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شـایعات بی اسـاس و دروغ کـه حتمـًا باید نسـبت به 
آن هـا بی اعتنـا بـود و از بازنشـر آن هـا اجتنـاب کـرد، از 
سـاعات ابتدایـی پس از زلزله منتشـر شـد و همچنان 

در حال انتشـار اسـت:
1. شـایعه دروغ: زلزله طبیعی نبوده، و حاصل از انفجار 
)اتمی؟ هسـته ای؟ نظامـی؟( بوده )بی پایه و اسـاس 
اسـت، چـرا که هـزاران دسـتگاه لرزه نـگاری ایـن زلزله 
طبیعـی را ثبـت کرده انـد، اگر انفجار بـود در دقایق اولیه 
از سـوی تمـام مراکـز بین المللـی زلزله شناسـی اعـام 
می شـد کـه این اتفـاق انفجار بـوده نه زلزلـه طبیعی( .

سـازمان  توسـط  زلزلـه  ایـن  دروغ:  2.شـایعه 
زمین شناسـی آمریـکا )یا مرکـز لرزه نـگاری آمریکا که 
اساسـًا معلوم نیسـت کجا هسـت!؟( 4 سـال قبل در 
2013 پیش بینی شـده بـود یـا جاهـا یـا افـراد دیگری 
ایـن زلزلـه را پیش بینـی کرده انـد و از قبـل اعـام کرده 
بودنـد )بی پایـه اسـت، چـرا کـه مـا نـه در ایـران و نـه 
در هیـچ جـای دنیـا روشـی مخفـی و پنهانـی بـرای 
پیش بینـی زلزلـه یا هیچ پدید طبیعی دیگـر نداریم.(.
3. شـایعه دروغ : زلزلـه اصلـی در سـاعت آینـده در 
نیمه شـب رخ خواهـد داد )بی پایه اسـت، چـرا که زلزله 
را بـرای رخـداد در زمانـی دقیق کسـی تاکنـون در هیچ 
جـای دنیـا پیش بینـی دقیـق بـر مبنـای زمـان، مکان 
و انـدازه دقیـق نکـرده اسـت، روش های منتشرنشـده 
و مخفـی نیـز مبنـای بحـث علمـی نیسـتند و ضمنـًا 
اعـام رخـداد یـک زلزلـه احتمالـی بـا بزرگی بیـش از 
5 نمی توانـد صحـت پیش بینـی وقـوع زمین لـرزه بـا 

بزرگـی 7.2 تلقـی شـود (.
4. شـایعه دروغ : زلزله امواجی ناشـناخته داشـته و با 
گسـلی منطبـق نیسـت. )بی پایه اسـت چراکـه چنین 
رویـدادی شناخته شـده و ثبت شـده در ایـران و سـایر 

نواحـی جهان اسـت.(
5. شـایعه دروغ : زلزلـه مهیـب تر در شـهرهای دیگر 
رخ خواهـد داد )بی پایـه اسـت، چـرا کـه ایـن اتفـاق 
مربـوط بـه پهنـه رومرکـزی پهنـه خمیدگـی جبهـه 
اسـت،  ذهـاب  پهنـه گسـله  و  زاگـرس  کوهسـتان 
بنابرایـن اینکـه زلزلـه چـون در تهـران و تبریـز حس 
شـده، موجـب تحریـک گسـل های تهـران و تبریـز و 

سـایر شـهرها خواهـد شـد مطلقـًا بی پایـه اسـت(
 منتشرشده در خبر آناین

شایعه نسازید
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یادداشت مهمان
مهدی زارع

کشـور ایران بر اسـاس آمارهـا و اطاعات 
هرسـال  و  دارد  قـرار  زلزلـه  روی گسـل 
آبسـتن حـوادث زیـادی ماننـد زلزلـه در 
ایـران  اسـت.  بـوده  مختلـف  شـهرهای 
در  همچـون  مهمـی  گسـل هایی  دارای 
اردل،  مینـاب،  دنـا،  کازرون،  در  زاگـرس 
زردکـوه، گسـل آغاجـاری، گسـل مـارون، 
گسـل هـای فعـال در ایـران مرکـزی نیـز 
در درونـه، بینالـود، میامی، تـرود، انجیلو، 
کلمرد، پشـت  بـادام، قم- زفـره، ایندس، 
دهشـیر، سروسـتان، شـهداد، کوهبنـان، 
جرجافـک، گلبـاف، نایبنـد و گسـل هـای 
فعـال در مناطـق خـاور و جنـوب خـاوری 
هریـرود،  بشـاگرد،  نهبنـدان،  در  ایـران 
اسـتان های  در  همچنیـن  رود،  کشـف  
زرینـه رود،   - ارومیـه  آذربایجـان گسـل 
آسـتارا، تبریز، سـلطانیه، همچنین گسـل  
فشـم،   - مشـاء  سـمنان،  البـرز،  هـای 
کنـدوان، شـمال تهـران، دامغـان، عطاری 
اسـت. این گسـل ها نیز دلیـل اصلی بروز 
و وقـوع زمین لـرزه در شـهرهای مختلـف 
کشـور اسـت کـه تاکنـون زمین لرزه هـای 
فراوانـی در طـول صدسـال اخیـر در ایران 
ایرنـا  کـه  آن طـور  اسـت.  مشاهده شـده 
نوشـته، ایـران بـه دلیـل قـرار گرفتـن بـر 
روی گسـل هـای فعـال همیشـه بـا ایـن 
اسـت  بـوده  دسـت به گریبان  پدیـده 
هیـچ گاه  همیشـگی  دغدغـه  ایـن  امـا 
اسـت،  نشـده  منجـر  برنامه ریـزی  بـه 
و  اسـت  آه وافسـوس  زمین لـرزه  از  بعـد 
چشـم های نگـران بـرای زمین لـرزه دیگر. 
منطقـه  در   1288 سـال  در  زلزلـه  وقـوع 
بـه  زمین لـرزه ای  لرسـتان،  سـیاخور 
بزرگـی 7.4 ریشـتر بـه وقوع پیوسـت که 

هشـت هـزار کشـته و 64 تخریب روسـتا 
را بـه همـراه داشـت. همچنیـن در سـال 
1309 زمین لـرزه بـا بزرگـی 7.4 ریشـتر 
سـلماس در آذربایجان غربـی را لرزاند که 
در ایـن زلزلـه بـزرگ نیـز 2 هـزار و 514 
نفـر کشـته و 60 روسـتا نیز تخریب شـد. 
دیگـر زلزلـه ای کـه در سـال 1339 با 6.7 
ریشـتر شـهر الر اسـتان فـارس را لرزانـد 
نیـز 400 نفـر کشـته بـه دنبـال داشـت و 
تخریـب 75 درصـدی ایـن منطقـه را بـه 
دنبـال داشـت. زمین لـرزه بوئین زهـرا نیز 
 1341 سـال  در  ریشـتر   7.2 شـدت  بـا 
بـا حـدود 10 هـزار نفـر کشـته بـه وقـوع 
پیوسـت. در سـال 1347 نیز زمین لرزه ای 
بـه بزرگـی 7.4 ریشـتر دشـت بیـاض در 
اسـتان خراسـان را لرزانـد کـه منجـر بـه 
کشـته شـدن 10 هزار و 500 نفر و تخریب 
61 روسـتا شـد. دیگـر زلزله هـای اخیر در 
سـال 1351 منطقـه قیـر در اسـتان فارس 
بـا 6.9 ریشـتر و چهـار هـزار کشـته، در 
سـال 1356 خورگـو در اسـتان هرمـزگان 
بـا شـدت هفـت ریشـتر و بـا 128 نفـر 
 7،7 شـدت  بـا  طبـس  زلزلـه  کشـته، 
ریشـتر در سـال نیز 19 هزار و 600 کشـته 
و تخریـب 16 روسـتا را بـه دنبال داشـت. 
همچنیـن در سـال 1358 هـم قائـن در 
اسـتان خراسـان جنوبـی بـا شـدت 7.1 
ریشـتر لرزیـد کـه در اثـر آن 130 نفر جان 

باختنـد. یکـی دیگـر از زلزله های بزرگ در 
سـال 1360 منطقـه سـیرچ اسـتان کرمان 
بـا شـدت 7.4 ریشـتر کـه براثـر آن یـک 
هـزار و 300 نفـر کشـته و 85 درصد شـهر 
تخریـب شـد. زلزلـه رودبـار و منجیـل در 
سـال 1369 با شـدت 7.4 ریشـتر با 35 
هـزار کشـته یکـی از بزرگ تریـن زلزله هـا 
در کشـور به شـمار می رود. در بیرجند هم 
در سـال 1376 بـا شـدت 7.3 ریشـتر و 
یک هزار و 500 نفر کشـته، در سـال 1381 
آوج اسـتان همـدان در اثـر زمین لـرزه بـا 
خسـارات زیاد در شـهر و روسـتاها روبه رو 
شـد و شـدت زلزلـه نیـز 6،6 ریشـتر بود. 
زلزلـه بـم در سـال 1382 بـا قـدرت 6.5 
ریشـتر کـه موجـب مـرگ 41 هـزار نفـر 
شـد، حتـی این شـهر را با خاک یکسـان 

در   1383 سـال  در  بعـدی  زلزلـه  کـرد. 
فیروزآبـاد اسـتان فـارس بـا شـدت 6.3 
ریشـتر رخ داد کـه ایـن زلزلـه منجـر بـه 
شـد،  زیـادی  خسـارات  و  کـوه  ریـزش 
البتـه زرنـد کرمان هـم در سـال 1383 با 
شـدت 6.4 ریشـتر لرزیـد و 612 نفـر در 
آن کشـته و 10 روسـتا تخریـب شـد. در 
فروردیـن سـال 85 چندیـن زمین لرزه که 
دورود  بـود  ریشـتر  آن 6.3  بزرگ تریـن 
لرزانـد،  را  لرسـتان  اسـتان  حوالـی  در 
ایـن زمین لـرزه 84 کشـته و یـک هـزار و 
246 مجـروح برجـای گذاشـت و موجـب 
تخریـب 30 تـا 100 درصـدی حـدود 330 
روسـتا از شهرسـتان های دورود، بروجرد، 
خرم آباد و الشـتر اسـتان لرسـتان شد. در 
سـال 1389 نیـز زمین لـرزه ای بـا شـدت 

4.9 ریشـتر در شهرسـتان دورود رخ داد 
مسـکونی  واحـد  تعـدادی  آن  اثـر  بـر  و 
در دورود دچـار خسـارت شـدند و بیـش 
دیگـر  گذاشـت.  برجـای  زخمـی   100 از 
مربـوط  ایـران  در  بـزرگ  زمین لرزه هـای 
بـه 21 مردادمـاه سـال 91، بـه بزرگـی 6 
زمیـن  درونـی  اعمـاق  در  ریشـتر  و 6.2 
شهرسـتان های اهـر، ورزقـان و هریـس 
در اسـتان آذربایجـان شـرقی رخ داد کـه 
245روسـتا را لرزاند و بیش از 300 کشـته 
و بیـش از پنـج هـزار زخمـی و مجـروح 
داشـت. 21 فروردیـن 1392 زلزلـه ای بـه 
بزرگی 6.1 ریشـتر اسـتان بوشهر را لرزاند، 
نیم قـرن  زلزلـه  بزرگ تریـن  همچنیـن 
گذشـته زلزلـه 7.8 ریشـتری در سـراوان 
در 28 فروردیـن 1392 بـود کـه برای این 
زمین لـرزه 100 کشـته و زخمی اعام شـد. 
بـر اسـاس آمارهـا حـدود 21 مـورد زلزلـه 
بـزرگ در 100 سـال اخیر در ایـران رخ داده 
گذشـته  یکشـنبه  زمین لـرزه  کـه  اسـت 
کرمانشـاه با قـدرت 7.2 ریشـتر می تواند 

بـه ایـن آمـار اضافه شـود.

امان از این همه زلزله
در 100 سال گذشته 21 زلزله ویرانگر در ایران رخ داده است
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ــرد.  ــزادار ک ــران را ع ــر ای ــار دیگ ــه یک ب زلزل
ــا  ــاعت 21 ت ــه س ــنبه در فاصل ــامگاه یکش ش
ــه دوم  ــه زلزل ــد ک ــار لرزی ــاه دو ب 22  کرمانش
بــه بزرگــی 7.3 ریشــتر بــود. تــا لحظــه 
ــر تعــداد کشــته ها بیــش از  ــن خب ــم ای تنظی
400 و تعــداد مصدومــان بیــش از شــش هــزار 
و 650 نفــر گزارش شــده اســت. همچنیــن 
ارتباطــی  مســیر  زمین لــرزه  ایــن  اثــر  در 
ــادی  ــارات زی ــدود و خس ــاب مس ــرپل ذه س
ــر  ــتاهای قص ــژه روس ــق به وی ــن مناط ــه ای ب
ــی  ــاث باباجان ــاد، ث ــه، تازه آب ــیرین، ازگل ش
ــوع  ــس از وق ــد. پ ــاب وارد ش ــرپل ذه و س
ــی  ــزای عموم ــه روز ع ــب، س ــه مهی ــن زلزل ای
ــرار اســت  ــروز ق ــام شــد. ام در کرمانشــاه اع
ــورمان  ــور کش ــس جمه ــی، ریی ــن روحان حس
ــات  ــد. جزیی ــفر کن ــه زده س ــق زلزل ــه مناط ب
بیشــتر دربــاره ایــن زلزلــه را در صفحــات  3 و 4 

می توانیــد بخوانیــد.

میراث زلزله زده 
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آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
اســتان ســمنان گفــت: بــه دلیــل خشکســالی 
ــاراز تاغزارهــای  ــار هــزار هکت ــی، چه و کــم آب
ایــن اســتان بــه آفــت شپشــک ســفید 
ــان در  ــی حیدری ــت. علینق ــده اس ــوده ش آل

ــش  ــر کاه ــزود : در اث ــا اف ــا ایرن ــو ب گفت و گ
بارندگــی، ادامــه پدیــده خشکســالی و پاییــن 
ــی در  ــفره های آب زیرزمین ــطح س ــن س رفت
ســالیان گذشــته دلیــل اصلــی شــیوع آفــت 
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــفید تاغ اس ــک س شپش

ــع  ــن و قط ــا روغ ــی ب ــه محلول پاش ــه اینک ب
یــا بــرش تاغــزار از جملــه راه هــای مقابلــه بــا 
آفــت شپشــک ســفید اســت، اظهــار داشــت: 
وجــود تاغــزار در بیابــان، کمــک شــایانی 
بــه بیابان زدایــی، تثبیــت شــن های روان، 
جلوگیــری از فرســایش خــاک و پیشــگیری 
ــا خشکســالی های  ــد. ب ــار می کن از گــرد و غب
ــاله  ــا 15 س ــای 10 ت ــی، بوته ه ــی و کم آب پیاپ

ــوند. ــت می ش ــواع آف ــار ان ــز دچ نی

چهار هزار هکتار تاغزارهای سمنان به آفت آلوده شد
خشکسالی و کم آبی دالیل این آلودگی هستند

تولید پاستیک تجزیه پذیر در دانشگاه امیرکبیر
پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند پاستیک های تجزیه پذیر در حد 
نیمه صنعتی تولید کنند که در مدت زمان کوتاهی تجزیه می شوند. به گزارش ایرنا 
دکتر زاهد احمدی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: پاستیک 
های تجزیه پذیر، استاندارد شده و مورد استقبال صنایع مختلفی قرار گرفته است.

امیدی به بقای یوزپلنگ ایرانی نیست
کانتری: طرح حفاظت یوزپلنگ به جمعیت یوزپلنگ ها کمکی نکرده است

عکس یوزپلنگ ایرانی که توسط دوربین های تله ای گرفته شد

ــری  ــی کانت ــاب عیس ــدای انتص از ابت
ــوان رئیــس ســازمان حفاظــت  ــه عن ب
ــل  ــگ« تبدی ــط زیســت، »یوزپلن محی
بــه یکــی از جنجالی تریــن موضوعــات 
محیــط زیســت کشــور شــد. اظهاراتــی 
و  مهــم  مســاله  »نبایــد  همچــون: 
یوزپلنــگ  قربانــی  را  آب  اساســی 
کنیــم« از ســوی او و »بایــد بپذیریــم 
ــل بســیاری  ــز مث ــی نی ــگ ایران یوزپلن
رفتــه  بیــن  از  ایرانــی  گونه هــای  از 
محکــوم بــه نابــودی اســت«، حواشــی 
بــرای  بســیاری  و موضع گیری هــای 
او ایجــاد کــرد. ادامــه ایــن موضــع 
گیــری هــا پرســش هایی را دربــاره 
رویکــرد ســازمان حفاظــت محیــط 
بــه  دوازدهــم  دولــت  در  زیســت 
وجــود آورده اســت. بــا ایــن حــال، 

به تازگــی کانتــری در گفت و گــو بــا 
ایســنا از برنامه هــای اجرایــی بــرای 
ــگ طــی ســال های  حفاظــت از یوزپلن
گذشــته انتقــاد کــرده و گفتــه: برنامــه 
حفاظــت  طــرح  در  تجدیدنظــر  مــا 
ــرا  ــن اخی ــت همچنی ــگ اس از یوزپلن
دســتور دادم یــک میلیــارد تومــان 
ــود. وی  ــوز پرداخــت ش ــن ی ــه انجم ب
برنامه هــای  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در 
برنامه هــای  یوزپلنــگ  از   حفاظــت 
فضایــی و تخیلــی اســت چــون طرحی 
کــه داریــم تاکنــون اثرگــذاری مثبتــی 
نداشــته اســت. جمعیــت یوزپلنــگ 
از  طــرح حفاظــت  اجــرای  از  قبــل 
ــد  ــی بع ــود ول ــر ب ــاالی 100 نف ــوز  ب ی
از اجــرای طــرح حفاظتــی طــی 16 
ســال اخیــر، بــه زیــر ۵0 نفــر کاهــش 
پیــدا کــرده اســت.  طــرح حفاظــت از 
یوزپلنــگ بــه حفــظ ایــن گونــه کمــک 
نکــرده حتــی بــه آن آســیب زده اســت.

تجدیــد نظــر در طــرح حفاظت 
یوزپلنگ از 

ــودی،  ــال آرش م ــاه امس ــم آبان م هفت
ایرانــی  یوز پلنــگ  انجمــن  عضــو 
محیط زیســت  کانــون  افتتاحیــه  در 
دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد در گفت وگــو 
ــود: ایــران در  ــا ایســنا، اظهــار کــرده ب ب
ــگ  ــوز پلن ــراض ی ــدی انق ــرض ج مع
اخیــر  صحبت هــای  اســت.  ایرانــی 
عیســی کانتــری نیــز بــر ایــن گفته هــا 
بــر  صحــه گذاشــته. وی می گویــد: 
اســاس گفته هــای کارشناســان، یــوز در 
معــرض نابــودی اســت. از ســوی دیگــر 
خشکســالی های ممتــد فشــار دام را 
بــر مراتــع افزایــش داده اســت. ایــن دو 
عامــل موجب گرســنه مانــدن  یوزپلنگ 
می شــود و یوزپلنــگ گرســنه نــه تــوان 
تولیــد مثــل دارد نــه حتــی تــوان دفــاع 
از خــود. کانتــری تاکیــد کــرد: برنامــه 
مــا ایــن اســت کــه تجدیــد نظــری در 

طــرح حفاظــت از یوزپلنــگ داشــته 
ــن  ــر انجم ــد ســال اخی باشــیم. در چن
یوزپلنــگ در تــاش بــرای تامیــن یــک 
میلیــارد تومــان بــود تــا بــا اســتفاده از 
ــگ  ــتگاه یوزپلن ــداران را از زیس آن دام
در منطقــه تــوران بیــرون کنــد. تاکنــون 
ــک  ــا کم ــان ب ــون توم حــدود 600 میلی
ــون  ــت و چ ــده اس ــع ش ــمن ها جم س
ــارد  ــم میلی ــک و نی ــا ی ــد ب ــه بودن گفت
می شــود،  حــل  مشکلشــان  تومــان 
ــی  ــط زیســت طبیع ــت محی ــه معاون ب
دســتور پرداخــت یــک میلیــارد تومــان 
بــه انجمــن یوزپلنــگ دادم تــا بتواننــد 
دامــداران را از محــل خــارج کننــد و 
فشــار دام را بــر یوزپلنــگ کاهــش 

ــد. دهن

قطــع حمایــت ســازمان ملــل 
از یــوز ایرانــی

یــک مــاه پیــش هومــن جــوکار،  مدیــر 
پــروژه بین المللــی حفاظــت از یــوز 
ایرانــی،  خبــر از ادامه همکاری ســازمان 
ملــل بــا ایــن پــروژه داد امــا به تازگــی 
معــاون نماینــده دفتــر برنامــه عمــران 
ــه  ــران، گفت ــد در ای ــازمان ملل متح س
ــه  ــاره ادام ــازمان درب ــن س ــت: ای اس

بین المللــی  پــروژه  در  حضــورش 
حفاظــت از یــوز تغییــر موضــع داده 
و حاضــر بــه ادامــه همــکاری نیســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از 
طــرح  مــورد  در  مهــم  موضوعــات 
ــی  ــت مال ــگ حمای ــت از یوزپلن حفاظ
ــل متحــد  ــران ســازمان مل ــه عم برنام
پــروژه  قــرارداد  طــرف  عنــوان  بــه 
یوزپلنــگ  از  حفاظــت  بین المللــی 
جلســه  آخریــن  در  اســت.  ایرانــی 
کمیتــه راهبــردی یوزپلنــگ کــه هفتــه 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــته در س گذش
کارســون  مــاری  آن  شــد  برگــزار 
ــه  ــر برنام ــم دفت ــده مقی ــاون نماین مع
ــران  ــد در ای ــازمان ملل متح ــران س عم
زیرســاخت های  از  »یکــی  گفــت: 
عمــران  برنامــه  دفتــر  مهمــی کــه 
ســازمان ملــل  متحــد ایجــاد کــرده بــه 
مســاله دریافــت کمک هــای مالــی 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب برمی گــردد امــا ب
خاصــی کــه امــروز در دنیــا حاکــم 
مــورد  در  شــده ایم  مجبــور  شــده، 
اعتبــارات  و  بودجه هــا  تخصیــص 
ــم.« ــع دهی ــر موض ــان تغیی کمک رس

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت: برنامه هـای 
تخیلـی  و  فضایـی  برنامه هـای  یوزپلنـگ  از  حفاظـت 
اسـت چـون طرحی که داریـم تاکنون اثرگـذاری مثبتی 
اجـرای  از  قبـل  یوزپلنـگ  جمعیـت  اسـت.  نداشـته 
طـرح حفاظـت از یـوز  بـاالی ۱۰۰ نفـر بـود ولـی بعـد از 
اجـرای طـرح حفاظتـی طی ۱۶ سـال اخیـر، بـه زیر ۵۰ 
نفـر کاهـش پیـدا کـرده اسـت. یوزپلنـگ بـا تبلیغـات 
یوزپلنـگ،  اصلـی  مشـکل  نمی شـود.  احیـا  دروغیـن 
زیسـتگاه نامناسـب و نهایتـا گرسـنگی اسـت و در حال 
حاضـر نمی دانیـم جمعیـت یوزپلنـگ  در کـدام مناطق 
کشـور پراکنـده اسـت. ضمن اینکـه در حـال حاضر اصا 
روشـن نیسـت کـه چگونـه بایـد بـا جمعیـت موجـود 
یوزپلنگ هـا رفتـار شـود. تبلیغـات بـرای یوزپلنگ مهم 
اسـت ولی با حـک کردن تصویـر یـوز روی هواپیما این 

گونـه جانـوری احیـا نمی شـود.

تصویر برداری جدید از 
پلنگ ایرانی

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ــگ  ــاده پلن ــک ق ــرداری از ی ــر ب ــن از تصوی نایی
ــاد  ــاس آب ــات وحــش عب ــگاه حی ــی در پناه ایران
خبــر داد. حســین اکبــری بــه ایرنــا گفــت: یکــی از محیــط بانــان پناهــگاه 
ــاد حیــن گشــت از زیســتگاه هــا در اواســط روز  حیــات وحــش عبــاس آب
ایــن پلنــگ را مشــاهده و توانســت بــا اســتفاده از یــک دوربیــن معمولــی و 
از فاصلــه حــدودی 80 متــری در حالــی کــه پلنــگ بــا آرامــش بــه او خیــره 
شــده بــود تصویربــرداری کنــد. وی افــزود: محمدرضــا حلوانــی محیــط بــان 
پناهــگاه حیــات وحــش عبــاس آبــاد ناییــن پیــش ایــن نیــز از فاصلــه دور 
موفــق بــه تصویــر بــرداری از ایــن گونــه شــده بــود. اکبــری در ادامــه افــزود: 
مشــاهده پلنــگ در روز بــه عنــوان یــک گونــه شــب فعــال و تصویربــرداری 
متعــدد از آن در زیســت بــوم عبــاس آبــاد یــک دســتاورد حفاظتــی بــا ارزش 
محســوب شــده و نشــان دهنــده امنیــت برقــرار شــده درایــن منطقــه اســت.

