلــی  کمک هــای 
میلیــارد تومــان هزینــه شــده ولی 112 
یوزپلنــگ بــه 47 عــدد رســیده اســت. 
آنطــور کــه ایســنا نوشــته، کالنتــری بــا 
ــاه  ــد گی ــی آب نباش ــه وقت ــان اینک بی

نیســت  وقتــی کــه گیــاه  نیســت، 
خرگوشــی وجــود نــدارد، در نتیجــه 
وقتــی خرگــوش نباشــد یوزپلنگــی 
نیســت، متذکــر شــد: »در این شــرایط 
مــا نگــران یوزپلنگ هایــی هســتیم 
کــه در تصــادف بــا ماشــین ها از بیــن 
ــن موضــوع  ــه ای ــی ک ــد در حال می رون
اصلــی  مشــکل  ولــی  دارد  وجــود 
ــت.« ــود آب اس ــدم وج ــی  از ع ناش

کشور پتانسیل تولید غذا ندارد
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زیســت 
ــون دام در  ــدود 65 میلی ــال 61 ح س
ــن  ــروز ای ــت و ام ــود داش ــور وج کش
ــی  ــد دام ــون واح ــه 120 میلی ــار ب آم
ــار و  ــن آم ــا ای ــه ب ــت ک ــیده، گف رس
ارقــام نمی تــوان محیــط زیســت را 
ــر  ــه اگ ــان اینک ــا بی ــرد. او ب ــظ ک حف
ــور  ــت کش ــه کل جمعی ــد ب می خواهن
غــذا بدهنــد بایــد از خــارج وارد کننــد، 

تولیــد  پتانســیل  »کشــور  افــزود: 
ــال  ــه س ــدارد، س ــل را ن ــذا در داخ غ
پیــش آقــای نقــدی گفتنــد در کشــور 
ــذا  ــر را غ ــارد نف ــک میلی ــوان ی می ت
ــن موضــوع  ــم ای ــن نمی دان ــه م داد ک

می شــود.« محقــق  چگونــه 

بهتر نمی شود، بدتر نشود
کالنتــری بــا گفتــن اینکــه »بــا شــرایط 
موجــود محیــط زیســت بــه شــدت در 
ــه  ــوان ب ــت، می ت ــر اس ــرض خط مع
ــت  ــه وضعی ــرد ک ــت ک ــه ای فعالی گون
ــم  ــا نمی گوی ــود ام ــر نش ــن بدت از ای
می تــوان وضعیــت را از وضــع موجــود 
حتــی در میــان مــدت بهتــر کــرد« 
آب پاکــی را ریختــه و عمــال گفتــه 
وضعیــت محیــط زیســت ایــران در 
ــه هســت،  ــی ک ــت همین ــن حال بهتری

ــد. ــی مان ــی م باق

ورود 6 هزار تن زباله به آب
بــه گفتــه رییــس ســازمان محیــط 
زیســت کشــور یکــی از دالیــل از بیــن 
ــدران  ــای مازن ــای دری ــن ماهی ه رفت
در  ماهی هــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
می کننــد  تخم ریــزی  رودخانه هــا 

رودخانه هــا  بــه  شــیرابه ها  ورود 
ــه  ــط روزان ــورت متوس ــه ص ــت، ب اس
ــور  ــمال کش ــه در ش ــن زبال ــزار ت 6 ه
ــن  ــتثنا ای ــه بالاس ــود ک ــد می ش تولی
6 هــزار تــن زبالــه در جاهایــی ریختــه 
ــا  ــمه رودخانه ه ــه سرچش ــود ک می ش

ــرار دارد. ــا ق ــز در آنج نی

مصرف 85 درصد ذخیره آب
میلیــارد   500 گفتــه  کالنتــری 
مترمکعــب آب هــای فســیلی داشــتیم 
کــه  300 میلیــارد مترمکعــب آن شــور 
و 200 میلیــارد آن شــیرین هســتند. از 
ــیرین  ــب آب ش ــارد مترمکع 200 میلی
ایــن حــوزه نیــز بیــش از 170 میلیــارد 
مترمکعــب آن را مصــرف کرده ایــم. 
وی اضافــه کــرده در کل جهــان هشــت 
ــد آب  ــش از 40 درص ــور بی ــا 9 کش ی
ــران  ــد از ای ــه بع ــد ک ــرف می کنن مص
ــه  ــق ب ــن درصــد مصــرف متعل باالتری
ــرف  ــد مص ــا 65 درص ــاد ب ــور چ کش
اســت در حالــی کــه ایــران 110 درصــد 
را  خــود  تجدیدپذیــر  آب هــای  از 

مصــرف می کنــد.

حمایت کالنتری 
از اردکانیان

در حالـی کـه اغلـب فعـاالن محیـط زیسـت بـا معرفـی 
اردکانیـان بـه عنـوان گزینـه پیشـنهادی وزارت نیـرو ، به 
دلیـل نقـش او در سدسـازی های گذشـته موافق نبودند 
و بـا #نه_به_اردکانیـان اعتـراض خـود را ایـن موضـوع 
نشـان دادنـد، رییـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
کشـور از او حمایـت کـرده! کالنتـری در جمع تعـدادی از 
نماینـدگان مجلـس گفتـه نگـرش اردکانیان بـه موضوع 
آب نسـبت بـه 20 سـال پیش بسـیار تغییـر کـرده.ا گر او 
همـان نگـرش 20 سـال پیش را داشـت قطعًا مـن هم با 
او موافـق نبـودم اما او در 12 سـالی که در خارج از کشـور 
بـوده متوجه شـده کـه مدیریـت آب یعنـی چـه. تفکر او 

نسـبت به گذشـته بهتر شـده اسـت.

بازنگری کتب سه پایه
 اول ابتدایی

محــی الدیــن بهــرام محمدیــان، رییــس ســازمان 
بیــان  بــا  آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
اینکــه کتــاب درســی یــک کتــاب بــرای همیشــه 
ــت و  ــال اس ــج س ــد آن پن ــر مفی ــت و عم نیس
ــه  ــه نیازســنجی هایی کــه انجــام مــی دهنــد دســت ب ــا توجــه ب مولفــان ب
اصــالح می زننــد گفــت کــه بازنگــری کتــب ســه پایــه اول ابتدایــی انجــام 
خواهــد شــد. وی گفتــه در گذشــته بازبینــی و بازتالیــف کتــب درســی و ورود 
ــه هــای  ــه وقف ــه انگشــتان یــک دســت مــی رســید و البت ــد ب کتــب جدی
ــی و  ــب ریاض ــال کت ــوان مث ــه عن ــد و ب ــاد می ش ــم در آن ایج ــی ه طوالن
علــوم تجربــی بعــد از حــدود 20ســال تغییــر کردنــد. او بــا بیــان اینکــه از 
ســلطنت کتــاب درســی عبــور کردیــم و بــه جمهوریــت برنامــه آموزشــی بــه 
انضمــام ســایر رســانه هــای آموزشــی اعــم از مولتــی مدیــا، چندرســانه ای ها و 
مجــالت رســیدیم گفتــه کالس درس بــه تنهایــی مقصــود تعلیــم و تربیــت 
نیســت و تــالش کردیــم محیــط یادگیــری را تــا حــد امــکان توســعه دهیــم 

و راههــای نارفتــه را نیــز تجربــه کنیــم.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
با احیای جنگل ها

ــظ  ــا حف ــاد کارشناســان محیط زیســت ب ــه اعتق ب
حــدود  می تــوان  جنــگل  احیــای  و  طبیعــت 
ــا  ــان را ت ــه ای جه ــای گلخان ــد کل گازه 37 درص
ســال 2030 کاهــش داد. بــر اســاس نتایــج یــک 
مطالعــه، ایــن رقــم معــادل یــک توقــف کامــل در ســوزاندن نفت در سراســر 

ــان اســت.  جه
ــن گاز  ــون ت ــه 520 میلی ــک ب ــر ســال نزدی ــد ه ــی می توان ــه تنهای ــد ب هن
گلخانــه ای را از طریــق احیــای جنــگل کاهــش دهــد. ایــن کشــور در رتبــه 

ــرار دارد.  ــه ای ق پنجــم انتشــار گازهــای گلخان
نتایــج بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه راه حل هــای طبیعــی ماننــد 
کاشــت بیشــتر درختــان، بهبــود ســالمت خــاک و حفاظــت از جنگل هــای 
ــش 11.3  ــث کاه ــد باع ــال 2030 می توان ــا س ــا ت ــرا( و تاالب ه مانگرو)ح

ــه ای در ســال شــود.   ــن گاز گلخان ــارد ت میلی
هنــد قصــد دارد میــزان تولیــد گازهــای گلخانــه ای  را از 33 درصــد بــه 25 

درصــد کاهــش دهــد.

زیستزیستآموزش

ــا در  ــواده ه ــم خان ــه نمــی خواهی ــان گفت محمدی
ــدش  ــه بع ــد ک ــدا کنن ــور پی ــی حض ــک فعالیت ی
ــی را  ــع اقدامات ــور قط ــه ط ــد، ب ــاط در آن نباش نش
ــه  ــی ک ــن احترام ــی ضم ــم ول ــی دهی ــام م انج
ــه همــه احساســات مخاطبــان خودمــان اعــم از  ب
ــم  ــی گذاری ــه م ــاد جامع ــان در آح ــوان و آقای بان
ــی،  ــدار منطق ــم در م ــی خواهی ــازه را م ــن اج ای
ــم.  ــی انجــام دهی ــزی درســت و مطمئن برنامــه ری

شــافعی،  کریــم 
توســعه  معــاون 
حقوقــی  مدیریــت، 
مجلــس  امــور  و 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ضمــن 
اشــاره بــه آخریــن وضعیــت الیحــه حمایــت 
مجلــس  در  جنگلبانــان  و  محیط بانــان  از 
جلســه  اولیــن  گفتــه  اســالمی  شــورای 
کمیســیون اقتصــادی بــرای بررســی ایــن 
ــن  ــه او ای ــه گفت ــود. ب ــزار می ش ــه برگ الیح
ــوان  ــه عن ــی ب ــیون قضای ــه کمیس ــه ب الیح
کمیســیون های  و  اصلــی  کمیســیون 
و  بودجــه  عمــران،  اقتصــادی، کشــاورزی، 
ــوان کمیته هــای فرعــی  ــه عن ــی، ب امنیــت مل
روز چهارشــنبه )3  و  اســت  ارجــاع شــده 

ــان مــاه( اولیــن جلســه کمیتــه اقتصــادی  آب
در زمینــه الیحــه حمایــت از محیط بانــان و 
جنگلبانــان برگــزار خواهــد شــد. فعــال کلیــات 
ــن  ــه صح ــا ب ــت ت ــی اس ــت بررس آن در دس
ــه  ــرود. ب ــب ب ــرای تصوی ــس ب ــی مجل علن
ــه  ــل ب ــورد دلی ــزارش ایســنا، شــافعی در م گ
ــت از  ــه حمای ــی الیح ــادن بررس ــق افت تعوی
محیط بانــان در مجلــس شــورای اســالمی، 
گفتــه ایــن موضوعــی اســت کــه بایــد از 
مجلــس پیگیــری شــود و ایــن ســوال بایــد 
ــتور  ــون دس ــود چ ــیده ش ــی ها پرس از مجلس
کار مجلــس را مجلــس تعییــن می کنــد. 
ــورد  ــادی م ــیون اقتص ــه در کمیس ــن ک همی
ــرد نتیجــه پیگیری هــای  ــرار می گی بررســی ق
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.

ــرکل  ــد حســینی، مدی ســید محم
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــکه  ــزی: 70 س ــتان مرک ــگری اس و گردش
نقــره مربــوط بــه دوره ناصرالدیــن شــاه در 

یکی از روســتاهای اراک کشف شد.
رییــس  چــی،  وقــف  علــی 
صنایــع  و  فــرش  کمیســیون 
در  اســالمی:  دســتی مجلــس شــورای 
میــراث  ســازمان  تبدیــل  خصــوص 
فرهنگــی بــه وزارتخانــه بایــد بگویــم، ایــن 
طــرح رأی آورده و امیــد اســت کــه بــا 
تصویــب و اجــرای آن بتوانیــم بهتریــن 
داخلــی  هــای  ظرفیــت  از  را  اســتفاده 

بکنیم.
تخریــب  از  ســال   15 از  بیــش 
ــا  ــنندج ی ــهر س ــزی ش ــاالر مرک ت
همــان تــاالر فرهنــگ ســابق می گــذرد، 
تــاالری کــه وعــده احــداث آن در دو ســال 
بــا  مــکان  ایــن  هنــوز  امــا  داده شــد 
پیشــرفت فیزیکــی اندکــی کــه دارد آمــاده 

بهره برداری نشده است. 
ــاح، معــاون اداره کل   ســمیره صب
نظــارت و ارزیابــی مــواد غذایــی و 
ــا  ــذا و دارو: عموم ــازمان غ ــامیدنی س آش
درج  بــازار  در  موجــود  آبلیموهــای  روی 
شــده اســت طبیعــی، امــا در حقیقــت 
بیشــتر آنهــا شــیمیایی هســتند. البتــه 
ایــن  کــه  نیســت  معنــا  بــدان  ایــن 
آبلیموهــا ســالم نیســتند و بــرای بــدن 
مضــر هســتند، زیــرا اســتاندارد مشــخصی 
بــرای  شــیمیایی  مــواد  از  اســتفاده  در 

تولید آبلیمو وجود دارد.
رییــس  ضیــا،  باقــر  محمــد   
ــراز  ــران اب ــازان ای ــن داروس انجم
ــا  ــت و مجلــس ب امیــدواری کــرد کــه دول
ــکالت  ــع مش ــه رف ــبت ب ــر، نس ــاق نظ اتف
حــوزه داروســازی و بــه خصــوص موضــوع 
صنعــت  مطالبــات  پرداخــت  عــدم 
پیــدا  ورود  داروخانه هــا  و  داروســازی 
ــت  ــوزه صیان ــن ح ــاد ای ــرده و از اقتص ک

کنند.
نماینــده  سیاووشــی،  طیبــه   
ــان  ــران و عضــو فراکســیون زن ته
ــرای افزایــش  مجلــس: در حــال حاضــر ب
ســن ازدواج بــا مخالفــت رو بــه رو شــدیم، 
مــن  را  مخالفــت  دالئــل  هنــوز  البتــه 
جلســات  مــا  کــه  البتــه  نمی دانــم. 
ــا  ــم و تقریب ــه می دهی ــی را ادام کارشناس
ــات  ــا جلس ــده ب ــاه آین ــا دو م ــک ی ــا ی ت
متعــدد کارشناســی بــه یــک طــرح واحــد 
ــه  ــته ب ــه گذش ــه هفت ــیم. در جلس می رس
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 15ســال بهتریــن 

سن برای ازدواج است

گزیده ها

بررسی الیحه حمایت از محیط بانان
در کمیته های فرعی مجلس

گزارش
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ــری  ــادر ماهیگی ــد و بن ــاون صی  مع
ذخایــر  گفتــه  کشــور  شــیالت 
ــارس  ــج ف ــان در خلی ارزشــمند آبزی
ــورت  ــت و در ص ــش اس ــه کاه رو ب
غیرمجــاز  صیــد  رونــد  ادامــه 
وضعیــت صیدگاههــا بحرانــی خواهد 
شــد. شــاپور کاکولکــی بــا اشــاره بــه 
تحــت فشــار بــودن ذخایــر ارزشــمند 
آبزیــان در خلیــج فــارس و ابــراز 
ــر  ــد غی ــد صی ــه رون ــی از ادام نگران
اصولــی و غیــر مجــاز، از اتحادیه هــا 

و تعاونی هــای صیــادی هرمــزگان 
خواســت تــا بــا تعامــل و همفکــری 
همــکاری  همچنیــن  و  بیشــتر 
نزدیــک تــر بــا شــیالت و بــه ویــژه 
آبزیــان  منابــع  حفاظــت  یــگان 
ــتر  ــه بیش ــزگان هرچ ــیالت هرم ش
ــار  ــتگاه را در کاهــش فش ــن دس ای
ــد. ــان همراهــی کنن ــر آبزی ــر ذخای ب

 آنطــور کــه مهــر نوشــته، وی در 
ســخنانش  از  دیگــری  بخــش 
ــی  ــای مصنوع ــتگاه ه ــاد زیس ایج

بــا مشــارکت بخــش خصوصــی، 
هــای  تعاونــی  جایــگاه  ارتقــای 
افزایــش  همچنیــن  و  صیــادی 
درآمــد آنهــا، ترویــج و گســترش 
صیــد بــا قــالب، بازنگــری و تســهیل 
و  بنــدری  عــوارض  پرداخــت  در 
ــت  ــژه وضیع ــی وی ــن بررس همچنی
ــان را  ــر ارزشــمند آبزی ــد و ذخای صی
از مهمترین مســائل پیشــرو اســتان 
ــای  ــظ و ارتق ــد. حف ــزگان خوان هرم
ارتبــاط نزدیــک جامعــه صیــادی بــا 
ــران و اداره کل  ــیالت ای ــازمان ش س
شــیالت هرمــزگان موجبــات ارتقــای 
همــه جانبــه صیــد و صیــادی در 
اســتان و مجموعــه شــیالت خوانــد.

ایــن روزهــا بــا خبرهــای پشــت ســرهمی کــه از کــودک 
آزاری بــه گــوش می رســد، خانــواده هــا بــا نگرانــی 
چشم شــان را بــه کودکشــان دوختنــد و نگــران هســتند تــا 
او نفــر بعــدی نباشــد. کارشناســان معتقدنــد در ســال های 
بــه  اخیــر میــزان متوســط گفت وگــو در خانواده هــا 
دالیــل مختلــف کاهــش یافتــه و بــه  25 دقیقــه در طــول 
شــبانه روز رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه یــک 
گفت گــوی صمیمانــه اســت کــه احســاس نزدیکــی بیــن 
اعضــای خانــواده به وجــود مــی آورد و کــودک در ایــن 
ــائل و  ــد مس ــرات می ده ــود ج ــه خ ــتانه ب فضــای دوس
ــاون  ــد. مع ــان کن ــد را بی ــش می کن ــه اذیت مشــکالتی ک
ــه  ــن را ب ــور ای ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ام
ــد  ــعودی فری ــب هللا مس ــد. حبی ــی گوی ــا« م ــام م »پی
ــا در  ــودکان مخصوص ــیاری از ک ــه بس ــت ک ــد اس معتق
ســنین زیــر دبســتان نســبت بــه مســائلی همچــون آزار 
و سواســتفاده جنســی شــناختی نداشــته و قــدرت بیــان 
اینگونــه مســائل را ندارنــد و والدیــن بایــد با زبــان کودکانه 
مفهــوم حریــم خصوصــی را آمــوزش دهنــد. وی می گوید: 
»الزم اســت والدیــن بــه فرزنــدان خــود بگوینــد کــه کتک 
خــوردن و اذیــت شــدن از ســوی دیگران موضــوع معمولی 
نیســت و هرکســی در بــدن خــود قســمت هایی دارد کــه 
ــه  ــن از جمل ــد، ای ــه آن دســت بزن ــدارد ب ــق ن کســی ح

ــی  ــودکان از آن آگاه ــد ک ــا بای ــه حتم مســائلی اســت ک
داشــته باشــند و در صــورت مواجــه شــدن بــا ایــن قبیــل 
مــوارد بداننــد کــه بایــد موضــوع را بــا والدیــن، مربــی یــا 
ــواده ای  ــه و خان ــا در جامع ــد ام ــان بگذارن ــس در می پلی
ــاش  ــا پرخ ــودک را ب ــتباه ک ــای اش ــن رفتاره ــه والدی ک
و ســرزنش بــه او تذکــر می دهنــد، کــودک ترجیــح 

ــد.« ــان کن ــکالتش را پنه ــد مش می ده

شنونده خوبی باشید 
والدیــن بایــد تــالش کننــد شــنونده خوبــی بــرای کــودک 
ــر  ــه اگ ــاور برســد ک ــن ب ــه ای ــودک ب ــا ک خــود باشــند ت
اتفاقــی برایــش افتــاده آن را می توانــد بــا اطمینــان بــرای 
والدینــش بازگــو کنــد نــه اینکــه نگــران باشــد کــه تنبیــه 
ــی  ــر اجرای ــا، دبی ــن را محســن رحیم نی ــد شــد، ای خواه
ســی و چهارمیــن همایــش ســاالنه انجمــن علمــی 
ــب  ــد اســت: »اغل ــد و معتق ــران می گوی ــکان ای روانپزش
بچه هــا تمایلــی بــه صحبــت کــردن در مــورد ســوء 
اســتفاده جنســی را ندارنــد و یــا صحبــت کــردن در ایــن 
ــر  ــه ب ــاره برایشــان ترســناک و شــرم آور اســت، اضاف ب
ایــن، اغلــب آزارگــران جنســی، کــودکان را تهدیــد می کننــد 
ــه  ــد ب ــه دیگــران اطالعــی ندهن ــن آزارهــا ب ــاره ای ــا درب ت
همیــن ایجــاد یــک فضــای صمیمــی در خانــواده از 

ــت.« ــات اس ضروری

حرف های کودکان را جدی بگیریم
ــت  ــدان، وق ــا فرزن ــن ب ــارت ارتباطــی والدی نداشــتن مه

نگذاشــتن و جــدی نگرفتــن حرف های کــودک و از موضع 
قــدرت بــه کــودک نــگاه کــردن، گاهی مشــکالت بزرگــی را 
ایجــاد می کنــد. غالمرضــا حســنی عضــو، هیــات علمــی 
ــد:  ــا« می گوی ــام م ــه »پی ــهد ب ــی مش ــگاه فروس دانش
»در جامعــه دینــی بایــد کــودک آزاری کــم باشــد امــا بــه 
دلیــل اینکــه معمــوال از موضــع قــدرت بــا کــودکان برخــورد 
می شــود، عــده ای از والدیــن مخصوصــا آن هایــی کــه بــا 
ــه  ــر هســتند ب ــی درگی ــاد و مســائل روان مشــکالت اعتی
خــود اجــازه می دهنــد هــر برخــوردی را بــا کــودک داشــته 
باشــند، بــی اطالعــی کــودکان و عــدم آمــوزش و نداشــتن 
مهارت هــای ارتباطــی بــا والدیــن بــرای گفتــن مســائلی از 
ایــن دســت، گاهــی مشــکالت بزرگــی را بــرای کــودک بــه 

دنبــال مــی آورد.«

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت کشور هشدار داد

کاهش ذخایر آبزیان خلیج فارس

تخریب میراث فرهنگی کجور 

با بیل و کلنگ 
رییس میراث فرهنگی نوشهر: برخی تپه های باستانی 

به علت حفاری غیرمجاز دیگر ارزش مطالعه ندارند

ــار  ــه آث ــیدن ب ــرای رس ــدران ب ــور مازن ــاز در کج ــاری غیرمج ــرای حف ماج
ــود. ــی ش ــرار م ــال تک ــر س ــه ه ــت ک ــه ای اس ــاز قص ــی غیرمج تاریخ

آنطــور کــه مهــدی اســحاقی، رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان نوشــهر بــه فــارس گفتــه محوطه هــای غنــی 
ــوال  ــان ام ــودجویان و قاچاقچی ــه س ــورد توج ــه م ــن منطق ــتانی در ای باس
ــار  ــه جــان آث ــا بیــل و کلنــگ ب تاریخــی قــرار گرفتــه اســت و متأســفانه ب
تاریخــی افتــاده و بخشــی از الیه هــای تپه هــا و محوطه هــای باســتانی کــه 
بــه لحــاظ مطالعــات و پژوهش هــای باستان شناســی بســیار حائــز اهمیــت 
ــا حفاری هــای غیرمجــاز ارزش مطالعاتــی خــود را از دســت داده و  اســت ب
ــاز  ــای غیرمج ــری شــده اســت. او حفاری ه ــار آســیب های جبران ناپذی دچ
ــران  ــور را »نگ ــش کج ــی در بخ ــار تاریخ ــی و آث ــراث فرهنگ ــوزه می در ح
ــاری  ــره حف ــی فق ــش از س ــته بی ــال گذش ــه در س ــده و گفت ــده« خوان کنن
غیرمجــاز در مناطــق مختلــف بخــش  کجــور کــه در فهرســت آثــار تاریخــی 
ــاره ســاالنه میانگیــن  ــد، صــورت گرفتــه اســت و در ایــن ب فرهنگــی نبوده ان

ــود. ــکیل می ش ــده در دادگاه  تش ــره پرون ــج فق پن
آنطــور کــه مهــر نوشــته مطالعــات و پژوهش  هــای میدانــی باســتان شناســان 
از وجــود محوطــه ای بــا آثــار فرهنگــی متعلــق بــه 7 هزار ســال پیــش از میالد  
در دل خــاک منطقــه کجــور شهرســتان نوشــهر خبــر مــی دهــد. همیــن امــر 
باعــث شــده ســودجویان بــرای رســیدن بــه ایــن آثــار بــا بیــل و لکنــگ بــه 
جــان میــراث باســتانی در ایــن منطقــه بیفتنــد. رییــس اداره میــراث فرهنگی 
نوشــهر گفتــه ایــن اداره بــرای حفــظ کــردن میــراث فرهنگــی بــا مشــکالتی 

روبــه رو اســت کــه مهم تریــن آن کمبــود نیــروی انســانی اســت.

