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 قیمت 1000 تومان
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انس طال        1.294.41

مثقال طال    5.458.000

گرم طالی 18  1.266.760

گرم طالی 24   1.688.990

انس نقره             3012

انس پالتین      953.95

انس پاالدیوم       993.10

بهار آزادی      13.410.000

امامی          14.160.000

نیم          7.110.000

ربع          3.917.000

گرمی       3.997.000

دالر             40.960

یورو            48.840

پوند            55.330    

درهم امارات        11.370

لیر ترکیه            10.840

یوان چین          6.400

ین ژاپن               360    

دالر کانادا         33.880

دالر استرالیا      32.150 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

 1 تا 18

تهران

07 تا  17

زلزله زدگان در آستانه بحران بهداشت
حسین مرعشی:

فاسدها باید
5حذف شوند
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سـابق  معـاون  موحـد،  رحمانـی  مرتضـی 
گردشگری کشور در پاسخ به اعتراض هتلداران 
گفتـه اگر طرح خانه مسـافرها را متوقف کنیم، 
آیـا گردشـگران دیگـر به افـرادی که پـالکارد به 
دسـت در کنار خیابان ایسـتاده اند و خانه اجاره 
می دهنـد، رجـوع نمی کنند؟ پاسـخ این سـؤال 
روشـن اسـت. همان طـور کـه قبـل از اجـرای 
طرح خانه مسـافرها، گردشـگران لزومـًا خود را 
بـه اسـتفاده از هتل هـا مجبور نمی دیدنـد. این 
نکتـه نمونـه بـارز ایـن حرف اسـت کـه در همه 
مـوارد »ممنوعیـت« نه تنها جـواب نمی دهد که 
نتیجـه عکـس هـم دارد. دولـت هـم درزمینـٔه 
اجـاره دادن خانـه به مسـافران به سـامان دهی 
روی آورد، عکـس آن چیـزی که در بحث قلیان 
پیش آمـده. سال هاسـت برخـی در دولـت بـر 
ممنوعیـت قلیـان تأکیـد می کننـد، حال آنکـه 
ممنوعیت هـای گاه وبیـگاه قلیـان نه تنهـا تـب 
اسـتفاده از آن را کـم کـرده کـه سال به سـال بـه 

طرفـداران آن اضافـه کرده اسـت.

ممنوعیت های 
در این پیام ما می خوانیدغیرضرور

ورود سامانه بارشی 
به هشت استان

ــی، از  ــازمان هواشناس ــناس س کارش
بــارش بــاران در 8 اســتان کشــور 
و  داد  آینــده خبــر  روزهــای  طــی 
گفــت: در ســه روز آینــده آســمان 

کرمانشــاه بارانــی اســت. 

وجود 350 هزار بیمار 
سرطانی در ایران

معاون اجتماعی وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی گفـت: هـم اکنـون 
کشـور  در  سـرطانی  بیمـار  هـزار   350
وجـود دارد و هـر سـاله 100 هـزار نفـر بـه 
ایـن جمعیـت افزوده می شـود. در حال 
حاضـر سـرطان در برخـی از اسـتان های 
کشـور بـه عنـوان دومیـن عامـل مرگ و 
میـر و در برخـی دیگـر سـومین عامـل 

می شـود.  محسـوب 
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عبور آهن فروشان از تپه هگمتانه
نزدیک به 200 آهن فروشی در نزدیکی 

این تپه هخامنشی قرار دارد

یادداشت
رضا عبادی زاده

3

کشمکش 

ادامه دار بر سر 

خانه مسافر ها

معاون سابق گردشگری
در واکنش به »منبع فساد« 
خواندن این خانه ها: در گذشته 
هم  خانه مسافر وجود داشت، 
ما فقط سامان دهی کردیم

ــان  ــه در زم ــد ک ــی موح ــی رحمان مرتض
اجرایــی  طــرح »خانــه مســافر ها«  او 
شــد بــه مهــر گفتــه جریــان بوجــود 
ــت  ــچ وق ــافرها هی ــه مس ــده در خان آم
ــد  ــی خواهن ــه م ــرادی ک ــراض اف ــا اعت ب
مدیریــت آن هــا را بــه عهــده بگیرنــد 

نمی شــود.  متوقــف 

روزانهم صبح اریان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــردار وزارت  ــای واگی ــز بیماری ه ــاون مرک مع
ــده  ــای رها ش ــه دام ه ــت: الش ــت گف بهداش
ــه زده  ــه خانه هــا در مناطــق زلزل در بیــن خراب
ــه آلودگــی محیــط و آب  کرمانشــاه، منجــر ب
گفت و گــو  در  نبــوی  محمــود  می شــود. 

بــا میــزان خاطر نشــان کــرد: مســوولیت 
در  رها شــده  دام هــای  الشــه  جمــع آوری 
دامپزشــکی،  بــر عهــده ســازمان  محیــط 
بهــداری اســت.  مدیریــت شــهرداری ها و 
ــظ  ــتای حف ــم در راس ــا داری ــن تقاض بنابر ای

بــه  نســبت  زلزلــه زده  مــردم  ســالمت 
جمــع آوری ایــن عامــالن آلودگــی ســریعا 
ــع  ــور رف ــه منظ ــزود: ب ــود. وی اف ــدام ش اق
ــه اســتان  ــر ب ــا قرص هــای کل آلودگــی آب ه
ــکان  ــا ام کرمانشــاه ارســال شــده اســت، ام
دام هــای  الشــه  از  ناشــی  آلودگــی  رفــع 
ایــن  وســیله  بــه  آب هــا  در  رها شــده 
قرص هــا وجــود نــدارد. بنابر ایــن توصیــه 
ــه  ــکوک ب ــای مش ــرف آب ه ــود از مص می ش
ــود. ــودداری ش ــه خ ــن منطق ــی در ای آلودگ

رها شدن الشه  دام ها در روستاهای زلزله زده
وزارت بهداشت: این وضعیت منجر به آلودگی آب می شود

زباله ها، خطری دیگر برای زلزله زدگان
مدیرگروه سالمت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: عدم 
جمع آوری زباله ها سالمت زلزله زدگان را به شدت تهدید می کند. دکتر امیر کرمی 
اظهار کرد: متاسفانه همچنان شاهد تلنبار و پراکندگی زباله ها در خیابان ها، پارک ها، 
کوچه ها، معابر و کنار چادرهای اسکان شهروندان هستیم .

زلزله زدگان در آستانه بحران بهداشت 
وضعیت محیط زیست، بهداشت و درمان مردم زلزله زده رو به بحران است

وضعیت بهداشتی در مناطق زلزله زده در مرز هشدار قرار گرفته است

حــال  در  مــدام  زلزلــه  اولویت هــای 
ارســال کمک هــای  تغییــر هســتند. 
دولتــی و مردمــی در روزهــای  گذشــته 
از نیــاز روزانــه عقــب بــوده اســت. 
وقتــی کــه انبــوه پوشــاک و چــادر 
بــه زلزلــه زدگان می رســد حــاال آنهــا 
ــتن  ــد. نداش ــری دارن ــکالت مهم ت مش
حمــام و توالــت در ایــن مناطــق از 
ــدا  ــتری پی ــت بیش ــرم اهمی ــاس گ لب
کــرده و مشــکالت بهداشــتی خصوصــا 
ــران  ــکل بح ــودکان ش ــان و ک ــرای زن ب
بــه خــود گرفتــه اســت. زبالــه حاصل از 
آوار بــرداری ، قوطی هــای کنســرو رهــا 
شــده در طبیعــت، دفــن دام و طیــور در 
ــی دیگــر  ــر خــاک حکایــت از بحران زی
ــای ارســالی  ــد کمک ه ــه می طلب دارد ک
ــه  ــور ک ــد. آنط ــر کنن ــت تغیی در ماهی
خانــه ملــت نوشــته، حــدود یــک هفتــه 
از زلزلــه در اســتان کرمانشــاه می گــذرد 
و علیرغــم امدادرســانی های مردمــی 
ــان  ــه زدگان همچن ــا زلزل ــی، ام و دولت

بــا مشــکالتی دســته و پنجــه نــرم 
ماننــد  مشــکالت  برخــی  می کننــد، 
شــدن  آوار  و  جانــی  آســیب های 
ــس  ــه قابل لم ــدای زلزل ــا در ابت خانه ه
بــود ولــی بــا گذشــت زمــان، مشــکالت 
ــتند  ــاهده هس ــز قابل مش ــدی نی جدی
ــائل  ــکالت مس ــن مش ــه ای ــه ازجمل ک
بهداشــتی و درمانــی و محیــط زیســتی 

اســت.
شــدن  ناکارآمــد  باوجــود 
زلزلــه زده  مناطــق  بیمارســتان های 
به واســطه تخریــب، مشــکالت درمانــی 
ــز  ــه مرک ــان ب ــه و مصدوم افزایش یافت
اســتان کرمانشــاه، همــدان و حتــی 
ــی  ــا سرکش ــد. ب ــال یافتن ــران انتق ته
بــه مــردم زلزلــه زده روســتایی و بعضــًا 
می شــوند  مشــاهده  هنــوز  شــهری 
ــده اند  ــی نش ــه بیماریاب ــی ک مصدومان
ــود  ــدام نش ــع اق ــر به موق ــا اگ و چه بس
حــاد  آن هــا  جزئــی  جراحت هــای 
منطقــه  در  مثــال  بــرای  می شــوند. 

دشــت ذهــاب پزشــک مامائــی حضــور 
داشــت کــه بــا بیماریابــی به موقــع 
ــا  ــه پ ــود از ناحی ــادر خ ــت م مصدومی
ــی  ــتان صحرای ــکان بیمارس ــه پزش را ب
حالــی کــه  در  بــود،  نمــوده  اعــالم 
مــردم عــادی آن مصدومیــت را جــدی 

. شــتند ا نمی پند
می دهــد کــه  نشــان  شــرایط  ایــن 
ــق  ــاب در مناط ــار ی ــراد بیم ــش اف نق
ــه زده به شــدت احســاس می شــود  زلزل
و نقــش مراکــز بهداشــتی و درمانــی و 
پزشــک خانــواده بــا توجــه بــه اطالعاتی 
کــه در اختیاردارنــد، میتوانــد بســیار 
مؤثــر باشــد، همچنیــن توجــه بــه زنــان 
ــاری  ــل بیم ــه از قب ــرادی ک ــاردار و اف ب
بیمــاری  اطالعــات  و  داشــته اند 
بهداشــت  مراکــز  اختیــار  در  آن هــا 
ــرا  ــت، زی ــروری اس ــًا ض ــت، قطع اس
ــاردار  ــان ب ــود کــه زن مــوارد متعــددی ب
فشــارخون  داروهــای  بــه  به شــدت 
ــی در  ــتند ول ــاز داش ــارداری نی دوران ب

ــن  ــه زده ای ــق زلزل ــای مناط داروخانه ه
ــود. ــت نب ــل یاف ــا قاب داروه

تهیه دستشویی و حمام نیاز 
جدی بهداشتی مناطق زلزله زده

بــا توجــه گذشــت حــدود یــک هفتــه از 
زلزلــه و عــدم وجــود دستشــویی و حمام 
ــی، مشــکالت بهداشــتی  مناســب و کاف
قطعــًا روبه افزایش اســت. در شهرســتان 
ثــالث باباجانــی افــرادی از مرکز بهداشــت 
در چادرهــای مــردم حضــور یافتــه بودنــد 
ــرار  ــتی ق ــت بهداش ــان وضعی و در جری
می گرفتنــد کــه بنــا بــه تحلیــل آن هــا از 
وضعیــت، روزهــای آینــده اگــر وضعیــت 
بهداشــتی مــردم زلزلــه زده بهبــود نیابــد، 
شــاهد بحرانــی جــدی در زمینه بهداشــت 

مــردم خواهیــم بــود.

زباله های رها شده در اطراف 
چادرها 

فراوانــی  تخریــب  کــه  مناطقــی  در 
روســتاهای  به خصــوص  داشــته اند 
ــب  ــه تخری ــه ب ــا توج ــه ب ــش ازگل بخ
بســیار بــاال و تلــف شــدن احشــام، 
فضــای بهداشــتی منطقــه در مــرز بحران 
اســت. عــالوه بــر این شــرایط نامناســب، 

ــز خــود عامــل  زباله هــای تولیدشــده نی
دیگــری بــرای ایجــاد شــرایط نامناســب 
زیســتی اســت کــه حتــی می طلبــد 
نیروهــای مــددکار بخشــی از انــرژی 
خــود را در راه نظافــت محــل اســکان 
چادرنشــینان مصــروف دارنــد یــا اینکــه 
نیروهــای امــدادی تجهیزات جمــع آوری 

ــد. ــه کنن ــا را تهی زباله ه

نگرانی از بارش باران، بزرگ ترین 
دغدغه مردم

نگرانــی مــردم  بیشــترین  همچنــان 
ــاران  ــارش ب ــاالی ب ــال ب ــه زده، احتم زلزل
و عــدم وجــود تجهیــزات مناســب بــرای 
ــدم وجــود  ــن دوران اســت. ع ــذر از ای گ
ــز  ــرم نی ــاس گ ــایل گرمایشــی و لب وس
بــرای جلوگیــری از بیماری هــا و حادتــر 

ــت. ــت اس ــدن وضعی ش
اســت کــه  ذکــر  بــه  الزم  پایــان  در 
قــدردان  بســیار  زلزلــه زده  مــردم 
کمک هــای مــردم هســتند ولــی نگــران 
ــرا می داننــد  فراموش شــدن هســتند، زی
زمســتان ســختی را در پیــش دارنــد 
ــود  ــی خ ــت قبل ــه وضعی ــت ب و بازگش

بــود. زمان بــر خواهــد 

زلزلـه زده  مناطـق  بـه  منتهـی  جاده هـای  در 
کـه  اسـت  قابل مشـاهده  کامیون هایـی 
منطقـه  بـه  را  سـیار  حمام هـای  و  دستشـویی ها 
ارسـال می کننـد کـه ایـن نـوع امکانـات بیشـتر 
از سـوی پزشـکان خّیـر انجـام می شـود. البته در 
مناطقـی نیـز دیـده می شـود که سـپاه پاسـداران 
سـویی  از  نصب کـرده،  را  سـیار  دستشـویی های 
دیگـر تعـداد معـدودی از مـردم در حال سـاخت 
به خصـوص  مـردم  تـا  هسـتند  دستشـویی هایی 
اسـتفاده کننـد.  آن  از  بتواننـد  و کـودکان  زنـان 
باوجـود ایـن شـرایط نیـاز مبرمـی به دستشـویی 
و حمـام وجـود دارد زیـرا تـداوم شـرایط فعلـی 
می توانـد نگرانی هـای جـدی را ایجاد کرده اسـت.

مهاجرت شش هزار پرنده
به طبیعت خواف

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت خــواف 
گفــت: شــش هــزار قطعــه پرنــده باقرقــره مهاجــر 
ــی  ــفید و گندم ــیاه، شکم س ــای شکم س از گونه ه

ــد. ــرود آمده ان ــتان ف ــن شهرس ــیرخون ای ــده س ــه حفاظت ش در منطق
ــده  ــا افــزود: دو هــزار قطعــه پرن ــا ایرن مرتضــی مطهری نیــا در گفت و گــو ب
آبــزی دیگــر شــامل غــاز خاکســتری، اردک سرســبز، خوتــکا، انواع کشــیم و 
اگــرت نیــز حــدود یــک مــاه پیــش بــه همیــن منطقــه مهاجــرت کرده انــد.
منطقــه حفاظت شــده ســیرخون بــه وســعت 54 هــزار و 328 هکتــار بــا 12 
کیلومتــر مــرز مشــترک بــا افغانســتان در جنــوب شــرق شهرســتان خــواف 
واقــع اســت. قــرار گرفتــن در محــل بنــد خاکــی واقــع بــر بســتر رودخانــه 
ــدان مصنوعــی و برخــورداری  ــه لحــاظ ایجــاد یــک آبن ــاد ب کالشــورمژن آب
از پوشــش گیاهــی، زیســتگاه ارزشــمندی بــرای زمســتان گذرانی پرنــدگان 

مهاجــر فراهــم آورده اســت.

ورود سامانه بارشی
 به 8 استان

بــارش  از  هواشناســی،  ســازمان  کارشــناس 
ــده  ــای آین ــی روزه ــور ط ــتان کش ــاران در 8 اس ب
خبــر داد و گفــت: در ســه روز آینــده آســمان 
ــری  ــد اصغ ــر، محم ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ــت. ب ــی اس ــاه باران کرمانش
ــر  ــد از ظه ــر و از بع ــش اب ــاهد افزای ــاه، ش ــان م ــت: از یکشــنبه 28 آب گف
ایــن روز و طــی روزهــای دوشــنبه، ســه شــنبه و چهارشــنبه بارندگــی، گاهــی 
رعــد و بــرق و وزش بــاد نســبتا شــدید بــرای اســتان زلزلــه زده کرمانشــاه 
پیــش بینــی می شــود. وی افــزود: در مناطــق کوهســتانی و سردســیر ایــن 
اســتان، احتمــال بــارش بــه صــورت بــرف وجــود دارد. کارشــناس ســازمان 
هواشناســی از بــارش بــاران در 8 اســتان کشــور خبــرداد و تصریــح کــرد: از 
فــردا بــارش بــاران در برخــی اســتان ها نظیــر لرســتان، زنجــان، آذربایجــان 
ــاز  ــتان آغ ــاه و کردس ــل، کرمانش ــالم، اردبی ــرقی، ای ــان ش ــی، آذربایج غرب
ــاد شــدید  ــرق و وزش ب ــا رعــد و ب خواهــد شــد و ایــن بارش هــا همــراه ب

ــود. خواهــد ب

سیاستآب و هواپرندگان

معــاون مرکــز بیماری هــای واگیــردار وزارت 
بهداشــت گفــت: مســوولیت جمــع آوری الشــه 
عهــده  بــر  محیــط  در  رها شــده  دام هــای 
ــهرداری ها  ــت ش ــکی، مدیری ــازمان دامپزش س
و بهــداری اســت. بنابر ایــن تقاضــا داریــم 
ــه زده  ــردم زلزل ــامت م ــظ س ــتای حف در راس
نســبت بــه جمــع آوری ایــن عامــان آلودگــی 

ــود. ــدام ش ــریعا اق س

صنعتــی  »کشــورهای 
عامــالن  بــه  عنــوان 
اصلــی ناهنجاری هــای 
و  می تواننــد  اقلیمــی 
ــت را  ــط زیس ــود محی ــای بهب ــد هزینه ه بای
ــد زیان هــای  ــه دارن ــا وظیف ــد. آنه ــول کنن قب
ــران  ــز جب ــعه را نی ــال توس ــورهای درح کش

کننــد.«
ــه در گزارشــی  ــه گــزارش ایســنا، دویچــه ول ب
تغییــرات  بین المللــی  پایــان کنفرانــس  از 
اقلیمــی ضمــن تاکیــد بــر مطلــب فــوق اعــالم 
ــو از 10  ــس کیوت ــه کنفران ــق قطعنام ــرد: طب ک
ســال پیــش بودجــه اقدامــات اصالحــی 
تغییــرات  برابــر  در  کم درآمــد  کشــورهای 
اقلیمــی از ســوی کشــورهای بــزرگ صنعتــی 

ــد  ــا در شــرایط جدی ــن شــده اســت. ام تامی
مخــارج ضــروری از کجــا بایــد تامیــن شــود؟ 
ــه  ــن ب ــی ب ــس اقلیم ــه کنفران ــن مرحل آخری

ــت.  ــاص داش ــوع اختص ــن موض ای
در بحــث و جــدل داغــی کــه پشــت درهــای 
بســته تــا بامــداد شــنبه )18 نوامبــر( در شــهر 
بــن آلمــان ادامــه پیــدا کــرد، نماینــدگان 
محیــط زیســت 195 کشــور شــرکت کننده 
ــی  ــان منابع ــه بودجــه از هم ــد ک ــق کردن تواف
گرفتــه  نظــر  در  پاریــس  توافقنامــه  کــه 
بــود، تامیــن شــود، امــا دربــاره جزبیــات 
آن و شــیوه تقســیم بودجــه در کنفرانــس 
می شــود،  برگــزار  لهســتان  در  آینــده کــه 

شــد. خواهــد  تصمیم گیــری 

ائتاف 18 کشور صنعتی 
علیه سوخت های فسیلی

تغییــرات  کنفرانــس  بیست و ســومین 
اقلیمــی در بــن در حالــی روز جمعــه 27 
توانســت  کــه  یافــت  پایــان  آبان مــاه 
دســتاوردهای نســبتا خوبــی را به دســت 
آورد. از گــردآوردن 25 هــزار نفــر وزیــران 
ــت،  ــط زیس ــال محی ــت و فع ــط زیس محی
خبرنــگاران،  و  مردم نهــاد  ســازمان های 
ــرای کاهــش  ــزرگ ب ــق 18 کشــور ب ــا تواف ت

فســیلی. ســوخت های  از  اســتفاده 
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در ایــن 
گرفــت،  قــرار  بررســی  مــورد  کنفرانــس 
ــی  ــن و آلودگ ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــل گ دالی
هــوا و اســتفاده از ســوخت های فســیلی، از 
ــی  ــود. 18 کشــور صنعت ــه زغال ســنگ ب جمل
ــک،  ــا، بلژی ــادا، بریتانی ــون کان ــان همچ جه
فرانســه، اتریــش، ایتالیــا، ســوئیس، فنالنــد، 
ــی  ــکیل ائتالف ــی تش ــک ط ــد و مکزی نیوزلن
ــتفاده از  ــزان اس ــش می ــرای کاه ــی ب جهان
شــده اند  متعهــد  فســیلی،  ســوخت های 
کــه به تدریــج نیروگاه هــای زغال ســنگ را 
ــروگاه  ــد و نی ــل کنن ــان تعطی در کشورهایش
جدیــدی تاســیس نکننــد. دومیــن موضوعی 
ــق  ــه آن توجــه عمی ــن ب ــس ب ــه در کنفران ک
نشــان داده شــد، اســتفاده از انرژی هــای 
تجدید پذیــر نظیــر انــرژی آب و خورشــید 
جهــان  نقــاط  برخــی  در  امــروزه  اســت. 
انــرژی تجدید پذیــر مــورد اســتفاده قــرار 
ــا  ــوخت خودروه ــه س ــی ک ــرد در حال می گی
هنــوز از ســوخت فســیلی و چرخ بســیاری از 
ــا زغال ســنگ تامیــن می شــود.  کارخانه هــا ب
ــن  ــس ب ــه در کنفران ــی ک ــومین موضوع س
مــورد توجــه قــرار گرفــت مســاله مخاطــرات 
ــروزه  ــود. ام ــان ب ــرای ســالمت زن ــی ب طبیع
بســیاری از مخاطــرات طبیعــی بیشــتر از 
ــان را  ــرد، جــان زن آنکــه جــان مــردان را بگی
ــا  ــوان ب ــا می ت ــد. ام ــره می افکن ــه مخاط ب
ــان در حفــظ محیــط زیســت  به کارگیــری زن
و اســتفاده از انرژی هــای تجدید پذیــر، آنــان 
را نیــز از طریــق آمــوزش توانمنــد کرد.آخریــن 
موضوعــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد حضور 
خــوب و پرشــمار ســازمان های غیر دولتــی 
حامــی محیط زیســت در کنفرانــس تغییرات 
اقلیمــی بــن اســت. بــه نظــر می رســد 
ملــل  ســازمان  و  جهانــی  سیاســت های 
متحــد بــه ســمتی در حرکت اســت تــا نقش 
ســازمان های غیر دولتــی را در ســبز نگــه 
داشــتن زمیــن برجســته کنــد. موضوعــی کــه 
ــز در  ــردم را نی ــال م ــارکت فع ــد مش می توان
ــط  ــت از محی ــرای حمای مســوولیت پذیری ب