انتقام قاچاقچیان از منابع ملی 
در عباس آباد

قاچاقچیــان چــوب در اقدامــی تافــی جویانــه ۴6 
اصلــه از درختــان حاشــیه جــاده جنگلــی عبــاس 
آبــاد کاردشــت را قطــع کردنــد. بــه گــزارش پیــک 
نــکا، جــواد جالــی سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 
عباس آبــاد در خصــوص اقدامــات جنایــات کارانــه قاچاقچیــان منطقــه 
ــزی و حضــور مســتمر و نامحســوس  ــار داشــت: برنامــه ری ــاد اظه عباس آب
ــردن  ــدود ک ــی و مح ــاس جنگل ــق حس ــی در مناط ــع طبیع ــای مناب نیروه
دایــره عملکــرد قاچاقچیــان حــوزه اســتحفاظی منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــه  ــان ب ــنبه شــب قاچاقچی ــا ســه ش ــاد ســبب شــد ت شهرســتان عباس آب
ــرای نشــان  ــادن منافعشــان در یــک حرکــت ناشــیانه ب دلیــل در خطــر افت
دادن خشــم خــود اقــدام بــه قطــع ۴6 اصلــه از درختــان جنگلــی عباس آبــاد 
کاردشــت کردنــد. بافاصلــه متخلفیــن توســط نیــروی انتظامی شناســایی و 

دســتگیر و بــرای اشــد مجــازات تحویــل محاکــم قضایــی شــدند.

طبیعتطبیعتطبیعت

ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ســمنان گفــت: در اثــر کاهــش بارندگــی، ادامــه 
پدیــده خشکســالی و پاییــن رفتــن ســطح ســفره 
هــای آب زیرزمینــی در ســالیان گذشــته دلیــل 
اصلــی شــیوع آفــت شپشــک ســفید تــاغ اســت.
وی اظهــار داشــت: محلــول پاشــی بــا روغــن و 
قطــع یــا بــرش تاغــزار از جملــه راه هــای مقابلــه 

بــا آفــت شپشــک ســفید اســت.

کمیســیون  رئیــس 
بهداشــت و محیــط 
شــورای  زیســت 
رشــت گفــت: خــط 
کشــیدن  نشــان  و 
بــرای شــهرداری رشــت بی انصافــی اســت

ــار  ــیرزاد اظه ــه ش ــنا فاطم ــزارش ایس ــه گ ب
کــرد: بیــش از 33 ســال اســت کــه زباله هــا 
بــه ســراوان ســرازیر می شــود و بارهــا در 
ایــن خصــوص هشــدار داده شــد.وی افــزود: 
متاســفانه در شــرایط فعلــی کــه اوضــاع 
ســراوان رو بــه وخامــت گذاشــته اســت برخی 
از افــراد مدعــی شــده و تمــام مشــکات را بــه 
گــردن شــهرداری رشــت انداخته اند.شــیرزاد با 
بیــان اینکــه تاخیــر در صــدور مجــوز برداشــت 

شــن و ماســه یکــی از مشــکات پیــش روی 
شــهرداری رشــت در مواجهــه بــا مشــکل 
ــهرداری  ــفانه ش ــت: متاس ــت گف ــراوان اس س
ــن  ــت ش ــوز برداش ــن مج ــرای گرفت ــت ب رش
ماه هــا  زباله هــا  روی  بــر  آن  پاشــیدن  و 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود و ای ــرگردان می ش س
امــری  زباله هــا  روی  پاشــی  شــن  کــه 
ضــروری اســت.رئیس کمیســیون بهداشــت و 
محیــط زیســت شــورای رشــت افــزود: شــورا 
و شــهرداری رشــت تمــام تــاش خــود را 
ــه  ــراوان ب ــردم س ــش آالم م ــور کاه ــه منظ ب
ــگاه  ــد ن ــن راســتا نیازمن ــد و در ای کار گرفته ان
ویــژه مســووالن و اعتبــارات ملــی هســتیم و 
ــه خدمــات  انتقــادات بی اســاس مــا را در ارائ

ــد. ــتوارتر می کن ــراوان اس ــردم س ــه م ب

 آرزو دو ماه
 پایش می شود

مدیــرکل حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد 
ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
آرزو پلنــگ رودســر از ســوی اداره کل محیــط 
زیســت اســتان گیــان بــه مــدت دو مــاه بــه 
طــور مــداوم پایــش مــی شــود و بعــد از آن 
ــتگاه  ــی در زیس ــه زندگ ــادی ب ــت ع در حال

خــود ادامــه خواهــد داد.
بــه گــزارش ایرنــا اواســط دی مــاه ســال 
چهار ســاله  مــاده  پلنــگ  آرزو  گذشــته 
رودســر در یکــی از انبارهــای روســتایی از 
توابــع شهرســتان رودســر در حالــی کــه 
ــود  ــب خ ــای عق ــتفاده از دو پ ــه اس ــادر ب ق
ــگ  ــاده پلن ــن ق ــد، ای ــری ش ــود زنده گی نب
ــران و  ــه ته ــال ب ــری و انتق ــس از زنده گی پ
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران تحت 
مشــخص  و  گرفــت  قــرار  سی تی اســکن 
ــر  ــت گی ــه عل ــش ب ــتون فقرات ــه س ــد ک ش
ــه شــدت آســیب  ــه ســیمی ب ــادن در تل افت

ــت.  ــده اس دی
در بررســی های اولیــه اعــام کردنــد ایــن 
حیــوان ارزشــمند قابــل درمــان نیســت و 
ــرگ  ــا م ــی از درد ب ــرای رهای ــت ب ــر اس بهت
ــا  ــد ام ــان دهن ــی آن پای ــه زندگ ــوش ب خام
گروهــی از دامپزشــکان بــا ایــن نظــر مخالــف 
بودنــد و بــر ایــن اســاس آرزو را تحــت عمــل 
ــک دوره  ــد از ی ــه بع ــد ک ــرار دادن ــی ق جراح
نســبتا طوالنــی ایــن گونــه ارزشــمند ســامت 
خــود را بازیافــت و در زیســتگاه خــود یعنــی 
مناطــق جنگلــی ســجیدان رودســر در اســتان 

ــد .  ــازی ش ــان رها س گی
علــی تیمــوری گفــت: وضعیــت عمومــی 
ــی کــه تحــت  ــوان مســاعد اســت و زمان حی
درمــان بــود ســعی شــد تمــام شــرایط 
زیســتگاه طبیعــی بــرای حیــوان فراهــم 

ــود.  ش
ــان  ــی دوره درم ــد از ط ــرد: بع ــار ک وی اظه
و اطمینــان از شــرایط مســاعد آن بــرای 
ــا  ــته ب ــه گذش ــت ، هفت ــازی در طبیع رها س
نصــب یــک ردیــاب ماهــواره ای در زیســتگاه 
ــدت  ــه م ــد و ب ــازی ش ــود رها س ــی خ طبیع
دو مــاه نیــز مــورد پایــش قــرار خواهــد 

ــت .  گرف
مدیــرکل حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد 
ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــردن  ــه گ ــده ب ــاب نصب ش ــری ردی ــر بات عم
آرزو حــدود دو مــاه اســت کــه در ایــن مــدت 
تمــام حــرکات حیــوان کنتــرل می شــود 
ــردن  ــود از گ ــه خ ــود ب ــاه خ ــد از دو م و بع
ــادی  ــی ع ــه زندگ ــود و ب ــاز می ش ــوان ب حی

ــد.  ــه می ده ــود ادام خ

سوژه

ضرورت شن پاشی روی زباله های
 سراوان

مجتبی پورحبیبی
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میراث فرهنگــی  پایــگاه  مدیــر 
اســتفاده  و  اجــرای  از  کنــدوان 
حفاظــت  در  نانــو  فنــاوری  از 
تاریخــی  روســتای  کران هــای 
ــر داد. علیرضــا قوچــی  ــدوان خب کن
گفــت کــه اســتفاده از فناورى هــاى 
ــواد  ــازی م ــد بهینه س ــن در رون نوی
شــیوه های  و  اســتفاده  مــورد 
در  بســیارى  اهمیــت  از  مرمتــی 
زمینــه حفاظــت از اشــیای فرهنگــى 
و تاریخــى برخــوردار اســت. در ایــن 

نانــو  از فنــاورى  میــان اســتفاده 
ــه  ــدى را ب ــى جدی ــه تحقیقات عرص
روى پژوهشــگران گشــوده اســت. 
وی اضافــه کــرد کــه اســتفاده از 
بــه  مقــاوم  پوشــش های  انــواع 
لــک روی  خوردگــی و ضــد آب و 
از  می توانــد  بناهــا  و  مصالــح 
جملــه کاربردهــای فنــاوری نانــو 
ــار  ــا و آث ــت بناه ــش محافظ در بخ
ــریح  ــی تش ــد.  قوچ ــی باش تاریخ
ــای  ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــرد: »ب ک

اســتفاده از نانومــواد در اقدامــات 
در  استحکام بخشــی  و  مرمتــی 
کران هــای  از  حفاظــت  راســتای 
کنــدوان  تاریخــی  روســتای 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــورت آزمایش به ص
ــده  ــتفاده ش ــواد اس ــن م ــار از ای ب
اســت، زیــرا مقــاوم بــودن در برابــر 
مضــر  زمــان،  گــذر  و  یخبنــدان 
نبــودن بــرای محیط زیســت، بــه 
ــی آن، از  ــه خالــص معدن ــل پای دلی
مزیت هــای دیگــر ایــن فنــاوری 
ــی  ــن رطوبت ــای نوی ــت. عایق ه اس
ــنتی  ــای س ــا عایق ه ــه ب در مقایس
ــته،  ــاله گذش ــان 10 س ــول زم در ط

دارنــد.« زیــادی  پایــداری 

زلزلــه بزرگــی کــه بیــش از 10 اســتان ایــران را لرزانــد، بــه 
آثــار باســتانی آســیب زد.

ــاعت 21  ــه در س ــتری ک ــه 7.3 ریش ــن زلزل ــر ای ــر اث ب
ــتانی  ــار باس ــنبه رخ داد، آث ــامگاه یکش ــه ش و ۴8 دقیق
دو اســتان کرمانشــاه و ایــام آســیب دیدنــد امــا ادارات 
ــر از در  ــه زده دیگ ــتان زلزل ــی هشــت اس ــراث فرهنگ می

ــد. ــر دادن ــار باســتانی خب ــدن آث امــان مان

کرمانشاه
ــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی  جلیــل باالیــی، مدی
ــراث  ــزاری می ــه خبرگ ــروز ب و گردشــگری کرمانشــاه دی
ــتان  ــر تاریخــی در ســه شهرس ــج اث ــه پن ــت ک ــا گف آری
قصرشــیرین، ســرپل ذهــاب و داالهــو آســیب دیدنــد. به 
ــه او کاروانســرای شــاه عباســی، عمــارت خســرو و  گفت
چهارقاپــی در شهرســتان قصــر شــیرین، قلعــه یزدگرد در 
شهرســتان داالهــو و زیــج منیــژه در ســرپل ذهــاب، جزو 
ــد. ریــزش بخشــی از  ــاری هســتند کــه آســیب دیدن آث
ــه ارگ در داخــل شــهر گیــان  تپــه تاریخــی معــروف ب
غــرب و تخریــب بخش هایــی از آتشــکده چهــار قاپــو در 
قصــر شــیرین و آتشــکده پلنگــرد در اســام آباد از جملــه 
ــا بررســی بیشــتر، احتمــال  دیگــر آســیب ها هســتند. ب

ــا وجــود دارد. ــن تخریب ه ــش ای افزای

ایام
مدیــرکل  شــنبه زاده،  عبدالمالــک  گفتــه  بــه 
ایــام  و گردشــگری  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
ــه در نزدیکــی  ــن اســتان ک ــر تاریخــی ای بیــش از 10 اث
اســتان کرمانشــاه هســتند آســیب جــدی دیدنــد، 
مــوزه  دیوارهــای  نمونــه  یــک  در  طــوری کــه  بــه 

خــورد. تــرک  دره شــهر  باستان شناســی 

در امان مانده ها
مرتضــی آبــدار، مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری آذربایجــان شــرقی گفــت کــه زلزلــه 
خســارتی را بــه شــهر تبریــز و آثــار تاریخــی وارد نکــرده 

اســت.
اســتان  میراث فرهنگــی  مدیــرکل  خسرونشــان، 
ــارتی  ــه خس ــه هیچ گون ــرد ک ــام ک ــم اع ــتان ه خوزس
ــرزه اخیــر وارد  ــار تاریخــی ایــن اســتان در زمین ل ــه آث ب

ــت. ــده اس نش
جلیــل جبــاری، مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
اینکــه  بــا گفتــن  غربــی  آذربایجــان  و گردشــگری 
بررســی ها ادامــه دارد خبــر داد کــه گزارشــی از تخریــب 

ــت. ــده اس ــره نش ــتان مخاب ــن اس ــتانی ای ــار باس آث
علــی مالمیــر، مدیــرکل میراث فرهنگــی اســتان همــدان 
هــم گفــت کــه در پــی وقــوع زمین لــرزه کارشناســان ایــن 
اداره کل بــرای بازدیــد از آثــار تاریخــی بــه مناطــق مختلف 
ــن  ــای ای ــه بر اســاس گزارش ه ــزام شــدند ک ــتان اع اس
ــن  ــای تاریخــی ای ــار و بناه ــه آث کارشناســان آســیبی ب

اســتان وارد نشــده اســت.
ــتان  ــی اس ــرکل میراث فرهنگ ــلیمانی، مدی ــا س غامرض
لرســتان خبــر داد کــه هیچ گونــه آســیبی بــه آثــار و ابنیــه 

تاریخــی ایــن اســتان وارد نشــده اســت.
اســتان  میراث فرهنگــی  مدیــرکل  رحمتــی،  یحیــی 
زنجــان از ســالم مانــدن آثــار تاریخــی ایــن اســتان خبــر 

داد.
ســیدمحمد حســینی، مدیــرکل میراث فرهنگــی اســتان 
ــت  ــگان حفاظ ــاش ی ــاده ب ــام آم ــا اع ــم ب ــزی ه مرک
ــه  ــار و ابنی ــه آث ــت ک ــن اســتان گف ــراث فرهنگــی ای می

ــد. ــان مانده ان ــه در ام ــد زلزل ــزی از گزن ــی مرک تاریخ
سیدمحســن علــوی، مدیــرکل میراث فرهنگــی کردســتان 
گفــت کــه خســارتی بــه آثــار تاریخــی وارد نشــده اســت.

استفاده از نانو در حفاظت از روستای 
تاریخی کندوان

کشف شهر باستانی »کُران« 
در پسکرانه های خلیج فارس

بخش های زیادی از این شهر بر اثر کشاورزی و 
فعالیت های عمرانی تخریب شده است

شــهری متعلــق بــه ادوار اشــکانی، ساســانی تــا قــرون میانــه اســامی بــه 
ــارس  ــج ف ــای خلی ــع در پســکرانه ه ــر واق ــران« در شهرســتان ُمه ــام »کُ ن
کشــف شــد. ایــن شــهر در جریــان طــرح گمانه زنــی بــرای تعییــن عرصــه 
و پیشــنهاد حریــم ُتــل پیــر َهــرج واقــع در شهرســتان ُمهــر در جنوبی تریــن 
نقطــه اســتان فــارس شناســایی شــد. احمــد ســرخوش، سرپرســت طــرح 
در ایــن رابطــه بــه ســایت پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری گفتــه 
ــه هــم متصــل  ــن پشــته ب ــد وجــود چندی ــم و جدی ــر قدی ــوع تصاوی مجم
ــت.  ــر می گرف ــاری را در ب ــد هکت ــد ص ــعتی چن ــه وس ــی داد ک ــان م را نش
ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه بــه دلیــل توســعه کشــاورزی، بخش هــای 
زیــادی از پشــته ها تســطیح شــده اســت. او اضافــه کــرده پــس از تفســیر 
عکس هــای هوایــی، در محــدوده مــورد نظــر ارزیابــی زمینــی صــورت گرفــت 
ــن  ــه ای ــه گفت ــت شــد.  ب ــه وســیله  GPS ثب ــی پشــته ها ب و محــل تمام
باســتان شــناس، ایــن پشــته ها در واقــع یــک مجموعــه شــهری بــزرگ را 
ــه ادوار اشــکانی،  ــق ب ــار ســطحی، متعل ــر اســاس آث ــه ب نشــان می دهــد ک
ــی  ــد در حوال ــران بای ــهر کُ ــت. ش ــامی اس ــه اس ــرون میان ــا ق ــانی ت ساس
ــام  ــه ن ــهری ب ــود ش ــز از وج ــی نی ــون تاریخ ــد و  مت ــه دار باش ــهر گل ش
ــا اشــاره  ــران در شــمال شــرق بنــدر ســیراف یــاد مــی کنــد. ســرخوش ب کُ
ــوب شــهر  ــران در غــرب و جن ــم شــهر ک ــری محوطــه بســیار مه ــه قرارگی ب
اســیر، از تخریــب بســیاری از بخــش هــای ایــن محوطــه در اثــر عملیــات 
ــر  ــادی خب ــای ه ــرای طرح ه ــتایی و اج ــهری و روس ــعه ش ــی، توس عمران
ــاورزان  ــط کش ــادی از آن توس ــای زی ــر روزه بخش ه ــر ه ــرف دیگ داد. از ط

ــود.  ــطیح می ش تس

میراث زلزله زده 
برخی آثار باستانی در کرمانشاه و ایام بر اثر زلزله یکشنبه شب آسیب دیدند

آثار تاریخی نامقاوم
محمــد شــکرچی زاده، رییــس مرکــز 

شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقیقــات 

روز یکشــنبه گفتــه بــود کــه بــا توجــه 

شــده  انجــام  پیش بینی هــای  بــه 

ــک  ــار، ی ــال یکب ــر 10 س ــدودا ه ــران ح ای

ــه  ــتری را تجرب ــت ریش ــاالی هف ــه ب زلزل

موجــود  شــرایط  بــا  مــا  می کنــد کــه 

ــن  ــم ای ــد بگویی ــان بای ــای تاریخی م بناه

ــت در  ــی مقاوم ــی توانای ــاختمان ها حت س

ــد. ــم ندارن ــر از آن را ه ــدرت کمت ــر ق براب

ثبت ملی 4 پرونده 
میراث ناملموس فارس

و  شناســی  مــردم  مســوول 
میــراث  معنــوی  آثــار  ثبــت 
از  فــارس،  اســتان  فرهنگــی 
میــراث  پرونــده  چهــار  ثبــت 
ــوی  ــار معن ــت آث ــتان در فهرس ــوی( اس ناملمومس)معن
کشــور خبــر داد. مــژگان ثابــت قــدم گفتــه پرونــده 
ــارت ســاخت عروســک هــای  ــار رخــت گشــاد اوز، مه آث
گــراش و نقــش فرهنگــی آن، چهــار شــنبه آخــر صفــر در 
الرســتان و مهــارت ســاخت عروســک بویــک در نــور آبــاد 
ممســنی در جلســه شــورای ثبــت میــراث فرهنگــی کشــور 
مطــرح شــد کــه پــس از بررســی نهایــی در فهرســت آثــار 

ــیدند. ــت رس ــه ثب ــور ب ــوس کش ناملم

گشودن تاالرهای 
دیده نشده کاخ سعدآباد

مجموعــه  مدیــر  پارســا،  کیــا 
از  ســعدآباد  فرهنگی تاریخــی 
ــده  ــای دیده نش ــایی تاالره بازگش
ــر داد  مــوزه ظــروف ســلطنتی خب
ــق  ــه متعل ــوی کاخ ظــروف ک ــن پیان ــه همچنی ــت ک و گف
ــا،  ــت و احی ــس از مرم ــت پ ــوی اول اس ــه دوران پهل ب
طــی مراســمی بــا نواختــن یکــی از اســتادان بنــام 
ــیقی و  ــاالر موس ــود. ت ــی می ش ــور رونمای ــیقی کش موس
اتــاق اســتودیوی خصوصــی عکاســی پهلــوی و فضاهــای 
ــه  ــون ب ــه تاکن ــت ک ــی اس ــر تاالرهای ــراف آن از دیگ اط
روی مــردم بســته بــوده و بــه زودی بــرای بازدیــد عمــوم 

ــوند.« ــی ش ــایی م بازگش

آثار موزه لوور ابوظبی 
دزدی است؟

ــم  ــی تحری ــن الملل ــن بی  کمپی
امــارات متحــده عربــی اعــام کرد 
کــه مــوزه لــوور ابوظبــی مملــوء از 
ــراق،  ــار تاریخــی مســروقه ازع آث
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــن کمپیــن ب ســوریه و مصــر اســت. ای
کــه افتتــاح مــوزه ابوظبــی گامــی بــی ارزش بــرای موجــه 
کــردن چهــره امــارات و نظــام اســتبدادی آن اســت، عنــوان 
کــرد: بخشــی از آثــار مســروقه در مــوزه ابوظبــی از طریــق 
باندهــای قاچــاق آثــار تاریخــی مرتبــط بــا برخــی از گــروه 
هــای تروریســتی خریــداری شــده اســت. همچنیــن آثــار 
ــا  ــراد ب ــی اف ــی برخ ــا آگاه تاریخــی مســروقه از مصــر ب

نفــوذ در مصــر و ابوظبــی قاچــاق شــده اســت.

دستگیری حفاران 
غیرمجاز در املش

مجرمانــی کــه قصــد حفــاری 
اشــیای  تحصیــل  قصــد  بــه 
عتیقــه در یکــی از روســتاهای 
اســتان  املــش  شهرســتان 
گیــان را داشــتند، دســتگیر شــدند. مهــر گــزارش داد کــه 
در گشــت و بازرســی های مشــترک یــگان حفاظــت املــش 
و مأمــوران پاســگاه یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان، 
مأمــوران و ضابطــان بــه یــک دســتگاه خــودروی ســمند که 
بــا مشــاهده اجــرای ایســت و بازرســی شــیء مشــکوکی 
را بــه بیــرون پرتــاب کــرد مشــکوک شــدند و در تفتیــش 
ــف و  ــاب را کش ــوای فلزی ــا محت ــاکی ب ــی س از آن حوال

ــد. ــتگیر کردن ــینانش را دس سرنش

خبرسوژهثبت ملی میراث

ــان رضــوی  ــی خراس ــرکل میراث فرهنگ ــفر مدی ــان س در جری
بــه ســرخس و در جلســه ای کــه در فرمانــداری تشــکیل شــد 
بــا  احــداث مــوزه مردم شناســی و کمــک بــه طراحــی المــان 
نفــت و گاز و ســاخت آن بــا هزینــه شــرکت گاز توافــق شــد. 
ــتی در  ــه صنایع دس ــروش و عرض ــرای ف ــا ب ــاص فض اختص
ــه مــرزی  و صــدور مجــوز  ســاختمان در حــال احــداث پایان
دفتــر خدمــات مســافرتی و توســعه مجتمع هــای گردشــگری 

در منطقــه ویــژه اقتصــادی از دیگــر مصوبــات ایــن ســفر بــود. 
رهنمــا، همچنیــن در جلســه ای بــا شــهردار و اعضــای شــورای 
شــهر ســرخس بــر ضــرورت همــکاری در احیــای آثــار تاریخــی 
و تقویــت منابــع فرهنگــی شهرســتان ســرخس تأکیــد کــرد. 
گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــر کل 
خراســان رضــوی در ایــن ســفر همچنیــن از مقبــره بابــا لقمــان 

و انبــار غلــه روســتای قــوش عظیــم  بازدیــد کــرد.