ارتباط کم با خانواده؛ عامل افزایش کودک آزاری 
کارشناسان معتقدند گفت و گوی صمیمانه بین اعضای خانواده کم شده است

ســال های  در  معتقدنــد  کارشناســان 
اخیــر میــزان متوســط گفت وگــو در 
خانواده هــا بــه دالیــل مختلــف کاهــش یافتــه 
ــه  25 دقیقــه در طــول شــبانه روز رســیده  و ب
ــاون  ــه مع ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــه 
ــه یــک گفت گــوی  ــد ک ــام مــا« مــی گوی »پی
صمیمانــه اســت کــه احســاس نزدیکــی بیــن 
اعضــای خانــواده به وجــود مــی آورد و کــودک 
ــرات  ــود ج ــه خ ــتانه ب ــای دوس ــن فض در ای
ــش  ــه اذیت ــکالتی ک ــائل و مش ــد مس می ده

ــد. ــان کن ــد را بی می کن

درخواست ناجا از دولت 
و مجلس

اشــتری،  حســین  ســردار 
از  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
بــه  جدیــد  تجهیــزات  ورود 
مجموعــه پلیــس کشــور خبــر داد 
و در عیــن حــال خواســتار حــل مشــکالت اعتبــاری ناجــا 
از ســوی دولــت و مجلــس شــد. او گفتــه مــا مشــکالت 
اعتبــاری داریــم کــه قبــال هــم آن را بــه مســووالن مربوطــه 
ارائــه داده ایــم و امیدواریــم بــا همــکاری دولــت و مجلس 
اعتبــارات الزم بــرای تهیــه ایــن تجهیــرات تأمیــن شــود. 
ــر  ــم و اگ ــالم کرده ای ــخص و اع ــا را مش ــا نیازمندی ه م
ــم  ــه خواهی ــد را تهی ــرات جدی ــا تجهی ــن شــود حتم تامی

ــرد. ک

بهره مندی 1.3 میلیون 
معلول از خدمات

مدیــرکل  پرســت،  نــوع  زهــرا 
ــه  ــی روزان ــز توانبخش ــر مراک دفت
ــک  ــود ی ــور از وج ــتی کش بهزیس
میلیــون و 300 هــزار معلــول در 
ــت از  ــار خدم ــا چه ــک ت ــل ی ــه حداق ــر داد ک کشــور خب

می کننــد.  دریافــت  بهزیســتی 
ــن جامعــه هــدف  ــه ای ــه خدمــات ب ــز ارائ او تعــداد مراک
ــن  ــه داد: »از ای ــرد و ادام ــالم ک ــز اع ــدود 2000 مرک را ح
تعــداد بیــش از 1100 مرکــز روزانــه هســتند و مابقــی نیــز 
ــات در  ــه خدم ــتای ارائ ــبانه روزی در راس ــورت ش ــه ص ب

ــد.« ــت دارن ــزل و ... فعالی من

درخواست نمایندگان
از کالنتری

ایمــن  جعفــرزاده  غالمعلــی 
آبــادی، نایــب رییس فراکســیون 
ــا  ــس ب ــی مجل ــتقلین والی مس
اشــاره بــه نشســت اعضــای ایــن 
فراکســیون بــا کالنتــری، رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت کــه گالیــه برخــی نماینــدگان ایــن بــود کــه 
برنامــه منســجمی بــرای حمایــت از ســازمان هــای مــردم 
نهــاد نیســت و ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت برنامــه 
ــه آب  ــی ک ــان شــد در جاهای ــن بی ــدارد. همچنی خاصــی ن
ــطح  ــاک در س ــایش خ ــی رود، فرس ــارج م ــه خ ــور ب کش

ــود دارد. ــیعی وج وس

سکته، دلیل مرگ
50 درصد ایرانی ها

ــر  ــمی، وزی ــن هاش ــید حس س
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
پزشــکی گفــت کــه 50 درصــد 
مــرگ ایرانیــان بــه علــت ســکته 
رخ مــی دهــد و اگــر دســتگاه هــا و امکانــات الزم بــرای 
ــه وجــود داشــته باشــد،  ــاران در لحظــه حادث نجــات بیم
ــت. وی در  ــگیری اس ــل پیش ــا قاب ــرگ ه ــیاری از م بس
ــد  ــت: »80 درص ــش گف ــت های ــری از صحب ــش دیگ بخ
ــه نامناســب  ــد تغذی ــار مانن ــر ســوء رفت ــر اث ــا ب مــرگ ه
ــش  ــه بخ ــد ک ــی ده ــز رخ م ــونت آمی ــای خش و رفتاره

ــت.« ــگیری اس ــل پیش ــوادث قاب ــن ح ــی از ای مهم

سالمتزیستخبر جامعه

ــه نصــب آسانســور در  ــران گفت ــراث فرهنگــی ته ــرکل می مدی
مــوزه صنعتــی بــدون ضوابــط بناهــای تاریخــی انجــام شــده 
ــد  ــی بای ــوان متول ــه عن ــر ب ــالل احم ــت ه ــازمان جمعی و س
ــر نوشــته،  ــد. آنطــور کــه مه ــه جمــع آوری ســازه کن ــدام ب اق
رجبعلــی خســروآبادی نصــب آسانســور در مــوزه اســتاد 
صنعتــی را  اقدامــی بــرای اداری ســاختن ایــن بنــا دانســت 
ــا تفاهــم  ــی کــه ب ــزود:  »انتظــار عمومــی نمــی رود بنای و اف
ــراث  ــه ســازمان زیباســازی شــهرداری ، اداره کل می ســه جانب

ــری مــوزه ای احیــا  ــا کارب فرهنگــی و جمعیــت هــالل احمــر ب
شــده اســت دوبــاره بــه روی هموطنــان بســته شــود.« او گفــت 
کــه گالیــه هایــی نیــز از ســوی برخــی دوســت داران میــراث 
ــی  ــتاد صنعت ــوزه اس ــی م ــهروندان از  تعطیل ــی و ش فرهنگ
اعــالم مــی شــود کــه خواســتار پاســخ گویــی شــفاف جمعیــت 
هــالل احمــر در خصــوص ســاعت کاری مــوزه اســتاد صنعتــی 

هســتیم.

علــی تیمــوری، مدیــر کل حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت کــه پلنــگ رودســر 
کــه پیــش از ایــن بــه دلیــل جراحــت، تحــت عمــل جراحــی 
ــه دلیــل برخــورداری از  ــود ب و ســایر درمان هــا قــرار گرفتــه ب
شــرایط جســمی مســاعد ایــن هفتــه در زیســتگاه اولیــه اش 
رهاســازی می شــود. وی بــا یــادآوری ایــن موضــوع کــه 
ــاه ســال گذشــته در یکــی از انبارهــای  »آرزو« اواســط دی م

ــه  ــادر ب ــه ق ــع شهرســتان رودســر در حالیک روســتایی از تواب
ــد،  ــری ش ــده گی ــود زن ــود نب ــب خ ــای عق ــتفاده از دو پ اس
افــزود کــه ایــن قــالده پلنــگ پــس از زنــده گیــری و انتقــال 
ــت  ــران تح ــگاه ته ــکی دانش ــکده دامپزش ــران و دانش ــه ته ب
ســی تــی اســکن قــرار گرفــت و مشــخص شــد کــه ســتون 
ــه شــدت  ــه ســیمی ب ــادن در تل ــه علــت گیــر افت فقراتــش ب

آســیب دیــده اســت.

نصب آسانسور در موزه استاد صنعتی
میراث فرهنگی تهران: این کار خالف قوانین است

پلنگ رودسر به زیستگاهش برمی گردد
ستون فقرات این پلنگ دی 95 با آسیب جدی مواجه شده بود

تذکر به مونسان در مجلس
محمد حسینی، نماینده مردم تفرش و آشتیان روز گذشته به مونسان، رییس سازمان 
میراث فرهنگی کشور تذکر داد. او گفت که شهرهای تفرش و آشتیان سرزمین مفاخر 

هستند اما سازمان میراث فرهنگی هیچگونه اقدام خاصی را در حوره حفظ آثار 
باستانی انجام نداده است.
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این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

پنجمیـــن نشســـت تخصصـــی تهیـــه 
جنگل هـــای  جهانـــی  ثبـــت  پرونـــده 
96 در اســـتان  29 مهـــر  از  هیرکانـــی 
گیـــالن آغـــاز شـــده و کارشناســـان و 
متخصصـــان ایرانـــی و آلمانـــی پـــس از 

ــده  ــات پرونـ ــی محتویـ ــی تکنیکـ بررسـ
بـــه بازدیـــد میدانـــی از ســـایت های 
می پردازنـــد. ملـــی  و  طبیعـــی 

پنجمیـــن نشســـت تخصصـــی تهیـــه 
جنگل هـــای  جهانـــی  ثبـــت  پرونـــده 

از  تعـــدادی  حضـــور  بـــا  هیرکانـــی 
آلمـــان،  ســـوکو  بنیـــاد  متخصصـــان 
کارشناســـان و صاحب نظـــران ایرانـــی 
از ســـازمان میراث فرهنگـــی، ســـازمان 
جنگل هـــا  ســـازمان  و  محیط زیســـت 
و  کشـــور  آبخیـــزداری  و  مراتـــع  و 
ـــدت  ـــه م ـــدرس و ب ـــت م ـــگاه تربی دانش
ــالن و  ــتان های گیـ ــه در اسـ ــک هفتـ یـ

می شـــود. برگـــزار  مازنـــدران 

جنگل های هیرکانی در یک قدمی
 ثبت جهانی

مدیر رشوه گیر درمشهد دستگیر شد
بازپرس شعبه 209 دادسرای ناحیه2 مشهد گفت: یکی از مدیران دولتی مشهد به 
جرم دریافت رشوه 65 میلیون تومانی بازداشت شد.

نهنگ آبی در ایران قربانی گرفت
علت خودشکی دو دختر نوجوان اصفهانی چالش نهنگ آبی بوده است

آخرین مرحله این بازی خودکشی و پرتاپ خود از باالی یک ساختمان خواهد بود

بـا  آبـی کـه سـال 2015  نهنـگ  بـازی 
اولیـن قربانـی در جهـان نامش بر سـر 
زبـان هـا افتـاد باالخـره به ایران رسـید   
نوجـوان  دو دختـر  علـت خودکشـی  و 

اصفهانـی   شـد.
بـازی نهنـگ آبـی پنجـاه روز بـه طـول 
آن  در  شـرکت کنندگان  و  می انجامـد 
در ایـن مـدت هـر روز دسـت کـم یـک 
ایـن  می دهنـد.  انجـام  را  چالـش 
در  خـواب  از  برخاسـتن  از  چالش هـا 
تماشـای  تـا  بامـداد،  اولیـه  دقایـق 
فیلم هـای خـاص، تـا بریـدن اعضـای 
بـدن و فهرسـتی از کارهـای عجیـب و 

اسـت. برگرفتـه  در  را  غریـب 
کاربـر  بـه  تکلیـف   50 بـازی  ایـن  در 
دسـتور داده مـی شـود  کـه در مرحلـه 

اول بایـد بـا تیـغ تصویـر یـک نهنـگ را 
بـا تیـغ روی دسـت خـود هـک کننـد و 
مراحـل بـا دیدن فیلم های وحشـتناک 
و خـود زنـی ادامـه پیدا می کنـد تا این 

کـه  بـه خـود کشـی می رسـد.
بـه گفتـه غیاثـی روانشـناس کـودک در 
این بازی با اسـتفاده از لوکیشـن ادرس 
دقیـق فـرد مورد نظـر را پیدا مـی کنند و 
بـا دادن سـر نخ هایی از محـل  وی اگر 
از دسـتورات بـازی سـرپیچی کند اقدام 

بـه تهدید مـی کنند .
کاربـر بایـد تصویـر انجـام هـر کـدام از 
مراحـل را ثبـت کنـد تـا اجـازه ورود بـه 

مرحلـه بعـد را پیـدا کنـد. 
فضـای  کارشـناس  کار  نقـره  کیـوان 
مجـازی دربـاره ایـن بـازه بـازی گفتـه 
جـوری  را  شـخص  مرحلـه  مرحلـه 
مجـاب مـی کنـد کـه بـه فـرد بقبوالننـد 
کـه یـک بـاز ی اسـت و دارد از مزایـای 

مـی کنـد. اسـتفاده  آن 

آن طـور کـه باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
گفتـه تـا کنـون 130  نوجوان در روسـیه 

ایـن بـازی را تمـام کـرده اند. 

اصفهان؛ اولین قربانگاه 
نهنگ آبی در ایران 

ظهـر روز شـنبه بـود کـه خبر خودکشـی 
دو دختـر نوجـوان اصفهانـی در رسـانه 
خودکشـی  ایـن  علـت  شـد.  منتشـر 
فرمانـده  اینکـه  تـا  نبـود  مشـخص 
انتظامـی اسـتان اصفهان گفـت: این دو 
دانـش آمـوز دختـر اصفهانی ظهر شـنبه 
تحـت تاثیـر بـازی نهنـگ آبـی از پـل 
روگـذر سـقوط کردنـد و در بیمارسـتان 
دانـش آمـوز 15 سـاله  فـوت و دانـش 
آمـوز دیگر کـه دختری 16 سـاله بود به 
سـبب شـدت مجروحیت بسـتری شد.
تاکیـد  بیگـی  معصـوم  مهـدی  سـردار 
کـرد  براسـاس گـزارش هـای رسـیده 
را  آمـوز  دانـش  ایـن  عمومـی  ،حـال 

وخیـم اعـالم  کـرد و افـزود : ایـن 
دو نوجـوان پیـش از پـرت کـردن خـود 
بـا دسـتگاه ضبـط صـوت، بـا خانـواده 
خـود خداحافظـی کرده و علـت این کار 
را بـازی آنالیـن نهنـگ آبـی در فضـای 

مجـازی اعـالم کـرده انـد .
پلیـس  بیگـی گفـت:  معصـوم  سـردار 
پیـش از ایـن در خصـوص بـازی نهنگ 
آبـی هشـدارهایی داده بـود؛ ایـن بـازی 
در کشـورهای مختلـف قربانـی گرفته و 
تاثیـر بسـیاری بـر ذهـن دارد و افـراد را 
وادار بـه رفتارهـای پرخطـری همچـون 

خودزنـی و خودکشـی مـی کنـد.

جهرمی به این موضوع 
ورود پیدا کرد

حـدود یک ماه گذشـته بـود که صحبت 
و  داغ  توییـر  در  بـازی   ایـن  ورود  از 

نگرانی هایـی را نیـز ایجـاد کـرد. 
بـازی  ایـن  زمـان کـه  همـان  درسـت 
نگرانی هایـی را ایجـاد کـرده بـود و آمـار 
رسـمی و تاییـد نشـده ای در ایـن بـاره 
بـود وزیـر ارتبطـات و فنـاوری اطالعات 
در ایـن باره در اینسـتگرام خـود مطلبی 

گذاشـت .

محمـد جـواد آذری جهرمـی بـا انتشـار 
عکسـی از نهنگ آبی، نوشـت که انتقال 
مفاهیـم در قالـب زبـان بـازی، تاثیـر 
گذاری بیشـتری دارد. در میان بازیهای 
اندیشـه هـای شـیطانی  مفیـد گاهـی 
نیـز تبدیـل بـه یـک بـازی می شـود و 
نهنـگ آبـی یکـی از این بازی هاسـت. 
در ایـن میـان و برای صیانـت از جوانان 
مهمتریـن وظیفـه را در کنـار حاکمیـت، 
خانـواده هـا برعهـده دارند. رسـانه های 
رسـمی و اجتماعـی برای اطالع رسـانی 
خـوب عمـل کردنـد. بایسـتی مراقبـت 
کنیـم کار رسـانه ای دغدغـه ایجـاد کند 
و نـه تـرس. ترس ناشـی از بی اطالعی 
اطـالع  دقیقـا  رسـانه  وظیفـه  و  اسـت 

است.  رسـانی 
او اضافـه کرده که این بازی از بسـیاری 
از فروشـگاههای نرم افزار حذف شـده و 
بـه طریـق معمـول از ایـران هـم قابـل 
دسـترس نیسـت. جهرمـی از مذاکـره 
بـا مدیـران »وکانتکتـه« یـا  vk بـرای 
اشـاعه نـدادن خشـونت از طریـق ایـن 
شـبکه اجتماعـی خبـر داده، هـر چنـد 
ایـن شـبکه اجتماعی در ایران مسـدود 

است. 

ته
نک

اصفهان؛ اولین قربانگاه نهنگ آبی در ایران 
ظهـر روز شـنبه بود کـه خبر خودکشـی دو دختـر نوجوان 
اصفهانـی در رسـانه منتشـر شـد. علـت ایـن خودکشـی 
مشـخص نبـود تا اینکـه فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان 
گفـت: ایـن دو دانـش آمـوز دختـر اصفهانـی ظهر شـنبه 
تحـت تاثیـر بـازی نهنگ آبـی از پـل روگذر سـقوط کردند 
و در بیمارسـتان دانـش آمـوز 15 سـاله  فـوت و دانـش 
آمـوز دیگـر کـه دختـری 16 سـاله بـود به سـبب شـدت 
مجروحیـت بسـتری شد.سـردار مهـدی معصـوم بیگـی 
تاکیـد کـرد  براسـاس گزارش های رسـیده ،حـال عمومی 
ایـن دانـش آمـوز را وخیـم اعـالم  کـرد و افـزود : ایـن 
دو نوجـوان پیـش از پـرت کـردن خـود با دسـتگاه ضبط 
صـوت، بـا خانـواده خـود خداحافظـی کـرده و علـت این 
کار را بـازی آنالیـن نهنـگ آبـی در فضـای مجـازی اعالم 

اند . کـرده 

ابراهیــم کریمــی مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری گلســتان نیــز در ایــن خصوص 
جمهــوری   1385 تیرمــاه   21 در  شــد:  یــادآور 
جنــگل  جهانــی  ثبــت  درخواســت  آذربایجــان 
کاســپینی- هیرکانــی را بــه نــام خــود بــه یونســکو 
ارائــه کــرد. ایــن اقــدام بــا اعتــراض ایــران مواجــه و 
اعــالم شــد کــه ســهم جمهــوری آذربایجــان تنهــا 20 

ــت . ــن جنگل هاس ــار از ای ــزار هکت ه

معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب 
 

اســتان  شــهری  فاضــالب  و 
ــرب  ــرف آب ش ــت مص ــه وضعی ــان ب زنج
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــهری در زنج ش
مصــرف آب شــرب در زنجــان باالتــر از 
محمــد  اســت.علی  جهانــی  میانگیــن 
آب  مصــرف  وضعیــت  بــه  نادرخانــی  
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــهری در زنج ــرب ش ش
ــه  ــی مصــرف آب ب ــن جهان ــزود: میانگی اف
ازای هــر نفــر در شــبانه روز 150لیتــر اســت 
در حالیکــه در اســتان زنجــان میانگیــن 
ــان  ــهر زنج ــر و در ش ــرف آب 201 لیت مص
ــا  ــت.وی ب ــر اس ــه ازای هرنف ــر ب 204 لیت
ــرب در  ــرف آب ش ــه مص ــر اینک ــد ب تاکی
اســتاندارد  میانگیــن  از  باالتــر  زنجــان 
ــرف  ــت مص ــد مدیری ــت و بای ــی اس جهان
آب در دســتور کار قــرار گیــرد، اظهــار کــرد: 
710 هــزار نفــر در 21 شــهر اســتان زنجــان 
تحــت پوشــش آبفــای شــهری قــرار دارنــد 
ــت  ــر مدیری ــی ب ــهروندان زنجان ــد ش و بای
و  ریــزی  برنامــه  آب  مصــرف  صحیــح 
ــاون  ــند. مع ــته باش ــت الزم را داش مدیری
فاضــالب  و  آب  شــرکت  بــرداری  بهــره 
ــال  ــت: در ح ــان گف ــتان زنج ــهری اس ش
حاضــر 17 هــزار حلقــه چــاه آب در اســتان 
ــه  ــزار حلق ــه هفت ه ــود دارد ک ــان وج زنج

چاه غیرمجاز است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان قزویــن از حضــور 
کنسرســیوم صادراتــی خوشــه صنعتــی 
و  در چهــل  انگــور  و  فــرآوری کشــمش 
بین المللــی  نمایشــگاه  چهارمیــن 

بازرگانــی عراق – بغداد خبر داد.
اســتان  شــیالت  کل  مدیــر 
بینــی کــرد:  پیــش  کرمانشــاه 
انــواع  تــن   300 و  امســال چهــار هــزار 
ــد  ــتان تولی ــن اس ــی در ای ــان گرماب ماهی

شود.
 مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان قزویــن گفــت: 
برداشــت محصــول چغندرقنــد از ســطح 
اراضــی  از  هکتــار  و84  هــزار   ســه 

کشــاورزی این استان آغاز شده است.
از  لرســتان  انتظامــی  فرمانــده   
توقیــف یــک دســتگاه کامیــون و 
کشــف مقادیــری پارچــه قاچــاق بــه ارزش 
ــر داد.  ــاد خب ــال در خــرم آب ــارد ری 6 میلی
کــرد:  اظهــار  نســب  مهدیــان  ســردار 
در  اســتان  آگاهــی  پلیــس  مامــوران 
ــا قاچــاق  ــارزه ب راســتای اجــرای طــرح مب
کاال و ارز در بزرگــراه »خــرم زال« بــه یــک 
دســتگاه کامیــون کشــنده مشــکوک شــدند 

و آن را متوقــف کردند.