ــراه داشــته باشــد.  ــه هم زیســت ب

سوژه

پایان کنفرانس اقلیمی بن در  ایستگاه 
تامین هزینه های مالی
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ــای  ــرای کاوش ه باستان شناســان ب
ــدان  ــهر هم ــز ش ــه مرک ــتانی ب باس

ــد. رفتن
مدیــرکل  مالمیــر،  علــی 
دســتی  صنایــع  میراث فرهنگــی، 
ــه  ــدان  ب ــتان هم و گردشــگری اس
اجرایــی  زمــان  در  ایســنا گفتــه 
ــازی در  ــاده راه س ــروژه پی ــدن پ ش
بخشــی  در  و  )ره(  امــام  میــدان 
کــه در حــال نماســازی بودنــد و 
ــراث فرهنگــی حضــور  همــکاران می

مســتمر دارنــد بــه یــک تابــوت 
ــن  ــم، بنابرای ــورد کردی ــفالی برخ س
بعــد از هماهنگــی بــا شــورای شــهر، 
شــهرداری و مکاتبــه بــا پژوهشــگاه، 
محــدود  انجــام کاوشــی  مجــوز 
ــون  ــم چ ــه را گرفتی ــن محوط در ای
ــر ایــن  احتمــال می دهیــم عــالوه ب
تابــوت، احیانــا آثــار دیگــری در 

محوطــه باشــد.
در  این کــه  بیــان  بــا  او   
ــن  ــده بی ــام ش ــای انج هماهنگی ه

و  شــهرداری  فرهنگــی،  میــراث 
ــی ها  ــدان، بررس ــهر هم ــورای ش ش
تــا  و  آغــاز  پیــش  روز  ســه  از 
حــدود ده روز آینــده ادامــه خواهــد 
ــن  ــه در ای ــرده ک ــه ک داشــت، اضاف
می رســیم  نتیجــه  بــه  شــرایط 
ــن  ــز ای ــه ج ــه ب ــا در منطق ــه آی ک
ــا  ــی ی ــا ش ــنگی، احیان ــوت س تاب
اثــر دیگــری در محوطــه وجــود دارد 
یــا خیــر؟ ماننــد تابــوت ســنگی کــه 
ــین خانی«  ــازار »حس ــه ب در مجموع
ــه  ــود و آن را ب ــده ب ــت آم ــه دس ب
مــوزه منتقــل کردیــم. در میــدان 
ــت  ــز وضعی ــدان نی ــام )ره( هم ام

ــت. ــوال اس ــن من ــن همی ــه ای ب

19 روز پــس از انتقــادات تنــد هتلــداران از طــرح موســوم 
ــازمان  ــس س ــا ریی ــدار ب ــافر ها« در دی ــه مس ــه »خان ب
ــابق گردشــگری کشــور از  ــاون س ــی، مع ــراث فرهنگ می

ــرد. ــاع ک ــد دف ــن طــرح به طــور تمــام ق ای
مرتضــی رحمانــی موحــد کــه در زمــان او طــرح »خانــه 
مســافر ها« اجرایــی شــد بــه مهــر گفتــه جریــان بوجــود 
آمــده در خانــه مســافرها هیــچ وقــت بــا اعتــراض 
افــرادی کــه مــی خواهنــد مدیریــت آن هــا را بــه عهــده 
ــه  ــه اینک ــش ب ــود. او در واکن ــف نمی ش ــد متوق بگیرن
ــه  ــرده ک ــد ک ــتند تاکی ــاد هس ــع فس ــا منب ــن خانه ه ای
ــه ای  ــدون مالحظ ــده و ب ــرف زنن ــرف بســیار ح ــن ح ای
اســت. چــون ایــن حــرف از ســمت کســانی زده می شــود 
کــه از جــای دیگــری بــه آن هــا آســیب وارد شــده اســت 
در صورتــی کــه ایــن طــور نبــوده. ایــن طرحــی نبــود کــه 
مــا اول آن را اجــرا کــرده باشــیم. در گذشــته هــم برخــی 
افــراد تابلــو دستشــان مــی گرفتنــد و خانه هــای خــود را 
در شــهرهای تاریخــی، فرهنگــی، مذهبی و شــمالی اجاره 
ــارت  ــافرها نظ ــه مس ــن خان ــا روی ای ــا م ــد. ام می دادن
کردیــم. اکنــون اگــر خانــه مســافرها را تعطیــل کننــد آیــا 

جریــان اســتفاده از آن نیــز متوقــف خواهــد شــد؟ 

»خانه مسافر« از کجا آمد؟

بــا  چهــارم شــهریور 94 در جلســه هیــات وزیــران 
ــه 24 آذر 93 از ســوی مســعود ســلطانی  پیشــنهادی ک
فــر، رییــس وقــت ســازمان ســازمان میــراث فرهنگــی 
کشــور مبنــی بــر شــناخته شــدن خانــه مســافر ها 
به عنــوان تاسیســات گردشــگری موافقــت شــد و اســفند 
94 آییــن نامــه ایــن طــرح بــه معــاون وقــت گردشــگری 
ســازمان کــه مرتضــی رحمانــی موحــد بــود، ابــالغ شــد.  
در ســایت خانــه مســافر کــه زیــر نظــر ســازمان میــراث 
ــی از  ــافر »یک ــه مس ــد، خان ــت می کن ــی فعالی فرهنگ
ــا،  ــا، خانه ه ــون ویاله ــی همچ ــای اقامت ــواع واحده ان
اقامتگاه هــای  و  آپارتمان هــا  ســوییت ها،  اتاق هــا، 
ــی و  ــرایط بوم ــب ش ــر حس ــه ب ــایری ک ــی و عش ییالق
منطقــه ای جهــت اســکان مســافران مــورد اســتفاده قــرار 

ــت. ــده اس ــف ش ــرد« تعری می گی

انتقاد پشت انتقاد
ــوی  ــوص از س ــه خص ــا ب ــرح انتقاده ــاز ط ــان آغ از هم
ــداران کشــور آغــاز شــد امــا از آنجایــی کــه  جامعــه هتل
ــی آن  ــراث فرهنگــی متول مســووالن وقــت ســازمان می
ــن  ــه همی ــید، ب ــی نرس ــه جای ــا ب ــن انتقاده ــد، ای بودن
دلیــل هتلــداران در اولیــن دیــدار بــا علــی اصغــر 
مونســان، رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، تغییراتــی 
همچــون رفتــن رحمانــی موحــد از معاونــت گردشــگری 
»خانــه  از  انتقــاد  هرآنچــه  و  شــمردند  غنیمــت  را 
ــدار کــه  ــد. در ایــن دی مســافر ها« کــه داشــتند، رو کردن

9 آبــان امســال صــورت گرفــت، محمــد قانعــی، رییــس 
اتحادیــه هتلــداران خراســان رضــوی گفــت کــه متأســفانه 
شــاهد مســائل خــاص اخالقــی در خانــه مســافر ها 
ــی را ايجــاد  ــن نگران ــا اي ــداوم فعاليــت آنه ــم و ت بوده ای
ــی  ــخصيت های مذهب ــان و ش ــگاه عالم ــه ن ــد ك می كن
بــه امــر گردشــگری تغييــر منفــی كنــد. جمشــيد 
حمــزه زاده، ریيــس جامعــه هتلــداران ايــران هــم گفــت 
کــه خانــه مســافر ماهيــت گردشــگری نــدارد. مونســان 
ــت  ــا موضعــی نگرف ــن انتقاد ه ــه ای ــش ب ــه در واکن البت
ــد  ــم بای ــافر ها ه ــه مس ــه »خان ــن اینک ــه گفت ــا ب و تنه
مالیــات بدهنــد« اکتفــا کــرد کــه ایــن جملــه می توانــد 
ــر  ــی ب ــراث فرهنگ ــم ســازمان می ــده تصمی نشــان دهن

ــد. ــه آن باش ادام

کاوش های باستانی در مرکز شهر همدان
تابوت سفالی در جریان پیاده راه سازی میدان امام کشف شد

عبور آهن فروشان

 از تپه هگمتانه
نزدیک به 200 آهن فروشی در نزدیکی این تپه 

هخامنشی قرار دارد

اعتــراض آهــن فروشــان همدانــی به مســدود شــدن راه عبــور و مــرور آن ها در 
پــی پیــاده راه کــردن رینگ هــای تاریخــی همــدان از جملــه اطــراف هگمتانــه، 
موجــب شــده خودروهــای آهــن فروشــان از نزدیکــی ایــن تپــه تاریخــی عبور 
کننــد. خبرگــزاری مهــر روز شــنبه گزارشــی تصویــری از وضعیــت ایــن روزهای 
تپــه هگمتانــه بــا ایــن توضیــح کــه »تپــه هگمتانــه در مرکــز شــهر همــدان بــا 
86 ســال ســابقه ثبــت در فهرســت آثــار ملــی در حالــی در بیــن 50 محوطــه 
باســتانی نامــزد ثبــت جهانــی شــده کــه ایــن روزهــا بــه محلــی بــرای تــردد 
خودروهــای آهــن فروشــان همــدان تبدیــل شــده و تهدیــد می شــود« منتشــر 
کــرد. ماجــرای گــذر خودروهــای آهــن فروشــان از نزدیکــی تپــه هگمتانــه بــه 
طــرح پیــاده راه کــردن رینگ هــای تاریخــی همــدان برمی گــردد. آنطــور کــه 
ــا  ایســنا نوشــته در طــرح پیــاده راه کــردن شــش رینــگ تاریخــی همــدان ب
ــرای  ــد راهــی ب مرکزیــت میــدان امــام)ره(، مســووالن طــرح فرامــوش کردن
عبــور و مــرور وســایل نقلیــه کســبه  بــازار آهنگرهــا در بــازار قدیمــی همــدان 
ــن  ــورای تامی ــتانداری، ش ــه اس ــبه ب ــراض کس ــا اعت ــه ب ــد، در نتیج ــاز کنن ب
امنیــت همــدان وارد موضــوع شــد و درخواســت دادن مســیری از عرصــه ی 
40 هکتــاری هگمتانــه را بــرای عبــور ماشــین های کســبه  ایــن بــازار قدیمــی 
داد.امــا میــراث فرهنگــی بــرای جلوگیــری از دائمــی شــدن ایــن مســیر، یــک 
پیشــنهاد موقــت داد تــا خودروهــای کســبه موقتــا از گیــت ورودی محوطــه ی 
ــراث  ــاون می ــان، مع ــن طالبی ــد حس ــد. محم ــور کنن ــه عب ــی هگمتان تاریخ
فرهنگــی کشــور در ایــن خصــوص گفتــه بایــد فکــری در ایــن خصــوص شــود. 
عبــور ماشــین ها از داخــل عرصــه محوطــه تاریخــی هگمتانــه برخــالف ضوابــط 

میــراث فرهنگــی اســت.صفحه  9را هــم ببینیــد .

کشمکش ادامه دار بر سر خانه مسافر ها
معاون سابق گردشگری در واکنش به »منبع فساد« خواندن این خانه ها: 

در گذشته هم  خانه مسافر وجود داشت، ما فقط سامان دهی کردیم

رحمانـی موحـد گفتـه ایـن طرحـی نبود 
باشـیم.  اجـرا کـرده  را  آن  اول  مـا  کـه 
دولـت  کـه  بـود  واقعیتـی  مسـافرها  خانـه 
یازدهـم بـا آن روبـرو شـد. برخـی افـراد تابلو 
را  خـود  خانه هـای  و  می گرفتنـد  دستشـان 
و  مذهبـی  فرهنگـی،  تاریخـی،  شـهرهای  در 
چنیـن  بـا  وقتـی  می دادنـد.  اجـاره  شـمالی 
پدیـده ای و خانه هایـی مواجـه می شـوید کـه 
مسـافر می پذیـرد یعنـی جریان گرشـگری در 
آن هـا وجـود دارد اکنـون اگـر خانه مسـافرها 
را تعطیـل کننـد آیا جریـان اسـتفاده از آن نیز 

متوقـف خواهـد شـد؟ 

آثار ثبت ملی  یزد در 
آستانه دو هزارتایی شدن

مقــدم،  ریاحــی  ساشــا 
میــراث  معاونــت  سرپرســت 
فرهنگــی اســتان یــزد اعــالم 
کــرده تــا انتهــای ســال 96 بیــش از 300 پرونــده 
ثبتــی در چهــار حــوزه طبیعــی، غیرمنقــول، ناملمــوس، 
ــت  ــه بــا ثب ــه و تدویــن خواهــد شــد ک منقــول تهی
آن هــا در فهرســت آثــار ملــی کشــور، تعــداد آثــار ثبتــی 
ــای  ــن بن ــر می رســد. اولی ــزار اث ــه دو ه ــزد ب اســتان ی
ثبــت شــده در اســتان یــزد »گنبــد عالــی« شهرســتان 
ابرکــوه اســت کــه در ســال 1312 و توســط آنــدره گــدار 

ــت. ــده اس ــت ش ثب

شناسایی ۶۴ 
اثر تاریخی در کلیبر

ــایی و  ــی، شناس ــه بررس در برنام
کورگان هــای  پراکنــش  تحلیــل 
آذربایجــان  کلیبــر  شهرســتان 
3هــزار  بــه  متعلــق  شــرقی 
ــه  ــر شناســایی شــد. نســرین طایف ــش، 64 اث ســال پی
قهرمانــی، باســتان شــناس در ایــن خصــوص گفتــه 
ــال  ــه در س ــود ک ــی ب ــداد، کورگان های ــن تع ــر از ای 18 اث
ــار شــامل  ــه آث ــود.  بقی 93 مکشــوف و بررســی شــده ب
محوطــه، گورســتان، قلعــه و بنــا بــود. کــورگان یــا گورتپــه 
پشــته های مربــوط بــه قبــور افــرادی از اواخــر هــزاره دوم 

و اوایــل هــزاره اول پیــش از میــالد اســت.

افزایش پروازهای 
گردشگری ایران و چین

محمــد محب خدایــی، معــاون 
ــک  ــا ی ــدار ب ــگری در دی گردش
چینــی  ســرمایه گذار  هیــات 
گفتــه مــا عالقه منــد هســتیم کــه ایرالین هــای دو 
ــهرهای  ــد ش ــه مقص ــا ب ــش پروازه ــرای افزای ــور ب کش
ــا یکدیگــر همــکاری داشــته  ــن ب ــران و چی ــف ای مختل
باشــند. ایجــاد زمینه هــای مناســب بــرای افزایــش 
مســتلزم  چیــن  و  ایــران  میــان  گردشــگر  تبــادل 
ــت و  ــر اس ــا یکدیگ ــور ب ــای دو کش ــکاری آژانس ه هم
ــز  ــی نی ــز اقامت ــه توســعه هتل هــا و مراک ــد ب ــن رون ای

می کنــد. کمــک 

آثار تاریخی اردبیل 
سالم است

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــه   ــر زلزل ــر اث ــت: »ب ــل گف اردبی
ــده  ــیبی ندی ــتان آس ــی اس ــار تاریخ ــدام از آث ــچ ک هی
انــد.« کریــم حاجــی زاده افــزود: »در پــی وقــوع زمیــن 
ــه در شهرســتان هــای  ــوری آذربایجــان ک ــرزه در جمه ل
شــمالی اســتان اردبیــل نیــز احســاس شــد، کارشناســان 
بــرای بازدیــد از آثــار تاریخــی اعــزام شــدند. کارشناســان 
بــرای بازدیــد از آثــار و ابنیــه تاریخــی بــه تمامــی 
ــه  مناطــق اعــزام شــدند و خوشــبختانه هیــچ آســیبی ب

ــار وارد نشــده اســت.« ــن آث ای

میراثگردشگریمیراث میراث

گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
اســتان گلســتان گفــت کــه لــوح ثبــت ملــی 25 اثــر میــراث 
ــن  ــی ای ــت مل ــه ثب ــالغ شــد ک ــی اســتان گلســتان اب فرهنگ
ــد  ــاه تایی ــهریور م ــور ش ــت کش ــی ثب ــورای عال ــراث در ش می
ــار  ــن آث ــه ای ــرد ک ــه ک ــی اضاف ــم کریم ــود. ابراهی ــده ب ش
ــت  ــی ثب ــول اســتان، شــهریور در شــورای عال ــراث غیرمنق می
ــه  ــد. ب ــالغ ش ــت آن اب ــوح ثب ــود و ل ــده ب ــد ش ــور تایی کش

ــرگان  ــه گ ــر محل ــه او گورســتان تاریخــی روســتای آهنگ گفت
گــرگان، کردکــوی،  در  شــناختی  باســتان  محوطــه   24 و 
علی آبادکتــول، رامیــان، آزادشــهر، گنبــدکاووس، بندرگــز و 
ــار ثبــت شــده ملــی هســتند. وی همچنیــن گفــت  آق قــال آث
ــه محوطــه باســتان شــناختی تپه هــای عمــارت و ســارانی  ک
در آزادشــهر، دونقــوز تپــه و ایگش تپــه در گنبــدکاووس و 

ــت. ــده اس ــی ش ــت مل ــار ثب ــر آث ــا از دیگ ــه وطن کافرتپ

تاریخــی  محوطه هــای  و  بناهــا  بین المللــی  کمیتــه 
)ایکومــوس( در ســال 2017 میــالدی جایــزه نقــدی 80 هــزار 
یورویــی از بنیــاد آمریکایــی »گتــی« بــرای برگــزاری مجمــع 
عمومــی خــود در شــهر دهلــی هنــد دریافــت کــرده بــود؛ حــاال 
ــع از  ــا مان ــته ت ــوس خواس ــی از ایکوم ــاد آمریکای ــن بنی ای
حضــور یکــی از اعضــای خــود کــه یــک معمــار جــوان اهــل 
ــزه  ــن جای ــا ای ــود و ی ــی ش ــع عموم ــت در مجم ــوریه اس س

ــوان یــک تشــکل  ــه عن ــز ب ــد. ایکومــوس نی ــی را بازگردان مال
غیرسیاســی اعــالم کــرد از اعضــای خــود حمایــت می کنــد و 
ایــن جایــزه نقــدی را بازمی گردانــد و حــاال از تمامــی حامیــان 
خــود خواســته بــرای تامیــن ایــن 80 هــزار یــورو کمــک کننــد. 
در صورتــی کــه هــر یــک اعضــا و دوســتداران ایکومــوس 5 تــا 
10 یــورو کمــک کننــد، ایــن هزینــه تامیــن می شــود. تاکنــون 

ــورو جمــع شــده اســت. بیــش از 15 هــزار ی

ثبت ملی ۲۵ اثر میراث فرهنگی استان گلستان
لوح ثبت ملی این آثار روز شنبه اباغ شد

»نه« ایکوموس به زیاده خواهی بنیاد آمریکایی
بنیاد »گتی« خواستار ممانعت از حضور معمار سوریه ای در مجمع عمومی شده بود

امضای تفاهم نامه ایران و موزه دولتی ارمیتاژ روسیه
مسووالن پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران و موزه ارمیتاژ تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند. هدف اصلی از امضای این تفاهم نامه، ایجاد شرایط الزم برای 
همکاری های موثر در زمینه باستان شناسی، تاریخ، مرمت و بازسازی بناها و آثار 

تاریخی باستانی و مطالعه بناهای تاریخی اعالم شده است.
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ایران ویچ

و  چهارمحـال  حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 
قاچـاق  ارزش کاالی  اگـر  بختیـاری گفـت: 
ضبـط شـده از خودروهای سـبک بیش از 10 
میلیـون تومـان باشـد، عالوه بر مصـادره کاال 
و تعییـن جـزای نقـدی، خودرو نیـز مصادره 

می شـود و بـه فـروش می رسـد. محمدرضـا 
عمـرون بـا تشـریح میـزان جرایم حمـل بار 
قاچـاق و نحـوه برخـورد با واحدهـای صنفی 
اظهـار  می کننـد،  عرضـه  قاچـاق  کـه کاالی 
کـرد: اگـر ارزش کاالی قاچـاق ضبـط شـده 

میلیـون   10 از  بیـش  از خودروهـای سـبک 
و  کاال  مصـادره  بـر  عـالوه  باشـد،  تومـان 
تعییـن جـزای نقـدی، خـودرو نیـز مصـادره 
می شـود و بـه فـروش می رسـد. وی ادامـه 
نیمـه  خودروهـای  در  کاال  ارزش  اگـر  داد: 
سـنگین بیـش از 30 میلیـون تومـان و در 
خودروهای سـنگین شـامل تریلـر و اتوبوس 
نیـز  باشـد،  تومـان  میلیـون   100 از  بیـش 

شـامل ایـن قانـون می شـود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

مصادره خودرو با قاچاق بیش از 10 میلیون

اسکان اضطراری 98 درصد از 30 هزار خانوار زلزله زده کرمانشاه
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: حدود 30 هزار خانوار در استان نیازمند 
اسکان اضطراری هستند که کار اسکان نزدیک به 98 درصد آن ها انجام شده است.

سنگ تمام دولت برای کرمانشاه
اعطای هزار میلیارد تومان تسهیات به مناطق زلزله زده

طرح اعطای تسهیات به زلزله زدگان از هفته جاری اجرا خواهد شد

ــات  ــه هی ــه جلس ــاس مصوب ــر اس ب
ــرار شــد  ــه گذشــته ق ــت در هفت دول
ــان از  ــارد توم ــوع ٦59 میلی در مجم
ســوی شــبکه بانکــی و 281 میلیــارد 
بودجــه ای  منابــع  از  هــم  تومــان 
ــوض  ــای بالع ــک ه ــورت کم ــه ص ب
کرمانشــاه  زده  زلزلــه  مــردم  بــه 

ــد. ــدا کن ــاص  پی اختص
آوارگــی  و  گرســنگی  تنهــا  زلزلــه 
چنــده روزه نیســت کــه همانطــور 
ســریع آمــد ســریع خســارات خــود 
 30 خــودش  زلزلــه  ببــرد.  نیــز  را 
جبرانــش  امــا  می آيــد  ثانیــه ای 
ســال هــا طــول می کشــد و  بــاز 
ــل  ــکل قب ــه ش ــران  ب ــد جب ــم بع ه
خــود برنخواهــد گشــت.ایران پهنــاور 

در جــای جــای خــود طمــع زلزلــه را 
ــد کــه  ــی می دان ــه خوب چشــیده  و ب
زلزلــه یعنــی اوارگــی بــه تمــام معنــا!