فریــدون هللا یــاری، مدیــرکل ســازمان میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان از پایــان 
عملیــات عمرانــی ایــوان عالی قاپــو خبــر داد و گفــت کــه 
ــه زودی  ــده و ب ــام ش ــا تم ــو تقریب ــوان عالی قاپ ــت ای مرم
داربســت های آن بــاز خواهنــد شــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــان کــرد: »مرمــت  ــو بی ــروژه مرمــت عالی قاپ مــدت انجــام پ
ــک  ــود نزدی ــدت ب ــای بلندم ــی از پروژه ه ــه یک ــو ک عالی قاپ

ــه طــول انجامیــد.« مدیــرکل میــراث فرهنگــی  ــه 10ســال ب ب
ــش  ــال پی ــا از 3 س ــرد: »تقریب ــح ک ــان تصری ــتان اصفه اس
تــاش کردیــم بــدون وقفــه بــه اجــرا ایــن پــروژه بپردازیــم و 
منتظــر اعتبــارات نمانیــم.« وی ادامــه داد: »یکــی از مهمتریــن 
ــاخت  ــو، س ــوان عالی قاپ ــر روی ای ــه ب ــورت گرفت ــای ص کار ه
ــه و  ــا مطالع ــن کار ب ــود ه ای ــرای آن ب ــی ب ــای چوب حفاظ ه

ــام شــد.« ــی انج ــی های تاریخ بررس

تصویب احداث موزه مردم شناسی در سرخس
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی بر احیای آثار تاریخی تاکید کرد

پایان عملیات عمرانی ایوان عالی قاپو
داربست ها به زودی باز می شوند

میراث جهانی بیستون سالم است
حسین راعی، مدیر پایگاه میراث  جهانی بیستون و طاق بستان اعام کرد که محدوده 

تحت حفاظت ما بیستون و طاق بستان است و بر اساس بررسی هایی که پرسنل 
پایگاه و کارشناسان انجام دادند خوشبختانه هیچ گونه آسیبی بر اثر زلزله به آثار موجود 

در محدوده بیستون و طاق بستان وارد نشده است.



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1038 | سه شنبه 23 آبان 1396

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

دبیــر کارگــروه ملــی زلزلــه گفــت: زمیــن لــرزه 
یکشــنبه شــب در غــرب کشــور دارای گســلی 
مجــزا از محــدوده تهــران و البــرز اســت و 
موجــب ایجــاد زمیــن لــرزه در تهــران نخواهــد 

ــار  ــاره اظه ــن ب ــی در ای ــت اله ــی بی ــد. عل ش
ــه آن  ــا ب ــه م ــنبه ک ــب یکش ــه ش ــرد: زلزل ک
ــی  ــرس م ــاختی زاگ ــن س ــرزه زمی ــت ل ایال
گوییــم بــا وجــود آنکــه در تهران هم احســاس 

شــد تاثیــری روی گســل های ســایر مناطق از 
جملــه  تهــران و البــرز نخواهــد داشــت؛ چــرا 
ــت.  ــزا اس ــرزه ای مج ــک زون ل ــن ی ــه ای ک
زاگــرس گســل های متعــدد و مــوازی دارد کــه 
ــده  ــران کشــیده ش ــی ای ــرز غرب ــان م در هم
اســت. ســاختار فعالیــت ایــن گســل با ســایر 
گســلها متفــاوت اســت و اینکــه تصــور کنیــم 
ایــن زلزلــه باعــث زمیــن لــرزه در منطقــه البرز 
یــا تهــران شــود چنیــن چیــزی امــکان نــدارد.

زلزله اخیر دارای گسلی مجزا از محدوده 

تهران و البرز است

نیاز شدید به دارو و تجهیزات و کمک ستادی با آغاز آوار برداری
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بیمارستان سرپل ذهاب 
عما تخریب شده و در حال حاضر کمبود شدید دارو، سرم، تخت و تجهیزات در 
استان وجود داشته و مناطق زلزله زده به امداد رسانی ستادی و نیاز شدید دارند.

جزییات زلزله ای که ۱۵۰ میلیون نفر
 احساس کردند

تعداد تلفات و میزان خسارت در حال افزایش بوده و آمار دقیقی وجود ندارد

پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی 
زلزلـه با تاکید بر اینکه گسـل مسـبب 
زلزله یکشـنبه شـب مرز ایران و عراق 
مشـخص نیسـت، گفت: ایـن زلزله را 
حـدود 1۵0 میلیـون نفـر در ایـران و 
عـراق و در هـر دو پایتخـت احسـاس 

کردند.
دکتـر مهـدی زارع بـا اشـاره بـه زلزلـه 
سـلیمانیه عـراق، گفـت: ایـن زلزله در 
سـاعت 21 و ۴8 دقیقـه یکشـنبه، 21 
30 کیلومتـری شـمال  در  مـاه  آبـان 
غرب سـرپل ذهـاب و  32 کیلومتری 
جنـوب غـرب حلبچـه رخ داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه ایـن زلزله در ناحیه 
مـرزی ایـران و عـراق رخ داده اسـت، 
اظهـار کـرد: کانـون ایـن زلزلـه در مرز 

ایـران و عـراق  و در داخل خاک عراق 
واقع شـده است.

اسـتاد پژوهشـگاه بین المللـی زلزلـه 
ایـن  مسـبب  گسـل  بـه  اشـاره  بـا 
زلزله، خاطرنشـان کرد: گسـل مسـبب 
ایـن رخـداد هنـوز مشـخص نیسـت؛ 
جبهـه  خمیدگـی  فعـال  ولـی گسـل 
کوهسـتان زاگـرس و گسـل های پهنه 
گسـله ذهاب )یا سـرپل ذهـاب(  در 

همیـن منطقـه قـرار دارد.
بـا  زارع  نوشـته  ایسـنا  کـه  طـور  ان 
تاکیـد بـر اینکـه گسـل »پـی سـنگی 
ذهـاب« از گسـل های سـامانه گسـله 
زاگـرس  خمیدگـی جبهـه کوهسـتان 
اسـت، خاطرنشـان کرد: سـازوکار این 
زلزلـه فشـاری و صفحه گسـله نزدیک 

بـه قائـم بوده اسـت.
ایـن محقـق مهندسـی زلزلـه یـادآور 
شـد: در شـهر سـر پل ذهـاب 60 هزار 
نفـر و در قصر شـیرین حدود 30 هزار 

زلزله هـای  و  می کننـد  زندگـی  نفـر 
از جملـه  ذهـاب  پـل  و سـر  حلـوان 
بـه  منطقـه  ایـن  تاریخـی  زلزله هـای 

شـمار مـی رود.
و  میـادی   9۵8 زلزله هـای  زارع، 
در  و  ذهـاب  سـرپل  میـادی   11۵0
میـادی   196۷ زلزلـه   بیسـتم  سـده 
سـال   ۵.1 زلزلـه  و   ۵.۷ بـزرگای  بـا 
1983 میـادی را از جملـه زلزله هـای 

بـرد. نـام  منطقـه  ایـن  تاریخـی 
وی بـا اشـاره بـه رخـداد ایـن زلزلـه 
بـزرگ، گفـت: این زلزله توسـط حدود 
1۵0 میلیـون نفـر در ایران و عراق و در 
هـر دو پایتخـت حـس شـده اسـت؛ 
ولـی طبیعتـا رخـداد آن بـه تحریـک 
رومرکـزی  منطقـه  از  دور  گسـل های 
)مثـا گسـل های تهـران، تبریـز و یـا 

قـم( ربطی نـدارد.
وی با اشـاره بـه اخبار منتشرشـده در 
زمینـه پیش بینـی ایـن زلزله از سـوی 

برخـی منابـع خبری، تاکیـد کرد: 
هیـچ پیش بینـی از هیـچ منبعی قبل 
را  آن  وقـوع   96 آبـان   21 رخـداد  از 

اعـام نکـرده بود.
زارع همچنیـن بـا اشـاره بـه مطلـب 
زمین شناسـی  سـازمان  بـه  منتسـب 
ایـن  دربـاره   2013 سـال  در  آمریـکا 
زلزلـه، خاطرنشـان کـرد: اساسـا ایـن 
سـازمان هرگـز چنیـن اقدامـی انجام 
نـداده و نخواهـد داد؛ ولـی متاسـفانه 
را  برخـی خبرگزاری هـا متـن جعلـی 
)1392ش(   2013 زلزلـه  از  بعـد  کـه 
منتشـر  در فضـای مجـازی  سـراوان 
پیش بینـی  عنـوان  بـه  بـود،  شـده 
سـازمان زمین شناسـی آمریکا منتشر 
کرده انـد و ایـن خبـر مطلقـا واقعیـت 

علمـی نـدارد.

اعام مناطق دارای بیشترین 
خسارت جانی

سـازمان  مقابلـه  و  آمادگـی  معـاون 
مدیریـت بحـران کشـور اعام کـرد که 
زلزلـه  از  ناشـی  خسـارت  بیشـترین 
در مناطـق ثـاث باباجانـی، جوانـرود، 
سـر پـل ذهـاب و ازگلـه بـوده اسـت 
و احتمـال اینکـه این حادثـه تعدادی 

کشـته و مصـدوم داشـته باشـد نیـز 
دارد. وجـود 

مرتضـی اکبرپـور اظهـار کـرد: در پـی 
ایـن زمین لـرزه کـه کانـون آن ثـاث 
بـوده  ازگلـه  محـدوده  در  باباجانـی 
ابنیـه  و  خانه هـا  از  تعـدادی  اسـت 

شـدند. تخریـب 
وی گفـت: شـدت این زلزلـه به حدی 
ایـام،  در  آن  لرزه هـای  کـه  بـوده 
کردسـتان، آذربایجـان غربی، همدان، 
اردبیـل، گیـان،  شـرقی،  آذربایجـان 
مازنـدران، قـم، اصفهـان و تهـران نیز 
احسـاس شده اما در بسیاری از نقاط 
بـا  اسـت.اکبرپور  نداشـته  خسـارتی 
بیان اینکه بیشـترین خسـارت ناشی 
از ایـن زلزلـه در شهرسـتان های ثاث 
ازگلـه، سـر پـل ذهـاب و  باباجانـی، 
جوانـرود بـوده اسـت، گفت: هم اکنون 
عواملـی از بسـیج و نیروهای مسـلح 
و همچنیـن تیم هایـی از هال احمـر و 
اورژانـس بـه محل حادثه اعزام شـده 
و ارزیابـی و جسـت وجو و همچنیـن 
در  حادثه دیـدگان  بـه  رسـانی  امـداد 

حـال انجام اسـت.

خبر
ته

نک

وقوع ۱۱۸ پس لرزه
ــرزه  ــس ل ــوع ۱۱۸ پ ــگاری از وق ــز لرزه ن ــس مرک ریی
پــس از زلزلــه اصلــی شــب گذشــته در کرمانشــاه خبــر 
داد و گفــت: بعــد از وقــوع چنیــن زلزلــه ای احتمــال 

ــود دارد. ــا وج ــا ماه ه ــرزه ت ــس ل پ
رییــس مرکــز لرزه نــگاری در مــورد تعــداد پــس 
لرزه هــای شــب گذشــته اظهــار کــرد: ۱۱۸ پــس لــرزه 
ثبــت شــده کــه ۵۱ پــس لــرزه زیــر ســه ریشــتر، ۴۹ 
تــا بیــن ســه تــا چهــار ریشــتر و ۱۷ پــس لــرزه بیــن 

ــوده اســت. ــا پنــج ریشــتر ب چهــار ت
قاســم جــان بابایــی معــاون درمــان وزارت بهداشــت 
همچنیــن از ارســال ســه کامیــون حامــل دارو و 
ــتان و  ــتان، کردس ــی از لرس ــکی مصرف ــزات پزش تجهی

ــر داد. ــاه خب ــه کرمانش ــدان ب هم

ــه یکشــنبه شــب بســیار شــدید  ــزود: زلزل وی اف
ــن  ــا چنی ــه حــال ب ــا ب ــا ت ــوده و م و گســترده ب
ــال  ــن ح ــا ای ــم. ب ــده بودی ــه نش ــوردی مواج م
ــدای  ــر خ ــا اگ ــود ام ــاال نب ــدان ب ــات چن تلف
نکــرده ایــن زمیــن لــرزه در یــک زمیــن منطقــه 
بــا تراکــم جمعیتــی بــاال بــا ســاختمانهای زیــاد 
بــه وقــوع مــی پیوســت مطمئنــا تلفــات از حــد 

ــم هــم بیشــتر مــی شــد. ــه ب زلزل

گازرسانی در مناطق زلزله زده
به روال عادی باز می گردد

بـا  ملـی گاز  شـرکت  در  نفـت  وزیـر  معـاون 
شـرکت های  کارشناسـان  این کـه  بـر  تاکیـد 
گاز اسـتانی، نشـت یابـی در مناطـق زلزلـه زده 
رسـانی  رونـد گاز  بررسـی کرده انـد، گفـت:  را 
پـس از اطمینـان از سـامت شـبکه و تامیـن 
امنیـت مـردم تـا بـه روال عـادی بـاز می گردد. 
حمیدرضـا عراقـی دربـاره وضـع گازرسـانی بـه 
منـازل و اماکـن در مناطـق زلزلـه زده در غـرب 
کشـور بیـان داشـت: همـه بخش های شـبکه 
گازرسـانی در غـرب کشـور رونـد عـادی خـود را 
طـی می کنـد، همچنیـن از سـوی همـدان نیـز 
زده کمـک فرسـتاده ایم،  زلزلـه  مناطـق  بـرای 
کـه در ایـن میان بیشـترین مشـکل مربوط به 

اسـتان کرمانشـاه بـوده اسـت.

گروه های خونی O کمک کنند
یـک مسـوول سـازمان انتقـال خـون کشـور 
از مـردم و کسـانی کـه گـروه خونـی O دارنـد 
بـرای اهـدای خـون پیـش  تـا  تقاضـا کـرد 

دسـتی کننـد.

هرگونه اسباب کشی در استان 
کرمانشاه ممنوع است

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمانشـاه گفت: به 
دنبال وقوع زلزله در اسـتان کرمانشـاه هرگونه 

اسباب کشـی در ایـن اسـتان ممنوع اسـت.

۴ تیپ نیروی زمینی ا رتش به 
مناطق زلزله زده اعزام شد

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش گفـت: چهـار 
تیـپ نیروی زمینی ا رتش بـه مناطق زلزله زده 

اعزام شـد.

۳ روز عزای عمومی در استان 
کرمانشاه

اسـتاندار کرمانشـاه گفـت: بـه دلیـل تلفـات 
زلزلـه ۷.3 ریشـتری ازگله کرمانشـاه به مدت 
سـه روز عـزای عمومـی در اسـتان کرمانشـاه 

شـد. اعام 

آب مناطق زلزله زده قابل شرب 
نیست

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمانشـاه بـا بیـان 
شـرب  آب  زلزلـه  اثـر  بـر  متأسـفانه  اینکـه 
کـدر شـده اسـت، اظهـار داشـت: شـرکت آب 
منطقـه ای در حـال توزیـع آب در بیـن مـردم 

اسـت.

مردم شهرهای دیگر به هیچ وجه به 
کرمانشاه نروند

رییـس سـازمان امداد و نجات هـال احمر از 
مـردم شـهرهای دیگـر کشـور درخواسـت کرد 
بـه هیج وجه به کرمانشـاه و مناطـق زلزله زده 

جهـت هر نـوع کمکی سـفر نکنند.

گزیده ها

تمام راه های اصلی برای 
امدادرسانی باز است

 وزیــر راه وشهرســازی گفــت: تمــام راه هــای 
اصلــی بــرای امــداد رســانی بــه زلزلــه زدگان 
منطقــه ازگلــه کرمانشــاه بــاز اســت و امــداد 
رســانی هــا ادامــه دارد. عبــاس آخوندی افــزود: پــس از امدادرســانی 
ــی  ــا بررس ــامی ب ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــه بنی ــط بافاصل ــای ذیرب نهاده
ــه وارد  ــن منطق ــرای بازســازی واحدهــای مســکونی ای هــای کارشناســی ب

ــود. ــی ش ــل م عم
وی بــا بیــان اینکــه هنــوز بــرای تعییــن میــزان خســارت وارد ناشــی از ایــن 
زلزلــه بســیار زود اســت، گفــت: اکنــون تعییــن میــزان خســارت وارده بــه 
ایــن منطقــه بســیار زود اســت و پــس از بررســی هــای الزم و آمارگیــری 
دقیــق رقــم آن اعــام خواهــد شــد. آخونــدی در پایــان اظهــار داشــت: هــم 
ــانی  ــداد رس ــرای ام ــه ب ــن منطق ــی ای ــتایی و اصل ــای روس ــون راه ه اکن
ــاز  ــه آغ ــن منطق ــود را در ای ــدادی کار خ ــای ام ــام نیروه ــت و تم ــاز اس ب

کرده انــد.

آخرین وضعیت تاسیسات نفتی و 
وضعیت سوخت رسانی 

ــای  ــی، واحده ــت تاسیســات نفت ــن وضعی آخری
در  رســانی  ســوخت  وضعیــت  و  پتروشــیمی 
ــد. ــریح ش ــور تش ــه زده کش ــای زلزل ــتان ه اس

ــه در  ــوع زلزل ــه وق ــاره ب ــا اش ــع آگاه ب ــک منب ی
ــر  ــار کرد:ب ــام اظه ــاه و ای ــتان، کرمانش ــان، کردس ــای آذربایج ــتان ه اس
ــوزی  ــش س ــم از آت ــارتی اع ــچ خس ــه هی ــه زلزل ــات اولی ــاس گزارش اس
مخــازن ذخیــره ســازی در واحدهــای پتروشــیمی در اســتان هــای 
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــز و ...وارد نکــرده اســت. وی ب ــام، تبری کرمانشــاه، ای
بــه طــور کلــی هیــچ گزارشــی مبنــی بــر وارد شــدن خســارت بــه تاسیســات 
نفتــی مناطــق غــرب کشــور ارائــه نشــده اســت، درمــورد ازدحــام در پمــپ 
ــل هجــوم  ــه دلی ــا ب ــن ه ــح داد: ازدحــام در پمــپ بنزی ــا توضی ــن ه بنزی
مــردم بــرای ســوختگیری اســت. ایــن منبــع آگاه ادامــه داد: ذخیــره کافــی 
بنزیــن و گازوییــل در مناطــق غربــی کشــور موجــود اســت و جــای نگرانــی 

ــدارد. ــن ســوخت وجــود ن از نظــر تامی

خبرغربکرمانشاه
معــاون ســازمان امور 
وزارت  دانشــجویان 
تشــریح  در  علــوم 
وضعیــت  آخریــن 
ــج  ــگاه های پن ــی دانش ــجویان خوابگاه دانش
اســتان کردســتان، کرمانشــاه، ایــام، همــدان 
بررســی های  براســاس  گفــت:  ارومیــه  و 
ــرای  ــکلی ب ــچ مش ــون هی ــده تاکن ــام ش انج
ــوع  ــر وق ــر اث ــتان ها ب ــن اس ــجویان ای دانش
ــاده  ــاق نیفت ــته اتف ــب گذش ــرزه ش ــن ل زمی
و تمامــی دانشــجویان در ســامت کامــل 
ریاضی ضمــن  ابوالحســن  دکتــر  هســتند. 
ــاس  ــرد: براس ــار ک ــب اظه ــن مطل ــام ای اع
دانشــگاه های  وضعیــت  از  کــه  گزارشــی 
و  دانشــجویان  آســیب  نظــر  از  کرمانشــاه 

خوابگاه هــا دریافــت کرده ایــم خوشــبختانه 
نــه  و  رازی  دانشــگاه  در خوابگاه هــای  نــه 
ــجویان  ــه دانش ــیبی ب ــا آس ــایر خوابگاه ه س
ــای  ــورد پ ــک م ــا در ی وارد نشــده اســت. تنه
ــار  ــزش دچ ــر لغ ــر اث ــجویان ب ــی از دانش یک
ــم  ــورد ه ــن م ــه ای ــه البت ــده ک ــش ش پیچ

ــت. ــوده اس ــادی نب ــکل ح مش
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــجویان از  ــته، دانش ــب گذش ــرزه ش ــن ل زمی
ــد بــه همیــن  ایــن اتفــاق بســیار نگــران بودن
ــه ســوله ورزشــی  ــا ب ــل بســیاری از آن ه دلی
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــروز نی ــدند و ام ــل ش منتق
کمتــر شــدن نگرانی هــا، دانشــجویان بــه 

خوابگاه هــا منتقــل شــدند.

آخرین وضعیت خوابگاه های دانشجویی 
پنج استان زلزله زده کشور
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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 کاغذاخبار4
kh

am
en

ei
.ir

س:
عک

خبر

رییــس جمهــور در پیامــی بــا ابــراز 
ــدگان و  ــیب دی ــه آس ــا هم ــدردی ب هم
داغدیــدگان حادثــه زلزلــه در اســتان 
هــای غربــی کشــور بــه ویــژه در اســتان 
ــح کــرد  ــرور کرمانشــاه، تصری قهرمــان پ
ــود  ــات خ ــام امکان ــا تم ــت ب ــه » دول ک

همــه  توانایــی  آوردن  صحنــه  بــه  و 
دســتگاهها در ســطح ملــی و محلــی در 
ــود«. ــد ب ــدگان خواه ــیب دی ــار آس کن

متــن پیــام حجت االســام و المســلمین  
حســن روحانــی بــه این شــرح اســت:

از  وســیعی  ســطح  در  زلزلــه  حادثــۀ 

ــژه در  ــه وی ــور ب ــی کش ــتان های غرب اس
اســتان قهرمــان پــرور کرمانشــاه کــه 
منجــر بــه جــان باختــن و مجــروح 
شــدن تعــداد زیــادی از هموطنــان عزیــز 
ــدوه  ــی و ان گردیــد، موجــب تأثــر همگان

ــد. ــراوان ش ف
ــاک  ــه دردن ــن حادث ــوع ای ــدای وق از ابت
اســتاندار  بــا  مســتمر  تمــاس  در  و 
دســتورات  وزیــر کشــور  و  کرمانشــاه 
الزم بــرای امدادرســانی و نجــات آســیب 
اول  معــاون  و  شــد،  داده  دیــدگان 
ــت  ــت یاف ــز ماموری ــور نی ــس جمه رئی

بــا نظــارت و مدیریــت عالــی، کلیــه 
امکانــات کشــور در بخــش هــای دولتــی، 
عمومــی، نظامــی و نهادهــای مردمــی 
را در ایــن جهــت هماهنــگ و بســیج 
نمایــد. در عیــن حــال الزم اســت تمــام 
در  امــدادی  و  مســئول  دســتگاههای 
ــن اســتانها و اســتان هــای همجــوار،  ای
بــا همــکاری حداکثــری و در اختیــار 
گــذاردن همــه امکانــات موجــود، نســبت 
امدادرســانی، اســکان مناســب و  بــه 
تامیــن نیازهــای آســیب دیــدگان اقــدام 

ــد. کنن

علـی  پاسـخ  از  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
ربیعـی وزیـر تعـاون، کارو رفـاه اجتماعی به سـوال ملی 
قانـع  مـردم کرمـان  نماینـده  پورابراهیمـی  محمدرضـا 

شـدند.
روز  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون  کار،  وزیـر  ربیعـی  علـی 
محمدرضـا  ملـی  سـوال  بـه  پاسـخ  بـرای  دوشـنبه 
پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان دربـاره علـت عـدم 
اجـرای بنـد ه مـاده 6 قانون اجـرای سیاسـت های کلی 
اصـل 44 قانـون اساسـی در ایـن وزارتخانـه در جلسـه 
علنـی مجلـس حضـور یافت و به سـوال وی پاسـخ داد.
اجتماعـی،  رفـاه  و  تعـاون  کار،  وزیـر  پاسـخ  از  پـس 
نماینـده سـوال کننـده از پاسـخ هـای او قانـع نشـد و 
وارد بـودن سـوال بـه رای گذشـته شـد کـه نماینـدگان با 
87 رای موافـق، 119 رای مخالـف و سـه رای ممتنـع از 
مجمـوع 212 نماینده حاضر این سـوال را وارد ندانسـتند 

و از پاسـخ هـای ربیعـی قانـع شـدند.
قرائـت  بـا  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  سـخنگوی 
گـزارش ایـن کمیسـیون درخصوص رسـیدگی به سـوال 
ملـی پورابراهیمـی نماینده مـردم کرمـان از ربیعی گفت: 
ایـن سـوال کـه دربـاره علـت عـدم اجـرای بنـد ه مـاده 

6 قانـون اجـرای سیاسـت هـای کلـی اصـل 44 قانـون 
اساسـی در وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـت در 
جلسـه سـوم مهرماه 1396 در دسـتور کار این کمیسیون 
قـرار گرفـت که در این جلسـه نماینده سـوال کننده بیان 
کـرد چـرا بنـد ه ماده 6 اجرای سیاسـت هـای کلی اصل 
44 قانـون اساسـی در خصوص شـفاف سـازی اطاعات 
بنـگاه هـای اقتصـادی زیـر مجموعـه آن وزارتخانـه در 
سیسـتم کـدال سـازمان بـورس و اوراق بهـادار اجرایی و 

عملیاتی نشـده اسـت. 
رحیـم زارع افـزود: وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی در 
پاسـخ بـه این سـوال گفـت در ایـن خصـوص اقداماتی 
در ایـن وزارتخانـه صـورت پذیرفتـه و اطاعـات هلدینگ 
هـای غیربورسـی را هـم بـه بـورس کـزارش مـی دهیـم 
و اکنـون برنامـه ایـن اسـت کـه بـا کمـک نماینـدگان 
مجلـس در هیـات وزیـران طرحـی را پیـاده کنیـم که در 
پایـان چهار سـال آینده هیـچ بنگاهـی در وزارتخانه باقی 
نمانـد و بـرای شـرکت های زیـر مجموعه نیز اسـترات ژی 
تعریـف کردیـم کـه بنگاه های سـوآور و بنـگاه های زیان 
ده مشـخص شـوند. وی ادامـه داد: به گفتـه ربیعی این 
برنامـه بـرای سـایر دسـتگاه هـا نیـز مـی توانـد الگـوی 
مناسـبی بـوده کـه در واقـع ایـن فراتر از شـفاف سـازی 
اسـت و در واقـع مـی خواهیـم هیـچ صندوقـی بنـگاه 
داری نکنـد. سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 

یـادآور شـد: وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در ادامه 
بیـان کـرد در اجـرای قانـون مصـوب مجلـس بـه کلیـه 
شـرکت هـای زیرمجموعـه بخشـنامه شـد کـه اطاعات 
مالـی خـود را بـه بورس ارایـه کنند که از مجموع شـرکت 
هـای تامیـن اجتماعـی 76 شـرکت کـه از لحـاظ ارزش 
سـهام بـورس قریـب بـه 80 درصد شـرکت هـای مذکور 
را تشـکیل مـی دهنـد از همـان زمـان، اطاعـات خـود 
را ارسـال کردنـد و 20 درصـد باقـی مانـده نیـز بایـد از 
هلدینـگ هـا جـدا شـده و بـه تدریـج اطاعـات را بـه 

بـورس ارایـه کنند.