گزیده ها

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

اگهی ابالغ دادرسی
 بدینوسـیله بـه  اقـای غالمحسـین رنجبـر  فرزنـد   علـی اصغربه ادرس 
مجهـول المـکان ابـالغ مـی گـردد مبنـی بـر اینکـه خانـم  طاهـره فـرج 
زاده فرزنـد  منصـور دادخواسـتی بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم سـند رسـمی یـک 
دسـتگاه خودروسـواری پرایـد 111 بـه شـماره پـالک 65-221ج66 علیه شـما به این 
شـورا تقدیـم کـه بکالسـه 9609983487201878 ثبت و برای روز سـه شـنبه مورخ 
96/8/30 سـاعت 10:30 در وقـت تعییـن شـده در شـورای حـل اختالف شهرسـتان 
بـم حاضـر و در غیـر ایـن صـورت تصمیـم مقتضـی برابـر مقـررات اتخـاذ خواهـد 

شـد.م/الف161
علی امجد رئیس شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بم

اگهی ابالغ دادرسی
ــه ادرس  ــد  رضــا ب ــور  فرزن ــی پ ــه کمال ــم عهدی ــه  خان  بدینوســیله ب
ــی  ــای  عیس ــه اق ــر اینک ــی ب ــردد مبن ــی گ ــالغ م ــکان اب ــول الم مجه
بشــر دوســت فرزنــد حســن دادخواســتی بــه خواســته تخلیــه یــک عــدد 
کانکــس واقــع در خیابــان تختــی علیــه شــما بــه ایــن شــورا تقدیــم کــه بکالســه 
9609983487101241 ثبــت و بــرای روز چهارشــنبه مــورخ 96/8/24 ســاعت 
ــم  ــتان ب ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــده در ش ــن ش ــت تعیی ــح در وق 09:30صب
ــد  ــررات اتخــاذ خواه ــر مق ــم مقتضــی براب ــن صــورت تصمی ــر ای حاضــر و در غی

شــد.م/الف166
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بم

آگهی ابالغ
 اجرائیه کالسه شماره 9600029

طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصالحـی اجـرای 
ثبـت اسـناد و امـالک بدینوسـیله بـه جـواد شـریعت فرزند 
طـه بـه شـماره شناسـنامه 501 و شـماره ملـی 0321462106 
ابـالغ میشـود بانـک مسـکن شـعبه کرمـان جهـت وصـول 
فعـال مبلـغ 128/890/423 ریال موضـوع الزم االجرا بموجب 
سـند شـماره 163066 – 91/2/18 و مبلغ 6/444/522  ریال 
نیمعشـر دولتـی علیه شـما اجرائیـه صادر نموده، بـا توجه به 
اینکه آدرس شـما طبق اعالم مامور ابالغ شناسـائی نگردیده 
و بسـتانکار نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت ابـالغ اوراق 
اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای این 
اداره مشـخص نمیباشـد لذا طبـق ماده فوق ایـن آگهی یک 
نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ 
انتشـار کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد ظرف مـدت ده روز 
مهلـت داریـد کـه نسـبت بـه پرداخـت بدهـی اقـدام نمائید 
بدیهی اسـت در غیـر اینصورت طبق مقررات نسـبت به ادامه 
عملیـات اجرائـی اقـدام خواهـد شـد ضمنـا بجز ایـن آگهی، 

آگهـی دیگـری منتشـرنخواهد شـد.م الف 715
 سید رضا انصاری 

ریس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 96 گلباف
بدینوسـیله بموجـب مـاده 12 قانون ثبت اسـناد وامالک 
و مـواد اصالحـی 54 و 59 آئیـن نامـه امـالک مجهـول 
المالـک کـه در سـه مـاه دوم سـال 1396 )تیر،مـرداد و 
شـهریور( بخـش هـای 26 و 27 کرمـان تقاضای ثبت آنهـا پذیرفت 

شـده اسـت بشـرح ذیل آگهـی میگردد.
از بخش 27 کرمان

مالکیـت  27 کرمـان  بخـش  اصلـی   1511 از  فرعـی  یـک  پـالک 
آقـای سـلیمان انصـاری فرزنـد قاسـم بـه شـماره شناسـنامه 42 در 
ششـدانگ یـک باب خانـه واقع در گلبـاف محله کوش کوچه شـهید 

میرتـاج الدینـی مسـاحت ششـدانگ 269/66 مترمربـع
از بخش 26 کرمان

پـالک ثبتـی 1051 فرعـی از 83 اصلـی بخـش 26 کرمـان مالکیـت 
 2155 شناسـنامه  شـماره  اکبـر  فرزنـد  پورجوشـانی  رضـا  صدیقـه 
ششـدانگ یـک بـاب خانه و بـاغ واقع در روسـتای جوشـان خیابان 
امـام خمینـی کوچـه دوم سـمت راسـت درب چهـارم بـه مسـاحت 

ششـدانگ 996/76 مترمربـع
پـالک ثبتـی 1053 فرعـی از 83 اصی بخـش 26 مالکیت آقای رضا 
شـیخ زاده فرزنـد قاسـم بـه شـماره شناسـنامه 20 ششـدانگ یـک 
بـاب واقـع در جوشـان خیابـان امـام کوچـه شـماره 2 بـه مسـاحت 

ششـدانگ 276/84

پـالک ثبتـی 1054 فرعـی از 83 اصلـی بخـش 26 مالکیـت آقـای 
رسـول شـیخ زاده فرزند قاسـم به شـماره شناسـنامه 79 ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه واقـع در جوشـان خیابـان امـام کوچـه شـماره 2 به 

مسـاحت ششـدانگ 255 مترمربـع
لـذا بـه اسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
)حقیقـی و حقوقـی( نسـبت بـه امالک تقاضـای ثبت شـده در این 
آگهـی، اعتراض داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ اولین نشـر آگهی 
حداکثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت 
اسـناد و امـالک گلباف تسـلیم نمایند و رسـید دریافـت نمایند ضمنا 
طبـق تبصـره 2 مـاده واحـده قانـون مربوطـه بـه اعتراضـات پرونـده 
هـای ثبتـی مصـوب 1373، معترض بایسـتی ظرف مـدت یکماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض خـود بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم را نیز 
بـه دادگاه تقدیـم نمایـد و چنانچـه بیـن تقاضا کننـده و دیگری قبل 
از انتشـار نوبـت اول آگهـی دعوی دادگسـتری در جریان باشـد طبق 
مـاده 17 قانـون ثبـت دعوی می بایسـتی ظرف مدت مذکـور گواهی 
دادگاه مشـعر بـر جریـان دعـوی از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره ارائـه 

نمایـد واال حـق وی سـاقط خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/1   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/1
محمد مقصودی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

م الف 629 



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1021 | دو شنبه 1 آبان 1396 034-32117852

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
سیاسی

 12 مـاده  مفـاد  حسـب  وسـیله  بدیـن 
قانـون ثبـت اسـناد و امالک کشـور و مواد 
اصالحـی 59 و 54 آییـن نامـه قانـون ثبـت و همچنیـن به 
اسـتناد مـواد 1 و 2 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی )درخصوصی 
امالکـی کـه مسـتندا بـه مـواد مزبـور منجـر بـه رد تقاضای 
ثبـت گردیـده انـد( ، امـالک مجهـول المالـک کـه در سـه 
ماهـه دوم سـال 1396 )تیـر و مـرداد و شـهریور( واقـع در 
بخـش هـای 2 و 3 و 28 حـوزه ثبتـی شهرسـتان کرمـان 
تقاضـای ثبـت آنهـا پذیرفته شـده بـه ترتیب شـماره پالک 
فرعـی از اصلـی و بخـش محل وقـوع امـالل تقاضای ثبت 
شـده پذیرفتـه شـده بـه شـرح ذیـل اگهـی مـی شـود لذا 
بدیـن وسـیله مسـتندا بـه مـاده 16 قانـون ثبـت اسـناد و 
از )حقیقـی و حقوقـی(  اعـم  امـالک چنانچـه شـخصی 
نسـبت بـه امـالک مشـروحه ذیـل منـدرج در ایـن آگهـی 
اعتراضی داشـته باشـند بایستی از تاریخ انتشـار نوبت اول 
آگهـی مزبـور کـه در انتهای آگهـی قید شـده حداکثر ظرف 
مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امـالک شهرسـتان کرمـان تسـلیم نمـوده و بـا عنایـت بـه 
مـاده 86 آییـن نامـه قانـون ثبـت مصـوب 1380/11/8 و 
همچنیـن مسـتندا به تبصـره دو ماده واحـده قانون مربوط 
بـه تعییـن و تکلیـف پرونده هـای معترضـی ثبتی مصوب 
سـال 1373 معتـرض مـی بایسـتی ظـرف مـدت یکمـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
دادخواسـت الزم نیـز مبنـی بـر طـرح دعـوی بـه دادگاه 
یـا سـایر مراجـع ذیصـالح قضایـی ارائـه نمـوده و گواهـی 
مربوطـه مشـعر بر جریان طـرح دعـوی را از مراجع قضایی 
اخـذ و بـه انضمـام تصویـر دادخواسـت تقدیمـی بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان کرمـان ارائـه نماید بدیهی 
اسـت در صـورت عـدم تقدیـم دادخواسـت و ارائـه گواهـی 
طـرح دعـوی از مرجـع رسـیدگی کننـده قضایـی نسـبت به 
ملـک مـورد تقاضـا از طـرف معتـرض بـا توجه بـه مادئین 

فـوق الذکـر چنانچـه متقاضـی ثبـت )مالـک( گواهـی عدم 
ارائـه دادخواسـت از دادگسـتری و مراجـع قضایی اخذ و به 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک تسـلیم نمایـد وفـق مقـررات و 
بـا توجـه به یکمـاه تعیین شـده اعتـراض معترضین دیگر 
از نظـر ایـن اداره قابـل اسـتماع و رسـیدگی نبـوده و ادامـه 
عملیـات ثبتـی بنـام متقاضـی ثبـت ادامـه خواهـد یافت ، 
ضمنـا چنانچـه بیـن تقاضـا کننـده و اشـخاص حقیقـی و 
یـا حقوقـی دیگـر قبـل از انتشـار اولیـن نوبت آگهـی مزبور 
دعوایـی در محاکـم قضایـی صالحـه در جریـان رسـیدگی 
می شـد مطابق ماده 17 قانون ثبت اسـناد و امالک کشـور 
طـرف دعـوی مـی بایسـت از تاریخ نشـر اولیـن نوبت این 
آگهـی 90 روز تصدیـق محکمـه را مشـعر بـر جریـان دعوی 
بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن 
صـورت حـق او سـاقط خواهـد شـد و ادامه عملیـات ثبتی 

بنـام متقاضـی ثبـت ادامـه خواهـد یافت: 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش دو کرمان

5 فرعـی از 2233 اصلـی آقـای رضـا مالئی نژاد ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 190/60 متـر مربـع واقـع در 

کرمـان خیابـان شـهاب کوچه شـماره 63
4574 اصلـی خانـم فاطمـه نصیـری بزنجانـی ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 446/75 متـر مربـع واقـع در کرمـان 

خیابـان سـرباز کوچـه 34
4736 اصلـی اقـای منصـور ژرفاقربانعلی حیدر ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 184/65 متـر مربـع واقـع در 
خیابـان سـرباز کوچـه گلسـتان شـرقی 13 اولیـن کوچـه 

فرعـی انتهـای کوچـه
5216 فرعـی از 3968 اصلـی خانـم مـژگان زعیـم آبـادی 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 274/4 متـر مربـع 
واقـع در کرمـان سرآسـیاب خیابـان شـهید احمـدی کوچه 

شـماره یـک روبـروى نانوایـی داخـل کوچـه بـن بسـت
1172 اصلـی مسـجد امـام صادق )ع( بتصـدی اداره اوقاف 
و امـور خیریـه کرمـان ششـدانگ محل مسـجد بمسـاحت 

582/32 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابـان نجلـی نبـش 
کوچه شـماره 3

اداره  بتصـدی  امـام صـادق )ع(  اصلـی مسـجد   3333
اوقـاف و امـور خیریه شهرسـتان کرمان ششـدانگ محوطه 
واقـع در کرمـان  بـه مسـاحت 17/54 مترمربـع  مسـجد 

مسـجد امـام صـادق
5609 فرعی از 2788 اصلی آقایان سید محمد-سیدعلی-
خانمها  سیدمهدی-سداسماعیل-سیداحمد-سیدحسن-و 
زهراالسـادات و فاطمـه السـادات همگـی احمدی موسـوی 
هرکـدام 12 سـهم از 96 سـهم ششـدانگ یکبـاب خانـه 
مسـکونی به مسـاحت 258/77 متر مربـع واقع در خیابان 

ایـت هللا صالحـی نبـش کوچه شـماره 10
5729 فرعـی از 2788 اصلـی خانـم معصومـه شـجاعی 
ششـدانگ یکباب مغازه مشـتمل بر مسـکونی به مسـاحت 
60/7 متـر مربـع واقـع در کرمـان خیابـان ابـوذر شـمالی 

نبـش کوچـه 64
6271 فرعـی از 2788 اصلـی آقـای علـی صابـر ماهانـی 
ششـدانگ مغـازه بـه مسـاحت 32 متـر مربـع واقـع در 

کرمـان خیابـان ابـوذر شـمالی بیـن کوچـه 61و63
مهرجـو  مطهـره  خانـم  اصلـی   2788 از  فرعـی   8105
ششـدانگ کارگاه بمسـاحت 345 متر مربع واقع در کرمان 
خیابـان مطهـری غربـی کوچـه ابتـدای اسـیا بـاد جنوبـی
14702 فرعـی از 2788 اصلـی آقـای ماشـاهللا خدادادپـور 
ششـدانگ کوچـه متروکـه به مسـاحت 38/53 متـر مربع 

واقـع در کرمـان خیابـان مولـوی کوچـه مولوی 7
14718 فرعـی از 2788 اصلـی خانـم بهجـت نوحـی گوکی 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 477/62 متـر مربع 
واقـع در خیابان مطهری کوچه اسـیاباد جنوبی فرعی سـوم 

سـمت چـپ اراضی تکریـت اباد
3848 فرعـی از 2975 اصلـی اقـای حمیـد فـالح الله زای 
ششـدانگ یکباب خانه مسکونی به مسـاحت 187/65متر 
مربـع بـه ادرس کرمـان کمربنـدی غربـی بعـد از سـه راه 

بازرگانـی کوچـه والیت 36
3858 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای حامـد رشـیدی زاده 
کرمانـی ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت 01/175 متر 

مربـع بـه ادرس کرمـان بلـوار شـاهد مقابـل بریدگـی اول 
چپ سـمت 

3864 فرعـی 2975 اصلـی اقای قنبر شـیخ حسـینی لری 
شـش دانـگ یکبـاب خانه مسـکونی بـه مسـاحت 8/241 
متـر مربـع واقع در شـهرک هللا اباد خیابان بهارسـتان کوچه 

3 فرعی دوم
امیـری سـر  آقـای علـی  از 2975 اصلـی  3865 فرعـی 
مشـک ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 2/154 متر 
مربـع واقـع در کرمـان ضلـع جنوبـی بلـوار ابوالفضـل کوچه 

ویـالى پـارس
3869فرعـی از 2975 اصلـی اقـای حجـت الـه پـور چنگیز 
المناصفـه  بـا  بزنجانـی  اسـدی  شـیخ  صدیقـه  خانـم  و 
ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 168 متر مربـع واقع 

در کرمـان هللا ابـاد خیابـان یاسـی کوچـه یـاس 8
رسـتمی  مصطفـی  اقـای  اصلـی  از 2975  فرعـی   3870
راوری وخانـم سـمیہ قربانـی پـور رفسـنجانی بـا المناصفه 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 160/98 مترمربـع 
واقـع در بلـوار شـاهد شـاهد 12 فرعـی اول سـمت چـپ

امالک تقاضا شده واقع در بخشی 28 کرمان
11 فرعـی از 46 اصلـی اقـای قدمعلـی روحی امیرحسـینی 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 470/97 متـر مربع 
پـارک  روبـرو  )ره( کوچـه  امـام  خیابـان  رایـن  در  واقـع 

ولی)عـج(
آگهـی اصالحـی پالک 15066 فرعـی از 3968 اصلی بخش 
2 کـه در آگهـی نوبتـی سـه ماهـه چهـارم 95 اشـتباها نـام 
متقاضـی بجای علـی صفری احمد صفری منتشـر گردیده 

مجددا منتشـر میگردد:
15066 فرعـی از 3968 اصلـی بخشـی 2 کرمـان آقای علی 
صفـری ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور به مسـاحت 
2989/20 متـر مربـع واقـع در ماهـان - کرمـان جنب گل و 

گیاه شـهرداری بعـد از پمپ گاز
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/1 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/1

محمـود مهـدی زاده- رئیـس ثبت اسـناد و امـالک منطقه 
2 کرمـان - م الـف 661

le
ad
er
.ir

س: 
عک

خبر

ــاده  ــه م ــره ب ــک تبص ــاق ی ــرح الح ط
353 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری 
کار  دســتور  در  کــه  بــود  موضوعــی 
ــاس  ــر اس ــا ب ــت ت ــرار گرف ــس ق مجل
دادگاه  جلســات  نماینــدگان،  تصمیــم 
یــک  از  بیــش  اقتصــادی  مفســدان 

ــزار  ــی برگ ــکل علن ــه ش ــارد دالر، ب میلی
شــود.

 بــه گــزارش خبرآنالیــن؛ محمــد كاظمــی 
ــح  ــی،  در توضی ــیون قضای ــو كمیس عض
ــت  ــرح تقوی ــن ط ــت: ای ــرح گف ــن ط ای
اصــل 165 قانــون اساســی اســت. در 

ایــن اصــل آمــده اســت كــه محاكمــات 
افــراد  علنــی برگــزار شــود و حضــور 
بالمانــع اســت مگــر اینکــه بــه تشــخیص 
قاضــی دادگاه نیــاز بــه غیرعلنــی شــدن 

ــم شــود. جلســه، حك
موجــب  طــرح  ایــن  داد:  ادامــه  او   
افزایــش اعتمــاد مــردم بــه دســتگاه 
تبصــره  ایــن  قضائــی خواهــد شــد. 
ــر علنــی برگــزار  اشــاره دارد كــه عــالوه ب
ــم  ــه ه ــان محاكم ــم، جری شــدن محاك
ــم  ــا قضــات محاك ــود. عموم منتشــر ش
ــای مفاســد  ــده ه ــه پرون در رســیدگی ب

برگــزار  غیرعلنــی  را  دادگاه  اقتصــادی 
ایــن صــورت صــدور  در  مــی كننــد.  
ــرد و مــردم متوجــه  حكــم زمــان مــی ب
ــه اتهــام فســاد  نمی شــوند، كســی كــه ب
اقتصــادی متهــم شــد چــه حكمــی 
برایــش صــادر شــده اســت. كاظمــی 
ضمــن نقــد معرفــی مفســدان اقتصــادی 
بــا حــروف اختصــاری،  تأكیــد كــرد: 
ــا  ــن دادگاه ه ــه ای ــد ك ــزان می دانن عزی
ــاری »ب-ز«  ــروف اختص ــا ح ــا ب عموم
ــم مطــرح مــی شــود. مــردم از  و امثاله
ایــن طریــق در جریــان قــرار نمی گیرنــد.

ــس روز  ــب مجل ــالح طل ــده اص ــی، نماین ــد مازن احم
ــدگان  ــر نماین ــه اخی ــه موضــوع نام ــری ب گذشــته در تذك
ــرای رییــس  ــد ب ــت هــای جدی ــه محدودی ــراض ب در اعت
دولــت اصالحــات پرداخــت. او در ابتــدای صحبــت هایــش 
گریــزی بــه طــرح گفتگــوی ملــی زد و گفــت: یكســال 
قبــل در چنیــن ایامــی طــرح گفت وگــوی ملــی در 
پارلمــان را مطــرح كــردم و در یكســال گذشــته بــا 
ــای  ــاح ه ــده جن ــناخته ش ــای ش ــره ه ــن از چه 30 ت
همــه  از  رابطــه صحبــت كــردم.  ایــن  در  مختلــف 
ــد  ــكاری كردن ــالم هم ــه اع ــن رابط ــه در ای ــانی ك كس
ــا  ــیون ه ــس و فراكس ــت مجل ــگذارم و از ریاس سپاس
ــل  ــرح، راه ح ــن ط ــق ای ــرای تحق ــم ب ــی كن ــا م تقاض
عملــی بیاندیشــند. ایــن عضــو فراكســیون امیــد،  تأكیــد 
ــه دوران  ــازه ب ــور ت كــرد: در شــرایطی كــه رییــس جمه
ــد  ــی كن ــده كشــی م ــران عرب ــه ای ــكا علی رســیده آمری
ــز و  ــران عزی ــا از ای ــاح ه ــه جن ــران از هم ــردم ای و م
ــد؛ در مــورد برخــی از  ــارس حمایــت كــرده ان خلیــج ف
ــكوك  ــر مش ــوی عناص ــكن از س ــدت ش ــای وح رفتاره
هشــدار مــی دهــم. او ادامــه داد: اقداماتــی كــه جهــت 
ایجــاد محدودیــت بــرای شــخصیت هــای مــورد احتــرام 

كشــور انجــام مــی شــود،  موجــب وهــن نظــام اســت و 
وحــدت شــكن اســت. برخــورد غلطــی كــه بــا نمایندگان 
مجلــس از ســوی برخــی عناصــر افراطــی تنهــا بــه بهانــه 
ــرای دفــاع از حقــوق یــك شــهروند  امضــا یــك نامــه ب
ــل  ــه قاب ــچ توجی ــا هی ــود، ب ــی ش ــام م ــرم انج محت
دفــاع نیســت. مازنــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع كــه 
نماینــدگان مجلــس براســاس اصــل 84 قانــون اساســی 
در برابــر همــه ملــت مســوول هســتند و حــق دارنــد در 
مــورد تمــام موضوعــات داخلــی و خارجــی اظهــار نظــر 
كننــد، گفــت: براســاس اصــل 85 قانــون اساســی كســی 
ــا را  ــدگان، آنه ــاری نظــر نماین ــورد اظه ــدارد در م حــق ن
مــورد تعقیــب قــرار دهــد. آقــای رییــس مجلــس، چــرا 
از جایــگاه نماینــدگان دفــاع نمــی كنیــد؟ آقــای رییــس 
جمهــور و وزیــر دفــاع چــرا از نمایندگانــی كــه بــه خاطر یك 
نامــه مــورد تعــرض قــرار مــی گیرنــد، دفــاع نمــی كنیــد؟ 
نماینــده مجلســی كــه بــرای امضــای یــك نامــه و یــك 
ــه  ــادر ب ــس ق ــرد، پ ــی گی ــرار م ــورد تعــرض ق ــر م تذك
ــان عقــالی  انجــام چــه كاری اســت؟ در خاتمــه همچن

ــم. ــه گفــت و گــو دعــوت مــی كن قــوم را ب
ــس در  ــده مجل ــه 86 نماین ــود ک ــش ب ــه پی دو هفت
ــه  ــد علی ــای جدی ــت ه ــال محدودی ــه اعم ــه ای ب نام
بــه  و  اعتــراض کردنــد  اصالحــات  دولــت  رییــس 

ــا واکنــش هایــی  ــد کــه ایــن کار ب روحانــی تذکــر دادن
روبــرو شــد. از جملــه ســردار ابوحمــزه، فرمانــده ســپاه 
ثــارهللا اســتان کرمــان از از چهــار نماینــده اصــالح طلــب 
ــه شــدت انتقــاد کــرد. او امضــای ایــن  ایــن اســتان ب
نامــه را عبــور از خــط قرمزهــای نظــام دانســت و گفــت 
ــه  ــه اینگون ــت ک ــی اس ــده مجلس ــه نماین ــن چ ــه ای ک
رفتــار مــی کننــد؟ مــردم ایــن نماینــدگان را فرامــوش 
نمــی کننــد. ایــن حرکتــی کــه ایــن نماینــدگان مجلــس 
انجــام دادنــد آب بــه آســیاب دشــمن ریختــن اســت و 

ــی هســتند. ــد انقالب ــد بگوین دیگــر نمــی توانن

رای مجلس به برگزاری علنی 
محاکم اقتصادی

رهبر انقالب:

ذره ای از نشانه های آقازادگی 
در مرحوم مصطفی خمینی نبود

ــلوکی  ــش س ــس و گرای ــب نف ــه تهذی ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
ــد ایشــان،  ــی و ســاده زیســتی و زه ــی خمین مرحــوم حــاج ســید مصطف
خاطرنشــان کردنــد: آن مرحــوم بــا اینکــه فرزنــِد شــخصیت و مرجــع بزرگــی 
همچــون امــام خمینــی)ره( بــود امــا ذره ای از نشــانه های آقازادگــی در وی 
ــش بزرگداشــت  ــدار دســت اندرکاران همای ــه ای در دی ــت هللا خامن ــود. آی نب
مرحــوم آیــت هللا حــاج ســیدمصطفی خمینــی در آســتانه چهلمیــن ســالگرد 
رحلــت ایشــان، ضمــن قدردانــی از برگــزاری چنیــن کنگــره ای، مرحــوم حــاج 
ــتند و  ــته  دانس ــخصیتی برجس ــف دارای ش ــاد مختل ــی را از ابع ــا مصطف آق
گفتنــد: ایشــان از لحــاظ اســتعداد و جــرأت علمــی، تهذیــب نفس، شــجاعت 
و منــش مبارزاتــی، انســانی ممتــاز بــود و معرفــی جایــگاه علمــی و افــکار 

ایشــان بــه جامعــه و نســل امــروز، کار بســیار خــوب و الزمــی اســت.
ــی در  ــیدمصطفی خمین ــاج س ــوم ح ــذار مرح ــگاه تأثیرگ ــه جای ــان ب ایش
ــد:  ــد و افزودن ــه مهــم دســتگیری امــام)ره( در ســال 42 اشــاره کردن حادث
ــه  ــا حضــور در صحــن حــرم حضــرت معصوم ــان ب آن مرحــوم در آن زم
ــزرگ و  ــان، کار ب ــار ایش ــن در کن ــدن مبارزی ــرد آم ــا و گ ــالم هللا علیه س

ــد. ــت کن ــردم را هدای ــت م ــت حرک ــام داد و توانس ــجاعانه ای انج ش
رهبــر انقــالب اســالمی، درگذشــت مرمــوز و بهــت آور مرحــوم حــاج 
ســیدمصطفی خمینــی در اول آبــان ســال 1356 را نیــز، زمینــه ســاز ایجــاد 
ــن  ــا ای ــام)ره( ب ــه ام ــوه مواجه ــد: نح ــد و گفتن ــان کردن ــی بی ــوج مردم م
ــی از  ــتند، بخش ــی دانس ــه اله ــاف خفی ــه آن را از الط ــنگین ک ــدان س فق
شــخصیت عظیــم امــام بزرگــوار را در تحمــل ایــن مصیبــت، و صبــر بــر آن 

ــان داد. نش

ایــن  بــا اشــاره بــه  احمــد مازنــی 
مجلــس  نماینــدگان  كــه  موضــوع 
ــر  ــون اساســی در براب براســاس اصــل 84 قان
ــد  ــق دارن ــتند و ح ــوول هس ــت مس ــه مل هم
در مــورد تمــام موضوعــات داخلــی و خارجــی 
ــار نظــر كننــد، گفــت کــه براســاس اصــل  اظه
85 قانــون اساســی كســی حــق نــدارد در مورد 
اظهــاری نظــر نماینــدگان، آنهــا را مــورد تعقیب 
ــرا از  ــس، چ ــس مجل ــای ریی ــد. آق ــرار ده ق
جایــگاه نماینــدگان دفــاع نمــی كنیــد؟ آقــای 
رییــس جمهــور چــرا از نماینــدگان  دفــاع 

ــد؟ ــی كنی نم

قانون اساسی خوبی داریم اما مدام دورش می زنیم
علی مطهری، نایب رییس مجلس به خبرآنالین گفته قانون اساسی خوبی داریم 

ولی دائما آن را دور می زنیم. درواقع همه حرف های خوب را در قانون اساسی 
آورده ایم ولی برخی نهادها را درست کرده ایم تا کارهایی که دوست داریم را انجام 

دهیم.