امــا دولــت روحانــی بــرای کرمانشــاه 
گرمــش  خــون  مردمانــش  و 
خبرهــای خوبــی داشــت.خبرهایی 
افــرادی  دل  را  امیــد  چــراغ  کــه 
روشــن کــرد کــه تمــام زندگــی خــود 

را در بیــل لــودر دیدنــد. 

در ابتدا تصویب شد
به هرخانوار 10 میلیون تومان 

وام بازسازی بدهند
ــک  ــر ی ــه ه ــی ک ــار کمک های در کن
ــم  ــتقل اع ــور مس ــه ط ــا ب از بانک ه
از نقــدی و غیرنقــدی در روزهــای 
ــه زدگان  ــه زلزل ــک ب ــرای کم ــر ب اخی
نتیجــه  در  گرفته انــد،  نظــر  در 
مصوبــه ای در کمیســیون اعتبــاری 
ــد  ــن ش ــر ای ــرار ب ــزی ق ــک مرک بان

 10 قرض الحســنه  تســهیالت  تــا 
ــوار  ــر خان ــرای ه ــی ب ــون تومان میلی
بــه منظــور بازســازی محــل ســکونت 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــا در نظ آنه

اما بعد از تشکیل جلسه 
هیات دولت اوضاع فرق کرد

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
تســهیالت  برنامــه  بــا  رابطــه  -در 
رســانی بــه مناطــق زلزلــه زده بــا 
ــرار  ــه ق ــود ک ــح همــراه ب ــن توضی ای
اســت از دو محــل بــه ایــن خانوارهــا 
طریــق  از  یکــی  شــود.  کمــک 
ــرآورد  ــه ب ــت ک ــهیالت ارزان قیم تس
ــزار  ــه 11 ه ــه اینک ــا توجــه ب شــده ب
4500 خانــوار  خانــوار روســتایی و 
ــه  ــار آســیب شــده اند، ب شــهری دچ
ــون  ــتایی 25 میلی ــوار روس ــر خان ه
تومــان و هــر خانــوار شــهری 35 
میلیــون تومــان تســهیالت قــرض 

ــد  ــدا کن ــاص پی ــنه اختص الحس
ــدی  ــار درص ــزد چه ــامل کارم ــه ش ک

ــود. ــد ب خواه
تســهیالت  بــر  عــالوه  همچنیــن 
نوســازی، دولــت بــه هــر خانــوار 
تومــان  میلیــون  پنــج  روســتایی 
و هــر خانــوار شــهری 6 میلیــون 
خواهــد  بالعــوض  کمــک  تومــان 

شــد.
ــت  ــه نوبخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بخشــنامه های  کــه  کــرده  اعــالم 
مربوطــه بــرای اجــرای ایــن مصوبات 
بــه بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه 
و بودجــه ابــالغ شــده و پرداخــت 
ایــن تســهیالت بــه زودی در دســتور 

کار قــرار می گیــرد.
همچنیــن در رابطــه بــا تســهیالتی 
ــروری  ــوازم ض ــن ل ــرای تامی ــه ب ک
ــادآور  ــد ی ــده، بای ــه ش ــر گرفت در نظ
شــد آنچــه پیشــنهاد شــده بــود ســه 
میلیــون تومــان بــرای لــوازم خانگــی 
و دو میلیــون تومــان کمــک بالعــوض 
ــود. امــا نوبخــت می گویــد رییــس  ب
را  رقــم  ایــن  مرکــزی  بانــک  کل 
ــده  ــرار ش ــه و ق ــر گرفت ــر در نظ باالت

ــورت  ــه ص ــان ب ــون توم ــه 10 میلی ک
ــرای خانواده هــای  ــرض الحســنه ب ق
زلزلــه زده اختصــاص یابــد کــه عــالوه 
بــر آن دو میلیــون تومــان کمــک 
ایــن  مجموعــه  در  نیــز  بالعــوض 
بســته بــه خانــوار اختصــاص خواهــد 

ــت. یاف
ــرده  ــالم ک ــت اع ــه نوبخ ــور ک آن ط
زمــان بازپرداخــت تســهیالت بــه 
خانواده هــای زلزلــه حــدود 15 ســال 
در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــرای 
ــال و  ــت س ــدت هف ــن م ــر ای تعمی
خانگــی  لــوازم  تســهیالت  بــرای 
ــد  ــاله خواه ــج س ــا پن بازپرداخت ه

ــود. ب
ــر اســاس اعــالم اخیــر محمدرضــا  ب
شــورای  رییــس  حســین زاده 
دولتــی-  بانک هــای  هماهنگــی 
قــرار بــر ایــن شــده تــا از هفتــه 
ــا 27  ــان ب ــروز همزم ــاری و از ام ج
ــرای  ــده ب ــکیل پرون ــاه تش ــان م آب
ــور  ــه منظ ــه زده ب ــای زلزل خانواده ه
دریافــت تســهیالت در دســتور کار 

ــرد. ــرار گی ــای ق ــک ه بان

ته
نک

بدهی های احتمالی آسیب دیدگان 
نمی تواند مانع دریافت تسهیات شود

ایـن  اعطـای  در   ٰ مرکـزی  بانـک  اعـام  اسـاس  بـر 
بـه  آسـیب دیدگان  احتمالـی  بدهی هـای  تسـهیات 
بانک هـا و یـا چک های برگشـتی ای که احتماال داشـته 
باشـند نمی توانـد مانـع از دریافت این تسـهیات برای 
تجـارت،  ملـت،  ملـی، سـپه،  بانک هـای  باشـد.  آنهـا 
صـادرات، مسـکن و کشـاورزی بـه عنـوان بانک هـای 
عامـل پرداخـت تسـهیات مربوطـه معرفـی شـده اند. 
بـا  صرفـا  بانک هـا  ایـن  توسـط  تسـهیات  اعطـای 
معرفـی متقاضـی یعنـی کسـی کـه سـاکن در مناطـق 
بنیـاد  معرفـی  طریـق  از  اسـت  زلزلـه  دیـده  آسـیب 
مسـکن انقـاب اسـامی قابـل پرداخـت خواهـد بود.

چهارمحــال  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
طــرح  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و 
واحدهــای  قاچــاق  اجنــاس  خوداظهــاری 
صنفــی ناتمــام مانــده اســت، گفــت: در ابتــدای 
اجــرای طــرح، واحدهــای صنفــی همــکاری 
خوبــی در ایــن زمینــه داشــتند، امــا متاســفانه 
ــد. ــر باقــی مان ایــن طــرح در اواســط اجــرا ابت

ــس  ــی اورژان ــط عموم ــر رواب مدی
جــان  از  شــرقی  آذربایجــان 
باختــن یــک نفــر و مصدومیــت ســه نفــر 
بــه دنبــال ســقوط تابلــوی تبلیغاتی گــردان 
در فلکــه بــازار منطقــه ولیعصــر )عــج( 
ــت  ــا گف ــد شــادی نی ــر داد. وحی ــز خب تبری
هنــگام تعویــض تابلــوی تبلیغاتــی گــردان، 
بــه  منجــر  و  کــرده  ســقوط  تابلــو 
مصدومیــت ســه نفــر از کارگــردان و جــان 
از کارگــران شــده  باختــن یکــی دیگــر 

است. 
 معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
بــه  شــمال  کریــدور  گفــت: 
جنــوب، از آبــادان و خرمشــهر تــا مــرز 
بــازرگان بــرای اســتفاده مــردم شــمال 
ــرداری  ــره ب ــه به ــوب ب ــادر جن ــرب از بن غ
مــی رســد.   خیرالــه خادمــی عصــر امــروز 
ــهر  ــادان و خرمش ــه آب ــفر ب ــان س در جری
ضمــن اشــاره بــه وجــود بخشــی از کریــدور 
ســاحلی در آبــادان و خرمشــهر و عملیاتــی 
ــزود:  ــور اف ــی کش ــدور اصل ــدن دو کری ش
ــاخت  ــات س ــی عملی ــد کار اجرای ــرر ش مق
کریــدور چهــار خطــه نــوار ســاحلی جنــوب 
ــزار  ــول دو ه ــه ط ــار ب ــا چابه از شــلمچه ت

کیلومتر، با ســرعت بیشتر پیش رود.
وزارت  حراســت  مرکــز  رییــس 
آمــوزش و پــرورش گفــت: بــر 
اســاس آمارهــای موجــود در حــال حاضــر 
حــدود 47 درصــد از متولــدان ســال 70 بــه 
فضــای  از  و  بــوده  تبلــت  دارای  بــاال 
محمــد  می کننــد.  اســتفاده  مجــازی 
شــهدای  یــادواره  در  حســین کفراشــی 
افــزود:  نهاونــد  شهرســتان  دانش آمــوز 
یکــی از خطرهــای امــروز کــه نســل جــوان 
را تهدیــد مــی کنــد بحــث فضــای مجــازی 
ــان  ــه آن ــیب زدن ب ــث آس ــه باع ــت ک اس

می شود.
 بارش هــا تــا روز چهارشــنبه در 
می بــارد؛  کشــور  اســتان   16
مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه نیــز بــا 

بارش باران و ســیالب مواجه می شوند.
مدیــر حــوادث و فوریــت هــای 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
قصــد  بــه  فــردی کــه  مشــهد گفــت: 
ــای  ــل ه ــی از پ ــود را از یک ــی خ خودکش
شــهر مشــهد بــه پاییــن پــرت کــرد از 
ــی  ــا وفای ــر رض ــت. دکت ــات یاف ــرگ نج م
ــاالی  ــود را از ب ــرد خ ــن ف ــزود: ای ــژاد اف ن
پــل میــدان امــام حســین )ع( مشــهد بــه 
پاییــن پــرت کــرد. دکتــر رضــا وفایــی نــژاد 
افــزود: ایــن فــرد ســاعتی پیــش خــود را 
ــین )ع(  ــام حس ــدان ام ــل می ــاالی پ از ب

مشــهد به پایین پرت کرد.

گزیده ها

انفجار در آزمایشگاه مدرسه 
دختران در اصفهان

مــواد  انفجــار  گفــت:  اورژانــس  ســخنگوی 
شــیمیایی در آزمایشــگاه مدرســه دخترانــه شــاهد 
اســوه مبارکــه اصفهــان 20 دانــش آمــوز و معلــم 

ــرد. ــروح ک را مج
ــار  ــه اظه ــن حادث ــدی ســخنگوی اورژانــس کشــوردر مــورد ای ــی خال مجتب
داشــت: ســاعت 12:50 وقــوع حادثــه در دبیرســتان دخترانــه شــاهد 
ــه ٦دســتگاه  ــه اورژانــس اعــالم شــد. بالفاصل ــان ب اســوه در مبارکــه اصفه

ــدند.  ــزام ش ــه اع ــدوده صفائی ــه در مح ــل حادث ــه مح ــس ب آمبوالن
وی ادامــه داد: بــا حضــور عوامــل اورژانــس مشــخص شــد هنــگام ترکیــب 
مــواد شــیمیایی در داخــل آزمایشــگاه مدرســه، انفجــار ظــرف اســید رخ داده 

و 20 دانــش آمــوز مجــروح شــده انــد. 
بــه گفتــه ســخنگوی اورزانــس کشــور حــال عمومــی دانــش آمــوزان خــوب 

اســت امــا بــه بیمارســتان محمــد رســول هللا)ص( اعــزام شــدند.

استقرار 100 تیم روانشناسی
در مناطق زلزله زده

 مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه گفـت: هـم 
اکنون 100 تیم روانشناسـی بهزیسـتی در مناطق زلزله 
زده بـرای ارائـه خدمـات روانشـناختی مسـتقر شـده 
اسـت. دکتـر امید قـادری در جلسـه سـتاد مدیریت 
بحـران بهزیسـتی اسـتان  بـا اشـاره بـه انجـام حمایـت هـای روانی از کـودکان 
افـزود: تاکنـون گزارشـی مبنـی بـر شناسـایی کـودکان بـی سرپرسـت در مناطق 
زلزله زده اعالم نشـده و در صورت شناسـایی سـازمان بهزیسـتی متولی بررسـی 
هرگونـه فرزنـد خواندگـی خواهـد بـود. مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه، 
همچنیـن از 4٦2 مـورد خدمـات تخصصـی کودک بـه حادثه دیدگان خبـر داد و 
گفـت: 15 هـزار نفـر سـاعت خدمات مددکاری نیز ارائه شـده اسـت. او همچنین 
در خصوص اسـکان سـالمندان دچار حادثه شـده نیز گفت: تاکنون پنج سـالمند 
بـه مراکـز سـالمندان بـرای اسـکان ارجـاع داده شـد و با توجـه به اینکـه مناطق 
آسـیب دیده ما دارای 250 زن سرپرسـت خانوار اسـت و پیش بینی می شـود 

تعـداد ایـن افـراد افزایـش پیدا کرده اسـت.

سامتکرمانشاهاصفهان
اجتماعـی  معـاون 
بهداشـت،  وزارت 
آمـوزش  و  درمـان 
پزشـکی گفـت: هـم 
هـزار   350 اکنـون 
هـر  و  دارد  وجـود  کشـور  در  سـرطانی  بیمـار 
سـاله 100 هـزار نفـر بـه ایـن جمعیـت افـزوده 
می شـود. دکتـر محمدهادی ایازی در نشسـت 
خبـری در جمـع خبرنگاران در مشـهد افزود: در 
حـال حاضـر سـرطان در برخـی از اسـتان های 
کشـور بـه عنوان دومین عامـل مرگ و میر و در 
برخی دیگر سـومین عامل محسـوب می شـود. 
وی بیـان کـرد: سـرطان از بیماری هایـی اسـت 
کـه عـالوه بر تبعـات روحی، روانـی و اجتماعی 
هزینه هـای زیـادی را بـر حـوزه سـالمت کشـور 

تحمیـل مـی کند. وی بـا بیان اینکـه هم اینک 
سـرطان  خیریـه  و  نهـاد  مـردم  سـازمان   72
در سـطح کشـور فعالیـت دارنـد، اظهـار کـرد: 
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
موفـق بـه راه اندازی نخسـتین شـبکه سـازمان 
هـای مـردم نهـاد و خیریـه هـای سـرطان در 
کشـور از سـال 1395 تاکنـون شـده اسـت.وی 
›نسـترن‹  سـرطان  موسسـه  اینکـه  بیـان  بـا 
مشـهد یکـی از نهادهـای مردمـی پیشـگیری 
از سـرطان در سـطح کشـور اسـت، اظهـار کـرد: 
سـرطان  از  پیشـگیری  سـمپوزیوم  سـومین 
توسـط موسسـه نسـترن هشـتم تـا دهـم آذر 
مـاه امسـال بـا حضـور یـک هـزار و400 شـرکت 
کننـده و محقـق داخلـی و خارجـی بـه میزبانی 

مشـهد برگـزار خواهـد شـد.

350 هزار بیمار سرطانی در کشور 
وجود دارد

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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بـه  اشـاره  بـا  مرعشـی  حسـین  سـید 
وجود فسـاد در کشـور  گفت: آدم فاسـد 
چـه اصـالح طلـب چـه اصولگـرا حتمـا 
بایـد حـذف شـود. وی افزود:کشـور يك 
اكثريـت  يـك  و  دارد  اصولگـرا  اقليـت 
در  بايـد  نمـا  هميـن  طلـب.  اصـالح 

مديـران شـهردارى هـم باشـد.او تاکیـد 
قاليبـاف  مثـل  مـا  نيسـت  کرد:قـرار 
همـه را حـذف كنيـم و اتوبوسـى نيـرو 
بـا  را  شـهردارى  اسـت  بياوريم.قـرار 
هميـن نيـروى انسـانى اداره كنيم.بايـد 
افـراد  تخصـص  و  توانايـى  بـر  را  اصـل 

مـا  اسـت  افزود:قـرار  گذاشت.مرعشـی 
نـگاه اصـالح طلبانه داشـته باشـيم. نگاه 
تماميـت خواهـى كـه در قاليبـاف يـا در 
احمـدى نـژاد بـود نبايـد مـا را منحـرف 
نجفـى  آقـاى  طلبانـه  اصـالح  كند.نـگاه 
اصـالح  سياسـت  و  اسـت  دفـاع  قابـل 
كشـور  مسـايل  بـا  برخـورد  در  طلبـان 
يعنـى  افراطـى  سياسـت گروه هـاى  بـا 
حتمـا  افراطـى  اصولگرايـان  از  بعضـى 
متفـاوت اسـت.او تصریـح کرد:هـدف ما 
ايـن نبـوده اسـت كـه فقط اشـخاص جا 
بـه جـا شـوند ، هـدف مـا ايـن بـود كـه 
درسـت  جهـت گيری هـا  و  سياسـت ها 

شـود و كشـور در مسـير صحيحـى قـرار 
کرد:همـان  بیـان  وی  باشـد.  داشـته 
كـه  داشـت  وجـود  كـه  ضرورت هايـى 
مـا آقـاى روحانـى را بـه عنـوان رييـس 
جمهـور انتخـاب كنيـم، يـا بـا آن سـبد 
سياسـى افـرادى را به مجلس بفرسـتيم 
تـا فراكسـيون اميـد را شـكل دهنـد، يـا 
شـكل  بـراى  كـه  ضرورت هايـى  همـه 
آقـاى  انتخـاب  و  گيـرى شـوراى شـهر 
نجفـى به عنـوان شـهردار وجود داشـت، 
هنـوز سـر جـاى خـودش باقيسـت و ما 
نبايـد در حمايت قاطـع از دولتمان دچار 

شـويم. ترديـد 

اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون   
اســکان موقــت و دائــم مــردم بایــد بــا محوریــت 
ــانی  ــکان کس ــت: اس ــود گف ــام ش ــکن انج ــاد مس بنی
کــه خانــه هایشــان بــر اثــر زلزلــه تخریــب شــده، بایــد 
ــر چــه بیشــتر انجــام شــود. ، اســحاق  ــا ســرعت ه ب
جهانگیــری در جلســه ســتاد مدیریــت بحــران کشــور 
ــام  ــلیت ای ــن تس ــد، ضم ــزار ش ــت وی برگ ــه ریاس ب
ــام  ــهادت ام ــالم )ص(، ش ــرم اس ــر مک ــت پیامب رحل
ــز  ــام رضــا )ع( و نی ــی)ع(، شــهادت ام حســن مجتب
تســلیت بخاطــر درگذشــت جمعــی از هموطنانمــان در 
ــی  ــا و نهادهای ــتگاه ه ــه دس ــاه، از هم ــتان کرمانش اس
ــه زدگان در  ــه زلزل ــک ب ــانی و کم ــرای امدادرس ــه ب ک
اســتان کرمانشــاه بــا تمــام تــوان حضــور پیــدا کردنــد 
قدردانــی کــرد و گفــت: هــالل احمــر، ارتــش، ســپاه و 
همــه دســتگاه هــای اجرایــی مردانــه پــای کار آمدنــد 
و مــردم نیــز همــه آنچــه در تــوان داشــتند بــه صحنــه 
ــش  ــه زده کاه ــردم زلزل ــی از آالم م ــا بخش ــد ت آوردن

ــد.  ــدا کن پی
ــش  ــه پی ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــاز  ــوص آغ ــی درخص ــازمان هواشناس ــای س ــی ه بین
فصــل ســرما و بــارش هــا در غــرب کشــور بــر ضــرورت 
ســرعت بخشــیدن بــه رونــد اســکان زلزلــه زدگان 
ــکان  ــزود: اس ــرد و اف ــد ک ــاه تاکی ــتان کرمانش در اس

ــب  ــه تخری ــر زلزل ــر اث ــان ب ــه هایش ــه خان ــانی ک کس
ــا ســرعت هــر چــه بیشــتر انجــام شــود  ــد ب شــده بای
بــه گونــه ای کــه مــردم بــرای فصــل ســرما و زمســتان 

ــند. ــته باش ــه ای نداش دغدغ
ــه  ــا اشــاره ب آن طــور کــه ایســنا نوشــته جهانگیــری ب
ــق  ــری در نخســتین دقای ــام معظــم رهب ــدات مق تاکی
پــس از وقــوع زلزلــه مبنــی بــر لــزوم بســیج همگانــی 
ــه زدگان خاطرنشــان کــرد:  ــه زلزل ــرای امدادرســانی ب ب
وظیفــه  اداری مســوولین کشــور،  وظیفــه  کنــار  در 
ــا  ــه ب ــه هم ــد ک ــی کن ــم م ــز حک ــی نی ــی و اخالق دین
ــه  ــخت ب ــرایط س ــتیم و در ش ــای کار بایس ــت پ جدی
هموطنانمــان خدمتگــزاری کنیــم چــرا کــه مــردم نیــز 
ــوادث  ــه ح ــن گون ــئولین در ای ــه مس ــد ک ــار دارن انتظ

ــازند.  ــع س ــا را مرتف ــکالت آن ه مش
ــاره  ــا اش ــن ب ــوری همچنی ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــه  ــرای کمــک رســانی ب ــه اقدامــات صــورت گرفتــه ب ب
ــرداری در بیــش از 1900 روســتا و  ــه زدگان و آوارب زلزل
ــرد:  ــح ک ــاه تصری ــتان کرمانش ــتان اس ــن شهرس چندی
ــن  ــترده ای در کوتاه تری ــای گس ــالش ه ــات و ت اقدام
زمــان ممکــن صــورت گرفــت و تــالش هــای فراوانــی 

ــه زده انجــام شــد.  ــه مــردم زلزل ــرای کمــک ب ب
جهانگیــری بــا تاکیــد بــر ضــرورت اطــالع رســانی 
صحیــح بــه مــردم درخصــوص اقدامــات صــورت 

گرفتــه بیــان کــرد: از صــدا و ســیما و همــه رســانه هــا 
مــی خواهیــم کــه خدمــات انجــام شــده کــه نشــانگر 
کارآمــدی نظــام اســت را بــه درســتی منعکــس کنــد، 
ــم کــه ضعــف هــا و نواقــص را  ــا قصــد نداری ــه م البت
کتمــان کنیــم امــا در عیــن حــال بایــد کارهــای مثبــت 
ــانی  ــالع رس ــز اط ــود نی ــی ش ــام م ــه انج ــادی ک زی
ــا  ــت و ب ــد امدادرســانی در فضــای مثب ــا رون شــود، ت
ســرعت بیشــتری انجــام گیــرد و نبایــد بــا ســیاه 
ــه زدگان  ــه زلزل ــه شــده ب ــکار خدمــات ارائ نمایــی و ان

ــم. ــوال ببری ــر س ــام را زی ــدی نظ کارآم

حسین مرعشی:
فاسدها باید حذف شوند

وزیر نفت:
عده ای اخبار حضور توتال در 

ایران غلط ترجمه می کنند

وزیــر نفــت بــا بیــان ایــن کــه متاســفانه عــده ای مــی خواهنــد کــه شــرکت 
توتــال از پــروژه فــاز 11 پــارس جنوبــی، کنــار بــرود، نوشــت: قــرارداد توســعه 
ــی قــرارداد معتبــری اســت و ایــن شــرکت در شــرایط  ــارس جنوب فــاز 11 پ
ــرود. بیــژن زنگنــه روز شــنبه پــس  ــار ب ــد از ایــن پــروژه کن عــادی نمی توان
ــاره  ــا علیشــیر ســلطان اف، معــاون نخســت وزیــر ازبکســتان درب از دیــدار ب
اخبــار ضــد و نقیضــی کــه از توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی و توتــال مطــرح 
اســت، اظهــار کــرد: مــا قــرارداد معتبــر قانونــی بــا توتــال، ســی ان پــی ســی 
و پتروپــارس داریــم و در آن مشــخص شــده اســت کــه ایــن شــرکت در چــه 

شــرایطی مــی توانــد از ایــن پــروژه کنــار بــرود.
ــرود  ــار ب ــروژه کن ــن پ ــد از ای ــرایطی می توان ــال در ش ــرد: توت ــد ک وی تاکی
کــه تحریم هــای بیــن المللــی از ســوی شــورای امنیــت علیــه ایــران اعمــال 

شــود.
وزیــر نفــت بــا بیــان ایــن کــه متاســفانه عــده ای مــی خواهنــد کــه توتــال از 
ایــن پــروژه کنــار بــرود تــا بگوینــد پیــش بینــی مــا درســت از آب در آمــد، 
افــزود: یــک عــده هــم مرتبــا خبرهــای مربــوط بــه حضــور توتــال در ایــران 
را غلــط ترجمــه مــی کننــد تــا نگرانــی ایجــاد کننــد؛ آدم کــه از تــرس مــرگ 

خودکشــی نمــی کنــد.
وزیــر نفــت همچنیــن دربــاره محــور دیــدار بــا معــاون نخســت وزیر ازبکســتان 
ــن کشــور در  ــا ای ــط ب ــه توســعه رواب ــد ب ــا عالقمن ــه م ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ب
شــاخه های مختلــف هســتیم، تصریــح کــرد: ایــن دومیــن دیــدار بــا مقامــات 
ازبکســتانی در طــول حــدود یــک مــاه گذشــته اســت و عمــده محــور ایــن 

دیدارهــا در زمینــه نفــت و بخش هــای پاییــن دســتی اســت.