دولت با تمام امکانات در کنار 
آسیب دیدگان خواهد بود

رهبر انقاب: 
همه دستگاه ها با سرعت 

و همه توان به یاری 
آسیب دیدگان بشتابند

در پـی وقـوع حادثـه تلـخ و مصیبت بـار زمین لـرزه در غـرب کشـور کـه بـه 
جان باختـن و زخمـی شـدن جمعـی از هم میهنـان عزیـز انجامیـد، حضـرت 
آیـت هللا خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی بـا صـدور پیامـی ضمـن 
تسـلیت بـه مّلت ایـران، تأکید کردند: همه دسـتگاههای لشـکری و کشـوری 

بـا همـه همـت و امکانـات بـه یـاری آسـیب دیدگان بشـتابند.
 متن پیام حضرت آیت هللا خامنه ای به این شرح است:

بسم هللا الرحمان الرحیم
بـا تأسـف و انـدوه فـراوان خبـر زمین لـرزه در غـرب کشـور را کـه بـه جان باختن 
جمعـی از هم میهنـان عزیز و زخمی شـدن جمعی بیشـتر انجامیده و خسـارات 
بسـیاری پدیـد آورده اسـت، دریافـت کـردم. وظیفـه ی مسـئوالن آن اسـت کـه 
در همیـن اولیـن سـاعات بـا همـه ی هّمـت و تـوان بـه یـاری آسـیب دیدگان 
بویـژه در زیـر آوار مانـدگان بشـتابند و بـا بهره گیـری سـریع از همـه ی امکانـات 
موجـود، از افزایـش تلفـات جلوگیـری کنند. ارتش و سـپاه و بسـیج، بـا نظم و 
سـرعت بـه آوار بـرداری و انتقـال مجروحـان کمـک کنند و دسـتگاههای دولتی 
چـه نظامـی و چـه غیـر نظامـی همه ی توان خـود را بـرای یاری آسـیب دیده ها 
و خانواده هـای آنـان بـه صحنـه آورند. اینجانـب از اعماق دل، ایـن حادثه ی تلخ 
و مصیب بـار را بـه مّلـت ایـران بخصـوص بـه مـردم عزیـز اسـتان کرمانشـاه و 
بویـژه بـه خانواده های مصیبت زده تسـلیت عرض میکنـم و متضرعانه از خداوند 
متعـال می خواهـم کـه ایـن محنـت و رنج را مایـه ی جلب رحمـت و فضل خود 
قـرار دهـد و بـر صبـر و پایـداری و مقاومـت مّلـت عزیزمـان بیفزایـد. از همه ی 
کسـانی که میتواننـد بـه نحـوی در سـبک کـردن بار مصیبـت و جبران خسـارت 

مؤثـر باشـند درخواسـت می کنـم که به یـاری آسـیب دیدگان بشـتابند.

وزیــر نمایندگان مجلس از پاسخ ربیعی قانع شدند گفتــه  بــه  اظهارکــرد:  زارع 
در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
نامــه  نیــز   1396 یــک شــهریور  تاریــخ 
ــع  ــه مجام ــده ک ــته ش ــورس نوش ــه ب ای ب
ــز  ــازمان نی ــده و س ــزار ش ــا برگ ــرکت ه ش
نماینــده خــود را معرفــی کنــد، مجامــع بــا 
حضــور نماینــدگان بــورس برگــزار شــد و مــا 
ــه نفــع مدیریــت و  ــز شــفاف ســازی را ب نی
مجموعــه مــی دانیــم، ســه هلدینــگ باقــی 
ــب و رییــس  ــا دســتور اینجان ــز ب ــده نی مان
ــات کار را  ــی مقدم ــن اجتماع ســازمان تامی

ــد.  ــم کردن فراه

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 139660319062000488 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 

واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 

آقـای محمـود حسـن احمدیه فرزنـد قربانعلی بشـماره شناسـنامه 1147 صادره 

از گلبـاف در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 684/78 مترمربع پـاک 1055 فرعی 

از 83 اصلـی بخشـی 26 کرمـان مفروز و مجزی شـده از پـاک 51 فرعی از 83 

اصلـی واقـع در خیابـان امام خمینـی بعد از کوچه شـماره 18 خریداری از مالک 

رسـمی ورثـه جعفـر میررضائـی جوشـانی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 

اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 10 روز آگهـی مـی شـود در صورتی 

که اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراضی خـود را به 

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 

اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقررات سـند 

مالکیت صادر خواهد شـد. م الف 783   تاریخ انتشـار نوبت اول : 1396/8/8             

تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 1396/8/23

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت دوم
 اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری  شهرسـتان کرمـان در نظر دارد 

در خصـوص پرونـده اجرائـی کاسـه بـا 4/960256 صـادره از شـعبه 

۵ دادگاه خانـواده شهرسـتان کرمـان )13 سـابق( ، ششـدانگ زمیـن فاقـد سـند 

ثبتـی و دارا یـک سـند عـادی بـه تاریـخ 1396/06/16  واقـع در روسـتای سـعدی 

شـهرک شـهید کازرونـی نبشـی کازرونـی 8 فاقـد اعیانی بـه مسـاحت 617/42 متر 

مربـع بـه مالکیـت محکـوم علیه آقای محمد رضا اسـداله زاده که توسـط کارشـناس 

رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ - / 246/900/000ریـال ارزیابـی و بـراورد گردیـده را از 

طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند لـذا طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمـن بازدید از 

ملـک مذکـور ظـرف مـدت ۵ روز قبـل از برگـزاری مزایـده و همچنیـن تـا قبـل از 

برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را بـه انضمـام مبلـغ 10% پیشـنهادی کـه بـه 

حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمـان بـه شـماره بـه 2171293951000 نـزد بانک ملی 

واریزخواهنـد نمـود در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احکام نمایند.جلسـه 

مزایـده راس سـاعت 11 مورخـه دو شـنبه 1396/09/20 بـا حضـور نماینده دادسـتان 

منعقـد و برنـده کسـی خواهـد بود که قیمـت باالتری پیشـنهاد داده باشـد و نامبرده 

بایـد مابقـی وجـه را حـد اکثـر تا یـک ماه پـس از برگـزاری مزایـده پرداخـت نماید 

در صـورت انصـراف برنـده مزایـده مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. 

ضمنـا متقاضیـان مـی تواننـد ظـرف مـدت ۵ روز قبـل از روز برگـزاری مزایـده مـی 

تواننـد جهـت مطالعـه مشـخصات ملـک بـه ایـن اجـرا مراجعـه نمایند.م الـف 1754

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان شعبه چهارم - الهی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مربوط
 به پرونده کاسه ۹۲۰۰۴۰۹

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه فـوق نظـر به اینکـه آقای 

شـهرام نوابـی بـا وکالـت آقـای روح اله نوابـی بابت یک فقره چـک بامحل 

اقـدام بـه صـدور اجرائیـه علیـه آقـای محمدرضـا مهـدی پـور ارشـلو نمـوده 

و پـس از تشـکیل پرونـده اجراییـه در مورخـه 92/12/13 ابـاغ گردیـده و 

سـپس بنـا بدرخواسـت بستانکارششـدانگ یـک بـاب کارگاه بـه مسـاحت 

587/1 مترمربـع پـاک شـماره ۵6 فرعـی از 2۷8۵ اصلـی مفـروز و مجـزا 

شـده از 3۴ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس: 

شـرف آبـاد، بلـوار قائـم، قائـم 1۵، کدپسـتی ۷61۴9۵8۵3۵ کـه سـند آن 

در صفحـه ۵۵9 دفتـر 2۴9 امـاک ذیـل شـماره 63۵9۵ ثبـت و بنام آقای 

محمدرضـا مهـدی پـور ارشـلو صـادر گردیـده بازداشـت شـده اسـت و طبـق 

نظـر کارشـناس رسـمی مورخـه 96/2/21 عرصه و اعیـان کارگاه طلق و وقف 

کـه مقـدار 48/92 مترمربـع از عرصـه متعلـق بـه وقـف میباشـد، اعیانی به 

مسـاحت ۵0۷ مترمربـع کـه 2۵۵ مترمربـع آن سـوله باسـقف شـیروانی، 

130 مترمربـع آن نیـم طبقـه، 60 مترمربـع آن اداری باسـقف شـیروانی و 

62 مترمربـع آن بصـورت مسـقف میباشـد در عرصـه ای بـه مسـاحت ۵80 

مترمربـع واقـع گردیـده ودارای امتیـازات وانشـعابات آب، گازوبـرق سـه فاز 

میباشـد کـه کاال ارزش ملـک بـا توجـه بـه جمیـع جهـات و درنظرگرفتـن 

موقعیـت زمیـن بـه مبلـغ سـه میلیـارد و یکصـد و سـی و چهـار میلیـون 

ریـال )3/134/000/000 ریـال( ارزیابـی شـده و حـدود اربعـه شـماال: دیـوار 

بـه دیـوار بطـول 13/80 متـر بـه پـاک 38 فرعـی از 2۷8۵ اصلی شـرقا به 

دیواریسـت بطـول 42/50 متـر بـه پـاک 33 فرعـی از 2۷8۵ اصلـی جنوبا: 

درب و دیواریسـت بطـول 13/75 متـر بـه کوچـه غربا: دیوار مشـترک بطول 

42/75 متـر بـه پـاک باقیمانـده 3۴ فرعـی از 2۷8۵ اصلـی ، ششـدانگ 

پـاک فـوق ازسـاعت 9 الـی 12 روز یکشـنبه مـورخ 96/9/19 دراداره اجرای 

اسـناد رسـمی واقـع در ضلـع شـمالی پارک نشـاط از طریق مزایـده بفروش 

میرسـد مزایـده از مبلـغ سـه میلیـارد و یکصـدو سـی و چهـار میلیـون ریال 

وبـه  شـروع  بسـتانکار  طلـب  از  قسـمتی  بابـت  ریـال(   3/134/000/000(

باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت 

پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب، بـرق، گاز اعم از حق انشـعاب ویا حق 

اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مورد مزایـده دارای آنها باشـد ونیز بدهی 

هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم ازاینکه 

رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت 

ونیـم عشـرو حـق مزایـده نقـدًا وصـول می گـردد ضمنـًا چنانچـه روزمزایده 

تعطیـل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت 

ومـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد. م الـف 818

سیدرضا انصاری-رئيس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

دبیــرکل ســازمان ملــل پــس از وقــوع زلزلــه در غــرب کشــور 
درگذشــت جمعــی از هموطنانمــان در ایــن حادثــه را بــه دولــت 

و ملــت ایــران تســلیت گفــت.
دفتــر ســازمان ملــل در ایــران پیــام تســلیت و ابــراز همــدردی 
آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل ســازمان ملــل در پــی وقــوع زلزلــه 

در غــرب کشــور را منتشــر کــرد.
بنــا بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی دفتر ســازمان ملــل در ایران، 

در ایــن پیــام آمــده اســت: دبیــر کل عمیقــا از تلفــات جانــی و 
ــه یک شــنبه شــب در منطقــه مــرزی  خســارات ناشــی از زلزل
ــت. ــف اس ــراق متاس ــران و ع ــامی ای ــوری اس ــان جمه می

وی پیــام تســلیت و همــدردی خــود را بــه خانواده هــای 
داغدیــده، دولــت و مــردم جمهــوری اســامی ایــران و عــراق 
ــدوار اســت کــه مجروحــان  ــن امی ــد. وی همچنی ــراز می کن اب

هرچــه زودتــر بهبــود یابنــد.

پدیـده ی شـوم امضافروشـی کـه از دالیل کاهش عمر سـازه ها 
طـی 10 سـال اخیـر عنـوان شـده، صـدای نماینـدگان مجلـس 
را هـم درآورد تـا جایـی کـه کمیسـیون عمـران بـرای حـل این 
موضـوع بـه صـورت جـدی ورود پیـدا کـرده اسـت. در روزهای 
اخیـر نیـز نماینـدگان مجلـس، بازنگری در قانـون کنترل کیفی 
سـاختمان و قانـون نظـام مهندسـی را بـرای مقابلـه بـا پدیـده  
امضافروشـی ضـروری دانسـته و تاکید کردند کـه این موضوع 
در  کمیته هـای تخصصی کمیسـیون عمران مجلس در دسـتور 
کار قـرار دارد. سـید مجیـد نیـک نـژاد – رییـس کمیسـیون 

حقوقـی و آییـن نامـه هـای کانـون سراسـری انبـوه سـازان ـ 
بـا بیـان اینکـه اساسـا ۵ درصـدی کـه  نظـام مهندسـی بـرای 
عـوارض حـق الزحمـه نظـارت از مهندسـان اخـذ می کنـد فاقد 
مشـروعیت قانونـی اسـت تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه بر 
اسـاس قانـون، مداخلـه سـازمانهای نظـام مهندسـی در امـور 
اشـخاص حقوقـی،  امـور  و کلیـه  اشـخاص حقیقـی  صنفـی 
غیرقانونـی اسـت بـا ایـن رویکـرد مـی تـوان گفـت دریافـت 
عـوارض پنـج درصـدی نظـارت نیز توسـط سـازمان مذکـور امر 

اسـت. غیرقانونی 

پیام تسلیت دبیرکل سازمان ملل به دولت و مردم 
ایران در پی وقوع زلزله

مجلس برای مقابله با امضافروشی کمر همت بست

آغاز بررسی کلیات الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ در هیات دولت
هیات وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست حجت  االسام روحانی رییس 
جمهور، به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص کلیات الیحه بودجه 

سال 139۷ کشور پرداخت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

مدیـر آموزش و پرورش ناحیـه یک در گردهمایی 
روسـای شـورای دانـش آمـوزی مـدارس ناحیـه 
یـک کرمـان کـه در سـالن کنفرانـس شـهید ضیـا 
برگـزار شـد، گفت: دانش آمـوزان باید مطالبه گری 

و پرسشـگری را تمریـن کنند. 
سـرور اسـکندری بـا اشـاره بـه ایـن کـه از بیـن 
روسـای شـورای دانـش آمـوزی 4 نفـر بـه عنـوان 

ایـن  آمـوزی  دانـش  شـورای  اصلـی  اعضـای 
مدیریـت انتخـاب مـی شـوند، گفـت: ایـن یـک 
تمرین مشـارکت در فعالیت های اجتماعی اسـت 
و ایـن صحنـه ای اسـت کـه دانش آمـوزان خود را 
آمـاده مـی کنند تـا در صحنه هـای بزرگتر اجتماع 

یابند. حضـور 
سـرور اسـکندری افزود: دغدغه های شـما دغدغه 

هـای شـخصی نیسـت بلکـه رسـیدن بـه یـک 
شـناخت از توانایـی هـای خـود اسـت، دانسـتید 
مـی توانیـد بـرای حـل مشـکات دیگـران مفیـد 
باشـید.مدیر آمـوزش و پرورش ناحیـه یک کرمان 
صداقـت و اخـاص را الزمـه کار منتخبـان شـورای 
دانـش آمـوزی دانسـت و گفـت: بـا صداقـت و 
اخـاص در کار مـی توانیـد نظـر جوامـع بزرگتـر را 
نیـز جلـب کنیـد و در آینـده نماینده شـورای شـهر 

و مجلـس شـوید.

مطالبه گری و پرسشگری نیاز دانش آموزان

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان با اشاره به احتمال خیزش گرد و خاک در شرق 
استان کرمان گفت: کاهش دید افقی راههای مواصاتی بین استان های کرمان و سیستان و 
بلوچستان دور انتظار نیست. مریم ساجقه گفت: صبح دوشنبه دمای شهر کرمان به 3.8 درجه 
رسید این در حالیست که در بین مراکز استان ها شهرکرد، همدان، کرمانشاه، زنجان، سنندج و 
اراک دماهای زیر صفر درجه را داشتند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:

معین های اقتصادی به صورت هدفمند 
توسعه استان را رقم می زنند

رودری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان

فرمانــدار شهرســتان راور بــا اشــاره بــه پیگیــری 
اقدامــات حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و مثلــث توســعه 
اقتصــادی در ایــن شهرســتان گفــت: در راســتای 
مثلــث توســعه اقتصــادی، 21 طــرح بــا ســرمایه 
ــن  ــال در ای ــارد ری ــزار میلی ــه ه ــش از س ــذاری بی گ
شهرســتان اجرایــی شــده کــه بخــش زیــادی از آنهــا 
ــن  ــید حس ــیده است.س ــرداری رس ــره ب ــه به ــز ب نی
فــرش  توســعه  راســتای  در  افــزود:  میرصادقــی 
راه  عالیــات  عتبــات  فــرش  کارگاه   2 دســتباف 
ــر ایجــاد شــتغال را  ــرای 250 نف ــدازی شــده کــه ب ان
ــنگ راور  ــال س ــت.معادن زغ ــته اس ــراه داش ــه هم ب
نیــز یکــی از ظرفیــت هــای اصلــی در مســیر توســعه 
ــرای  ــوان ب ــی ت ــع مشــکات آن م ــا دف ــه ب اســت ک

ــرد ــاد ک ــغل ایج ــر ش ــزار نف ــک ه ی

مدیـر آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک در گردهمایـی 
روسـای شـورای دانـش آمـوزی مـدارس ناحیه یک 
کرمـان که در سـالن کنفرانس شـهید ضیا برگزار شـد، 
گفـت: دانش آمـوزان باید مطالبه گری و پرسشـگری 
را تمریـن کننـد. سـرور اسـکندری گفت: خـود باوری 
از ویژگـی های بارز روسـای شـوراهای دانـش آموزی 
اسـت و ایـن اولین پلـه در مسـیر مشـارکت جویی و 

مشـارکت پذیری اسـت.

ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــن  ــت: معی ــان گف ــزی اســتان کرم ری
بــا  اســتان  ایــن  اقتصــادی  هــای 
ایــده هــای مطــرح شــده بــه صــورت 
هدفمنــد و برنامــه ریــزی منســجم 
توســعه ایــن اســتان را رقــم می زننــد.
در  دوشــنبه  روز  رودری  جعفــر    
فرماندهــی  و ســومین ســتاد  نــود 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان، 
گام دوم مثلــث توســعه اقتصــادی 
منطقــه پنــج )شهرســتان راور( گفــت: 
اســتان  در  شــده  انجــام  اقدامــات 
کرمــان در راســتای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی از ســوی ریاســت جمهــوری 
ــی  ــوری معرف ــوی کش ــوان الگ ــه عن ب

ــت. ــده اس ش
ــا بیــان اینکــه در مســیر تحقــق  وی ب
ــز  ــدی نی ــی کار جدی ــاد مقاومت اقتص
ــت  ــده اس ــاز ش ــان آغ ــتان کرم در اس
عنــوان کــرد: بــا ورود و فعالیــت معین 

هــای اقتصــادی در اســتان کرمــان 
ــه  ــد ک ــی ش ــاس م ــاء احس ــن خ ای
ــت  ــه مدیری ــا برنام ــن ه ــاید معی ش
توســعه  بــرای  و هدفمنــدی  شــده 

ــند. ــته باش ــتان نداش اس
پیشــنهاد  بــه  لــذا  داد:  ادامــه  وی 
ــه ای 2 ســاله  ــان برنام اســتاندار کرم
بــرای معیــن هــا بــر مبنــای ســه 
محــور مشــاغل خــرد خانگــی و خــود 
ســرمایه  هــای  پــروژه  اشــتغالی، 
و  تامیــن زیرســاخت هــا  گــذاری، 
اجــرای پــروژه هــای عمرانــی تدویــن 

ــد. ش

فرمول توانمندسازی مردم 
مطرح شده

ــای  ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش رودری ب
تدویــن شــده در حــوزه مشــاغل خــرد 
خانگــی و خوداشــتغالی ادامــه داد: در 
ایــن بخــش فرمــول توانمندســازی 

بــر  زیــرا  شــده  مطــرح  مــردم 
ــا  ــا ب ــته، تنه ــات گذش ــاس تجربی اس
پرداخــت وام و تســهیات نمــی تــوان 
بــه ســطح خوداشــتغالی  را  مــردم 
ایــن  در  و  رســاند  توانمندســازی  و 
زمینــه آمــوزش مــردم و اقدامــات 
تســهیلگران مــد نظــر قــرار گرفتــه 

ــت. اس

21طرح سرمایه گذاری در 
شهرستان راور 

بــا  نیــز  راور  شهرســتان  فرمانــدار 
ــوزه  ــات ح ــری اقدام ــه پیگی ــاره ب اش
ــعه  ــث توس ــی و مثل ــاد مقاومت اقتص
ــت:  ــتان گف ــن شهرس ــادی در ای اقتص
در راســتای مثلــث توســعه اقتصــادی، 
ــش  ــذاری بی ــرمایه گ ــا س ــرح ب 21 ط
ــن  ــال در ای ــارد ری ــزار میلی ــه ه از س
شهرســتان اجرایــی شــده کــه بخــش 
ــرداری  ــه بهــره ب ــا نیــز ب ــادی از آنه زی

ــت. ــیده اس رس
ــزود: در  ــی اف ــن میرصادق ــید حس س
ــتباف 2  ــرش دس ــعه ف ــتای توس راس
راه  عالیــات  عتبــات  فــرش  کارگاه 
انــدازی شــده کــه بــرای 250 نفــر 
ــته  ــراه داش ــه هم ــتغال را ب ــاد ش ایج

ــت. اس

گازرسانی در بیش از 90 
درصد روستاها

معــادن  مشــکات  رفــع  بــه  وی 
ذغالســنگ شهرســتان راور اشــاره و بیان 
کــرد: معــادن زغالســنگ در شهرســتان 
اصلــی  هــای  ظرفیــت  از  یکــی  راور 
ــع  ــا رف ــه ب ــت ک ــعه اس ــیر توس در مس
مشــکات ایــن حــوزه مــی تــوان بــرای 
ــرد. ــتغال ک ــاد اش ــر ایج ــزار نف ــک ه ی

ــال  ــان س ــا پای ــرد: ت ــح ک وی تصری
جــاری بیــش از 90 درصــد روســتاهای 
پوشــش  تحــت  شهرســتان  ایــن 
خواهنــد  قــرار  گازرســانی  شــبکه 

گرفــت.
صادقــی بــه 2 برابــر شــدن میــران 
کشــت  نیــز  و  ای  قطــره  آبیــاری 
زعفــران در شهرســتان راور اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: در حــوزه گردشــگری نیــز 

شهرســتان راور ظرفیــت هــای بــی 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــری دارد ک نظی

ــت. ــده اس ــژه ای ش ــه وی ــز توج نی
گفــت:  راور  شهرســتان  فرمانــدار 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام 
)ره( در بهمــن مــاه ســال گذشــته 
راور  اقتصــادی  معیــن  عنــوان  بــه 
تعییــن شــده و تفاهــم نامــه مربوطــه 
ایــن  و  کرمــان  اســتانداری  بیــن 
ــن  ــن معی ــده و ای ــد ش ــتاد منعق س
ــی را  ــون کارهــای خوب اقتصــادی تاکن

ــد. ــرده ان ــاز ک آغ
ــی  ــتغال زای ــوزه اش ــزود: در ح وی اف
اقتصــادی  معیــن  بــه  طــرح   23
شهرســتان راور پیشــنهاد شــده کــه در 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــت بررس دس
ــان  ــتان کرم ــتان های اس راور از شهرس
ــری  ــه 140 کیلومت ــه در فاصل ــت ک اس
شــمال ایــن اســتان واقــع شــده و ایــن 
ــمالی   ــان ش ــد از کوهبن ــتان، بع شهرس

ــن شهرســتان اســتان اســت.  تری
صنایــع  حــوزه  در  راور  شهرســتان 
ــی در  ــد قال ــم تولی ــز مه دســتی، مرک
ــود. ــی ش ــناخته م ــان ش ــتان کرم اس

برخی اعضای شورای شهر 
کرمان خواستار خلع ید 

پیمانکار پل سیدی هستند
محمد جـواد کامیاب، رییس کمیسـیون عمران 
شـورای شـهر کرمـان عصـر دیـروز در نشسـت 
عمومـی این شـورا گفته  تاکنـون چندین مرتبه 
وضعیـت پـل سـیدی را بررسـی کردیم، قـرارداد 
پـل سـیدی در سـال 90 منعقدشـده و مبلـغ 
قـرارداد اولیـه 8.۵ میلیـارد تومـان بوده اسـت. 
اگـر حـدود 300 میلیـون تومـان بـه پیمانـکار 
بدهیـم دهنه شـش نصب می شـود و هفت صد 
میلیـون دیگـر هـم بایـد پرداخـت تـا پـل بـه 

مراحـل پایانـی نزدیک گـردد.
بـه گـزارش کرمـان نـو او اضافـه کـرده کـه بـر 
اسـاس قـرارداد هزینـه ایـن پـل بایسـتی 3۵ 
درصـد غیـر نقـدی و 6۵ درصـد نقـدی پرداخت 
می شـد امـا نتیجه می گیریـم کـه از 18 میلیارد 
تومـان پرداختـی تنهـا دو میلیـارد تومـان غیـر 
نقـدی اسـت و تـازه همـان دو میلیـارد تومـان 
باقیمانـده را هـم به صـورت نقـدی می خواهـد.