عضو فراکسیون امید با اشاره به امضای نامه حمایت از رییس دولت اصالحات:
تعرض به نمایندگان قابل توجیه نیست

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۳۹6 اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان کرمان

متن اگهی
خواهـان زهـرا زابلـی زاده دادخواسـتی بـه طرفیـت 

دادگاه عمومـی  تقدیـم  نیـا  قاسـم محبـی  اقـای 

شهرسـتان بـم نموده که جهت رسـیدگی به شـعبه دوم حقوقی 

شهرسـتان بـم واقـع در اسـتان کرمـان شهرسـتان بـم بزرگـراه 

خلیج فارس دادگستری شهرستان بم کدپسـتی7661674485 

کالسـه  وبـه  ارجـاع   03444340402-03444340397 تلفـن 

ان  رسـیدگی  تاریـخ  و  گردیـده  ثبـت   9609983429200147

1396/09/11 سـاعت 09:00 تا 10:00 تعیین شـده اسـت و به علت 

مجهـول المـکان بـودن اقای قاسـم محبی نیا فرزند بخشـعلی 

و بـه درخواسـت خواهـان و بـه تجویـز مـاده 73 قانـون ائیـن 

دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـالب در امور مدنی و دسـتور 

دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار اگهی 

مـی شـود تـا خوانـده پس از نشـر اگهی و اطـالع از مفـاد آن به 

دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نام کامل نشـانی خود در جلسـه 

رسـیدگی شـرکت نماید.م/الـف 169

منشـی دادگاه شـعبه دوم عمومـی و حقوقـی شهرسـتان بـم-

محمدحسـین بابایی

آگهی ابالغ
 اجرائیه کالسه شماره 9600671

بدینوسـیله به خانم عصمت شعاعی حرجندی ، فرزند 

اکبـر، شناسـنامه شـماره 300 صـادره از کرمـان احـد از ورثه مرحوم 

محمـد رضـا شـریعت کرمانـی، ابالغ می شـود که خانـم مریم مهر 

الحسـنی جهـت وصـول مبلـغ 6/620/000/000  ریال بابـت مهریه  و 

مبلـغ 331/000/000  ریـال حقـوق دولتـی به اسـتناد مهریـه مندرج 

در سـند ازدواج شـماره13627 دفتـر ازدواج 16 ماهـان اجرائیه صادر 

نمـوده و پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 9600671 در این اداره تشـکیل 

شـده و طبـق گـزارش مـورخ 1396/7/27 مامـور، مبنـی بـر عـدم 

امـکان ابـالغ واقعـی و اعـاده اوراق، بنـا بـه تقاضای بسـتانکار طبق 

مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفاد اجرائیـه فقط یک مرتبـه در یکی از 

روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه ظرف 

مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهی کـه روز ابالغ محسـوب می گردد، 

نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننماییـد، عملیـات اجرائی 

جریـان خواهـد یافـت. م الف 716
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-سیدرضا انصاری
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

شهرداری
و  معمــاری  معــاون 
شهرســازی شــهرداری 
پیگیــری  از  کرمــان 
ــدن  ــه  ای ش دو مرحل
صــدور پروانــۀ ســاختمان بــه  صــورت مشــترک 
بــا همــکاری ســازمان آمــار و فنــآوری اطالعــات 
شــهرداری خبــر داد.محســن پوراســماعیلی بــه 
ــه اول  ــش ماه ــرد ش ــزارش عملک ــریح گ تش
ــازی  ــاری و شهرس ــت معم ــال 1396 معاون س
شــهرداری کرمــان پرداخــت و گفــت: بــرای 
انجــام فرآینــد بازنگــری طــرح تفصیلــی، شــهر 
ــه 20 اولویــت اصلــی تقســیم  بنــدی  کرمــان ب
ــی و  ــهرک صنعت ــی ش ــرح تفصیل ــده و ط ش
ــت. ــده اس ــب ش ــنگی تصوی ــیاب فرس سرآس

ــد  ــه فرآین ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــماعیلی ب پوراس

ــت از 20  ــی در 9 اولوی ــرح تفصیل ــری ط بازنگ
اولویــت شــهر کرمــان بــه نقطــۀ نهایــی رســیده 
اســت، افــزود: ایــن 9 اولویــت پــس از تصویــب 
ــاده   ــه کمیســیون م ــی از جمل در مراجــع قانون
پنــج بــه شــهرداری  هــای مناطــق ابــالغ شــده  
اســت. وی تصریــح کــرد: در ســایر نقــاط شــهر 
ــه،  ــت  گان ــای بیس ــت  ه ــب اولوی ــم در قال ه
فرآینــد بازنگــری توســط دو مشــاور طــرح 
تفصیلــی در دســت اجراســت.معاون معماری و 
شهرســازی شــهرداری کرمــان گفــت: هــم زمان 
بــا بــه  روزرســانی طــرح تفصیلــی شــهر کرمــان 
و بازنگــری آن، موضــوع تدویــن ضوابــط طــرح 

ــری اســت. هــم در حــال پیگی
پوراســماعیلی  همچنیــن از مکانیــزه شــدن 

کمیســیون مــاده 100 شــهرداری خبــر داد.

نظارت بر ساخت و سازها  
تشدید می شود

 فرمانــده انتظامــی شهرســتان جیرفــت گفــت: 
شــب گذشــته خانــم جوانــی در روســتای بلوچ 
آبــاد از توابــع بخــش اســماعیلی جیرفــت بــا 
ــرهنگ  ــید. س ــل رس ــه قت ــی ب ــلحه جنگ اس

ماشــاهللا مالئــی در جمــع خبرنــگاران گفت: در 
پــی تمــاس مردمــی بــا مرکــز فوریــت هــای 
ــه  ــر ب ــدازی منج ــر تیران ــی ب پلیســی 110 مبن
جــرح در روســتای بلــوچ آبــاد از توابــع بخــش 

اســماعیلی شهرســتان جیرفــت، بالفاصلــه 
مامــوران در محــل حاضــر شــدند. 

وی گفــت: در بررســی هــای انجــام شــده 
مشــخص شــد فــردی بــه هویــت )م-پ( بــا 
اســلحه جنگــی بــه ســمت دخترعمویــش بــه 
هویــت )ف-پ( شــلیک کــرده کــه مضــروب 
بــه مرکــز درمانــی منتقــل ولــی ســاعتی بعــد 
ــی  ــوت م ــت شــدت جراحــات وارده ف ــه عل ب

کنــد.

سالح گرم باز هم در جیرفت

 قربانی گرفت

2 محموله مواد مخدر در منوجان کشف شد
 سرپرست دادسرای عمومی و انقالب شهرستان منوجان از کشف دو محموله مواد 
مخدر در محور منوجان به هرمزگان خبر داد.

عملکرد اقتصاد مقاومتی استان کرمان 
الگوی سایر استان ها شد

نامه ارسالی رییس دفتر روحانی به استاندار کرمان 

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
شــورای اســالمی پهــن کــردن فــرش قرمــز واقعــی 
ــط  ــان توس ــتان کرم ــی در اس ــش خصوص ــرای بخ ب
نماینــده عالــی دولــت  را یکــی دیگــر از علــل ایــن 
رزم حســینی  تصریــح کــرد:  و  نام بــرد  انتخــاب 
بخــش  تــوان  از  مناســبی  اســتفاده  توانســت 
خصوصــی در پیشــبرد اهــداف توســعه ای خــود 
ــان را  ــتاندار کرم ــد. وی اس ــته باش ــتان داش در اس
ــای  ــرای پروژه ه ــمج در اج ــر و س ــرد پیگی ــک ف ی
ــان  ــرد: اســتان کرم ــوان ک اقتصــادی دانســت و عن
زمینــه  در  بی شــمار  ظرفیت هــای  و  قابلیت هــا 
ــاورزی  ــی، کش ــی ومعدن ــگری، صنعت ــای گردش ه
ــود  ــوع خ ــن موض ــه ای ــانی دارد ک ــروی انس و نی
ــان  ــتان کرم ــده اس ــای برن ــی از برگ ه ــد یک می توان

ــد. باش

فرمانــده انتظامــی شهرســتان جیرفــت عــدم 
کنتــرل خشــم و باورهــای غلــط را از عوامــل 
اصلــی وقــوع چنیــن حوادثــی دانســت 
و بــار دیگــر بــر ایفــای نقــش نهادهــای 
ــای  فرهنگــی و اجتماعــی در آمــوزش مهارته
ــه  ــه همــه اقشــار جامع ــی و ارتباطــی ب زندگ

ــرد. ــد ک تاکی

 عملکــرد اســتان کرمــان در حــوزه 
دســتور  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــو  ــوان الگ ــه عن ــوری ب ــس جمه ریی
کشــور  هــای  اســتان  ســایر  بــه 
ــر  ــس دفت ــی ریی ــد. واعظ ــالغ ش اب
ــه  رییــس جمهــوری طــی نامــه ای ب
ــه  ــکارات و برنام ــی، ابت ــر روحان دکت
ــتای  ــان در راس ــتاندار کرم ــزی اس  ری
اقتصــاد مقاومتــی را مثبــت ارزیابــی 
ــه  ــات ب ــن اقدام ــرد ای ــنهاد ک و پیش
عنــوان الگــو بــه ســایر اســتان هــای 

ــود. ــی ش ــور معرف کش

رییــس جمهــوری نیــز ایــن پیشــنهاد 
نوشــتی  پــی  طــی  و  پذیرفــت  را 
دســتور داد ›هــر اقــدام مناســبی کــه 
ــه  ــده ب ــام ش ــان انج ــتان کرم در اس
ــتانداران  ــایر اس ــه س ــو ب ــوان الگ عن

ــود.‹ ــالغ ش ــرا اب ــت اج جه
متن این نامه بدین شــرح است:

›جناب آقای رئیس جمهور
بــا ســالم جنــاب آقــای مهنــدس 
ــه  ــکارات و برنام ــا ابت رزم حســینی ب
ریــزی خوبــی که کــرده انــد، توانســته 
انــد بــا همــکاری بخــش خصوصــی و 

ــت  ــا، فعالی ــا و ارگانه ــی نهاده همدل
هــای عمرانــی در سراســر اســتان 
ایجــاد نماینــد در چندیــن ســفری کــه 
ــه  اینجانــب در ســال هــای گذشــته ب
ــول  ــن تح ــاهد ای ــتم ش ــان داش کرم
ــت  ــا و فعالی ــه ه ــورق برنام ــودم ت ب
ــای  ــان و رهنموده ــتان کرم ــای اس ه
حضرتعالــی مــی  توانــد الگویــی بــرای 

ــد. ــتان ها باش ــر اس دیگ
ــردم ســیرجان و بردســیر  ــده م نماین
در مجلــس شــورای اســالمی اعتمــاد 
اســتاندار  ابتــکارات  و  مــردم  بــه 
کرمــان مهمتریــن عامــل انتخــاب 
اســتان کرمــان بــه عنــوان الگــوی 
ســطح کشــور  در  اقتصاد مقاومتــی 
دانســت. آن طــور کــه ایســنا نوشــته 
دالیــل  از  یکــی  حســن پور  شــهباز 
اینکــه اســتان کرمــان بــه عنــوان 
ــی در کشــور  ــوی اقتصــاد مقاومت الگ
مطــرح شــده اســت را تجربــه موفــق 
اســتان در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
دانســت  قلعه گنــج  شهرســتان  در 
ــتاندار  ــی اس ــرد: عملگرای ــار ک و اظه
کرمــان، ابتــکارات و خالقیــت وی در 
اقتصــاد را مــی تــوان از عامــالن مهــم 
نام بــرد، ضمن آنکــه  انتخــاب  ایــن 
پیگیری هــای اســتاندار کرمــان بــرای 
ــهر  ــوان ش ــه عن ــج را ب ــه قلعه گن آنک
معرفــی  اقتصاد مقاومتــی  پایلــوت 
ــی  ــر نم ــم بی تاثی ــن مه ــود، در ای ش

ــم. دان
ارکان  آوردن همــه  پــای کار  از   وی 
ســخن  اســتاندار  توســط  جامعــه 
ــث  ــرد: مثل ــان ک ــان آورد و بی ــه می ب
یکــی  اســتان  اقتصــادی  توســعه 
کرمــان  اســتاندار  خالقیت هــای  از 
ــه ارکان  ــن طــرح هم ــرا ای اســت، زی
ــر مســایل اقتصــادی  ــه را درگی جامع
به گونــه ای  کــرد،  توســعه ای  و 
روحانیــت،  را  مثلــث  اضــالع  کــه 

مجلــس،  در  مــردم  نماینــدگان 
ــت و بخــش خصوصــی تشــکیل  دول

داده انــد.
ــردم ســیرجان و بردســیر  ــده م نماین
ــن  ــالمی په ــورای اس ــس ش در مجل
ــرای  ــی ب ــز واقع ــرش قرم ــردن ف ک
ــان  بخــش خصوصــی در اســتان کرم
را  دولــت   عالــی  نماینــده  توســط 
ــاب  ــن انتخ ــل ای ــر از عل ــی دیگ یک
ــرد و تصریــح کــرد: رزم حســینی  نام ب
ــوان  توانســت اســتفاده مناســبی از ت
بخــش خصوصــی در پیشــبرد اهــداف 
ــته  ــتان داش ــود در اس ــعه ای خ توس

ــد. باش
وی اســتاندار کرمــان را یــک فــرد 
پیگیــر و ســمج در اجــرای پروژه هــای 
اقتصــادی دانســت و عنــوان کــرد: 
و  قابلیت هــا  کرمــان  اســتان 
زمینــه  در  بی شــمار  ظرفیت هــای 
هــای گردشــگری، صنعتــی ومعدنــی، 
کشــاورزی و نیــروی انســانی دارد کــه 
ــی  ــد یک ــود می توان ــوع خ ــن موض ای
از برگ هــای برنــده اســتان کرمــان 

ــد. باش
و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 

بودجــه مجلــس شــورای اســالمی 
کرمــان  اســتان  تقســیم بندی 
را  اقتصــادی  منطقــه  هشــت  بــه 
یکــی دیگــر از ابتــکارات اســتاندار 
ــاب  ــل انتخ ــن دالی ــان و همچنی کرم
اســتان کرمــان تحــت عنــوان الگــوی 
اقتصاد مقاومتــی کشــور مــی دانــد 
کرمــان  اســتاندار  مطــرح کــرد:  و 
را  اســتان  از  منطقــه  هــر  توســعه 
ــزرگ بخــش  برعهــده موسســه های ب

گذاشــت. خصوصــی 
کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  وی 
اصلــی  جــزء  مــردم  بــه  نــگاه 
در  کــه  اســت  اقتصاد مقاومتــی 
اســتان کرمــان ایــن نــگاه وجــود 
دارد، اظهــار کــرد: اســتفاده از ظرفیــت 
ســرمایه های  بــه  توجــه  و  مــردم 
خــرد از اهــم اقدامــات اســتان کرمان 
بــرای اجــرای اقتصاد مقاومتــی بــوده 
ــکیل  ــا تش ــه ب ــه ای ک ــت، به گون اس
روســتایی  خــرد  صندوق هــای 
توانســت مــردم را پــای کار بیــاورد 
درخشــان  نتیجــه  می تــوان  کــه 
ــر  ــج نظاره گ ــم را در قلعه گن ــن مه ای

باشــیم.

فرمانــداری کرمــان  سرپرســت 
زائــر  هــزار   150 حــدود  عبــور 
از  اربعیــن  زیــارت  بــرای  غیرایرانــی 
کرمــان را پیــش بینــی کــرد علــی بابایــی 
در جمــع اعضــای ســتاد اربعیــن ماهــان 
اظهــار داشــت: در ســال جــاری از کرمــان 
و مســیر ماهــان عبــور حــدود 150  هــزار 
ــن  ــارت اربعی ــرای زی ــی ب ــرِ غیرایران زائ
افــزود:  مــی شــود.وی  بینــی  پیــش 
بــرای همــکاری بــا موکــب هــای پذیرایــی 
و هیئــت هــای مذهبــی در ایــن مســیر، 
ــی  ــان آمادگ ــتان کرم ــای شهرس اداره ه
ــه اعــالم  ــا اشــاره ب الزم را دارند.بابایــی ب
در  فرمانــداری  همــکاری  و  آمادگــی 
ــام  ــن ای ــروز مشــکالت در ای خصــوص ب
ــرای  ــم ب ــه داری ــا وظیف ــان داشــت: م بی
ــش  ــن همای ــر ای ــه بهت ــر چ ــزاری ه برگ
جهانــی کــه جمــع کثیــری از شــیعیان در 
آن شــرکت مــی کننــد همــکاری و کمــک 

هــای الزم را انجام دهیم.
 رییــس بهزیســتی شهرســتان 
وضــع  بهبــود  گفــت:  کرمــان 
تغذیــه کــودکان در ســن رشــد باعــث 
ارتقــاء ســالمت و بهبــود رشــد فیزیکــی و 
ــش  ــر ش ــودکان زی ــرورش ک ــی و پ ذهن
ســال مــی شــود.علیرضا احمــدی پــور بــا 
بیــان اینکــه تغذیــه عامــل اصلی ســالمت 
اســت، عنــوان کــرد: بهبــود وضــع تغذیــه 
کــودکان در ســن رشــد باعــث ارتقــاء 
و  فیزیکــی  رشــد  بهبــود  و  ســالمت 
ــش  ــر ش ــودکان زی ــرورش ک ــی و پ ذهن
ــا تاکیــد  ــور ب ســال مــی شــود.احمدی پ
بــر اینکــه توســعه پایــدار جوامــع بــه 
اظهــار  دارد،  بســتگی  ســالم  کــودکان 
گرفتــن  شــکل  دلیــل  بــه  داشــت: 
اول  ســال  در شــش  فــرد  شــخصیت 
ــاس  ــن و حس ــی از مهمتری ــی، یک زندگ

ترین دوره رشــد دوره کودکی است.
 فرمانــده ســپاه ماهــان بــا بیــان 
ــتانی از روز  ــران پاکس ــه زائ اینک
سه شــنبه وارد کشــور می شــوند گفــت: 
ــدازی  ــنبه  راه ان ــان از روز ش ــب ماه موک
زائــران  بــر  عــالوه  امســال  و  شــده 
خارجــی بــه زائــران ایرانــی هــم خدمــات 
ارائــه می شــود. ســن شــیخ علی بابایی 
ــش  ــته بخ ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــر  ــزار نف ــی از 20 ه ــرای پذیرای ــان ب ماه
پاکســتانی  شــیعیان  و  خارجــی  زائــر 
ــت: در  ــار داش ــرد اظه ــی ک ــالم آمادگ اع
ــک  ــا کم ــته ب ــال گذش ــن س ــام اربعی ای
مــردم و اهالــی روســتاهای مجــاور ایــن 
زائــر  نفــر  هــزار   15 میزبــان  موکــب 

همایــش پیاده روی اربعین بود.

