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لیر ترکیه            10.730

یوان چین          6.330

ین ژاپن               360    
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غلظــت آالینــده هــای هــوای شــهر تهــران 
در روز شــنبه میانگینــش از 130 گــذر کــرد. 
آلودگــی  رســمی  نخســتین گــزارش  از 
هــوا و ترافیــک تهــران کــه در شــماره 2۸ 
ــر  ــات منتش ــه اطالع ــان 1336 روزنام آب
شــد، 60 ســال - 15 روز کــم - مــی 
ــه  ــک کوچ ــم ی ــوز اندرخ ــا هن ــذرد! و م گ
ایــم! چــرا؟ چــرا هنــوز بهتریــن ابــزاِر 
مــا تعطیلــی مــدارس و کارخانــه هــا 
و ادارات دولتــی اســت؟ مگــر جمعــه 
شــاخص آلودگــی بــه 150 نرســیده بــود؟! 
ــا اداره  ــود ی ــاز ب ــا دیــروز مدرســه ای ب آی
ای  چــاره  تهــران،  کار؟!  مشــغول  ای 
ــه نفــع آمــوزه زیســت  ــدارد جــز آنکــه ب ن
محــوری، اجــازه ترددهــای موتــوری را بــه 
شــهروندانش ندهــد؛ هرچقــدر دیرتــر در این 
ــه و مــرگ  ــاد فاجع ــم، ابع حــوزه گام برداری
ــتر از  ــتابی بیش ــا ش ــا ب ــی ه زودرِس تهران
هفتــه ای 500 کشــته هــم مــی گــذرد! تــا 
ــل  ــل و نق ــای حم ــامانه ه ــه س ــی ک زمان
ــوزه TOD، گســترش  ــی براســاس آم ریل
ــهای  ــوردار از اتوبوس ــران برخ ــه و ته نیافت
و کافــی نشــده، مســیرهای  باکیفیــت 
ایمــن پیــاده راه و دوچرخــه ســواری اش 
ــیده  ــوب نرس ــی مطل ــت و ایمن ــه کفای ب
و امــکان خریــد ارزان دوچرخــه هــای 
شــمالی/جنوبی  محورهــای  در  برقــی 
ــی  ــدام ضربت ــد اق ــد چن ــا نشــده؛ بای مهی
امــکان  نبایــد  پلیــس  شــود:  انجــام 
ــه  ــر از س ــا کمت ــی ب ــه خودروهای ــردد ب ت
سرنشــین بدهــد؛ تــردد موتورســیکلتها 
در تمــام روزهایــی کــه شــاخص آلودگــی 
ــود؛  ــف ش ــد متوق ــذرد، بای ــی گ از 100 م
و  حمــل  سرویســهای  دولتــی  ادارات 
نقــل عمومــی خویــش را دوبــاره و بــه 
ــی  ــرای کارمندان ــد و ب ــال کنن ــرعت فع س
کــه بــا دوچرخــه یــا پیــاده بــه محــل کار 
مــی آینــد، انگیــزه تشــویقی ایجــاد کننــد؛ 
ــای  ــازها و فعالیته ــاخت و س ــی س تمام
معدنــی در شــرایط عبــور از مــرز آالیندگــی 
100، در داخــل و اطــراف شــهر متوقــف 
ــاختمانی در  ــای س ــردد کامیونه ــود. ت ش
شــب هــم متوقــف گــردد. بــرای مدارســی 
کــه دانــش آمــوزان و معلمــان بیشــتری 
ــا  ــه ی ــتفاده از دوچرخ ــه اس ــویق ب را تش
پیــاده روی و نفــی اســتفاده از ســرویس 
مــی کننــد، تشــویق هــای ســزاوارانه تــری 
درنظــر گرفتــه شــود و دســت آخــر آنکــه 
ــان و  ــران ارشدش ــه مدی ــد ک ــردم ببینن م
نماینــدگان مجلــس و شــورا در چنیــن 
ــی  ــه عموم ــایل نقلی ــود از وس ــی، خ هوای
ــا دوچرخــه اســتفاده مــی کنند.خــود را  ی
گــول نزنیــم؛ وقتــی در لنــدن ســالی 9500 
ــرگ  ــار م ــوا دچ ــی ه ــر آلودگ ــر در اث نف
ــم  ــن رق ــران ای زودرس مــی شــود؛ در ته
ــه  ــر اســت! چگون ــزار نف ــتکم یکصده دس
بــه بهانــه هــای مختلــف چشــم روی 
تــداوم چنیــن جنایتــی در طــول 60 ســال 
ــت  ــه مدیری ــان ب گذشــته بســته و همچن
و زوج و  تعطیلــی مدرســه هــا  و  بــاد 
فردکــردن دلخــوش مــی کنیــم؟/ منتشــر 
ــال تلگرامــی درویــش نامــه شــده در کان

مسووالندوچرخه
سوارشوند

در این پیام ما می خوانید

ترازتجاریاستان
کرمانمنفیشد

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان تراز تجاری اسـتان 
در هفـت ماهه گذشـته سـال جاری 
را منفـی 62 میلیـون دالر اعالم کرد 

روحانی مراقب باشد 
پشتوانه مردمی اش

 را از دست ندهد
دولـت  وزارت کشـور  سیاسـی  معـاون 
ایـن  خوانـدن  نادرسـت  بـا  اصالحـات 
پیش فـرض کـه رییس جمهـوری پـس 
راسـت کـرده  بـه  انتخابـات گـردش  از 
اسـت، گفت کـه روحانی باهوش تـر از آن 
اسـت کـه گـردش به راسـت کند چـرا که 
می دانـد در صـورت گـردش بـه راسـت، 

. نمـی آورد  به دسـت  چیـزی 
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کاوش برای کشف کاربری اصلی 

قلعه ایرج پیشوا
گفته می شود این قلعه محل استقرار و اردوگاه افسران

 و سپاهیان ساسانی بوده است

یادداشت مهمان
محمد درویش

دفتـر ثبـت آثـار تاریخـی هنـوز منتظـر 
تکمیـل شـدن مـدارک خانـه »ابتهاج« 
در گیـالن اسـت تـا ایـن خانـه بعـد از 
تاییـد شـورای ثبـت، در فهرسـت آثـار 
ملـی قـرار بگیرد. بـه گزارش ایسـنا، 27 
خردادمـاه، بـا انتشـار خبـری از سـوی 
تعـدادی از همشـهری های »هوشـنگ 
ابتهـاج« در رشـت، که احتمـال تخریب 
خانـه ی این غزل سـرای پیشکسـوت را 
مطـرح می کردند، زنگ خطر نسـبت به 
ثبـت ملـی نبـودن و در نهایـت تخریب 
ایـن خانه بـه صدا درآمد. ایـن در حالی 
اسـت که در آن شـرایط میراث فرهنگی 
اسـتان گیـالن معتقـد بود نخسـت باید 
تعلـق ایـن بنا به خانـواده ابتهـاج تایید 
شـود. حتی شهرداری رشـت اعالم کرد، 
مـا زیـاد راهـکار قانونی قاطعـی نداریم، 

مگـر این کـه مراجـع میـراث فرهنگـی 
اعـالم کننـد این ملک واجـد ارزش های 
تاریخـی و فرهنگـی اسـت. تـا این کـه 
1۸ مرداد امسـال رضا علیـزاده، مدیرکل 
و  دسـتی  صنایـع  میراث فرهنگـی، 
از  خبـر  گیـالن  اسـتان  گردشـگری 
خانـه ی  ثبـت  آخـر  مراحـل  گذرانـدن 
تاریخـی »ابتهـاج« در بافـت تاریخـی 
گیـالن خبـر داد و اعـالم کرد کـه پرونده 
تحویـل  »ابتهـاج«  خانـه  ملـی  ثبـت 
شـورای ثبـت سـازمان میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری شده است 
و کارشناسان در حال فراهم کردن زمینه 
ثبـت ملـی این خانـه با ارزش هسـتند. 
ایـن صحبت هـا در حالـی مطـرح شـده 
بودنـد که بعد از گذشـت حدود سـه ماه 
فرهـاد نظـری، مدیر کل دفتـر ثبت آثار 

تاریخـی در ایـن زمینـه مـی گویـد کـه 
در نامـه ای بـه اداره کل میراث فرهنگـی 
اسـتان گیـالن درخواسـت کرده ایـم تـا 
اسـناد و مـدارک متعلـق بـه ایـن خانـه 
تکمیـل شـود، دسـت کم نیـاز بـه یـک 
دست نوشـته از آقـای ابتهـاج داریـم تـا 
تعلـق ابتهـاج به ایـن خانه ثابت شـود. 
وی تاکیـد کـرد: »هنـوز مـدارک ایـن 
خانـه بـرای ثبـت ایـن بنـا در فهرسـت 
آثـار ملی کامل نیسـت.« خانـه تاریخی 
ابتهـاج بیـش از 50 سـال قدمـت دارد، 
امـا عـالوه بـر این که این خانـه در محله 
در  رشـت  استادسـرای شـهر  تاریخـی 
نزدیکـی خانـه گلچیـن گیالنـی  و خانه 
میـرزا کوچک خـان قرار دارد، هوشـنگ 
ابتهـاج )سـایه( نخسـتین شـعرش را 

آن جا سـروده اسـت.

آبزیـان  از  ای  دریایـی گونـه  عـروس 
علـت  بـه  کـه  اسـت  فـارس  خلیـج 
نداشـتن بالـه ، امواج آب ایـن موجود 
رابـه سـمت سـاحل مـی کشـاند ومایه 
مـرگ آنهـا می شـود. بـه گفتـه برخی 
بـا  زیسـت  محیـط  هـای  کارشـناس 
هـای  عـروس  تکثیـر  فصـل  وجـود 
دریایی، مرگ آن ها در سـاحل ناشـی 
از آلودگـی یـا بیمـاری نبـوده و امـری 
کارشناسـان  برخـی  اسـت.  طبیعـی 
منجـر  دمـا  تغییـرات  معتقدنـد  هـم 
بـه مـرگ ایـن آبزیـان مـی شـود چرا 
کـه عـروس هـای دریایـی نسـبت بـه 
تغییرات دما بسـیار حسـاس هستند. 
در همیـن حال 90 درصـد مرجان های 
دریایـی خلیـج فـارس بـه دلیـل گرما 
دچـار پدیده سـفید شـدگی شـدند که 
اگـر ادامـه دار باشـد، ایـن مرجـان هـا 

مـی میرنـد. افزایش دمای آب ناشـی 
اسـت. سـازمان  جهانـی  گرمایـش  از 
ملـل نسـبت بـه گـرم تـر شـدن زمین 
هشـدار داده و اعـالم کـرده اقدامـات 
انجـام شـده پـس از توافـق پاریـس، 
در کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای 
رونـد گـرم  همچنـان  و  نبـوده  کافـی 
شـدن زمیـن بـا سـرعت ادامـه دارد. 
سـازمان ملـل متحـد روز سـه  شـنبه 
31 اکتبـر با انتشـار اطالعیه ای هشـدار 
درجـه   3 زمیـن  دمـای کـره  داد کـه 
تاکنـون  یافـت.  خواهـد  افزایـش 
از  بین المللـی  تالش هـای  تمـام 
جملـه توافـق تغییـرات آب و هوایـی 
هـدف  ایـن  بـا   )COP21( پاریـس 
انجـام می شـد کـه گـرم شـدن زمیـن 
تـا سـطح 2 درجـه محـدود شـود. بـا 
ایـن وجـود، جدیدتریـن پیش بینی ها 

نشـان می دهـد دمـای کـره زمیـن تـا 
سـال 2100 میالدی 3.2 درجه افزایش 
خواهـد یافـت. اریک سـولهیم، رییس 
برنامـه محیـط زیسـت سـازمان ملـل 
متحـد مـی گوید: »افزایـش دمای کره 
زمیـن بـه میـزان 3.2 درجـه، یعنی به 
انـدازۀ کافـی بـرای نجات جـان صدها 
میلیـون نفـر از فاجعـه ای کـه در آینده 
روی خواهـد داد، کاری انجـام نشـده 
اسـت.« یکـی از مهمتریـن تهدیداتـی 
کـه ایـن افزایـش دما بـه همـراه دارد، 
افزایـش سـطح آبهـای کـره زمیـن در 
قطـب  در  هـا  یـخ  شـدن  ذوب  پـی 
شـمال و قطـب جنوب اسـت و به این 
ترتیب بر اسـاس بـرآورد دانشـمندان، 
زندگـی دسـتکم 275 میلیـون نفـر در 
قـرار  الشـعاع  تحـت  جهـان  سراسـر 

خواهـد گرفـت. 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان مرکــزی از 
کشــف یک مســجد ســلجوقی در اســتان خبر 
داد و گفــت کــه ایــن مســجد متعلــق به شــهر 
ــرن  ــه ق ــق ب ــف و متعل ــرج ابودل ــی ک تاریخ
ــه ســیدمحمد  ــه گفت دوم اســالمی اســت.  ب
حســینی در حیــن اجــرای عملیــات عمرانــی 
آب و فاضــالب در شــهر آســتانه ایــن مســجد 
کشــف شــده. او گفــت کــه طــی مــاه گذشــته 
حیــن عملیــات عمرانــی در شــهر آســتانه 
ــا هماهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی  کــه ب
اســتان و حضــور ناظــر مقیــم ویــژه در حــال 
اجراســت، تعــدادی اثــر تاریخــی شــامل 
یــک ظــرف فلــزی هفــت جــوش ســلجوقی، 
ــوان  ــه عن ــه ب ــگ ک ــا گن ــه ی ــن تنبوش چندی
ــده  ــتفاده می ش ــال آب اس ــرای انتق ــه ب لول
ــزی  ــروف ســفالی و اشــیاء فل ــدادی ظ و تع
بدســت آمــد کــه باعــث شــد حساســیت اداره 
کل میــراث فرهنگــی اســتان در خصــوص 
نظــارت بــر عملیــات بیشــتر و همچنیــن رونــد 
اجرایــی آن بــه دقــت بیشــتری ادامــه یابــد و 
پیمانــکار و کارفرمــا نیــز متعهــد بــه انجــام کار 
طبــق تصمیمــات اداره کل میــراث فرهنگی در 
هــر مرحلــه شــده اند. ســید محمــد حســینی 
ادامــه داد: »طــی چنــد روز گذشــته نیــز 
ــه  ــر ب ــالب منج ــان اداره کل آب و فاض کندم

ــه هــای  ــک مســجد در الی ــای ی کشــف بقای
ــز  ــده و ج ــف ش ــرج ابودل ــتانی ک ــهر باس ش
ــجد،  ــن مس ــای ای ــای بن ــدن بقای ــر ش ظاه
ــز  ــتانی نی ــیا باس ــی اش ــل توجه ــداد قاب تع
بدســت آمــده اســت.« او اضافــه کــرده ایــن 
بنــا بقایــای مســجدی متعلق بــه دوره تاریخی 
ســلجوقیان اســت و اشــیا قابــل توجهــی کــه 
بدســت آمــده نیــز آثــاری چــون یــک کتیبــه 
ــک کاشــی  ــی، ی ــاب دار بخــط کوف گچــی لع
محرابــی فیــروزه ای رنــگ کــه بســیار منحصر 
بــه فــرد اســت و تعــداد کمــی از ایــن نمونــه 
ــدادی  ــده، تع ــت آم ــور بدس ــر کش در سراس
کاشــی زریــن فــام و قالبــی ســلجوقی، 
تعــدادی ظــروف ســفالی مثــل پیه ســوز، 
صبوحــی و آب خــوری و همچنیــن خمره های 
بــزرگ کــه همگــی مــورد اســتفاده در مســاجد 
بودنــد. حســینی در خصــوص ارزش تاریخــی 
ــار  ــن آث ــرد: مشــخصا ای ــه ک ــار اضاف ــن آث ای
مربــوط بــه الیــه هــای زیریــن شــهر آســتانه 
ــه  ــتند ک ــف هس ــرج ابودل ــهر ک ــای ش و بقای
ــت و از  ــالمی اس ــم دوره اس ــهرهای مه از ش
ــن  ــه و همچنی ــرن دو هجــری شــکل گرفت ق
یکــی از تاثیــر گــذار تریــن شــهر هــا در تاریــخ 

ــران اســت. اســالمی ای

ثبت ملی خانه ابتهاج در انتظار یک دست نوشته

مرگعروسهایدریایی
درساحلبندرعباسادامهدارد

کشفیکمسجدسلجوقیدراستانمرکزی

پایگاه خبری تحلیلی 

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

صداقت،انصاف،بیطرفی
telegram:@kermane_no
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مسیر سخت 

هورامان کردستان 

برای ثبت جهانی

جنگلهایهیرکانیوماسوله
رقبایسرسخت
اینمنطقههستند

هورامـان نـام منطقـه ای کوهسـتانی در غـرب 
اسـت.  عـراق  شـرق  و  )کردسـتان(  ایـران 
سـاختار معماری خانـه های مناطـق هورامان 
در بـر گرفتـه از بیـش از 60 تـا 70 روسـتا، 
پلکانـی اسـت، بـه واسـطه بافـت بـا ارزش و 
دسـت نخـورده خـود، شـیوه زیسـت مردمان 
کـرد و شـیوه سـازگاری آن هـا بـا طبیعـت 
اطرافشـان را نمایـان مـی سـازد. زمزمـه ثبت 
جهانـی ایـن منطقـه از دو سـال گذشـته آغاز 

شـده .

روزانهم صبح اریان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــی از  ــای قانون ــه حمایت ه ــران گفت ــهر ته ش
مدتهاســت  اســت،  ضعیــف  محیط بان هــا 
ــس  ــان در مجل ــط بان ــت از محی الیحــه حمای
اســت و جــزو اولویــت هــا و دســتور کار 

بــه گــزارش  نمــی گیــرد.  قــرار  مجلــس 
مهــر، محمدحســین بازگیــر اصافــه کــرده 
محیط بانــان میــراث هــای طبیعی را نگــه داری 
مــی کننــد و دور از خانــه و خانــواده بــا کمترین 
امکانــات بــه ســر می برنــد. بــه طــور مســتمر 

بــا انــواع مخاطــرات روبــه رو هســتند و انــواع 
مشــکالت و انــواع چالــش هــا و خطــرات را بــه 
جــان مــی خرنــد و تــا امــروز 120 نفرشــان در 
ایــن راه شــهید شــده اند. 120 محیط بــان در راه 
حفــظ طبیعــت و بــرای دفــاع از ایــن ســرمایه 
بــه شــهادت رســیده اند امــا از کمتریــن حقــوق 
و مزایــا و دریافتــی برخوردارنــد و درآمدشــان از 
ــای  ــان بخش ه ــت و کارکن ــان دول ــه کارکن بقی

دیگــر کمتــر اســت.

رییسمحیطزیستتهران:

روند بررسی الیحه محیط بانان تسریع شود

دوازدهمینروزهوایناسالمتهران
محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت 
که  وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت منتهی به ساعت 11 مورخ 14 آبان در 
وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

پویش #نجات_میانرودان سد راه »گاپ«
درطرح»گاپ«ترکیه۱۴سدبررویفرات،۸سدبردجله

و۱۹نیروگاهبرقابیمیسازد

کارشناسان معتقدند سدسازی گسترده در ترکیه منجر به بروز فاجعه محیط زیستی می شود

پویــش مردمــی #نجات_میانــرودان 
کــه بــرای جلوگیــری از سدســازی 
گســترده ترکیــه بــر بخــش باالیــی 
ــکل  ــرات ش ــه و ف ــای دجل رودخانه ه
مانــع رخ دادن  توانــد  گرفتــه مــی 
فاجعــه ای زیســت محیطــی شــود.
ــه در  ــت ک ــی اس ــی عمران گاپ، طرح
آن 14 ســد بــر روی فــرات، هشــت 
ســد بــر دجلــه و ســرجمع 19 نیــروگاه 
ــس  ــد. پ ــد ش ــاخته خواه ــی س برقاب
از تکمیــل، ایــن طــرح قــرار اســت 
1/7 میلیــون هکتــار زمیــن کشــاورزی 
میلیــارد   55 ســاالنه  و  آبیــاری  را 
کیلووات-ســاعت بــرق تولیــد کنــد. 
ــن  ــه در ای ــزرگ ک ــازه ب ــتین س نخس
ــاخته شــد، ســد آتاتــورک  طــرح س

ــود کــه در ســال 1992 تکمیــل شــد.  ب
ــرح  ــن ط ــد ای ــی گوین ــان م کارشناس
مــی توانــد منجــر بــه رخ دادن فاجعــه 
ــران شــود.  ــی در ای ای زیســت محیط
بــه همیــن دلیــل تــالش ایــران بــرای 
جلوگیــری از تکمیــل طــرح گاپ از دو 
ــرف  ــک از ط ــی دیپلمانی ــیر رایزن مس
وزارت خارجــه و پویــش مردمــی ادامــه 

دارد.