معاون اول رییس جمهور:

پیمانکاران متخلف محاکمه شوند
معـاون اول رییـس جمهـوری بـا اشـاره 
به گزارشـات ارائه شـده در جلسـه از سوی 
نماینـدگان دسـتگاه هـا و نهادهـای مختلـف 
از رونـد امدادرسـانی و آواربـرداری در اسـتان 
کرمانشـاه تصریـح کـرد: گـزارش ها نشـان می 
دهـد کـه نیازهـای اولیـه مـردم تـا حـد زیادی 
تامین شـده اسـت و مرحله بعدی اسکان فوری 
زلزلـه زدگان اسـت کـه مقرر شـده روند اسـکان 
مسـکن  بنیـاد  محوریـت  بـا  دائـم  و  موقـت 
انقاب اسـامی انجام شـود و سـایر دستگاه ها 
و نهادهـا بـرای همـکاری در ایـن زمینـه باید با 

هماهنگـی بنیـاد مسـکن فعالیـت کنند .

بـه گفتـه سـخنگوی ناجـا، اعـزام تیم هـای تشـخیص هویت و 
DVI بـه مناطـق زلزلـه زده و همچنین آمادگی کامل برای گشـت 
زنـی هـای مداوم و مقابله با جرایم مختص این شـرایط از جمله 
سـرقت امـوال، منـازل، خـودرو، طـال و جواهـرات افـراد آسـیب 
دیده در دسـتور کار پلیس آگاهی قرار گرفته اسـت که در همین 
راسـتا 22 سـارق دسـتگیر شـده اند. سردار سـعید منتظرالمهدی 
گفـت: اسـتقرار نیرو هـای پلیس راهنمایـی و رانندگـی و کنترل 
عبـور و مـرور باعـث تسـهیل و روان سـازی ترافیـک در محدوده 
بـرون و درون شـهری محـل هـای حادثه شـده تا دسـتگاه های 

کمـک رسـان بـه خوبـی بتواننـد کار امدادرسـانی به زلزلـه زدگان 
را انجـام دهنـد. یـگان ویـژه نیـز جهـت امـداد رسـانی از آغازین 
لحظـات حضـور داشـته و عالوه بـر کمک به مصدومان و آسـیب 
دیـدگان، کمـک هـا و محمولـه های ارسـالی مردمـی و دولتی را 
تـا رسـیدن به دسـت مردمان عزیزمـان در این مناطق اسـکورت 
کـرده و در توزیع اقالم نیز شـرکت و نظـارت دارند؛ تامین امنیت 
و اسـکورت 5000 محمولـه امـدادی در قالـب 84 تیم عملیاتی به 
صـورت شـبانه روزی تـا کنـون انجـام شـده و این رونـد کماکان 

دارد. ادامه 

دستگیری ۲۲ سارق در مناطق زلزله زده

17 میلیون یمنی در قحطی
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به 

محاصره غذایی 17 میلیون یمنی و بحران انسانی در این کشور گفت: متاسفانه 
عربستان در مجامع بین المللی پول خرج کرده و یارگیری می کند.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک  حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139٦٦03190140044٦5- 139٦/07/15 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه باالمعـارض متقاضی خانـم عالم پیـرا فرزند نعمت اله بشـماره 
شناسـنامه 606 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 256 مترمربع 
پـالک 570 فرعـی از 581 - اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعـی از 581- اصلی 
قطعـه دو واقـع در اراضـی حسـین آبـاد جیرفـت بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای کیومـرث منشـی زاده محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد.  تاریـخ انتشـار نوبـت اول :9٦/08/1٦     تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 08/30/9٦

شعبه 14 بازپرسی دادسرای
 عمومی و انقاب کرمان 

بدینوسـیله  دراجرای مـادہ 115 قانون 
آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـي و انقـالب در 
امـور کيفـري بدينوسـيله بـه متهم آقـاي مرتضى 
نجیـب زادہ فرزنـد محمـد ابـالغ میگـردد ظـرف 
آگهـی جهـت  ایـن  انتشـار  تاریـخ  از  مـاہ  یـک 
رسـیدگی بـه اتهـام وارده بـه ایشـان ، دایـر بـر 
توهیـن ، تهدیـد ، افتـراء ، تـرک انفـاق همسـر ، 
فریـب در ازدواج موضـوع شـکایت خانـم فاطمـه 
محمـد ابراهیمـی فرزنـد علی در شـعبه چهاردهم 
انقـالب کرمـان  و  عمومـي  دادسـراي  بازپرسـى 
واقـع در بلـوار 22 بهمـن مجتمـع  قضائـى حاضر 
شـويد ، بديهـي اسـت عدم حضـور مانـع تصمیم 
بـود و قرارغیابـی صـادر مـی  مقتضـی نخواهـد 

شـود. م الـف 1794
بازپـرس شـعبه چهاردهـم  دادسـرای عمومـی و 

انقـالب کرمـان- حسـین جمالـی مقـدم

جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان در نظــر دارد یــک واحــد ســاختمان خــود را بــا وضعیــت موجــود 
ــه فــروش  ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از طریــق مزایــده ب واقــع در میــدان علــی ابــن ابیطالــب ب
ــد و  ــور بازدی ــک مزب ــل مل ــی از مح ــن هماهنگ ــد ضم ــی توانن ــرایط م ــد ش ــان واج ــاند . متقاضی برس
ــدت 10 روز از  ــر بم ــت و حداکث ــتان دریاف ــر اس ــال احم ــت ه ــه جمعی ــده را از دبیرخان ــناد مزای اس
تاریــخ انتشــار دومیــن آگهــی پیشــنهادات را بــه همــراه مــدارک مربوطــه حســب مــورد در پاکــت هــای 
سربســته و الک و مهــر )امضــا( شــده بــا درج نشــانی، مشــخصات دقیــق و کامــل خــود و مــکان مــورد 
نظــر بــه دبیرخانــه جمعیــت تحویــل دهنــد . بدیهــی اســت بــه پیشــنهادات بعــد از تاریــخ یــاد شــده 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

شــرایط متقاضــی: 1- التــزام و اعتقــاد بــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران و قانــون اساســی و تابعیــت 
ایــران ۲- عــدم شــمول قانــون منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت در معامــات دولتــی ۳- هزینــه درج 
آگهــی و کارشــناس رســمی بــر عهــده فروشــنده مــی باشــد. ۴- ســایر شــرایط مزایــده مطابــق شــرح 

منــدرج در بــرگ شــرایط مزایــده مــی باشــد.

آگهی مزایده عمومی
 )نوبت اول(

نام پروژهردیف
مبلغ کارشناسی به ریال

)قیمت پایه(
مبلغ تضمین شرکت 

در مزایده)ریال(
محل تامین اعتبار

1

یک واحد ســاختمان بطور کامل باجمیع 
کرمان متعلقات موجود شــامل زیرزمین 
، همکــف، طبقات اول و دوم با زیربنای 

988 مترمربع

22/870/000/000457/400/000
 کرمان-میدان علی
 ابن ابیطالب- ضلع
شمال غربی میدان

در صورت وجود هرگونه ابهام با تلفن 32123813 - 0۳۴ )جمعیت هال احمر( تماس حاصل فرمایید.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

 شناسایی سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت ، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
 »اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان« مطابــق بــا تبصــره 10 مــاده )2( دســتوالعمل مــاده 27 قانــون الحــاق )2( در نظــر دارد ســاخت و بهــره بــرداری پــروژه 
هــای ذیــل را در شهرســتانهای رفســنجان و بردســیر بــه ســرمایه گــذاران و مشــارکت کننــدگان واجــد صالحیــت بخــش خصوصــی طبــق ضوابــط و بخشــنامه هــای 

صــادره بــه روشــهای طبــق ضوابــط و بخشــنامه هــای صــادره بــه روشــهای  B.O.T و B.O.L.T و.... واگــذار نمایــد.

لــذا از تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی در ایــن خصــوص دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت اطــالع از چگونگــی شــرایط واگــذاری بــه دبیرخانــه مــاده 

27 ایــن اداره کل بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی ، بعــد از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد و در صــورت تمایــل درخواســت خــود را تــا پایــان وقــت 

اداری 9٦/9/7  بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل تحویــل و رســید دریافــت نماینــد. تلفــن تمــاس جهــت اطالعــات بیشــتر 32820977 گــروه نظــارت بــر اماکــن ورزشــی

فراخوان عمومی

هزینه پیشنهاد شده به میلیون ریالمتراژمحلعنوان پروژهردیف

12٦8/٦15000روستای باغا بر بردسیرسالن ورزشی1

130027000شهر بهرمان مرکز بخش نوق رفسنجاناستخر شنا2

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

 اصالحیه آگهی مناقصه 
عمومی

 شماره 96-16020

بدینوســـیله تاریـــخ انتشـــار آگهـــی 
مناقصـــه عمومـــی بـــه شـــماره 
16020-96 اداره کل منابـــع طبیعـــی 
و آبخیـــزداری اســـتان کرمـــان بـــه 

ــردد. ــی گـ ــاح مـ 96/8/27 اصـ

مدیر عامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه 150 پایـگاه ثابـت و سـیار 
اسـتان  در  مردمـی  کمک هـای  احمـر  هـالل 
کرمـان را برای زلزلـه زدگان جمـع آوری می کنند 
گفـت: تاکنـون بیـش از 100 نـوع اقـالم کاالیـی 

بـا ارزش بیـش از 4 میلیـارد ریـال جمـع آوری 
است. شـده 

رضـا فـالح در گفت و گـو بـا خبرنـگار تسـنیم در 
کرمـان بـا اشـاره بـه نـوع دوسـتی و همدلـی 
مـردم دیار کریمـان به زلزلـه زدگان مناطق غرب 

میلیـاردی  داشـت: کمک هـای  اظهـار   کشـور 
کرمانی هـا بـه یـاری زلزلـه زدگان کرمانشـاهی 

می شـتابد.
مـردم  میلیـاردی  کمک هـای  اهـدای  از  وی 
اسـتان کرمان بـه هموطنان زلزله زده در اسـتان 
کرمانشـاه خبـر داد و گفـت: تـا کنـون بیـش 
اقـالم کاالیـی کمک هـای مردمـی  نـوع  از 100 
اسـتان کرمان با ارزش بیـش از 4 میلیارد ریال 

جمـع آوری شـده اسـت.

امام جمعه مستعفی کرمان:

جانشین من به زودی معرفی می شود

اولین باشگاه اختصاصی تنیس ساحلی ایران ساعت 11روز سه شنبه 30 آبان جاری با 
حضور مدیر کل ورزش جوانان و مسئوالن هیات تنیس استان کرمان افتتاح می شود.

»زندگی بدون جرم« ویژه  زندانیان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان

تمـام هزینـه هایـی کـه دولـت متحمـل مـی شـود و تمام 
سـختی هایـی کـه خانـواده مددجویـان تحمـل مـی کننـد 
بـرای این اسـت که بعـد از آزادی سرپرسـت یا عضـو خانواده 
بـه یـک زندگـی شـرافتمندانه و سـالم اجتماعـی بازگـردد . 
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان دسـتگاه هـای فرهنگـی و 
اقتصـادی، قضـات، جامعه، خیرین بایسـتی سـازمان زندان 
هـا را همراهـی کننـد تا آنهـا بتوانند در سـایه حمایـت هایی 
کـه صـورت می گیرد در مسـیر اصـاح و بازپروی شـخصیت 
زندانیـان حرکـت کننـد. ایـن مقـام ارشـد قضایـی اسـتان 
کرمـان عنـوان کرد: مهمتـر از همه خانـواده زندانیـان و خود 
مددجویـان بایـد بیاموزنـد کـه تحت هـر شـرایط نامطلوب و 
دشـواری نبایـد رفتـار مجرمانـه داشـته باشـند بلکـه باید به 
ارزش هـای اخاقـی پایبند باشـند و از گذشـته عبـرت گرفته 
و بـرای آینـده خـوب برنامـه ریـزی کننـد و بـه عنـوان یـک 

شـهروند خـوب بـه جامعـه بازگردند.

مردمـی  اهدایـی کمک هـای   سـومین محمولـه 
هـزارو 688  پتـو، 62  تختـه  اسـتان شـامل 400 
قوطـی کنسـروجات غذایـی، 28 هـزار و 800 بطری 
آب معدنی، 300 ثوب البسـه، 700پوشـک بچه، 690 
گالـن آب، 200 مسـواک، 100 کارتـن کیـک و کلوچه 
و 1850 اقـام خوراکـی ماننـد نـان بسـته بنـدی، 
رب گوجـه فرنگـی، روغـن و چـای نیز روز شـنبه  به 

اسـتان کرمانشـاه ارسـال شد. 

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان بر 
برنامـه ریـزی، طراحـی و اجـرای برنامـه 
زندانیـان  ویـژه  جـرم«  بـدون  »زندگـی 
تاکیـد کـرد و گفـت: تمامـی نهـاد هـای 
متولـی بایسـتی در اجـرای ایـن طـرح 
در راسـتای بازپـروی و بازگشـت مجـدد 
مددجویـان بـه زندگـی سـالم اجتماعـی 

کمـک نماینـد.
منطقـه  ایسـنا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
سـالروز  در  موحـد«  »یـدهللا  کویـر، 
الحجـج  ثامـن  حضـرت  شـهادت 
جمـع  در  الرضـا)ع(  موسـی  بـن  علـی 
خانـواده زندانیـان کـه بـا حضور روسـای 
آمـوزش  و  اقتصـادی  هـای  کمیسـیون 
اسـالمی  تحقیقـات مجلـس شـورای  و 
برگـزار گردیـد، با بیـان اینکه زنـدان یک 
آسـیب جـدی اجتماعـی اسـت، تصریح 
کـرد: برنامـه زندگـی عـاری از جـرم مـی 
جامعـه  از  را  زندانـی  رفتارهـای  توانـد 
سـتیزی به جامعه دوسـتی پیـش ببرد. 
نماینـده عالـی قـوه قضاییـه در اسـتان 
کرمـان تاکید کـرد: حمایـت و مراقبت از 
مددجویـان و  خانـواده زندانیـان چـه در 
زمـان تحمل حبـس و چه بعـد از خروج 

از زنـدان یـک ضرورت غیـر قابل اجتناب 
اسـت. وی بـا اعـالم اینکـه هـم اکنـون 
بالـغ بـر 10میلیـون نفـر در سراسـر جهان 
در زنـدان بـه سـر مـی برنـد، گفـت: در 
هـر سـاعت، روز و سـالیانه جمـع زیادی 
از افـراد در سراسـر ایـن کـره خاکـی بنـا 
بـه دالیلـی از جملـه ارتـکاب جـرم روانـه 
زنـدان مـی شـوند و بخشـی از عمر خود 
را در یـک محیط کنترل شـده و یا بسـته 
ای مـی گذراننـد کـه بـه عنـوان محیـط 
هـای سـلب آزادی شـناخته مـی شـوند.
موحـد ادامه داد: مشـکل وقتی جدی تر 
مـی شـود که ایـن افـراد بعـد از آزادی و 
خـروج از محیـط زنـدان بازگشـت مجدد 
بـه زنـدان دارنـد ایـن در حالی اسـت که 
هـدف اساسـی و مهـم از ورود ایـن افراد 
و نگهـداری در محیـط زنـدان، بـه منظور 
اصـالح و آمـوزش مهـارت هـای زندگـی 
در جامعـه و حرفـه آمـوزی و آموختـن 
داشـتن  و  بـه جامعـه  بازگشـت  مسـیر 
یـک زندگـی شـرافتمندانه وآبرومند بوده 

است.
اسـتان کرمـان  رییـس کل دادگسـتری 
بـا بیـان اینکـه هزینـه سـنگینی از بیـت 

مـی  زندانیـان  نگهـداری  صـرف  المـال 
هایـی کـه  هزینـه  تمـام  افـزود:  شـود، 
دولـت متحمل می شـود و تمام سـختی 
هایی کـه خانواده مددجویـان تحمل می 
کننـد بـرای ایـن اسـت کـه بعـد از آزادی 
یـک  بـه  خانـواده  عضـو  یـا  سرپرسـت 
زندگـی شـرافتمندانه و سـالم اجتماعـی 
بازگـردد. وی ادامـه داد: دسـتگاه هـای 
فرهنگـی و اقتصـادی، قضـات، جامعـه، 
خیریـن بایسـتی سـازمان زنـدان هـا را 
همراهـی کننـد تـا آنهـا بتواننـد در سـایه 
مـی گیـرد  صـورت  هایـی کـه  حمایـت 
در مسـیر اصـالح و بازپـروی شـخصیت 

زندانیـان حرکـت کننـد.
ایـن مقـام ارشـد قضایـی اسـتان کرمان 
خانـواده  همـه  از  مهمتـر  کـرد:  عنـوان 
بایـد  مددجویـان  خـود  و  زندانیـان 
بیاموزنـد کـه تحت هـر شـرایط نامطلوب 
و دشـواری نبایـد رفتـار مجرمانه داشـته 
باشـند بلکه بایـد به ارزش هـای اخالقی 
پایبند باشـند و از گذشـته عبرت گرفته و 
بـرای آینـده خـوب برنامـه ریـزی کنند و 
بـه عنـوان یک شـهروند خوب بـه جامعه 
بازگردنـد. رییس شـورای قضایی اسـتان 

کرمـان تاکیـد کـرد: در برخی از کشـورها 
برنامـه »زندگـی بدون جـرم« با همکاری 
جـدی مددجویان و خانـواده آنها طراحی 
و بـه مرحلـه اجـرا در آمـده اسـت و مـی 
تـوان از ایـن طرح بـه عنوان یـک الگوی 
موفـق بـرای  بازپروی و بازگشـت مجدد 
اسـتفاده  اجتماعـی  سـالم  زندگـی  بـه 
مدیـران،  کـرد:  تصریـح  وی  نمـود.  
نهادهـای متولـی، خیرین، دسـتگاه های 
بهزیسـتی بـا محوریـت خـود مددجویان 
بسـتگان مددجویـان مـی  و  و خانـواده 
تواننـد در موفـق اجـرا نمودن ایـن برنامه 
ضـرورت  و  کننـد  ایفـا  موثـری  نقـش 
دارد جمـع زیـادی از مددجویـان در ایـن 

برنامـه ثبـت نـام کنند.
اسـتان کرمـان  دادگسـتری  رییـس کل 
جهـت  در  خـاص  هـای  آمـوزش  ارایـه 
زندگـی  بـه  مددجویـان  نگـرش  تغییـر 
و  زندگـی  سـبک  آمـوزش  همچنیـن  و 
تقویـت مهـارت تصمیـم گیـری را اولیـن 
قـدم اجـرای برنامـه زندگـی بـدون جرم 
برنامـه »زندگـی  بیـان کـرد:  و  دانسـت 
عـاری از جـرم« بایـد از ایـن توانمنـدی 
بـا  مددجویـان  کـه  باشـد   برخـوردار 
احسـاس مسـوولیت راجع بـه آینده خود 

و فرزندانـش فکـر کننـد و نهایتا تصمیم 
ایـن  از  بایـد  برنامـه  ایـن  و  بگیرنـد 
باشـد حتـی کسـانی  برخـوردار  قابلیـت 
قانـون  و  مجرمانـه  رفتارهـای  بـه  کـه 
شـکنانه عـادت کـرده انـد، ایـن عـادت 
ناپسـند را تـرک و رفتارهای پسـندیده و 
شـادی آفرین را جایگزین سـازند.موحد 
بـا بیـان اینکـه برنامـه »زندگـی عـاری 
از جـرم« مـی توانـد رفتارهـای زندانـی 
از جامعـه سـتیزی بـه جامعـه دوسـتی 
پیـش ببرد،گفـت: بـه طـور مثـال امـروز 
بـا واقعـه تلـخ و دردناکـی بـه نـام زلزله 
مواجـه هسـتیم حـس نـوع دوسـتی و 
اقدامات انسـان دوسـتانه را آنگونه که در 
تعالیـم عالیـه دیـن مبیـن اسـالم وجود 
دارد در ایـن مواقـع همیشـه بایـد زنـده 

نگـه داشـت. 
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان 
بـدون  »زندگـی  برنامـه  کـرد:  تاکیـد 
جـرم« باید تـک تک زندانیان و شـرایط 
خـاص آنهـا را مـورد توجه قرار دهـد و با 
مشـارکت خـود آنهـا و بـا انجـام کارهای 
مثبـت فـی الواقـع زندانـی یاد مـی گیرد 
بـه خودش و خانـواده اش و جامعه اش 