گزیده ها

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
ــان در  ــتری کرم ــالف دادگس ــل اخت ــوراهای ح ــکام ش ــرای اح اج
ــای  ــه آق ــی ل ــه 960210 اجرای ــده کالس ــر دارد در خصــوص پرون نظ
ســیاوش امیــری علیــه آقــای مجیــد مالــک نیــا تعــداد 70 قلــم امــوال منقــول 
از قبیــل یخچــال، اجــاق گاز بخــاری گازی، قالــی. کــه طبــق لیســت پیوســت 
ــای  ــل آق ــت 25 درب دوم تحوی ــاد بعث ــهرک هللا اب ــان خ ش ــه آدرس کرم ب
»ســجاد امیــری گردیــده )امیــن امــوال( کــه طبــق نظریــه کارشــناس رســمی 
ــازده  ــال )ی ــغ 250/ 11/735 ری ــوال مبل ــن ام ــان ارزش ای ــتری کرم دادگس
ــی  ــال( ارزیاب ــاه ری ــزار و دویســت و پنج ــج ه ــون هفتصــد و ســی و پن میلی
ــده در  ــذا جلســه مزای ــروش برســاند ل ــده بف ــق مزای ــده اســت را از طری گردی
ــکام  ــرای اح ــر اج ــح در محــل دفت ــورخ 1396/08/23 راس ســاعت 10 صب م
ــرم  ــده محت ــور نماین ــا حض ــان و ب ــتری کرم ــالف دادگس ــل اخت ــوراهای ح ش
ــج  ــد ظــرف پن ــی توانن ــد م ــه خری ــدان ب ــردد عالقمن ــی گ ــزار م دادســتان برگ
روز قبــل از روز تعییــن شــده بــرای فــروش از امــوال مذکــور بــه آدرس فــوق 
بازدیــد و 10 درصــد قیمــت مــورد نظــر خــود را بــه حســاب ســپرده دادگســتری 
ــراه پیشــنهاد  ــه هم ــش آن را ب ــز و فی ــان واری ــزی کرم ــی مرک ــک مل ــزد بان ن
کتبــی در داخــل پاکــت درب بســته تحویــل ایــن اجــرا نماینــد بدیهــی اســت 
ــت را پیشــنهاد  ــن قیم ــه باالتری ــی شــود ک ــده شــناخته م ــده مزای کســی برن
نمایــد و در صــورت انصــراف برنــده مزایــده 10٪ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط 

ــف 1586 خواهــد شــد. م ال
دادورز اجرای احکام شــوراهای حل اختالف دادگســتری کرمان - یزدانپناه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه خانــم شــهال/ مظهــری فرزنــد جلیــل شــماره 

ــی  ــد 1343/04/20 دارای شــماره مل ــخ تول شناســنامه 35176 تاری

ــوان مالــک یــک دانــگ  ــه عن ــا جــز ســهم 1 از کل ســهم 6 ب 2990349103 ب

مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان پــالک 26/2785 بخــش 3 کرمــان، 

موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 562500 ســری الــف ســال 89 

در صفحــه 572 دفتــر امــالک جلــد 359 ذیــل شــماره 87817 ثبــت گردیــده، 

ضمــن تســلیم دوبــرگ استشــهاد محلــی تصدیــق امضــاء شــده مدعــی اســت 

ــه علــت جابجایــی مفقــود و درخواســت ســند  ــور ب ســند مالکیــت پــالک مزب

ــاده  ــک اصالحــی م ــذا باســتناد اصــالح تبصــره ی ــوده ل ــی نم ــت المثن مالکی

ــدرج در  ــخ من ــت در تاری ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آئی

ذیــل آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 

ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود ســندمالکیت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت 

ــه و  ــان مراجع ــتان کرم ــت شهرس ــه اداره ثب ــی ب ــار آگه ــس از انتش ده روز پ

ــه تســلیم  ــا ســند معامل ــه اصــل ســندمالکیت ی اعتــراض خــود را ضمــن ارائ

ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــور نس ــدت مذک ــس از م ــورت پ ــر اینص ــد در غی نماین

ــف: 712 ــدام خواهــد شــد. م/ ال ــی اق ــت المثن مالکی

96/8/1 انتشار:  تاریخ 

زاده محمود مهدی 

رئیس ثبت اســناد و امــالک منطقه 2 کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت

معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  تجـارت  و 
گفت: در چهار سـال گذشـته هشت 
 16 مسـاحت  بـه  اکتشـافی  پهنـه 
هـزار و 694 کیلومترمربـع در جنوب 
کرمـان معرفـی و به سـرمایه گذاران 
پیشـرفت  کـه  شـده  واگـذار 
100 درصـد  تـا   30 بیـن  عملکـردی 
دارنـد. محمـود اسکندری نسـب در 
جمـع خبرنگاران با اشـاره بـه اینکه 

جنـوب کرمـان رتبـه اول اسـتخراج 
در  تیتانیـوم  ذخیـره  و  کرومیـت 
داشـت:  اظهـار  داراسـت  را  کشـور 
دارای  کرمـان  جنـوب  منطقـه 
در  توجهـی  قابـل  پتانسـیل های 

اسـت. معدنـی  حـوزه 
وی بـا اشـاره بـه تالش هـای ایـن 
امـور  متولـی  عنـوان  بـه  سـازمان 
سـازی  فعـال  و  کشـف  معـادن، 
اشـتغال  ایجـاد  جهـت  در  معـادن 

بـرای مـردم و شـکوفایی اقتصادی 
منطقـه افـزود: جنـوب کرمـان رتبـه 
اول اسـتخراج کرومیـت و همچنین 
را  کشـور  در  تیتانیـوم  ذخیـره 
داراسـت. رییـس سـازمان صنعت، 
اسـتان  جنـوب  تجـارت  و  معـدن 
کرمـان با اشـاره به اینکـه در جنوب 
معدنـی  مـاده  نـوع   14 از  کرمـان 
بهره بـرداری و سـاالنه پنـج میلیـون 
تـن مـواد معدنـی تولیـد می شـود 
عنـوان کـرد: ایـن منطقـه دارای دو 
میلیـارد تـن ذخیـره زمین شناسـی 
و بیـش از 190 میلیـون تـن ذخیره 

قطعـی معدنـی اسـت.

هشت پهنه اکتشافی به سرمایه 
گذاران واگذار شد

مسووالن باید تمرکز خود

را بر صادرات بگذارند

رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکـه تـراز صـادرات کشـور منفـی اسـت گفـت: مسـووالن بایـد تمرکز خـود را 
بـر صـادرات بگذارنـد. سـیدمهدی طبیـب زاده  با اشـاره به اهمیت صـادرات در 
ارزآوری و رونق اقتصادی کشـور اظهار داشـت: وضعیت صادرات اسـتان کرمان 
خـوب اسـت امـا می توانـد خیلـی بهتـر باشـد.وی بـا بیـان اینکـه در اسـتان 
کرمـان پتانسـیل الزم از لحـاظ نیـروی انسـانی، امکانـات خـدادادی، منابـع و 
همـه عوامـل شـکل گیری یک صـادرات بزرگ و بـا تکنولوژی باال فراهم اسـت 
تصریـح کرد: متاسـفانه صـادرات به چنـد قلم خاص چون سـنگ آهن، مس، 
خرمـا، پسـته و تـا حـدودی صنایع دسـتی محدود شـده و آن ها هـم به منابع 
خـام بسـتگی دارد و میـزان کاالهـای تکنولـوژی در اقـالم صادراتی کم اسـت.

رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکـه بـه لحـاظ محدودیـت بـازار داخـل، کاهـش قـدرت خریـد و انباشـت 
کاالهـای تولیـد شـده در کشـور تنهـا راه نجـات اقتصـاد کشـور صادرات اسـت 

گفـت: مسـئوالن بایـد تمرکـز خـود را بـر صـادرات بگذارنـد.
وی با بیان اینکه متاسـفانه صادرات در سـال گذشـته و امسـال وضیت خوبی 
نداشـته اسـت افـزود: تـراز صـادرات کشـور منفـی اسـت و صـادرات با شـعار، 
ایـده و آرمـان اصـالح نمی شـود.طبیب زاده با اشـاره به اینکه نمی تـوان نرخ ارز 
را ثابـت نگهداشـت و هزینه هـای داخـل را اضافـه کرد و انتظار داشـت صادرات 
شـکل بگیـرد عنـوان کـرد: مـا نـرخ ارز را بـه قیمت ضرر کـردن صـادر کنندگان 
ثابـت نگه داشـته ایم.وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه صـادرات رقبـای جـدی در 
منطقـه و دنیـا داریـم و رقبـای مـا از منابـع ارزان قیمت تسـهیالت برخوردارند 
تصریـح کـرد: گاهـی نرخ تسـهیالت صادراتی در کشـور سـه تـا پنج برابـر رقبا 
اسـت و چـون قیمـت تمـام شـده مـا بـاال اسـت نمی توانیـم در بـازار منطقه و 

دنیـا بـا رقبا خـود رقابـت کنیم.

1۹ درصد آلومینیوم ایران در بورس عرضه می شود
تعداد یک میلیارد و 15 میلیون و 528 هزار و 830 سهم معادل 19.537 درصد سهام 

شرکت آلومینیوم ایران در بورس اوراق بهادار عرضه می شود.

در آیینی با حضور معاون اول رییس جمهور

اهدای تندیس واحد نمونه کشوری استاندارد 
به ذوب آهن اصفهان

حمیدرضـا فوالدگر نماینده 
مـردم اصفهـان در مجلس 
شـورای اسـالمی و ناظـر مجلس 
نیـز  اسـتاندارد  شـورای عالی  در 
بـا اشـاره بـه ضـرورت هماهنگی 
تمـام  بـرای  اسـتاندارد  مبحـث 
سـازمان ها گفت: بر اسـاس سند 
چشـم انداز، ایـران بایـد تـا پایان 
نخسـت  جایـگاه   1۴0۴ سـال 
علمـی، اقتصادی و فنـاوری را در 

آورد.  به دسـت  منطقـه 

ــه  ــای نمون ــر از واحده ــن تقدی  در آیی
کشــوری اســتاندارد، ذوب آهــن اصفهان 
کشــوری  نمونــه  واحــد  عنــوان  بــه 
ــل ذوب  ــد.صادقی مدیرعام ــی ش معرف
ــه  ــد نمون ــس واح ــان، تندی ــن اصفه آه
مربــوط  تقدیــر  لــوح  و  اســتاندارد 
اول  معــاون  جهانگیــری  دکتــر  از  را 

کــرد. دریافــت  رییس جمهــوری 
معــاون  حضــور  بــا  آییــن  ایــن 
محمــد  رییس جمهــوری،  اول 
شــریعتمداری وزیــر صنعــت، معــدن 
ــس  ــت ریی ــره پیروزبخ ــارت و نی و تج
ســازمان ملــی اســتاندارد، جمعــی از 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
اســتانداران و صاحبــان صنایع در ســالن 
اجــالس ســران برگــزار شــد. احمــد 
ــل ذوب آهــن کســب  ــی مدیرعام صادق
تــالش  نتیجــه  را  موفقیت هــا  ایــن 
و همــت همــه کارکنــان شــرکت بــه 
ــد  ــط تولی ــش خ ــروی زحمتک ــژه نی وی
و گفــت:  دانســت  و کنتــرل کیفیــت 
رعایــت دقیــق اســتانداردهای محصــول، 
همــکاری  تولیــد،  تنــوع  صــادرات، 

بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، 
مدیریتــی،  نظام هــای  پیاده ســازی 
امــور پژوهــش و آموزشــی و همچنیــن 
تولیــد مقاطــع جدیــد ســاختمانی و 
جملــه  از  بــاال  بــا کیفیــت  صنعتــی 
ــوازی،  ــال م ــیبدار و ب ــال ش ــی ب ناودان
میلگردهــای  و  پهــن  بــال  تیرآهــن 
ــه شــاخص های  صنعتــی متنــوع از جمل
آهــن  ذوب  معرفــی  در  تعیین کننــده 
بــه عنــوان واحــد نمونــه کیفیــت اســت. 
مهنــدس شــیرین پرور مدیــر کیفیــت 
ایــن  در  نیــز  اصفهــان  آهــن  ذوب 
ســال های گذشــته  در  زمینــه گفــت: 
ارزشــمند  و  مناســب  مشــارکت  بــا 
اســتانداردهای  تدویــن  کارخانــه، 
ملــی  اســتانداردهای  از جملــه  ملــی 
پهــن،  بــال  تیرآهن هــای  ناودانــی، 
بازنگــری  فقــره  چندیــن  و  نبشــی 
انجــام  آنهــا  تدویــن  و  اســتانداردها 
شــد و درحال حاضــر تدویــن اســتاندارد 
ریــل راه آهــن در جریــان اســت.وی 
نظام هــای  اســتمرار  شــد:  آور  یــاد 
 ،9001  ISO جملــه  از  مدیریتــی 

و   10015  ،18001  OHSAS  ،ISO14001
ــت  ــن پیاده ســازی نظــام مدیری همچنی
 17025  ISO اســاس  بــر  آزمایشــگاه 
ــکار  ــگاه هم ــه آزمایش ــذ گواهینام و اخ
دقیــق  رعایــت  اســتاندارد،  ســازمان 
اســتانداردهای ملــی ایــران در تولیــد 
بــر  صــادرات  فــوالدی،  محصــوالت 
اســاس اســتانداردهای ملــی کشــورهای 
ــه ای و  ــتانداردهای منطق ــا اس ــدف ی ه
آمــوزش،  محصــوالت،  بین المللــی 
و  محصــوالت  توســعه  و  پژوهــش 
آهــن  ذوب  محصــول،  تنــوع  ایجــاد 
ــت  ــای کیفی ــان را در رده برترین ه اصفه
ــطح  ــتانداردها در س ــده اس و رعایت کنن

کشــور قــرار داده اســت.
بــاالی  کیفیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــه چــه از نظــر ذات محصــوالت کارخان
و چــه از نظــر ظاهــری، ابــراز امیــدواری 
کــرد پروژه هــای در دســت اقــدام بــرای 
افزایــش و تنــوع کیفیــت تولیــد هرچــه 

ــد. ــام برس ــه انج ــه مرحل ــریع تر ب س
ضمــن  آهــن  ذوب  کیفیــت  مدیــر 
قدردانــی از مهنــدس یــزدی زاده معــاون 

پیشــین برنامه ریــزی و توســعه ذوب 
ــاس زاده  ــدس عب ــان و مهن ــن اصفه آه
ــرکت  ــن ش ــت ای ــین کیفی ــر پیش مدی
ذوب  کارکنــان  همــه  تالش هــای  و 
آهــن بــه ویــژه نیــروی ســختکوش 
کنتــرل  پرســنل  تولیــد،  خطــوط  در 
ــرژی،  ــزی، ان ــگاه مرک ــت، آزمایش کیفی
اخــذ  انــرژی،  و  پژوهــش  آمــوزش، 
ــه  ــت را نتیج ــه کیفی ــارات در زمین افتخ
و  بازرســان کنتــرل کیفیــت  تــالش 
نیــروی انســانی خطــوط تولیــد و دیگــر 
همچنیــن  و  پشــتیبانی  واحدهــای 
حمایت هــای همــه جانبــه مدیریــت 

ــرد. ــوان ک ــازمان عن ــی س عال

به اسـتناد مـاده 12 قانون 
ثبـت اسـناد و امـالک و 
مـواد 54 و 59 اصالحـی 
و  اسـناد  ثبـت  قانـون  نامـه  آییـن 
امـالک و همچنیـن مسـتند بـه ماده 
13 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد  ثبتـی 
سـند رسـمی در خصـوص امالکـی که 
بعلت مجهـول المالک بودن قسـمتی 
از سـهام پـالک منجر به صـدور رای به 
تنظیم اظهارنامه حـاوی تحديد حدود 
گردیـده انـد بدیـن وسـیله فهرسـت 
مـالک مجهـول المالکـی کـه در سـه 
ماهـه دوم سـال 1396 )تیـر و مـرداد 
و شـهریور( واقـع در بخـش 9 کرمـان 
مـورد تقاضـای ثبـت واقع شـده اند به 
ترتیـب پـالک و نام متقاضـی، میزان 
و نـوع ملک و مسـاحت و محل وقوع 
ملـک بـه شـرح ذیـل آگهـی می شـود:
 امالک تقاضای ثبت شده در بخش 

۹ کرمان از حوزه ثبتی شهرستان 
رفسنجان

1-پـالک 3288 فرعـی مجزی شـده 
از 975 فرعـی از 1818 اصلـی فاطمـه 
عـرب نژاد خانوکی شـماره شناسـنامه 
در  اکبـر  فرزنـد  زرنـد  صـادره   993
ششـدانگ خانه به مسـاحت 461/75 
مترمربـع واقـع در اراضـی کمـال آبـاد 
شـهر رفسـنجان خیابـان میـر افضلی 

رحمـت آبـاد کوچـه رضـوان 5
2-پـالک 4116 فرعـی مجـزی شـده 
از 37 فرعـی از 1819 اصلـی فاطمـه 
شناسـنامه  شـماره  حسـنخانی  پـور 

542 صـارده رفسـنجان فرزنـد احمـد 
مسـاحت  بـه  خانـه  ششـدانگ  در 
305 مترمربـع واقـع در اراضـی علـی 
آبـاد اربابـی رفسـنجان خیابـان معلم 

کوچـه 6
3-پـالک 1111 فرعـی مجـزی شـده 
اصلـی   1823 از  فرعـی   932 از 
علـی میرزائـی خلیـل آبـادی شـماره 
شناسـنامه 18 صادره رفسنجان فرزند 
حسـین در ششـدانگ خانه مسـاحت 
279 مترمربـع در اراضـی خلیـل آبـاد 
رفسـنجان خیابـان امـام هـادی )ع( 

کوچـه2
4-پـالک 334 فرعـی مجـزی شـده 
از 19 فرعـی از 1895 اصلـی محمدرضا 
شـماره  آبـاد  عبـاس  حسـینی  پـور 
رفسـنجان  صـادره   452 شناسـنامه 
خانـه  ششـدانگ  در  اصغـر  فرزنـد 
در  واقـع  مترمربـع   195 مسـاحت 
اراضـی قاسـم ابـاد رفسـنجان خیابان 

بسـیج کوچـه 14
5-پـالک 867 فرعـی از 2145 زهـرا 
السـادات قرشـی کرانـی شـماره ملـی 
3070222056 فرزند سـید محمدعلی 
در ششـدانگ مغـازه مسـاحت28/2 
مترمربـع واقع در شـهرک هزار واحدی 
رفسـنجان خیابان رسـول اکـرم )ص(

احمـد  اصلـی    2424 6-پـالک 
زینلـی داورانـی شـماره شناسـنامه 11 
صـادره رفسـنجان فرزنـد میرزامحمد 
 420 مسـاحت  خانـه  ششـدانگ  در 
رفسـنجان  شـهر  در  واقـع  مترمربـع 
اقتصـاد نـواب جنـب کارخانـه  خیابـان 

ثبـت  قانـون  مـاده 16  بموجـب  لـذا 
چنانچه شـخص یا اشـخاص حقیقی 
یـا حقوقـی نسـبت بـه هـر یکـی از 
امـالک مـورد تقاضـای ثبـت در ایـن 
آگهـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن نوبـت 
انتشـار آگهـی حداکثـر ظـرف 90 روز 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت 
امـالک رفسـنجان تسـلیم  و  اسـناد 
و رسـید دریافـت نماینـد. همچنیـن 
اسـاس  بـر  بایسـت  مـی  معتـرض 
تبصـره 2 مـاده واحـده قانـون مربـوط 
ثبتـی  هـای  پرونـده  اعتراضـات  بـه 
مصـوب 1373 ظـرف مـدت یـک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتـراض به اداره ثبت 
دادخواسـت الزم در ایـن خصورصـر را 
بـه دادگاه صالـح تقدیم و رسـید آن را 
بـه اداره ثبت تسـلیم نماید. همچنین 
در صورتـی کـه قبـال بیـن معتـرض و 
متقاضی ثبت قبل از انتشـار نوبت اول 
ایـن آگهـی دعوایـی در ایـن خصوص 
در جریـان باشـد مـی بایسـت ظـرف 
مـدت 90 روز گواهـی دادگاه مشـعر بر 
جریـان دعـوی را از دادگاه اخـذ و بـه 
اداره ثبـت ارائـه نمایـد و اال حـق وی 
سـاقط و ادامـه عملیـات ثبتـی بنـام 

متقاضـی جریـان خواهـد یافـت.
م الف 679

      96/8/1  : اول  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 
96/9/1  : دوم  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 
محمـد آرمان پور- رئیس ثبت اسـناد 

و امالک رفسنجان

اگهی ابالغ دادرسیآگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۳۹6 حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان
 بدینوســیله علــی حاجــی حســنی فرزنــد اکبــر 2- یدالــه حســن نظــری 
فرزنــد علــی بــه ادرس مجهــول المــکان ابــالغ مــی گــردد مبنــی بــر اینکــه 
اقــای حســین دهقانیــان فرزنــد ماشــااله دادخواســتی بــه خواســته  الــزام تنظیــم 
ســند خودروســواری بــه شــماره پــالک 974 س 18 ایــران 64 علیــه شــما بــه ایــن 
شــورا تقدیــم کــه بکالســه 960/1868 ثبــت و بــرای روز ســه شــنبه مــورخ 96/8/30 
ســاعت 10:00در وقــت تعییــن شــده در شــورای حــل اختــالف شهرســتان بــم حاضــر و 
در غیــر ایــن صــورت تصمیــم مقتضــی برابــر مقــررات اتخــاذ خواهــد شــد.م/الف163

رییس شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بم

اگهی ابالغ دادرسی
 بدینوسـیله بـه  خانـم خدیجـه تـرک ابـادی بـه ادرس مجهـول المـکان ابـالغ 
مـی گـردد مبنـی بر اینکـه شـرکت تعاونی اعتبـاری ثامـن االئمه دادخواسـتی 
بـه خواسـته مطالبـه علیـه شـما به این شـورا تقدیم کـه بکالسـه 950495 ثبت و بـرای روز 
96/8/16 سـاعت 15:00 در وقت تعیین شـده در شـورای حل اختالف شهرستان بم حاضر و 

در غیـر ایـن صـورت تصمیم مقتضـی برابر مقـررات اتخـاذ خواهد شـد.م/الف167
رئیس شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  محمــود  فرزنــد  دامغانــی  رضــا  خانــم  اقــای/ 
960650مــورخ   شــماره  دادخواســت  بشــرح   3110989514
1396/7/24توضیــح داده شــادروان  محمــود دامغانــی فرزنــد غالمحســین 
وراثــت  و  شــده  فــوت  95/9/17درشــهر  کرمــان  درتاریــخ   67 بشناســنامه 

از: عبارتند/عبارتســت  وی  الفــوت  منحصرحیــن 
1-  عصمت خراسانی نژاد فرزند محمد به ش ش   355 همسر متوفی

2-  نسرین دامغانی فرزند   محمود به ش 137   فرزند متوفی
3-  رضا دامغانی  ف محمود به ش ش 868 فرزند متوفی
4-  بهزاد دامغانی ف  محمود به ش ش 990 فرزند متوفی

ــود  ــی ش ــی م ــارمحلی آگه ــای کثیراالنتش ــه ه ــت در روزنام ــک نوب ــب ی لذامرات
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد 
ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
گواهــی صادرخواهــد شــد وهــر وصیتنامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از 

ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبارســاقط اســت. م/الــف162
 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم 

آگهی حصروراثت
آقــای/ خانــم علــی دهقانــی پشــترودی دارای شناســنامه 39 بشــرح 
دادخواســت شــماره 960670مــورخ 25/7/1396توضیح داده شــادروان  مژده 
دهقانــی پشــترودی فرزنــد علــی بشناســنامه 3100320451 درتاریخ 22/8/95درشــهر بم 

فــوت شــده ووراثــت منحصرحیــن الفــوت وی عبارتند/عبارتســت از:
1-  علی دهقانی پشترودی فرزند ابراهیم به ش ش  39 پدر متوفی

2-  معصومه حسین زاده پشترودی فرزند  علی به ش 45  مادر متوفی
3- علی دهقانی پشترودی  ف عباس  به ش ش 3100014524 همسر متوفی

4-  علی دهقانی پشترودی  ف عباس  به ش ش 1 مادر متوفی
ــود  ــی ش ــی م ــارمحلی آگه ــای کثیراالنتش ــه ه ــت در روزنام ــک نوب ــب ی لذامرات
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد 
ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
گواهــی صادرخواهــد شــد وهــر وصیتنامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن 

موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبارســاقط اســت. م/الــف165
 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم 

آگهی مزایده مال غیرمنقول – نوبت دوم
 اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرانـی 
کالسـه 960124 ، ملـک تجـاری واقـع در خیابـان هـزار و یـک شـب بعـد 
از کوچـه 7 مجتمـع تجـاری صحـرا بـه شـماره پـالک ثبتـی 2115 و 2116 بخـش 4 
دارای دو سـند ادغام شـده مالکیت که توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری به میزان 
119.821.750.000 ریـال تقویـم و ارزیابـی شـده اسـت را با مشـخصات : اسـکلت فلزی، 
نمـا ترکیبـی از ورقهـای کمپوزیتـی الومینیـوم و چـوب اچ پـی ال کف، سـنگ و پارکت و 
سـرامیک، دیوارهـا شـامل سـنگ - کاغـذ دیـواری ، گـچ و رنـگ روغنی و سـایر مصالح 
تزئینـی ، دارای دو دسـتگاه اسانسـور ، راه پلـه، از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند لذا 
طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمـن بازدیـد از ملـک موصـوف ظـرف مـدت 5 روز تاقبل از 
روز برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را بانضمـام 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی کـه 
بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری بشـماره 2171293951000 واریـز خواهند نمـود در پاکت 
در بسـته تحویـل اجـرای احـکام نماینـد. جلسـه مزایـده راس سـاعت 9 صبـح مورخـه 
1396/08/13 بـا حضـور نماینـده دادسـتان منعقـد و شـخصی برنده مزایده خواهد شـد 
کـه باالتریـن مبلـغ را پیشـنهاد نمـوده باشـد. در صـورت انصـراف برنـده مزایـده، مبلـغ 

واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. م الـف 1588
شعبه 4 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – ذکائی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر پیام دیروز
استان ها صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه »اصفهان امروز«از باالتر 
بودن میانگین قیمت مسکن در اصفهان خبر 

داد . 

روزنامه »باختر« از تامین گازبرای فصل 
سرد این استان خبر داد.