کشاندنطرحبهدیوانالهه
دفتــر  مدیــرکل  حمیــد جاللونــدی، 
ارزیابــی و اثــرات زیســت محیطــی 
ســازمان محیــط زیســت بــه مهــر گفتــه 
پویــش مردمــی دربــاره طــرح گاپ 
ــه  ــکل گرفت ــو ش ــد ایلی س ــه و س ترکی
ــه  ــر ب ــن پویــش مردمــی اگ اســت؛ ای
تعــداد باالیــی برســد می توانــد بــه 
ــوان  ــی در دی ــی بین الملل ــوان طرح عن
الهــه مطــرح شــود. او اگرچــه نامــی از 

ایــن پویــش مردمــی نبــرده، امــا منظور 
ــت. ــرودان اس ــش #نجات_میان او پوی

بهدنبالیکمیلیونامضا
ــت  ــرودان از هف ــش #نجات_میان پوی
مــاه پیــش بــا تمرکــز بــر اعتــراض بــه 
ــه  ــترده در ترکی ــای گس ــازی ه سدس
شــکل کــه منجــر بــه بحرانــی تر شــدن 
وضعیــت تــاالب هورالعظیــم می شــود، 
ــه  ــه نام ــوری ک ــه ط ــت، ب ــکل گرف ش
دبیــرکل  بــه  اعتراضــی خطــاب  ای 
ــده  ــته ش ــد نوش ــل متح ــازمان مل س
ــه  ــودن دریچ ــتار گش ــه در آن خواس ک
جنوبــی  آناتولــی  ســدهای  هــای 
ــری از  ــرک( و جلوگی ــژه ســد آتات )بوی
ســاخت و آبگیــری ســدهای در دســت 
ــژه ســد ایلیســو(   ســاخت ترکیــه )بوی
شــده انــد. چهــار مــاه پــس از پویــش 
نفــر  هــزار   100 #نجات_میانــرودان، 
ــد  ــا کردن ــی را امض ــه اعتراض ــن نام ای

و در روزهــای گذشــته تعــداد امضــا 
کننــدگان ایــن نامــه بــه بیــش از 
130 هــزار نفــر رســیده اســت.  ایجــاد 
دنبــال  بــه  پویــش  ایــن  کننــدگان 
یــک  بــه  امضاهــا  تعــداد  رســیدن 

ــتند. ــون هس میلی

انتقادعجیب
در حالــی مدیــرکل دفتــر ارزیابــی و 
ــن  ــه ای ــی گفت ــت محیط ــرات زیس اث
پویــش مــی توانــد بــه کشــاندن طــرح 
ــه دیــوان الهــه کمــک کنــد کــه  گاپ ب
ســوم آبــان، ضیاالدیــن شــعاعی، مدیر 
ــده گــرد و  ــا پدی ــه ب ملــی ســتاد مقابل
غبــار در اظهارنظــری عجیــب گفتــه بــود 
کــه ســرو صداهایــی کــه در کشــور راه 
ــه در  ــی ک ــت و کمپین های ــاده اس افت
ایــن زمینــه شــکل می گیــرد متاســفانه 
اثــر منفــی روی رونــد کار اجرایــی و 
قانونــی داشــته اســت. محمــد درویش، 
مدیــرکل ســابق دفتــر مشــارکت هــای 
مردمــی ســازمان محیــط زیســت درباره 
ــه  ــد ک ــی گوی ــی م ــش مردم ــن پوی ای
پویــش،  ایــن  تریــن هــدف  مهــم 
آشــنایی گســترده تــر مــردم ایــران 
و  عواقــب سدســازی  بــا  و منطقــه 

رویکــرد ســازه ای در مدیریــت آب 
ــاور  ــد و ب ــردم ببینن ــی م ــت. وقت اس
کننــد کــه چنیــن ســازه هایــی چگونــه 
بــر شــدت فقــر و تخریــب و بیابانزایــی 
و گــرد و غبــار مــی افزایــد، دیگــر هیــچ 
ــان  ــردن روب ــاره ک ــرات پ ــری ج مدی
ــرد.  ــد ک ــد را نخواه ــک س ــاح ی افتت
ــهپویــش#نجــات_ ــرایپیوســتنب ب
ــهای ــدازرمزین ــیتوانی ــرودانم میان
کــهدرانتهــایمطلــبقــراردادهشــده

ــد. ــتفادهکنی اس
رایزنیدیپلماتیک

در همیــن حال عباس عراقچــی، معاون 
وزیــر امــور خارجــه کشــور چنــدی پیش 
بــا اشــاره بــه ادعــای مســووالن ترکیه در 
ارتبــاط بــا بحــث پــروژه گاپ، بــه ایســنا 
گفتــه مــا نســبت بــه ادعاهــای ترکیــه 

ــع نشــده ایم. ــوز قان هن

گاپچهبالییسرایران
میآورد؟

بــهگفتــهجاللونــدیطــرحگاپوســدهایزیرمجموعه
آنمیتوانــدباعــثبــروزمشــکالتزیســتمحیطــیو
خشــکشــدنتــاالبهورالعظیــموگســترشریزگردها
درایــرانومنطقــهشــود.طــرحگاپوســدایلیســو
ــمالغربی ــمالوش ــهش ــران،بلک ــوبای ــاجن نهتنه
تهدیــد بحرانــی و جــدی صــورت بــه نیــز را آن
ــی ــاتعلم ــوهی ــرد،عض ــدفاخریف ــد.احم میکن
دانشــگاهتبریــزومحقــقطــرحگاپترکیــههــممــی
ــرات ــهواســطهتاثی ــاب ــنضــررم ــدکــهبیشتری گوی
ــن ــود،مهمتری ــدب ــدهاخواه ــنس ــتقیمای غیرمس

ــرد. ــوانک ــارعن ــردوغب ــوانگ ــارامیت تهدیده

امضایطوماربرایاحیای
دریاچهارومیه

 دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه ارومیــه بــا 
امضــای طومــاری خواســتار احیــای دریاچــه 
ــن  ــر انجم ــی، دبی ــد کوهان ــدند. محم ــه ش ارومی
ــن  ــه در ای ــگاه ارومی ــی آب دانش ــی مهندس علم
رابطــه بــه تســنیم گفتــه دریاچــه ارومیــه متعلــق بــه همــگان اســت و بــرای 
احیــا آن بــه یــک حرکــت علمــی، عملــی و مطالبــه عمومــی مــردم، بــه دور 
از سیاســی کاری و حــزب گرایــی نیازمندیــم. انجمــن علمــی مهندســی آب 
ــد  دانشــگاه ارومیــه همــان تشــکل علمــی مطالبه گــری اســت کــه می توان
ــور  ــن منظ ــد به همی ــای نقــش کن ــه ایف ــن زمین دور از سیاســی کاری در ای
ــجویان و  ــت دانش ــا و حمای ــن امضاه ــتوانه ای ــه پش ــا ب ــم ت ــر داری در نظ
قشــر دانشــگاهی از ایــن حرکــت آغــاز شــده و پیگیــر مطالبــه دانشــجویان 
و مــردم از مســوولین ذی ربــط باشــیم. در مســیر احیــای دریاچــه ارومیــه 
نیازمنــد مســاعدت ها، ایده هــا و طرح هــای قشــر فرهیختــه جامعــه بــرای 

ــن مســیر هســتیم. ــداوم ای ت

آرزوبهزیستگاهخود
بازگشت

پلنــگ رودســر، مشــهور بــه آرزو کــه بهمــن ســال 
ــیمی  ــه س ــدن در تل ــار ش ــس از گرفت ــته پ گذش
بــه تهــران منتقــل شــده و تحــت عمــل جراحــی 
ســتون مهره هــا قــرار گرفتــه بــود، پــس از هشــت 
مــاه نگهــداری در بــاغ وحــش قزویــن بــا رای کمیتــه تخصصــی متشــکل 
ــه  ــد. ب ــازی ش ــتگاهش رهاس ــروز در زیس ــح دی ــش، صب ــراح معالج از ج
ــزد  ــار ســاله از شــهرت بســیاری ن ــاده چه ــگ م ــن پلن گــزارش تســنیم ای
فعــاالن محیــط زیســت برخــوردارد اســت چــرا کــه ابتــدا توانســت از تلــه 
ســیمی جــان ســالم ببــرد و ســپس بــا ایــن وجــود کــه توســط دامپزشــک 
کلینیــک حیــات وحــش پردیســان، غیرقابــل درمــان شــناخته شــده و بــه 
معدوم ســازی محکــوم شــده بــود بــه دنبــال پیگیری هــای دفتــر مدیریــت 
و شــکار و صیــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از شــانس پشــت ســر 
گذاشــتن یــک عمــل جراحــی موفقیت آمیــز و رایــگان در یــک بیمارســتان 

دامپزشــکی خصوصــی برخــوردار و دیــروز رهاســازی شــد.

زیستحیاتوحشزیست

دردنیــابــرایهــرمتــرمربــعیــکتیــممجهــز
محیــطبانــیهســتکــهانــواعواقســام
تجهیــزاتوآمــوزشهــارادارنــدولــیمــابــرای
ــان ــطب ــرمحی ــکنف ــاری ــزارهکت ــده ــرچن ه
داریــم.چارتمــانهــمخالــیاســتودریــک
ــد ــربای ــل۸نف ــیحداق ــطبان ــگاهمحی پاس
وجــودداشــتهباشــندامــاپاســگاههــایمــا

ــوند. ــیش ــرادارهم ــهنف ــادوس ب

کالنتــری  عیســی 
بخشــنامه ای  در 
ــان  ــه معاون خطــاب ب
و مدیــران ســتادی 
و اســتانی، مدیریــت پســماندها، کاهــش 
آلودگــی هــوای کالنشــهرها، مهــار ریزگردهــا و 
ــار  ــوان چه ــه عن ــه تاالب هــا را ب تامیــن حق آب
ــان  ــا پای ــازمان ت ــن س ــی ای ــت اصل سیاس
دولــت دوازدهــم ابــالغ کــرد. بــه گــزارش 
ــرو  ــه پی ــده ک ــنامه آم ــن بخش ــنا در ای ایس
روز  اتخــاذ شــده در جلســه  تصمیم هــای 
ــور،  ــس جمه ــا ریی ــاه( ب ــان م ــنبه )6 آب ش
مقــرر شــد اهمیــت و حفــظ محیــط زیســت 
ــرد و  ــرار گی ــا ق ــه ه ــون توجــه و برنام در کان
بــر چهــار سیاســت اصلــی محیــط زیســت در 

ــد. ــد ش ــی تاکی ــال آت ــار س چه
کاهــش قابــل مالحظــه معضــل آلودگــی 
ــارف  ــرایط متع ــه ســمت ش ــت ب ــوا و حرک ه
پایــان  تــا  کالنشــهرها  در  زیســت محیطی 
کانون هــای  شناســایی  دوازدهــم،  دولــت 
داخلــی ریزگردهــا بــه عنوان یکــی از مخلوقات 
توســعه ناپایــدار و مهــار و تثبیــت آن بــه نحــو 
ــماند در  ــت پس ــاماندهی وضعی ــی، س مقتض
کالنشــهرها و شــهرهای اولویــت دار مناطــق 
شــمالی و پاکســازی ایــن مناطــق، تخصیــص 
زیســت محیطی  حق آبه هــای  تامیــن  و 
ــور  ــای کش ــا و رودخانه ه ــا، دریاچه ه تاالب ه
ــی  ــت ابالغ ــار سیاس ــول، چه ــو معق ــه نح ب
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی

ــتند. هس

آلودگیهواچه
بیماریهاییرا
درطوالنیمدت
ایجادمیکند؟

ــی  ــات علم ــو هی ــی، عض ــا معصوم غالمرض
علــوم  دانشــگاه  بالیــای  در  ســالمت 
ــی  ــه آلودگ ــنا گفت ــه ایس ــران ب ــکی ای پزش
هــوا بــه طــرق گوناگــون می توانــد آثــار 
بــر  کوتاه مدتــی  و  درازمــدت  زیان بــار 
ســالمت انســان ها بگــذارد، بایــد توجــه 
کــرد کــه تاثیــر آلودگــی هــوا بــر افــراد 
مختلــف، متفــاوت اســت. بــه طوریکــه 
برابــر  در  افــراد  برخــی  آســیب پذیری 
آلودگــی هــوا بســیار بیشــتر از ســایرین 
ــم  ــودکان ک ــاس ک ــن اس ــر همی ــت و ب اس
ســن و ســال و ســالمندان بیــش از دیگــران 
در  می بیننــد.  آســیب  هــوا  آلودگــی  از 
ــک  ــث تحری ــوا باع ــی ه ــال آلودگ ــن ح عی
ــده و  ــم ش ــدید آس ــی و تش ــاری هوای مج
هرچــه میــزان آلودگــی هــوا بیشــتر باشــد، 
ــه آســم  تعــداد بیشــتری از افــراد، مبتــال ب
می شــوند. همچنیــن تمــاس دراز مــدت بــا 
آلودگــی هــوا باعــث بــروز برونشــیت مزمــن 
و آمفیــزم شــده و در طوالنــی مــدت آلودگی 
هــوا می توانــد بیمــاری مزمــن تنفســی، 
ــه  ــی، آســیب ب ــاری قلب ــه، بیم ســرطان ری
مغــز، اعصــاب، کبــد و کلیه هــا را ایجــاد 
ــد  ــا مانن ــی بیماری ه ــن برخ ــد. همچنی کن
ــع  ــوی در مواق ــی و ری ــاری قلب آســم و بیم
آلودگــی هــوا تشــدید می شــوند. عضــو 
ــای وزرات بهداشــت،  ــورد ســالمت در بالی ب
حساســیت های چشــمی، بینــی و حلــق، 
فوقانــی  تنفســی  دســتگاه  عفونت هــای 
ــردرد،  ــه،   س ــیت و ذات الری ــد برونش مانن
ــه  ــک را از جمل ــای آلرژی ــوع و واکنش ه ته
ــوارض کوتاه مــدت آلودگــی هــوا دانســت  ع
و گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه بنــا بــه دالیــل 
ــاالن در  ــش از بزرگس ــودکان بی ــف ک مختل
ــد؛  ــرار دارن ــوا ق ــی ه ــر آلودگ ــرض خط مع
چراکــه کــودکان و شــیرخوارگان بــا ســرعت 
ــث  ــن باع ــند و ای ــس می کش ــتری نف بیش
آلوده کننــده  مــواد  بــا  تمــاس  افزایــش 
ــی  ــرا تنفــس دهان ــا اکث ــوا می شــود. آنه ه
ــه ایــن ترتیــب فیلتــر بینــی کــه  ــد و ب دارن
می گیــرد،  را  هــوا  آلودگــی  از  قســمتی 
ــد. از  ــل کن ــد عم ــر نمی توان ــور موث ــه ط ب
ســوی دیگــر کــودکان بیــش از بزرگســاالن 
بــه  می برنــد.  ســر  بــه  آزاد  محیــط  در 
ــه  ــتان ک ــرم و تابس ــول گ ــوص در فص خص

ــت. ــدیدتر اس ــی ش ــطح آلودگ س

سوژه

کالنتریسیاستهایاصلی
محیطزیستراابالغکرد

گزارش
پیام ما
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هفتــه گذشــته مدیــرکل میــراث 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گردشــگری اســتان کرمــان خبــر 
ــد مجــوز  ــای فاق ــه ورود توره داد ک
بــه بیابــان لــوت ممنــوع اســت امــا 
راهنماهــای  از  یکــی  دســتگیری 
اواخــر هفتــه  در  لــوت  حرفــه ای 
نیــروی  از  اتفاقــا  کــه  گذشــته، 
ــور  ــن ت ــرای ای ــرای اج ــی ب انتظام
مجــوز داشــت و مســتندات آن را 

ــه پــا  ارائــه کــرده، جنجال هایــی را ب
ــاون  ــاهی، مع ــد جهانش ــرد. محم ک
فرهنگــی  میــراث  گردشــگری 
ــنا  ــه ایس ــه ب ــن رابط ــان در ای کرم
گفتــه در چنــد ســال اخیــر تورهایــی 
ــت مســیرهایی را  ــه بی جه ــد ک بودن
ــاد  ــوت ایج ــناخته ل ــش ناش در بخ
کرده انــد و عامــل رفــت و آمــد ســایر 
تورهــا بــا همراهــی راهنماهــا و افــراد 
ناشــناخته بــه مناطــق حســاس نیــز 

ــد بیشــتر  ــی رفت وآم ــده اند، وقت ش
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــود، طبیع می ش
ــه را  ــل شــویم و منطق ــم وارد عم ه
ــری  ــیب کمت ــا آس ــم ت ــرل کنی کنت
بــه ایــن اثــر جهانــی وارد شــود. 
لــوت مناطــق حســاس زیــادی دارد، 
ــه آن  ــم ورود ب ــم نمی خواهی ــا ه م
را ممنــوع کنیــم، فقــط می خواهیــم 
ــا  ــا ب ــم ت ــام دهی ــامان دهی انج س
ــاق  ــه درحــال اتف ــی ک رشــد جمعیت
اســت، مشــکلی پیــش نیایــد. ایــن 
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــا ن ــط ب ضواب
ــت  ــن اس ــه ممک ــده ک ــن ش تعیی
ــانی  ــی هم پوش ــای امنیت ــا نگاه ه ب

ــد.  ــته باش داش

ــات انجــام شــده در خصــوص  جلســه بررســی مطالع
ــه  ــده ک ــزار ش ــی برگ ــان در حال ــی هورام ــت جهان ثب
ــت  ــرای ثب ــه کوهســتانی مســیر ســختی ب ــن منطق ای

ــی دارد. جهان
ــران  ــرب ای ــتانی در غ ــه ای کوهس ــام منطق ــان ن هورام
ــراق اســت. ســاختار معمــاری  )کردســتان( و شــرق ع
خانــه هــای مناطــق هورامــان کــه در بــر گرفتــه از 
بیــش از 60 تــا 70 روســتا، پلکانــی اســت، بــه واســطه 
بافــت بــا ارزش و دســت نخــورده خــود، شــیوه زیســت 
ــت  ــا طبیع ــا ب ــازگاری آن ه ــیوه س ــرد و ش ــان ک مردم
اطرافشــان را نمایــان مــی ســازد. زمزمــه ثبــت جهانــی 
ایــن منطقــه از دو ســال گذشــته آغــاز شــده و در ایــن 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــه مدی ــه گفت ــتا ب راس
ــون  ــون 700 میلی دســتی و گردشــگری کردســتان، تاکن
تومــان خــرج شــده. پنــج شــنبه گذشــته هــم جلســه 
بررســی مطالعــات انجــام شــده در خصــوص ثبــت 
جهانــی آن برگــزار شــد و قــرار اســت در هفتــه جــاری 
هــم بخش هــای دیگــری از مطالعــات انجــام شــده از 
ســوی ســایر تیم هــای مطالعاتــی پایــگاه بررســی شــود 
تــا هورامــان بــه ثبــت جهانــی نزدیــک تــر شــود. ایــن 
منطقــه در صــورت ثبــت جهانــی، نخســتین اثــر جهانــی 

ــود. کردســتان خواهــد ب

رقبایسرسخت
هورامــان البتــه بــرای ثبــت جهانی رقبــای سرســختی دارد. 
مــرداد امســال بــود کــه فرهــاد نظــری، مدیــرکل دفتر ثبت 
ــده هــای میــراث  ــه مهــر گفــت کــه پرون ــار تاریخــی ب آث
جهانــی کــه بــرای ســال 201۸ در کمیتــه میــراث جهانــی 
ــن  ــا در ای ــرد ت ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــکو م یونس
ــباران  ــای ارس ــگل ه ــده جن ــود پرون ــت ش ــت ثب فهرس
ــرای ســال  ــارس اســت. ب و منظــر باســتان شناســی ف
ــه  ــده در دســت بررســی اســت ک ــد پرون ــز چن 2019 نی
اکنــون مــی خواهیــم از بیــن آنهــا پرونــده ای کــه دارای 
ــت  ــا باف ــی از آنه ــم. یک ــت اســت را انتخــاب کنی اولوی
تاریخــی روســتای ماســوله، بافــت تاریخــی روســتای 
هورامــان در کردســتان و دیگــری جنــگل هــای هیرکانی 
ــرایط  ــه ش ــا ک ــده ه ــن پرون ــدام از ای ــر ک ــت. ه اس
مســاعدتری را داشــتند بــرای بررســی در ســال 2019 بــه 
یونســکو پیشــنهاد مــی شــوند. مــا تــا آن زمــان فرصــت 

ــده هــا کار کنیــم. داریــم کــه روی ایــن پرون
بنابرایــن اگــر قــرار باشــد هورامــان ثبــت جهانــی شــود، 
بایــد از ماســوله و جنــگل هــای هیرکانــی ســبقت بگیــرد 
ــه  ــوص اینک ــه خص ــت، ب ــانی نیس ــدان آس ــه کار چن ک
ــگل هــای  ــت جن ــرای ثب ــی هــا عــزم خــود را ب مازندران
هیرکانــی جــزم کــرده انــد.در همیــن راســتا ســوم 
آبــان امســال هیــات بیــن المللــی ســازمان یونســکو از 
جنگل هــای حــوزه 46 آبخیــز کجــور دیــدن کردنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه هنــوز هورامــان بــه مرحلــه بازدیــد 

کارشناســان یونســکو نرســیده و مطالعــات انجــام شــده 
در خصــوص ثبــت جهانــی آن در دســت بررســی اســت 
و بــا توجــه بــه اینکــه پرونــده هــای ثبــت جهانــی ایــران 
ــرار  ــر ق ــن 95 ارســال شــد، اگ ــرای ســال 2018، بهم ب
ــرای ســال  ــران ب ــی ای ــده هــای ثبــت جهان باشــد پرون
2019 هــم بهمــن امســال فرســتاده شــود، فرصــت باقــی 
ــر  ــرکل دفت ــن حــال مدی ــاد نیســت. در همی ــده زی مان
ثبــت آثــار تاریخــی در خصــوص روســتای ماســوله هــم 
ــا شــرایط  ــن حــاال هــم تقریب ــن روســتا همی ــه ای گفت
ثبــت جهانــی را دارد. بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد 
ــت اولیــن  ــرای ثب ــد ب کردســتانی هــا اگــر مــی خواهن
اثــر خــود در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو جشــن 

ــد. ــد دســت بجنبانن ــد، بای بگیرن

محدودیت برای ورود به »لوت«
معاونگردشگریکرمان:ضوابطبانگاهمیراثجهانیتعیین

شده،نهنگاهامنیتی

کاوش برای کشف کاربری 

اصلی قلعه ایرج پیشوا
گفتهمیشوداینقلعهمحلاستقرارواردوگاه

افسرانوسپاهیانساسانیبودهاست

ــی از  ــوا یک ــرج پیش ــه ای ــی قلع ــای باستان شناس ــارم کاوش ه ــل چه فص
بزرگ تریــن و وســیع ترین اســتقرارگاه های تاریخــی ایــران بــا هــدف 
تشــخیص چگونگــی ارتبــاط ســاختارهای ایــن قلعــه بــا یکدیگــر، کاربــری 
ــرج پیشــوا  ــه ای ــاز شــد.  قلع ــه آغ ــی قلع ــری اصل ــت کارب ــا و در نهای آن ه
بــا وســعتی نزدیــک بــه 200 هکتــار یکــی از وســیع ترین و بزرگ تریــن 
اســتقرارگاه های تاریخــی اســت. ایــن قلعــه کــه در شــمال روســتای عســکر 
آبــاد بــر ســر راه ورامیــن بــه پیشــوا واقــع شــده محوطــه ای اســت  بــه طــول 
ــح  ــی مصال ــه تمام ــرقی غربی ک ــر ش ــمالی-جنوبی و 1300 مت ــر ش 1480 مت
بــه کار رفتــه در آن از چینــه و خشــت خــام اســت. از ایــن قلعــه تنهــا حصــار 
آن پــا برجاســت کــه از ارتفــاع آن 16 متــر باقــی مانــده و ضخامــت آن بیــن 
ــرقی  ــر دو دروازه ش ــال حاض ــوده و در ح ــر و دارای 4 دروازه ب ــا 22 مت 20 ت
ــر روی  ــتان شناســی ب ــای باس ــالم اســت. کاوش ه ــا س ــی آن تقریب و غرب
ایــن قلعــه بــا مجــوز ریاســت پژوهشــگاه میراث فرهنگــی و گردشــگری اغــاز 
شــده و 45 روز ادامــه دارد. محمدرضــا نعمتــی، سرپرســت هیــات کاوش هــای 
باستان شناســی قلعــه ایــرج پیشــوا در ایــن رابطــه مــی گویــد کــه »براســاس 
پژوهش هــای فصــول قبــل آثــار معمــاری اندکــی در داخــل قلعــه وجــود دارد 
ولــی برخــالف فضــای داخلــی قلعــه در داخــل حصــار تعــداد زیــادی اتــاق، 
راهــرو، تــاق و ورودی هــای زیــادی ســاخته شــده کــه نشــانگر اهمیت ســاخت 
و ســازهای موجــود در حصــار اســت.« او بــا اشــاره بــه ایــن کــه قلعــه ایــرج 
دارای ســاختار و آثــار متفاوتــی از دیگــر قلعه هــای تاریخــی ایــران اســت، آن 
را یکــی از شــاهکارهای معمــاری دوره ساســانی دانســت کــه احتمــاالً محــل 

اســتقرار و اردوگاه  افســران و ســپاهیان ساســانی بــوده اســت.