بگذارند. احتـرام 

مدیـر عامـل سـازمان آتـش نشـانی و 

خدمـات ایمنـی شهرسـتان کرمـان از 
گود بـرداری  در  شـهروندان  از  نفـر  دو  سـقوط 
سـاختمان در شـهر کرمان خبر داد.علی عسگری 
همچنیـن از عملیـات جسـتجو و نجـات ایـن 
سـازمان در کوه هـای واقـع در کمربنـدی شـرقی 
خبر داد، و اعالم کرد: پسـر 22سـاله که به جهت 
دقیقـه 27  و 43  در سـاعت 13  نـوردی  کـوه 
آبان مـاه بعـد از خـارج شـدن از مسـیر گم شـده 
بود با تالش تیم جسـتجو و نجات این سـازمان 

نجات یافت.
رخـورد تریلر با پراید 5 کشـته و زخمی 

بر جای گذاشت
معـاون فنـی مرکز حـوادث فوریت های پزشـکی 
شهرسـتان بم گفـت: برخورد یک دسـتگاه پراید 
و یـک دسـتگاه تریلـر در محور فهـرج – زاهدان، 

یـک کشـته و چهار مصـدوم بر جای گذاشـت.
 بلندتریـن تپه هـای شـنی ایـران زیـر 
خارجـی  و  داخلـی  پـای گردشـگران 
در  ایـران  شـنی  تپه هـای  بلندتریـن  وجـود 
کـه  اسـت  شـده  موجـب  ریـگان  شهرسـتان 
گردشـگران داخلـی و خارجـی زیـادی از آن هـا 
از  فـارس  خبرگـزاری  بازدیـد کنند.بـه گـزارش 
ریـگان، این شهرسـتان به دلیل وجود شـن زارها 
بـه پایتخـت بلندتریـن تپه هـای شـنی ایـران 
تبدیـل شـده اسـت، تپه هایـی که همه سـاله بر 
طـول آن هـا افزوده می شـود و این امر شـگفتی 
خاصـی را در منطقـه ایجـاد کـرده اسـت، ایـن 
گردشـگری  جاذبـه  جـز  بـه  شـنی  تپه هـای 
خاصیـت درمانـی نیز دارنـد. صـدای زنگوله های 
شـتر در حاشیه تپه های شنی سـکوت را در آنجا 
شکسـته اسـت، گردشـگران داخلی و خارجی به 
دلیـل شـرایط آب و هوایی شهرسـتان ریـگان از 
بلندی شـتر بلندای تپه ها را به نظاره می نشـینند 
هرچـه بـه عمـق تپه هـای شـنی وارد می شـویم، 
ایجـاد  انسـان  در  ماندنی تـری  یـاد  بـه  حـس 
می شـود. سـیر و سـیاحت همـه یک جـا در این 
تپه هـا نهفته اسـت که ایـن امر بـر رونق تپه های 
شـنی ایـن شهرسـتان افـزوده اسـت بـا احداث 
خانـه بوم گـردی ریـگان ایـن روزهـا رونـق تپه ها 

نیز دوچندان شده است. 
امیـن باقـری فرمانـدار ریـگان در ایـن زمینـه در 
داشـت:  اظهـار  فـارس  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 
ریـگان بـه دلیـل شـرایط آب و هوایـی دارای دو 
نـوع منطقـه گردشـگری اسـت در قسـمتی از 
شهرسـتان دمـای هـوا به صفـر و در قسـمتی از 
آن بـه بـاالی 30 درجـه می رسـد. وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه بلندتربـن تپه های شـنی ایـران در 13 
کیلومتـری مرکـز شهرسـتان قـرار دارنـد، بیـان 
داشـت: از ابتدای امسـال تاکنون عالوه بر حضور 
گردشـگران داخلی از اسـتان های مختلف کشور، 
گردشـگران 25 کشـور از تپه هـای شـنی ریـگان 

بازدیـد کرده انـد.

گزیده ها
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صمت

آگهی مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 
)نوبت دوم(

در اجــرای بنــد 4 صورتجلســه شــماره 11 مــورخ 96/7/22 شــورای محتــرم اســامی شهر،شــهرداری 
ــزان  ــرب ، می ــبز از آب ش ــای س ــازی آب فض ــرح جداس ــرای ط ــت اج ــر دارد جه ــهربابک در نظ ش
ــه  ــناد مناقص ــت اس ــخصات پیوس ــرگ مش ــق ب ــن طب ــی اتیل ــه پل ــول لول ــی 15550 مترط تقریب
ــذا از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل میآیــد ظــرف مــدت ده  خریــداری نماید.ل
روز از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی نســبت بــه خرید،تکمیــل و تحویــل اســنادبه دبیرخانــه 

شــهرداری واقــع در بلــوار شــهدای هفــت تیــر ســاختمان شــهرداری مراجعــه نماینــد. 
شرایط:

1-شــهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار میباشد.
2-هزینه انتشــار هردونوبت آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

3-ســپرده شــرکت در مناقصــه 10% قیمــت پیشــنهادی میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریزنقدی 
بحســاب شــهرداری و یــا بصــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه نــام شــخص باشــد.

4-در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم بــه هــر دلیلــی حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده 
آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.

5-به پیشــنهادات مخدوش،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
6-ســایر اطاعات وجزئیات مربوط به معامله در اســناد مناقصه موجود میباشد.

6-سایر اطاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
محمد رضا شریفی
سرپرست شهرداری شهربابک

هر
 م

س 
عک

ــدن و  ــت، مع ــس ســازمان صنع ریی
تجــارت اســتان کرمانشــاه گفــت: این 
ســازمان پیگیر رفع آســیب هــای وارد 
ــه واحدهــای  ــه ب شــده ناشــی از زلزل
صنعتــی و صنفــی ایــن اســتان و 
ــوی وزارت  ــا از س ــاره آنه ــای دوب احی

صنعــت اســت.
مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــا  ــت: ب ــی گف ــه حقیق ــیدنعمت ال س
پیگیــری صــورت گرفتــه از ســوی 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
اســتان کرمانشــاه میــزان خســارت ها 
بررســی مــی شــود و بــا نامــه نــگاری 
بــا وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در 
صــدد جبــران خســارت ها و بازگشــت 

ــتیم. ــا هس ــن واحده ــه ای ــق ب رون
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
و تجــارت کرمانشــاه ادامــه داد: 
غالــب خســارت هــا بــر بخــش 
صنعــت در شــهرک هــای صنعتــی 

ــی  ــالث باباجان ــاب و ث ــرپل ذه س
ــری  ــا تدابی ــت و ب ــده اس وارد ش
صنعــت  وزارت  طریــق  از  کــه 
اندیشــیده  تجــارت  و  معــدن 
ــق مقتضــی  ــه طری ــد ب ــد ش خواه
آن  فصــل  و  حــل  دنبــال  بــه 

خواهیــم بــود.
فراهــم  دنبــال  بــه  گفــت:  وی 
ــرای بازســازی  ــردن تســهیالت ب ک
و همچنیــن  واحدهــای صنعتــی 
نقدینگــی  و  تســهیالت  تامیــن 
مــورد نیــاز ،بــرای تامیــن ماشــین 
ــا  ــن واحــد ه ــد ای آالت خــط تولی

هســتیم.

بازسازی واحدهای آسیب دیده 
صنعتی  زلزله کرمانشاه

فراوانی عسل قاچاق
در بازار 

مدیـر عامـل اتحادیـه زنبـورداران از عرضـه قاچاقـی عسـل های خارجـی بـدون ذکـر 
کشـور مبـدأ خبـر داد و گفت:  زنبورهای ملکـه ای که از چین با قیمـت 100 دالر خریده 

می شـوند در ایـران تـا سـه میلیون تومـان فروخته می شـوند.
عفت رییسـی سـرحدی  در گفت وگو با ایسـنا، در رابطه با واردات عسـل گفت: طبق 
قانـون نظـام بهـره وری، واردات عسـل و فـرآورده هـای مربـوط بـه زنبور عسـل  به 
علـت اینکـه مازاد تولید داریم ممنوع اسـت و اینگونه واردات غیر قانونی محسـوب 
مـی شـود امـا اخیـرا در تعـدادی از سـوپر مارکـت های کوچـک و هایپـر مارکت ها 
عسـل های خارجی که کشـور مبدأ آن مشـخص نیسـت به وفور دیده می شـود که 
با قانون حمایت از تولید و اشـتغال، کار و سـرمایه ایرانی مغایر اسـت، چراکه کشـور 
مـا بـا توجـه به پوشـش گیاهـی و اقلیمی کـه در آن قـرار دارد مکان مناسـبی برای 
تولید عسـل اسـت. رییسـی ادامـه داد: یکی دیگـر از مشـکالت، واردات غیرقانونی 
ملکـه هایـی اسـت که بـدون رعایت موازین قانونی قرنطینه شـده اند و شناسـنامه 
ای کـه اصالـت آنهـا را تاییـد کنـد ندارند. این موضـوع ذخایر ژنتیکی زنبور عسـل را 
تهدیـد مـی کنـد و باعـث بروز و گسـترش بیمـاری های مختلـف که در کشـورمان 
وجـود نـدارد می شـود. متاسـفانه این ملکـه ها  بـا راه های متفـاوت و چمدانی از 
کشـورهای نزدیـک بـه ایـران ترانزیت مـی شـوند. او افزود: ملکـه هـای وارداتی با 
قیمـت هـای گزاف و سرسـام آور بـا بزرگ نمایی و تبلیغات نادرسـت به زنبـورداران 
تحمیـل مـی شـوند. ایـن گونـه واردکنندگان وابسـتگی به ایـن صنعـت ندارند ولی 
سـود زیـادی به دسـت می آورند. ما درخواسـت داده ایم به منظـور حفظ و صیانت 
از ذخایـر ژنتیـک زنبـور عسـل مقرراتـی را در فرودگاه هـا، بازارچـه هـا و گمـرک هـا 
وضـع کننـد. مدیرعامـل اتحادیـه زنبـورداران در ادامـه بیـان کـرد: بدیهی اسـت این 
واردات زحمـات 30 سـاله را در ایـن حـوزه تهدیـد مـی کند. از سـوی دیگـر پرورش 
زنبـور عسـل بـه حفـظ ذخایـر گیاهی کشـور، جلوگیـری از بیابـان زایـی و افزایش 

بهـره وری در باغـات کمـک می کند.

رشد 8 درصدی تقاضای 
طا در ایران

جهانـی  شـورای  بررسـی های 
تقاضـا  می دهـد  نشـان  طـال 
بـرای جواهـرات در ایـران طی 
سـه ماهـه سـوم امسـال برای 
نهمیـن دوره سـه ماهـه متوالـی افزایـش داشـته و 
بـا رشـدی 8 درصـدی بـه 4. 11 تـن رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، در هفتـه ای کـه گذشـت افزایـش 
 19 رشـد  معـدن،  بخـش  در  سـرمایه گذاری  جـذب 
تجـاری  روابـط  ارتقـای  و  آهـن  درصـدی کنسـانتره 
ایـران و آلمـان از محورهـای مـورد توجـه رسـانه هـا 

بـه ویـژه مطبوعـات اقتصـادی بـود.

قیمت نفت خام سبک 
ایران به 65 دالر نزدیک شد

قیمــت نفــت خــام ســبک ایــران 
ــر  ــه 10 نوامب ــی ب ــه منته در هفت
ثبــت  بــا  آبــان(   19 )جمعــه 
بیشــترین افزایــش قیمــت در 
ــک  ــه ٦5 دالر نزدی ــاخص ب ــای ش ــت خامه ــان نف می
ــت،  ــا از وزارت نف ــنبه ایرن ــزارش روز یکش ــه گ ــد. ب ش
ــازه زمانــی  قیمــت نفــت خــام ســبک ایــران در ایــن ب
ــه ٦3 دالر و 82  ــش ب ــنت افزای ــه دالر و 78 س ــا س ب
ســنت بــرای هــر بشــکه رســید، میانگیــن قیمــت نفــت 
خــام ایــران نیــز از ابتــدای ســال 2017 تاکنــون 50 دالر 

ــت شــد.  ــر بشــکه ثب ــرای ه و 79 ســنت ب

نفتطا

روانبخـش امیـری مدیرعامـل شـرکت گسـترش معـادن 
عملیـات  گفـت:  زرشـوران  طـالی  معدنـی  صنایـع  و 
معدنـکاری در زرشـوران از سـال 93 آغـاز شـد و رونـد 
تولیـد مـاده معدنـی از مهرمـاه شـروع شـده اسـت. وی 
افـزود: میـزان ذخیـره زمین شناسـی حـدود 26 میلیون 
تـن کانسـنگ در رده یـک، بـرآورد شـده اسـت و 2 مـاه 

از آغـاز فعالیـت پیمانـکار جدیـد مـی گـذرد.
امیـری بـا بیـان اینکـه رفـع مشـکالت مربـوط بـه جاده 
معـدن در دسـت اقـدام اسـت تصریـح کـرد: برنامـه مـا 

در سـال 96 تولیـد یـک هزار کیلوگرم شـمش طال اسـت 
و تاکنـون 40 درصـد از برنامـه هـای امسـال مـا محقـق 
و  معـادن  شـرکت گسـترش  مدیرعامـل  اسـت.  شـده 
صنایـع معدنـی طالی زرشـوران اعـالم کرد: تنـاژ مصرفی 
کارخانـه 107 تـن کانسـنگ طـال و ظرفیـت تولید سـاالنه 
طراحـی 2000 کیلوگـرم اسـت. وی در پایـان تاکیـد کـرد: 
طـالی زرشـوران بـه لحـاظ برنامه ریـزی ها و دسـتیابی 

بـه هـدف گذاری هـا در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد.

یک هزارکیلوگرم شمش طال برنامه امساله  زرشوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یونس سینکی 
با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت به عضویت ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت درآمد.

لوازم خانگی گران نشده اند 
مشاهده افزایش قیمت در محصوالت خانگی مورد پیگیری قرار می گیرد 

 از آنجایـی کـه در حال حاضر 
چندیـن انجمـن در بخـش 
لـوازم خانگـی فعـال هسـتند، طرح 
هـر  توسـط  مشـکات  و  مسـایل 
انجمـن بـا پیـش فـرض ضـرورت 
افزایش قیمـت بازار این نـوع کاالها 
طریـق  از  بـازار  در  تنـش  ایجـاد  و 
تحریک تقاضـا که در هـم اکنون در 
شـرایط تعـادل و آرامش کامـل قرار 
داشـته اسـت، بـه هیچ عنـوان مورد 

تاییـد این سـازمان نیسـت.

گفــت:  مســوول  مقــام  یــک 
در  قیمتــی  افزایــش  هیچگونــه 
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــوازم خانگ ــازار ل ب
چنانچــه افزایــش غیــر متعــارف و 
ــوع  ــن ن ــت ای ــی در قیم ــر منطق غی
ــب  ــود، مرات ــاهده ش ــوالت مش محص
ــرد. ــرار می گی ــری ق ــتور پیگی در دس

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل 
منایــی،  وحیــد  صنعــت،  وزارت  از 
معــاون نظــارت بــر کاالهــای ســرمایه 
و خدمــات ســازمان حمایــت مصــرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان در واکنــش 
ســخنگوی  اخیــر  اظهــارات  بــه 
ــوازم  ــدگان ل ــی تولیدکنن انجمــن صنف
ــر احتمــال افزایــش  ــی ب خانگــی مبن
ــده  ــاه آین ــوازم خانگــی از م قیمــت ل
قوانیــن  براســاس  کــرد:  تصریــح 
ــون  ــاده 8 قان ــٌا م ــتی خصوص باالدس
ــدگان  ــوق مصــرف کنن ــت از حق حمای
خدمــات  و  کاال  قیمــت  تعییــن 
تشــکل های  و  انجمن هــا  توســط 
ــت  ــد وجاه ــی فاق ــدی و توزیع تولی

ــت. ــی اس قانون
وی بــازار لــوازم خانگــی را بــازاری 

باثبــات توصیــف کــرد و افــزود: از 
آنجایــی کــه در حــال حاضــر چندیــن 
خانگــی  لــوازم  بخــش  در  انجمــن 
و  مســایل  طــرح  هســتند،  فعــال 
مشــکالت توســط هــر انجمــن بــا 
افزایــش  ضــرورت  فــرض  پیــش 
و  نــوع کاالهــا  ایــن  بــازار  قیمــت 
طریــق  از  بــازار  در  تنــش  ایجــاد 
تحریــک تقاضــا کــه در حــال حاضــر 
ــل  ــش کام ــادل و آرام ــرایط تع در ش
قــرار داشــته اســت، بــه هیــچ عنــوان 
ــت. ــازمان نیس ــن س ــد ای ــورد تایی م

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  منایــی 
ــروه  ــی در گ ــوازم خانگ ــوالت ل محص
دوم و بعضــًا در گــروه ســایر مصوبــه 
 16/4/94 مــورخ   48021 شــماره 
ســتاد هدفمنــد ســازی یارانــه هــا 
برایــن  گفــت:  انــد،  شــده  واقــع 
ایــن  در  عرضــه کننــدگان  اســاس 
و  تولیدکننــدگان  از  اعــم  بخــش 
ــب  ــد متناس ــی توانن ــدگان م واردکنن
بــا شــرایط عرضــه و تقاضــا و در نظــر 
ــت  ــه ای، قیم ــاختار هزین ــن س گرفت
ــه  ــورد عرض ــای م ــده کااله ــام ش تم

نســبت بــه تعییــن قیمــت اقــدام 
کننــد.

تاکیــد  بــا  مســوول  مقــام  ایــن 
ــاد  ــه ی ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــر اینک ب
واحدهــای  گــذاری  قیمــت  شــده 
چارچــوب  در  بایــد  کننــده  عرضــه 
عمومــی  گــذاری  قیمــت  ضوابــط 
ایــن ســازمان انجــام پذیــرد، یــادآور 
شــد: رصــد وکنتــرل نوســانات قیمــت 
ایــن نــوع کاالهــا بــه صــورت مســتمر 
تحــت نظــر ایــن ســازمان بــوده و 
چنانچــه افزایــش غیــر متعــارف و 
ــت ایــن نــوع  ــی در قیم غیــر منطق
ــب  ــود مرات ــاهده ش ــوالت مش محص
و  قرارگرفتــه  پیگیــری  دســتور  در 
قوانیــن  مطابــق  لــزوم  صــورت  در 
متخلــف  واحدهــای  بــا  تعزیــری 
ــرد. ــی گی ــام م ــی انج ــورد قانون برخ
تشــکر  پایــان ضمــن  در   ، منایــی 
از واحدهــای تولیــدی و انجمنهــای 
دلیــل  بــه  لــوازم خانگــی  ذیربــط 
هماهنگــی و ایجــاد تعامــل مناســبی 
کــه تاکنــون علیرغــم مواجهــه بــا 
تغییــرات هزینــه ای درب هــای تمــام 

ــن  ــا ای ــدی ب ــوالت تولی ــده محص ش
خواســتار  انــد،  داشــته  ســازمان 
واحدهــای  همــکاری  و  هماهنگــی 
بــه  نظارتــی  مراجــع  بــا  مذکــور 
ــازار  منظــور رعایــت مصالــح تنظیــم ب
و حقــوق مصــرف کننــدگان شــد و 
در  کــرد  درخواســت  هموطنــان  از 
صــورت مواجهــه بــا هرگونــه افزایــش 
و  منطقــی  غیــر  و  متعــارف  غیــر 
طریــق  از  را  مراتــب  گرانفروشــی 
ــا در  ــد ت ــس کنن ــامانه 124 منعک س
اعمــال  و  رســیدگی  وقــت  اســرع 

ــود. ــون ش قان
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این صفحه می خوانیم
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پیام دیروز
در این صفحه برای اطاع از مهم ترین  خبرهای دیگر 
استان ها   صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه » پیام سپیدار« از 
پرداخت آخرین ریال تسهیالت بانکی توسط 

بانک های البرز خبر داد .

روزنامه »سپهر غرب« از تسهیالت 
بالعوض 8میلیونی برای مقاوم سازی مسکن 

روستایی خبر داد. 

روزنامه » دریا «ازناامنی به وجود آمده 
به دلیل روشنایی ضعیف در محالت خبر داد. 

روزنامه »سپهر ایرانیان«از 45هزار 
فرصت شغلی در البرز در سال 9٦ خبر داد. 

روزنامه » افسانه « در گزارشی به 
آغوش باز شیراز برای سرمایه گذاران خبر داد . 

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
پلمپ 2٦4 حلقه چاه غیرمجاز در این استان 

خبر داد. 

روزنامه »طلوع« از اجرای تور نخلستان 
گردی در نگین سبز استان بوشهر خبر داد. 

روزنامه »خراسان شمالی « 
از وارد شدن مهاجران سیبری به این استان 

خبر داد . 

روزنامه »اصفهان امروز«از تکمیل 
خط یک متروی اصفهان تا سال 97خبر داد . 

روزنامه »نصف جهان «از 
جمع آوری معتادان متهاجر در این 

استان خبر داد. 

روزنامه » پیام عسلویه« به 
نقل از معاون وزیر بهداشت نوشت که ما به 

رفتارسازی در حوزه بهداشت نیازمندیم. 

روزنامه » صبح ساحل «از 
تولیدات صادرات محور در هرمزگان خبر داد. 

البرز

همدان

هرمزگان

 البرز

فارس

خراسان 
جنوبی

فارس 

خراسان 
شمالی

اصفهان

اصفهان

بوشهر

هرمزگان
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نگاه
عبور آهن فروشان از تپه هگمتانه

تپه هگمتانه در مرکز شهر همدان با 86 سال سابقه ثبت در فهرست آثار ملی در حالی 
در بین 50 محوطه باستانی نامزد ثبت جهانی شده که این روزها به محلی برای تردد 

خودروهای آهن فروشان همدان تبدیل شده و تهدید می شود. عکس ها از مهر

عکس نشنال جئوگرافیک تصویری هوایی از قفس های پرورش شاه میگو در سواحل کشور ویتنامتصاویر قدیمی از حرم رضوی در دهه ۶0     ایرنا
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پیامک شما را درباره 
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بین الملل

روزنامـه 8 صبـح بـه ناامنـی هـا و هجـوم 
مـرزی  مناطـق  بـه  پاکسـتان  مـرزی  نیروهـای 
مـردم  از  بسـیاری  اسـت.  پرداختـه  افغانسـتان 
شـهرهای مـرزی از جمله کنـر مناطق خـود را ترک 

کـرده انـد.

روزنامــه گلــف نیــوز بــه دو خبــر تــالش 
ــه  ــردن موگاب ــار ک ــرای برکن ــوه ب ــش زیمباب ارت
ــون  ــه پیرام ــری در مصاحب ــه هــای حری و گفت

ــه اســت. حضــورش در عربســتان پرداخت

خبرگـزاری سـی ان ان بـه رد تقاضـای 
ترامـپ، رئیـس جمهور آمریـکا دربـاره راه اندازی 
سـالح هـای هسـته ای ایـن کشـور اشـاره کـرده 

است.