روزنامه »خراسان شمالی« از 
بی برنامگی برای بیکاری فصلی خبر داد. 

روزنامه »سپهر غرب« ازمعضل 
فرسودگی ناوگان باری در همدان خبر داد.

روزنامه »افسانه« در گزارشی به بهره 
برداری تصفیه خانه صدرا در سال آینده خبر 

داد.

روزنامه »پیام عسلویه« در گزارشی 
به وضعیت شهر ُشنبه پس از 4 سال از زلزله 

پرداخت.

روزنامه »پیام آشنا« از تعطیلی مراکز 
غیرقانونی عرضه گاز)ال.پی.جی(در ساوجبالغ 

خبر داد.

روزنامه »سرخاب« از افزایش آلودگی 
بصری در اردبیل خبر داد.

روزنامه »خبر شمال« در گزارشی 
به آغاز مذاکرات راه اندازی تراموا در رشت 

خبر داد. 

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
5برنامه شهردار منتخب بیرجند خبر داد. 

روزنامه »کاغذ وطن«  از نرخ باالی 
معلولیت در مناطق جنوبی استان کرمان خبر 

داد . 

روزنامه »پیام سپیدار« از گازرسانی 
به واحد های صنعتی و کشاورزی البرز خبر 

داد. 

اصفهان

کرمانشاه

خراسان شمالی

همدان

فارس

هرمزگان

البرز

 آذربایجان 
شرقی

مازندران

خراسان جنوبی

جنوب کرمان 

البرز
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 برترین های حیات وحش در هفته ای که گذشت
در گزارش زیر تصاویر منتخب هفته از حیات وحش را مشاهده می کنید که 

همگی در هفته ای که گذشت به ثبت رسیده اند.
رویترز

نگاه

عکس نشنال جئوگرافیک کودکان منطقه »توندرا« در روسیه را نشان می دهد که در مقابل دوربین عکاس ۳۴ سال پیش؛ آغاز عملیاتی با رمز »یاهللا یاهللا یاهللا«   ایرنا



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1021 | دو شنبه 1 آبان 1396

10
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پیام
در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهایبین الملل 

رسانه های مختلف جهان را ببینید

روزنامه 8صبح به انفجار روز شنبه در 
دانشگاه نظامی مارشال فهیم شهر کابل 

پرداخته است. 15 دانشجوی نظامی قربانی 
حمله طالبان شدند.

خبرگزاری سی ان ان در صفحه اول 
خود به گفته های رهبر اعتراضات کاتالونیا و 

انتخابات پارلمانی در ژاپن پرداخته است.

روزنامه نیویورک تایمز به بیماری 
ابوال در کشورهای آفریقایی پرداخته است. 

بیماری ابوال تاکنون جان هزاران نفر را گرفته 
است.

خبرگزاری شین هوا به نوزدهمین 
کنگره حزب کمونیست چین اشاره کرده است. 

انتخابات نوزدهمین کنگره حزب کمونیست 
چین مورد تایید رهبر حزب قرار گرفته است.

روزنامه آبزرور در شماره روز یکشنبه خود 
به مساله استقالل طلبی کاتاالن ها از دولت 

مرکزی در مادرید پرداخته است.

خبرگزاری دویچه وله مدعی شده 
است که آلکسی ناوالنی به دستور پوتین آزاد 

شده است. ناوالنی رهبر شورشهای ضد دولتی 
در روسیه است.

گلف نیوز در آخرین شماره این هفته 
خود به حمله داعش در افغانستان به مسجد 
امام زمان کابل پرداخته است.  در این حمله 

72 نماز گزار کشته شدند.

خبرگزاری اسپوتنیک در سر صفحه 
خود به آخرین تحوالت در سوریه و اظهارات 
سی آی ای در واکنش به رهبر کره شمالی 

و موج اعتراضات در کاتالونیای اسپانیا اشاره 
کرده است.

روزنامه االهرام در تیتر خود به دیدار 
عبدالفتاح السیسی رییس جمهور این کشور و 
امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه پرداخته 
است. این دیدار روز سه شنبه در پاریس انجام 

خواهد شد.

سایت خبری یورو نیوز از زبان رهبر 
اعتراضات کاتالونیا نوشت: »بدترین حمله 

از زمان فرانکو«کاتاالن ها همچنان در مقابل 
دولت اسپانیا ایستادگی می کنند.

خبرگزاری فرانس 24 در سایت خود 
به انتخابات  پارلمانی ژاپن اشاره کرده است. 

فرانس 24 شانس پیروزی شینزو آبه نخست 
وزیر فعلی ژاپن را برای تصدی دوباره این 

پست زیاد می داند.

خبرگزاری رویترز در سر صفحه خود 
عالوه بر پرداختن به بحران کاتالونیا، مدعی 

شده است که جیمی کارتر رییس جمهور اسبق 
آمریکا در پی سفر به کره شمالی است.

افغانستان

آمریکا

آمریکا

چین

لندن

آلمان

امارات

روسیه

مصر

اروپا

فرانسه

لندن
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ورزش

جدول

جایگاه چهارمی قاره کهن به ایران رسید
تیم ملی الف والیبال ساحلی ایران با پذیرش شکست برابر قطر یک به عنوان 

چهارمی تور آسیایی اندونزی دست یافت.

باز در فوتبال روی چهره منشور شهروندی 
خنجر کشیدید!

ــوک  ــا ش ــی ب ــک روز معمول ــاره ی دوب
ــب در  ــی عجی ــدور حکم ــزرگ از ص ب
بدنــه فدراســیون فوتبــال بــه روزی 
ــد.  ــدل ش ــال ب ــرای فوتب ــی ب جنجال
ایــن بــار بــه دلیــل انتشــار چنــد 
تصویــر و فیلــم از دو بازیکــن ســرخابی 
در حــال قلیــان کشــیدن ، ایــن دو نفــر 
ــازی در تیــم هــای شــان محــروم  از ب
شــده انــد. فیلــم هایــی کــه اقــال هفتــه 
ای اســت مــدام دســت بــه دســت 
از  امــا یــک روز بعــد  مــی شــوند 
اعتــراض تراکتورســازی بــه محرومیــت 

در  کــه  اتفاقــی  بــرای  بازیکنــش 
ــت ،  ــاده اس ــان افت ــم ش ــن تی رختک
ــی در  ــتور موقت ــا دس ــده ت ــبب ش س
ایــن بــاره صــادر شــود و فعــال دو یــار 
قرمــز و آبــی هــم از بــازی در تیــم 

ــوند. ــروم ش ــان مح ــای ش ه
آن طــور کــه خبــر آنالیــن نوشــته ایــن 
البتــه اولیــن بــار نیســت که فدراســیون 
فوتبــال بــه بهانــه برخــورد بــا ناهنجاری 
ــی  ــه حــوزه های ــی ورود ب ــای اخالق ه
ــی دلیــل  ــا هجمــه ای ب ــد تنه مــی کن
را علیــه فدراســیون فوتبــال بــه همــراه 

دارد. تــا دلتــان بخواهــد از دوره محمــد 
ــی شــود از  ــن ســمت م ــه ای دادکان ب
ــه برخوردهــا ردیــف کــرد. از  ایــن نمون
گیرهــای بــی دلیــل و برخــورد کمیتــه 
ای کــه بــا مــدل موهــای بازیکنــان یــا 
ــن  ــی شــد و ای ــای شــان م ــش ه ری
ــوت ،  ــای خل ــای اندرزه ــه ج ــا را ب ه
رســانه ای مــی کردنــد تــا همیــن 
محســن  کــه  پیــش  وقــت  چنــد 
ــرش  ــر همس ــرای تصاوی ــروزان را ب ف
ــت  ــم محرومی ــا حک ــتاگرام ب در اینس
مواجــه شــد ،در بیشــتر مــوارد احکامــی 

ــه معــروف و  ــر ب ــت »ام ــه ماهی ــه ب ک
ــد در  ــده ان ــادر ش ــر« ص ــی از منک نه
ــه شــهروندی  ــه اصــول اولی ــض ب تناق

ــد. ــوده ان ب
بیاییــد آخریــن حکــم صــادر شــده 
ــار  ــن ب ــم. ای ــر بررســی کنی ــار دیگ را ب
نوبــت رســیده اســت بــه وریــا غفــوری 
ــی کــه  و محســن مســلمان. دو بازیکن
ــد.  ــته ان ــئوالنه داش ــر مس ــاری غی رفت
بــه مکانــی عمومــی رفتــه انــد و اگرچــه 
ســعی کــرده انــد خیلــی پنهانــی قلیــان 
بکشــند ، شــکار پاپاراتــزی شــده انــد و 
ــت.  ــده اس ــانه ای ش ــان رس تصاویرش
قلیــان کشــیدن و اســتعمال دخانیــات 
دوپینــگ  نــه   ، اســت  جــرم  نــه 
محســوب مــی شــود و نــه برایــش در 
هیــچ یــک از قوانیــن فوتبــال مجازاتــی 
ــن  ــه ای ــه شــده اســت ک در نظــر گرفت
انجامــش  بــه  تعهــدی  بازیکنــان 

ــند. ــته باش داش

آن هــا امــا بــه عنــوان ورزشــکاران 
عــرف  از  خــارج  کاری  ای  حرفــه 
عرفــی  از  خــارج  انــد.  داده  انجــام 
کــه البتــه مبتــال بــه جامعــه مــان 
شــده اســت و تقریبــا همــه مــی 
دانیــم بیشــتر ورزشــکاران مــان مثــل 
ــی  ــه انجامــش م ــراد جامع بیشــتر اف
دهنــد. نجــام ایــن رفتــار از ســوی 
ایــن بازیکنــان امــا موجــی از برخــورد 
ایــن  بــرای  اجتماعــی  نکوهــش  و 
دو را بــه همــراه داشــت و حســابی 
ســرخورده شــان کــرده بــود تــا اینکــه 
ــد.  ــرا ش ــال وارد ماج ــیون فوتب فدراس
حکــم محرومیــت ایــن دو بازیکــن از 
همراهــی تیــم هــای شــان کــه دقیقــا 
ــدام  ــاس ک ــر اس ــت ب ــخص نیس مش
بنــد از قانــون مجــازات هــای فوتبالــی 
بــرای شــان در نظــر گرفتــه شــده 
ــان  ــر قهرم ــن دو نف ــا از ای اســت ، تنه

ــازد. ــی س م

آن هـا حـاال قربانـی جدیدتریـن خنجـری هسـتند کـه 
بر صـورت »منشـور حقـوق شـهروندی« رییـس جمهور 
کشـیده شـده اسـت. کاری کـه متاسـفانه در فدراسـیون 
فوتبـال دارد بـه یـک رویـه بـدل مـی شـود. از روزی که 
مهـدی رحمتی قربانـی اصرار یک هـوادار در اردوی خارج 
از ایـران بـرای عکـس یـادگاری شـد تـا امـروز کـه ایـن 
حکم صادر شـده اسـت ، هر بـار تصمیماتـی را می بینیم 
کـه بعـد از اعمال شـان چـون در تضاد با حقوق انسـانی 
هسـتند ، فدراسـیون در نهایت مجبور بـه عقبگرد خواهد 
شـد و هـر بار ایـن عقب نشـینی قبـح رفتارهای بـدی را 

مـی شـکند کـه در جامعـه نکوهش می شـوند. 

وزنهفوتبال
 برداری

پـارس  تیـم  سـرمربی 
اعـالم کـرد  جـم  جنوبـی 
مجموعـه  یـک  وقتـی 
گیـرد،  مـی  نتیجـه 
شـایعاتی ماننـد جادوگـری و ... بـه سـراغش مـی 
آیـد. مهـدی تارتـار در گفت و گـو با خبرنـگار »ورزش 
سـه« دربـاره پیـروزی سـه بـر صفـر پـارس جنوبـی 
مقابـل ذوب آهـن و تثبیـت صدرنشـینی در لیـگ 
برتـر عنـوان کـرد: مـا مـی دانیم کـه پتانسـیل باالیی 
داریـم اما دوسـت دارم منطقی حرف بزنیـم. از اهالی 
فوتبـال و مـردم خونگـرم اسـتان بوشـهر مـی خواهم 
کـه بداننـد مـا اولیـن سـال حضورمـان در لیـگ برتر 
اسـت و نبایـد شـرایط خـود را بـا تیـم هـای متمولی 
مثـل پرسـپولیس، اسـتقالل، سـپاهان ، ذوب آهـن 
... قیـاس کنیـم. حتـی در مقایسـه بـا تیمـی مثـل 
سـپیدرود هـم مـا عقـب تـر هسـتیم. چـون آن تیم 
از نظـر سـابقه شـرایط بهتـری دارد. من فکـر می کنم 

نبایـد انتظـارات از تیـم مـا بـاال بـرود. پـارس جنوبی 
یـک تیـم نوپا اسـت و بایـد همه این مسـائل در نظر 
گرفتـه شـود.وی ادامـه داد: بـا وجـود مسـائلی که در 
بـاال گفتـم، وقتـی مـی توانیـم چنیـن نمایشـی ارائه 
داریـم و مقابـل اسـتقالل و نفـت آبـادان و ذوب آهن 
و ... خـوب کار کنیـم، پـس این توانایی خـود را ادامه 
مـی دهیـم و امیـدوار هسـتیم روزهای بهتـری را نیز 

تجربـه کنیـم.
سـرمربی پـارس جنوبـی جـم بـا اشـاره بـه بـدون 
شکسـت مانـدن تیمـش بیـان کـرد: مـا این رونـد را 
از سـال گذشـته داشـتیم. پارسـال از هفتـه هفتـم و 
هشـتم نباختـه بودیـم تـا آخریـن بـازی کـه قهرمان 
شـدیم. شـخصیت نباختـن در تیـم مـا از سـال قبل 
شـکل گرفـت. بازیکنـان مـی داننـد نبایـد بـه راحتی 
ببازنـد و این تفکر به بازیکنان القا شـده اسـت. حتی 
امسـال بازیکنـان قدیمـی بـه جدیدها مـی گفتند ما 
عـادت بـه باخـت نداریـم و نبایـد شکسـت بخوریم.

ــوش  ــی پ رکوردهــای مل
کیلوگــرم   94 دســته 
تمرینــات  در  ایــران 
در  زیــادی  امیــدواری 
میــان اعضــای تیــم بــه وجــود آورده اســت. 
ســهراب مــرادی،  وزنــه بــردار دســته 94 کیلوگــرم 
ــه  ــت ب ــال محرومی ــد س ــد از چن ــه بع ــران ک ای
دلیــل اســتفاده از مــواد نیــروزا در المپیــک 2016 
بازگشــت باشــکوهی بــه روی تختــه داشــت، ایــن 
روزهــا خــودش را بــرای حضــور در مســابقات 

جهانــی 2017 آمریــکا آمــاده مــی کنــد.
دارنــده مــدال طــالی المپیــک ریــو در بــازی هــای 
ــرم  ــا 413 کیلوگ داخــل ســالن آســیا توانســت ب
ــام خــود را در  در مجمــوع رکوردشــکنی کــرده و ن
ــت  ــان ثب ــرداری جه ــه ب ــای وزن ــدول رکورده ج
کنــد.او حــاال بــه همــراه ســایر وزنــه بــرداران خــود  
ــکا  ــی آمری ــابقات جهان ــاده مس ــر آم را در بابلس

مــی کنــد. ســهراب مــرادی در رکوردگیــری هــای 
داخلــی تیــم ملــی توانســته وزنــه هــای ســنگینی 
را بــاالی ســر ببــرد کــه ایــن مســاله بــا واکنــش 
ســایت هــای خارجــی هــم همــراه بــوده اســت.

در شــرایطی کــه بــا توجــه بــه غیبــت 9 کشــور در 
مســابقات جهانــی 2017 در آذرمــاه ســال جــاری 
ــرای  ــی رســد ســهراب کار ســختی ب ــر نم ــه نظ ب
ــد در  ــدال طــال داشــته باشــد، بای ــه م رســیدن ب
انتظــار یــک رکوردشــکنی جدیــد ایــن وزنــه بــردار 
ــی  ــم مل ــی از اردوی تی ــم های ــار فیل باشیم.انتش
ــهراب  ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــرداری نش ــه ب وزن
مــرادی وزنــه 240 کیلوگرمــی کــه 8 کیلوگــرم 
ــم  ــت را ه ــان اس ــرب جه ــورد دوض ــتر از رک بیش
ــا  ــه ب ــاق ک ــن اتف ــت. ای ــرده اس ــر ب ــاالی س ب
ــراه  ــی هم ــم مل ــای تی ــب اعض ــویق و تعج تش
بــوده، چنــد بــاری در اردوهــای تیــم ملــی تکــرار 

شــده اســت.

واکنش سرمربی صدرنشین لیگ برتر
به جادوگری!

در انتظار یک رکوردشکنی خارق العاده
در آمریکا

ــه یازدهــم لیــگ بلژیــک  ــم شــارلوا در هفت تی
ــک  ــک ی ــه تســاوی ی ــم لوکــرن ب ــه تی در خان
دســت یافــت و در رده دوم باقــی مانــدکاوه رضایــی 
در ایــن دیــدار ۹0 دقیقــه بــرای شــارلوا بــازی کــرد

وحید هاشمیان تماشاگر دیدار هامبورگ 
و بایرن مونیخ

تمریــن  در  حیــدری  خســرو  از  تصویــری 
اســتقالل بعــد از مصدومیــت در بــازی بــا 

مازنــداران نســاجی 

نتایج دور برگشت مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا

سهشنبه 25 مهر 1396
پرسپولیس ایران2-2الهالل عربستان 

)الهالل در مجموع با برتری 6-2 فینالیست شد(

چهارشنبه 26 مهر 1396
ــی  اوراواردز ژاپــن10– شــانگهایچین)تیم ژاپن

در مجمــوع بــا برتری 2-1 فینالیســت شــد(

برنامه دربی 89
جمعه 4 آبان 96

پرسپولیس - استقالل تهران

برنامه بازی های لیگ برتر

هفته یازدهم
پارس جنوبی جم - سپیدرود

استقالل تهران – نفت تهران

استقالل خوزستان – سیاه جامگان

پدیده خراسان – فوالد خوزستان

تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن

صنعت نفت آبادان- گسترش فوالد تبریز

فوالد مبارکه سپاهان- پیکان تهران

سایپا تهران – پرسپولیس

هفته دوازدهم
پرسپولیس – پدیده خراسان

پیکان تهران- صنعت نفت آبادان

سپیدرود رشت - ذوب آهن اصفهان

گسترش فوالد تبریز - استقالل خوزستان

فوالد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی تبریز

نفت تهران – سایپا تهران

سیاه جامگان مشهد – استقالل تهران

فوالد خوزستان - پارس جنوبی جم

هفته سیزدهم
جمعه 3 آذر 96

تراكتورسازی تبریز-یپیدرود رشت

پدیده مشهد-نفت تهران

استقالل خوزستان-پیكان تهران

نفت آبادان-سپاهان اصفهان

شنبه 4 آذر 96

پارس جنوبی جم-پرسپولیس

سایپا تهران-سیاه جامگان مشهد

ذوب آهن اصفهان-فوالد خوزستان

استقالل تهران-گسترش فوالد تبریز

نتایج هفته نهم لیگ یك
دوشنبه 24 مهر 1396 

خونه به خونه مازندران 0-0 ماشین سازی 

تبریز

  شهرداری تبریز 0-1 نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر 0-0 فجرسپاسی شیراز

گل گهر سیرجان 1-2 ایران جوان بوشهر

ملوان بندرانزلی 1-0 آلومینیوم اراک

مس کرمان 1-0 نساجی مازندران

اکسین البرز 1-1 مس رفسنجان

راه آهن تهران 0-1 صبای قم

آینده سازان برق جدید شیراز 2-0 بادران تهران

برنامه بازی های لیگ یك
هفته دهم

بادران تهران - شهرداری ماهشهر

نســاجی مازنــدران - آینده ســازان بــرق 

ــیراز   ــد ش جدی

ماشین سازی تبریز - اکسین البرز

مس رفسنجان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - خونه به خونه مازندران

نفت مسجد سلیمان - گل گهر سیرجان

فجرسپاسی شیراز - راه آهن تهران

صبای قم - شهرداری تبریز

ایران جوان بوشهر - ملوان بندرانزلی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 سرگرمی

افقی
1- از دانشمندان علم اقتصاد - 

خودکامگی

2- پرگوی - ماده تبلور پذیر شیرین - 

خاندان

3- شکاک - آشوبگر

4- موش خرما - هر عامل مزاحمی که 

کار یک سیستم را مختل کند - میان

5- فانی - اصطالحی در علم اقتصاد 

که به کاالهایی که مستقیمًا مصرف 

نمی شوند، اطالق می گردد

6- درخت شکن - نتیجه گیری ها

7- گشوده - شهر توت - زیارت کننده - 

انتظام دهنده

8- کنجد کوبیده - بخشش - پول ژاپن 

- زنبور عسل

9- هر چیز تلخ و سمی - لقب پادشاهان 

فرانسه - حرف درد - حرف صریح

10- از انواع اوراق بهادار - ارزش

11- اثری به قلم »ژان ژاک روسو« 

نویسنده فرانسوی - هم سخنان

12- تکه پارچه - شهر مذهبی نزدیک 

تهران - پادشاهان

13- استفاده از مخارج و مالیات دولت 

برای هدف های معین اقتصاد کالن - به 

اقتصادی که با سطح ثابت قیمت ها و 

مقادیر وسیع منابع بهره برداری نشده 

مواجه است، اطالق می شود

14- تصدیق آلمانی - حیله گر - ورمی که 

در بن ناخن پیدا شود

15- بی نوا - ساده لوح

عمودی 
1- دخان - جسمی که سطح های جانبی 

آن موازی یکدیگر است

2- عمل واردشدن - درخشنده - متکبر

3- ناتوان - تلخ تازی - مرکب دان - 

قدر و مرتبه

4- درودگری - نام کوچک »مترلینگ« 

نویسنده بلژیکی خالق اثر »در پیشگاه 

خدا«

5- سوبسید - عالمت مفعولی - گروه 

ورزشی

6- باران اندک - از حشرات - بدون 

دستور

7- ناگهانی - رساله دکترا - اوزان هفت 

مثقالی

8- نقش هنری - نمایشنامه نویس - از 

اقوام ایرانی

9- منسوب به جهان دیگر - »یک« 

عامیانه - اقتصاددان انگلیسی متولد 

1883 میالدی و صاحب اثر »نظریه 

عمومی درباره اشتغال، بهره و پول«

10- علم ترتیب تاریخ و جدول شرح 

وقایع - لحظه ای - ورزش مادر

11- دنباله رو - برجستگی ته کفش - 

مشهور

12- سرخ رگ - مصیبت دیده

13- صندوقچه - پرده در - حرف 

همراهی - آن طرف

14- دوستی - کانون عشق و احساسات 

- تند مزاج

15- پرتیراژترین روزنامه اقتصادی ایران 

- آسانی

جدول شماره 1021

سودوکو شماره 1021

پاسخ سودوکو شماره 1020

و  ســاده ترین  از  یکــی  بادمجــان  ماکارونــی 
خوشــمزه ترین غذاهــای گیاهــی اســت کــه 
می توانیــد در فصــل تابســتان تهیــه کنیــد. فقــط 
بایــد بادمجــان خــرد شــده را خــرد کنیــد و 
همــراه بــا ســیر، گوجــه و زیتــون نگینــی شــده 
تفــت بدهیــد. تــا همیــن جــا ســس ماکارونــی 
شــما آمــاده اســت. ایــن ســس را می توانیــد بــا 
ماکارونــی رشــته ای یــا هــر نــوع پاســتای 

دیگری که دوست دارید سرو کنید.
ــا  ــرای گیاهخواره ــط ب ــان فق ــی بادمج  ماکارون
نیســت. هــر کســی کــه از عالقه منــدان بادمجــان 
باشــد یــا بخواهــد در برنامــه غذایــی اش تنوعــی 
ایجــاد کنــد می توانــد ماکارونــی بادمجــان را 
امتحــان کنــد. البتــه اگــر دوســت داریــد حتمــًا 
ــی شــما گوشــت داشــته باشــد  ســس ماکارون
می توانیــد مقــداری گوشــت چرخکــرده هــم بــه 
ســس ماکارونــی بادمجــان اضافــه کنیــد. بــرای 
عطــر و طعــم بیشــتر، ایــن غــذای خوشــمزه را 
همــراه بــا پنیــر پارمــزان، جعفــری و ســاالد 

کاهو سرو کنید.