مسیر سخت هورامان کردستان برای ثبت جهانی
جنگلهایهیرکانیوماسولهرقبایسرسختاینمنطقههستند

منظـر پایـگاه مدیـر نیـا، طالـب پویـا
امسـال اردیبهشـت فرهنگـیهورامـان
دربـارهموانـعثبـتجهانیایـنمنطقـهگفته
بـودکـهسـاختارمعمـاریخانههـایمناطق
هورامـانکـهدربـرگرفتـهازبیـشاز60تا70
روسـتااسـتوحتـیتامناطقـیازعـراقنیز
گسـترشدارد،پلکانیاسـت،ولـیهماکنون
شـاهدسـاختانـواعخانههـابـامصالحآجر
وبـهصورتخطیهسـتیمبطوریکـهدرحریم
جـادهخانـههـایزیـادیدرحـالسـاخت
اسـتکـهایـنکاردقیقـابـافلسـفهمعماری

پلکانـیهورامـاناشـکالدارد.

10اثرناملموسایالمدر
راهثبتملی

معــاون میراث فرهنگــی اداره کل 
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
آمــاده  از  ایــالم  و گردشــگری 
شــدن پرونــده ثبتــی 10 اثــر 
ــدی  ــا ارجمن ــر داد. روی ــالم خب ــتان ای ــوس در اس ناملم
گفتــه بــرای هریــک از ایــن آیین هــا، از ســوی تیــم 
ــام  ــی انج ــات میدان ــتند نگاری و تحقیق کارشناســی، مس
شــده و پرونــده ایــن آثــار به همــراه عکــس و فیلــم بــرای 
ــی  ــت میراث فرهنگ ــر شــورای ثب ــه دفت ــی ب بررســی نهای
کشــور ارســال شــده اســت کــه پــس از تصویــب شــورا در 

ــد رســید. ــت خواهن ــه ثب ــی ب ــار مل فهرســت آث

مسجدجامعاردستان
ثبتجهانیمیشود؟

علیرضــا غیــور، فرمانــدار اردســتان 
پرونــده  شــدن  پذیرفتــه  از 
درخواســت ثبــت جهانــی مســجد 
جامــع این شهرســتان در یونســکو 
ــد(  ــل متح ــی مل ــی و فرهنگ ــی، علم ــازمان آموزش )س
ــه،  ــرا، بازارچ ــار، کاروانس ــامل آب انب ــا ش ــر داد. ن بن خب
حســینیه، حمــام و مدرســه علــوم دینــی نخســتین 
مســجد 2 طبقــه و دومیــن مســجد چهــار ایوانــی جهــان 
اســالم اســت کــه در ســال 553 ه.ق بنــا شــده و در ســال 
1311 خورشــیدی در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده 
اســت. ایــن بنــا چهــار دوره تاریخــی ساســانیان، آل بویــه، 

ــده اســت. ــود دی ــه خ ــه را ب ســلجوقی و صفوی

پایانفازدوممرمت
حمامابراهیمآباد

ســید محمــد حســینی، مدیــرکل 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان مرکــزی 
گفــت کــه فــاز دوم مرمــت حمام 
ــه شــهریورماه  ــاد ک تاریخــی روســتای تاریخــی ابراهیم آب
امســال آغــاز شــده بــود پایــان یافــت. اســتحکام بخشــی 
از طاق هــا، پاک ســازی بدنه هــا، انــدود کاهــگل بــام، 
انــدود دیوارهــای محاتیــن از اقدامــات انجــام شــده بــرای 
مرمــت ایــن بنــای تاریخــی اســت. ایــن بنــای تاریخــی 
ــی اســتان،  ــت جهان ــر ثب ــا اث ــا تنه به ســبب هم جــواری ب

ــگاه مهمــی برخــوردار اســت. ــاد از جای ــات ابراهیم آب قن

ثبتملیقناتهای
تاریخی»حصارگلی«

ثبــت  از  ورامیــن  فرمانــدار   
ــی و  ــای تاریخ ــات ه ــته قن رش
در معــرض تخریــب روســتای 
ــتان  ــن شهرس ــی« ای »حصارگل
آثــار ملــی کشــور خبــر داد. محمدرضــا  در فهرســت 
ــار  ــتای »حص ــای روس ــات ه ــته قن ــه رش ــفی گفت یوس
گلــی« ورامیــن کــه از یــک مــاه پیــش در حــال تخریــب 
بودنــد، بــا پیگیــری هــای انجــام شــده در فهرســت آثــار 
ملــی کشــور ثبــت شــد و از تخریــب نجــات یافــت. قنــات 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــای ایرانی ــا در گذشــته ســالح ه ه
کــم آبــی بودنــد و مدیریــت منابــع آبــی کشــور بــا احــداث 

ــت. ــی پذیرف ــورت م ــات ص قن

ثبتملیمرمتثبتملی ثبتجهانی

ــن  ــرح تعیی ــب ط ــان از تصوی ــی اصفه ــر کل میراث فرهنگ مدی
ــرای ثبــت  ــا، ب ــای تاریخــی هنرســتان هنرهــای زیب حریــم بن
آن خبــر داد. فریــدون هللا یــاری گفتــه ایــن هنرســتان تاریخــی 
ــو  ــری از یکس ــی و هن ــت فرهنگ ــال فعالی ــش از 80 س ــا بی ب
دارای معمــاری ارزشــمند بــوده و از دگــر ســو اســتادان بزرگــی 
ــگ  ــه فرهن ــر ب ــه هن ــی در عرص ــن دوره تاریخ ــول ای را در ط
ــه  ــا توجــه ب ــرده اســت. ب ــم ک ــن ســرزمین تقدی ــدن ای و تم

اینکــه ایــن اثــر ارزشــمند در محــور تاریخــی زاینــده رود و جنــب 
ــر  ــن اث ــم ای ــن حری ــرح تعیی ــده، ط ــع ش ــه پل واق سی و س
تاریخــی در دســتور کار اداره کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
ــاع  ــرح ارتف ــن ط ــت. در ای ــرار گرف ــان ق ــگری اصفه و گردش
ساخت و ســاز ســاختمان ها در پیرامــون ایــن هنرســتان و 
حتــی شــاخصه های فرهنگــی بــرای تزیینــات ســاختمان های 

ــود. ــد می ش ــه ضابطه من ــن مجموع ــون ای پیرام

مدیــرکل ثبــت آثــار، حفــظ و احیــای میــراث معنــوی و 
ــر  ــه 54 اث ــرد ک ــالم ک ــی اع ــازمان میراث فرهنگ ــی س طبیع
مــوزه ای از اســتان های تهــران، اردبیــل و چهارمحال و بختیــاری 
ــناخته  ــول ش ــی منق ــار مل ــت در فهرســت آث ــد ارزش ثب واج
ــی  ــرایط ثبت ــد ش ــر واج ــه از 54 اث ــری  گفت ــاد نظ ــد. فره ش
ــرآن،  ــی ق ــوزه مل ــه م ــق ب ــی متعل ــخه خط ــد، 13 نس جدی
ــر  ــاد، 11 اث ــت میرعم ــط و کتاب ــوزه خ ــه م ــوط ب ــر مرب 20 اث

ــار مکشــوفه از  ــی و آث ــن اردبیل ــه شــیخ صفی الدی از مجموع
ــده  ــی زن ــه تاریخ ــه خان ــی محوط ــای باستان شناس کاوش ه
یــاد آیــت هللا مــروج در اردبیــل و 10 اثــر یافــت شــده از 
اســتان  نجات بخشــی  و  باستان شــناختی  گمانه زنی هــای 
چهارمحال و بختیــاری اســت. بــه گفتــه او در 6 ماهــه نخســت 
ــر ناملمــوس  ــول و 65 اث ــول و غیر منق ــر منق امســال 277 اث

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق ــار مل در فهرســت آث

تعیین حریم بنای هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
قراراستاینبناثبتملیشود

ثبت ملی 54 اثر موزه ای
اینآثاربهاستانهایتهران،اردبیلوچهارمحالوبختیاریتعلقدارند

وضعیتخانهتاریخیحساملشکرنگرانکنندهاست
زهرا بهرام نژاد، عضو هیأت رییسه شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش گفت 

که  وضعیت خانه تاریخی حسام لشکر با 100 سال قدمت نگران کننده است و مدیریت 
شهری همراه با سازمان میراث فرهنگی در این خصوص اقدامات الزم را انجام دهد.
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این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
)اسنادرهنی(

بـه موجب پرونـده اجرائی کالسـه 96000055  

ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت پنجاه 

و هفـت هکتـار تحـت پـالک ثبتـی 11 فرعـی از 493 اصلی 

ذیـل ثبـت 3۸150 صفحـه 505 دفتـر 207 به شـماره جلدی 

0204323 ملکـی منصـور خـرم فرزنـد محمـد بـه نشـانی 

سـعید ابـاد ایلخانـی صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت حـدود 

و مشـخصات ملک بدین شـرح میباشـد شـماال بطول 174 

مترخاکریزیسـت به جاده خاکی روسـتایی شـرقا اول بطول 

342 متـر دوم بصـورت منکسـر اسـت بطول 164 متر سـوم 

بطـول 53۸ متـر چھـارم کـه شـمالی اسـت بطـول 121 متر 

پنجـم بطـول 265 متـر کال تمامـی قسـمتها خاکریزنـد و 

کانالـی اسـت بـه اراضـی زارعیـن پـالک یـک فرعـی جنوبـا 

بطـول 6۸0 متـر خاکریزیسـت بـه زمیـن پـالک 12 فرعـی 

غربـا اول بطـول 279 متـر دوم کـه شـمالی اسـت بطـول 

20 متـر قسـمت اول خاکریـز و کانالیسـت بـه اراضـی ملـی 

پـالک هشـت فرعـی دوم خاکریزیسـت و کانالـی اسـت به 

اراضـی علـی ابـاد پـالک 498 اصلی سـوم بطـول 350 متر، 

چهـارم و پنجـم کـه بصورت شـمال غربـی اند بطولهـای 210 

متـر و 300 متـر ششـم بطـول 100متـر هفتـم بطـول 180متر 

هشـتم کـه کمـی متمایـل بـه شـمال اسـت بطـول 150متر 

کال خاکریزیسـت بـه جـدول اب حـد فاصـل اراضـی علـی 

آبـاد  پالک اخیرالذکر که طبق سـند رهنی شـماره۸95مورخ 

 4/000/000/000 مبلـغ  قبـال  در   225 دفترخانـه   89/11/03

ریـال در رهـن بانـک بانـک کشـاورزی قـرار گرفتـه و طبـق 

نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ 19/950/000/000 

ریـال ارزیابـی شـده و پالک فـوق دارای  عرصه به مسـاحت 

570000 متـر مربـع عرصـه و اعیانـی شـامل چـاه و تلمبـه و 

تجهیـزات پمپـاژ در سیسـتم تحـت فشـار کـه مشـترک بـا 

پـالک یـازده فرعـی از چهارصـد و نـود و سـی اصلـی بخش 

45 میباشـد.  علیهـذا پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز 

شـنبه مورخ 96/9/4در اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان 

جیرفـت از طریـق مزایـده به فـروش میرسـد.مزایده از مبلغ 

19950000000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی 

نقـدا فروختـه مـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت. الزم بـه ذکـر 

اسـت پرداخـت هرگونـه بدهـی کـه مـورد مزایـده دارای آنها 

باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و غیره تـا تاریـخ مزایده 

اعـم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به 

عهـده برنـده مزایده اسـت و نیز در صورت وجـود مازاد وجوه 

پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محلـی مازاد بـه برنده 

مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدًا 

وصـول مـی گردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی 

گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و 

مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد.

تاریخ انتشار:96/8/15

طــرح جمــع آوری کــودکان کار در پایتخــت 
در واپســین روزهــای شــهریور آغــاز شــد 
و بالفاصلــه انتقــاد نســبت بــه انجــام آن 
و حاشــیه هــای پیــش آمــد کــه در ایــن 
ــد  ــه 90 درص ــاوز ب ــاره تج ــاری درب ــان  آم می
ایــن کــودکان بیــش از همــه ســر و صــدا 

کــرد. مدیرعامــل ســازمان خدمــات اجتماعــی 
شــهرداری تهــران در ایــن پــاره تاکیــد می کنــد 
در بیــن افــرادی کــه در ایــن طــرح جمــع آوری 
کردیــم متاســفانه از 400 تایــی کــه مــددکاران 
ــه  ــد، ب ــت کرده ان ــا صحب ــا آن ه ــتی ب بهزیس
نزدیــک بــه 90 درصدشــان تعــرض شــده 

اســت. وی افــزود: امــا فعــاالن حــوزه کــودکان 
جمــع آوری  ایــن  طــول  در  معتقدنــد  کار 
کــودکان، بــه درســتی بــه آنهــا رســیدگی 
ــذب  ــت، ج ــع آوری نیس ــن جم ــود. ای نمی ش
اســت. پاســخ مــا بــه منتقــدان ایــن اســت که 
اگــر راه حــل بهتــری دارید،بســم هللا.بــه گفتــه 
وی  75 درصــد ایــن کــودکان ایرانــی نیســتند. 
کودکانــی هســتند کــه بــرای تکدی گــری ســر 
چهارراه هــای تهــران ترانزیــت می شــوند. 

به 90 درصد کودکان کار تجاوز می شود

حدود80هزارنفرسالگذشتهدچارمعلولیتشدند
رییس سازمان بهزیستی کشوربا بیان اینکه باید در کنار دولت بتوانیم افراد نیکوکار و 
نوع دوست را پای کار بیاوریم گفت: نمی توانیم در جامعه ای زندگی کنیم که بی اعتنا به 
سرنوشت دیگران باشیم.

بازار داغ غذای ارزان قیمت درکرمانشاه
درمغازههاچلوکبابهای۴هزارتومانیوپیتزاهای3هزارتومانیپیدامیشود

علت ارزان بودن این غذاها استفاده از مواد غیر بهداشتی و ناسالم  می باشد

تبلیغـات  و  ارزان  داغ کباب هـای  بـازار 
رنگارنگ آن، شـهروندان کرمانشـاهی را 
از اینکـه ایـن کباب هـا چـه محتویاتـی 
ایـن  در  اغلـب  و  غافـل کـرده  دارنـد 
کباب هـا از مـوادی چـون سـنگدان  مرغ 
اسـتفاده می شـود منوهای ارزان بعضی 
از تهیـه غذاهـا یـا رسـتوران ها را هرطـور 
کـه حسـاب کنیم بـا تبلیغـات رنگارنگ 
غـذای باکیفتشـان منطقـی در نمی آید 
و اصـال معلوم نیسـت چه بـه خورد این 
شـهروندان خـوش خیـال مـا می دهند.
و  هزارتومانــی  چهــار  چلوکباب هــای 
پیتزاهــای ســه هــزار تومانــی بــا هیــچ 
ــر  ــود مگ ــور نمی ش ــلیمی ج ــل س عق
ــردن  ــا دســت ب اینکــه رســتوران داران ب
بیچــاره  غذاهــای  ایــن  ترکیــب  در 
ــه  ــواد اولی ــتفاده از م ــب و اس ــا تقل ب

هــم  را  ته شــان  و  ســر  بی کیفیــت 
غــذای  پــرس  یــک  تــا  می آورنــد 
ارزان ولــی ناســالم را بــه دســت مــردم 
و  کرمانشــاه  شــهر  اطــراف  بدهنــد. 
ــور  ــه وف ــزی آن ب ــق مرک ــی مناط حت
می تــوان ایــن غذاهــای ارزان قیمــت را 
پیــدا کــرد کــه اتفاقــا طرفــداران خوبــی 
هــم دارنــد و هیچــگاه بــدون مشــتری 
نمی ماننــد، مشــتریانی کــه بــه قیمــت 
ــود حاضــر  چشم پوشــی از ســالمت خ
بــه اســتفاده از ایــن غذاهــای ارزان 

می شــوند.
کــه  اســت  غذاهایــی  از  کوبیــده 
هرکســی نمی توانــد آن را در خانــه 
معمــوال  همیشــه  و  کنــد  تهیــه 
خانواده هــا ترجیــح می دهنــد آنــرا 
بیــرون میــل کننــد، امــا حقیقتــا ایــن 
ــد  ــت می کن ــر کســی جرئ ــا کمت روزه
ــا  ــتوران ها مخصوص ــای رس از کباب ه
از نــوع کوبیــده اش اســتفاده کنــد.

یکپرسکوبیدهارزانتراز
یکساندویچاست!

آن طـور کـه مهـر نوشـته یـک شـهروند 
اظهـار داشـت: از وقتـی شـنیده ام که در 
فاسـد،  مـواد  از  ارزان  ایـن کباب هـای 
گوشـت های یـخ زده و گاوهـای پیر و... 
اسـتفاده می شـود خیلـی کـم اسـتفاده 
کـرده ام و حاضرم قیمـت باالیی بپردازم 

امـا غـذای سـالمی بگیرم.
نظـری افـزود: االن در برخـی غذاهـای 
آمـاده قیمـت یک پـرس کوبیـده حتی 
پایین تـر از قیمت یک سـاندویچ اسـت 
کـه ایـن هیچ توجیهـی ندارد جـز اینکه 
ایـن  تهیـه  در  بی کیفیـت  اولیـه  مـواد 
غذاها اسـتفاده شده باشـد.وی با اشاره 
بـه رشـد عرضه کننـدگان غذاهـای ارزان 
قیمت در شـهر کرمانشـاه گفت: از قدیم 
بی حکمـت  ارزانـی  هیـچ  گفته انـد کـه 
نیسـت و حتمـا مشـکلی در تهیـه ایـن 

غذاهـا وجود دارد که باید مسـئوالن 
آنهـا را بررسـی کـرده و برخـورد کنند.

ایـن شـهروند تصریـح کـرد: ایـن افـراد 
سـودجو تنهـا بـه فکـر منافـع خودشـان 
هسـتند و اصـال بـه سـالمتی شـهروندان 
خـود  نظـرم  بـه  البتـه  نمی کننـد  فکـر 
شـهروندان هم تا حـدودی مقصرند چون 
اگـر آنهـا از ایـن واحدهـا خریـد نکننـد، 
قطعـا بسـاط اینها هـم برچیده می شـود.

استفادهازسنگدانمرغ
درتهیهکبابهایارزان

کارشـناس مسـوول بهداشـت و محیـط 
کرمانشـاه  شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز 
اظهـار داشـت: قیمـت غـذا و از جملـه 
بـه  مختلـف  رسـتوران های  در  کبـاب 
دلیـل درجه بنـدی آنهـا متفـاوت اسـت.

بهمـن خدادادیان با بیـان اینکه موضوع 
غذاهـای ارزان را رصـد می کنیـم، افزود: 
حتـی در بحـث پیتـزا هم شـاهد عرضه 
اغذیـه  در  تومانـی  هـزار   3 پیتزاهـای 
قیمـت  البتـه  فروشـی ها هسـتیم کـه 
یـک پیتـزا با کیفیت خوب بـه 20 تا 25 
هـزار تومان می رسـد. وی بیان داشـت: 
هسـتیم  اصنـاف  بـا  رایزنـی  حـال  در 
معاونـت  بـا  مشـترک  گشـت های  و 

را  و...  اسـتاندارد  اداره کل  دارو،  و  غـذا 
فروشـی ها،  اغذیـه  از  و  شـروع کـرده 
غذاهـای آمـاده و رسـتوران های سـطح 
بررسـی  را  آنهـا  و  نمونه گیـری  شـهر 
می کنیم.ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان 
اینکـه در ایـن خصـوص تخلفاتـی هـم 
مشـاهده شـده است، خاطرنشـان کرد: 
در برخـی مـوارد حتـی شـاهد اسـتفاده 
تهیـه کباب هـای  در  مـرغ  سـنگدان  از 
بـه  بوده ایم.خدادادیـان  قیمـت  ارزان 
شـهروندان نیـز توصیـه کـرد کـه مـردم 
هرجـا شـاهد تفـاوت قیمـت فاحشـی 
بودنـد از خریـد خـودداری کننـد، چراکه 
ارزشـی ندارد بـه خاطر قیمـت پایین تر 
بیاندازنـد. بـه خطـر  را  خـود  سـالمت 
کارشـناس مسـئول بهداشـت و محیـط 
شهرسـتان کرمانشـاه  بهداشـت  مرکـز 
ادامـه داد: بـا همـکاری معاونـت غـذا و 
دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی تجهیزاتی 
را وارد کرده ایـم کـه حتـی نـوع بافـت 
انجـام  نمونه برداری هـای  در  گوشـت 
شـده را تشـخیص می دهد و مشـخص 
می کنـد کـه گوشـت مـورد اسـتفاده از 
کـدام نـوع گاو مـاده یا پیر، گوسـفند یا 

سـنگدان مـرغ بـوده اسـت.

خبر
ته

نک

ویاظهــارداشــت:ازابتــدایســالتاکنــون۵0
۱0 در دادهایــمکــه انجــام نمونهبــرداری مــورد
مــوردآناســتفادهازســنگدانمــرغتاییــدشــدکــه
ــان ــوردکردهایم.خدادادی ــابرخ ــاآنه ــتب ــاقاطعی ب
ازشــهرونداننیــزخواســتکــههرگونــهتخلــف
ــقســامانه ــوردمشــکوکراازطری ــام بهداشــتیوی
۱۹0وزارتبهداشــتگــزارشدهنــدتــادراســرع
وقــتمــواردمطــرحشــدهبررســیونســبتبــهآنهــا
اقــدامشــود.ایــنمقــاممســئولضمــنتاکیــدبــر
اهمیــتهمــکاریمــردمدرایــنزمینــهخاطرنشــان
کــرد:ســالگذشــتهبالــغبــر2۵0تــنمــوادغذایــی
ــق ــدآنازطری ــه۸0درص ــمک ــفکردی ــدکش فاس
ــامانه۱۹0حاصــلشــده ــاس ــیب ــایمردم گزارشه

اســت.

ــودکاناز ــنکـ ــزود:ایـ ــیافـ ــاقدیمـ رضـ
کشـــورهایافغانســـتان،پاکســـتانواخیـــرا
ــازه ــوراجـ ــدامکشـ ــتند.کـ ــگالدشهسـ بنـ
ــل ــشمثـ ــارراهمعروفـ ــرچهـ ــدسـ میدهـ
ـــک ـــدانون ـــلمی ـــاومث ـــرم ـــارراهولیعص چه
ـــا ـــنمکانه ـــد؟ای ـــیکنن ـــرادیگدای ـــااف م

تاریـــختهـــرانهســـتند.

انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
جمهــوری اســالمی ایــران از تــردد 
مرزهــای  از  اربعیــن  زائــر  میلیــون  دو 
کشــور خبــر داد.  ســردار حســین اشــتری 
ــت:  ــار داش ــران اظه ــرز مه ــه م ــفر ب در س
ــر از  ــزار نف ــون و ۸00 ه ــک میلی ــدود ی ح
مــرز خــارج و بــا احتســاب خــروج حــدود 
دو  تاکنــون  خارجــی  اتبــاع  هــزار   200

میلیون زائر ازمرز تردد داشــته اند.
بــا  گفــت:  هواناجــا  فرمانــده 
ــاد  ــد پهب اســتفاده از هشــت فرون
ــرز  ــوار مــرزی م ــه ن ــری کلی پایــش تصوی
ــا  ــی ب ــای هوای ــت ه ــار گش ــران در کن مه
از اقدامــات جدیــد هواناجــا در  بالگــرد 

ماموریت اربعین امســال است.
 ســردار خلبــان حســین علــی مســتاجران 
در مــرز مهــران  اظهــار داشــت: هواپیمایــی 
بهــره  و  جدیــد  تجهیــزات  بــا  امســال 
ــی  ــی و عملیات ــوان رزم ــل ت ــرداری کام ب
ــار پلیــس هــای تخصصــی در  خــود در کن

ــت. ــینی)ع( اس ــران حس ــت زائ خدم
بازدیــد  روز گذشــته در جریــان 
فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
مشــهد از مناطــق زلزلــه زده بخــش رضویــه 
ــه  ــداث س ــت اح ــی وضعی ــهد و بررس مش
مدرســه  جدیــد در ایــن منطقــه زلزله دیــده، 
رحیــم  شــد.   افتتــاح  مــدارس  ایــن 
نوروزیــان در جریــان بازدیــد از روســتاهای 
روســتای  و  قــم  کالتــه  بیدخــوری، 
ــده در  ــداث ش ــه اح ــه مدرس ــی س حاج عل
ایــن روســتاها را افتتــاح کــرد. در ایــن 
هاشــمی،  قاضــی زاده  احســان  بازدیــد 
ســرخس،  و  فریمــان  مــردم  نماینــده 
کل  اداره  ابتدایــی  معــاون  حقیقــی، 
آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی و 
ســجادی،  والمســلمین  حجت االســالم 
ــز حضــور  ــه، نی امــام جمعــه بخــش رضوی

داشتند.
ــواد  ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی ریی
انتظامــی  فرماندهــی  مخــدر 
اســتان اصفهــان از انهــدام یــک بانــد چهــار 

نفــره تهیه و توزیع کوکایین خبر داد.
و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
و  سیســتان  ای  جــاده  نقــل 
ــزار و  ــر 48 ه ــزون ب ــت: اف ــتان گف بلوچس
500 زائــر پاکســتانی عتبــات عالیــات از 24 
ــه  ــق پایان ــون از طری شــهریور امســال تاکن
مــرزی میرجــاوه ایــن اســتان وارد خــاک 
ــی  ــدند. عل ــران ش ــالمی ای ــوری اس جمه
خانقائــی اظهــار داشــت: ورود ایــن زائــران 
ــالمی در  ــران اس ــاک ای ــه خ ــتانی ب پاکس
ــاده  ــای پی ــوس و پ ــا اتوب ــدت ب ــن م ای

انجام شده است.

گزیده ها

نجاتپیرمردصیاددرآبهای
ساحلغدیربندرعباسازمرگ

پیرمــرد صیــاد کــه بــرای ماهیگیــری وارد آب هــای 
ــار  ــود گرفت ــور خ ــود، در ت ــده ب ــر ش ــاحل غدی س
ــانی و  ــش نش ــازمان آت ــات س ــد.معاون عملی ش
ــه توســط  ــن حادث ــرد: ای ــالم ک ــاس اع ــی شــهرداری بندرعب ــات ایمن خدم
ــه  ــد و بالفاصل ــالع داده ش ــانی اط ــش نش ــز 125 آت ــه مرک ــهروندان ب ش
نجاتگــران از ایســتگاه امــداد ســاحلی بــه محــل اعــزام شــده و فــرد حادثــه 

ــد. ــود از خطــر مــرگ نجــات دادن ــرد کهنســالی ب ــه م ــده را ک دی
حســن امینــی زاده  افــزود: امــواج، تــور ماهیگیــری بــه دور ایــن ماهیگیــر 
ــت را از وی  ــکان حرک ــد ام ــل م ــطح آب بدلی ــدن س ــاال آم ــده و ب پیچی

ــود. ــه ب گرفت
ــن  ــای ای ــور را از پاه ــداد ســاحلی ت ــران ایســتگاه ام ــه داد: نجاتگ وی ادام

ــه ســاحل رســاندند. ــل او را ب ــرده و در ســالمت کام ــر جــدا ک ماهیگی

جمعآوری781متکدی
ازسطحشهرکرج

مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
کــرج گفــت: از ابتــدای ســال تــا کنــون 52 طــرح 
ضربتــی ســد معبــر در کــرج اجرایــی شــده اســت.

  حشــمت عزیــزی  اظهــار کــرد: متاســفانه طــی ســال هــای  گذشــته شــاهد 
افزایــش تعــداد متکدیــان درگوشــه و کنــار شــهر بوده ایــم.

وی ادامــه داد: بســیاری از ایــن افــراد مســتمند نیســتند و بــا ســوء 
اســتفاده از احساســات مــردم، پول هــای خوبــی بــه جیــب می زننــد.

وی افــزود: هــر ســال بــرای جمــع آوری و ســاماندهی ایــن افــراد در کــرج  
ــا هســتیم. ــاز شــاهد فعالیــت آنه ــی ب ــی می شــود، ول ــی اجرای طرح های

ــه  ــا وظیف ــن اســت شــهرداری تنه ــت ای ــح داد: واقعی ــن مســئول توضی ای
جمــع آوری ، تحویــل متکدیــان را بــه عهــده دارد و باقــی اقدامــات بــرای 
ــون  ــده در قان ــخص ش ــتگاه های مش ــط دس ــد توس ــا بای ــاماندهی آنه س

ــرد. صــورت بگی

کرجبندرعباس
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پیامک شما را درباره 
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کاغذ اخبار

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون ششـدانگ یکباب سـاختمان پـالک 37۸0 فرعـی از 2975 

اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمان بـه مسـاحت 310 مترمربع واقع 

در کرمـان روسـتای هللا ابـاد خیابـان بهارسـتان کوچـه ه نبـش جنوبـی 3 مـورد 

تقاضـای اقـای احمد دالئی میالن می باشـد تاکنون تحدید حدود نشـده و نیاز 

بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی 

باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالک بـه شـماره 22348-96/۸/13 بدینوسـیله 

آگهـی تحدیـد حدود اختصاصی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت ۸ صبح 

روز چهارشـنبه مـورخ 1396/9/8 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا به 

مالـک یـا مالکیـن امـالک مجاور رقبـه مزبور اخطار مـی گردد کـه در موعد مقرر 

در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین 

عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی نسـبت بـه حدود 

و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضی داشـته باشـد طبـق ماده 20 قانـون ثبت حداکثر 

ظـرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلسـی تحدیـدی اعتراض خود را کتبًا 

بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظرف مـدت یکمـاه از تاریخ اعـالم اعتراضی مهلت 

دارنـد تـا بـه دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید 

تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 

پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط 

متقاضـی ثبـت عملیات ثبتـی بنام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بـود.م الـف 782     تاریخ انتشـار : 96/8/15

آگهیفقدانسندمالکیت:
اقـای مصیـب امیـر زاده فرزنـد نیازعلـی مالـک 

ششـدانگ پـالک 2973 فرعـی از 9 اصلی بخش 

4 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن صـادر و تسـلیم گردیـده وضمن 

پـالک مذکـور بازداشـت نیـز مـی باشـد ضمـن تسـلیم دو برگ 

استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند مالکیت 

پـالک مزبـور بعلـت مفقود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی 

نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آئین 

نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل 

آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 

بـه ملـک فـوق الذکـر با وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد 

ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 

کرمـان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت 

یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیر این صورت پـس از مدت 

مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد 

شـد.م الـف 784 تاریخ انتشـار:96/۸/15

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

عیسی حافظی فر

ابالغیه
شـماره  ابالغیـه  بـه  عطـف 

مـورخ   9610103463200462

پرونـده کالسـه  موضـوع   96/6/14

ملـک  ارزیابـی  موضـوع   8409983410500085

مرحـوم شـکراله معیـن الدینی بـه اتفـاق تعدادی 

از ورثـه،  بـا توجـه بـه مجهـول المکان بـودن خانم 

طاهره معین الدینی فرزند شـکراله به شـرح ذیل 

آگهـی مـی گردد و پس از انتشـار چنانچـه نامبرده 

اعتراضی دارد ظرف سـه روز از انتشـار آگهی مراتب 

را کتبـا بـه ایـن اجـرا اعـالم نمایـد.

آدرس ملـک : کرمـان - کوچـه آسـیا بـاد جنوبـی 

- کوچـه شـهید زمانـی - پـالک 32 و کدپسـتی 

سـاختمان  نظـر  مـورد  ملـک   7617677۸95

مسـکونی یـک طبقـه بـا دیـوار آجـری بـار بـر و 

سـقف طـاق ضربـی و روکار نمـای شـمالی آجـر و 

نمـای جنوبی و دیوار حیاط فاقد نماسـازی اسـت. 

دیوارهـای  و  موزائیـک  فضاهـا  تمـام  کفسـازی 

داخلـی و سـقف گچـکاری شـده بجـز ورودی و 

پارکینگ که فاقد گچکاری اسـت. مسـاحت عرصه 

342 مترمربـع و مسـاحت اعیـان 19۸ مترمربـع 

میباشـد و دارای انشـعاب آب و بـرق میباشـد. 

ملک فاقد سـند مالکیت ثبتی و پایانکار شهرداری 

اسـت. ارزیابـی بـا فرض بالمعـارض بـودن و عدم 

تعلـق عرصه بـه اوقاف و عدم بدهی به سـازمانها و 

دوایر دولتی انجام شـده اسـت. بـا توجه به جمیع 

جهـات بشـرح ذیـل تعییـن ارزش میگـردد:

بـه  و  مترمربـع   342 بمسـاحت  عرصـه   -1  

ارزش هـر مترمربـع 6/۸00/000 ریـال جمعـًا برابـر 

ریـال.  2/325/600/000/-

بـه  و  مترمربـع   19۸ بمسـاحت  اعیـان   -2

برابـر  ریـال جمعـًا  ارزش هرمترمربـع 1/300/000 

. ریـال   257/400/000/-

 3- حیـاط سـازی و انشـعابات جمعـًا برابـر - 

. ریـال   50/000/000

ارزش شـش دانـگ ملـک معرفـی شـده برابـر - 

/2/633/000/000 ریـال )دومیلیـارد و ششـصد و 

سـی و سـه میلیـون ریـال( بـرآورد میشـود.

اجرای احکام حققوقی دادگستری کرمان - مکی

گزارش

عضــو فراکســیون مســتقالن مجلــس 
ــه هشــت ســال  ــی ک ــت: اقتدارگرایان گف
ــار  ــور را در اختی ــی کش ــه اجرای مجموع
داشــتند، عملکردشــان مشــخص اســت. 
ــد. ــاع کنن ــان دف ــد از عملکردش ــا بای آنه
بهــروز نعمتــی نماینــده تهــران در گفــت 

ــاره تجدیدنظــر  ــن درب ــا خبرآنالی ــو ب و گ
محمدرضــا عــارف از موضــع قبلــی خــود 
ــه  ــان ب ــرای ورود مســتقل اصــالح طلب ب
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 
یازدهــم و اعــالم موضــع جدیــد او مبنــی 
بــر ائتــالف بــر اســاس اقتضائــات زمانــی 

بــا برخــی طیــف هــای جریــان اصولگــرا 
گفــت: مــا کاری را بــا تفاهــم از ســال 92 
ــاد  ــی افت ــات خوب ــم، اتفاق ــروع کردی ش
چــون توانســتیم ســه انتخابــات ریاســت 
جمهــوری یازدهــم و دوازدهــم و مجلــس 

دهــم را بــا موفقیــت بــه پیــش ببریــم.
وی افــزود: البتــه ممکــن اســت دغدغه ها 
و نگرانــی هایــی هــم وجــود داشــته باشــد 
و بخشــی از آن دغدغــه هــا و گلــه منــدی 
هــا از مــا باشــد. امــا صادقانــه بارهــا گفتــه 
ــچ  ــا هی ــه م ــم ک ــی گوی ــم م ام و االن ه
قصــوری در ایــن زمینــه نداشــتیم و تمــام 

هــدف مــا ایــن بــود کــه بتوانیــم بــا ایــن 
ــان را  ــی اقتدارگرای ــوی برخ ــالف جل ائت
بگیریــم و موفــق هــم بودیــم. پــس 

ائتــالف ادامــه پیــدا مــی کنــد.
ــس  ــتقلین مجل ــیون مس ــو فراکس عض
اســت،  ممکــن  البتــه  شــد:  یــادآور 
گله منــدی  هــم  از  ائتــالف  اضــالع 
هایــی داشــته باشــند همانطــور کــه 
مــا هــم گلــه منــدی داریــم امــا نهایتــا 
هــم  بــا  اینکــه  جــز  ندارنــد  راهــی 
ــا هــم  ائتــالف داشــته باشــند و کار را ب

پیــش ببرنــد.

ــکن  ــاد مس ــتایی بنی ــکن روس ــازی ومس ــاون بازس مع
ــت  ــورت بازگش ــهرها در ص ــاکن در ش ــراد س ــه اف گفت
ــرای ســاخت  ــم ب ــا ســود ک ــه روســتا از تســهیالتی ب ب

مســکن در روســتا بهره منــد می شــوند.
آنطــور کــه تســنیم نوشــته عزیــز هللا مهدیــان بــا اشــاره 
ــا 2 ســال گذشــته تعــداد زیــادی  ــه اینکــه در یــک ت ب
ــه در کشــور و مناطــق روســتایی داشــتیم گفــت:  حادث
در ایــن مــدت 40 ســیل و زلزلــه در کشــور رخ داد 
ــه داد و  ــهیالتی را ارای ــت تس ــازی دول ــرای بازس ــه ب ک
ــه  ــه ای ک ــزود: زلزل ــم. وی اف ــاز کردی ــی را آغ کار اجرای
در  ششــم شــهریور در شــربیان آذربایجــان شــرقی رخ 
ــکن کار  ــاد مس ــع بنی ــتائیان و مناب ــک روس ــا کم  داد ب
 بازســازی را آغــاز کردیــم. وی ادامــه داد : در آذربایجــان 
ــه رخ داد  حــدود  ــه ســیل و زلزل و خراســان شــمالی  ک
 5 هــزار واحــد تخریبــی داشــتیم کــه بالفاصلــه از منابــع 

ــم. ــاز کردی ــاد مســکن کاربهســازی  را آغ بنی
وی تاکیــد کــرد: تــالش مــا اینســت کــه قبــل از ســرد 
ــت  ــرپناه را از دس ــه س ــی ک ــواده های ــوا خان ــدن ه ش

ــم . ــا ســقف ایجــاد کنی ــرای انه ــد ب دادن

در  مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   7 افــزود:  مهدیــان 
شهرســتان بجنــورد وجــود دارد کــه پــس از زلزلــه 
ــراد  ــه اف ــی ک ــدادی از واحدهای ــد و تع ــارت دیدن خس
ــه هایــی  ــه انهــا کمــک شــد ،امــا خان ســاکن شــدند ب
کــه هنــوز تحویــل متقاضیــان نشــده اســت خســارت بــه 

ــرد. ــی گی ــق نم ــا تعل انه
ــه  ــتا ب ــه از روس ــرادی ک ــت  اف ــاره بازگش ــان درب مهدی
شــهر مهاجــرت کردنــد گفــت: افــرادی کــه مــی خواهنــد 
بــه روســتا بازگردنــد بــه آنهــا بــرای ســاخت واحدهــای 

روســتایی تســهیالت پرداخــت مــی شــود.
ــه  ــاخت خان ــرای س ــی ب ــر زمین ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
نداشــته باشــند  زمیــن بــه قیمــت تمــام شــده در 
اختیــار آنهــا قــرار مــی گیــرد، خوشــبختانه در طــول ایــن 
ــتاها بازگشــتند و  ــه روس ــادی ب ــداد زی ــال تع ــد س چن

ــاختند. ــه س خان
ــکن  ــاد مس ــتایی بنی ــکن روس ــازی ومس ــاون بازس مع
افــزود: روســتایی در اردبیــل کالً تخلیــه شــده بــود کــه 
 بــا پرداخــت تســهیالت اکنــون  50 خانــوار در آن ســاکن 

هســتند.
وی دربــاره ارایــه تســهیالت بــه خانــواده هایــی کــه جزو 
محرومیــن روســتا هســتند  گفــت: بــرای ایــن خانوارهــا 
 تســهیالت پرداخــت مــی شــود و جایــی کــه روســتائیان 
ــه  ــا کمــک حســاب 100 ب ــد بنیــاد مســکن ب آورده ندارن

ــک  ــهیالت کم ــر تس ــالوه ب ــد و ع ــی کن ــک م ــا کم آنه
بالعــوض هــم پرداخــت مــی کنیــم. وی افــزود: بــرای 
ــود را  ــای مســکونی خ ــتند  واحده ــه نتوانس ــانی ک کس
ــه دارای دو معمــول  ــی ک ــواده های ــد و خان ــل کنن تکمی
هســتند عــالوه بــر تســهیالت  18 میلیــون تومــان  کمــک 

بالعــوض پرداخــت مــی کنیــم.
ــل  ــه دلی ــه ب ــن روســتائیانی ک ــه داد : همچنی وی ادام
ــد  ــد مــی توانن مشــکالت اقتصــادی پــای کار نمــی آین
اقــدام کننــد و مــا کمــک مــی کنیــم  و حتــی هزینــه آوار 

ــرداری را تامیــن مــی کنیــم. ب

نعمتی: ائتالف با اصالح طلبان 
را باید ادامه دهیم

معاونسیاسیوزیرکشوراصالحات:

روحانی مراقب باشد پشتوانه 
مردمی اش را از دست ندهد

معــاون سیاســی وزارت کشــور دولــت اصالحــات بــا نادرســت خوانــدن ایــن 
ــت  ــه راس ــردش ب ــات گ ــس از انتخاب ــوری پ ــه رییس جمه ــرض ک پیش ف
ــه  ــه گــردش ب ــر از آن اســت ک ــی باهوش ت ــه روحان کــرده اســت، گفــت ک
ــزی  ــت، چی ــه راس ــردش ب ــورت گ ــد در ص ــه می دان ــرا ک ــد چ ــت کن راس
به دســت نمــی آورد و صرفــًا پشــتوانه عظیــم مردمــی اش را از دســت 
خواهــد داد و روحانــی بایــد مراقــب ایــن مســاله باشــد. آنطــور کــه ایلنــا 
ــت عــدم امــکان گــردش  ــه عل ــان این ک ــا بی نوشــته، مصطفــی تاجــزاده ب
ــر حــال 24  ــه ه ــرد: ب ــی روشــن اســت، خاطرنشــان ک ــه راســت روحان ب
ــاب  ــی انتخ ــد. از طرف ــی رای داده ان ــه روحان ــی ب ــهروند ایران ــون ش میلی
ــی  ــز روحان ــد، هرگ ــی رای دادن ــه رییس ــات ب ــن انتخاب ــه در ای ــانی ک کس
نخواهــد بــود و هــر چقــدر هــم روحانــی گــردش بــه راســت کنــد، تاثیــری 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــب ب ــی اصالح طل ــال سیاس ــن فع ــدارد. ای ــا ن در رای آن ه
این کــه بــه نظــر می رســد بخشــی از 1۸ میلیــون شــهروندی کــه اساســًا در 
انتخابــات شــرکت نکردنــد، از روحانــی و جریــان اصالحــات عبــور کرده انــد، 
ــال به دســت آوردن رای  ــا ایــن حســاب اگــر روحانــی به دنب ــادآور شــد: ب ی
ایــن 1۸ میلیــون نفــر باشــد، عمــالً بایــد بیــش از پیــش بــه ســمت جریــان 

ــد. اصالحــات گــردش کن
ــا مشــکالت اساســی و  ــا بیــان این کــه کشــور هم اکنــون ب وی همچنیــن ب
مهمــی دســت بــه گریبــان اســت، گفــت: معتقــدم ایــن مشــکالت در کشــور 
بیشــتر از آن اســت کــه رییس جمهــوری احســاس کنــد کــه دیگــر نیــازی 
بــه مــردم و رای شــهروندان نــدارد و اتفاقــًا امــروز روحانــی بیــش از هــر 

زمــان دیگــری نیازمنــد مــردم و حمایــت جامعــه اســت.