خبرگـزاری واشـنگتن پسـت آمریـکا بـا 
تیتـر »زندگی تحت حکومت کیـم جونگ اون«، 
رهبـر کـره شـمالی بـه اوضـاع زندگی مـردم این 

کشـور پرداخته اسـت.

ــرات  ــه از مذاک ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
ــه  ــوم ب ــی موس ــزب آلمان ــه ح ــالف س ــرای ائت ب
جامائیــکا خبــر داده اســت. مــرکل در صــورت 

ــد. ــد ش ــف خواه ــرات، تضعی ــت مذاک شکس

ــه ســفر ســعد  ــتقبل ب ــه المس روزنام
حریــری، نخســت وزیــر مســتعفی لبنــان 
ــه  ــس فرانس ــه پاری ــعودی ب ــتان س از عربس

ــت. ــه اس پرداخت

خبرگـزاری اسـپوتنیک بـه گفتـه هـای 
هیـالری کلینتـون در بیسـت و پنجمیـن سـالگرد 
انتخـاب بیـل کلینتـون بـه عنـوان رئیـس جمهـور 
آمریکا پرداخته اسـت: ترامپ دائما در حال صحبت 

دربـاره انتخابـات اسـت، او قصـد سـکوت نـدارد.

بـا  اروپـا در خبـری  یورونیـوز اتحادیـه 
اشـاره بـه بحـران زیمبابـوه، از احتمـال نزدیکی 
پرداختـه  موگابـه  حکومـت  دوران  فروپاشـی 

اسـت.

ــنبه  ــماره روز یکش ــزرور در ش ــه آب روزنام
خــود بــا تیتــر »دوران موگابــه رو بــه پایــان 
اســت«، بــه تــالش هــای موگابه بــرای مانــدن در 

ــت. ــه اس ــوری پرداخت ــت جمه ــام ریاس مق

ــای  ــه ه ــه گفت ــس 24 ب ــزاری فران خبرگ
رئیــس مرکــز هســته ای آمریــکا پرداختــه اســت. 
هیتــون مــی گویــد کــه درخواســت هررئیــس 
جمهــوری بــرای راه انــدازی ســالح های هســته ای 

غیــر قانونــی اســت.

خبرگــزاری شــین هــوا بــه تشــدید 
ــه خاطــر نشســت  ــار ب ــی در میانم مســائل امنیت
مشــترک آســیا و اروپــا پرداختــه اســت. موگرینــی 

ــرده اســت. ــار ســفر ک ــه میانم ــز ب نی

مقامـات  خبـرداد:  رویتـرز  خبرگـزاری 
اتحادیـه اروپا خطـاب به ترزا می، نخسـت وزیر 
انگلیـس: دوهفتـه برای آغـاز مذاکـرات برکزیت 

فرصـت باقـی اسـت.

افغانستان

امارات

آمریکا

آمریکا 

آلمان

بیروت

روسیه

اروپا

انگلستان

فرانسه 

چین

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش انگلیسی ها و اسپانیایی ها از همگروهی با ایران در جام جهانی 2018 استقبال 
کردند و ایران را نسبت به سایر تیم های سید سه راحت تر می دانند.

در هفته چهاردهم لیگ یک

علی 30 ثانیه روی لبه تیغ
ــگ  ــای لی ــم بازی¬ه ــه چهارده هفت
یــک فردا)ســه شــنبه( بــه انجــام مــی 
رســد کــه ســه تیــم اســتان کرمــان دو 
ــازی  ــک ب ــت و ی ــی راح ــازی خیل ب

ــد. ــش رو دارن بســیار ســخت را پی
ــی کــه فعــال خــود را  تیــم هــای کرمان
ــد  ــد بای ــی بینن ــان نم ــع مدعی در جم
بیشــتر  جایگاهشــان  ارتقــا  بــرای 
بجنگنــد تــا چشــم امیــد بیشــتری بــه 

ــند. ــته باش ــده داش آین

مس از بادران محصوالتش را 
نه! امتیاز می خواهد

هــای  بــازی  مهمتریــن  از  یکــی 
ــران  ــران ته ــگاه کارگ ــه در ورزش هفت
بیــن دو تیــم بــادران و مــس کرمــان 

ــود. ــی ش ــزار م برگ
ــدای فصــل از  ــادران و مــس در ابت ب
ــد  ــم هــای باالنشــین جــدول بودن تی
امــا بعــد از چنــد نتیجــه ضعیــف 
هــای  تیــم  بــه  را  خــود  جایــگاه 
دیگــری مثــل نفــت مسجدســلیمان، 
و  دادنــد  جدیــد  بــرق  و  نســاجی 
حــاال تــالش مــی کننــد تــا رفتــه 
رفتــه جایــگاه خــود را پــس بگیرنــد.

ــازی 0-2  ــه گذشــته از ب ــادران هفت ب
ــرد 2-3  ــه ب ــنجان ب ــه در رفس باخت
رســید و مــس هــم ماشــین ســازی 
 23 بــادران  بــرد.  یــک گل  بــا  را 
امتیــازی و چهــارم اســت و مــس بــا 
21 امتیــاز در رده هفتــم قــرار دارد.

علی 30 ثانیه روی لبه تیغ
دیــدار  اســتان  مســی  تیــم  دیگــر 
ــا  ــدارد ام ــش رو ن ــدان ســختی پی چن
بــه انــدازه ای تحــت فشــار اســت که در 
مقابــل صبــای قــم پاییــن جدولــی هــم 
ــاز دارد. ــت دادن امتی ــیل از دس پتانس

مقابــل  در  پیاپــی  شکســت  ســه 
ــادران حــاال  ــد و ب ــرق جدی نســاجی، ب
ــال  ــاگردانش را کام ــامره و ش ــی س عل
هــواداران  و  بــرده  فــرو  بحــران  در 
رفســنجانی بعــد از باخــت خانگــی 
برکنــاری  خواهــان  بــادران  مقابــل 

ســامره شــدند.
علــی 30 ثانیــه ایــن روزهــا کامــال 
روی لبــه تیــغ حرکــت مــی کنــد و 
کوچکتریــن لغزشــی حکــم برکنــاری او 
ــران رفســنجانی امضــا  را از ســوی مدی

ــرد. ــد ک خواه
همــان  از  صبــا  مقابــل  طــرف  در 
ابتــدای فصــل در بحــران قــرار داشــته 
ــا  ــی ب ــم افاضل ــته ه ــه گذش و در هفت
اســتعفا از هدایــت ایــن تیــم جایــش 

را بــه ســلمان تاجــدار داد.

گل گهــر ریل امید را
 می سازد؟

ــد از  ــر بع ــچ و گل گه ــو بگووی وینگ
کســب 4 امتیــاز از دو بــازی پیاپــی 
یــک  انتظــار  در  خانــه  از  خــارج 
تــا گام  راحــت هســتند  پیــروزی 
بلنــدی بــه ســوی بــاالی جــدول 

بردارنــد.
ــاردی  ــا خــرج هــای میلی ــر ب گل گه
ــوب  ــدی محس ــان ج ــی از مدعی یک
پرنوســان  نتایــج  امــا  مــی شــد 
ــایعاتی در  ــرح ش ــب ط ــی موج حت
ــت  ــو از نیمک خصــوص اخــراج وینگ

ــم شــد. ــن تی ای
گل گهــر هفتــه گذشــته بــا تــک 
امتیــاز ارزشــمند از انزلــی خــارج 
شــد و حــاال در مقابــل راه آهنــی 
ــط  ــه فق ــت ک ــرد اس ــه ب ــوم ب محک
بــا 2 گل زده و 2 امتیــاز از حــاال بــا 
ــت  ــقوط حرک ــل س ــرعت روی ری س

ــد. ــی کن م

ــه  ــان بلک ــا در کرم ــه تنه ــس ن ــه م ــات علی جریان
و  گرفتــه  بیشــتری  شــدت  هــم  رفســنجان  در 
ــر  ــتر زی ــامره را بیش ــی س ــا عل ــترس ه ــن اس همی
تیــغ قــرار می¬دهــد. دو تیــم مــس کرمــان و 
اســتانی  درون  فشــارهای  بــا  رفســنجان  مــس 
ــاص  ــای خ ــه از کانال ه ــده اند ک ــرو ش ــدید روب ش
ــود  ــن زده می ش ــا دام ــه آن ه ــود و ب ــرح می ش مط
موضوعــی اســت کــه اگــر بــه موقــع واکاوی و 
ــی  ــیر کل ــه مس ــدت ب ــد م ــود، در بلن ــکافته نش ش

وارد می کنــد. لطمــه  اســتان  فوتبــال 

فوتبالفوتبال
طاهــری  اکبــر  علــی 
ایــن  از  پیــش  کــه 
خــود  اســتعفای  از 
ــما  ــود، رس ــر داده ب خب
فعلــی  شــرایط  در  تــا  رفــت  تیــم  ایــن  از 
گرشاســبی سرپرســت موقــت ایــن باشــگاه 

شــود. معرفــی 
بعــد  کــه  پرســپولیس  ســابق  مدیرعامــل 
ایــن ســمت  از  بــه چهــار ســال  از نزدیــک 
ــی  ــم رایزن ــت علیرغ ــرد، در نهای ــری ک کناره گی
بــرای بازگشــت، روی تصمیــم خــود مصمــم 
ــه  ــم ب ــان تصمی ــا وزارت ورزش و جوان ــد ت مان

باشــد. او داشــته  جایگزینــی 
ــق  ــتگی و طب ــل بازنشس ــه دلی ــه ب ــری ک طاه
قانــون عــدم بکارگیــری بازنشســتگان قــادر 
نبــود،  باشــگاه  ایــن  در  حضــور  ادامــه  بــه 
ــر  ــا ب ــت ت ــار رف ــود کن ــمت خ ــت از س در نهای

ــبی  ــا گرشاس ــد حمیدرض ــم جدی اســاس تصمی
بــه عنــوان سرپرســت موقــت ایــن باشــگاه 

فعالیــت خــود را آغــاز کنــد.
ــاب  ــد انتخ ــر قص ــال حاض وزارت ورزش در ح
مدیرعامــل جدیــد ایــن باشــگاه را نــدارد و 
سرپرســت کارهــای  عنــوان  بــه  گرشاســبی 

باشــگاه را پیگیــری خواهــد کــرد.
ــن  ــود در ای ــول دوران حضــور خ ــری در ط طاه
باشــگاه، ضمــن ایجــاد ثبــات حضــور کادرفنــی، 
ــر،  ــگ برت ــی لی ــوان قهرمان ــک عن ــت ی توانس
ــع  ــی در ســوپرکاپ، حضــور در جم ــک قهرمان ی
ــی  ــب قهرمان ــر آســیا و یــک نائ ــم برت ــار تی چه
ــم از نظــر  ــن تی ــد و ای ــر را کســب کن لیــگ برت
ــت  ــی دس ــات خوب ــه ثب ــز ب ــی نی ــرایط مال ش
ــه ایــن شــکل یکــی از موفــق  ــا ب ــود ت ــه ب یافت
تریــن مدیــران دو دهــه اخیــر ایــن باشــگاه بــه 

ــد. ــه ده کار خــود خاتم

فغانــی  علیرضــا 
المللــی  بیــن  داور 
از  رســما  کشــورمان 
ســوی فیفــا بــه عنــوان 
یکــی از داوران حاضــر در جــام جهانــی روســیه 

شــد. معرفــی 
هدایــت ممبینــی بــا تمجیــد از عملکــرد خــوب 
فغانــی در ســطح بیــن المللــی گفــت:  داور 
ــا  ــه ب ــم ک ــن می دان ــران م ــال ای ــابق فوتب س
بــه  می توانــد  مــا  داوری  فغانــی،  تــالش 
ــا  ــه اســتحقاقش را دارد برســد. ب جایگاهــی ک
ــه  ــابقاتی ک ــی در مس ــور فغان ــه حض ــه ب توج
ــت  ــوت زده اس ــر س ــال اخی ــار س ــی چه در ط
ــال جــام باشــگاه های  ــد قضــاوت در فین همانن
او  المپیــک،  فینــال  زدن  ســوت  و  جهــان 
قــرار  آســیایی  داوران  صــدر  در  می توانــد 
بگیــرد. شــرایط فغانــی از هــر نظــر کامــل 

اســت و او اســتحقاق ایــن را دارد کــه بــه 
عنــوان یکــی از داوران  وســط در جــام جهانــی 

ــد. ــوت بزن س
ممبینــی دربــاره احتمــال ایــن کــه فغانــی 
ــد یکــی از داوران وســط مســابقات جــام  بتوان
جهانــی روســیه باشــد، گفــت : پــس از انتخــاب 
ایــن 36 نفــر یکســری تســت های آمادگــی 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــکی و ... وج ــمانی، پزش جس
ــی ســراغ  ــا از فغان ــه پتانســیلی کــه م توجــه ب
داریــم او هماننــد گذشــته می توانــد بــدون 
ــذارد  ــر بگ ــت س ــت ها را پش ــن تس ــکل ای مش
ــام  ــط در ج ــی از داوران وس ــوان یک ــه عن و ب
جهانــی روســیه انتخــاب شــود. جامعــه داوری 
ــه  ــدوارم ک ــد و امی ــار می کن ــه او افتخ ــران ب ای
بتوانــد قضاوت هــای خوبــی را در مهم تریــن 
تورنمنــت ملــی و جهــان در رشــته فوتبــال 

ــد. ــته باش داش

شرایط فغانی از هر نظر کامل استطاهری رسما از پرسپولیس رفت

ارسال محموله کمک های جمع آوری شده 
توسط سیروس پورموسوی سرمربی تیم 

فوالدخوزستان به شهرستان ثاث باباجانی یکی از 
مناطق آسیب دیده زلزله

طرح موزائیکی هواداران رم در دربی دالکاپیتاله 
مقابل التزیو

خوش و بش گریزمان، ستاره فرانسوی اتلتیکو 
با رونالدو در ابتدای بازی مقابل رئال. از 

گریزمان هم به عنوان جانشین رونالدو نام برده می 
شود هم جانشین مسی

نتایج هفته سیزدهم لیگ یک
نساجی مازندران 1-0 صبای قم 

مس رفسنجان 2-3 بادران تهران 
راه آهن تهران 1-2آلومینیوم اراک 

خونــه  بــه  خونــه   0-0 تبریــز  شــهرداری 
مازنــدران

ملوان بندرانزلی 1-1 گل گهرسیرجان 
مس کرمان 1-0 ماشین سازی  تبریز 

برق جدید شیراز 0-0 نفت  مسجدسلیمان 
اکسین البرز 1-0 فجر سپاسی شیراز 

شهرداری ماهشهر 0-1 ایران جوان بوشهر

برنامه بازی های لیگ یک
هفته چهاردهم

سه شنبه 30 آبان 139٦ 
 آلومینیوم اراک - شهرداری ماهشهر   
ایران جوان بوشهر - برق جدید شیراز   

نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز
بادران تهران - مس کرمان

ماشین سازی تبریز - نساجی مازندران
صبای قم - مس رفسنجان

گل گهر سیرجان - راه آهن تهران
فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز

خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی

هفته پانزدهم
دوشنبه ٦ آذر 139٦ 

 مس رفسنجان - ماشین سازی تبریز
نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان

مس کرمان -فجرسپاسی شیراز
اکسین البرز - ایران جوان بوشهر

برق جدید شیراز  - آلومینیوم اراک
شــهرداری ماهشــهر - خونــه بــه خونــه 

مازنــدران
شهرداری تبریز - گل گهر سیرجان

صبای قم - بادران تهران
راه آهن تهران - ملوان بندرانزلی

هفته شانزدهم
دوشنبه 13 آذر 139٦ 

ملوان بندرانزلی - شهرداری ماهشهر
بــرق  آینده ســازان   - ســیرجان   گل گهــر 

جدیــد شــیراز   
خونه به خونه مازندران - اکسین البرز

آلومینیوم اراک - مس کرمان
فجرسپاسی شیراز - نساجی مازندران

ایران جوان بوشهر - مس رفسنجان
ماشین سازی تبریز - صبای قم

نفت مسجدسلیمان - بادران تهران
راه آهن تهران - شهرداری تبریز

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته دوازدهم

چهارشنبه 24 آبان 139٦
 گسترش فوالد 1-2 استقالل خوزستان 

پیکان 1-1 صنعت نفت آبادان
 دوشنبه 29 آبان 139٦ 

سپیدرود رشت - ذوب آهن 
سپاهان - تراکتورسازی 

سیاه جامگان - استقالل 
نفت تهران - سایپا 

فوالد - پارس جنوبی جم 
پرسپولیس – پدیده

هفته سیزدهم
جمعه 3 آذر 139٦

تراکتورسازی - سپیدرود رشت 
پدیده - نفت تهران 

استقالل خوزستان - پیکان 
صنعت نفت آبادان - سپاهان 

شنبه 4 آذر 139٦ 
پارس جنوبی جم - پرسپولیس 

سایپا - سیاه جامگان 
ذوب آهن - فوالد 

استقالل - گسترش فوالد

جدول
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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_به دنيا آوردن-روزه گشودن-درمانده 

و العالج

2_وقار و سنگيني-پروتئين گياهي-

فراواني

3_شکوه و جالل-جنبش مقاومت 

اسالمي فلسطين-نام سابق کاشمر

4_خــالص و نجات-ضزبه اي در بوکس

5_نام مادر حضرت موسي-مصلحت-

قيمت

ارتشي-حنا-خاکستر ٦_کاميون 

7_نوشين و گوارا-قرض-علم استدالل

8_نشانه جمع فارسي-بازيگر زن 

مجموعه جراحت-پوستين

9_روز بعد-نوشيدني-نکته سنج

10_شهري در استان خراسان رضوي-

آرم و عالمت-جام ورزشي

11_شهر بي قانون-نکاح موقت-ضربه 

اي در تنيس روي ميز

12_واحد پول افغانستان-پيش نويس

13_حکومت اتحاديه اي-دل آزردگي-

گواه

14_پايتخت کره جنوبي-عصباني 

وخشمناک-گوشه نشيني

15_سعادتمند-نابودي-سمت و سو.

عمودی 
1_سرماي شديد-از اعداد دو رقمي-

انحالل معامله

2_آينده-شهري در مشرق آلمان-

رسانه شنيداري

3_شهرستاني در استان يزد-کاسب 

دوره گرد

4_پايان و آخر-فدا کردن-چيره و 

مسلط

5_پراکندگي-مامور تقسيم آب در 

مزارع-خوي ها

٦_لقب حضرت علي)ع(-سي و 

ششمين سوره قرآن-نشانه جمع 

مونث عربي

7_ضربه اي در بدمينتون-گور شــکاف-

ناموس پرستي

8_جايز-راســت و درست وبي ريا-نفوذ 

تدريجي آب

9_جناح لشکر-حاشيه کتاب-اجابت 

کننده-

10_حرف همراهي-پايتخت فرانسه-

ورقه چاپي تبليغاتي

11_رحــم کردن-مورد بد گماني قرار 

گرفته-نفس بلند

12_نان آذري-فرمانده-فروغ و پرتو

13_پاشــيدن و پخش کردن-سوار بي 

همتا

14_خبرگزاري انگليس-باد ويرانگر-

نســبت دو زن با يک شوهر

15_به هدر رفته-آفرينش-ظاهر و 

آشکار.

جدول شماره 10۴۲

سودوکو شماره 10۴۲

پاسخ سودوکو شماره 10۳9

بادمجـان یکـی از سـبزیجات خوش خوراک اسـت 
کـه می تـوان آن را بـه شـکل های مختلفـی طبـخ 
کـرد و اگـر ایـن کار بـه خوبی انجام شـود طعم بی 
نظیـر بادمجـان حفـظ خواهـد شـد. گارنـی یاریـخ 
یکـی از ایـن غذاهاسـت که در آن بادمجان شـکاف 
داده می شـود و بعـد از سـرخ شـدن بـا مـوادی از 
پـر  ذرت  و  داغ  پیـاز  چرخکـرده،  قبیـل گوشـت 
می شـود. گارنـی یاریـخ بـرای تزییـن سـفره های 
شـما در میهمانی ها انتخاب بسـیار مناسـبی اسـت 
و بـا کمی سـلیقه چنـان ظاهر زیبایی پیـدا می کند 
کـه هـر کسـی بـا هـر سـلیقه ای جـذب آن خواهد 

شد.
طـرز تهیـه: نکتـه مهمـی کـه در ابتـدا بایـد بـه آن 
توجـه کنیـد، این اسـت کـه بادمجان هایی با سـایز 
مناسـب انتخـاب کنیـد. بـرای تهیـه گارنـی یاریـخ 
احتیـاج بـه بادمجان هـای بـزرگ و نسـبتًا قطوری 
بـه  را  آنهـا  بادمجان هـا  انتخـاب  از  پـس  داریـد. 
خوبـی بشـویید و پوسـت بکنید )کامل یـا راه راه(. 
سـپس چـاک عمیقـی در طـول هـر یـک از آنهـا 

ایجـاد کنیـد به طـوری که به انتهای آن نرسـد و دو 
طـرف بادمجـان بسـته باقـی بمانـد. بادمجان های 
شـکاف برداشـته را در قابمـه ای پـر از آب نمـک 
بریزیـد و اجـازه بدهیـد حـدود نیـم سـاعت در آن 

باقی بمانند.
بادمجان هـا را از آب نمـک خـارج کنیـد و بعـد از 
اینکه کمی خشـک شـدند آنها را در روغن کم روی 

شعله پایین سرخ کنید تا کامالً مغزپخت شوند.
در ایـن مـدت، مـواد میانـی بادمجـان شـکم پـر را 
تهیـه کنیـد. ابتـدا پیـاز را خـرد کنیـد و در کمـی 
روغـن تفـت بدهیـد. پـس از چنـد دقیقـه سـیر را 
هـم بـه همین ترتیـب خرد کنیـد و اضافـه نمایید. 
وقتـی سـیر و پیـاز طالیـی رنـگ شـدند گوشـت را 
ادامـه  دادن  تفـت  بـه  دقیقـه   5 و  اضافـه کنیـد 
دهید. سـپس هویج رنده شـده، فلفل خرد شـده، 
ذرت، رب، زردچوبـه، فلفـل سـیاه و نمـک را اضافه 
کنیـد و هـم بزنیـد. بعد از 2-3 دقیقـه تفت دادن، 

مواد را از روی حرارت بردارید.
بادمجان هـای سـرخ شـده را از مـواد میانـی پـر 

کنیـد و بـرای تزییـن روی آنها از پوره سـیب زمینی 
اسـتفاده کنیـد. الزم اسـت پوره سـیب زمینـی را از 
قبـل آمـاده کنیـد تـا موقـع مصـرف خنـک باشـد. 
روی  ماسـوره  و  قیـف  از  اسـتفاده  بـا  می توانیـد 
بادمجان هـا را تزییـن کنیـد. حـال بادمجان هـای 
شـکم پر را بـه مـدت 20 دقیقـه در فر بـا دمای 180 
روی  وقتـی  دهیـد.  قـرار  سـانتیگراد  درجـه 
یاریـخ  رنـگ شـد گارنـی  سـیب زمینی ها طالیـی 

شما آماده است. نوش جان!