علـی خـدادادی، رییـس کمیسـیون خدمـات 
شـهرداری  دراین بـاره گفـت کـه  هـم  شـهری 
پـول می دهـد امـا بایـد روال پرداخـت درسـت 
باشـد و موضـوع این اسـت کـه چـرا 3۵ درصد 
غیـر نقـدی و 6۵ درصـد نقـدی در پرداخت هـا 
بـه پیمانـکار در ایـن چنـد سـال رعایـت نشـده 
اسـت.رامین ارجمند کرمانی، رییس کمیسـیون 
معمـاری شـورای شـهر کرمـان هم گفـت که بر 
اسـاس پرداخت هایـی که بـه پیمانکار شـده در 
برخـی مواقع شـهرداری از پیمانکار طلبـکار بوده 
است.مشـرفی، عضو شـورا اما در این میان نظر 
دیگـری داشـت. او گفـت کـه در زمـان دولـت 
احمدی نـژاد نـرخ دالر گران شـد و مصوبه دولت 
بـود که بـه پیمانـکار اجـازه مـی داد مابه التفاوت 
نـرخ آهن آالت را مطالبه کنـد، همچنین با توجه 
بـه افزایش قیمـت نیروی انسـانی مابه التفاوت 

قیمـت دسـتمزد را کارفرمـا پرداخـت کند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در هیـچ زمانـی نبـوده 
کـه پیمانـکار به شـهرداری بدهکار باشـد، افزود: 
می شـود  تمدیـد  مجـدداً  قـرارداد  زمانـی کـه 
تغییراتـی هـم به وجـود می آیـد و این تغییرات 

در مطالبـه تأثیـر بسـزایی دارد.
ایـن عضـو شـورای شـهر بـا طـرح ایـن سـؤال 
کـه آیـا پیمانـکار جدیـد پـول نمی خواهـد و آیا 
شـهرداری از عهده پرداخـت  300 میلیون تومان 
بـرای نصـب دهنـه ششـم برنمی آید، گفـت: ما 
چـرا بایـد بـه دنبـال خلعیـت پیمانـکار باشـیم، 
نیـاز اسـت 300 میلیون تومان بـرای نصب دهنه 
ششـم بدهیم و بعد هزینه نصب دهنه هفتم و 

پایانـی پـل را بپردازیم.
کامیـاب و ارجمنـد بـا ایـن پیشـنهاد مشـرفی 

مخالفـت کردنـد.

گزیده ها

شرایط بد مدرسه های 
ریگان 

ریـگان  دانش آمـوزان 
از  یکـی  عنـوان  بـه 
شـرقی  شهرسـتان های 
اسـتان کرمـان در بدترین 
شـرایط مکانـی مشـغول بـه تحصیـل هسـتند و بـا 
وجـود داشـتن اسـتعدادهای فراوان بعضـا در چادر، 
کانکـس و مـدارس خشـت وگلی درس می خواننـد.

درس  مـدارس  ایـن  در  وقتـی  می گویـد:  علـی 
می خوانـم صـدای بـاد و توفـان و بارندگـی اذیتمان 
می کنـد و درس خوانـدن را برایمان سـخت می کند.
می کنـد:  عنـوان  ریگانـی  دانش آمـوز  دیگـر  رضـا 
توفان شـدید کانکسـی را که در آن درس می خوانیم 
کـه در بـاالی تپـه ای قرار داشـت را به پاییـن پرتاب 

کـرد  و مدرسـه مـان دچار خسـارات شـد

تـرس و وحشـت از اینکـه هـر لحظـه ممکن اسـت 
کاس درس غیراسـتاندارد تخریـب و دانش آموزی 
مصـدوم شـود، فراگیـری علـم را بـرای آینده سـازان 

ایـن خطـه سـخت می کند.
گاهـی توفان هـای شـن در شهرسـتان ریـگان نیـز 
موجـب می شـود، همیـن چـادر محل تحصیـل نیز 
از دسـت بـرود و دانش آمـوزان روزهـا و ماه ها بدون 

سـرپناه و کاس، درس بخواننـد.
رقیـه یکـی از دانش آمـوزان ریگانـی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار فـارس می گوید: دوسـت دارم خوب درس 
بخوانـم تـا بـه شـغلی دسـت پیـدا کنـم و بتوانم در 

آینـده یـک مدرسـه در منطقه خودمان بسـازم.

70 درصد مدارس ریگان 
غیراستاندارد هستند

فرمانـدار ریـگان در گفت وگـو بـا خبرنـگار فارس در 
ریـگان بیان داشـت: در شهرسـتان ریـگان بیش از 
115 واحـد آموزشـی وجـود دارد کـه 70 درصـد ایـن 

مـدارس غیر اسـتاندارد هسـتند.
امیـن باقـری ابراز کـرد: بیش از 20 واحد آموزشـی 

در شهرسـتان ریـگان چـادری، کپـری و کانکسـی 
هسـتند و جـان دانش آمـوزان این مناطـق را تهدید 

می کننـد.
وی تصریـح کـرد: در اقدامـی خیـران مدرسه سـاز 
25 واحـد آموزشـی را در شهرسـتان ریـگان احداث 

کردنـد کـه تحویـل آمـوزش و پـرورش داده شـد.
فرمانـدار ریـگان بـا اشـاره بـه اینکه معیـن اقتصاد 
مقاومتـی دو واحـد آموزشـی را در شهرسـتان بـا 
بیـان  اسـت،  کـرده  آغـاز  درصـدی   90 پیشـرفت 
بـه  آموزشـی  واحد هـای  ایـن  زودی  بـه  داشـت: 

رسـید. خواهنـد  بهره بـرداری 
باقـری تصریـح کـرد: خیـران بـه زودی دو مجتمع 
آموزشـی با ظرفیت 600 دانش آموز را در شهرسـتان 
شـامل  را  درس  کاس   24 کـه  می کننـد  آغـاز 

شـد. خواهند 
ــش  ــگان بی ــارس در شهرســتان ری ــزارش ف ــه گ ب
مختلــف  مقاطــع  در  دانش  آمــوز  هــزار   12 از 

تحصیلــی مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

خبرآموزش
مدیــر  زاده  رجبــی 
کل منابــع طبیعــی 
آبخیــزداری  و 
اســتان کرمــان طــی 
حکمــی فرامرزپــور را بعنــوان سرپرســت 
اداره کل  ایــن  اداره حفاظــت و حمایــت 

منصــوب کــرد.
براســاس اعــام پایــگاه اطــاع رســانی 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره 
یــک همــکار  انتصــاب  اســتان کرمــان، 
بــه  کــه  ای  اداره  سرپرســتی  بــه  زن 
و  مســئولیت  وظایــف،  شــرح  لحــاظ 
مأموریــت هــای محولــه دارای ماهیتــی 
ــین  ــل تحس ــهامت قاب ــت ش ــه  اس مردان
بــا ریســک باالیــی اســت. رجبــی زاده  

فرامرزپــور  نســرین  معارفــه  مراســم  در 
ــاون  ــوی مع ــز از س ــن نی ــش از ای ــه پی ک
وزیــر و رئیــس ســازمان جنگلهــا، مراتــع و 
ــازرس  ــوان اولیــن ب ــزداری کشــور بعن آبخی
زن ســازمان منصــوب شــده بــود اعــام 
کــرد: در راســتای تاکیــدات دولــت محتــرم 
ــه  ــق برنام ــت تحق ــد و در جه ــر و امی تدبی
هــا و اهــداف برنامــه ششــم توســعه مبنــی 
ــای  ــت ه ــان در پس ــاری زن ــه کارگم ــر ب ب
ــان  ــه حضــور زن ــت ب ــا عنای ــی، و ب مدیریت
توانمنــد و کار بلــد در حــوزه کاری خــود 
مصمــم اســت بــا ایــن انتصــاب راه را بــرای 
ــه  ــه عرص ــای اداره ب ــم ه ــایر خان ورود س

ــد. ــوار نمای ــی هم ــای مدیریت ه

انتصاب یک زن به عنوان مسئول 
در منابع طبیعی استان کرمان 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رئیس اتاق مشـترک بازرگانـی ایران و 
عـراق دربـاره آخرین وضعیـت صادرات 
سـیمان ایـران بـه عـراق تصریـح کـرد 
کـه عراقی هـا تحـت ایـن عنـوان کـه 
می خواهنـد در سـیمان خودکفا شـوند، 
حتـی پروژه هـای عمرانـی خـود را بـه 
برنـده  مزایده هـا  در  ایرانی هایـی کـه 

می شـوند هـم نمی دهنـد.
گفت وگـو  در  اسـحاق  آل  یحیـی 
وضعیـت  آخریـن  دربـاره  ایسـنا،  بـا 
صـادرات سـیمان ایران به عـراق اظهار 
کـرد: بـا توجه به شـرایط بازسـازی در 
عـراق، عراقی هـا نیـاز قابـل توجهی به 

سـیمان دارنـد و در داخـل هـم خیلی 
از واحدهای سـیمان ما بسـیج شـدند 
و امکانـات فراهـم کردنـد کـه بـه عراق 
سـیمان صـادر کننـد. وی ادامـه داد: 
واقعیـت ایـن اسـت کـه در رابطـه بـا 
سـیمان عراقی هـا تحـت ایـن عنـوان 
تولیـد و صنعـت  کـه می خواهنـد در 
سیمان خودکفا شـوند، واردات سیمان 
ایرانـی را ممنـوع کردنـد. رئیـس اتـاق 
مشـترک بازرگانـی ایران و عـراق اظهار 
کـرد: عراقی هـا ابتدا گفتند کـه کلینکر 
از ایـران وارد می کننـد و مطـرح کردنـد 
که بیایـد در عراق سـرمایه گذاری کنید 

و کارخانه هـای سـیمان راه بیندازیـد و 
در مزایده هـا شـرکت کنیـد، امـا حتـی 
وقتـی ایرانی هـای در مزایده های آن ها 
شـرکت کردند عراقی ها رفتار مناسـبی 
از خـود نشـان ندادنـد و پروژه هـا را به 
ایرانی هـا واگـذار نکردنـد. آل اسـحاق 
ایـن عنـوان  افـزود: عراقی هـا تحـت 
سـیمان  صنعـت  در  می خواهنـد  کـه 
خودکفـا شـوند، حتـی وقتی بـه توافق 
هـم می رسـیم بازهـم سـنگ انـدازی 
می پذیرنـد کـه  اول  یعنـی  می کننـد 
عـراق  کارخانه هـای  در  ایرانـی  هـا 
سـرمایه گذاری کنند امـا بعد می گویند 

امـکان پذیر نیسـت.

عراق سیمان ایران را نمی خواهد 

طرح مقابله با قاچاق قطعات 
خودرو نهایی شد

مدیــرکل دفتــر صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه وزارت صنعــت، معــدن و 
ــات  ــاق قطع ــا قاچ ــارزه ب ــرح مب ــتوالعمل ط ــدن دس ــی ش ــارت از نهای تج

ــر داد. ــودرو خب خ
ــا طــرح الصــاق کــد  ــا ایســنا، در رابطــه ب امیرحســین قناتــی در گفت وگــو ب
ــرح  ــتورالعمل ط ــرد: دس ــار ک ــودرو، اظه ــی خ ــات واردات ــه قطع ــری ب رهگی
مبــارزه بــا قاچــاق قطعــات خــودرو بــا الصــاق کــد رهگیــری نهایــی شــده و 

در حــال حاضــر آمــاده اجــرا اســت.
وی ادامــه داد: الصــاق کــد رهگیــری قطعــات وارداتــی خــودرو تمــام قطعــات 
را شــامل نمــی شــود و تنهــا قطعاتــی کــه بیشــترین میــزان قاچــاق را  در 

چنــد ســال اخیــر داشــته انــد، در ایــن طــرح قــرار گرفتــه انــد.
مدیــرکل دفتــر صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــا بیــان اینکــه حــدود 16 مجموعــه از قطعــات خــودرو در ایــن طــرح 
قــرار دارنــد، خاطرنشــان کــرد: علــت اجرایــی نشــدن ایــن طــرح تاکنــون بــه 
دلیــل آن اســت کــه طــرح بــرای بررســی هــای نهایــی در ســتاد مبــارزه بــا 

قاچــاق کاال و ارز اســت.
بــه گــزارش ایســنا، بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم محمدرضــا نعمــت زاده 
- وزیــر وقــت صنعــت، معــدن و تجــارت - بــا الصــاق کدهــای رهگیــری کاال 
بــه عنــوان ایــران کــد و شــبنم مخالفــت کــرد و ایــن دو ســامانه بــه دســت 
فراموشــی ســپرده شــد امــا ســال گذشــته وزارت صمــت بــار دیگــر خبــر از 
الصــاق کدهــای رهگیــری بــرای کاالهــای قاچــاق پذیــر صنعــت خــودرو خبــر 
داد. همچنیــن قاســم خورشــیدی - ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز - ســامانه کــد رهگیــری کاالهــای قاچــاق بــه خصــوص قطعــات خــودرو 
کــه بــار دیگــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد را ایــران کــد معرفــی کــرد و 
طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال را تنهــا معطــوف بــه قطعــات خــودرو ندانســت.

مدیـر کل گمـرکات اسـتان یـزد بـا اشـاره بـه افزایـش اختیارات 
کـرد:  اظهـار  داخلـی،  تولیـد  از  حمایـت  بـرای  ایـن گمـرکات 
بـدون  را  خـود  کاالی  می تواننـد  معتبـر  تولیـدی  واحدهـای 
پرداخـت حقـوق ورودی و بـا نگهـداری بخشـی از کاال بـه عنوان 
وثیقـه ترخیـص کننـد .به گزارش ایسـنا، »مهـرداد پیرحیاتی« با 
اشـاره بـه بخشـنامه جدیـد گمرک ایـران، تصریح کرد: براسـاس 
ایـن بخشـنامه در اجـرای جـزء 2 بنـد ت مـاده 38 قانـون رفـع 
موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالی کشـور و به منظور 

حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسـب و کار و تسـهیل در 
تشـریفات گمرکـی بـرای واحدهـای تولیـدی معتبر بـا نگهداری 
بخشـی از کاال بـه عنـوان وثیقـه حقـوق ورودی بـه ایـن گمرکات 

تفویض شـده اسـت .
وی خاطرنشـان کـرد: تعییـن و تشـخیص واحدهـای تولیـدی 
معتبـر و مـواد اولیـه و قطعـات مـورد نیـاز در واحدهـای تولیدی 
بـر اسـاس پروانـه بهره بـرداری مشـروط بـه داشـتن حداقل ۵0 

نفـر کارگـر بیمه شـده اسـت .

اختیارات گمرکات یزد افزایش یافت

2 نمایشگاه تخصصی بین المللی باحضور 110 شرکت داخلی و شماری از کشورهای 
اروپایی و آسیایی در زمینه تولید کاشی، سرامیک، چینی آالت بهداشتی، سنگ های 

تزیینی و همچنین تجهیزات مولد سرما و گرما در محل دائمی نمایشگاه های بین 
اللملی فارس در شیراز گشایش یافت.

 اختـاف قیمت بین کاالیی بازار الستیک درگیر قاچاق 
که رسـمی وارد کشـور شـده 
بـا کاالیـی کـه بطـور قاچـاق وارد 
شـده، بسـیار زیـاد اسـت کـه یکی 
از علـل هـای اصلـی آن تعرفـه باال 
اسـت.تعرفه  بـاال موجـب افزایش 
شـده  قاچـاق  بـه  افـراد  رغبـت 
اسـت، در حالیکـه اگـر دولـت بـه 
تولیدکننـدگان و واردکننـدگان بـه 
ترتیـب سوبسـید و ارز مبادلـه ای 
دو  هـر  بـرای  وضعیـت  بپـردازد، 

گـروه مطلـوب خواهـد شـد.

انجمــن  دبیــر  میرعابدینــی  محمــد 
در  خــودرو  الســتیک  واردکننــدگان 
ــارت  ــت، تج ــگار صنع ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــروه اقتصــادی باشــگاه  و کشــاورزی گ
ــه  ــوان در خصــوص اینک ــگاران ج خبرن
آیــا الســتیک مــی توانــد از طریــق 
شــفافیت  از  کاال  بــورس  رینــگ 
برخــوردار شــود، اظهــار کــرد: در صورت 
انــدازی ســامانه جامــع تجــارت  راه 
کاال توســط وزارت صنعــت معــدن و 
تجــارت اقدامــات بســیار خوبــی در 
ــد واردات  ــازی رون ــفاف س ــتای ش راس
ــر  ــه ب ــود ک ــی ش ــام م ــتیک انج الس
اســاس آن اعــداد تعریــف شــده در 
ــده،  ــه تفکیــک تولیدکنن ایــن ســامانه ب
نــام کمپانــی، کشــور ســازنده، شــرکت 
ســایز  و  الســتیک  نــوع  واردکننــده، 
ــه  ــود. البت ــی ش الســتیک مشــخص م
ــوده  ــر ب ــه ای زمان ب ــر، پروس ــن ام ای
ــر  ــدد صف ــه ع ــاق را ب ــزان قاچ ــا می ام

ــاند. ــد رس خواه
ــورداری برخــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
بورســی  تولیــدی  هــای  شــرکت 
ایــن  در  مناســب  ســود  حاشــیه  از 
آمارهــا  کــرد:  تصریــح  صنعــت 
ــتیک  ــروش الس ــش ف ــان از افزای نش

بــه  نســبت  داخلــی  تولیدکننــدگان 
امــا  داشــته،  گذشــته  ســال  مــدت 
همچنــان شــرکتهای داخلــی اصــرار 
ــه  ــد، درحالیک ــرخ دارن ــش ن ــر افزای ب
ــر در  ــو تای ــده هرکیل ــام ش ــت تم قیم
دیگــر عمــده مناطــق دنیــا ســه دالر 

اســت.
ــی  ــزود: برخ ــه اف ــی در ادام میرعابدین
از برندهــای مطــرح چینــی کــه بــه 
اروپایــی  و  امریکایــی  کشــورهای 
ــده  ــام ش ــت تم ــد، قیم ــادرات دارن ص
را تــا کمتــر از 2.5دالر کاهــش داده 
انــد امــا در مقابــل ایــن عــدد بیــش از 
ــت  ــه قیم ــا توجــه ب ــه ب ــوده ک 4 دالر ب
داخلــی، خطــر  تولیــد  تمــام شــده 
بزرگــی بــرای صنعــت الســتیک کشــور 

ــت. اس
ــا وجــود حاشــیه ســود  ــه گفتــه وی ب ب
چــرا  اینکــه  امــا  فــروش،  مناســب 
دنبــال  بــه  داخلــی  هــای  شــرکت 
افزایــش تعرفــه واردات هســتند هنــوز 
بــرای کارشناســان معلــوم نیســت، زیــرا 
نــازل تریــن برنــد وارداتــی، گران تــر از 
ــد و  ــی رس ــروش م ــی بف ــد داخل تولی
ــری  ــه خط ــر هیچ گون ــن خاط ــه همی ب
ــد. ــی ندارن ــدگان داخل ــرای تولیدکنن ب

 بازار غیر شفاف الستیکی ها 
و جای خالی بازار متشکل

دبیــر انجمــن واردکننــدگان الســتیک 
در خصــوص تاثیــرات کاهــش عــوارض 
واردات بــر تولیــد داخــل و تثبیــت نــرخ 
ارز بیــان کــرد: 32 درصــد تعرفــه واردات 
کاال، 9 درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
ــرای اســتاندارد،  ــری ب ــه گی ــه نمون هزین
داری  انبــار  و  نقــل  و  حمــل  هزینــه 
موجــب مــی شــود تــا قیمــت کاالی یــک 
ــش  ــد افزای ــدود 50 درص ــده ح واردکنن
یابــد، بــه همیــن ســبب بــاال رفتــن 
ــش  ــر افزای ــتقیم ب ــر مس ــه، تاثی تعرف

ــور دارد. ــاق در کش ــزان قاچ می
افــزود:  راســتا  ایــن  در  میرعابدینــی 
بخــش زیــادی از کاالهــا و برندهــای 
موجــود در بــازار کشــور، ثبــت نمایندگــی 
در  هنــوز  متاســفانه  و  انــد  نشــده 
خصــوص جلوگیــری از ورود ایــن دســته 
از کاالهــا اقدامــی صــورت نگرفته اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل اصلــی 
تولیدکننــدگان و واردکننــدگان وجــود 
الســتیک هــای قاچــاق در کشــور بــوده 
ــازار  ــم ب ــم خــوردن نظ ــث بره ــه باع ک
شــده و بــه دنبــال آن مشــکات زیــادی 

ــه  ــود آورده، ادام ــه وج ــروش ب را در ف
داد: اختــاف قیمــت بیــن کاالیــی کــه 
ــی  ــا کاالی ــده ب ــور ش ــمی وارد کش رس
ــاق وارد شــده ، بســیار  ــور قاچ ــه بط ک
ــای  ــل ه ــی از عل ــه یک ــت ک ــاد اس زی

ــاال اســت. ــه ب ــی آن تعرف اصل
ــتیک  ــازار الس ــوول ب ــام مس ــن مق ای
ــش  ــاال موجــب افزای ــه  ب ــت: تعرف گف
شــده  قاچــاق  بــه  افــراد  رغبــت 
اســت، در حالیکــه اگــر دولــت بــه 
بــه  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
ای  مبادلــه  ارز  و  سوبســید  ترتیــب 
بپــردازد، وضعیــت بــرای هــر دو گــروه 

مطلــوب خواهــد شــد.