دولــتبــرایکســانیکــهبــهروســتاها
برگردنــد،تســهیالتویژهمســکندرنظر
مــیگیــرد.مهدیــاندربــارهبازگشــتافــرادی
کــهازروســتابــهشــهرمهاجــرتکردنــدگفتــه
افــرادیکــهمــیخواهنــدبــهروســتابازگردند
ــرایســاختواحدهــایروســتایی ــاب ــهآنه ب
ــه ــود.ویاضاف ــیش ــتم ــهیالتپرداخ تس
کــردهاگــرزمینــیبــرایســاختخانهنداشــته
ــدهدر ــامش ــتتم ــهقیم ــنب ــندزمی باش
اختیــارآنهــاقــرارمــیگیــرد،خوشــبختانهدر
ــه ــادیب ــدادزی ــالتع ــدس ــنچن ــولای ط

ــاختند. ــهس ــتندوخان ــتاهابازگش روس

محتوایمذاکراتمحرمانه
والیتیوحریری

بــه  نزدیــک  آگاه  منبــع  یــک 
ــرات  ــوای مذاک ــاره محت ــی درب والیت
بیــن  گرفتــه  صــورت  محرمانــه 
ــری  ــالب و ســعد حری ــر انق ــل رهب ــن المل ــور بی مشــاور ام
گفــت: حریــری بــا طــرح درخواســت ســعودی هــا از دکتــر 
ــردم  ــت از م ــت از حمای ــران دس ــه ای ــته ک ــی خواس والیت
مظلــوم یمــن بــردارد و روابــط خــود را بــا کشــورهای عضــو 
ــی  ــد. والیت ــود ببخش ــارس بهب ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
نیــز در پاســخ از حریــری خواســته تــا ســعودی هــا بمبــاران 
مــردم بــی گنــاه و حصــر اقتصــادی و دارویــی ایــن کشــور 

ــد. ــف کنن را متوق

خبر

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب ریی ــت: نای ــنا نوش  ایس
ــت  ــب تقوی ــن را موج ــرای محصوری ــد ب ــایش های جدی گش
وحــدت ملــی عنــوان و ابــراز امیــدواری کــرد کــه حصــر خانگی 
بــه تدریــج از بیــن بــرود. علــی مطهــری اضافــه کرد: امیــدوارم 
ایــن وضعیــت ادامــه یابــد و بــه تدریــج حصــر خانگــی از بیــن 
ــد  ــرود البتــه مــا از مســوولینی کــه ایــن تصمیــم را گرفته ان ب
تشــکر می کنیــم چــرا کــه در شــرایط موجــود کشــور ایــن کار 
ــم  ــد. مــن فکــر می کن ــی کمــک کن ــه وحــدت مل ــد ب می توان
ــا  ــن کار انجــام شــود. ب ــه نفــع کشــور اســت کــه ای ــی ب خیل

توجــه بــه برنامــه ای کــه آمریــکا بــرای مــا دارد و می خواهــد 
بــا فشــارهای اقتصــادی و سیاســی مــا را بــه زانــو در بیــاورد 
ــه نفــع  ــر و مســتحکم تر باشــیم ب هــر قــدر در داخــل متحدت
کشــور اســت. هیــچ نگرانــی وجــود نــدارد کــه بــا آزادی آنهــا 
ــا خودشــان دلســوز  ــی ایجــاد شــود بلکــه آنه در کشــور ناامن
انقــالب و اســالم هســتند و بارهــا گفته انــد کــه اصــل والیــت 
فقیــه را قبــول دارنــد بنابرایــن بــه نظــرم ادامــه حصــر بیــش 
از ایــن وجهــی نــدارد و مــا امیدواریــم ایــن رونــد ادامــه پیــدا 

کنــد تــا بــه زودی مســاله حصــر فیصلــه پیــدا کنــد.

ــکیل  ــس از تش ــیراز در مجل ــردم ش ــب م ــده اصالح طل نماین
فراکســیون حقــوق شــهروندی بــا حضــور 50 نفــر از نماینــدگان 
ــه پــس از  ــا گفت ــه ایلن ــرام پارســایی ب ــر داد. به مجلــس خب
بحــث و بررســی فــراوان و پیــرو طــرح مطالبات شــهروندان در 
ــات ریاســت جمهوری  ــان انتخاب ــه در جری ــر ک ســال های اخی
بیــش از گذشــته نیــز نمــود یافــت، فراکســیون حقــوق 
ــوق  ــه حق ــوط ب ــری مســائل مرب ــدف پیگی ــا ه شــهروندی ب
ــوام، مذاهــب، اصحــاب رســانه و فعــاالن سیاســی،  ــان، اق زن
ــر ایــن اســاس  ــا حــدود 50 عضــو تشــکیل شــده اســت. ب ب

ــزار  ــیون برگ ــن فراکس ــه ای ــات رییس ــکیل هی ــات تش انتخاب
شــد و عبدالکریــم حســین زاده نماینــده نقــده و اشــنویه 

ــدند.  ــاب ش ــیون انتخ ــن فراکس ــس ای ــوان ریی به عن
همچنیــن قاســم میرزایی نیکــو نماینــده دماونــد و فیروزکــوه 
ــواب  ــوان ن ــران به عن ــردم ته ــده م ــعیدی نماین ــه س و فاطم

ــده شــدند.  رییــس برگزی
پروانــه سلحشــوری دیگــر نماینــده تهــران و محمــد کاظمــی 
ــاب  ــیون انتخ ــران فراکس ــوان دبی ــم به عن ــر ه ــده مالی نماین

شــدند.

فراکسیون حقوق شهروندی تشکیل شدگشایشی در وضعیت محصورین ایجاد شده است

بودجه۱۹،۹۷آذرتقدیممجلسمیشود
گفته شده بود که الیحه بودجه در موعد مقرر یعنی 15 آذر به مجلس ارائه می 

شود. اما با توجه به اینکه 15 آذر والدت حضرت رسول و امام جعفرصادق و 
تعطیل رسمی است، مقرر شد در اولین فرصت بعد از این تاریخ یعنی یکشنبه 19 

آذر الیحه بودجه به مجلس ارائه شود.

معاونبنیادمسکنخبرداد
تسهیالت ویژه مسکن برای بازگشت به روستا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

منوجـان،  فاریـاب،  کهنـوج،  مـردم  نماینـده 
رودبـار و قلعه گنج در مجلس شـورای اسـالمی 
بـا ذکـر اینکـه هرجایی کـه برخوردهای سـلبی 
را شـدت دادیـم نتیجـه ای نگرفتیـم، تاکیـد 

روی  سـلبی،  برخـورد  از  بیشـتر  بایـد  کـرد: 
رفتارهـای آموزشـی مـردم کار کنیـم و مشـوق 
هایـی را بـرای ایـن هـا بگذاریم.احمـد حمـزه 
تاکیـد کـرد: در موضـوع قلیـان هم بـه نظر می 

رسـد چنـد سـال دیگـر به ایـن نتیجه برسـیم 
کـه اگـر بخواهیـم بـه این شـکل عمـل کنیم، 
آگاه  آمـوزش و  ایـن کار اشـتباه اسـت. وی 
کـردن مـردم را راه حـل حـذف قلیان دانسـت 
و گفت: ما باید بیشـتر از برخورد سـلبی، روی 
رفتارهـای آموزشـی مـردم کار کنیـم و مشـوق 
هایـی را بـرای ایـن هـا بگذاریـم و از طرفـی 
بـرای افـرادی کـه دخانیات را مصـرف می کنند 

مالیـات هایـی را بگذاریـم.

برخوردهای سلبی در مقابل مساله قلیان 

اشتباه است

دردرگیریبااشراردومامورنیرویانتظامیبهشهادترسیدند
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی کرمان از شهادت دو تن از ماموران نیروی انتظامی 
در درگیری مسلحانه با اشرار در استان کرمان خبر داد.سرهنگ علیرضا پریور اظهار 
کرد: این درگیری میان پلیس و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر بود.

تراز تجاری استان کرمان منفی شد
درهفتماهنخستسالجاریصادراتاستان16درصدکاهشداشته

مهدی حسینی نژاد رییس سازمان صنعت معدن تجارت استان کرمان

حســینینژادبــهبزرگتریــنمشــکلصــادرات
اســتاناشــارهکــردوافــزود:بزرگتریــنمشــکل
مــاکمبــودمنابــعمالــیکافــیمــیباشــدوبایــد
ــا ــهیالتبانکه ــرهتس ــهبه ــتک ــرداش ــدنظ م
بــاالمیباشــدواگــربتوانیــمیــکخــطاعتبــاری
بــرایصــادراتپســتهدرنظــرگرفتــهشــود،کمــک

شــایانیبــهصــادراتاســتانخواهیــمکــرد.
ــای ــتانه ــطاس ــورفق ــرد:درکش ــرحک ویمط
دو دارای تبریــز و اصفهــان تهــران،خراســان،
ســایتتخصصــینمایشــگاهیمیباشــندکــه
ــد ــممیباش ــنمه ــالای ــهدنب ــانب ــتانکرم اس
تــاســایتدومتخصصــینمایشــگاهیایجــاد
کنــدکــهمتولــیایــنامــراتــاقاصنــافســیرجان

میباشــد.

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
تجـارت اسـتان تـراز تجـاری اسـتان 
در هفـت ماهـه گذشـته سـال جـاری 
را منفـی 62 میلیـون دالر اعـالم کـرد 
تـراز  در سـال گذشـته  داد:  ادامـه  و 
تجـاری اسـتان مثبـت 423 میلیـون 
صـادرات  میـزان  اگـر  امـا  بـود،  دالر 
گمـرکات  سـایر  از  کرمـان  اسـتان 
تجـاری  تـراز  باشـیم،  داشـته  کشـور 
ایـن  و  شـد  خواهـد  مثبـت  اسـتان 
موضـوع را بایـد مدنظـر قـرار داد کـه 
گمـرکات  از  اسـتان  واردات  عمـده 

می باشـد. اسـتان 
کارگـروه  در  حسـینی نژاد  مهـدی 
توسـعه صادرات اسـتان کرمـان گفت: 
طبـق آمـار گمـرکات اسـتان صـادرات 
اسـتان در هفـت ماهـه گذشـته سـال 
جـاری 460 میلیـون دالر بـوده اسـت 
که نسـبت به سـال گذشـته 16 درصد 

کاهـش داشـته اسـت.
وی جهـش صـادرات اسـتان کرمـان 
را در نیمـه دوم سـال جـاری دانسـت 

پسـته  مغـز  و  پسـته  کـرد:  اظهـار  و 
بیشـترین سـهم صـادرات اسـتان در 
7 ماهـه سـال جـاری بـوده به طوریکه 
میلیـون   248 زمانـی  مـدت  ایـن  در 
ایـن  از  اسـتان  دالر میـزان صـادرات 
صـادرات  امـا  می باشـد  محصـوالت 
پسـته و مغـز پسـته نسـبت بـه سـال 

گذشـته افزایـش داشـته اسـت.
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
بـه  کرمـان  اسـتان  شـمال  تجـارت 
دالیـل کاهش صادرات پسـته اسـتان 
و  پرداخـت  گذشـته  هـای  سـال  در 
مطـرح کـرد: کمبـود موجـودی انبارها 
صـادرات  کاهـش  دالیـل  از  یکـی 
پسـته در سـال جـاری اسـت، ضمـن 
آمریـکا  کشـور  دیگـر  سـوی  از  آنکـه 
صـادرات پسـته خود را فقـط از طریق 
دهـد کـه  مـی  انجـام  یـک کمپانـی 
تعـدد صـادر  بـا  ایـران  در  متاسـفانه 
و  هسـتیم  مواجـه  پسـته  کننـدگان 
بـه  زدن  لطمـه  باعـث  موضـوع  ایـن 

اسـت. شـده  پسـته  صـادرات 

محصـوالت  صـادرات  کاهـش  از  وی 
نانوکامپونـت در هفـت ماهـه گذشـته 
سـال جـاری خبـر داد و عنـوان کـرد: 
در صـادرات نانوکامپونـت 20 میلیـون 
دالر نسـبت بـه سـال گذشـته کاهـش 

داشـته ایم. صـادرات 
درصـدی   16 کاهـش  از  حسـینی نژاد 
ماهـه  هفـت  در  اسـتان  صـادرات 
قبـل  بـه سـال  نسـبت  سـال جـاری 
متاسـفانه  تصریـح کـرد:  و  داد  خبـر 
محصـوالت صادراتـی اسـتان از سـایر 
گمـرکات کشـور نیـز صورت مـی گیرد 
به گونـه ای کـه بیـش از یـک میلیـارد 
دالر صادرات اسـتان از سـایر گمرکات 
بـوده کـه ایـن امر نشـان دهنـده این 
اسـت کـه اسـتان کرمـان یک اسـتان 

می باشـد. صادراتـی 
آن طـور کـه ایسـنا نوشـته وی میزان 
سـال  در  را  اسـتان کرمـان  صـادرات 
گذشـته 2.2 میلیـارد دالر از گمـرکات 
کشـور  گمـرکات  سـایر  و  اسـتان 
دانسـت و گفـت: طـی سـال گذشـته 

دالر  میلیـون   174 و  میلیـارد  یـک 
 930 و  اسـتان  گمـرکات  از  صـادرات 
میلیـون دالر از سـایر گمـرکات کشـور 

اسـت. صـورت گرفتـه 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
تجـارت شـمال اسـتان کرمان بـا بیان 
ایـن مطلب کـه واردات مـواد اولیه که 
خـوراک بنگاه هـای تولیـدی را تامیـن 
در  افـزود:  اسـت،  مفیـد  مـی کننـد، 
جـاری  سـال  گذشـته  ماهـه  هفـت 
واردات  میـزان  دالر  میلیـون   522
اسـتان کرمـان بـوده اسـت که نسـبت 
بـه سـال گذشـته 6 درصـد افزایـش 

یافتـه اسـت.
هفـت  در  اسـتان  تجـاری  تـراز  وی 
ماهـه گذشـته سـال جـاری را منفـی 
62 میلیـون دالر اعـالم کـرد و ادامـه 
تجـاری  تـراز  سـال گذشـته  در  داد: 
دالر  میلیـون   423 مثبـت  اسـتان 
بـود، امـا اگـر میـزان صادرات اسـتان 
کرمان از سـایر گمرکات کشـور داشـته 
مثبـت  اسـتان  تجـاری  تـراز  باشـیم، 
خواهـد شـد و ایـن موضـوع را بایـد 
واردات  عمـده  کـه  داد  قـرار  مدنظـر 
اسـتان از گمـرکات اسـتان می باشـد.

بنیـان  دانـش  حسـینی نژاد صـادرات 
مثبـت کـردن  راهکارهـای  از  یکـی  را 
تـراز تجـاری اسـتان دانسـت و بیـان 
کـرد: در سـال گذشـته از 2.2 میلیارد 
 280 حـدود  اسـتان  صـادرات  دالر 
میلیـون دالر آن متعلـق بـه صـادرات 
محصـول  یـک  نانـو کـه  محصـوالت 

دانـش بنیـان بـود، صـورت گرفـت.
وی اظهـار کرد: براسـاس آمار در سـه 
گمـرکات  از  صـادرات  سـال گذشـته 
دالر  میلیـارد  یـک  مـرز  از  اسـتان 
دهنـده  نشـان  کـه  اسـت  گذشـته 
صـادرات  بـه  اسـتان  خـاص  توجـه 

اسـت.
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
بـا  کرمـان  اسـتان  شـمال  تجـارت 
میانگیـن صـادرات  اینکـه  بـه  اشـاره 
کشـور در سـال گذشـته 3.5 درصـد 
سـال  در  کـرد:  اعـالم  اسـت،  بـوده 
کشـور  صـادرات  کل   4.8 گذشـته 
و  بـوده  کرمـان  اسـتان  بـه  متعلـق 
اسـتان  محصـوالت  صـادرات  عمـده 
کرمـان به کشـورهای چیـن، عمارات، 
عـراق، هنـد، افغانسـتان، پاکسـتان و 

می باشـد. ترکیـه 

حمـزهیـادآورشـد:مـاارزانتریـندخانیـاترا
داریـم،ازطرفـیکارخانـهدخانیـاتراداریـمو
ازطرفـیکشـتتوتـونوتنباکـودرمناطقـیکـه
مسـتعدایـنکارهسـتندداردتشـویقمیشـود
ولـیازطرفـیمیگوییمقلیانسـراهاراببندیمو
فکـرایـنرانمیکنیمکـهایـنکارقبحشریخته
شـدهتـازهتفسـیراینکهقهـوهخانـهجـزوامکان

عمومـیاسـتیـاخیـرنیازبـهبررسـیدارد.

فرمانـده انتظامی جیرفـت از پلمپ 
دو واحـد صنفـی در این شهرسـتان 
خبـر داد سـرهنگ ماشـالله مالیـی افـزود: 
روز گذشـته یـک واحـد کافـی شـاپ و یک 
رعایـت  علـت  بـه  فروشـی  بسـتنی  واحـد 

نکردن مسـائل بهداشتی پلمب شدند.
در  گنجـی  قلعـه  عجـول  نـوزاد 
آمد.رییـس  دنیـا  بـه  آمبوالنـس 
پزشـکی  فوریتهـای  و  حـوادث  مدیریـت 
جیرفـت از بـه دنیـا آمـدن نـوزاد پسـر در 
آمبوالنـس و در محـور روسـتایی شهرسـتان 
قلعـه گنج خبـر داد. ابراهیـم محمدی اظهار 
کرد: شـامگاه شـنبه نوزادی عجـول در محور 
روسـتای چاهـی شـرگی از توابع شهرسـتان 
قلعـه در آمبوالنـس به دنیا آمـد.وی تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه فاصلـه 15 کیلومتـری تا 
در  عجـول  نـوزاد  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 

آمبوالنس به دنیا آمد.
 مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
جشـنواره  گفـت:  کرمـان  جنـوب 
ملـی آیـات قصـه و داسـتان در شهرسـتان 
جیرفـت توسـط ادراه کل فرهنـگ و ارشـاد 
جنـوب کرمـان برگـزار مـی شـود.  حسـین 
اسـحاقی  افـزود: این جشـنواره 20 دی ماه 
و  داسـتان کوتـاه  بخـش  در  جـاری  سـال 
داسـتان بلنـد در بخـش ویـژه سـوره واقعـه 
برگـزار می شـود. مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد 
کـرد:  تصریـح  کرمـان  جنـوب  اسـالمی 
شـرکت کننـدگان تا 10 دی مـاه مهلت دارند 
آثـار خـود را بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال 

کنند.
مـدارس  درصـد   70 از  بیـش 
بـه  مجهـز  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
هسـتند.  ای  مدرسـه   و  کتابخانـه کالسـی 
شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  رییـس 
عنبرآبـاد گفـت: بیـش از 70 درصـد مدارس 
ایـن شهرسـتان مجهز به کتابخانه کالسـی و 
تمـام  پیگیریـم  لـذا  هسـتند  مدرسـه  ای 

مدارس به کتابخانه مجهز شـوند. 
زمینـه  در  افـزود:  نیـا  سـنجری   مهـران 
جشـنواره درس  پژوهـی رشـد 100 درصـدی 
داشـته  ایـم و 32 گـروه درس  پژوهـی در 

انـد. داشـته   مشـارکت  زمینـه  ایـن 
سـردخانه ظرفیـت باالی پالسـمای 
خـون در جیرفـت بـه بهره بـرداری 
شهرسـتان  خـون  انتقـال  رییـس  رسـید. 
بـاالی  افـزود: سـردخانه ظرفیـت  جیرفـت 
پالسـمای خـون جیرفـت در هفتـه گذشـته 
در  داد:  ادامـه  بهـزادی  شـد.علی  افتتـاح 
خونـی  هـای  فـرآورده  نگهـداری  زمینـه 
دسـتگاه  ایـن  بـه  ُمبـرم  نیـاز  پالسـمای 
داشـتیم کـه بـا حمایت مسـئوالن ایـن مهم 

محقق شد.

گزیده ها

معاونتاموراجتماعیدانشگاه
علومپزشکیکرمانیکسالهشد

ــی  ــور اجتماع ــت ام ــالگی معاون ــک س ــم ی مراس
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان یکشــنبه 14 
اجتماعــی  امــور  معاونــت  محــل  در  آبانمــاه 
دانشــگاه برگــزار شــد.معاونت امــور اجتماعــی در 
ــکی در  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــتور وزی ــه دس ــال 1395 ب س
وزات خانــه شــکل گرفــت و بــه دنبــال آن در همــان ســال، معاونــت امــور 
اجتماعــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. 
ــان و تشــریح عملکــرد  ــر ابوســعیدی معــاون اموراجتماعــی ضمــن بی دکت
حــوزه هــای مختلــف معاونــت و خواســتار پیگیــری و ممارســت در پیشــبرد 
ــوح  ــدا ل ــا اه ــم ب ــه مراس ــد. در ادام ــت ش ــده معاون ــن ش ــداف تعیی اه
ــت  ــام اســبق معاون ــم مق ــی زاده قائ ــی از علیرضــا کرمان ســپاس و هدایای
تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد  و همچنیــن دکتــر دهقانــی بــه عنــوان قائــم 

ــد. ــی ش ــی دانشــگاه معرف ــور اجتماع ــت ام ــام معاون مق

تعدادکلبههایبازیافتکرمان
به22عددافزایشیافت

مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
ــت  ــای بازیاف ــداد کلبه ه ــش تع ــان از افزای کرم
ــر داد. اســماعیل  ــدد خب ــه 22 ع ــان ب شــهر کرم
جهانشــاهی وضعیــت کلبه هــای بازیافــت ســطح 
شــهر را تشــریح کــرد و گفــت: در راســتای گســترش طــرح تفکیــک از مبــدا 
پســماند خشــک، کلبه هــای بازیافــت در ســطح شــهر بــه 22 عــدد افزایــش 
ــت  ــازمان مدیری ــت س ــای بازیاف ــه آدرس کلبه ه ــان اینک ــا بی ــت.وی ب یاف
پســماند در مناطــق چهارگانــه بــه قــرار زیــر اســت، افــزود: کلبه هــای 
بازیافــت در منطقــه یــک در پــارک دانشــجو، میــدان ابوالفضــل )ع(، بلــوار 
پلیــس )پــارک شــورا( و چهــارراه مهدیــه واقــع شــده اند. مدیرعامــل 
ــت  ــای بازیاف ــت: کلبه ه ــان گف ــت پســماند شــهرداری کرم ســازمان مدیری
ــری،  ــهرک مطه ــل، ش ــارراه ابوالفض ــو چه ــارک خواج ــه در پ ــه س در منطق
ــان  ــی، خیاب ــد کاف ــیخ احم ــارراه ش ــور، چه ــون فجرن ــهاب کان ــان ش خیاب

ــع شــده اند. ــدان رســالت واق ــوذر و می ــوذر شــمالی بازارچــه اب اب

علوم
خبرشهرداریپزشکی

مـردم  نماینـده 
بـم،  شهرسـتان های 
و  فهـرج  ریـگان، 
نرماشـیر در مجلـس 
مشـکل  رفـع  بـرای  اسـالمی گفـت:  شـورای 
آب در شـرق اسـتان، 6 میلیـارد تومـان اعتبـار 
اختصـاص یافتـه که سـه میلیارد بـرای قنوات 
آبخیـزداری  طرح هـای  بـرای  میلیـارد  سـه  و 
اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  آبخـوان داری  و 
بررسـی  جلسـه  در  نیکزادی پنـاه  حبیـب هللا 
مشـکالت منطقـه تهـرود و ابـارق که بـا حضور 
فرمانـدار، معـاون فرمانـدار، بخشـدار مرکزی و 
دهیـاران، شـوراها و جمعـی از مـردم منطقه در 
ابـارق برگـزار شـد، اظهـار داشـت: در 13 آبـان 
وقایـع مهمـی رخ داده کـه هـر کـدام از آن هـا 

هسـتند.وی  انقـالب  مهـم  پایه هـای  از  یکـی 
بیـان کـرد: هـم امـام )ره(، هـم دانش آمـوزان 
و هـم دانشـجویان در برابـر اسـتکبار جهانـی 
امـروز  و  ایسـتادند  آمریـکا  سـرکردگی  بـه 
روسـتایی  مناطـق  مـردم  و  شـما کشـاورزان 
در راسـتای تامیـن مایحتـاج مـردم تـالش و 
مجاهـدت می کنیـد و در واقـع مـردم مـا در 
بـرای مسـتحکم شـدن  بخش هـای مختلـف 
پایه هـای انقـالب تـالش می کننـد.وی گفـت: 
مـا تـالش داریـم بـه جـای حضـور مـردم در 
روسـتاها  بـه  را  مسـووالن  شهرسـتان  مرکـز 
بیاوریـم که بـا دیـدن فعالیت های روسـتاییان 
انـرژی بگیریـم و از نزدیـک با مشـکالت آن ها 

آشـنا شـویم.