بادمجان شکم پر تبریزی

آه 
کاش هنوز به بی خبری قطره ای بودم پاک از َنم باری به کوه پایه ای
نه در این اقیانوِس کشاکِش بی داد
سرگشته موِج بی مایه ای.
احمد شاملو

سودوکو شماره 9۳0

پاسخ سودوکو شماره 9۳0

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: با وجـود اینکه امـروز خیلی دیر می گذرد، ولی شـما 
از شـرایط موجـود راضـی هسـتید. شـما آماده ایـد بـا مشـکالت 

سرشاخ بشوید!

اردیبهشـت: شـما در رفتار با فردی که مشـکالت خیلی کوچک 
و جزئـی را تبدیـل بـه فاجعه ای بـزرگ می کند بی طاقت شـده و 

صبر و تحملتان را از دست داده اید.

خـرداد: زمانـی را بـا یـک دوسـت مـورد اطمینان صرف کـردن و 
بررسـی کـردن ایده هایتـان شـما را از شـرمندگی بعـدی نجـات 

می دهد!

تیـر: بـا وجـود اینکـه اوایـل روز حسـاس تر می شـوید ولـی در 
اواسـط روز انرژی هـای بیشـتری را دریافـت می کنیـد و تحریک 

می شوید به کارهای شخصی بپردازید.

مرداد: امروز ماه وارد نشـانه تان می شـود و شـما می تواندید موج 

تازه ای از انرژی که وارد بدنتان شده است را حس کنید. 

شـهریور: فراموش نكنید حرف شـما سخن نهایی نیست، پس 
فقـط بـه عنـوان یك فرضیـه آن را بیان كنیـد. به افـراد دیگر زمان 

بدهید، آنها نیاز دارند خودشان به آگاهی برسند.

مهر:امـروز كمـی دودل شـده اید، حتـی اگر دیگران به نفع شـما 
كار كننـد بـاز هـم فرقـی نمی كنـد. آنهـا شـما را تشـویق می كنند 

رویاهـای بـزرگ داشـته باشـید، تـا بتوانند پـروژه ای كـه قبالً هم 

بهش سری زده بودید را مطرح كنند.

آبـان: وقتی نتوانید احساسـات خـود را كنترل كنید، به خصوص 
اگـر دیگران هم ناراحتی های شـما را تشـدید كننـد، اوضاع خیلی 

ناراحت كننده و استرس زا می شود. 

آذر: شـما توانایـی ایـن را پیـدا کرده اید کـه روش زندگـی خود را 
طـوری تغییـر دهیـد کـه بـه تفریحـات و خوشـی هایتان اضافـه 

شود، اما حاال همه چیز ظاهراً در حال تغییر کردن است.

دی: شـما در محل کار تقریبا خوش بین هسـتید، اما همیشـه و 
همـه جـا نمی توانیـد این خصلت را داشـته باشـید. شـاید امروز 

نسـبت به کسـانی که زیاد با شـما همکاری نمی کنند خشـمگین 

شوید.

بهمن: شـما امروز بین اعتقادات خود و عقایدی كه بازخوردهای 
ناراحـت كننـده بـه دنبـال دارد در جـدال هسـتید. شـما دوسـت 

نداریـد چیزهایـی كه برایتان مهم هسـتند را قبول كنیـد، زیرا اگر 

شما به عقاید خود وابسته باشید آنها بخشی از شما می شوند.

اسـفند: امروز شـما بر سـر دوراهی قـرار می گیریـد. از یك طرف 
شـما می خواهیـد كار خاصـی انجـام دهیـد؛ شـما كارهـای عقب 

افتـاده زیـادی بـرای انجـام دادن داریـد و شـور و هیجـان شـما 

می تواند تبدیل به عصبانیت شدید بشود.

ــوط  ــا مــی دانیــد درخــت بل  آی
ــوه  ــالگی می ــاه س ــل از پنج ــا قب ت

دهد؟ نمی 
اولیــن  دانیــد  مــی  آیــا   
ــد  ــر روی آن بارك ــه ب ــی ك محصول

زده شــد آدامس Wrigley بود؟
 آیــا مــی دانیــد زهــره تنهــا 
ســیاره ای اســت كــه در جهــت 
بــدور  ســاعت  هــای  عقربــه 

خودش می چرخد؟
 آیــا مــی دانیــد بیشــتر گــرد و 
ــزل از پوســت  ــود در من ــار موج غب
مــرده ای اســت كــه از بــدن شــما 

می ریزد؟
ــد در  ــد مرواری ــی دانی ــا م  آی

ســركه حل می شود؟
 آیــا مــی دانیــد بــاال بــردن گاو 
از پلــه هــا امــكان پذیــر اســت،اما 
ــكان  ــه ام ــا از پل ــن آوردن انه پایی

ندارد؟
ــواك اردك  ــد ك ــی دانی ــا م  آی
ــاب  ــه بازت ــت ك ــی اس ــا صدای تنه
ــل  ــم دلی ــی ه ــچ كس ــدارد و هی ن

آنرا نمی داند؟
 آیــا مــی دانیــد مســواك بایــد 
دستشــویی  بــا  متــر   2 حداقــل 

فاصله داشــته باشد؟
ــه بــزرگ   آیــا مــی دانیــد عقرب
 0.00000275 ســرعت  بــا  ســاعت 
مایــل بــر ســاعت حركــت مــی 

كند؟
 آیــا مــی دانیــد تــا قبــل از 
اســم  بــه  چیــزی   1982 ســال 

نوشــابه رژیمی وجود نداشت؟
از  بعضــی  دانیــد  مــی  آیــا   
ــال  ــی 500 س ــای ایران ــه ه قالیچ
بیــن  از  تــا  كشــد  مــی  طــول 

بروند؟
ــه  ــرای اینك ــد ب ــی دانی ــا م  آی
700 گــرم بــه وزن شــما اضافــه 
ــی  ــو ســیب زمین ــد 9 كیل بشــه بای

بخورید؟
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قیمت خودرو »صفر«

ترشی یونانی و بلغاری در میادین میوه و تره بار با قیمت 14 هزار تومان بفروش می 
رسد. ترشی بادمجان درسته ، اسالیس شده و لیته بادمجان: 53,000 ریال

ترشی بادمجان شکم پر: 58,000 ریال
ترشی بامیه ریز ودرسته: 75,000 ریال

به فروش می رسند 

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... ٦٦00
بیشترین قیمت: ......... 7700

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 5000
بیشترین قیمت: ......... 5٦00

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 34000
بیشترین قیمت: ...... 39500

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

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 22800
بیشترین قیمت: ........ 24000

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... ٦300 

عدس ............................. ٦000    
لپه ................................... 9000  

لوبیا قرمز .................... 9300    
نخود ............................... 9200

خشکبار
مغز گردو ............................. 54000

مغز فندق ........................... 49000    
مغز پسته ........................... ٦2000  

آلو بخارا ممتاز ....................... 19500  
مغز بادام ............................. 47000

اقـام مصرفـی

آمـاده شـدن بـرای یـک زندگـی جدیـد چالش های 
و  فکرهـا  دارد.  جـوان  زوج  یـک  بـرای  زیـادی 
درگیری هـای ذهنـی مربـوط به تغییر سـبک زندگی 
گرفتـه تـا نگرانـی بابـت زندگـی مسـتقل، بـر عهـده 
تأمیـن  و  زندگـی  بـزرگ  مسـوولیت های  گرفتـن 
هزینه هـا، همـه می تواننـد ذهـن عـروس و دامـاد 
و حتـی خانـواده ی آن هـا را مشـغول کنـد و خیلـی 
وقت هـا باعـث اضطـراب پیـش از ازدواج می شـود. 
یکـی از چالش هـای اصلـی زوج هـای جـوان قبـل از 
شـروع زندگی مشـترک، آماده کردن خانه و وسـایل 
آن اسـت. فرامـوش نکنیـد اگـر جهیزیـه را دقیـق و 
آگاهانـه انتخـاب کنیـد می توانیـد سـال ها بـا خیـال 

راحـت از ایـن وسـایل اسـتفاده کنیـد.
مهم تریـن قسـمت خریـد جهیزیـه، وسـایل برقـی 
بـزرگ خانـه اسـت. این مطلـب می تواند به شـما در 
خریـد بهتـر جهیزیه به خصـوص وسـایل برقی بزرگ 

کمـک کند.

اول وسایل بزرگ را بخرید
یخچـال و فریـزر، جاروبرقی، ماشـین لباسشـویی را 
در بـاالی لیسـت خرید جهیزیه بگذاریـد. برای خرید 
وسـایل کوچک تـر همیشـه وقت هسـت. امـا نگرانی 
بابـت نداشـتن یخچـال شـما را آسـوده نمی گـذارد. 
می توانیـد  آبمیـوه گیـری  بـدون  نکنیـد  فرامـوش 
سـرخانه و زندگیتـان برویـد امـا بـدون لباسشـویی 
و اجـاق گاز بـه مشـکل می خوریـد. عـالوه بـر ایـن 
همیشـه تغییر مد روز بر سـرویس پذیرایی یا سـت 
روتختـی موثـر اسـت اما تاثیـر کمتری روی وسـایل 

بـزرگ برقـی دارند.

فضای خانه را در نظر بگیرید
بهتریـن حالـت ایـن اسـت کـه خانه تـان را از قبـل 
خریـده باشـید و بدانیـد چقدر برای یخچـال فریزر و 
اجـاق گاز و سـایر وسـایل جا داریـد. البته ایـن روزها 

بیشـتر زوج هـای جـوان زندگی شـان را در یک خانـه 
اجـاره ای شـروع می کننـد. بـه هـر حال فضـای خانه 
را نسـبت بـه موقعیت هـای شـهرتان در نظـر بگیرید. 
مثـال خریـد یک دسـت میـز و صندلـی 6 یـا 8 نفره 
و  نمی خـورد  تهـران  متـری   60 خانه هـای  درد  بـه 
فقـط فضـا را تنـگ می کنـد یـا شـاید در یـک خانـه 
کوچـک یکـی از انـواع بهتریـن مـدل هـای جـارو 
شـارژی جایگزیـن بهتـری به جـای یـک جاروبرقی 

پرسـروصدا و بـزرگ باشـد.

برای خرید وسایل بودجه بندی کنید
خصـوص  بـه  فـرد  هـر  بـرای  مالـی  برنامه ریـزی 
زوج هـای جوان پیش از شـروع یـک زندگی اهمیت 
زیـادی دارد. بـه همیـن خاطـر بهتـر اسـت پیـش از 
همـه وسـایل مـورد نیازتـان را بـر اسـاس اولویـت 
بنویسـید. شـاید فکـر کنیـد همه چیزهـای الزم را در 
ذهـن داریـد امـا کافیسـت روز اول پـا بـه بـازار لوازم 
خانگـی بگذاریـد، بـا انبوهی از وسـایل ریز و درشـت 
مواجـه می شـوید و ایـن بیـن ممکن اسـت وسـایل 
بودجه بنـدی  دوم  قـدم  بیندازیـد.  جـا  را  ضـروری 
اسـت. مهـم نیسـت چقـدر تـوان مالـی داریـد. همه 
افـراد کـم و بیـش محدودیـت هزینـه و البتـه فضـا 
در خانـه را دارنـد. پـس بـه یـک برنامه ریـزی کارآمد 

دارید. نیـاز 
بهتـر اسـت در خریـد وسـایل بـزرگ و اصلی بیشـتر 
دسـت و دلبـاز باشـید تـا بتوانیـد سـال ها بـا خیـال 
راحـت از آن هـا اسـتفاده کنیـد و نیازی بـه تعویض و 
تعمیر نداشـته باشـید. با این حال در خرید وسـایل 
کوچـک وسـواس بـه خرج ندهید. شـاید الزم باشـد 
چند قلم مثل وسـایل تزئینی یا توسـتر و سـرخ کن 
را از لیسـت جهیزیـه حـذف کنیـد. در طـول زندگـی 

مشـترک بـرای تهیـه آن هـا وقت زیاد اسـت.
بـه یـاد داشـته باشـید پیـش از خریـد وسـایل مهم 

خانه مثل یخچال و فریزر یا لباسشـویی که سـال ها 
در خانـه شـما خواهنـد ماند، خوب تحقیق و بررسـی 
کنیـد. می توانیـد از کسـانی که طی 5، 6 سـال پیش 
در  را  آن هـا  یـا کاتالـوگ  و  سـوال  ازدواج کرده انـد 

فروشـگاه های اینترنتـی مـرور کنید.

در خریـد یخچـال و فریزر بـه چه چیزی 
دقـت کنیم؟

اگـر بخواهیم سـه وسـیله ی ضروری بـرای یک خانه 
نـام ببریـم یخچـال قطعـًا یکـی از آن هاسـت. البتـه 
خریـد آن هـم دشـواری های خـودش را دارد. بهتـر 
اسـت قبـل از خریـد انـواع مدل هـا را بررسـی کنیـد 
و تحـت تاثیـر اصرار فروشـندگان قرار نگیرید. شـاید 
سـر زدن و حتی خرید از فروشـگاه های اینترنتی در 
ایـن مواقـع بهتـر باشـد. چـون می توانیـد قیمت هـا، 
مشـخصات، فضـای داخلـی و خارجـی و حتـی نظر 

خریـداران را ببینیـد و تصمیـم بهتـری بگیرید.
فضـای یخچـال: طول و عـرض و ارتفاع، جـادار بودن 
یخچـال و محلـی که قرار اسـت یخچـال را قرار دهید 
در نظـر بگیریـد.  یخچـال فریزهـای بـزرگ گاهـی 
مناسـب آشـپزخانه های کوچـک نیسـتند و خریـد 
آن هـا فقـط چیدمـان را بـه هـم می زنـد و دردسـر 
درسـت می کنـد. دقت کنید یـک خانـواده دو نفره به 
یخچـال فریـزری با فضـای 160 تا 200 لیتـر نیاز دارد.

چه جاروبرقی انتخاب کنیم؟

بـرای خریـد یـک جاروبرقی خـوب اولیـن چیزی که 
بایـد بـه آن دقـت کنید بـه قـدرت موتور یـا مکندگی 
آن اسـت. وزن و انـدازه جاروبرقـی هم بـرای خانم ها 
اهمیـت دارد. فکـر کنیـد آیـا بـا جاروبرقـی ایسـتاده 
راحت تریـد یـا کشـیدن آن روی زمیـن را ترجیـح 
سـروصدای  این هـا  از  مهم تـر  شـاید  می دهیـد. 
پرسـروصدا  جاروبرقـی  یـک  باشـد.  جاروبرقـی 
می توانـد آرامـش خانـه را به هم بزند. اگـر به بچه دار 

شـدن فکـر می کنیـد ایـن نکتـه را جـدی بگیریـد.
طراحـی،  اسـاس  بـر  جاروبرقـی  انـواع  قیمـت 
متفـاوت  آن  قابلیت هـای  و  سـاخت  کیفیـت 
اسـت. مورد دیگری که بهتر اسـت همین اول به 
آن فکـر کنیـد نـوع جاروبرقی و پاکت آن اسـت. 
جاروبرقی هـای سـطلی سـنگین ولـی جادارنـد، 
جاروبرقـی بـا پاکت های یک بارمصرف کار شـمارا 
سـخت می کننـد؛ ولـی بـرای وسواسـی ها گزینـه 
بهتـر و تمیزتـری هسـتند. جـارو شـارژی هـم 
می توانـد انتخـاب خوبی برای جاروی دم دسـتی 
ماشـین  و  مبلمـان  گوشـه کنار  کـردن  تمیـز  و 
خاطـر  بـه  قدیمـی  شـارژی های  جـارو  باشـد. 
را  پاییـن خیلی هـا  دهـی  و شـارژ  مکـش کـم 
ناامیـد کرده انـد. امـا جـارو شـارژی های جدید با 
کیفیـت سـاخت بـاال نیازهای خانم هـای خانه دار 

را بـرآورده کـرده اسـت

راهنمای خرید جهیزیه

بــازار گوشــت قرمــز در مقایســه بــا قیمــت مــاه گذشــته بــا رونــد افزایشــی همــراه شــده 
اســت؛ بــه طــوری کــه اقــالم مختلــف هــر کیلوگــرم گوشــت گوســاله و گوســفندی بیــش از 

ــه می شــود. 42 هــزار تومــان فروخت
بــه گــزارش ایســنا، قیمــت گوشــت قرمــز از اواخــر ســال گذشــته تاکنــون در چنــد مقطــع بــا 
نوســاناتی مواجــه شــد و در جهــت افزایــش قیمــت حرکــت کــرد. در میــان اقــالم مختلــف 
ــرم آن  ــر کیلوگ ــت و ه ــوع اس ــن ن ــفندی گران تری ــتیکی گوس ــت اس ــز گوش ــت قرم گوش
نزدیــک بــه 60 هــزار تومــان فروختــه می شــود. در میــان ســایر اقــالم ماهیچــه و راســته 
ــی 49 هــزار و 800 و 49 هــزار  ــه ترتیــب کیلوی ــد و ب ــی دارن ــز قیمــت باالی گوســفندی نی

ــوند.  ــان عرضــه می ش توم

مهــر مــاه امســال تولیــد چنــد مــدل ســواری در خودروســازان داخلــی 
 VELA متوقــف شــد. بــه گــزارش ایســنا، در ایــن مــدت تولیــد خــودروی
V5 شــرکت خودروســازی رایــن بــا کاهــش 100 درصــدی همراه بــوده و از 
146 دســتگاه در مهــر مــاه ســال گذشــته بــه صفــر رســید. تولیــد ام وی ام 
110 اس شــرکت مدیــران خــودرو نیــز متوقــف شــده و از دو دســتگاه در 
ــر  ــد ام وی ام 550 دیگ ــت. تولی ــر کاهــش یاف ــه صف ــاه 1395 ب ــر م مه
ــه و از 533  ــش یافت ــد کاه ــز 100 درص ــودرو نی ــران خ ــول مدی محص

دســتگاه در مهــر مــاه ســال گذشــته بــه صفــر رســید.

42 ان100
وم

زار ت
ه

صد 
در

قیمت گوشت قرمز در ماهی که گذشت  کاهش تولید ام وی ام 550 در مهر ماه 
سال جاری

نبض بازار

۶۲متر
سعادت آباد

محل:تهران، سعادت آباد
حومه شهرنیست
سند اداری ندارد
تعداد اتاق:یک

نوع:فروشی
قیمت کل:580.000.000 تومان

متراژ )متر مربع(: 62
مناسب کلیه مشاغل

تابلو خور
بر اصلی

پنجره رو به خیابان اصلی
خوش نقشه

مبله اداری

با آسانسور
تماس: 09329308485

۵۲ متری پونک
محل:تهران، پونک
حومه شهرنیست

تعداد اتاق:یک
نوع: فروشی

قیمت :لتوافقی
متراژ )متر مربع(:52

پونک سردار جنگل
قابل توجه وام اولی ها

پارکینگ و تراس
رو به آفتاب /کم واحد

جواز 10 ساله
تماس: 09124085807

هر دست کابینت ۶ متری ام دی اف
محل:کرمان

نوع:درخواستی
قیمت:620.000 تومان

کابینت های ام دی اف در ستهای 6 متری 
بدون نیاز به سنگ 

دارای صفحه دارای لوال گازور 
همـراه بـا لـوازم جانبـی شـامل دسـتگیره پایـه و تـوری 

ن بچکا آ
 خیابان سلسبیل نبش کوچه 39

تماس: 09132987710

فرساندویچی
محل:کرمان

قیمت:توافقی
تماس: 0913٦٦0078٦

اماک کسب و کار

آمـاده شـدن بـرای یـک زندگی جدیـد چالش هـای زیادی بـرای یـک زوج جـوان دارد. 
فکرهـا و درگیری هـای ذهنی مربوط به تغییر سـبک زندگی گرفته تـا نگرانی بابت زندگی 
مسـتقل، بـر عهده گرفتـن مسـئولیت های بـزرگ زندگـی و تأمیـن هزینه ها، همـه می توانند 
ذهـن عـروس و داماد و حتی خانواده ی آن ها را مشـغول کند و خیلـی وقت ها باعث اضطراب 
پیـش از ازدواج می شـود. یکـی از چالش هـای اصلـی زوج هـای جوان قبـل از شـروع زندگی 
مشـترک، آماده کردن خانه و وسـایل آن اسـت. فراموش نکنید اگر جهیزیه را دقیق و آگاهانه 

انتخـاب کنیـد می توانید سـال ها با خیـال راحت از این وسـایل اسـتفاده کنید.

 ایران خودرو
     43,000,000 .................................. EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید .........................................43,100,000
پژو 20٦ . تیپ 2 .................................. 33,500,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 117,000,000   
31,500,000 ................................................ LX  سمند
41,300,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,000,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,800,000
39,000,000 ...................... V8 پژو 20٦ صندوقدار
35,000,000  ...................................................... LX رانا

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

28,200,000 ............................................... EX   ساینا
27,800,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................  94,000,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,000,000

رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,500,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  500,000,5٦
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  ٦00,000,99
جک J5 اتوماتیک ..............................  ٦4,400,000
هیوندای I20 جدید .............................  90,000,000

جک S5 دنده ای ................................ 85,500,000

مدیران خودرو
  79,000,000  ........................... S X33   ام وی ام

MVM 550 اتوماتیک ............................  ٦2,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  45,500,000 
75,500,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

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

ام جی پارس 
ام جی 3٦0 دنده ای...........................  000,000,5٦  
ام جی 3٦0 اتوماتیک..........................  ٦5,000,000
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شرکت هواپیمایی امارات اعالم کرد که با شرکت مخابرات ماهواره ای برتانیایی 
Inmarsat Global Express )GX( قراردادی امضا کرده است و قرار است اینترنت 
وای فای با سرعت حداکثر 50 مگابیت بر ثانیه را در داخل پروازهای خود ارائه دهد. 
طبق این قرارداد، پروازهای بوئینگ 777X هواپیمایی امارات، به تکنولوژی اینترنتی 
جدید مجهز خواهند شد که این تکنولوژی مختص سال 2020 است.