طــرز تهیــه: یــک قابلمــه آب را بگذاریــد روی گاز 
ــه ای  ــل تاب ــون را داخ ــن زیت ــد. روغ ــا بجوش ت
بریزیــد و آن را هــم روی شــعله قــرار دهیــد تــا 
داغ شــود.بادمجان را خــوب بشــویید. کالهــش را 
ــی  ــکل نگین ــه ش ــپس آن را ب ــد. س ــدا کنی ج
خــرد کنیــد. بادمجــان خــرد شــده را داخــل 
ــت  ــه تف ــدود 5 دقیق ــد و ح ــن داغ بریزی روغ
بدهیــد تــا نــرم شــود. ســپس ســیر خــرد شــده 
را اضافــه کنیــد و 30 ثانیــه دیگــر تفــت بدهیــد 

تا بادمجان معطر شود.
ــد.  ــی خــرد کنی ــه صــورت نگین ــم ب گوجــه را ه
هســته زیتون هــا را خــارج و آن هــا را خــرد 
ــل و  ــک، فلف ــه، نم ــون، گوج ــال زیت ــد. ح کنی

فلفــل قرمــز را روی بادمجــان بریزیــد. 2–3 
قاشــق آب هــم بــه مخلــوط اضافــه کنیــد. 6–7 
دقیقــه بــه تفــت دادن ادامــه دهیــد تــا گوجه هــا 

نرم شوند.
ــی رشــته ای را  وقتــی آب جــوش آمــد، ماکارون
طبــق دســتور موجــود روی دســته بنــدی بپزیــد 
ــده را در  ــه ش ــی پخت ــد. ماکارون ــش کنی و آبک
ظرف هــای ســرو تقســیم کنیــد و روی هــر 
کــدام مقــداری از ســس بادمجــان تهیــه شــده 

را با قاشق بریزید.
ماکارونــی بادمجــان را بــا جعفــری خــرد شــده 
ــن  ــزان( تزیی ــر پارم ــل پنی ــورت تمای )و در ص

کنید.

ماکارونی بادمجان

به محض این که رازی میان دو  عاشق به وجود آید٬ به محض این که یکی فکرش را از 
دیگری پنهان کند٬ جذابیت عشق از  میان می رود و   سعادت ویران می شود. خشم٬ بی 
انصافی٬ حتا شیطنت قابل گذشتند؛ اما پنهان کاری عنصری بیگانه وارد عشق می کند که 
ماهیت آن را تغییر می دهد و پالسیده اش می کند.
کتاب آدلف  نویسنده : بنژامین_کنستان

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: اجتنـاب کـردن از ابـراز احساسـات اگرچـه راحتـی و 
آسـایش تان را بـه همـراه دارد، امـا در طوالنـی مـدت اسـتراتژی 

خوبی نخواهد بود.
اردیبهشـت: هم اکنون شـما باید چیزهای مهمی راجع به روابط 
دوسـتانه تان بفهمیـد و تنهـا کاری کـه بایـد بکنید این اسـت که 

بفهمید اطرافیان تان چگونه عشقشان را به شما ابراز می کنند.
خـرداد: باوجـود اینکـه امـروز بـه فکـر تفریـح و خوشـگذرانی 
هسـتید، ولـی فعـالً وقت کار کردن اسـت. شـما کارهـای خیلی 
زیـادی بـرای انجـام دادن دارید و به راحتـی نمی توانید همه آنها 

را تمام کنید.
تیـر: طـی چند هفتـه آینـده فرصت هـای زیادی بـرای تفریح 
کـردن پیـدا خواهیـد کـرد. تمایـل شـما بـه ریسـک کـردن 
و  داشـتن  تفریـح  بیـن  دوگانگی هـای  تمـام  بـه  می توانـد 

نداشتن معنا دهد.
مـرداد: عقـل و دلتـان با هـم متعارضند و هر کدام حـرف خود ر 
می زننـد! امـا در نهایـت بـه حـرف دلتـان گوش می دهید. شـما 
بایـد تمریـن کنید کـه انعظاف پذیرتر شـوید و با افـراد همکاری 

داشته باشید.
شـهریور: شـما امـروز احساسـات خـود را مخفـی می کنیـد، اما 
انتظـار داریـد آنهـا نیازهایشـان را بـا شـما در میان بگذارنـد. اگر 
شـما نخواهیـد وارد بحـث و گفتگـو بشـوید، برایتان دردسرسـاز 

خواهند شد.
مهـر: وقتـی کـه نسـبت به خـود حـس بهتـری پیـدا می کنید، 
می توانیـد بـا ابـراز عقیـده کـردن و کار کـردن بـا نگـرش مثبـت 

نتیجه کار را به نفع خود تمام کنید.
آبـان: اگـر چنـد نفـس عمیـق بکشـید اسـترس هایتان زایـل 
می شـود، امـا اسـتفاده درسـت و بجـا از زمـان بیشـتر از هرچیز 
دیگـر بهتـان کمـک می کنـد. در ضمن نگرش هـای منفی هم به 

ذهنتان راه ندهید.
آذر: شـما بایـد زمـان درسـت اسـتفاده کـردن از فرصت هـا را 

بشناسید. در این صورت می توانید به جواب برسید.
دی: هـم اکنـون شـما آنقـدر ُرک و راسـت هسـتید که هرکسـی 
می تواننـد کارهایـی کـه انجـام می دهیـد را ببینـد! حقیقت این 
اسـت کـه شـما روشـی در پیـش گرفته ایـد کـه اصـال جانـب 

احتیاط را رعایت نمی کنید.
بهمـن: امـروز یـک نفـر کاری را بهتـان پیشـنهاد می کنـد که به 
نظرتـان خیلـی عالی می آید، اما درسـت نیسـت قبـل از تحقیق 

و بررسی کردن جواب مثبت دهید.
اسـفند: باوجود اینکه امروز روابط دوسـتانه برایتان بیشتر از قبل 
اهمیت دارد، ولی از درگیر شـدن در مسـائل عاطفی تردید دارید. 
شـما بایـد به جـای تمرکز کردن روی زمان حال بیشـتر به آینده 

توجه کنید.

  آیـا مـی دانسـتید کـه گـرده گل 
هرگـز فاسـد نمـی شـود و از محـدود 
نـا  زمـان  تـا  اسـت کـه  موادطبیعـی 

محدودی باقی میماند؟ 
    آیـا مـی دانسـتید کـه حـس 
بویایـی خـرس تقریبـا صد برابـر قوی 

تر از انسان است؟ 
    آیـا مـی دانسـتید کـه تـا قـرن 
پنجـم میـالدی متوسـط عمـر مـردم 

اروپا از سی سال فراتر نمی رفت؟ 
مغـز  کـه  دانسـتید  مـی  آیـا     
اینشـتین  آلبـرت  نابغـه،  فیزیکـدان 
انسـان  مغـز  از حجـم  درصـد  پانـزده 

عادی بزرگتر بود؟ 
   آیـا می دانسـتید کـه تنها چیزی 
کـه در اسـید حـل نمی شـود المـاس 

است؟ 
هنـگام  دانسـتید کـه  مـی  آیـا    
صحبـت بـرای بیا ن هر کلمـه هفتاد و 

دو ماهیچه به کار گرفته می شود؟ 
خرسـها  کـه  دانسـتید  مـی  آیـا   

موجوداتی چپ دست هستند؟ 
  آیـا مـی دانسـتید کـه هـر سـاله 
نسـبتا  پانصـد شـهاب  سـنگ  حـدود 

بزرگ به زمین برخورد می کند؟
   آیـا مـی دانسـتید کـه 17 هـزار 
نـوع زنبـور در جهـان شناسـایی شـده 

است؟
بلنـدی  کـه  دانسـتید  مـی  آیـا   
شـترمرغ بـه دو متـر و نیـم و وزنـش 

به 90 کیلو میرسد؟ 
دانسـتید کـه کنـه کـه  مـی  آیـا   
حشـره ای ریـز اسـت، مـی توانـد یک 

سال تمام بدون غذا زنده بماند؟ 
   آیـا می دانسـتید که الک پشـت 
در بیـن جانـوران جهـان، طوالنی ترین 
عمـر رادارد و ممکـن اسـت تا150سـال 

عمر کند؟ 
 آیـا مـی دانسـتید کـه مـرغ زرین 
بـال کوچکتریـن پرنـده اسـت و وزن 
نوع سـرخ گلـوی بالغ آن کمتـر از وزن 

یک دوریالی است؟ 
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سایت »بیپ تونز« به عنوان مرجع دیجیتال فروش موسیقی، در گزارشی آلبوم 
»دیوونه بازی« از »ماکان بند« را به عنوان پرفروش ترین آلبوم نیمه نخست سال 

جاری معرفی و در عین حال از آلبوم »یعنی درد« رضا صادقی به دومین آلبوم 
پرفروش در این بازه زمانی یاد کرد.

ادبیاتسینما بــه گــزارش خبرگــزاری 
ایســنا: همزمــان بــا پایان 
ــکی«  ــذاری »یواش صداگ
ســاخته رضــا درمیشــیان ، محمدرضــا دلپــاک 
ــرای  ــا ب ــد ت ــام می ده ــم را انج ــن فیل ــس ای میک

ــود. ــاده ش ــش آم نمای
ایــن فیلــم قــرار اســت در چهــل و یکمیــن دوره از 
ــی  ــم ســائوپائولو رونمای ــی فیل فســتیوال بین الملل
شــود. »یواشــکی« چهارمیــن فیلــم بلنــد ســینمایی 
رضــا درمیشــیان پــس از فیلم هــای »بغــض« ، 
»عصبانــی نیســتم!« و »النتوری«، فیلمی عاشــقانه 
اســت کــه تمــام صحنه هــای آن در شــهر کراســت 

چــرچ نیوزلنــد فیلمبــرداری شــده اســت.
ــا  ــان انگلیســی و ب ــه زب ــم فرمالیســتی ب ــن فیل ای
ــای  ــه تجربه ه ــدی در ادام ــران نیوزلن ــور بازیگ حض

فرمی درمیشیان در تولید است.
»یواشــکی« داســتان عشــق دو جــوان بــه یکدیگــر؛ 

محصــول مشــترک ایــران و نیوزلنــد اســت.
ــکل  ــی، مای ــی هرل ــز، امیل ــو جویل ــران: ماتی بازیگ
ادمــز، اســتیون آرـ کاران، الکــس اولســن ســمیس، 

ــون و... ــینتورپ، الرا تامس ــس اس گری
ــرای  ــه ماج ــا ی ــدوم از م ــر ک ــتان: ه ــه داس خالص

ــکیه... ــتان یواش ــه داس ــن ی ــم، ای ــکی داری یواش
،محمــد  »یواشــکی«  بین المللــی  پخش کننــده 

اطبایــی )مســتقل های ایرانــی( اســت.
عوامــل ایــن فیلــم عبارتنــد از : نویســنده و کارگــردان 
و مدیــر هنــری: رضــا درمیشــیان ـ تدویــن: هایــده 
ــاک  ــا دلپ ــد رض ــدا : محم ــراح ص ــاری ـ ط صفی ی
ـ موســیقی: لونــا رندولــف ـ مدیرتولیــد: کــرن 
اســتوارتـ  دســتیار اول کارگــردان : آرمیــن میــالدی 
فضــای مجــازی: آریــن امیــر خــان ـ البراتــوار 
ــا ـ  ــینمای آری ــگامان س ــرکت پیش ــال: ش دیجیت
مجــری طــرح: ســمیه محمــودی درویشــانی ـ 

رضادرمیشــیان. تهیه کننــده: 

منیــژه آرمین نویســنده، 
باشــگاه  گفتگــو  در 
جــوان؛  خبرنــگاران 
در خصــوص اثــر جدیــدش گفــت: کتابــی بــا 
عنــوان »شــخصیت شناســی در مثنــوی معنــوی و 
کمــدی الهــی دانتــه« را از ســوی انتشــارات ســوره 
مهــر زیــر چــاپ دارم. ایــن کتــاب کاری پژوهشــی 
اســت کــه بــا همــکاری خانــم دکتــر ســازور انجــام 
داده ام. تشــابه و تفــاوت  شــخصیت های کمــدی 
الهــی دانتــه و و مثنــوی معنــوی  را در ایــن کتــاب  
مشــخص کردیــم. در واقــع بــه دیــدگاه هــای دو 
ــم.  ــازه ای کرده ای ــگاه ت ــاب ن ــن کت ــاعر در ای ش
ــوی  ــاره مثن ــادی درب ــای زی ــزود: کتاب ه وی اف
معنــوی و کمــدی الهــی دانتــه نوشــته شــده 
کــه دربــاره ادبیــات و یــا صوفی گــری بــوده 

ــی  ــاب »شخصیت شناس ــا در کت ــگاه م ــت. ن اس
در مثنــوی معنــوی و کمــدی الهــی دانتــه« یــک 
ــری  ــع تأثی ــوده اســت. در واق ــگاه اجتماعــی  ب ن
کــه شــخصیت ها در مســائل اجتماعــی دارنــد، در 
ایــن اثــر بررســی شــده اســت. ایــن دو شــاعر کــه 
ــلمان  ــری مس ــب و دیگ ــیحی متعص ــی مس یک
ــه  ــم داشــتند؛ نکت ــه مشــترک مه ــک نکت ــود ی ب
ــه رســتگاری  ــه هــر دو ب ــن اســت ک مشــترک ای

ــد. ــر می کنن ــان فک انس
ــانزده  ــان »ش ــن رم ــش از ای ــت؛ پی ــی اس گفتن
ســال« از ایــن نویســنده توســط ســوره مهــر 
ــن  ــدر« اولی ــب و قلن ــت. »ش ــده اس ــر ش منتش
جلــد ایــن کتــاب اســت كــه در ســال های اخیــر 
منتشــر شــد. داســتان ایــن كتــاب، از اواخــر دوره 
ــا دوران مشــروطه را  قاجــار شــروع می شــود و ت
ــباویز«  ــز »ش ــد دوم آن نی ــرد. جل ــر می گی در ب
ــام داشــت كــه در فضــای ســال های مشــروطه  ن
تــا ســال 1304 می گــذرد و جلــد ســوم »شــانزده 
ســال« نــام دارد كــه بــه دوران رضاشــاه اختصاص 

یافتــه اســت.

کارگردان النتوری
 با یواشکی می آید 

کتاب منیژه آرمان 
 زیرچاپ سوره مهر

»حوض نقاشی« به گالری شلمان می رود

اجرای نمایش »مجنون« به کارگردانی امید یارندی 
و تهیه کنندگی احسان شمسایی تا 12 آبان ماه 

تمدید شد.

هشت نمایش خیابانی به جشنواره تئاتر کودک 
و نوجوان راه یافتند

شــب،  تاریکــی   کارگــردان  
روشــنایی روز گفــت: تدویــن 20 
ــی  قســمت از ســریال توســط پرهــام وفای
انجــام شــده و 2 قســمت آن باقــی مانــده 
است.ســاخت موســیقی بــا ســعید ذهنــی 
اســت کــه پنجشــنبه بــه پایــان رســید. ایــن 
ســریال نیمــه دوم آبــان از شــبکه اول 

سیما آغاز خواهد شد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
ســوم  فصــل  تولیــد  جــوان؛  
مجموعــه »شــهرزاد« بــه کارگردانــی حســن 

فتحی در حال تولید است.
لوکیشــن های ایــن روزهــای »شــهرزاد« 
ــل  ــه عوام ــت ک ــاالر اس ــوان س ــارت دی عم
ســازنده حــدود یــک هفتــه اســت در آنجــا 
ــت هســتند و حــدود 10  ــه فعالی مشــغول ب

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام ــده نی روز آین
عوامــل ســازنده »شــهرزاد 3« بــا قاطعیــت 
ــاال  ــال ب ــه دنب ــری ب ــدف واالت ــتر و ه بیش
بــردن کیفیــت ایــن مجموعــه در فصــل 
جدیــد آن هســتند و طبــق شــنیده ها قصــه 
ــود  ــه خ ــری ب ــر و جذاب ت ــکل زیبات آن ش

ــه اســت. گرفت
فراخــوان مســابقه طراحی پوســتر و 
تصویــر ســازی مــد و لبــاس از 
ــاس  ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــوی کارگ س
کشــور منتشــر شــد. بــه گــزارش مهــر 
ــازی  ــر س مســابقه طراحــی پوســتر و تصوی
مــد و لبــاس بــه منظــور تولیــد آثــار تصویری 
خالقانــه و الهــام بخــش و رقابــت ســودمند 
هنــری و ارتقــای ســطح تصویرســازی در 
حــوزه مــد و لبــاس و نیــز شناســایی و 
معرفــی هنرمنــدان متعهــد، بــه همــت بنیــاد 
ملــی مــد و لبــاس اســالمی و ایرانــی در دو 

حوزه عمومی و مفهومی برگزار می شود.

گزیده ها
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قیمت خودرو »صفر«

در شهریورماه 1396، شـاخص بهـای گـروه پوشـاک و کفـش نسـبت بـه مـاه قبـل معـادل 
0.3 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از باال رفتن شـاخص بهـای گـروه هـای 
انـواع کفش معادل 0.9 درصد، پوشاک آماده 0.1 درصد، »پارچه برای تهیه پوشاک« و »اجرت 
دوخت و شستشوی لباس« هر یک 0.6 درصد بوده است.شاخص بهای گروه مذکور نسبت بـه 
مـاه مشـابه سـال قبـل معـادل 5.6 درصـد افـزایش داشته است.

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 5700
بیشترین قیمت: ......... 7400

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............ 4500

بیشترین قیمت: ........ 5000

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 36000
بیشترین قیمت: ....... 39500

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 23000
بیشترین قیمت: ......... 29000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 23400
بیشترین قیمت: ........ 25100

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

عدس ......................... 6000    
لپه ............................. 9000  

لوبیا قرمز ................... 9300    
نخود ......................... 8500

خشکبار
گردو ........................ 57000

فندق ....................... 34000    
پسته ....................... 44000  

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

اقـالم مصرفـی

اتاق خواب 
خریــد بخــاری برقــی بــرای اتــاق خــواب نیــاز بــه 

توجــه بــه چندیــن مســاله اســت:
ــرم  ــوفاژ گ ــا ش ــواب ب ــاق خ ــه ات ــی ک در صورت
ــن  ــال ای ــرد س ــای س ــا در روزه ــود ام ــی ش م
سیســتم جوابگــوی گرمایــش نیســت پیشــنهاد 
مــا خریــد یــک دســتگاه بخــاری برقــی فــن دار 
و یــا بخــاری برقــی کانوکشــن بــدون فــن اســت 
ــی( را  ــی ) هالوژن ــی تابش ــاری برق ــوال بخ . اص
ــاق خــواب پیشــنهاد نمــی  ــرای گــرم کــردن ات ب
ــه  ــوری ک ــا ن ــاری تابشــی ب ــه بخ ــرا ک ــم چ کنی
ایجــاد مــی کنــد اتــاق را در ســاعات شــب 
روشــن نگــه داشــته و بســیاری نمــی تواننــد در 
یــک اتــاق روشــن بــه راحتــی اســتراحت کننــد 
و ضمنــا در بخــاری هــای هالــوژن خطــر آتــش 

ــود دارد. ــز وج ــوزی نی س
اگــر صــدای فــن حتــی انــدک آن ، شــما را آزار 
مــی دهــد بهتــر اســت بخــاری برقــی کانوکشــن 

بــدون فــن اســتفاده کنیــد.
اگــر اتــاق فاقــد سیســتم گرمایشــی اســت 
ــی  ــور برق ــد از رادیات ــی توانی ــورت م ــن ص در ای
ــی  ــور برق ــد رادیات ــه کنی ــد . توج ــتفاده کنی اس
زمــان  یعنــی  اســت  دیرگرمکــن  دســتگاه 
ــرم  ــط گ ــا محی ــد ت ــی کش ــول م ــتری ط بیش
شــود امــا در صــورت اســتفاده طوالنــی مــدت ، 
مــی توانــد محیــط را بــه خوبــی گــرم کنــد. امــا 
در عــوض دســتگاهی اســت بــدون صــدا و کامــال 

ــت. ــن اس ایم
پیشــنهاد مــی کنیــم رادیاتــور برقــی را بســته بــه 

جــدول زیــر خریــداری کنیــد : 
رادیاتـور برقـی 5 تـا 7 پـره : اتـاق 8 تا 10 متـر مربع ) 

ارتفاع سـقف حـدود 2.8 متر(
رادیاتور برقی 7 تا 9 پره ب:اتاق 10 تا 12 متر مربع
رادیاتور برقی 9 تا 11 پره :اتاق 12 تا 15 متر مربع
رادیاتور برقی 11 تا 13 پره :اتاق 15 تا 18 مترمربع

آیــا اتــاق خــواب کوچــک و یــا دارای لــوازم زیــاد 
بــوده و فضایــی بــرای قــرار دادن بخــاری نداریــد 
و یــا کــودک در اتــاق اســت کــه ممکــن اســت بــه 

بخــاری دســت بزنــد؟ 
ــاری  ــم بخ ــی کنی ــنهاد م ــورت پیش ــن ص در ای
ــک  ــای کوچ ــا مدله ــن دار و ی ــواری ف ــای دی ه
ــه  ــد ب ــه کنی ــد. توج ــداری کنی ــزی را خری رومی
هــر حــال بخــاری هــای فــن دار دارای مقــداری 

ــد. ــی باش ــن م ــدای ف ص

سالن 
ــوال  ــا اداری معم ــزل و ی ــالن من ــردن س ــرم ک گ
بایســتی توســط بخــاری هــای فــن داری انجــام 
ــه  ــند . ب ــی باش ــزرگ م ــن ب ــه دارای ف ــود ک ش
عنــوان نمونــه بخــاری هــای فــن داری کــه دارای 
ــواری  ــا مدلهــای دی ارتفــاع 45 ســانتی متــر و ی
ــر  ــای کول ــا مدله ــر و ی ــانتی مت ــول 50 س ــا ط ب
وبخــاری قابــل حمــل کــه دارای فــن حلزونــی بــا 

ــاد زیــاد هســتند. قــدرت پرتــاب ب

محیط های اداری
ــط  ــاری در محی ــواع بخ ــتفاده از ان ــا اس  تقریب
ــی  ــوده و محدودیت ــر ب ــکان پذی ــای اداری ام ه
ایجــاد نمــی کنــد امــا توجــه کنیــد در صورتــی کــه 
ــی کل فضــای  ــای برق ــاری ه ــد بخ ــی خواهی م
ــت  ــب اولوی ــه ترتی ــوال ب ــد معم ــرم کن ــاق را گ ات
مدلهــای فــن دار و ســپس رادیاتــور را پیشــنهاد 
ــوری در  ــال رادیات ــه قب ــی ک ــم در صورت ــی کنی م
محیــط نصــب شــده امــا گرمــای الزم را تامیــن 

نمــی کنــد پیشــنهاد اســتفاده از مدلهــای فــن دار 
ــرم  ــن گ ــاق را ضم ــوای ات ــا ه ــد ت اســتفاده کنی

ــه حرکــت درآورد. ــردن ب ک
ــزرگ  ــاق ب ــرد در یــک ات ــی کــه یــک ف در صورت
ــته  ــز اداری نش ــت می ــالن در پش ــک س ــا ی و ی
و امــکان گــرم کــردن تمــام محیــط نیســت 
پیشــنهاد مــا اســتفاده از بخــاری برقــی تابشــی 
اســت در ایــن صــورت معمــوال بخــاری بایســتی 
بــر روی زمیــن و در کنــار آن فــرد قــرار داده 
ــرار دادن  ــازه ق ــا اج ــه فض ــی ک ــود. در صورت ش
بخــاری برقــی در چنیــن انــدازه ای را نمــی دهــد 
، مــی توانیــد بخــاری فــن دار رومیــزی اســتفاده 

ــد. کنی

فضای باز 
در  بخــاری  از  اســتفاده  راه کار  تنهــا  مســلما 
ــد  ــزرگ مانن ــای ب ــا ســالن ه ــاز و ی ــای ب فضاه
ســوله کــه بــه هیــچ عنــوان امــکان گــرم کــردن 
کل فضــا وجــود نــدارد ، اســتفاده از بخــاری 
ــن  ــت در ای ــی اس ــش تابش ــتم گرمای ــا سیس ب
ــرار  ــاری ق ــک بخ ــه در نزدی ــرادی ک ــورت اف ص
دارنــد در اثــر تابــش نــور بخــاری گــرم خواهنــد 

ــد. ش

حمام و سرویس بهداشتی
ــرای  ــه شــد ، بخــاری ب ــال گفت ــه قب ــه ک همانگون

ایــن محیــط هــا دارای ســطح  اســتفاده در 
ایمنــی مشــخصی اســت . در صورتــی کــه بخاری 
ــاخته  ــک س ــدازه کوچ ــواری و در ان ــورت دی بص
شــده باشــد مــی تــوان از آن بــرای گــرم کــردن 
محیــط ســرویس بهداشــتی اســتفاده کــرد . 
درصورتــی کــه حمــام و دستشــویی در یــک فضــا 
قــرار دارنــد بخــاری را در ســمت دستشــویی 
ــل  ــدارد نصــب شــود و قب ــا آب ن ــه تماســی ب ک
ــده و  ــن ش ــتگاه روش ــام دس ــتفاده از حم از اس
جهــت ایمنــی بیشــتر در زمــان اســتفاده از حمــام 

ــردد. ــوش گ دســتگاه خام
بخــاری هــای مــادون قرمــز کــه بــر روی دیــوار 
ــوش /  ــد خام ــود و دارای کلی ــی ش ــب م نص
روشــن توســط بنــد متصــل بــه دســتگاه اســت 
ــه اســم بخــاری حمامــی شــناخته مــی  ــه ب ک
ــب  ــام نص ــط حم ــد در محی ــی توان ــود و م ش
شــود در ایــن صــورت حتــی در صــورت روشــن 
ــام  ــتفاده از حم ــن اس ــتگاه در حی ــودن دس ب
هیــچ مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت. نصــب 
ــا ســیم ضــد آب  ــن بخــاری هــا بایســتی ب ای
ــام  ــر انج ــرق کار ماه ــط ب ــق توس ــور دقی و بط
گیرد.توجــه کنیــد، رادیاتــور برقــی مناســب 
بهداشــتی  ســرویس  و  حمــام  در  اســتفاده 

ــت. نیس

انتخاب بخاری برقی
مناسب محیط 

ســراتو گریبکــس دســتی 1600 بــا افزایــش 4 میلیــون و 500 هــزار تومــان بــا قیمــت 81 
میلیــون تومــان، ســراتو اتوماتیــک 2000 آپشــنال بارشــد قیمــت 5 میلیــون تومانــی 104 
میلیــون و 158 هــزار تومــان، چانــگان مــدل اتوماتیــک 1600 بــا رشــد قیمــت دو میلیــون 
و 557 هــزار تومانــی بــا قیمــت 69 میلیــون و 57 هــزار تومــان، تیبــا2 بــا رشــد قیمــت 
766 هــزار تومانــی بــا قیمــت 28 میلیــون و 616 هــزار تومــان و ســاینا بــا رشــد قیمــت 
یــک میلیــون و 100 هــزار تومانــی بــا قیمــت 28میلیــون و 900 هــزار تومــان بــه فــروش 

مــی رســد.