اختصاص6میلیاردتومانبهرفع
مشکالتآبشرقکرمان
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صمت

شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش اســتان کرمــان در نظــر دارد بــر اســاس دســتورالعمل هــای ابالغــی 
شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران حمــل و نقــل و جابجایــی تقریبــا« 150,000 هــزار تــن گنــدم بیــن 
ســیلوها و مراکــز ذخیــره ســازی اســتان را در ســال 1396 و 1397 از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرکت هــای حمــل 
و نقــل واجــد الشــرایط کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور و دارای بنیــه 
مالــی کافــی و توانایــی پرداخــت کرایــه حمــل راننــدگان قبــل از وصــول مطالبــات خــود از دســتگاه مناقصــه گــذار را 

داشــته باشــند واگــذار نمایــد.
لــذا کلیــه شــرکتهایی کــه امکانــات و توانایــی الزم را در ایــن زمینــه در اختیــار دارنــد مــی تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل جهت 
دریافــت اســناد و شــرایط مناقصــه ، بــرگ پیشــنهاد بــه امــور قــرار دادهــای شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه 6 واقــع در 

اســتان کرمــان مراجعــه نمایند.
1-نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان 

2- آدرس دستگاه مناقصه گذار: کرمان - بلوار شهید صدوقی – روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 
3- موضــوع مناقصــه : مناقصــه حمــل و جابجایــی تقریبــا« 150.000 تــن گنــدم از مبــادی کهنــوج - قلعــه گنــج – چــاه دادخــدا-

فاریــاب - زهکلوت-رودبــار جنــوب - عنبرآبــاد - جیرفــت -ارزوئیــه - دشــتاب - صوغــان - بــم- رایــن - بردســیر- وغیــره بــه 
مقاصــد ســیرجان ، رفســنجان ، کرمــان ، بافــت و ماهــان وغیــره 

4-نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : مبلــغ 2.970.000/000 ریــال )معــادل دویســت و نــود و هفــت میلیون تومــان ( واریز 
بــه حســاب ســیبا شــماره 2176145412007 تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش 

نــزد بانــک ملــی ایــران و یــا معــادل ریالــی آن ضمانــت نامــه بانکــی بــه نــام شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش 
5- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ با 96/۸/14 لغایت 96/۸/22 )تا پایان وقت اداری روز دوشنبه( 

6- مهلت تحویل پاکات پیشنهادات : از تاریخ 96/۸/23 لغایت 96/9/6 )تا پایان وقت اداری روز دو شنبه( 
7- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 96/9/7 به آدرس ردیف )2( 

8- هزینــه خریــد اســناد : ارانــه فیــش واریــز بــه مبلــغ 200,000 ریــال بــه شــماره حســاب 2176145413005 نــزد بانــک ملــی ایران 
بــه نــام شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقه شــش

9- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. 
10- آگهی فوق در سایت مناقصات به نشانی Http : iets.mporj.ir قابل رویت است . 

امورقراردادهایشرکتغلهوخدعاتبازرگانیمنطقهششاستانکرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
)نوبت دوم(
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در حالـی ایـران در ماه سـپتامبر به ردۀ 
دهم تولیدکننـدگان جهانی فوالد صعود 
کرد که در 9 مـــاه نخســـت ســــال 
2017 )از ابتـدای دیمـاه 95 تـا پایـان 
شـهریور96( تولیـد فوالد خـام در گروه 
فـــوالد مبـــارکه )شرکت فوالدمبارکه، 
مجتمـع فـوالد سـبا و فوالدهرمـزگان( 
رسـید  هزارتـن  و 120  میلیـون  بـه 6 
که نسبت به مـــدت مشـــابه ســـال 
قبـل )پنـج میلیـون و 335 هزارتـن( 

15درصـد رشـد را نشـان میدهـد. بنابر 
اعالم انجمن جهانـی فوالد، تولید فوالد 
ایـران در 9 مـاه نخسـت سـال 2017 به 
16 میلیـون و 233 هزارتـن رسـیده که 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 
 22.9 هزارتـن(   210 و  میلیـون   13(
درصـد رشـد داشـته اسـت.بر اسـاس 
ایـن گـزارش، ایران در ماه سـپتامبر دو 
میلیـون و 230 هـزار تـن فـوالد تولیـد 
کرده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته )یـک میلیـون و 5۸۸ 
هـزار تـن( 40.40درصـد رشـد داشـته 
اسـت.بر اسـاس این گزارش، ایـران در 
میان 66 کشـور تولیدکننده فوالد که 99 
درصد فـوالد جهان را تولید می کنند، در 
ماه سـپتامبر در جایگاه دهم قرارگرفته 
و در 9 ماه نخسـت امسـال دوازدهمین 
کشـور بزرگ تولیدکننده فوالد در جهان 
بوده اسـت.بر اسـاس آمارهـای انجمن 
جهانـی فـوالد، در ماه سـپتامبر چین با 
تولیـد حـدود 72 میلیـون تـن، ژاپن با 
هشـت میلیـون و 600 هزارتـن و هنـد 
در  تـن  هـزار   200 و  میلیـون  هشـت 
جایگاه هـای اول تـا سـوم قـرار دارنـد.

ایران دوازدهمین تولیدکننده 
فوالد جهان

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری 

مشترک در ۴۰۰ پهنه اکتشافی

ــترالیا  ــع اس ــدن و مناب ــس مع ــدرو در کنفران ــل ایمی ــات عام ــس هی  ریی
)IMARC( گفــت: آمادگــی داریــم تــا بیــش از 400 پهنــه اکتشــافی را بــرای 
شــرکت هــای بیــن المللــی کــه تمایــل بــه ســرمایه گــذاری مشــترک دارنــد؛ 
ــه صــورت مشــترک ســرمایه گــذاری کنیــم. مهــدی کرباســیان  در جمــع  ب
مدیرانــی از شــرکت هــای بــزرگ معدنــی و ســرمایه گــذاری جهانــی حــوزه 
ــای  ــت ه ــم فرص ــد از دوران تحری ــزود: بع ــت، اف ــی گف ــخن م ــادن س مع
ــکاران  ــی، پیمان ــک هــا موسســات مال ــرای ســرمایه گــذاران، بان مناســبی ب
و تامیــن کننــدگان بــه وجــود آمــده کــه نــه تنهــا مــی تواننــد در پــروژه هــا 
ایــران مشــارکت کننــد؛ بلکــه بــه عنــوان ســرمایه گــذار و ســهامدار بلنــد مــدت 

مــی تواننــد در ایــران حضــور یابنــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط بــرای رابطــه تجــاری بلنــد مــدت و اســتراتژیک 
ــار ســال  ــرد: در چه ــوان ک ــم شــده اســت، عن ــران و اســترالیا فراه ــن ای بی
نخســت دولــت دکتــر روحانــی مســیر توســعه و همــکاری هــای اقتصــادی 
فراهــم شــد و برخــی بانــک هــای اروپایــی تصمیــم بــه همــکاری بــا ایــران 

گرفتنــد.
ــد از  ــای جدی ــس ه ــارد دالر فاینان ــدود 30 میلی ــه داد: ح ــیان ادام کرباس
ســمت کشــورهای چیــن، کــره جنوبــی و ژاپــن داشــتیم. در آینــده نزدیــک، 
بــا همــکاری شــرکت هــای اروپایــی میــزان منابــع مالــی خارجــی افزایــش 
مــی یابــد و در ایــن راســتا در حــال حاضــر فرصــت مناســبی بــرای بانــک 
هــا و موسســات مالــی اســترالیا اســت کــه پــا بــه عرصــه مشــارکت بگذارنــد.

ــداز  ــم ان ــردن چش ــی ک ــت ارزیاب ــا مثب ــدرو ب ــل ایمی ــات عام ــس هی ر یی
اقتصــادی ایــران تصریــح کــرد: در دولــت یازدهــم، نــرخ تــورم ایــران از 40 
بــه 9/6 درصــد کاهــش یافــت و طــی ســه ســال گذشــته در شــاخص رقابــت 

پذیــری بــازار از رتبــه 83 بــه 66 صعــود کــرده ایــم.

ایـن  برنامه ریـزی  از  سـوئد  تراکـس  ولـوو  مدیرعامـل شـرکت 
شـرکت بـرای افزایـش سـرمایه گذاری و گسـترش فعالیـت های 
خـود در ایـران خبـر داد.کالس نیلسـون در گفت وگـو با ایسـنا، در 
حاشـیه سـفری کـه بـه ایـران داشـت، اظهـار کـرد: مـا بـا همـان 
فنـاوری کـه محصوالتمـان را در اروپـا تولیـد می کنیـم در ایـران 
نیـز در حـال تولیـد هسـتیم. در زمینـه سـاخت اتـاق کامیـون در 
ایـران سـرمایه گذاری کرده ایـم و قصـد داریم سـرمایه گذاری خود 
در ایـن حـوزه را افزایـش دهیم.مدیرعامـل ولووتراکـس ادامـه 

داد: آخریـن سـرمایه گذاری مـا در ایـران در سـال 2016 بـه مبلـغ 
شـش میلیـون دالر بـرای بـاال بردن کیفیـت کامیـون FH تولیدی 
صـورت گرفـت و تاکنون 55 میلیـون دالر در خطـوط تولید خودرو 
در ایـران سـرمایه گذاری کرده ایـم. وی افـزود: البتـه ایـن میـزان 
سـرمایه گذاری کافی نیسـت و باید بیشـتر شـود. در این زمینه در 
تالشـیم راه های مختلفی برای توسـعه همکاری با شـریک ایرانی 
خـود سـایپا دیزل چـه در قالب همـکاری به صـورت جوینت ونچر 

و چـه در قالـب همکاری هـای فعلـی پیـدا کنیـم.

فعالیت  ولوو تراکس در ایران گسترش می یابد

ذخایرسنگآهنکشفشدهدریزدمعادلکلذخائرکشوراست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توسعه اکتشافات انجام شده در معادن، 

گفت: اخیرا ذخایر سنگ آهن جدیدی کشف شده است که از نظر حجمی با کل ذخائر 
سنگ آهن ایران برابری می کند.

مهندسان ایرانی مدرن ترین دستگاه سنگ شکن 
جهان را ساختند

سـنگ کلـی طـور بـه
کـه غلتکـی شـکنهای
HPGRیکـیازانـواعاینتجهیزها
میباشـد،تواناییهایبسـیاریدر
مهندسـیخردایشوافزایشسطح
ویـژهدارندکهانواعآنهـادرمراحل
تحقیـق،توسـعه،طراحیوسـاخت
قـراردارنـد.بـاتوجـهبـهپیشـرفت
فیزیکـیکارخانـههایتولیـدگندله
سـازیوآهـناسـفنجیدرکشـور،
نیـازبـهافزایشسـطحویژهبسـیار

حائـزاهمیـتمـیباشـد.

بـوم  و  مـرز  ایـن  فرزنـدان  دیگـر  بـار 
معـدن  بخـش  در  و  آفریدنـد  حماسـه 
و فـراوری قـادر بـه طراحـی و سـاخت 
تریـن  پیچیـده  و  مدرنتریـن  از  یکـی 
دسـتگاههای سـنگ شـکن دنیـا بـه نام 
)HPGR ( گردیدنـد. بزرگتریـن دسـت 
سـنگ  معـدن  در  فـرآوری کشـور  آورد 
سـیرجان  شهرسـتان  در  آهـن گل گهـر 

بـه بهـره بـرداری رسـید.
پیچیدگـی تکنولـوژی سـاخت دسـتگاه 
سـنگ شـکن )HPGR ( بـه حدی می 
ایـن  4 کشـور  تنهـا  دنیـا  در  باشـد کـه 
تکنولـوژی را در اختیـار داشـته و قـادر 
بـه تولیـد آن مـی باشـند بـا سـاخت و 
راه انـدازی ایـن تجهیـز ایران بـه عنوان 
پنجمیـن کشـور دارای فـن آوری تولیـد 
در   ) پـرس  رولـر   (  HPGR دسـتگاه 

دنیـا شـناخته مـی شـود.
دسـتگاه  ایـن  طـراح  غفرانـی  بابـک 
 HPGR اینکـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
اولیـن سـاخته تیـم طراحـی و  مذکـور 
انتظـار تکمیـل  سـاخت مـا مـی باشـد 
و کاملتـر شـدن پـروژه و رفـع نواقـص 
احتمالـی دور از ذهـن نمی باشـد لیکن 

اولیـن  رسـیدن  بـرداری  بهـره  بـه  بـا 
تحقیقاتـی سـاخت  دسـتگاه کـه مـدل 
محسـوب  مانـدگار  تجهیـز  آراز  شـرکت 
مـی گـردد بیـش از 90% انتظـارات تیـم 
گردیـده  محقـق  سـاخت  و  طراحـی 

اسـت.
خواسـته  ایـن  تحقـق  افـزود:  غفرانـی 
پشـتیبانی  بـا  مگـر  نمیگـردد  میسـر 
عـالوه  معدنـی کـه  بـزرگ  قطـب  یـک 
هزینـه  پرداخـت  و  هـا  توانایـی  بـر 
بـر  تحقیقـات  سـنگین  نسـبتًا  هـای 
روی چنیـن پـروژه پیشـرفته ای قـادر 
معـرض  در  دسـتگاه  دادن  قـرار  بـه 
بـا توجـه  واقعـی و مناسـب  آزمونهـای 
در  بـود کـه  مـی  مقیـاس سـاخت  بـه 
اینجـا مـی بایـد از پـدر تزریـق اعتمـاد 
بـه نفـس معدنـی بـه بدنه علمی کشـور 
بـا برکـت ایشـان  کـه بـه یمـن وجـود 
طرحهـای کامـالً داخلـی زیادی بـه بهره 

نمایـم. یـاد  رسـیده  بـرداری 
زاده  تقـی  ناصـر  مهنـدس  گفـت:  وی 
مدیـر عامـل گل گهـر نقـش بـی بدیلـی 
امـن  بسـتری  ایجـاد   ، حمایـت  در 
پشـتیبانی  و  الزم  تحقیقـات  جهـت 

بطوریکـه  انـد  داشـته  معنـوی  و  مالـی 
انـرژی  تیـم  کل  مکـرر  جلسـات  بـا 
مـی  پـروژه  ادامـه  جهـت  مضاعفـی 
توجـه  بـا  داد:  ادامـه  گرفتند.غفرانـی 
بـه بیانـات و رهنمودهـای مقـام معظـم 
رهبـری حضـرت امام خامنـه ای )حفظ 
هللا( در راسـتای نیـل به اهـداف اقتصاد 
 HPGR دسـتگاه  سـاخت   ، مقاومتـی 
انجـام گردیـد.  پـرس  رولـر  یـا  ایرانـی 
عـالوه بـر دسـتیابی بـه اسـتانداردهای 
الزم و بـا توجـه بـه بومـی شـدن تجهیز 
، هزینـه سـاخت آن نزدیـک بـه 10 تـا 
20 % مشـابه خارجـی و در یـک دوره 5 
سـاله کاری بـه همیـن نسـبت و شـاید 
بیشـتر نسـبت بـه خـروج ارز از کشـور 

. آورد  بـه عمـل مـی  جلوگیـری 
 HPGR برخـی از برتـری های دسـتگاه
ایرانـی بـر نمونـه هـای خارجـی مصرف 
نسـبت  بـودن  مقـاوم  و  انـرژی  کمتـر 
خـوراک  رطوبـت  شـرایط  تغییـر  بـه 
وارد شـده بـه تجهیـز ، قابلیـت انتقـال 
مطلوبتـر انـرژی بـه بـار قـرار گرفتـه در 
مرحلـه حداکثـر فشـار میباشـد و یکـی 
دسـتگاه  هـای  برتـری  مهمتریـن  از 

قابلیـت  کشـور  در  گردیـده  طراحـی 
هـدف گیـری بسـیار دقیـق سـایز مـی 
سـاخت  از  قبـل  تـا  بطوریکـه  باشـد 
صنعـت  در  مثـال  بطـور  دسـتگاه  ایـن 
سـنگ آهـن در صورتیکـه درجـه آزادی 
بـه  رسـیدن  بـرای  محصـول  نسـبی 
 ، بـود  میلیمتـر   6 زیـر  عیـار مشـخص 
دسـتگاهی جهت رسـیدن به این سـایز 
کـه در مقیـاس صنعتـی مـورد نیـاز در 
آهـن  سـنگ  فـرآوری  هـای  کارخانـه 
معدنـکاران  و  نداشـت  وجـود  باشـد 
بـرای ایـن امـر مجبـور بـه اسـتفاده از 
تجهیزهـای معمـول ماننـد بـال میـل و 

بودنـد.  ... و  میـل  راد 

آگهیمزایده
ــی کالســه 9600056 ششــدانگ  ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب

یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ده هکتــار تحــت 

ــه 4۸1  ــت 3۸142 صفح ــل ثب ــی ذی ــی 493 اصل ــی ده فرع ــالک ثبت پ

ــد  ــرم فرزن ــور خ ــی منص ــدی 0204322 ملک ــماره جل ــه ش ــر 207 ب دفت

محمــد بــه نشــانی ســعید ابــاد ایلخانــی صــادر و تســلیم گردیــده اســت 

ــول 195  ــماال بط ــد ش ــرح میباش ــن ش ــک بدی ــخصات مل ــدود و مش ح

متــر خاکریزیســت بــه پــالک 493 اصلــی شــرقا اول کمــی متمایــل بــه 

ــه جنــوب  جنــوب بطــول 20 متــر دوم بطــول 107 متــر ســوم متمایــل ب

بطــول 146 متــر چهــارم جنوبیســت بطــول 11۸ متــر پنجــم بطــول 82/50 

ــر  ــا بطــول 203/50 مت ــی جنوب ــه پــالک 493 اصل ــر خاکریزیســت ب مت

ــورت  ــر دوم بص ــول 100 مت ــا اول بط ــتایی غرب ــی روس ــاده خاک ــه ج ب

شــمال غربیســت بطــول 200 متــر ســوم متمایــل بــه شــمال بطــول ۸0 

ــی شــماره  ــند رهن ــق س ــه طب ــدول اب ک ــه ج ــر ســه قســمت ب ــر ه مت

1341 مــورخ 89/3/11 در قبــال مبلــغ 630/000/000ریــال در رھــن بانــک 

کشــاورزی قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 

ــوق دارای عرصــه  ــالک ف ــی شــده و پ ــال ارزیاب ــغ 4/556/000/000 ری مبل

بــه مســاحت 100000 متــر مربــع بــا سیســتم ابیــاری تحــت فشــار )بارانــی 

و قطــره ای(+ اعیانــی متعلقــات و ملحقــات شــامل اســتخر ذخیــره اب 

1۸00 متــر مربــع خاکــی بــه عمقــی 1.50 متــر مربــع بــا عایــق پليمــرى 

+ ســایبان فلــزی 66متــر + اتاقــک بلوکــی 12مترمربــع +ترانــس بــرق 

KVA25 بــا تابلــو ســایر ملحقــات + یــک حلقــه چــاه مجهــز بــه الکتــرو 

پمــپ +دو دســتگاه ترانــس بــرق KVA100 بــه ایــن توضیــح کــه مــورد 

مزایــده - شــامل ده هکتــار عرصــه بــه انضمــام سیســتم ابیــاری قطــره 

ای و اســتخر و چــاه و متعلقــات و ترانــس بــرق میباشــد علیهــذا پــالک 

فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روزشــنبه مــورخ 96/9/04 در اداره ثبــت 

اســناد و امــالک شهرســتان جیرفــت از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 

رســد. مزایــده از مبلــغ 4556000000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت 

ــت  ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش ــه م ــدًا فروخت ــنهادی نق پیش

هرگونــه بدهــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای 

مالیاتــی و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم 

شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 

وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محلــی مــازاد 

بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدًا 

ــردد،  ــل رســمی گ ــده تعطی ــه روز مزای ــا چنانچ ــردد ضمن ــی گ وصــول م

ــرر  ــکان مق ــاعت و م ــان س ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع مزای

برگــزار خواهــد شــد.

تاریخ انتشار:96/8/15
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دراینصفحهبرایاطالعازمهمترینخبرهایپیام دیروز
دیگراستانهاصفحهاولبرخیروزنامههایمحلیراآوردهایم

روزنامه »اصفهانزیبا«

در گزارشی به موضوع زمزمه بازنگری در 
طراحی چهاردهمین نمایشگاه موادغذایی 

پرداخته.

روزنامه »افسانه«از کاهش 25 

درصدی صدور پروانه ساخت و ساز در فارس 
خبر داده

روزنامه »سپهرغرب«
در گزارشی به موضوع تودیع و معارفه معاون 
سیاسی استانداری همدان  در سکوت کامل 

خبری پرداخته.

روزنامه »کارون«

در گزارشی به موضوع بی خانمانی و 
چادرنشینی افراد در شهر اهواز پرداخته.

روزنامه »امروزخراسان

جنوبی«از احیای دوباره کریدورهای 
شرق کشور خبر داده. 

روزنامه  »پیامآشنا«
از افزایش سهم آب طالقان خبر داده. 

روزنامه »سرخاب«به موضوع ساخت 

پاالیشگاه تبریز پرداخته و آن را به عنوان مورد 
موفق خصوصی سازی نام  برده. 

روزنامه »صبحساحل«

از نایب قهرمانی بانوان پاروزن هرمزگانی در 
مسابقات آب های آرام کشور خبر داده.

روزنامه »بامدادجنوب«

به موضوع ثبت جهانی نشدن سیراف پرداخته. 
این روزنامه با یک کارشناس حوزه میراث 

فرهنگی به مصاحبه پرداخته. 

روزنامه »خراسانشمالی«

آخرین وضعیت پرونده قتل سه کودک  
بررسی کرده است. 

»کاغذوطن«
روزنامه در صحبتی از مدیر کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی جنوب کرمان گفته برنامه هایی را 
تدوین می کنیم که بتوانیم اجرا کنیم.

روزنامه »باختر«در صحبتی از مدیر کل 

مالیات این استان گفته تراکنش های بانکی 
پاشنه آشیل فراریان مالیاتی است.

اصفهان

فارس

همدان

خوزستان

خراسانجنوبی

البرز

آذربایجانشرقی

هرمزگان

بوشهر

خراسانشمالی

جنوبکرمان

کرمانشاه
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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 حیواناتبیآزاریکهدرظاهربسیارخطرناکند
در گزارش زیر تصاویر حیواناتی را مشاهده می کنید که بسیار خطرناک به نظر 

می رسند اما برای انسان ها خطری ندارند یا تاکنون گزارشی از آسیب رساندن به 
انسان ها از آن ها به دست نیامده است.   