خبرسوژه
در روزهـای گذشـته فیلمی 
در  حقانیـان  وحیـد  از 
حاشـیه بازدیـد از مناطـق 
زلزلـه زده و بررسـی نحـوه 
امدادرسـانی به مردم کرمانشـاه منتشـر شـد کـه در آن 
وی عـالوه بر اینکه منکر خرابی های مجتمع مسـکونی 
مسـکن مهـر شهرسـتان سـرپل ذهاب شـد، بـه تندی 
از معـاون اول ریاسـت جمهـوری انتقـاد کـرد. سـخنان 
او واکنـش کاربـران ایرانـی در فضـای مجـازی را در پی 

داشـت.
یاشـار سـلطانی: مسـکن مهر حتی اگـر عکس هایش 
اشـتباه باشد بر سـر هموطنانمان خراب شـده! دفاع از 

نجومی خواری و خراب کاری نشـانه چیسـت؟
امید توشـه: غبار زلزله کرمانشـاه که خوابید باید مطالبه 
اصلی محاکمه کسـانی باشـد که به نام مسـکن مهر به 

مـردم خانه های پوشـالی و مرگ آفرین تحویل دادند!
رشـید داوودی: اگر سـخنان آقای جهانگیری نادرسـت 
باشـد، قانـون باید با ایشـان برخـورد کند و اگر درسـت 
باشـد، قانـون باید بـا متخلفان خائن در مسـکن مهر و 

حامیـان آن ها برخـورد نماید.
مجیـد نعمتـی: اگـر همـه فرمایشـات شـما پیرامـون 
مسـکن مهـر سـرپل ذهاب صحیح باشـد که نیسـت، 
بـرادر بگوییـد مگر جاقحطـی بود که مجموعه مسـکن 
مهـر را دقیقـا روی گسـل سـاختند کـه بـه گفتـه خـود 
شـما بـا ایـن زلزلـه کن فیکـون شـود؟! مگـر جانمایی 
یک شـهرک مسـکونی ابتدایی ترین مرحله یک پروژه 

؟ نیست
کاربـری پیشـنهاد داده مسـئولینی که از نحوه سـاخت 
مسـکن مهـر دفـاع می کننـد یـک سـال بـه همـراه 

خانواده اشـان در یـک واحـد از آن  هـا زندگـی کننـد!

طـرح  اجـرای  مسـووالن 
هـای  رجیسـتری گوشـی 
تلفـن همـراه، هم زمـان بـا 
عملیاتی سـازی این طرح 
از چگونگـی رجیسـتری گوشـی های مسـافرانی کـه بـا 

خـود بـه کشـور می آورنـد، خبـر دادنـد.
پـس از اجـرای طـرح ملـی رجیسـتری گوشـی های 
تلفـن همـراه بـرای مبـارزه بـا قاچـاق کاال، شـرایطی 
مطرح شـد تا کسـانی که اقـدام به واردات گوشـی های 
مسـافرتی یـا در قالـب سـوغاتی می کننـد نیـز بتوانند 
گوشی هایشـان را رجیسـتر یـا بـه عبارتـی در شـبکه 

اپراتورهـای تلفـن همـراه ایـران فعـال کنند.
حـال با گذشـت نزدیـک به یک مـاه از اجرای عملیاتی 
ایـن طـرح، مرکز واردات و مناطـق آزاد و ویژه اقتصادی 
گمـرک در بخشـنامه ای نحـوه واردات تلفـن همـراه 

مسـافری را اعـالم کرده اسـت.
بر این اسـاس، مسـافرانی که به کشـور وارد می شـوند 
در صورتیکـه خـارج از کشـور گوشـی همـراه خریداری 
کـرده باشـند، موظـف هسـتند تلفن همـراه خـود را در 

بـدو ورود بـه گمـرک محـل ورود خـود اظهـار کنند.
بـا ایـن کار، گمـرک ایـران بـا رعایت مقررات مسـافری 
و لحـاظ کـردن شـرایط غیر تجاری صرفا یک دسـتگاه 
تلفـن همـراه، بـا اخـذ حقـوق گمرکـی و دو برابر سـود 
بازرگانـی و عـوارض متعلقـه نسـبت بـه ثبـت شناسـه 

تلفـن همـراه در سـامانه مسـافری اقـدام  می کند.
ایـن بخشـنامه تاکید کرده اسـت در صـورت عدم اظهار 
تلفـن همـراه و عـدم پرداخـت حقـوق ورودی و درج 
مـوارد فـوق در سـامانه مذکـور در هنگام ورود به کشـور 
امـکان رجیسـتری وجود نخواهد داشـت و مسـئولیت 

آن با مسـافر اسـت.

مسکن مهر، وحید، جهانگیری 
و باقی ماجرا 

نحوه رجیستری 
گوشی های مسافری

شرکت مایکروسافت از انتشار اپلیکیشنی 
مخصوص افراد نابینا بر پایه شبکه عصبی و 

قابلیت های فراوان هوش مصنوعی خبر داده است 
که امکان تشخیص محیط پیرامون را برای آنها

 فراهم می کند. 

محسن هاشمی در توییتر: سرپل ذهاب نه گسل های 
تهران را داشت، نه جمعیتش را و نه بافت فرسوده آن را. 
اما با اولین زلزله زیر و رو شد؛ اگر از همین امروز به فکر 

نباشیم، فاجعه چند ده هزار نفری غرب کشور با ابعاد 
میلیونی در پایتخت تکرار می شود.

مرضیه برومند در اینستاگرام: 
بعد از فرونشستن تب تند اين روزها، هفته ها و 
ماه ها و سال ها بعد، آيا به يادشون خواهيم بود؟ يا 

همچون بازماندگان بم و رودبار
 فراموششون می كنيم؟

در روزهـای اولیـه پـس از حادثـه زلزلـه غـرب 
کشـور، دیجـی کاال در کنـار نهادهـای مختلـف و 
بـرای کمک بـه زلزله زدگان، چند کامیـون و وانت 
بـار از ملزومـات اولیـه بـه مناطـق غربـی کشـور 
فرسـتاد. امـا بـا وجـود کمک هـای زیـادی که از 
گوشـه و کنار کشـور به سـمت غرب کشور سرازیر 
شـده هنـوز تعـداد زیـادی از آسـیب دیـدگان به 

کمـک نیـاز دارند.
قـرار  مختلفـی  دسـته های  در  موردنیـاز  قـالم 
دارنـد. وسـایل بهداشـتی، کیسـه خواب و پتـو و 
به خصـوص چـادر مسـافرتی از وسـایل ضـروری 
هسـتند. اجاق گاز مسـافرتی، ظـروف و چراغ قوه 
هـم چیزهایـی اسـت کـه گفتـه می شـود مـورد 
نیـاز هسـتند. در کنـار ایـن کـودکان آسـیب دیده 
را فرامـوش نکنیـد. بنابرایـن اسـباب بازی ها در 
کنـار اقـالم ضـروری پـس از بحـران زلزلـه قـرار 
می گیرنـد کـه خیلی اوقـات فراموش می شـوند.

شما چطور می توانید کمک کنید؟
آبـان«  »انـدوه  در صفحـه  موجـود  کاالهـای  از 
دیجـی کاال هـر چـه کـه دوسـت داریـد انتخـاب 

کنیـد، در سـبد خریدتـان بگذاریـد.
یـک  ابتـدا  سـفارش،  ثبـت  قسـمت  در 
آدرس جدیـد اضافـه کـرده، شـهر و اسـتان را 
کرمانشـاه انتخـاب نماییـد.در قسـمت آدرس 
زلزلـه زدگان کرمانشـاه«  از  »حمایـت  عبـارت 
نماییـد. وارد  را   1111111111 پسـتی  کـد  و 
تخفیـف  سـفارش، کـد  بازبینـی  قسـمت  در 
تخفیـف  »کـد  کادر  در  را   »Kermanshah«
دیجـی کاال دارم« وارد و ثبـت نماییـد تا هزینه 
شـود. شـما کسـر  سـفارش  مبلـغ  از  ارسـال 
پرداخـت خـود را فقـط به صـورت آنالین انجام 
دهیـد.در ایـن روش دیجـی کاال خریـد شـما را 
بـه طـور رایـگان بـه مرکز توزیـع دیجـی کاال در 
کرمانشـاه ارسـال می کنـد و سـپس به دسـت 

می رسـاند. احمـر  هـالل 

وب نوشت 
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متعــدد،  گزارش هــای  طبــق 
برنامــه  کاربــران  از  بســیاری 
واتــس اپ اخیــرا پیامک هایــی بــا 
ــه پایــان  متــن »اشــتراک شــما رو ب
ــد. در ادامــه  اســت« دریافــت کرده ان
کاربــران  از  نیــز  پیامک هــا  ایــن 
ــر  ــک زی ــه لین ــود ک ــته می ش خواس
ــا پرداخــت  متــن را لمــس کــرده و ب
مادام العمــر  اشــتراک  پنــی،   99

خــود را دریافت کنند.
بــا ایــن حــال، واتــس اپ اعــالم 
کــرده کــه ایــن دســته پیامک هــا 

کامــال جعلــی هســتند و به منظــور 
اطالعــات  ســرقت  و  کالهبــرداری 
کاربــران  بانکــی  حســاب های 
دریافــت  اســت.  شــده  طراحــی 
چنیــن پیامک هایــی ابتــدا توســط 

کاربران توییتر گزارش شــد.
کــه   Cyber Protect شــرکت 
وظیفــه حفاظــت از کاربــران و کســب 
وکارهــا در مقابــل جرایــم ســایبری را 
ــواالت  ــه س ــده دارد در پاســخ ب برعه
یکــی از کاربــران توییتــر دربــاره ایــن 
پیامک هــا نوشــت: »ایــن پیامــک 

ــرداری  ــه کالهب ــت و جنب ــی اس جعل
ازای  در  واتــس اپ  دارد. 
بــه کاربــران هیــچ  ســرویس دهی 
دریافــت  اشــتراکی  حــق  گونــه 
ــه صــورت  ــه ب ــن برنام ــد و ای نمی کن
کامــال رایــگان بــرای کاربــران سراســر 
دنیــا ارائــه می شــود. در چنــد روز 
گذشــته گزارش هــای متعــددی در 
رابطــه بــا ایــن دســته از پیامــک هــا 
کاربــران  از  و  کرده ایــم  دریافــت 
روی  بــر  کــه  می خواهیــم 
ــا  ــن پیامک ه ــه در ای ــی ک لینک های

وجود دارنــد کلیک نکنند.
به نظــر می رســد ایــن پیامک هــای 
ــوالی  ــه ج ــی ک ــا ایمیل های ــی ب جعل
امســال بــرای کاربــران واتــس اپ 
ارتبــاط  هــم  شــدند  فرســتاده 
ــال  ــوالی امس ــد. ج ــتقیمی دارن مس

یــک ســری ایمیــل جعلــی بــرای 
ارســال شــده  واتــس اپ  کاربــران 
کاربــر  از  نیــز  آن هــا  در  بــود کــه 
اشــتراک  می شــد  خواســته 
کنــد.  تمدیــد  را  خــود  واتــس اپ 
ــای  ــا کالهبرداری ه ــارزه ب ــس مب پلی
ایــن  بــه  واکنــش  در  اینترنتــی 
ایمیل هــا اعــالم کــرد کــه در صــورت 
از  ایمیل هایــی،  چنیــن  مشــاهده 
کلیــک بــر روی آن هــا خــودداری 
کــرده و ترجیحــا آن هــا را حــذف یــا 
ــه  ــم ک ــی ه ــد. در صورت ــزارش کنی گ
ایمیل هــا  ایــن  لینــک  روی  بــر 
یــک  ســریعا  کردیــد،  کلیــک 
ــتگاهتان  ــر روی دس ــروس ب آنتی وی
نشــدن  آلــوده  از  و  کــرده  نصــب 
دســتگاهتان بــه بــاج افــزار اطمینــان 

حاصل کنید.

واتس اپ رایگان است؛ 
مراقب پیام های جعلی باشید

بـا  می توانیـد  ربـات  ایـن  وسـیله  بـه 
بقیـه دوسـتانتان »منـچ« بـازی کنیـد. 
آشـنا  هـم کـه  بـازی  ایـن  قوانیـن  بـا 

 … هسـتید
@menchakbot

بـه زودی آیکـون تایید توییتر از حسـاب 
کاربـری افرادی کـه قوانیـن آن را رعایت 
نکننـد، حذف می شـود. بر اسـاس اعالم 
توییتـر ایـن اقـدام در پاسـخ بـه ادعـای 
برخـی کارشناسـان و افـرادی اسـت کـه 
کاربـران تایید شـده از سـوی این شـبکه 

اجتماعـی پشـتیبانی می شـوند.

ویژگـی  تسـت  حـال  در  توییتـر 
نسـخه  در  اسـت.   »Tweetstorm«
توییـت  ارسـال  هنـگام  توییتـر،  جدیـد 
یـک آیکـون + وجـود دارد کـه بـه بـا آن 
مـی توانیـد توییـت هـا را بـه یکدیگـر 
 Tweet All متصـل کـرده و سـپس بـا

ارسـال کنیـد. بـا هـم  را  همـه 

تلگرام گردی
منچک

خبر
توییتر

خبر
توییتر

انریکه ایگلسیاس، خواننده اسپانیایی با انتشار تصویر 
زیر با زلزله زدگان ایران و عراق اعام همبستگی کرد. 

@enriqueiglesias

موسسه فرهنگی یادگاران صنعتی کرمان، با انتشار 
تصویر زیر از نمایشگاه عکس و نقاشی به نفع کودکان 

زلزله زده کرمانشاه خبر داده. 
@yadegaran_gallery

علی بهمنی، عکاس ایسنا صحنه زیر را از زائران پیاده 
امام رضا )ع( در دو نسل متفاوت به تصویر کشیده 

است. 
@isna.news

حمید جبلی، بازیگر در توضیح تصویر زیر نوشته: 
غم هایی که هر روز سرمان آوار می شود و مایی که 

سعی می کنیم بخشی از مصیبت ها را از یاد شما ببریم که 
@hamidjebeli1                  …نمی ذارند و نمی ذارند

می گوید: مهتی 
یــه واقعیــت تلــخ هســت و اون اینــه کــه معمــوال وقتــی حالمــون بــده بهتــر 

ــیم مینویس
بدبخت اون نویســنده هایی که بهترین رمان ها رو نوشــتن

می گوید: صدرا 
ــران  ــر ای ــال های اخی ــاب س ــن کت ــاال پرخواننده تری ــعوری احتم ــاب بی ش کت
بــوده، بــه غیــر از هــزاران نســخه غیررســمی حــدود صدهــزار نســخه فقــط ناشــر اصلــی 

ازش منتشــر کــرده.
به نظرتــون چنــد درصــد خوانندگانــش بعــد از خوانــدن کتــاب دنبــال نشــانه های 
دنبــال بی شــعور دیــدن  بی شــعوری و اصالحــش در خودشــون گشــتن و چقــدر 

دیگراننــد؟

نفیســه مرشدزاده می گوید:
برنامــه ام بــرای ســال های آخــر عمــر، رونویســی اســت. یــک دفترچــه، 
ــر، رونویســی  ــه آخ ــا ب ــوان شــمس از اول ت ــا دی ــوی ی ــس. از روی مثن ــک خودنوی ی

می کنــم. مثــل دبســتان.

زهــره بابایی می گوید:
ــا  ــر از م ــی بهت ــا حت ــل مــن و شــما ی ــروز داشــته مث ــا دی ــده، ت طــرف عزتمن
ــات مــادی زندگــی ش رو گرفتــه  ــه امکان ــه ، زلزل ــِد حادث زندگــی ش رو می کــرده ، از ب
ــت  ــن دس ــدن رفت ــلبریتی پاش ــر و س ــی بازیگ ــرا هرچ ــه! چ ــه نگرفت ــش رو ک ، عزت
ــه کســانی کــه وظیفه شــون  ترحــم میکشــن رو ســر ملــت؟ کمک هاتــون رو برســونید ب

ــه خدمت

پوریا آســترکی می گوید:
میخــوام بگــم بــرق و موبایــل در مناطــق زلزلــه زده بســرعت وصــل شــد. 
درحالــی کــه برنی ســندرز دیــروز شــاکی بــود کــه چــرا بعــد از دومــاه از طوفــان نصــف 

ــدارد ــرق ن ــو ب پورتوریک

یگانــه خدامی می گوید:
شــبکه های اجتماعــی ســطحی نگــری کاربــران رو بیشــتر مــی کنــه. بــا 
دیــدن فیلــم یــک دقیقــه ای یــا خونــدن یــه خبــر احســاس مــی کنــن همــه چیــز رو 

ــن ــی دون ــاره اون موضــوع م درب

به دستور مقام قضایی، از تاریخ 30 آبان ماه جاری تمام اپلیکیشن های درخواست 
خودرو موظف به منع استفاده از مسیریاب Waze توسط کاربران خود هستند. بر این 
اساس تاکسی یاب های اینترنتی از رانندگان خود خواسته اند که برای جلوگیری از غیر 
فعال شدن اپلیکیشن شان، درصورت داشتن این اپ مسیریاب روی گوشی خود، تا 

قبل از 30 آبان این آن را حذف کنند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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نقاشی های مژده اتراک
 نگارخانه والی

 2٦ آبان 139٦ تا 10 آذر 
139٦

آخرین اثر به جای مانده از 

»لئوناردوداوینچی« 
به قیمت رکوردشکن 450 

میلیون دالر در یک حراجی به فروش رفت و گران ترین 
اثر نقاشی جهان نام گرفت.

تیتر یک روزنامه پیام ما 
در این روز به طوالنی شدن 

پروژه زیرگذر آزادی اختصاص 
داشت. پروژه ای که مهر امسال باید به اتمام می 

رسید اما هنوز ادامه دارد.

برای حمایت از زلزله زدگان
کنسرت موسیقی سنتی 

جمهوری چک 29 آبان 
برگزار می شود

برای ســه شــب ديگر در سالن وزارت كشور

کنسـرت گروه آلمانی »شیلر« 
در تهران تمدید شـد

دعوا خوبه، به شرطی که تهش معلوم باشه... 
مثال تهش آشتی کنیم

سریال: خانه سبز

نمایشگاهموسیقی 

نمایشگاه

تیاترسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

اعان جنگ ايران به روم 
شرقی در نوامبر 502 

دولـت وقت ايران بيسـتم نوامبر سـال 502 ميالدي 
)زمـان پادشـاهي قبـاد ساسـاني( بـه دولـت روم 
شـرقي )قسـطنطنيه( اعـالن جنـگ داد. ايـن اعالن 
جنـگ پـس از سـه اخطار پـي در پي به دولـت روم 
کـه ايـن دولـت در رعايـت تعهداتـي کـه بـه موجب 
پيمان صلح سـال 442 )منعقد شـده ميـان يزدگرد 
دوم و تئـودور( سـپرده بـود تعلـل كرده اسـت صادر 
شـده بـود. در اخطاريـه هاي كتبي سـه گانـه، دولت 
روم متهـم شـده بود كـه تعمدا در صـدد اجراي چند 
بنـد از پيمـان بـر نيامده و تاكيد شـده بود كـه ادامه 
تعلـل رومـي هـا، پيـش از آن تحمـل پذيـر نخواهد 
بـود. در پـي صـدور ايـن اعـالن جنـگ، واحدهـاي 
ارتـش ايـران چنـد منطقه از قلمـرو روميـان ازجمله 

شـهر تئودوراپوليس را تصرف كردند كه آناستازيوس 
امپراتـور تـازه روم درخواسـت تـرك مخاصمـه كـرد. 
پيمـان صلـح سـال 442 ميـالدي در پـي تجـاوز 
روميـان بـه قلمـرو ايـران در قفقـاز و شكسـت آنان 
در منطقـه »دربنـد« از ارتـش ايران امضاء شـده بود. 
تئـودور امپراتـور وقت، معـروف به تئـودور بزرگ عذر 
آورده بـود كـه هـدف نيروهـاي رومـي جلوگيـري از 
ورود اقـوام مهاجم از آسـياي مركـزي بود، نه تصرف 
»دربنـد« قفقـاز متعلق به ايـران. طبق قرارداد سـال 
442، دولـت ايـران پذيرفتـه بود كه در قبـال دريافت 
پـول از دولـت قسـطنطنيه، مانع از تعـرض مهاجران 
آسـياي مركـزي بـه قلمـرو روميـان شـود.روزي که 

تولسـتوي انديشـمند و نويسـنده بزرگ درگذشـت
20 نوامبـر سـال 1910 »لئـو نيکاليوويچ تولسـتوي « 
نويسـنده شـهير و انديشـمند روسـيه در 82 سالگي 

گذشت.  در 

کتاب اردوى زمستانى
امانوئل کارر نویسنده: 

اکبرپوران منیره  ترجمه: 

انتشارات: مروارید
پســرکى گوشــه گیر که همواره با دنیاى درونى و 

تصویرســازى هاى ذهنى خودش درگیر اســت، راهى 
اردوى زمســتانى مى شــود. او از هرگونه آمیزش با 

جمــع امتنــاع مى ورزد، تــا اینکه برگه ى اعالمیه اى 
از ســوى ژاندارمرى پخش مى شــود که حاکى از آن 

اســت که پســرکى به نام رنه گم شده است…
داســتان کتاب اردوى زمستانى

نیکال، کاراکتر اصلى داســتان، با آن اســم نقلى و 
دوســت داشتنى اش ما را به یاد شــخصیت نیکال 

کوچولوى جذاب قصه هاى ســامپه و گوســینى مى 
اندازد، اما شــخصیت این نیکال زمین تا آســمان 

متفاوت اســت. پســرکى گوشه گیر و درونگرا که از 
کوچکتریــن ارتباطى با دنیاى بیرون گریزان اســت 

و براى کاهش اســترس ناشــى از این ارتباط، در 
ذهنش دنیایى ســاخته بــا تصویرهایى خیالى و گاه 

برانگیز. ترحم 
قســمت هایی از متن کتاب اردوى زمســتانى
برایــش تعریف کــرده بود که چطور یکى از 

همکالســهاى هاى ســابقش، حین بازى، تپانچه را 
بــه طرف برادر کوچکش گرفتــه بود، بدون اینکه به 

ذهنش برســد که ممکن اســت تپانچه ُپر باشــد. پسر 
ماشــه را فشــار داده بود و گلوله به قلب برادر کوچک 

خــورده بود. بعد چه اتفاقــى افتاده بود؟ با آن بچه 
ى قاتــل چه کار کرده بودند؟ 

ویالى کوهســتانى ُپر از جســد بود، تلى از اجساد 
بچــه هــا. اما نیکال و هــودکان از آنجا بیرون نمى 

روند، آنها تمام شــب را همانطور چســبیده به هم مى 
ماننــد و گاهى جارى شــدن مایع گرمى را بر گونه 
شــان حس مى کنند که ممکن اســت خون جارى 

شــده از یک زخم باشــد یا اشک هاى دیگرى. آنها 
بــا ترس و لرز آنجا مى مانند. شــب تمامى ندارد 
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شــد

هر کرا یار یار می افتد
مقبل و بختیار می افتد

ای بسا در که از محیط سرشک
هر دمم در کنار می افتد

عقرب او چو حلقه می گردد
تاب در جان مار می افتد

شام زلفش چو می رود در چین
شور در زنگبار می افتد

گر نه مستست جادوش ز چه روی
بریمین و یسار می افتد

گل صد برگ را دگر در دام
همچو بلبل هزار می افتد

در چمن ز آب چشمٔه چشمم
سیل در جویبار می افتد

چون خیال تو می کنم تحریر
بخیه بر روی کار می افتد

دلم از شوق چشم سرمستت
دم بدم در خمار می افتد

خواجوی کرمانی 

بعد از تو با این خنده های 
تلخ و اجباری

تنها شدم در قاب این 
تصویر تکراری.. .

آساره جودکی
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