آگهی مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 
)نوبت اول(

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

شــهرداری ماهــان بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 26 در نظر 
دارد نســبت بــه فــروش تعــدادی از قطعــات زمیــن در شــهرک خواجــوی جنوبــی 
ــد  ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ــد . ل ــدام نمای ــرقی اق ــی ش ــهید رجائ ــهرک ش و ش
حداکثــر تــا تاریــخ 96/9/4 جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری مراجعــه 

و پیشــنهادات خــود را تــا تاریــخ فــوق تحویــل شــهرداری ماهــان نماینــد.

مالک اژدری شهرداری ماهان

آگهی مزایده فروش زمین
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در این صفحه برای اطاع از مهم ترین خبرهای دیگر 
استان ها صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه »اصفهان زیبا«از حضور 70 
کشور در کنفرانس پارک های علوم فناوری 

اصفهان خبر داد. 

روزنامه »پیام سپیدار« طالقان را 
شهر بدون کتابخانه البرز معرفی کرد.

روزنامه »مهد تمدن« از آغاز هفته 
جلوه نمایی فناوری در نمایشگاه بین المللی 

تبریز خبر داد. 

روزنامه »شهرآرا« در گزارشی به فرهنگ 
سازی و آموزش الزمه شهر هوشمند پرداخت. 

روزنامه »تماشا« در گزارشی به  
موقعیت طای سرخ در فارس  پرداخت. 

روزنامه »خبر شمال« در گزارشی 
به میزبانی 40 نقطه از مازندران برای نمایشگاه 

کتاب خبر داد. 

روزنامه »باختر« در گزارشی به آزاد راه 
همدان - کرمانشاه پرداخت.  

روزنامه »صبح ساحل« از ناچیز 
بودن سهم زنان هرمزگانی در عرصه مدیریتی 

خبر داد. 

روزنامه »دریا« از شیرین سازی آب 
دریا به عنوان راهبرد اصلی تامین آب هرمزگان 

خبر داد .

روزنامه »خراسان جنوبی«
از حمایت تولید شیر و پرورش شتر در سرایان 

خبر داد. 

روزنامه »کاغذ وطن« در گزارشی به 
توزیع دوهزار کتاب در هفت شهرستان جنوبی  

پرداخت .

روزنامه »خراسان شمالی«
از انتصاب نخستین زن دهیار اهل سنت در 

خراسان شمالی خبر داد . 

اصفهان

البرز

آذربایجان
 شرقی

مشهد

فارس

مازندران

کرمانشاه

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی

پیام دیروز
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نگاه

عکس نشنال جئوگرافیک یک پسربچه را در حال بازی با یک گوساله در مغولستان مرکزی نشان می دهد.اولین مسابقه فوتبال ایران در زمان احمدشاه قاجار        مشرق نیوز

زمین لرزه ای به بزرگی7.2ریشتر ساعت 21 و 48 دقیقه و 16 ثانیه شامگاه یکشنبه 
به ثبت رسیده است.این زمین لرزه در 5 کیلومتری ازگله، 25 کیلومتری تازه آباد،37 
کیلومتری باینگان، 112 کیلومتری سنندج و 122 کیلومتری کرمانشاه روی داده است.

عکس ها از ایرنا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بین الملل

روزنامـه 8 صبح بـه بررسـی اقدامـات دولت 
وحدت ملی افغانسـتان پس از گذشـت سـه و نیم 

سـال از عمر آن پرداخته اسـت.

روزنامــه گاردیــن در شــماره روز دوشــنبه 
ــوا از  ــون و گ ــترک جانس ــه مش ــه نام ــود ب خ
وزیــران دولــت تــرزا مــی بــه او پرداخته اســت.

مهمتریـن  در  ان  ان  سـی  خبرگـزاری 
خـود بـه زلزله یکشـنبه شـب غـرب ایـران و عراق 
پرداختـه اسـت. ایـن زلزلـه 200 کشـته برجـای 

گذاشـته اسـت.

روزنامـه نیویـورک تایمز اعـام کرده 
اسـت کـه ترامـپ بـرای رهبران آسـیا یـک پیام 
فرسـتاد: »ملتها باید در برابر کره شـمالی متحد 

شوند«.

ــرده  ــام ک ــه اع ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
ــه ایــران و عــراق صدهــا کشــته و  اســت کــه زلزل
هــزاران زخمــی برجــای گذاشــته اســت. دویچــه 
ولــه مدعــی اســت انتشــار گازهــای گلخانــه ای در 

ــه اســت. حــال افزایــش یافت

ــه  ــت ک ــر زده اس ــار تیت ــه االخب روزنام
»ســعد الحریــری بازمــی گــردد؟« در پاکاردها 
ــده  ــو هســتیم« دی ــر ت ــا منتظ شــعارهای »م

مــی شــود.

خبرگــزاری اســپوتنیک ضمــن پرداختن 
ــران و عــراق و کشــته شــدن 328  ــه ای ــه زلزل ب
ــی  ــرزا م ــتعفای ت ــال اس ــه احتم ــر در آن، ب نف

پرداختــه اســت.

یورونیوز زلزلـه ایران و عـراق را حادثه ای 
مرگبـار اعـام کـرده اسـت. یورونیـوز بـه اولین 
مصاحبـه حریری بعـد از اسـتعفایش پرداخته 
اسـت. حریـری گفتـه اسـت که بـه زودی برای 

تاییـد اسـتعفایش به لبنـان باز مـی گردد.

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــه انتشــار ویروســی  ــود ب ــر خ ــن خب در مهمتری
ــس  ــز انگلی ــک بارکلی ــزار بان ــرم اف ــی در ن روس
ــد وارد  پرداختــه اســت. ایــن ویــروس مــی توان

ــز شــود. ــک نی سیســتم مشــتریان بان

خبرگــزاری فرانــس 24 بــه یکســالگی 
فرانــس  در  بــه کنســرتی  داعــش  حملــه 
ــای  ــته برج ــا کش ــه دهه ــن حمل ــت. ای پرداخ
ــات  ــی اقدام ــه بررس ــس 24 ب ــت. فران گذاش
ــه اســت. ــود شــرایط پرداخت ــرای بهب پلیــس ب

خبرگــزاری شــین هــوا ضمــن پرداختــن 
ــه ایــران و عــراق، از افتتــاح پارلمــان اردن  ــه زلزل ب
توســط عبــدهللا دوم، پادشــاه ایــن کشــور پرداختــه 

اســت.

خبرگـزاری رویتـرز در سـر صفحه خـود به 
زلزلـه ایران و عراق پرداخته اسـت. رویترز مدعی 
اسـت کـه ایـن زلزله بیـش از 300 کشـته برجای 

گذاشـته است.

افغانستان

انگلستان

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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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 ورزش4 تیم ملی كرواسی در مجموع با برتری ۴-1 مقابل یونان
و سوییس با برتری 1-0 مقابل ایرلند شمالی مسافران روسیه شدند.

کرماني ها به دنبال خروج موقت از بحران
در هفته سيزدهم ليگ يك فوتبال كشور

ــگ  ــای لی ــت ه ــیزدهم رقاب ــه س هفت
امــروز در شــهرهای مختلــف  یــك 
ــه  ــد و س ــی رس ــام م ــه انج ــور ب كش
ــك  ــچ ی ــه هی ــان ك ــتان كرم ــم اس تی
ــن  از آن هــا شــرایط مناســبی را در ای
ــل  ــد، در مقاب فصــل ســپری نمــی كنن
دنبــال كســب  بــه  حریفــان خــود 
نتیجــه و خــروج موقــت از بحــران 

هســتند.

مس با ماشین به كورس 
برمی گردد؟

ــه  ــت هفت ــان در هش ــس كرم ــم م تی
ــرده  ــود را ب ــازی خ ــا دو ب گذشــته تنه
نتایــج سینوســی ســبب  و همیــن 
افزایــش اختــاف امتیــاز مــس بــا 
ــت. ــده اس ــین ش ــای باالنش ــم ه تی

ــل  ــته در مقاب ــه گذش ــا هفت ــی ه مس
تیــم صدرنشــین نفــت مسجدســلیمان 
شكســت خوردنــد و حــاال بــرای جبــران 
چــاره ای جــز كســب امتیــازات كامــل 
و  ندارنــد  ســازی  ماشــین  مقابــل 

ــت  ــرد، وخام ــر از ب ــه ای غی ــر نتیج ه
ــس  ــی م ــرایط بحران ــه ش ــتری ب بیش

ــی بخشــد. م
در مقابــل ماشــین ســازی تنهــا پــس 
ــر،  ــگ برت ــور در لی ــل حض ــك فص از ی
ــك  ــگ ی ــه لی ــددا ب ــل مج ــن فص ای
ــخه  ــای كار نس ــا اینج ــا ت ــته ام بازگش
تیــم  ایــن  بــرای  خطیبــی  رســول 
ــازی  ــین س ــوده و ماش ــفابخش نب ش
بــا 13 امتیــاز در رده ســیزدهم جــدول 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
تیــم تبریــزی در ابتــدای فصــل حتــی 

تــا مــرز انحــال هــم پیــش رفــت امــا 
زنــوزی مالــك متمــول گســترش فــوالد 
تبریــز مالكیــت ماشــین ســازی را نیــز 

برعهــده گرفــت.

نتوركرها پسته به سوغات 
می برند یا امتیاز؟!

دو باخــت متوالــی آن هــم بعــد از 
پیــروزی در دربــی بــه شــدت تیــم علی 
ســامره را تحــت فشــار قرار داده اســت. 
مــس رفســنجان ســه هفتــه پیــش در 
ــل مــس كرمــان پیــروز شــد امــا  مقاب
ــل نســاجی  ــی مقاب دو شكســت متوال
و بــرق جدیــد شــیراز بــرای آن هــا 
ــاال  ــم ح ــن تی ــت شــده اســت و ای ثب
بــا 14 امتیــاز و یــك بــازی كمتــر در رده 

ــم اســت. دوازده
ــی  ــبتا خوب ــت نس ــادران وضعی ــا ب ام
حتــی  و  داشــته  فصــل  ایــن  در 
ــور  ــدول حض ــدر ج ــه در ص ــد هفت چن
داشــت. باشــگاهی كــه بــه خاطــر 

بازاریابــی  حــوزه  در  فعالیت هایــش 
شــبكه ای در تمــام شــهرها طرفــداران 
پشــتوانه  از  و  دارد  را  خــود  خــاص 
ــت.  ــوردار اس ــم برخ ــی ه ــی خوب مال
ایــن تیــم بــا 20 امتیــاز در رده پنجــم 

اســت.

جنگ وینگو و دستنشان
در تاالب

ــه  ــذاب هفت ــای ج ــازی ه ــی از ب یك
تحــت  هــای  تیــم  تقابــل  قطعــا 
نــادر  و  بگوویــچ  وینگــو  هدایــت 
ــن  ــای ای ــم ه ــت. تی ــان اس دستنش
دو ســرمربی معمــوال هــر ســال رقابــت 
نزدیكــی بــرای صعــود بــه لیــگ برتــر 

ــد. دارن
گل گهــر هفتــه گذشــته بــا بــرد در اراك 
فشــار كمتــری را روی دوش دارد امــا 
ــت و  ــر باخ ــه فج ــیراز ب ــوان در ش مل
حــاال بــه دنبــال پیــروزی خانگــی 

اســت.

مــورد خــاص دیــدار مــس و ماشــین ســازی 
حضــور مهــرداد بایرامــی در تركیــب تیــم تبریــزی 
اســت. بایرامــی در ابتــدای فصــل ابتــدا بــا مــس 
ــات  ــور در تمرین ــدون حض ــا ب ــت ام ــرارداد بس ق
ــز و ماشــین ســازی  ــاره ســر از تبری ــه یكب مــس ب
ــازی  ــین س ــا ماش ــرارداد ب ــد ق ــه عق در آورد. البت
بــرای ایــن بازیكــن تبعاتــی نیــز بــه همراه داشــت 
و بایرامــی بــا شــكایت باشــگاه مــس هفتــه هــای 

ــا محرومیــت ســپری كــرد. ــی را ب ابتدای

فوتبالفوتبال
رونــد نزولــی تیــم مــس 
هفته هــای  در  کرمــان 
بــروز  ســبب  گذشــته 
در  زیــادی  شــایعات 

اطــراف باشــگاه مــس شــده اســت.
ــرات  ــه تغیی ــده ب ــرح ش ــایعات مط ــی از ش یک
ــاص  ــس اختص ــگاه م ــت باش ــطح مدیری در س
ــرات  ــا از تغیی ــانه ه ــی رس ــی برخ ــت و حت داش
احتمالــی در صــورت عــدم کســب نتیجــه در بــازی 

ــد. ــر دادن ــل ماشــین ســازی خب مقاب
ــا واکنــش باشــگاه مــس  ــه ب ــه البت موضوعــی ک
همــراه شــد و کانــال تلگــرام باشــگاه بــا تکذیــب 
ــه  ــرح اینگون ــه ط ــرد ک ــام ک ــایعات اع ــن ش ای
مســائل تنهــا جوســازی در آســتانه بــازی ماشــین 

ســازی اســت.
ــه نظــر می رســد کــه ایــن موضــوع در حــد  امــا ب
شــایعه باقــی بمانــد و بعیــد اســت تــا نیــم فصــل 

چــه روی نیمکــت و چــه روی صندلــی مدیریــت 
باشــگاه تغییراتــی صــورت گیــرد.

ــدون شــک  تغییــرات در ایــن مقطــع حســاس ب
زمــان زیــادی از مــس خواهــد گرفــت و مســی ها 
ــرای  ــان ب ــه امیدهایش ــد ک ــت ندارن ــا دوس اص

ــازد. صعــود رنــگ بب
در صــورت تــداوم نتایــج ضعیــف، بهتریــن زمــان 
بــرای تغییــرات در نیــم فصــل اســت کــه فرصــت 
ــته  ــود داش ــا وج ــش ضعف ه ــرای پوش ــی ب کاف

باشــد.
امــا در حالــی از دکتــر قرایــی، عضــو هیــات 
ــی  ــه اصل ــوان گزین ــه عن ــره باشــگاه مــس ب مدی
ــا رد  ــه وی ب ــود ک ــرده می ش ــام ب ــی ن مدیرعامل
ــه  ــت: عاق ــا گف ــام م ــه پی ــا ب ــت ه ــن صحب ای
ــدارم و  ــه مســائل ن ــه اینگون ــه دامــن زدن ب ای ب
تمــام ســعی و تمرکــز مــن روی موفقیــت مــس 

ــت. ــان اس ــردم کرم ــادی م و ش

ــوز  ــدور مج ــه ص کمیت
حرفــه ای فدراســیون 
ــدور  ــرای ص ــال ب فوتب
ای  حرفــه  مجــوز 
ــژه  ــه وی ــر و ب ــگ برت ــای حاضــر در لی ــم ه تی
لیــگ  آینــده  فصــل  در  ایــران  نماینــدگان 
قهرمانــان آســیا تشــکیل جلســه داد و در ايــن 
ــدگان  ــدارک نماین ــی م ــس از بررس ــه پ جلس
ایــران در فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان در 
نهایــت باشــگاه نفــت تهــران موفــق نشــد 
مجــوز حضــور در ایــن مســابقات را بــه كســب 
كنــد و ذوب آهــن اصفهــان جانشــین ایــن 
باشــگاه در فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان شــد.

اســتقال  پرســپولیس،  ترتیــب  ایــن  بــه 
آهــن  ذوب  و  تبريــز  تراکتورســازی  تهــران، 
اصفهــان چهــار نماینــده ایــران در فصــل آینــده 
لیــگ قهرمانــان خواهنــد بــود کــه در تاریــخ 15 

ــا مشــخص خواهــد  ــه آنه ــف قرع ــاه تکلی آذرم
فصــل گذشــته  اصفهــان  آهــن  ذوب  شــد. 
ــا  ــت و ب ــرار گرف ــر ق ــگ برت ــارم لی در رده چه
ــت اول  ــران اولوی ــت ته ــذف نف ــه ح ــه ب توج
فدراســیون بــر اســاس اساســنامه AFC بــرای 
ــه توانســت  ــود ک ــان ب ــگ قهرمان حضــور در لی
مجــوز حرفــه ای ســازی را کســب کنــد و حــاال 
ــاز  ــد ب ــی توان ــی آف م ــه پل ــور از مرحل ــا عب ب
هــم حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا را تجربــه 

ــد. کن
ــای  ــی روزه ــز ط ــیا نی ــال آس ــیون فوتب فدراس
هــا  تیــم  ایــن  مــدارک  وضعیــت  آینــده 
نظــر  و  رای  امــا  خواهــد کــرد  بررســی  را 
فدراســیون فوتبــال بــرای صــدور مجــوز حرفــه 
ــال  ــیون فوتب ــر فدراس ــده نظ ــن کنن ای، تعیی

ــود. ــد ب ــیا خواه آس

تغییرات در مدیریت مس شاید
در نیم فصل

نفت تهران از ليگ قهرمانان آسيا 
حذف شد

حضور بانوان در تمرين استقال در جزيره 
كيش. طبق هماهنگی مسووالن ورزشگاه 
المپیک کیش خانم ها توانستند از پشت اتفاق 

شیشه ای جایگاه ویژه این استادیوم تمرین 
استقال را از نزدیک تماشا کنند

بهنام برزای هافبك تازه وارد استقال زمانی که در 
تمرين تيمش با فرزند سرور جپاروف روبرو شد، با 

او کشتی گرفت

هواداران یونایتد در هفته های اخیر به انتقاد لوكاكو 
مهاجم تیمشان پرداختند که حتی واکنش مورینیو را 

نیز به دنبال داشت. لوكاكو بعد از گلزنی در دیدار دوستانه 
مقابل مكزیك با تشکر از »هواداران واقعی خود«، به هواداران 

منچستریونایتد که در این مدت از او انتقاد کردند طعنه زد

جدول

میاد بحرینی
خبرنگار / پیام ما

نتایج هفته دوازدهم لیگ یک
 ماشین سازی تبریز 2-1 شهرداری ماهشهر

مس رفسنجان 1-2 برق جدید شیراز   

صبای قم 0-1 اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان 2-1 مس کرمان

بادران تهران 1-0 نساجی مازندران

آلومینیوم اراک 0-1 گل گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران 1-0 راه آهن تهران

ایران جوان بوشهر 2-1 شهرداری تبریز

فجر سپاسی شیراز 2-1 ملوان بندرانزلی

برنامه بازی های لیگ یک
هفته سیزدهم
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 نساجی مازندران - صبای قم 

مس رفسنجان - بادران تهران 

راه آهن تهران - آلومینیوم اراک 

شهرداری تبریز - خونه به خونه مازندران

ملوان بندرانزلی - گل گهرسیرجان 

مس کرمان - ماشین سازی  تبریز 

برق جدید شیراز - نفت  مسجدسلیمان 

اکسین البرز - فجر سپاسی شیراز 

شهرداری ماهشهر - ایران جوان بوشهر

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته دوازدهم

چهارشنبه 24 آبان 1396

 گسترش فوالد - استقال خوزستان 

پیکان - صنعت نفت آبادان

 دوشنبه 29 آبان 1396 

سپیدرود رشت - ذوب آهن 

سپاهان - تراکتورسازی 

سیاه جامگان - استقال 

نفت تهران - سایپا 

فوالد - پارس جنوبی جم 

پرسپولیس – پدیده

هفته سیزدهم
جمعه 3 آذر 1396

تراکتورسازی - سپیدرود رشت 

پدیده - نفت تهران 

استقال خوزستان - پیکان 

صنعت نفت آبادان - سپاهان 

شنبه 4 آذر 1396 

پارس جنوبی جم - پرسپولیس 

سایپا - سیاه جامگان 

ذوب آهن - فوالد 

استقال - گسترش فوالد

هفته چهاردهم
پنجشنبه 9 آذر 96 

پیکان تهران - استقال تهران

فوالد خوزستان - سپیدرود رشت

فوالد مبارکه سپاهان - استقال خوزستان

گسترش فوالد تبریز – سایپا تهران

جمعه 10 آذر 96 

سیاه جامگان مشهد – پدیده خراسان

نفت تهران - پارس جنوبی جم

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان
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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- برادر عرب - نوشــیدن - شیفته 

و عاشق
2- متجــدد - عبادتی که به تنهایی 
به جا آورده شــود - تصرف در مالی

3- دنیا و آخرت - یاشــماق - کاه 
روستایی

4- رفوگــر - گوناگونی - لبخند زدن
5- از نــام های قرآن مجید - 

شیرینی
6- قاطــع و نافذ - بزدل - بزرگ 

و مهتر
7- نجات یافته - فیلســوف 

انگلیســی قرن بیستم - واحد پول 
رومانی

8- حــرف فاصله - تغییر دامنه 
فرکانس یک موج بر حســب موج 

دیگر - وسط
9- گنجشــک - تازه و جدید - 

عنوان اشــرافی برای زنان اروپایی
10- محل نشســتن - صلح و 

ســازش - خوار و ذلیل

11- میوه تلخ و شــیرین - ثقیل
12- کثــرت - صدای خنده بلند - از 

شاهنامه پهلوانان 
13- هر که شــد ... دل در حرم یار 

بمانــد - نیرو دهنده - تهیه کردن
14- زنــده - ایالتی در آمریکا - هم 

پیمان شدن
15- ســردار نامی معتصم عباسی - 

پاگن - چای خارجی!

عمودی 
1- نویســنده فرانسوی رمان »کوه 

رحم« - محو کردن
2- شــهری در استان خراسان 

رضــوی - هدایت الکتریکی - الغر
3- مجموعه باورهای ناشــی از 

نادانی و ترس از امور ناشــناخته - از 
دزدان

4- تــوپ چوگان - صمغ - کبر و 
غرور

5- ارســال توپ به بازیکن خودی در 
فوتبــال - رنگین کمان - از درختان
6- ســودای ناله - ذره ای بدون بار 

الکتریکی - اشاره
7- متین - افســار - عالم غیرمادی

8- ایســتادگی در برابر دشمن - 
شــعر گفتن - داد و فریاد

9- پرســتار خارجی - چند حس - 

سرایت کردن
10- شــکمو - اشیای ساخته شده از 

نقره - ضمیر سوم
11- امتداد و کشــش - نوعی 

شیرینی - تمایل

12- صــورت خیالی - لطافت - از 
انجیل های معتبر

13- خودمختار - پیر و ســالخورده
14- اندک - از نام های پســرانه - 

ابزار و وسایل

15- همنشــین - سیاستی در 
کشــورداری مبتنی بر ندادن امتیاز به 

هیچکــدام از دول خارجی مقتدر.