نگاه

عکسنشنالجئوگرافیکمسافرانیرانشانمیدهدکهدرصندلیعقبتاکسیتوکیودریکشبتابستانینشستهاند10آبان1361-نبردرزمندگاناسالمدرعملیاتمحرم
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بین الملل 

روزنامــه 8صبــحدر شــماره روز یکشــنبه 
ــات  ــرات و اجتماع ــون تظاه ــد قان ــه نق خــود ب
پرداختــه اســت و آن را خــالف قانــون اساســی 

افغانســتان دانســته اســت.

خبرگــزاری فرانــس24 ضمــن پرداختــن 
ــر  ــری نخســت وزی ــعد حری ــتعفای س ــه اس ب
ــالس آب و  ــردم در اج ــراض م ــه اعت ــان، ب لبن

ــه اســت. ــن پرداخت هــوای ب

ــن  ــیاناندر مهمتری ــزاری س خبرگ
خبــر خــود بــه آغــاز ســفر ترامــپ بــه کشــورهای 
آســیایی پرداختــه اســت. ترامــپ ســفر خــود را 
از پایــگاه هوایــی آمریــکا در توکیــوی ژاپــن آغــاز 

کــرد و ســربازان کشــورش را ســتود.

روزنامه الشرقاالوسـطدر چـاپ روز 
یکشـنبه خود به موج دسـتگیری هـای اخیر در 
عربسـتان پرداختـه اسـت. الشـرق االوسـط می 
گویـد کـه بن سـلمان شـاهزاده های این کشـور 

را بـه اتهام فسـاد بازداشـت مـی کند.

خبرگــزاری دویچــهولــه در ســر صفحــه 
خــود بــه دســتگیری هــای اخیــر شــاهزاده هــای 
ســعودی توســط دولــت عربســتان پرداختــه 
اســت. دویچــه ولــه مدعــی اســت کــه بن ســلمان 

در پــی تقویــت قــدرت خــود اســت.

آبــزرور بــه اســتعفای مایــکل فالــون وزیر 
دفــاع انگلیــس پرداختــه اســت. فالــون متهــم 
بــه فســاد اخالقــی اســت. فالــون پانــزده ســال 
پیــش بــه یــک خبرنــگار تعــرض کــرده اســت.

اظهــارات  اســپوتنیکبه  خبرگــزاری 
ترامــپ در ژاپــن پرداختــه اســت. ترامــپ گفته 
اســت کــه امیــدوار اســت تــا پوتیــن بــه عنــوان 
یکــی از رهبــران جهانــی بــرای مقابله بــا بحران 

کــره شــمالی کمــک کنــد.

خبرگـزاریشـینهوا بـه تیرانـدازی در 
سـاحل رودگنـگ در هنـد پرداختـه اسـت. این 
حملـه 3 کشـته و دهها زخمی برجای گذاشـته 
اسـت. شـین هـوا همچنیـن از برگـزاری روز 

اتحـاد ملـی در روسـیه نیـز خبـر داده اسـت.

روزنامهساندیمورنینگپست
ــپ،  ــیایی ترام ــفر آس ــه در س ــت ک ــی اس مدع
مذاکــرات اقتصــادی میــان چیــن و آمریــکا 

صــورت خواهــد گرفــت.

روزنامــهلومونــد از ســفر  11 روزه ترامــپ 
بــه آســیا بــه عنــوان دیپلماســی هــرج و مــرج 
ــا  ــو ب ــرای گفتگ ــپ ب ــت. ترام ــرده اس ــاد ک ی
متحــدان آســیایی اش بــرای حــل بحــران کــره 

ــرده اســت. ــه آســیا ســفر ک شــمالی ب

ــرس  ــر »ت ــا تیت ــوزب ــزاری یورونی خبرگ
ــری،  ــعد حری ــتعفای س ــر اس ــه خب ــرگ« ب از م

ــت. ــه اس ــان پرداخت ــر لبن ــت وزی نخس

خبرگـزاری رویتـرز بـه خبـر بازداشـت دو 
شـاهزاده دیگـر در عربسـتان پرداختـه اسـت. 
رویتـرز مـی گویـد شـاهزاده ولیـد بـن طـالل 
سـرمایه گذار شـرکت هولدینگ انگلستان نیز به 

اتهـام فسـاد بازداشـت شـده اسـت.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

انگلستان

آلمان

انگلستان

روسیه

چین

چین

آمریکا

اروپا

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
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ورزش قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور امشب 
ساعت 20 برگزار می شود.

گالیهقهرمانالمپیکازمشکالتوزنهبرداراندرآستانهمسابقاتجهانی

بهداد سلیمی: شاید به ما ویزا ندهند
گفت وگویــی  در  ســلیمی  بهــداد 
در  خــود  تمرینــی  شــرایط  دربــاره 
فاصلــه زمانــی کمتــر از یــک مــاه 
مانــده تــا آغــاز مســابقات جهانــی 
بیــان کــرد: تمرینــات خوبــی را پشــت 
ــه رکوردهــای  ســر می گــذارم و دارم ب
ــدوارم  ــوم. امی ــک می ش ــودم نزدی خ
ــده  ــی مان ــه باق ــه هفت ــن دو، س درای
همیــن  و  نیایــد  پیــش  مشــکلی 

ــم. ــه ده ــد را ادام رون
ــه ایــن پرســش  ســلیمی در پاســخ ب
ــع  ــه از او توق ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ک
دارد  وجــود  طــال  مــدال  کســب 

قهرمــان  هســت  امکانــش  چقــدر 
شــود؟ تاکیــد کــرد: تمــام تالشــم 
ایــن  هدفــم  همیشــه  می کنــم.  را 
ــون  ــوم و تاکن ــان ش ــه قهرم ــوده ک ب
کــم  مســابقات  و  تمرینــات  در 
را  تالشــم  هــم  االن  نگذاشــته ام. 
در  را  نتیجــه  بهتریــن  می کنــم 
ــن  ــا ای ــرم؛ ب ــی بگی ــابقات جهان مس
ــد چــه چیــزی پیــش  ــد دی حــال بای
می آیــد. مــردم فقــط دعــا کننــد.

در  ملــی  تیــم  جــو  مــورد  در  او 
نیــز  جهانــی  مســابقات  آســتانه 
اســت.  خــوب  تیــم  جــو  گفــت: 

تمــام ملی پوشــان یــک دل تمریــن 
بتوانیــم  ان شــاءهللا  کــه  می کننــد 
ــرادی  ــن نتیجــه را از لحــاظ انف بهتری

تیمــی کســب کنیــم. و 
مــورد  در  لنــدن  المپیــک  قهرمــان 
و  امکانــات  می شــود  اینکــه گفتــه 
در حــد  وزنه بــرداری  بــه  توجهــات 
تیمــی کــه ســه قهرمــان المپیــک 
ــح  ــت، تصری ــور دارد، نیس در آن حض
مقــدار  یــک  متاســفانه  کــرد: 
ورزش  وزیــر  می شــود.  کم لطفــی 
عالقــه  و  مثبــت  نــگاه  همیشــه 
دارد.  وزنه بــرداری  بــه  خاصــی 

امیــدوارم توجــه ویــژه ای بــه ایــن 
ــیم  ــن باش ــاهد ای ــا ش ــد ت ــته کن رش
خاصــی  مشــکل  وزنه بــرداران  کــه 

باشــند. نداشــته 
ــوز  ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلیمی ب س
صــادر  ایــران  وزنه بــرداران  ویــزای 
ــوز وضعیــت  نشــده اســت، گفــت: هن
ــزا مشــخص نشــده اســت. اطــالع  وی
ــل  ــه دلی ــم ب ــمالی ه ــره ش ــم ک داری
ــب  ــور غای ــه آن 9 کش ــزا ب ــدادن وی ن
در مســابقات جهانــی اضافــه شــده  و 
نمی توانــد مســابقه بدهــد. تکلیــف 
و  نیســت  معلــوم  هنــوز  هــم  مــا 

ــد. ــزا بدهن ــدوارم وی امی
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه امکان 
دارد وزنه بــرداران ایــران هــم نتواننــد 
ویــزا بگیرنــد؟ تاکیــد کــرد: بلــه. امــکان 
ــم یــک  ــز اســت و  فکــر می کن همه چی
هفتــه تــا 10 روز آینــده مشــخص شــود 

کــه بــه مــا ویــزا می دهنــد یــا خیــر.

ملــی  پــوش فــوق ســنگین ایــران 
می شــود  گفتــه  اینکــه  مــورد  در 
جهانــی  مســابقات  کیفــی  ســطح 
در غیــاب 9 کشــور پاییــن می آیــد، 
بــه جــز روســیه و  تصریــح کــرد: 
چیــن  بقیــه کشــورهایی کــه محــروم 
نســبت  رکــوردی  لحــاظ  از  شــدند 
ــا  ــد.  انصاف ــر بودن ــران پایین ت ــه ای ب
نســبت  بهتــری  وزنه بــرداران  مــا 
بــه کشــورهایی نظیــر بــالروس یــا 
اوکرایــن داریــم. فقــط نبــود دو کشــور 
ــن احســاس می شــود. روســیه و چی
خــود  رقبــای  مــورد  در  ســلیمی 
گفــت:  نیــز  جهانــی  مســابقات  در 
الشــا  و  حســینی  ســعیدعلی 
رقبــای  گرجســتانی  تاالخــادزه 
ــک  ــال ی ــن ح ــا ای ــتند. ب ــن هس م
و  گرجســتان  از  دیگــر  وزنه بــردار 
ــرداران  ــردار بزریــل هــم وزنه ب ــه ب وزن

هســتند. خوبــی 

بــرداریســال وزنــه رقابــتهــایجهانــی
ــا۱۴ ــای۶ت ــیروزه ــتط ــراراس ــهق 20۱۷ک
ــود، ــزارش ــکابرگ ــمآمری ــهرآناهی ــاهدرش آذرم
ــهبــرداری غایبــانفراوانــیخواهــدداشــت.وزن
ــت ــگومحرومی ــوکدوپین ــوزدرش ــانهن جه
ورزشــکاران۹کشــورروســیه،قزاقســتان،چیــن،
بــالروس،ارمنســتان،آذربایجــان،مولــداوی،
ــال ــیامس ــایجهان ــهدررقابته ــنوترکی اوکرای
بودنــدکــهگفتــهمــیشــودکــرهشــمالیهــمدر

ــت. ــدداش ــورنخواه ــیحض ــابقاتجهان مس

فوتبالفوتبال
کاپیتــان ســابق تیــم ملی 
فوتبــال بــرای ســومین 
ــی در  ــی جای اردوی متوال

ــدارد. ــن ن ــن مدعوی بی
اعــالم لیســت نهایــی و 24 نفــره تیم ملــی برای دو 
بــازی تدارکاتــی بــا پانامــا و ونزوئــال طبــق معمــول 
ــورپرایزهایی  ــا س ــی روش ب ــوس ک ــوی کارل از س
همــراه بــود. در ایــن فهرســت خیلــی هــا منتظــر 
ــجاعی را  ــعود ش ــام مس ــر ن ــار دیگ ــا ب ــد ت بودن
ببیننــد امــا بازهــم ســرمربی تیــم ملــی از کاپیتــان 
تیمــش دعــوت بــه عمــل نیــاورد تــا شــاید تقریبــا 
پرونــده بازگشــت او بــه تیــم ملــی بســته شــود.

ــل  ــان مقاب ــوس یون ــردن پانیونی ــازی ک ــد از ب بع
ــی  ــم صهیونیســتی دو بازیکــن ایران ــده رژی نماین
ــد  ــرار گرفتن ــم تحــت فشــار شــدیدی ق ــن تی ای
و جــو خوبــی دربــاره حــاج صفــی و مســعود 
ــان مســابقه  ــس از هم شــجاعی ایجــاد نشــد. پ

ــان  ــوان کاپیت ــه عن ــه مســعود شــجاعی ب ــود ک ب
تیــم ملــی در بیــن دعــوت شــدگان قــرار نگرفــت. 
ــای  ــه ه ــی روش در مصاحب ــوس ک ــه کارل اگرچ
خــود بارهــا تاکیــد کــرد کــه تکنیــک هــای 
ــوت نشــدن  ــلیقه اش ســبب دع ــری و س مربیگ
ــا روی  ــی ه ــوز هــم خیل ــا هن شــجاعی شــده ام

ــد. ــد دارن ــوع تردی ــن موض ای
ــرای ســومین اردوی  ــن اســاس شــجاعی ب ــر ای ب
ــا  ــود ت ــی ش ــوت نم ــی دع ــم مل ــه تی ــی ب متوال
ــاید او  ــه ش ــه مســجل شــود ک ــرای هم ــا ب تقریب
دیگــر نتوانــد پیراهــن ایــران را برتــن کنــد. اگرچــه 
شــجاعی هنــوز بــه حضــور در ســومین جــام جهانی 
دوران فوتبــال خــود امیــد دارد امــا تجربــه دربــاره 
کــی روش مــی گویــد معمــوال وقتــی یــک بازیکن 
ــوت  ــر دع ــاال دیگ ــد اردو را از دســت داد احتم چن

نمــی شــود.

باشــگاه  مدیرعامــل 
از  بعــد  پرســپولیس 
بــا  شــنبه  روز  ظهــر 
اعــالم اســتعفا از پســت 
خــود، از حمیدرضاگرشاســبی خواســته اســت 
زمــام امــور مدیریتــی در باشــگاه را برعهــده 

بگیــرد.
علــی اکبرطاهــری کــه بــه نظــر از ادامــه دار 
ــی  ــب مال ــه مصائ ــوط ب ــای مرب ــدن ماجراه ش
ــته  ــپولیس خس ــگاه پرس ــکالت اداره باش و مش
شــده ، بــا ادامــه شــدت عمــل ســازمان بازرســی 
در موضــوع  بازنشســته هــا ، اســتعفای خــود را 
بــه صــورت شــفاهی اعــالم کــرد. ایــن اتفــاق در 
شــرایطی رخ داد کــه باشــگاه پرســپولیس درگیــر 
بــرای  آخریــن مراحــل جمــع آوری مــدارک 

ــت . ــان آسیاس ــگ قهرمان ــور در لی حض
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــود ب ــا ب ــه مدته ــری ک طاه

ــائل  ــور مس ــن ط ــای آن و همی ــی و پیامده مال
ــود  ــن خ ــتگی در ذه ــه بازنشس ــوط ب اداری مرب
ــم  ــار تصمی ــن ب ــه اســتعفا فکــر مــی کــرد ، ای ب
قطعــی خــود را گرفتــه و پیــش از ســفر بــه کربــال 
و عتبــات عالیــات کــه بیســت روز بــه طــول 
ــان  ــره را در جری ــت مدی ــد هیئ ــد انجامی خواه

ــت . ــم گذاش ــن تصمی ای
ــم  ــری از تصمی ــا ، طاه ــرار اعض ــود اص ــا وج ب
خــود کوتــاه نیامــده و اگرچــه وزیــر ورزش هــم 
ــه نظــر ایــن  مخالــف ایــن جدایــی اســت امــا ب
مســئله را بایــد قطعــی تلقــی کــرد، بــه خصــوص 
کــه قوانیــن ســخت گیرانــه جدیــدی در ســازمان 
ــری مجــدد بازنشســته  ــه کارگی ــه ب بازرســی علی

هــا وضــع شــده اســت .
حــاال مدیریــت پرســپولیس در یــک بــازه زمانــی 
گرشاســبی  حمیدرضــا  برعهــده  نامشــخص 

ــود. ــد ب خواه

مسعودشجاعیوحسرتحضور
درسومینجامجهانی

استعفایمدیرعاملباشگاهپرسپولیس
قطعیشد

ــیکــهدر ــرقلعــهنوی ــیوامی امیرحــاجرضای
ــد، ــردهبودن ــداک ــیپی ــالفهای ــتهاخت گذش
درمراســمســالگردمرحــوممنصــورپورحیــدریبــا
ــیداشــتند ــهروشــدندوبرخــوردگرم ــمروب ه

آرینروبن،ستارههلندیبایرنمونیخ،باگلزنیدر
دیدارشنبهشبمقابلبروسیادورتموند،بهبهترین
گلزنخارجیتاریخبایرندربوندسلیگا

تبدیلشد

تصاویریازپاتریکونآنهولت،ستاره
کریستالپاالسانگلیس،درحالقلیان

کشیدنمنتشرشدهکهواکنشهایبسیاریدر
فضایمجازیداشتهاست

جدول

نتایجهفتهیازدهملیگبرتر
پدیده 2-2فوالد 

سایپا 0-2 پرسپولیس 
تراکتورسازی 0-0 ذوب آهن 

سپاهان 0-1پیکان 
استقالل 2-0 نفت تهران 

پارس جنوبی جم 3-1 سپیدرود رشت 
استقالل خوزستان 2-1 سیاه جامگان 
صنعت نفت آبادان 0-1 گسترش فوالد
برنامهبازیهایلیگبرتر

هفتهدوازدهم
چهارشنبه 24 آبان 1396

 گسترش فوالد - استقالل خوزستان 
پیکان - صنعت نفت آبادان

 دوشنبه 29 آبان 1396 
سپیدرود رشت - ذوب آهن 

سپاهان - تراکتورسازی 
سیاه جامگان - استقالل 

نفت تهران - سایپا 
فوالد - پارس جنوبی جم 

پرسپولیس – پدیده
هفتهسیزدهم

جمعه 3 آذر 1396
تراکتورسازی - سپیدرود رشت 

پدیده - نفت تهران 
استقالل خوزستان - پیکان 

صنعت نفت آبادان - سپاهان 
شنبه 4 آذر 1396 

پارس جنوبی جم - پرسپولیس 
سایپا - سیاه جامگان 

ذوب آهن - فوالد 
استقالل - گسترش فوالد

هفتهچهاردهم
پنجشنبه 9 آذر 96 

پیکان تهران - استقالل تهران
فوالد خوزستان - سپیدرود رشت

فوالد مبارکه سپاهان - استقالل 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
هفتهپانزدهم

سه شنبه 14 آذر 96 
پارس جنوبی جم - سیاه جامگان مشهد

ذوب آهن اصفهان - نفت تهران
استقالل خوزستان - صنعت نفت آبادان

سایپا تهران – پیکان تهران
چهارشنبه 15 آذر 96 

سپیدرود رشت - پرسپولیس
تراکتورسازی تبریز - فوالد خوزستان

پدیده خراسان - گسترش فوالد تبریز
استقالل تهران – فوالد مبارکه سپاهان

نتایجهفتهیازدهملیگیک
ملوان بندرانزلی 2-0 ماشین سازی تبریز

شهرداری ماهشهر 1-3 نفت مسجد سلیمان
برق جدید شیراز  1-1 فجرسپاسی شیراز

راه آهن تهران 1-1 ایران جوان بوشهر
شهرداری تبریز 0-0 آلومینیوم اراک

گل گهر سیرجان 0-0 خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران 3-1 مس رفسنجان

مس کرمان 3-1 صبای قم
اکسین البرز 2-2 بادران تهران
هفتهدوازدهم

سه شنبه 16 آبان 1396 
ماشین سازی تبریز - شهرداری ماهشهر

مس رفسنجان - برق جدید شیراز   
صبای قم - اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان - مس کرمان
بادران تهران - نساجی مازندران

آلومینیوم اراک - گل گهر سیرجان
خونه به خونه مازندران - راه آهن تهران

ایران جوان بوشهر - شهرداری تبریز
فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 سرگرمی

افقی
1- استفاده از مخارج و مالیات دولت برای 

هدف های معین اقتصاد كالن - پوشیدگی

2- شهر آرزو - فضای خالی از هوا - اتحادیه 

صنفی

3- برتر از همه - مركز مراكز دولتی ساحل 

عاج - گل سفیدرنگ نقاشی

4- خطاب بی ادبانه - عالمت تجاری - شكل 

و ریخت - مقررات موضوعه اجتماعی

5- هادی جریان الكتریسیته - قدم یكپا - 

از انواع دارایی اصلی در اقتصاد

6- خراسان قدیم - غم انگیز - گرامی تر

7- سمت راست - فرماندهان - مهاجر و 

كوچ كننده

8- كتف - بورسی در آمریكا - فرار حیوانات

9- جمع »نفس« - خمیده - در حال 

وزیدن

10- درختان انگور - دیگ مسین - با پشتكار

11- زاد سفر - از شهرهای مذهبی ایران - 

امیدوار

12- شمش طال یا نقره - آهستگی - اهلی 

و سربه راه - مخفف شاد

13- خاندان - از كشورهای دوپایتختی كه 

پایتخت قانونی و رسمی آن »سوكرو« و مركز 

و پایتخت مراكز دولتی آن شهر »الپاز« است 

- هرزه زبان

14- خوراكی از شكمبه گوسفند - فرش 

مالیدنی - حرف تصدیق

15- پیگیری - بزرگ ترین معدن مس جهان 

در شیلی

عمودی 
1- شركتی كه تمام سرمایه آن توسط 

موسسان تامین شده است - شبكه 

اطالع رسانی ساختمان ایران

2- مهربانی - داستان بلند - فرآوری

3- ولیكن - از مهم ترین مواد كانی 

فلزی ایران - اصلی ترین بخش در یک 

بنگاه اقتصادی معدنی - عالمت مفعول 

بی واسطه

4- محله ای كه قرار است در آنجا به زودی 

منطقه ویژه اقتصادی تاسیس شود - 

دلجویی - آن طرف سقف

5- نمایش خنده دار و گریه آور - خمیازه - 

بازگشت از گناه

6- مغز - شیوه - قصه گویی

7- از حروف استثنا - از 8 قدرت اول 

اقتصاد جهان - جای قربانی گوسفند در 

مكه

8- خودستایی - رسم شده - پیامبری 

درون شكم ماهی

9- سال تركی - از بازی های كامپیوتری - 

نام شهری در تركستان

10- رفتارها - آزرده - ورزش مادر

11- لحظات - مقابل كیفی - برگزیده 

چیزی

12- كالبد - پرنده مهاجر - یاری رسانی

13- ضمیر عربی - مجلس نمایندگان ملت 

در روسیه كه در زمان نیكالی دوم پس از 

انقالب 1905 تشكیل شد - زمین گیر - 

نوعی كبك

14- حمام كردن - گریز - تشنه در راه حق

15- كشوری كه به تازگی واحد پول خود 

را به یورو تغییر داده است - رتبه یازدهم 

جهان از لحاظ رشد اقتصادی

جدولشماره۱032

سودوکوشماره۱032

پاسخسودوکوشماره۱03۱

مواد الزم
مرغ پخته ریش ریش شده 2 پیمانه

آووکادو رسیده 1 عدد
ماست چکیده 2-4 قاشق غذاخوری

آبلیمو 1 و 2/1 قاشق غذاخوری
پیاز قرمز خرد شده 2 قاشق غذاخوری

پیازچه حلقه شده 2 عدد
فلفل سیاه به مقدار کافی
نمک 4/1 قاشق چایخوری

پودر سیر 2/1 قاشق چایخوری
جعفری خرد شده 1 و 2/1 قاشق غذاخوری

پنیر چدار رنده شده 2/1 قاشق غذاخوری
نـان سـاده گرد 5-6 عـدد میـوه اسـتوایی آووکادو 
و  ویتامیـن  از  سرشـار  دارد.  بسـیاری  خـواص 
پروتئیـن اسـت و بـرای الغری هم معجـزه میکند. 
بنابرایـن عالـی اسـت اگـر بتوانیـم آن را در برنامـه 
غذایـی خـود جـا بدهیـم. رولـت مـرغ و آووکادو 
عـالوه بـر این کـه همه خـواص آووکادو را بـرای ما 
بـه همـراه مـی آورد، ظاهر زیبایی هـم دارد و حتی 
میتـوان آن را در مجالـس به عنوان فینگرفود سـرو 

کـرد. عـالوه بـر ایـن رولـت مـرغ و آووکادو خیلـی 
زیـادی  بـه زحمـت  نیـاز  و  تهیـه میشـود  راحـت 
نـدارد. بـرای تهیـه ایـن رولت هـای خوشـمزه نیاز 
بـه نـان هـای گـرد مثـل نـان تورتیـال یا نـان هایی 
مثـل تافتـون خودمـان داریـد کـه بـه سـادگی در 
هـای  ادویـه  و  سـبزیجات  هسـتند.  دسـترس 
موجـود در رولـت را نیـز میتوانیـد مطابق با سـلیقه 
و ذائقـه خـود تنظیـم کنیـد. طـرز تهیـه: مـرغ را به 
خوبـی ریـش ریـش کنیـد و داخـل کاسـه بزرگـی 
آن  بـه  و  پـوره کنیـد  را  رسـیده  آووکادو  بریزیـد. 
اضافـه نماییـد. حتمـًا از آووکادو رسـیده اسـتفاده 
کنیـد. بـرای امتحـان آن را با کف دسـت بـه آرامی 
فشـار دهیـد. آووکادو نبایـد خیلی سـفت یا خیلی 
نـرم باشـد. در ضمـن بخـش دکمـه ماننـد انتهـای 
آووکادو نبایـد بـه رنـگ قهـوه ای درآمـده باشـد 
چـون نشـان میدهـد بیـش از حـد رسـیده اسـت. 
پیـاز، جعفـری و پیازچـه را بـه خوبـی خـرد کنید و 
بـه محتویات کاسـه اضافـه کنید. بعـد از آن آبلیمو، 
ماسـت چکیـده، پودر سـیر برتر، نمـک، فلفل برتر 
و پنیـر چـدار رنـده شـده را نیـز اضافه کنیـد و همه 

مـواد را هـم بزنیـد تـا بـه خوبـی بـا هـم مخلـوط 
شـوند. یکـی از نـان هـا را بـاز کنیـد و یـک قاشـق 
بـزرگ از سـاالد آووکادو را روی آن بریزیـد و بـه 
همـه سـطح آن بمالیـد. نان را دور مـواد رول کنید. 
ایـن کار را بـرای بقیـه نـان ها و سـاالد باقـی مانده 
در  نیـم سـاعت  را حـدود  هـا  رول  کنیـد.  تکـرار 
یخچـال قـرار دهیـد تـا کمـی خودشـان را بگیرند. 
سـپس بـا یـک چاقـوی تیـز آنهـا را بـرش بزنیـد. 