ــازار  ــه ب ــو ب ــا ورود محصــول ن نایــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران گفــت کــه : ب
ــه 4  ــه و ب ــش یافت ــان کاه ــزار توم ــا 400 ه ــن 300 ت ــن بی ــران نگی ــت زعف قیم
میلیــون و 900 هــزار تومــان تــا 5 میلیــون تومــان رســیده در حالــی کــه قبــال بیــن 

ــوده اســت.  ــان ب ــون و 300 هزارتوم ــا 5 میلی ــان ت ــون توم 5 میلی
ــداری  ــران مق ــر زعف ــواع دیگ ــت ان ــال قیم ــن ح ــا ای ــت : ب ــری گف ــا می غالمرض
افزایــش یافتــه و قبــل از ورود محصــول نــو بــه بــازار بیــن 3 میلیــون و 700 هــزار 
تومــان تــا 4 میلیــون و 200 هــزار تومــان بــوده و االن بــه 4 میلیــون و 250 هــزار 

ــا 4 میلیــون و 500 هزارتومــان رســیده اســت.  تومــان ت
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از محصوالت شرکت سایپا افزایش قیمت
پیدا کرد

زعفران »نگین« ارزان شد

نبض بازار

واگذاری مواد غذایی
شهرهســت،تعداد  کرمان،حومــه 
نــوع  اتــاق،  بــدون  اتــاق: 
ــه،  ــده: شــخصی، نوع:ارائ آگهی دهن
ــه:  ــی، ودیع ــه: توافق ــاره ماهیان اج
ــع(:40،  ــر مرب ــراژ )مت ــی مت توافق
ــال  ــی در ح ــواد غذای ــذاری م واگ
و  ثابــت  مشــتری  بــا  فعالیــت 
بلــوار  در  واقــع  پاییــن  اجــاره 
ــاس:   ــر، تم ــان نیلوف هوانیروزخیاب

09139429265

ضبط صوت طبقه ای سونی 
SONY TC-WR465

تهــران، جنت آبــاد جنوبــی، نــوع: 
ــان،  ــت:162.000 توم ــی، قیم فروش

ضبــط صــوت طبقــه ای ســونی 
 SONY TC-WR465:

آلمــان  کشــور  در  دســتگاه 
اســت. شــده  خریــداری 

 تماس: 09398342785

به علت تغییر شغل
 تعدادی لباس زنانه

،نوع:ارائــه،  نازی آبــاد  تهــران، 
علــت  تومان،بــه  قیمــت:35.000 
تغییــر شــغل،تعدادی لبــاس زنانــه 

بلــوز، شــومیز،تونیک شــامل 
ــر  ــده و زی ــک و عم ــورت ت ــه ص ب
میرســد.  فــروش  بــه  قیمــت 

09127053911 تمــاس: 

اپارتمان واقع در جمهوری 14
کرمـان، حومه شهر:نیسـت، تعداد اتاق: دو، نوع: فروشـی، 
قیمـت کل: توافقی،متـراژ کل زمیـن 16.5 قصـب واقـع در 
جمهوری 14 شـرقی 2. اسـکلت فلزی. 15 سـال سـاخت. 
طبقه دو و بدون اسانسـور . دارای پارکینگ مسـقف، انباری 
، سـنا و جکـوزی در حیـاط ، کـف هال سـرامیک ، پکیج و 

شـوفاژ و...تماس: 09381626194

اپارتمان ۹0متری 24اذر
اجـاره  دو،  اتـاق:  تعـداد  شهر:هسـت،  حومـه  کرمـان، 
ماهیانـه:220.000 تومـان، ودیعـه:25.000.000 تومان،متـراژ 
متـر مربع:95اپارتمـان طبقـه اولـه .کـف سـرام.کابینت. 
مجـزا. وسـرویس  بخاری.حمـام  mdf.وفلز.گرمایـش 

نورگیـر.درب وپنجـره دوجداره.نزدیک به بلوار شـیراز.رهن 
تا30میلیون.واجـاره 70هزارتومـان قابـل تبدیـل

تماس: 09139980804

کسب و کار امالک

بخــاری برقــی دســتگاهی اســت کــه بــا تبدیــل نیــروی بــرق بــه گرمــا موجــب 
گــرم شــدن محیــط مــی شــود. از ویژگــی هــای بخــاری برقــی کــه موجــب 
ــدازه  ــادگی ، ان ــود س ــی ش ــف م ــای مختل ــط ه ــترده از آن در محی ــتفاده گس اس
کوچــک ، قابلیــت جابجایــی راحــت و مصــرف بــرق بــه جــای دیگــر ســوخت هــا 
جهــت ایجــاد گرمــا مــی باشــد. دســتگاههای بخــاری برقــی بســته بــه انــدازه ، تــوان 
مصرفــی ، نــوع طراحــی ، نــوع المنــت گرمــازا بــرای محیــط هــای مختلــف مناســب 
ــای  ــب در فض ــاری مناس ــه از بخ ــن نتیج ــه بهتری ــی ب ــور دسترس ــه منظ ــوده و ب ب

موردنیــاز اســتفاده گــردد.

 ایران خودرو
     43,700,000 ..................................... EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .............................................44,000,000
پژو 206 . تیپ 2 ................................... 33,800,000

رنو کپچر 2017 ........................................... 116,000,000   
31,900,000 .................................................... LX  سمند
41,700,000 ........................................... LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز ....................... 27,000,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز ............ 38,700,000
39,200,000 .......................... V8 پژو 206 صندوقدار
35,300,000  ........................................................ LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23,300,000     
28,100,000 ................................................... EX   ساینا
27,800,000  ...................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو اتومات .....................................  92,500,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای .......................  40,400,000
رنو ساندرو اتوماتیک ............................. 53,800,000
برلیانس H330 اتوماتیک .................  56,300,000
120,000,000  ......... )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ................................  99,500,000
جک J5 اتوماتیک .................................  65,500,000
هیوندای I20 جدید ...............................  89,800,000
جک S5 دنده ای ................................... 85,500,000

مدیران خودرو
  76,500,000  ............................. S X33   ام وی ام
MVM 550 اتوماتیک..............................  62,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت ..........  45,000,000 
75,500,000  ............ )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار ................  122,700,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...............................  56,000,000  
ام جی 360 اتوماتیک............................  65,000,000
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

روز شـنبه در اختتامیـه سـومین دوره 
»کـدکاپ«،  برنامه نویسـی  مسـابقات 
مدیرفنـی اسـنپ، »حسـین مرادقلی« 
خبـر از ارائـه ویژگی هـای امنیتی جدید 
در راسـتای افزایش امنیت مسـافران و 
راننـدگان داد. پـس از ماجـرای تعرض 
بـه یک مسـافر که در میانـه ماه جاری 
تبدیـل شـد،  یـک رسـانه ها  تیتـر  بـه 
جهـت  اسـنپ  موثـر  اولیـن گام  ایـن 
از تکـرار ایـن تجربـه تلـخ  جلوگیـری 

است.
بـه گـزارش دیجیاتو، »شـاهکار«، مدیر 
عامـل اسـنپ، در آخریـن بیانیه خبری 
خـود عنـوان کـرده بـود کـه اسـنپ در 
هوشـمند  سـرویس  امن تریـن  آینـده 

حمل ونقـل ایـران خواهـد شـد و حـاال 
همیـن  امنیتـی  جدیـد  قابلیت هـای 
سـرویس کـه اکنون در دسـت توسـعه 
هسـتند و بـه گفتـه مدیـر فنـی ایـن 
شـرکت، بیـن 3 تـا 6 هفتـه دیگـر بـه 
کاربـران ارائـه می شـوند، به این شـرح 

هستند.

سیستم احراز هویت 
تصویری رانندگان

یکـی از مشـکالت اصلـی ایـن روزهای 
بـا  کـه  هسـتند  رانندگانـی  اسـنپ، 
ایـن  در  خـود  واقعـی  مشـخصات 
فنـی  مدیـر  نمی کننـد.  کار  سـامانه 
اگـر  رابطـه گفـت کـه  ایـن  اسـنپ در 

تلفـن همـراه راننده در اختیار شـخصی 
دیگـر قـرار بگیـرد، توانایی قبـول کردن 

سفرها را نخواهد داشت.
در واقـع راننـده نیـاز دارد تا پیش از هر 
بـار آنالین شـدن، بـا اسـتفاده از راهکار 
بیومتریـک اسـنپ از طریق تشـخیص 
و سـپس کار  چهـره شناسـایی شـود 
روزانـه خـود را آغـاز کنـد. از هفته آینده 
نیـز ثبـت یـک تصویـر پرسـنلی بـرای 
تمـام راننـدگان جدید اجباری می شـود 
و بـر اسـاس گفتـه مرادقلـی، تصویـر 
تمـام راننـدگان جدیـد و سـابق اسـنپ 
شناسـایی  مـدارک  بـا  یـک  بـه  یـک 

آن ها تطبیق داده می شود.

سیستم اعالم وضعیت 
اضطراری برای راننده

اسـنپ بـاور دارد کـه جـدا از مسـافران، 
راننـدگان هـم نیـاز بـه تامیـن امنیـت 

دارنـد و در هنـگام سـفر، بـرای آن هـا 
یـک گزینـه SOS در نظـر گرفته شـده 
اسـت. ایـن سیسـتم اعـالم وضعیـت 
اضطـراری در نسـخه بعدی اپلیکیشـن 
اسـنپ در اختیـار راننـدگان قـرار خواهد 
یـا  بـروز خطـر  در صـورت  تـا  گرفـت 
مـوارد اضطـراری، نیـاز به کمـک خود را 

به پشتیبانی اعالم کند.
در صـورت اعـالم وضعیت اضطـراری از 
سـوی راننده، بخش پشـتیبانی اسـنپ 
بـرای  را  الزم  اقدامـات  سـرعت  بـه 
رسـیدگی به مشـکل او انجـام می دهد. 
البتـه اینطور که پیداسـت، قرار نیسـت 
اختیـار  در  قابلیتـی  زودی چنیـن  بـه 

مسافران قرار بگیرد.

پنهان سازی شماره تلفن 
مسافران

اسـنپ تحقیقـی انجـام داده با موضوع 

اینکـه آیـا شـماره تمـاس، جـز حریـم 
خصوصـی افـراد اسـت یـا خیـر؟ بـه 
گفتـه مرادقلـی، 90 درصـد خانم هایـی 
کـه در این نظرسـنجی شـرکت کرده اند 
پاسـخ مثبـت داده انـد و حـاال اسـنپ 
باالخـره قابلیتـی را بـه نسـخه بعـدی 
کـه  می کنـد  اضافـه  اپلیکیشـن اش 
کاربـر در بخـش تنظیمـات، می توانـد 
شـماره تمـاس خـود را از دیـد راننـده 

پنهان کند.
شـماره  کـردن  پنهـان  بـرای  اسـنپ 
تمـاس مسـافر، می خواهـد دو ویژگـی 
درون  نوشـتاری  »پیام هـای 
اپلیکیشـن« و همچنیـن »تماس امن 
اسـنپ«، را به نسـخه بعدی اپلیکیشن 

خود اضافه کند.
مدیرفنی اسـنپ می گوید: »استفاده از 
پیام هـای نوشـتاری بـه جـای مکالمـه 

همچـون  کوتاهـی  پیام هـای  صوتـی 
»شما اسـنپ خواسـتید؟«، »آدرستون 
می رسـید  کـی  »شـما  کجاسـت؟«، 
لغـو  هسـت  »امکانـش  اینجـا؟«، 
کنیـد؟«، »5 دقیقـه دیگـه می رسـم.« 
و ... بـرای ایـن بخـش در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت.«اما تمـاس امن اسـنپی، 
راننـده  و  اسـت کـه مسـافر  راهـکاری 
قابلیـت  اسـنپ،  اپلیکیشـن  توسـط 
برقـراری تمـاس از بسـتر اینترنـت را با 
هـم پیـدا می کننـد. این پیـام صرفًا در 
قبـل و در زمـان انجام سـفر امکان پذیر 
اسـت و راننـده یـا مسـافر نمی تواننـد 
هـم  بـا  دوبـاره  سـفر  پایـان  از  پـس 
تمـاس بگیرند. از سـوی دیگـر، چنین 
تماسـی طبیعتـًا بـه دلیـل انجـام بـر 
بسـتر اینترنـت، هزینـه بسـیار کمتری 

برای طرفین خواهد داشت.

اسنپ امن تر می شود

می توانـد  رایـگان  اپلیکیشـن  ایـن 
جایگزیـن دوربیـن پیـش فـرض تلفـن 
آن  کمـک  بـه  تـا  شـود  شـما  همـراه 
ثبـت  را   RAW فرمـت  بـا  تصاویـری 
همچـون  اپلیکیشـنی  بـه  البتـه  کنیـد. 
تصاویـر  پـردازش  بـرای   Snapseed

داشـت. خواهیـد  نیـاز   RAW

A Better Camera تصاویــر فــوق العاده 
ــد  ــاال تولی ــی ب ــدوده دینامیک ــا مح ب
ســه  اپ  ایــن  واقــع  در  می کنــد. 
 Exposure تنظیمــات  بــا  تصویــر 
ــا  ــا را ب ــرده و آن ه ــت ک ــف ثب مختل

می نمایــد. مخلــوط  یکدیگــر 

تلفـن  دوربیـن  فـرض  پیـش  اپ  اگـر 
هوشـمند شـما قابلیـت فلش هوشـمند 
 Selfie اپلیکیشـن  از  نـدارد، می توانیـد 
Master اسـتفاده نماییـد. بـا ضربه زدن 
روی دکمـه شـاتر یـک صفحـه سـفید 
بسـیار روشـن نمایان می شـود و سلفی 

را روشـن تر می کنـد. شـما 

اپلیکیشن اندروید
Open Camera

اپلیکیشن اندروید
A Better Camera

اپلیکیشن اندروید
Selfie Master

این کاربر تصویری از سقف زیبای آرامگاه باباطاهر در 
همدان به اشتراک گذاشته. 

@mr__tourist

این کاربر تصویر زیر را از اقامتگاه مهین سرای راهب 
کاشان پست کرده. 

@marjandeghatian

وزیر ارتباطات پس از اجرای طرح رجیستری پیام زیر 
را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 @azarijahromi

این کاربر تصویر هوایی از کرگانرود تالش گیالن را 
همرسانی کرده.

 @rezarafizadeh

کایوت می گوید:

ماهــواره از اینجــا بلنــد میکنــن میفرســتن فضــا ِچِلــک چلــک عکــس می گیــره، 

نمی تونــن 2 تــا کاســه بشــقاب بســازن بعــد از تمــوم شــدن غــذا خودشــون پاشــن بــرن 

تــو ظرفشــویی…؟

زهرا کشوری می گوید:

ــب  ــه تصوی ــد ک ــر می رس ــتان خب ــورا، ازبهارس ــل اه ــاوز و قت ــد ازتج ــدروز بع چن

الیحــه حمایــت از کــودک بــه ســال نــود و هفــت موکــول شــد! بــه عمرچنــد کــودک دیگــر 

ــن الیحــه؟ ــد ای ــد نمی ده ق

صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد می گوید:

برنامه ریــزی زیــارت اربعیــن در ســتاد اربعیــن )مســتقر در وزارت کشــور( انجــام 

ــزاری  ــئول برگ ــت و مس ــتاد اس ــای س ــی از اعض ــارت یک ــج و زی ــازمان ح ــود. س می ش

نیســت

محمد بلوچ زهی می گوید:

توجــه، توجــه الیــاس پســربچه  افغــان  گمشــده! آن  را یافتیــد بــه مســجد جامــع 

ــرای شــما  ــه شــاید ب ــوی مســجد  شــهر ماســت ک ــن صــدای بلندگ ــد… ای ــل دهی تحوی

نوســتالژیک باشــد

امیر ابتهاج می گوید:

ــد  ــه بدی ــه دز« ادام ــه و فاضــالب داخــل »رودخان ــن زبال ــه ریخت همینطــوری ب

تــا کــم کــم نابــود شــه! هرچــی بگیــم خواهشــا رعایــت کنیــد کســی گــوش نمیــده کــه

زهرا آیت اللهی می گوید:

چه جور میزنن #کابل_تنها_نیســت ؟

حتــی راهــی بــرای اهــدای خــون بــه زخمــی هــای انفجارهــای کابــل هــم نیســت. ایــن 

چــه عصــر ارتباطاتیــه آخــه؟

صروش می گوید:

ــرد«  ــما رو »خ ــاب ش ــزه، اعص ــم می ری ــما رو به ه ــاب ش ــی اعص ــر موضوع اگ

می کنــه؛ نمی خــوردش کــه می نویســید »خــورد«

 »Animoji« که حق استفاده از عنوان »Emonster k. k.« یک شرکت ژاپنی به نام
را در سال 2015 برای خود به ثبت رسانده بود، شکایتی را علیه اپل تنظیم کرده و قصد 
دارد عالوه بر ممنوعیت استفاده از نام »انیموجی« در آی فون 10، مبلغ نامعلومی را به 

عنوان غرامت دریافت کند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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میکشه باور کنی که دیگه 
منو نمی بینی. شنیدی 

چی گفتم صحرا؟

آینه  های روبرو

 گالری رج
 28 مهر  تا 08 آبان 

1396
مدیا: نقاشی
 سهیال طیبی

سومین دورۀ جشنوارۀ 
نشان دهخدا )کتاب 

سال اعضای هیأت علمی 
دانشگاه های سراسر 

کشور، ویژۀ علوم انسانی( 
برگزار می شود.

ــا  ــام م ــه پی ــک روزنام ــر ی تیت
ــه  ــوع 18 زلزل ــه وق ــن روز ب در ای
در یــک روز در اســتان کرمــان 
اختصــاص داشــت. بیشــتر زلزلــه هــا در زرنــد رخ داد.

در مسیر انتشار اولین آلبوم 
شخصی خواننده گروه 

»پالت«
»فراموشی ها«؛ اولین 

قطعه انفرادی امید نعمتی 
منتشر شد

این شکل چیه بغل ابروت؟
واسه شبایی که با قرص 

خوابم نمیبره
این دکمه رو میزنم خاموش 

میشم.

فیلم عاشقانه

سینماموسیقی

نمایشگاه نمایشگاه

سال گشت 

دیالوگ

------

اگر ترا غم امثال ما بود غم نیست
که درد را چو امید دوا بود غم نیست

دوا پذیر نباشد مریض علت شوق
ولی چو روی مرض در شفا بود غم نیست

کنون که کشتی ما در میان موج افتاد
اگر چنانکه مجال شنا بود غم نیست
صفا ز بادٔه صافی طلب که صوفی را

بجای جامه صوف ار صفا بود غم نیست
براستان که گدایان آستان توایم
وگر ترا غم کار گدا بود غم نیست

غمت چو ساغر اگر خون دل بجوش آرد
چو همدم تو می جانفزا بود غم نیست

گرت فراق بزخم قفای غم بکشد
مدار غم که چو وصل از قفا بود غم نیست

بغربتم چو کسی آشنا نمی باشد
بشهر خویشم اگر آشنا بود غم نیست

چنین که مرغ دلم در غمش هوا بگرفت
بسوی ما اگر او را هوا بود غم نیست

چو اقتضای قضا محنتست و غم خواجو
اگر بحکم قضایت رضا بود غم نیست

خواجوی کرمانی 

ابرها گیجند
باز باران توی جنگل های 

گیالن ظاهرًا دارد...
باز باران بر کویر من نمی 

بارد...
باز دلتنگی...

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: مهرداد افسری

رسانه در آینه تصویر
شماره171 مجله »کتاب هفته خبر« با پرونده ای 

پیرامون ناداستان خالق و انواع آن منتشر شد

آگهی مناقصه عمومی
خرید،نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور تخت بر بیمارستانی و یک دستگاه 

آسانسور نفر بر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت)به شماره 40/30/07/96(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه مناقصه گذار

 خرید،نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور تخت بر بیمارستانیموضوع مناقصه
و یک دستگاه آسانسور نفر بر

مبلغ 250،000،000 ریال )دویست و پنجاه میلیون ریال(تضمین شرکت در مناقصه
از تاریخ یکشنبه 96/07/30 به مدت 18 روزمهلت دریافت اسناد مناقصه

1(سایت دانشگاه به آدرس www.jmu.ac.irمحل دریافت اسناد مناقصه
2(جیرفت،میدان شاهد،مدیریت پیشتیبانی دانشگاه اداره امور مناقصات

2 ماه شمسیمدت اجرا
ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 96/08/17آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

میدان شاهد-ستاد مرکزی دانشگاه-)دبیرخانه حراست دانشگاه(محل تسلیم پیشنهادها
ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 96/08/20تاریخ گشایش پیشنهادها

درضمن هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه است.
افشارمنش)مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(