جدول شماره ۱۰۳۸

سودوکو شماره ۱۰۳۸

پاسخ سودوکو شماره ۱۰۳۷

ــه از ســرخ  ــی اســت ک ــی مکزیک کســادیا غذای
کــردن دو نــان تورتیــا و مــواد بیــن آنهــا تهیــه 
ــه  ــا گزین ــان ه ــی ن ــواد میان ــرای م ــود. ب می ش
هــای زیــادی وجــود دارد. کســادیای تــن ماهــی 
و لوبیــا طعــم خیلــی خوبــی دارد و راحــت تهیــه 
ــی و  ــن ماه ــی آن ت ــواد اصل ــون م ــود، چ میش
ــاده  ــه صــورت آم ــه ب ــا هســتند ک ــوراک لوبی خ
دردسترســند. بــا اســتفاده کمتــر از روغــن و پنیر 
ــا را  ــن ماهــی و لوبی ــذا، کســادیای ت ــن غ در ای
ــرب  ــم چ ــوی و ک ــالم، مق ــی س ــوان غذای میت

دانست.
ــا کمــی روغــن چــرب  ــه ای را ب ــه: تاب طــرز تهی
ــا داغ شــود.  ــد ت ــرار دهی کنیــد و روی شــعله ق
پیــاز را کامــاً خــرد کنیــد و داخــل تابــه بریزیــد. 
ســیر را نیــز داخــل تابــه رنــده کنیــد. ســیر و پیاز 
را تفــت بدهیــد تــا کمــی طایــی رنــگ شــوند و 
بــوی پیــاز و ســیر داغ را حــس کنیــد. نیمــی از 

پیاز و سیر داغ را داخل تابه دیگری بریزید.
ــدد  ــد. 5 ع ــرد کنی ــویید و خ ــبز را بش ــدو س ک
قــارچ را نیــز خــوب خــرد کنیــد. در یکــی از تابــه 
هــا کــدو ســبز، قــارچ ، نمــک و فلفــل را بریزیــد 
ــه  ــر را اضاف ــای برت ــرو لوبی ــری کنس ــه دیگ و ب
کنیــد. هــر دو تابــه را روی حــرارت قــرار دهیــد 
ســس  و  شــود  تبخیــر  ســبزیجات  آب  تــا 

خوراک لوبیا کاماً غلیظ شود.
ــا آووکادوی  ــر را ب ــی برت ــن ماه ــه ای ت در کاس
ــد.  ــوط کنی ــکا مخل ــک و پاپری ــده، نم ــرد ش خ
ــه صــورت رشــته هــای  ــز ب ــه ای را نی ــر ورق پنی

باریک خرد کنید و کنار بگذارید
کــف یکــی از تابــه هــا را بــا روغــن زیتــون چــرب 

کنیــد. یــک نــان تورتیــا )از هــر نــان تخــت گــرد 
ــف  ــد( ک ــتفاده کنی ــد اس ــم میتوانی ــری ه دیگ
ــه بگذاریــد. تعــدادی از رشــته هــای پنیــر را  تاب
روی نــان بریزیــد. بعــد بــه ترتیــب مقــداری از 
مخلــوط تــن ماهــی، لوبیــا، قــارچ و کــدو ســبز و 
ــان  ــک ن ــر ی ــد. در آخ ــر بریزی ــر پنی ــی دیگ کم
دیگــر روی مــواد بگذاریــد و کمــی روی آن فشــار 
بیاوریــد. بعــد از یکــی دو دقیقــه کســادیا را 
برگردانیــد و ســمت دیگــر آن را هــم ســرخ کنید. 
ایــن کار را بــرای بقیــه مــواد هــم تکــرار کنیــد تــا 
شــود.  آمــاده  شــما  کســادیای  پنــج  هــر 
کســادیای تــن ماهــی و لوبیــا را بــا ماســت یــا 

سس مورد عاقه خود سرو کنید

کسادیای
تن ماهی و لوبیا

نام بعضی نفرات ، رزق روحم شده است ، وقت هر دلتنگی
سویشان دارم دست 
جراتم می بخشد 
روشنم می دارد 
نیما یوشیج 

طالع بینی روزآیا می دانید

ــود را  ــار خ ــه رفت ــت ك ــه اس ــروز عاقان ــن: ام فروردی
همیشــه  بــه  نســبت  چــرا كــه  كنیــد،  تــر  مایــم 

شده اید. پرخاشگرتر 
ــد خونســردی خــود را  ــروز نتوانی ــت: شــاید ام اردیبهش
حفــظ كنیــد، چراكــه فكــر می كنیــد بــه آخــر خــط 
ــی  ــدازه كاف ــه ان ــه ب ــد ك ــر می كنی رســیده اید. شــما فك

كرده اید. صبر 
كــه  معكــوس  و  وارونــه  تغییــری  بــرای  خــرداد: 
مســیر  در  صحیــح  ارتباطــی  هــای  راه  می توانــد 

خودشــان را متوقف كند آماده می شود.
ــان  ــر: شــاید شــما امــروز از برآوردهــای نتایــج كارت تی
راضــی نباشــید، بنابرایــن نهایــت كاری كــه از دســتتان 
بــر می آیــد را انجــام دهیــد تــا امضــا كــردن یــك 

قرارداد جدید را بــه تعویق بیندازید.
مــرداد: شــما امــروز اعتقــاد داریــد كــه خیلــی خــوب و 
االن  حرف هایــی كــه  امــا  زده ایــد،  حــرف  درســت 
ــران  ــراری دادن دیگ ــث ف ــت باع ــن اس ــد ممك می زنی

شود
ــده و  ــچ برن ــال حاضــر هی ــه درح ــرای اینك ــهریور: ب ش
بــرای  آن کــه  جــای  بــه  نــدارد.  وجــود  بازنــده ای 
ــته  ــكاری داش ــران هم ــا دیگ ــد، ب ــاش كنی ــروزی ت پی
ــده  ــد برن ــا همــكاری و تعــاون همــه می توانن باشــید. ب

باشند.
ــد كــه چــه  ــان هــم ندانی ــی اگــر شــما خودت ــر: حت مه
امــروز  آنهــا  زده ایــد،  دیگــران  بــه  حرف هایــی 
می خواهنــد راهنمایــی وهدایــت شــما را بــه عهــده 

بگیرند.
باشــید!!  مواظــب حرف هایــی كــه می زنیــد  آبــان: 
ــران  ــش دیگ ــام بخ ــد اله ــما می توانی ــه ش ــرای اینك ب

برای فعالیت هایشــان باشید.
بــه  نســبت  مدت تــان  بلنــد  اهــداف  امــروز  آذر: 
همیشــه برایتــان اهمیــت بیشــتری پیــدا كرده انــد، 

امــا لزومــی ندارد كه آنها حتمًا واقع بینانه باشــند
یــك  بتوانیــد  اینكــه  از  بیشــتر  امــروز  شــما  دی: 
ــد  ــد می توانی ــرا كنی ــده را اج ــرو و برن ــتراتژی پیش اس

بــه راحتی آن را خلق كنید. 
بهمــن: اگرچــه شــما فــرد آینــده نگــری هســتید، امــا 
ظاهــرًا نمی تواینــد از وقت هــای آزاد خــود اســتفاده 

كرده و به مســافرت یــا پیك نیك بروید.
اســفند: شــما امــروز وقتــی وارد بحثــی می شــوید كــه 
ــان  ــد خودت ــراری بودی ــون ازش ف ــل طاع ــه مث همیش

هم شــگفت زده خواهید شد. 

 آیــا مــی دانیــد دوئــل در پاراگوئــه 
ــن  ــه طرفی ــرطی ک ــه ش ــت ب آزاد اس

خون خود را بر گردن بگیرند؟
 آیــا مــی دانیــد هــر بــار کــه یــک 
تمبــر را میلیســید 10.1 کالــری انــرژی 

مصرف می کنید؟
 آیــا مــی دانیــد فورییــه 186۵ 
تنهــا زمانــی بــود کــه مــاه کامــل 

نشد؟
ــه  ــن جمل ــد کوتاهتری ــا میدانی  آی
 I am انگلیســی  زبــان  در  کامــل 

است؟
 آیــا مــی دانیــد اگــر یــک ماهــی 
ــرار  ــک ق ــاق تاری ــک ات ــز را در ی قرم
ســفید  رنگــش  دهیــد، کــم کــم 

می شود؟
 آیــا مــی دانیــد کوتــاه تریــن 
جنــگ در ســال 1896 بیــن زانزیبــار و 
طــول  دقیقــه   38 انگلســتان کــه 

کشید؟
نفــت   %۷0 دانیــد  مــی  آیــا   
کانــال  از  خاورمیانــه  اســتخراجی 

سوئز می گذرد؟
 آیــا مــی دانیــد مشــاور وزیــر 

بازرگانی امریکا یک ایرانی است؟
ــان،  ــم یون ــام قدی ــد ن ــا میدانی  آی
ــدای  ــوس خ ــه از هلی ــاس برگرفت ه

خورشید بوده است؟
قورباغــه  فقــط  می دانیــد  آیــا   

های نر قور قور می کنند؟
قدیمــی  نــام  دانیــد  مــی  آیــا 

اندونزی ، هندهلند بوده است؟
ایــران  دانیــد کشــور  مــی  آیــا 
ــن کشــور وســیع دنیاســت؟ هفدهمی
آیــا مــی دانیــد مــرد در قیــاس بــا 
را  ریزتــرى  حــروف  مى توانــد  زن 
ــر از  ــنوایى زن بهت ــی ش ــد. ول بخوانن

مرد است؟
آآیــا مــی دانیــد 28% قــاره آمریــکا 
دســت نخــورده اســت. ایــن میــزان در 

مورد آفریقاى شمالى 38% است؟
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سهراب پورناظری تور کنسرت های خود با نام »نواهای باقی مانده« را در شرق 
امریکا اجرا خواهد کرد. این تور موسیقایی از بیستم آبان ماه آغاز شد و در 

شهرهای مختلف آمریکا ادامه دارد.

فیلمخبر
مرضیه برومند از شـهردار 
جدیـد تهـران درخواسـت 
ادامـه  در  تـا  کـرد 
پایتخـت،  پیشـین  شـهردار  قبلـی  همکاری هـای 
اقداماتـی بـرای سـاخت »خانـه عروسـک« انجـام 
دهـد. مدیـر خانـه عروسـک در گفت وگویی با ایسـنا 
دربـاره آخرین وضعیت سـاختمان »خانه عروسـک« 
بـرای  مکانـی  دنبـال  بـه  بـود  بیـان کـرد: مدت هـا 
تمرکـز و گردهـم آوردن بچه هـای عروسـکی بودیـم 
کـه از آِن خودشـان باشـد تـا اگر جلسـه یا مراسـمی 
امتحـان  را می خواهنـد  تجربـه جدیـدی  یـا  دارنـد 
کننـد یـا بـرای تمریـن بـه مکانـی نیـاز دارنـد بتوانند 
از آن اسـتفاده کـرده و حتـی نمایـش هـم بـه اجرای 
عمومی برسـانند. این موضوع حداقل از 10 سـال قبل 
پیگیـری می شـد که در نهایـت در دوره مدیریت قبلی 

شـهرداری تهـران زمینـی را با همکاری آقـای قالیباف 
در اختیـار گرفتیـم. وی افـزود: اما متأسـفانه به دلیل 
هزینه هـای بـاال نتوانسـته ایم ایـن زمیـن را بسـازیم، 
چـون دسـت کم چهار تـا پنج میلیـارد تومـان بودجه 
نیـاز اسـت کـه سـاختمان احـداث و تبدیـل بـه خانه 

عروسـک شـود.
دبیـر جشـنواره تئاتـر عروسـکی ادامـه داد: همچنین 
بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا در خانـه عروسـک، موزه 
عروسـک هـم راه انـدازی شـود. البتـه در مکان هـای 
دیگـری به صـورت پراکنده موزه های عروسـک ایجاد 
شـده اسـت مثـل آنچـه آقـای غریب پـور راه انـدازی 
کردنـد کـه البتـه ایـن مـکان فقـط بـرای نگهـداری 
عروسـک های مربـوط بـه آثـار خـود آقـای غریب پور 
اسـت و همچنین موزه ملل که بیشـتر عروسـک های 
اسـباب بازی و تزیینـی را بـه نمایش گذاشـته اسـت. 
نمایشـی،  عروسـک های  بـر  عـاوه  میـان  ایـن  در 
تلویزیونـی و سـینمایی زیـاد که جزو خاطـرات مردم 
هسـتند و بایـد نگهـداری شـوند، بسـیاری از آن ها یا 
پوسـیده یـا از بیـن رفته انـد چـون جـای مخصوصـی 

بـرای نگهـداری آن هـا وجود نـدارد.

ــی  ــی« فیلم ــازی مال »ب
بــه جــای  اســت کــه 
ــای  ــه پول ه ــم »هم فیل
ــن  ــازی کوی ــا ب ــا« ب دنی
اسپیســی بــه عنــوان فیلــم اختتامیــه جشــن 
ــت. ــده اس ــاب ش ــکا انتخ ــم آمری ــه فیل موسس

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ورایتــی، در 
حالــی کــه فیلــم ریدلــی اســکات بــا عنــوان »همــه 
ــازی کویــن اسپیســی در  ــرای ب پول هــای دنیــا« ب
آن از نمایــش در بخــش اختتامیــه جــش ســاالنه 
موسســه فیلــم آمریــکا بیــرون کشــیده شــد، اکنون 
اعــام شــده »بــازی مالی« ســاخته آرون ســورکین 
بــه جــای ایــن فیلــم بــه عنــوان فیلــم اختتامیــه 

ــود. ــش داده می ش نمای
ــار  ــای انتش ــرای پیامده ــکات ب ــی اس ــم ریدل فیل

ــن  ــی کوی ــوءرفتار جنس ــر س ــی ب ــی مبن خبرهای
ــد. ــذف ش ــه ح ــن برنام ــی از ای اسپیس

ــاره مشــکات جنســی  ــی رپ درب ــای آنتون ــا ادع ب
کویــن اسپیســی، در نهایــت تعجــب چندیــن نفــر 
دیگــر زبــان بــه اعتــراض علیه ایــن بازیگــر هالیوود 
ــه  ــاره ســتاره ســابق ســریال »خان گشــودند و درب
ــه  پوشــالی« شــکایت های خــود را مطــرح کردند.ب
دنبــال همــه ایــن حرف هــا کمپانــی ســونی فیلــم 
ــم  خــود را از مراســم جشــن ســاالنه موسســه فیل
آمریــکا بیــرون کشــید. ایــن کار بــا نظــر تاییدآمیــز 
ریدلــی اســکات مواجــه شــد و ایــن کارگــردان تــا 
آنجــا پیــش رفــت کــه اعــام کــرد حتــی اسپیســی 
را نیــز از ایــن فیلــم حــذف می کنــد و از کریســتوفر 
ــده،  ــه ش ــه گرفت ــی ک ــاره در صحنه های ــر دوب پام

اســتفاده خواهــد کــرد.

خانه عروسک هنوز 
در اقدام ساخت 

»بازی مالی« جای 
»همه پول های دنیا « را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
آسوشیتدپرس، دونالد ساترلند، آنیس وردا، 

چارلز برنت، اوون رویزمن چهار هنرمندی بودند که 
اسکار افتخاری ۲۰۱۸ را دریافت کردند.

رمان »اتحاد سایه ها« نوشته وی.ای. شواب با 
ترجمه محمد جوادی توسط انتشارات کتابسرای 

تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.

دو فیلم ایرانی »خانه ای در خیابان چهل و 
یکم« و »سینما –نیمکت« طی یک ماه آینده 

در دانشگاه »لوزان« به نمایش در می آیند.

ــه  ــرا رســیدن هفت ــه مناســبت ف ب
ــا  ــنبه 23 ت ــه ش ــاب، از روز س کت
ــای  ــازه ه ــگاهی از ت ــاه نمایش ــان م 25 آب
کتاب هــای ســینمایی بــا تخفیــف ویــژه در 
محــل کتابخانــه خانــه ســینما واقــع در 
خیابــان بهــار جنوبــی، کوچــه ســمنان، 

پاک29 برگزار می شود.
ــارت اداره  ــیابی و نظ ــورای ارزش ش
کل هنرهــای نمایشــی بــرای اطاع 
ــده  ــای آین ــه ه ــوص برنام ــانی در خص رس
تاالرهــای نمایشــی تهــران فهرســت نمایــش 
ــه  ــق ب ــته موف ــه گذش ــه در هفت ــی را ک های

دریافت مجوز اجرا شده اند اعام کرد.
ســخنگوی شــورای صنفــی نمایش 
برنامــه تعطیلی ســینماهای کشــور 

را اعام کرد.
غامرضــا فرجــی ســخنگوی شــورای صنفــی 
ــا  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــش در گفتگ نمای
ــاه  ــان م ــنبه 22 آب ــه دوش ــه جلس ــاره ب اش
ــینمایی  ــای س ــم ه ــت: فیل ــورا گف ــن ش ای
ــود در  ــران خ ــه اک ــان ب ــرده همچن روی پ
ــم  ــد و هیــچ فیل ســینماها ادامــه مــی دهن
ــی  ــرده نم ــه روی پ ــن هفت ــدی در ای جدی

رود.
ــاخته  ــینمایی »316« س ــم س فیل
ــال 9۴  ــه در س ــی ک ــان حقان پیم
اکــران شــد پــس از 2 ســال در شــبکه 

نمایش خانگی توزیع شد.
ــه  ــی ب ــرد زخم ــوم موســیقی م آلب
رضــا  خوانندگــی  و  آهنگســازی 
روح پــرور و بــه تهیه کنندگــی صدرالدیــن 
پخــش  شــرکت  توســط  حســین خانی 
ــاه  ــان م ــنبه 22 آب ــهر« روز دوش ــر ش »هن

جاری منتشر می شود.

گزیده ها
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بازار

-----

قیمت خودرو »صفر«

رئیس اتحادیه طا و جواهر کشور، با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده  9 
درصدی یکی از علت های کاهش رونق بازار طافروشان است، ادامه داد:  از سوی دیگر 
در حال حاضر مردم به دلیل آثار مشکات اقتصادی که وجود دارد رغبتی به خرید 
مصنوعات طا نمی کنند و این امر در کنار مالیات بر ارزش افزوده، رکود عجیبی را در 
صنعت طا و جواهر ایجاد کرده است.

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 5870
بیشترین قیمت: ......... 7400

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 4900
بیشترین قیمت: ......... 5450

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

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

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 22900
بیشترین قیمت: ........ 24500

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 6300 

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

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

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

مغز فندق ........................... 49000    
مغز پسته ........................... 62000  

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

اقـام مصرفـی

دسـتگاه مخلـوط کن برقی کـه برای مخلـوط کردن 
مایعات به کار می رود از وسـایلی به شـمار می رود 
کـه مـی تواند نوشـیدنی های سـرد و معجون های 
خوشـمزه ای را در چنـد ثانیه برای شـما تهیه کند. 

عـاوه بـر ایـن، تهیه سـوپ، سـس، غـذای کودک، 
قابلیـت خـرد کـرن انـواع  میـوه، سـبزیجات و یخ 
از دیگـر کاربردهـای دسـتگاه مخلـوط کن به شـمار 

مـی رود . 
این دسـتگاه قادر اسـت تمامی مواد غذایی سـفت 
و نـرم، حتـی یـخ را بـه صورت یکدسـت خـرد و له 
کنـد . موتـور قدرتمنـد، تیغـه هـای محکم، آسـانی 
و سـرعت کار از ویژگـی هـای یـک مخلـوط کـن 
خـوب به شـمار مـی رود . تیغه های تیـز با جنس 
اسـتیل از بهتریـن نـوع در بین تیغه ها هسـتند که 
مقاومـت و کارایـی بیشـتری نسـبت به دیگـر انواع 

خـود دارند. 

همزن مسطح
ایـن مـدل همزن یکـی از یکـی از اولیـن ابزارهایی 
اسـت کـه بایـد در آشـپزخانه خود داشـته باشـید و 
بهتـر اسـت بدانیـد تهیـه سـس بـدون آن ممکـن 
نیسـت. ایـن همزن مسـطح اسـت، بنابراین شـما 
مـی توانیـد گوشـه های ظـرف را نیـز هم بزنیـد. از 
آنجـا کـه جنس ایـن همزن از سـیلیکون پوشـش 
نچسـب  ظـرف  یـک  از  توانیـد  مـی  شـده،  داده 
اسـتفاده کنیـد، اگـر شـما در حـال تهیـه سـس 
بشـامل هسـتید بدانیـد کـه ایـن همـزن تـا دمای 
260 درجـه سـانتیگراد را نیـز تحمـل می کنـد، این 
دمـا بـه خصـوص بـرای تهیـه سـوپ هـای رقیق و 

آبکـی بسـیار خـوب اسـت.

همزن دو در یک
ایـن همـزن دو منظـوره بـه دو شـکل اسـتفاده می 
شـود، یک هم زن مسـطح برای تهیه سـوپ ها یا 
سـس سـفید، همچنین برای مخلوط کـردن خمیر 

کیـک بـا اسـتفاده از نـوع بالونـی، این همـزن تنها 
بـا یـک پیـچ روی دسـته بـه حالـت بالونـی تبدیل 
مـی شـود و موجـب دو منظـوره شـدن آن را فراهم 
مـی کنـد. همچنین به دلیل جنس سـیلیکونی آن، 
مـی توانیـد در ظروف نچسـب از آن اسـتفاده کنید.

همزن خمیر
بـا کمـک ایـن همـزن مـی توانیـد آب، آرد و خمیـر 
تـرش را بـا هـم خـوب مخلـوط کنیـد. ایـن همـزن 
دارای طراحـی مارپیچی اسـت و به موجـب آن مواد 
خشـک باهم خـوب مخلوط می شـوند. جنس این 
همـزن فلـزی بوده و دارای دسـته چوبی می باشـد. 
شـما می توانید آن را در ماشـین ظرفشـویی یا زیر 

فشـار آب داغ قـرار دهیـد تا خوب شسـته شـود.

همزن بالونی
ایـن همـزن کاسـیک بـرای هـم زدن کـره، کیک و 
سـفیده تخم مرغ مناسـب اسـت. همزن بالونی در 
بـازار بـا جنـس فلـزی و سـیلیکونی موجود اسـت 
کـه مـی توانید بر اسـاس نیـاز خود گونه مـورد نظر 

خـود را انتخـاب کنید.

همزن دندانه دار
ایـن همـزن بـا دندانه های مسـتقیم بـرای ترکیب 
مـواد مایـع بسـیار مناسـب اسـت، ایـن همـزن به 
شـکل چنگال عمـل می کند اما به کمـک آن راحت 
تـر مـی توانیـد مـواد را هم بزنیـد. مزیت اسـتفاده 
از ایـن همـزن در ایـن اسـت کـه هیـچ گیـر غذایی 
نـدارد و بـه راحتی شسـته می شـود. ایـن همزن با 
جنـس فلزی و یا سـیلیکونی به فروش می رسـد.

همزن برقی 
ایـن مـدل همزن برقی دم دسـتی تریـن و بهترین 
نـوع همـزن اسـت که بـا اسـتفاده از آن مـی توانید 
بـدون زحمـت زیـادی مـواد کیـک یا سـفیده تخم 
مـرغ را بـدون اینکه انـرژی زیادی مصـرف کنید، به 

خوبـی هـم بزنیـد. ایـن همزن هـا عمومـا دارای 3 
سـرعت هسـتند که با توجه به نیاز خـود می توانید 
سـرعت مورد نظـر خود را انتخاب کنیـد. این همزن 

دو تایـی دارای سـری خمیـر زن نیز می باشـد.

همزن برقی کاسه دار
همـزن برقـی کاسـه دار جهـت هـم زدن و مخلـوط 
کـردن مـواد غذایـی مختلـف طراحی شـده اسـت. 
ایـن همـزن هـا مجهـز به 3 تـا 6 سـرعت مختلف 
همچنیـن عملکـرد توربـو )چرخـش سـریع( مـی 
باشـد. شـما مـی توانیـد بـا توجـه بـه نـوع مـواد 
غذایـی سـرعت مناسـب را انتخـاب کنیـد. سـرعت 
دسـتگاه را مـی تـوان بـه سـهولت و فقـط با فشـار 
دادن انگشـت شسـت بر روی دکمه سرعت، کنترل 
کرد. کاسـه بزرگ این همزن گنجایـش الزم را برای 
حجـم باالیـی از مـواد غذایـی فراهـم می کنـد. این 
کاسـه به صورت چرخان طراحی شـده اسـت و این 
ویژگـی موجـب ترکیـب شـدن یکنواخـت و کامـل 
مـواد داخل کاسـه و بدسـت آمدن نتیجـه بهتر می 
شـود. ایـن همـزن دارای دو میله همـزن و دو میله 
خمیـرزن از جنـس اسـتیل ضـد زنـگ می باشـد.

همزن کاسه دار حرفه ای
همـزن کاسـه دار حرفـه ای مجهـز بـه 3 سـری 
مخصـوص می باشـد کـه بـرای تهیه خمیـر کیک، 
پیتـزا ، شـیرینی ، نـان و بسـیاری از مـواد غذایـی 

از آن اسـتفاده مـی شـود. دسـتگاه مجهز به کاسـه 
اسـتیل 4 لیتـری اسـت کـه ایـن کاسـه قابـل جدا 
شـدن از بدنه می باشـد. در بعضی از مدل ها کاسـه 
دارای درپـوش اسـت کـه کامأل بـر روی آن قفل می 
شـود و از پاشـیده شـدن مـواد غذایـی بـه اطـراف 
جلوگیـری مـی کنـد. ایـن درپـوش شـفاف بـوده و 
از طریـق آن مـی تـوان محتویـات داخـل کاسـه را 
مشـاهده کرد و بـر مراحل انجام کار نظارت داشـت. 
بـا اسـتفاده از انتخـاب گـر واقـع بـر روی بدنـه مـی 
تـوان سـرعت مطلـوب را بـا توجـه به نـوع عملکرد و 
نـوع مـواد غذایـی تنظیـم کرد. سـرعت کم مناسـب 
عملکـرد چنـگک مـی باشـد. در هنـگام اسـتفاده از 
سـری همزن  وای شـکل بایستی از سرعت متوسط 
اسـتفاده کنیـد.  بـرای مخلـوط کـردن مایـه کیـک، 
بیسـکوئیت، خمیـر، نـان خامـه ای و پـوره سـیب 
زمینی می توان از همزن وای شـکل اسـتفاده نمود. 
همـزن بادکنکـی بـرای هـم زدن تخـم مـرغ، خامه، 
مـوس هـا و سـس کاربـرد دارد. چنـگک بـرای ورز 

دادن مایـه خمیـر مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. 
تمامـی سـری هـای ایـن دسـتگاه فلـزی بـوده که 
باعـث قـدرت و اسـتحکام بیشـتر همـزن شـده و 
همچنیـن قابـل جداسـازی از دسـتگاه هسـتند که 
تمیـز کـردن و شستشـوی آن هـا را سـهل و آسـان 

سـازد. می 

از همزن ها بیشتر بدانید 

ــن  ــش قیمــت ای ــال افزای ــی از احتم ــوازم خانگ ــدگان ل ــی تولیدکنن ســخنگوی انجمــن صنف
محصــوالت پــس از اتمــام مــاه صفــر خبــر داد. حمیدرضــا غزنــوی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
اشــاره بــه اینکــه افزایــش قیمــت ارز موجــب افزایــش قیمــت مــواد اولیــه شــده و نیــز قیمــت 
مــواد داخلــی بــه دلیــل افزایــش قیمــت فــوالد و پتروشــیمی بــاال رفتــه اســت، اظهــار کــرد: 
تصــور بــر ایــن اســت کــه بــه دلیــل ایــن تغییــرات قیمــت لــوازم خانگــی بعــد از مــاه صفــر 

افزایــش یابــد.
وی ادامــه داد: مــواد اولیــه داخلــی بــه دلیــل افزایــش پنــج تــا 20 درصــدی فــوالد و 
پتروشــیمی ها افزایــش یافتــه و تحــوالت قیمتــی در بــازار ارز نیــز بــه طــور حتــم بــر قیمــت 

ــت. ــذار اس ــی اثرگ ــه واردات ــواد اولی م

 مدیرعامـل پسـت بانـک ایـران گفت: ایـن بانک با توجه به رسـالت ذاتـی خود مبنی 
بـر خدمت رسـانی در روسـتاها و مناطـق کم برخـوردار و به عنوان بزرگتریـن خرده بانکدار 
کشـور، توانسـته اسـت بـرای توسـعه اقتصـاد روسـتاها و رونـق کسـب و کارهای خرد 
بیـش از 2 هـزار میلیارد تسـهیات از محل منابع صندوق توسـعه ملـی در بخش های 
کشـاورزی، دامـداری ، منابـع طبیعـی و ... پرداخـت نمایـد. این تسـهیات در مناطق 
محـروم جهـت خریـد تجهیـزات کشـاورزی تا سـقف 80 درصـد قیمت دسـتگاه ها با 
بازپرداخـت 5 سـاله و بـا نـرخ 10 درصـد و در مناطـق برخـوردار نیـز بعنوان سـرمایه در 

گـردش تـا سـقف 80 درصـد مبلـغ خرید مـواد اولیـه با نـرخ 14درصد می باشـد. .
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افزایش قیمت در فوالد، اثر گذار بر مواد اولیه وارداتی میلیارد تسهیات به بخش های کشاورزی

نبض بازار

180متر سه خواب جمهوری
محل:کرمان

تعداد اتاق: سه
نوع: فروشی

قیمت کل۴2۵.000.000 تومان
متراژ )متر مربع(180

بلـوار جمهـوری. خیابـان همتـی فر. 
نوسـاز و صفر. 

کف پارکت. 
کابینت هایگاس.

 5طبقه تک واحدی.
 پارکینگ. انباری. 

از 150متـر تا 214متـر از 370میلیون 
تـا 480میلیون.

تماس: 09137484008

منزل ویایی بهترین
 نقطه شهر
محل:کرمان

حومه شهرنیست
تعداد اتاق:چهار

نوع:فروشی
قیمت کل310.000.000 تومان

متراژ )متر مربع(180
منزل ویایی بهترین نقطه شهر
خیابان شریعتی - شریعتی2

دارای دو اتـاق کامـل و مجزا در طبقه 
ساختمان  باالی 

دارای سند شش دانگ ملک
تماس: 09130642181

تولید انواع تاپینگ بستنى
محل:تهران 

قیمت:توافقی
یخچالهـاى طـرح تاپینگ باورق ضدزنگ)اسـتیل نگیر( 

طایى،دودى،خشـدار موتور5/1اسب فرانسه 
ترموستاد دانفوس و با بهترین قطعات الزم 

برفک زداى خودکار واتوماتیک
سرما دهى عالى

آدرس کارخانـه: تهران،خلیـج فارس،نوروزآبـاد،ده مترى 
اول،هفـت متـرى پاک 4

تماس: 09122703481

خریدار الماس
محل:تهران، ستارخان

قیمت:توافقی
تماس: 09123257609

اماک کسب و کار

دسـتگاه مخلـوط کـن برقی که بـرای مخلوط کـردن مایعات بـه کار می رود از وسـایلی 
به شـمار می رود که می تواند نوشـیدنی های سـرد و معجون های خوشـمزه ای را در 
چنـد ثانیـه برای شـما تهیه کند. عاوه بر این، تهیه سـوپ، سـس، غـذای کـودک، قابلیت خرد 
کـرن انـواع  میوه، سـبزیجات و یخ از دیگر کاربردهای دسـتگاه مخلوط کن به شـمار می رود . 
ایـن دسـتگاه قـادر اسـت تمامـی مـواد غذایی سـفت و نرم، حتـی یـخ را به صورت یکدسـت 
خـرد و لـه کنـد . موتـور قدرتمنـد، تیغه هـای محکم، آسـانی و سـرعت کار از ویژگـی های یک 

مخلوط کـن خـوب به شـمار مـی رود

 ایران خودرو
     43,100,000 .................................. EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید .........................................43,000,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,600,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 117,000,000   
31,500,000 ................................................ LX  سمند
41,400,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,000,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,900,000
39,000,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
35,000,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23,400,000     

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 ....................  40,100,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,400,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,300,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  99,600,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  64,400,000
هیوندای I20 جدید .............................  90,000,000

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

مدیران خودرو
  76,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
MVM 550 اتوماتیک ............................  62,000,000  

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

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  123,000,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  56,000,000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  65,000,000
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این صفحه می خوانیم

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

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات بــا اشــاره بــه مصوبــه جدیــد 
از  ثابــت،  اینترنــت  فــروش  تعرفــه 
ــورت  ــه ص ــت ب ــروش اینترن ــف ف توق
حجمــی خبــر داد. به گــزارش خبرگزاری 
جوشــقانی  فــاح  حســین  مهــر، 
جزئیــات مصوبه روز گذشــته کمیســیون 
درمــورد  ارتباطــات  مقــررات  تنظیــم 
تعرفــه گــذاری جدیــد اینترنــت ثابــت را 
تشــریح کــرد و گفــت: ایــن مصوبــه بــا 
ــتفاده از  ــه اس ــردم ب ــب م ــدف ترغی ه
وبســایت ها و محتــوای داخلــی فضــای 

مجازی به تصویب رسیده است.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش مصــرف 
ــای  ــک تقاض ــد تحری ــت نیازمن اینترن

ــرای اســتفاده از وبســایت ها و  ــردم ب م
محتــوای داخلــی بودیــم ، اضافــه کــرد: 
فــروش  مــدل  بــا  آنجایــی کــه  از 
اینترنــت حجمــی، تحقــق ایــن هــدف 
وزیــر  قــول  طبــق  نبــود،  ممکــن 
ارتباطــات، مــدل جدیــد تعرفــه گــذاری 
ــه کار  ــاز ب ــت را در 100 روز اول آغ اینترن

دولت، نهایی کردیم.
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
ــری  ــه خب ــک برنام ــه در ی ــات ک اطاع
ــا  ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــخن می گف س
ایــن مصوبــه دغدغــه مــردم در مصــرف 
فــروش  و  دادیــم  را کاهــش  دیتــا 
اینترنــت را برمبنــای فــروش حجــم 

متوقف کردیم.

ــرد:  ــان ک ــوری خاطرنش ــس رگوالت رئی
مشــترکان  مصوبــه،  ایــن  براســاس 
اینترنــت ثابــت می تواننــد بــا پرداخــت 
هزینــه ای ثابــت در یــک مــاه، مطابــق با 
ســرعت درخواســتی، ســرویس اینترنت 
دریافــت کننــد و بــه ایــن طریــق مصرف 

اینترنت خود را مدیریت کنند.
از  بیشــتر  اســتفاده  لــزوم  بــر  وی 
محتــوای داخلــی مطابــق بــا ایــن 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــد تاکی ــه جدی مصوب
ایــن مصوبــه بــا هــدف تقویت اســتفاده 
از ســایتهای داخلــی بــه ویــژه در حــوزه 
شــده  تعریــف  داخلــی  ویدئوهــای 

است.
فــاح جوشــقانی بــا اشــاره بــه اینکــه در 

ایــن مصوبــه کــه جزئیــات آن بــه زودی 
ــرد، از  ــرار مــی گی ــران ق ــار کارب در اختی
تجربــه ســایر کشــورها و نیز نیازســنجی 
ــت،  ــده اس ــتفاده ش ــی، اس ــازار داخل ب
ادامــه داد: مــدل فــروش اینترنــت 
ثابــت در همــه جــای دنیــا غیرحجمــی 
ــات  ــن خدم ــدگان ای ــه کنن اســت و ارائ
در حجــم،  محدودیــت  بــدون  بایــد 
مبنــای  بــر  را  اینترنــت  بســته های 

سرعت تعریف کنند.
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه 
ــبکه  ــام ش ــامل تم ــت ش ــت ثاب اینترن
 ADSL هــای اینترنتــی ثابــت از جملــه
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــی ش ــر م و فیب
موبایــل  اینترنــت  فــروش  مــدل 
براســاس  ماننــد گذشــته  همچنــان 
حجــم اســت. چــرا کــه در کل دنیــا نیــز 
بــه دلیــل محدودیــت فنــی در بانــد 

فرکانســی امــکان فــروش غیرحجمــی 
اینترنت موبایل وجود ندارد. 

وی تاکیــد کــرد: در حــوزه اینترنــت 
ــی  ــاخص افوردبیلت ــر ش ــل از نظ موبای
ــت  ــد باب ــدر حاضرن ــردم چق ــه م )اینک
یــک ســرویس هزینــه پرداخــت کننــد( 

مــا جــزو 10 کشــور اول دنیــا محســوب 
ــت  ــوزه اینترن ــا در ح ــویم، ام ــی ش م
بــه دلیــل مــدل ســاختاری  ثابــت 
موجــود، وضعیــت خوبــی نداریــم و بــه 
همیــن دلیــل ناگزیــر بــه تغییــر مــدل 

به روش غیرحجمی شدیم.

فروش اینترنت حجمی متوقف شد

ایـن کاربـر در توضیح تصویر زیر نوشـته: 
شـایدباور نکنیـد امـا ایـن یکـی از اثـار 
تاریخـی شـهر #بندرعباس اسـت: حمام 
گـپ بـه سـاختمانی کـه در حریـم درجه 
یـک این بنا درحال سـاخت اسـت توجه 

کنید 
@ebiplus

ایـن کاربـر در توضیح تصویر زیر نوشـته: 
خانـه تاریخـی حسـام لشـگر بـا قدمـت 
بیـش از 100 سـال درحـال نابودی اسـت 
و نیازمنـد توجـه عاجـل اعضـای شـورا, 
فرهنگـی  میـراث  و سـازمان  شـهرداری 

تهران
 @zahra_nezhad

ایـن کاربـر در توضیح تصویر زیر نوشـته: 
آسـیاب های بادی نشـتیفان خواف

میـراث فرهنگـی که زیر شـن داره مدفون 
میشـه و بـادی کـه میتونـه بـه هـزاران 
مـگاوات بـرق تبدیـل بشـه و هـدر میـره 
@augustvonhayek

توییترگردی
میراث فرهنگی

توییترگردی
میراث فرهنگی

توییترگردی
میراث فرهنگی

گری لوئیس نماینده مقیم برنامه عمران سازمان 
ملل در تهران از وضعیت دریاچه ارومیه ابراز نگرانی 

کرده و نوشته: وقتش رسیده اقدامات را دوبرابر کنیم
@garylewisun

وزیر ارتباطات با ارسال مطلبی در صفحه اینستاگرام 
خود از تصویب مدل غیرحجمی تعرفه سرویس های 

ثابت اینترنت خبر داد. 
@azarijahromi

صادق زیباکام به مناسبت گذر تعداد دنبال کنندگان 
صفحه اش از پانصدهزار نفر تصویرنوشته زیر را ارسال 

کرده. 
@zibakalamsadegh

امیر مهدی ژوله نوشت که شغل مردمان خاورمیانه 
»مردن« است

@amir_mehdi_jule

بهنام می گوید:
بدانیــد و آگاه باشــید و بقیــه رو هــم آگاه کنیــد کــه »کمانچــه هنــوز ثبــت جهانــی 

نشــده«، فقــط پرونــده اش از ســوی یونســکو تاییــد شــده و نیــاز رای نهایــی داره.

مان می گوید:
ــه  ــک قلع ــد. نزدی ــر بزنی ــک« س ــه گل ــه »کاف ــا ب ــد حتم ــز رفتی ــه هرم ــر ب اگ
پرتغالی هــا. یــک جــای دنــج و صمیمــی کــه وقتــی نشســتی روبــه روت دریاســت و صــدای 

ــه… ــم می پیچ ــه ه ــقفی ب ــه س ــیقی و پنک موس

صدرا محقق می گوید:
تــوی مواقــع بحرانــی مثــل وقــوع زمین لــرزه هــر خبــری رو بــاور و منتشــر نکنیــد، 
ــاخت  ــرای س ــع ب ــن موق ــفانه بهتری ــرایط متاس ــن ش ــرام و ... ای ــه تلگ ــر، چ ــه توییت چ
ــی از  ــد - حت ــه می بینی ــی ک ــا عکس ــر ی ــر خب ــت. ه ــایعه اس ــترش ش ــار و گس و انتش
ــه اشــتراک بذاریــد. ــا بقیــه ب ــگاران و رســانه ها - از چنــد منبــع چــک کنیــد، بعــد ب خبرن

بهروز می گوید:
من هنوز نفهمیدم چرا توی کافه بازار قیمت ها به »تومانز« هست!

احسان سلطانی می گوید:
ــم  ــم و مات ــه غ ــران ب ــام ای ــه تم ــود.روزی ک ــی ۵دی82 ب ــرام تداع ــب ب امش
ــه شیفت شــون تمــوم  ــی ک ــرودگاه شــد 6روز؛بچه های نشســت. شــیفت 2۴ســاعته ام درف
میشــد لبــاس عــوض می کــردن بــه جــای خونــه بــا اولیــن هواپیمایــی کــه می رفــت بــم، 

ــم نداشــت. ــش ه ــپاه و حراســت و ارت ــا و س ــا؛ ناج ــن اونج می رفت
ایران با این مردمش هیچ وقت تنها نیست

ولگرد می گوید:
موقــع زلزلــه رودبــار خیلیــا داشــتن جــام جهانــی 1990 ایتالیــا رو نــگاه میکــردن و 

بیــدار بــودن ، یکــی از عواملــی کــه باعــث شــد عــده ای جــون ســالم بــه در ببــرن

امید می گوید:
ــک  ــه ی ــد ک ــف می کردن ــی تعری ــده تریل ــک رانن ــم خاطــره ای از ی ــه ب ــع زلزل  موق
ــه  ــوده ماشــینش را بغــل جــاده نگــه می دارد.بعــد زلزل ــه خواب آل ســاعت قبــل  وقــوع  زلزل
ــران  ــد.وارد شــهر وی ــم رانندگــی می کن ــه ســمت ب ــر از همــه جــا بیــدار می شــود و ب بی خب

ــود! ــده می ش ش

به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، با انتشار فراخوان هفتمین 
جشنواره بازی های رایانه ای در اول آذرماه ، شرایط حضور در این جشنواره، نحوه رقابت 

و حمایت های بنیاد از بازی های برتر مشخص شده و دریافت آثار آغاز می شود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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سیروان خسروی با اجرای ترانه ای، در موزیک 

ویدئویی مرتبط با  فیلم »آذر« به تهیه 
کنندگی نیکی کریمی و کارگردانی محمد 

حمزه ای حضور پیدا کرد.

از ســوی انجمن دوستی ایران 
و آمریکای شـمالی برگزار شد: 

نمایشگاه عکس اولین 

استاد نصرهللا 
کسراییان

 در ایاالت متحده

ــام  ــه پی ــک روزنام ــر ی تیت
ــر  ــه باالت ــن روز ب ــا در ای م
بــودن میــزان وام گرفتــن 
میانگیــن  از  کرمانی هــا 
کشــوری اختصــاص داشــت

انزوا
کارگردان:مرتضی علی عباس 

میرزایی
پرویــز پــس از شــش ســال بــا ضمانــت رییــس زنــدان 
ــا همســرش  ــاد و دو ســاعت مرخصــی می گیــرد ت هفت

را کــه بــه تازگــی فــوت کــرده اســت دفــن نمایــد

با ده قطعه و آثاری 
از ترانه سرایان و 

موزیسین های مختلف

آلبوم »درهم« 
رضا یزدانی 24 آبان منتشر 

خواهد شد

_دو تا چایی بیار دایی
+واسه چی به همه میگی دایی؟

_واسه اینکه اگه دعوا شد، فحش مادر نده

فیلم: مغزهای کوچک زنگ زده

فیلمموسیقی

نمایشگاه

سینماسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سلجوقی  طغرل  لشكركشی 
به بغداد 

ــران را  ــاط ای ــیاری از نق ــه بس ــلجوقی ک ــرل س طغ
ــادی  ــر 1054 می ــت 14 نوامب ــود داش ــغال خ در اش
بــا ســپاهی گــران روانــه بغــداد شــد و اوایــل ســال 
1055 میــادی ایــن شــهر را تصــرف كــرد. بــه بهانــه 
نجــات خلیفــه عباســی از دســت شــیعیان و اســتقرار 
مجــدد حاكمیــت اهــل تســّنن، طغــرل قبــا در 
اصفهــان اعــام كــرده بــود كــه بــزودی عــازم بغــداد 
خواهــد شــد. طغــرل پــس از تصــرف بغــداد، از آن 
پــس بــه نــام خلیفــه كــه در دســت او آلتــی بیــش 
ــت  ــه دس ــیان را ب ــرو عباس ــور قلم ــام ام ــود زم نب
ــت و  ــام داش ــه اع ــی خلیف ــود را حام ــت و خ گرف
قــدرت را در بغــداد بــه ســّنی هــا بــاز گردانیــد یعنــی 
ــا ســال پیــش از او،  درســت عكــس كاری كــه دهه
دیلمیــان ایرانــی )شــیعه مذهــب( كــرده و قــدرت را 

در دســت شــیعیان قــرار داده بودند.پــس از ســلطه 
ســلجوقیان بــر بغــداد، بعــدا هــم چندبــار ایــن شــهر 
ــران و  ــت ای ــه دس ــاریه( ب ــه و افش ــان صفوی )درزم
ــن  ــین بی ــیعه نش ــوب ش ــود. جن ــاده ب ــیعه افت ش
ــم  ــه )كری ــا دوران زندی ــروز( ت ــراق ام ــن )ع النهری
خــان( وابســته بــه ایــران بــود و از آن پــس در 
كنتــرل عثمانــی )حكومــت اســتانبول( قــرار گرفــت.
در پــی شكســت نظامــی عثمانــی )متحد آلمــان( در 
جریــان جنــگ جهانــی اول، انگلیســی هــا ســرزمین 
هــای عربــی تابــع حكومــت عثمانیــان در خاورمیانــه 
را بــه تصــرف خــود درآوردنــد و در ایــن ســرزمین هــا 
چنــد كشــور تــازه بــه وجــود آوردنــد ازجملــه عــراق، 
اردن و .... چنــد ســال بعــد در عراق »دســت ســاخت 
ــام  ــه قی ــی از جمل ــزی های ــا« بپاخی ــی ه انگلیس
شــیعیان )بــه حمایــت آیــت هللا میــرزای شــیرازی( 
روی داد و ایــن كشــور نوبنیاد )پادشــاهی( اســتقال 
یافــت كــه بــا كودتــای ســال 1958 جمهــوری شــد.

کتاب بهترین شکل ممکن

نویسنده: مصطفی مستور
انتشارات: چشمه

ــتور  ــی مس ــر مصطف ــن اث ــکل ممک ــن ش ــاب بهتری کت

مــی باشــد کــه مجموعــه ای اســت شــامل 6 داســتان 

ــهرهای  ــی از ش ــا در یک ــتان ه ــدام از داس ــر ک ــه ه ک

شــیراز، تهــران، مشــهد، اهــواز، اصفهــان و بنــدر انزلــی 

ــد. ــی افت ــاق م اتف

از جملــه ویژگــی هــای بــارز ایــن کتــاب مــی تــوان بــه 

ــود  ــه خ ــرد ک ــاره ک ــا اش ــتان ه ــینمایی داس ــه س جنب

ــز  ــنده متمای ــن نویس ــار ای ــر آث ــاب را از دیگ ــن کت ای

ــد. ــی نمای م

کتــاب بهتریــن شــکل ممکــن تلفیقــی از ادبیــات و 

سینماســت و ســبک جدیــدی از نوشــتارهای لــذت 

ــاید  ــه ش ــذارد ک ــی گ ــش م ــه نمای ــتور را ب ــش مس بخ

موفــق تریــن اثــر مصطفــی مســتور حتــی در کنــار 

ــد را  ــاه خداون ــد روی م ــروش وی مانن ــار پرف ــر آث دیگ

ــورد. ــم بخ ــوس رق بب

کتــاب بهتریــن شــکل ممکــن روایــت هایــی صمیمانــه 

و خودمانــی از زندگــی اســت. روایــت هایــی بــا تجربــه 

ــی  ــاب تداع ــن کت ــرم ای ــه نظ ــخ و شــیرین. ب ــای تل ه

کننــده دوران عاشــقی اســت. دورانــی کــه هــر فــرد آن 

را تجربــه کــرده اســت.
از کتاب قسمت هایی 

ــه  ــی برهن ــا وقت ــود آدم ه ــته ب ــاب نوش ــک کت ــوی ی ت

ــی  ــدا م ــباهت پی ــم ش ــه ه ــش ب ــم وبی ــوند ک ــی ش م

کننــد و مــن فکــر مــی کنــم عاشــق هــا هــم ماننــد آدم 

ــد. ــه هــم شــباهت دارن ــه شــدت ب هــای ُلخــت ب

آدم هــا در زندگــی بایــد خیلــی خــوش شــانس باشــند 

کــه درســت زمانــی عاشــق کســی شــوند کــه طــرف در 

ــا  ــد… آدم ه ــی اش باش ــق فعل ــروج از عش ــال خ ح

دلیــل روشــنی بــرای عاشــق شــدن ندارنــد گرچــه بــرای 

خــروج از آن اغلــب دالیــل موجهــی وجــود دارد؛ گیــرم 

ــازه باشــد. ــل عشــقی ت یکــی از ایــن دالی

رسانه در آینه تصویر
ــدا  ــه ص ــه نام ــماره هفت ــن ش ــازه تری ــن ت ای
بــه ســردبیری اکبــر منتجبــی اســت. صــدا 
ــت. ــرده اس ــاد ک ــود ایج ــوای خ ــی در محت تغییرات

------

یاد باد آنکه نیاورد ز من روزی یاد
شادی آنکه نبودم نفسی از وی شاد

شرح سنگین دلی و قصه شیرین باید
که بکوه آید و برسنگ نویسد فرهاد
گر بمرغان چمن بگذری ای باد صبا

گو هم آوای شما باز گرفتار افتاد
سرو هر چند بباالی تو می ماند راست

بنده تا قد ترا دید شد از سروآزاد
تا چه کردم که بدین روز نشستم هیهات

کس بروز من سرگشتٔه بد روز مباد
گوئیا دایه ام از بهر غمت می پرورد
یا مگر مادرم از بهر فراقت می زاد

نه تو آنی که بفریاد من خسته رسی
نه من آنم که بکیوان نرسانم فریاد

تا چه حالست که هر چند کزو می پرسم
حال گیسوی کژت راست نمی گوید باد

ایکه خواجو نتواند که نیارد یادت
یاد می دار که از مات نمی آید یاد

خواجوی کرمانی 

انسان موجودی غریب 
است

به فتح هیمالیا میرود
به کشف اقیانوس آرام 

دست می یابد
به ماه ومریخ سفر میکند
تنها یک سرزمین است 

که هرگز تاش نمیکند آن 
راکشف کند!

وآن دنیای درونی وجود 
خود است...!

عکس نوشت

عکس: 
میاد صفا بخش