رولت مرغ و آووکادوی شما آماده است. 

رولتمرغوآووکادو طالع بینی روزآیا می دانید

فروردین: شـما هنوز سـعی می کنید که احساسـات خود نسـبت 
به دوسـتان نزدیکتان را دسـته بندی کنید. شـاید به رویاهایتان 

اجازه دهید که یک رابطه دوستانه خوب را زنده کنند.
اردیبهشـت: شـما شـاید ایده هـای خوبـی بـرای انجـام دادن 
کارهایتـان در محـل کار البتـه با روشـی جدید و متفاوت داشـته 

باشید.
خـرداد: شـما امروز بـا کمک منطق تـان می توانید دیـدگاه خوبی 
حاصل کنید. اما این بدین معنی نیسـت که شـما به رویاهایتان 

اجازه ایجاد کردن یه رابطه دوستانه ایده آل تر می دهید.
تیـر: شـما آماده جشـن گرفتن هسـتید!! یا آمـاده انجـام دادن 
کاری لـذت بخـش هسـتیٰد، حتـی اگر هنـوز وظایفتـان را انجام 

نداده باشید.
مـرداد: شـما هنوز كارهای زیادی برای انجـام دادن دارید و نكات 
مبهـم زیـادی نیـز به صورت سربسـته باقـی مانده انـد. حتی اگر 
بی صبرانـه منتظـر شـروع كـردن كارهایتـان هسـتید، االن بهتـر 
اسـت كـه اصـالً كاری انجام ندهید و یك برنامـه تفریحی تدارك 

ببینید.
شـهریور: شـما امـروز در فکـر تغییـر دادن روش خود هسـتید و 

هرقدر بیشتر فکر می کنید این موضوع بغرنج تر می شود.
مهـر:شـما امـروز درگیـر آرزوهـای مربوط بـه شـغل و حرفه تان 
شـده اید. بـه جـای اینکـه آن را جدی گرفتـه و خودتـان را درگیر 
کنیـد، بـرای مدتی در رویاهای شـخصی و خصوصی تان گشـت 

و گذار کنید!
آبـان:شـاید امـروز باز هـم کارهـای زیادی بـرای انجـام دادن در 
داخـل خانـه داشـته باشـید که ظاهـرا ربطـی به وظایف شـغلی 

ندارد. باوجود این فایده ای ندارد با حوادث خارجی بجنگید.
آذر: اگـر شـما نتوانیـد بـه دوسـت نزدیکتـان بگوییـد دقیقا چه 
حسـی داریـد اعصابتـان خـرد خواهد شـد. شـاید دالیـل خیلی 
خوبـی بـرای حـرف نـزدن و سـاکت بـودن داشـته باشـید، امـا 

نمی توانید در برابر وسوسه دردل کردن مقاومت کنید!
دی: امـروز فکـر شـما حول و حوش پول و سـکه دور می زند! اما 
دنبال راه هایی هسـتید که بتوانید در مورد یک مسـاله مهم مالی 

تصمیم گیری کنید.
بایـد در بیـن همکارانتـان  بهمـن: امـروز روزی اسـت کـه 
بدرخشـید! اما شـاید نتوانیـد از محبوبیت خود بـه نفع خود 

استفاده کنید. 
اسـفند: امـروز یکـی از نزدیکان تـان می خواهـد حـرف خیلی 
منصـرف  نامعلومـی  دالیـل  بـه  امـا  بزنـد،  بهتـان  مهمـی  
می شـود. متاسـافنه شـما نمی توانیـد کاری بکنیـد و اگـر 
بیشـتر سـعی کنیـد سـدی کـه بینتـان ایجـاد شـده اسـت 

عمیق تر می شود.

مــا  کــه  دانســتید  مــی  آیــا   
مغزمــان را کنتــرل مــی کنیــم یــا 

مغزمان ما را؟
آیــا مــی دانســتید کــه 200 میلیــون 
ــده روی زمیــن وجــود دارد  موجــود زن

که انسان یکی از آنها است ؟
آیــا مــی دانســتید کــه یــک قطــره 

آب دارای 100 میلیارد اتم است ؟
 %۸0 کــه  دانســتید  مــی  آیــا 
ــا را حشــرات تشــکیل  ــودات دنی موج

داده اند؟
تنهــا  کــه  دانســتید  مــی  آیــا 
ــد  ــنا کن ــد ش ــی توان ــه نم ــی ک حیوان

شتر است؟
آیــا مــی دانســتید کــه روبــاه همــه 

چیز را خاکستری می بیند ؟
آیــا مــی دانســتید کــه گربــه قــادر 
ــخیص  ــیرین را تش ــزه ش ــت م نیس

دهد ؟
ــه یــک گــرم  ــا مــی دانســتید ک آی
ســم مــار کبــری مــی توانــد 150 نفــر را 

بکشد ؟
آیــا مــی دانســتید کــه شــکر ســبب 
هورمــون  انــدازه  از  بیــش  ترشــح 
آدرنالیــن در بــدن می شــود. احســاس 
اضطــراب بیــش از انــدازه، آشــفتگی و 

بد خلقی از نتایج آن هستند ؟
آیــا مــی دانســتید کــه شــکر ســبب 
ــه  ــانی ک ــت و کس ــی اس ــی حوصلگ ب
ــچ  ــه هی ــد ب ــی کنن ــرف م ــکر مص ش
و  ورزش کــردن  بــه  میلــی  عنــوان 

فعالیت های بدنی ندارند ؟
ــًا 95  ــا مــی دانســتید کــه تقریب آی
درصــد افــراد بــا درجــات مختلفــی بــه 

مصرف شکر معتاد هستند ؟
ــه ۸0 درصــد  ــی دانســتید ک ــا م آی
ــان در کشــورهای  ــای جه ســیگاری ه

در حال توسعه زندگی می کنند ؟
در  کــه  دانســتید  مــی  آیــا 
6تــا7  روزانــه  صنعتــی  کشــورهای 
کیلوگــرم مــواد افزودنــی وارد بــدن 

انسان ها می شود؟

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. 
)حضرت علی علیه السالم(



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1032 | دو شنبه 15 آبان 1396 034-32117852

13
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  فرهنگ و4
هنر

کتاب»ایرجنابغهآوازایران«منتشرشد
کتاب آنالین »ایرج نابغه آواز ایران« درباره حسین خواجه امیری منتشر شد.

هنرخبر
 400 حــدود  امســال 
هــزار نفــر در مجمــوع 
ــات  ــگاه مطبوع از نمایش
بــه  و  کــرده  بازدیــد 
طــور میانگیــن روزانــه بالــغ بــر 45 هــزار نفــر بــه 

آمده انــد. مصلــی 
ــا  ــی)ره( ب ــام خمین ــی ام ــی مصل ــط عموم رواب
اشــاره بــه رصدهــای صــورت گرفتــه، میــزان 
نمایشــگاه  وســومین  بیســت  از  اســتقبال 
مطبوعــات را چنیــن عنــوان کــرد: بــا رصــد روزانــه 
ــف انجــام  ــادی مختل ــت و از مب ــار نوب کــه در چه
گرفتــه می تــوان گفــت امســال حــدود 400 هــزار 
ــد  ــات بازدی ــوع از نمایشــگاه مطبوع ــر در مجم نف
ــر 45  ــغ ب ــه بال ــن روزان ــور میانگی ــه ط ــرده و ب ک

ــد. ــی آمده ان ــه مصل ــر ب ــزار نف ه

ســال  مصلــی،  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ــه 300 هــزار نفــر از نمایشــگاه  گذشــته نزدیــک ب
بازدیــد کردنــد و برآوردهــا نشــان می دهــد حضــور 
ــدود  ــال ح ــات امس ــگاه مطبوع ــردم در نمایش م
ــن  ــاید مهم تری ــه ش ــته ک ــد داش ــد رش 30 درص
ــتر  ــال بیش ــان، اقب ــش مخاطب ــن افزای ــل ای دلی
ــه  ــگاه و البت ــور در نمایش ــرای حض ــا ب خانواده ه
حضورهــای گروهــی مــدارس و دانشــگاه ها بــوده 
اســت. روابــط عمومــی مصلــی امــام خمینــی)ره( 
همچنیــن بــا اشــاره بــه وســعت نمایشــگاه 
بیســت و ســوم تاکیــد کــرد، امســال فضــای 
تبلیغاتــی طراحــی شــده کــه رســانه ها از آن بــرای 
ــتفاده  ــگاه اس ــدوده نمایش ــود در مح ــی خ معرف
کرده انــد از نظــر وســعت، حــدود 20 درصــد رشــد 

داشــته اســت.

صفی پــور  اکبــر  علــی 
بنیــاد  مدیرعامــل 
جزییاتــی  رودکــی 
از بازســازی بخــش هایــی از تــاالر وحــدت را 
ــدون  ــد ب ــن رون ــرد ای ــد ک ــح داد و تاکی توضی
ــود. ــال می ش ــری دنب ــکان هن ــن م ــی ای تعطیل

ــی  ــاد رودک ــل بنی ــور مدیرعام ــر صفی پ ــی اکب عل
ــاره بازســازی تــاالر وحــدت گفــت: همــه مــا  درب
قبــول داریــم کــه مجموعــه تــاالر وحــدت یکــی از 
مهــم تریــن ســالن های تخصصــی هنــری ایــران 
اســت و همــه هنرمنــدان دوســت دارنــد برنامــه 
هایشــان را در ایــن تــاالر اجــرا کننــد ولــی قطعــا 
ایــن امــر شــدنی نیســت. در حــال حاضــر هــم 
بــر اســاس درخواســت هــای زیــادی کــه داریــم 
ــال  ــه ای در ح ــدت برنام ــاالر وح ــه در ت همیش

ــام خــاص  ــه جــز برخــی ای ــه ب اجــرا اســت البت
ــه  ــه گفت ــت. ب ــل اس ــه تعطی ــن مجموع ــه ای ک
وی، بــه همیــن دلیــل بازســازی و تعطیلــی تــاالر 
ــی  ــال نم ــی نیســت و مث ــن راحت ــه ای وحــدت ب
ــل  ــازی تعطی ــرای بازس ــاالر را ب ــاه ت ــود 6 م ش

کــرد.
وی افــزود: دو عامــل باعــث مــی شــود مــا 
ــل  ــی تعطی ــرای مدت ــدت را ب ــاالر وح ــم ت نتوانی
ــن ســالن  ــی مهمتری ــه تعطیل ــی اینک ــم؛ یک کنی
آن  در  ســاالنه  هایــی کــه  برنامــه  و  کشــور 
ــت. دوم  ــی نیس ــاق خوب ــود، اتف ــی ش ــزار م برگ
ــول  ــدر پ ــا انق ــی م ــه شــاید در شــرایط فعل اینک
ــدت را  ــاالر وح ــه ت ــیم ک ــته باش ــار نداش و اعتب
ــای آن  ــش ه ــه بخ ــل و هم ــال تعطی ــک س ی
را بازســازی کنیــم. از همیــن رو مــا در حــال 
حاضــر مشــغول انجــام بازســازی آن بــه صــورت 
ــای  ــی ه ــال صندل ــرای مث ــتیم ب ــی هس تدریج
تــاالر وحــدت بــه تدریــج بازســازی و مرمــت مــی 
شــوند و در حــال حاضــر نیمــی از کارهــای آن بــه 

ــت. ــیده اس ــان رس پای

چندنفرازنمایشگاهمطبوعات
بازدیدکردند؟

تاالروحدتدرحال
بازسازیاست

فیلمسینمایی»نفس«ساختهنرگس
آبیاردربیستوچهارمینجشنوارهفیلم

»مینسک،لیستاپاد«درکشوربالروسرویپرده
میرود

چنگیزجلیلوندبانمایش»پدر«بهکارگردانی
محمودزندهناماز29آبانرویصحنهمیرود.

قراردادرایت۱۶کتابایرانیدرنمایشگاهکتاب
استانبولامضاءشد

شــش  در  »دختــر«  فیلــم 
ــو« در  ــم هیاه ــش و »خش بخ
مهم تریــن  نامــزد  بخــش  یــک 
ــزی  ــور مال ــینمایی در کش ــنواره س جش
شــدند. جشــنواره و جوایــز ســینمایی 
مهم تریــن  عنــوان  بــه  »پروفیمــا« 
مالــزی  کشــور  در  رویــداد ســینمایی 
امســال  برگــزاری،  12 ســال  از  پــس 
رقابــت  بخــش  بــار  اولیــن  بــرای 
ــم  ــرده و فیل ــدازی ک ــل را راه ان بین المل
ــا  ــی ب ــا میرکریم ــاخته رض ــر« س »دخت
ــال  ــتاز امس ــش پیش ــزدی در 6 بخ نام

این جشنواره است.
مدیــر خانــه کتــاب کــه کمپینــی 
ناشــران،  همراهــی  بــا  را 
باهــدف  وخبرنــگاران  نویســندگان 
غیرقانونــی  ازانتشــار  جلوگیــری 
ــاز کــرده، ازتوقــف فعالیــت  کتاب هــا آغ
ــف  ــال متخل ــم 10 ســایت وکان دســت ک

خبر داد.
ــهر  ــت ش ــار هف ــتر در کن منچس
بــه  یونســکو  از ســوی  دیگــر 
ــد و  ــاب ش ــات انتخ ــهر ادبی ــوان ش عن
ــا و  ــش برنامه ه ــب افزای ــن ترتی ــه ای ب
ــی در  ــی و پروژه های ــای فرهنگ رویداده
ســطح شــهر در ایــن زمینــه در ایــن 

شــهرها گسترش می یابد.
انتشــارات ســوره مهــر بــا هــدف 
کتــاب  از  اســتفاده  ترویــج 
صوتــی و مطالعــه در مســیر رفــت و 
ترویجــی  پویــش  شــهروندان،  آمــد 
ــرا  ــبت ف ــه مناس ــی« را ب ــاب توراه »کت
دانشــجو  و  دانش آمــوز  روز  رســیدن 

می کند. برگزار 

گزیده ها
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قیمتخودرو»صفر«

فروشقسطیکاالهایایرانیازماهآینده
ایران نوشت: این روزها مجددًا صحبت از کارت اعتباری است. محمد طحان پور، 
رییس اتحادیه لوازم خانگی اجرای مجدد طرح فروش اقساطی لوازم خانگی با کارت 
اعتباری )از ماه آینده( را رسانه ای کرد .این طرح با همکاری بانک مرکزی و وزارت 
صنعت قرار است اجرا شود.

مرغگرم
کمترین قیمت: ........... 5600
بیشترین قیمت: ......... 7300

تخممرغ
کمترین قیمت: ............. 5150
بیشترین قیمت: ......... 5850

گوشتگوسفند
کمترین قیمت: .......... 34000
بیشترین قیمت: ...... 39500

گوشتگوساله
کمترین قیمت: .......... 23000
بیشترین قیمت: ....... 29000

گوشتمنجمد
کمترین قیمت: .......... 22500
بیشترین قیمت: ........ 24500

حبوبات
لوبیا چیتی ................... 10500  
عدس ............................. 6000    

لپه ................................... 9000  
لوبیا قرمز .................... 9300    

نخود ............................... 8500

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

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

آلو بخارا ....................... 19500  
بادام ............................. 47000

اقـالممصرفـی

ورودی هــر خانــه ای پیــش از هــر چیــز دیــده 
ــزان  ــد می ــه آن مــی توان مــی شــود و توجــه ب
ــه فضــای  ــت شــما ب خــوش ســلیقگی و اهمی
ــایلی  ــی از وس ــد. یک ــان ده ــان را نش ــه ت خان
کــه در همــه خانــه هــا در قســمت ورودی قــرار 
ــاب  ــس انتخ ــت. پ ــی اس ــرد، جاکفش ــی گی م
ــن  ــم تری یــک جاکفشــی مناســب یکــی از مه
اقدامــات در چیدمــان خانــه اســت. بــا صفحــه 
ــازار« همــراه باشــید تــا بــه شــما در خریــد  »ب
ــا فضــای  یــک جاکفشــی خــوب و متناســب ب

ــم. ــه شــما کمــک کنی خان

تناسباندازهها
ــه  ــزی ک ــه چی ــی ب ــا کفش ــد ج ــل از خری قب
بایــد توجــه کنیــد فضــای قــرار گیــری آن 
اســت. اگــر شــما در داخــل خانــه فضــای 
تــان  بــرای جاگــذاری جاکفشــی  را  کافــی 
ــرون از درب  ــد آن را در بی ــا بای ــد قاعدت نداری
ــان  ــر در آپارتم ــد. اگ ــرار دهی ــه ق ورودی خان
ــوع  ــن موض ــه ای ــا ب ــد حتم ــی کنی ــی م زندگ
ــرای  ــه ب ــه جاکفشــی را ک ــد ک ــد توجــه کنی بای
ــه  پشــت درب ورودی ســاختمان در نظــر گرفت
ایــد متناســب باشــد و بزرگــی آن موجــب 
ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگــر همســایه هــا 
نشــود. امــا اگــر در داخــل خانــه فضــای کافــی 
ــداری  ــی را خری ــد جاکفش ــی توانی ــد م را داری
ــود  ــا وج ــم دارد. ب ــز ه ــت آوی ــه رخ ــد ک کنی
رخــت آویــز شــما مــی توانیــد بــه راحتــی بعــد 
از ورود بــه منــزل کیــف، کــت و یــا هــر یــک از 
ــرای بیــرون رفتــن از منزلتــان  لوازمــی را کــه ب

ــد. ــت بگذاری ــد را دم دس ــاز داری نی

فضایجاکفشی
ــدازه  ــب ان ــه تناس ــد ب ــه بای ــت ک ــت اس درس
توجــه  آن  جانمایــی  فضــای  و  جاکفشــی 
ــی  ــه فضــای داخل ــد ب ــر آن بای ــالوه ب ــد ع کنی
ــه  ــد. جاکفشــی را ک جاکفشــی هــم توجــه کنی
ــرای  ــد فضــای کافــی ب ــد بای انتخــاب مــی کنی
نگهــداری کفــش هــای شــما را داشــته باشــد و 
عــالوه بــر آن هــم فضــای خالــی بــرای اضافــه 
شــدن کفــش هــای جدیــد خودتــان و یــا 
مهمانــان تــان را داشــته باشــد. زیــرا بیشــترین 
زمانــی کــه شــما بــه جاکفشــی نیــاز داریــد در 
ــت  ــان اس ــه ت ــلوغی خان ــی و ش ــان مهمان زم
ــای  ــا فض ــش ه ــتن کف ــب نگهداش ــا مرت ــا ب ت
ــه نظــر آیــد. نکتــه  ــه تــان خــوب ب ورودی خان
ــد  ــی بای ــدازه جاکفش ــورد ان ــه در م ــری ک دیگ
ــای  ــه فض ــت ک ــن اس ــد ای ــه کنی ــه آن توج ب
داخلــی جاکفشــی شــما فضــای کافــی را بــرای 
کفــش هــای بــوت و چکمــه داشــته باشــد 
تــا زمســتان هــا هــم بتوانیــد از جاکفشــی 
ــگام  ــد در هن ــس بای ــد. پ ــتفاده کنی ــان اس ت
خریــد بــه تعــداد طبقــه هــا، ارتفــاع هــر طبقــه 
ــان  ــا در پای ــد ت ــه کنی ــا توج ــه ه ــق طبق و عم
ــن را داشــته  ــاب ممک ــن انتخ هوشــمندانه تری
ــرار  ــرای ق ــی ب ــور فضــای کاف باشــید و همینط
دادن تمامــی کفــش هایتــان در اختیــار داشــته 
باشــید. نکنــه دیگــری کــه حائــز اهمییــت 
ــد  ــه جاکفشــی شــما بای ــن اســت ک اســت، ای
ــا  ــش ه ــای کف ــه از فض ــای جداگان ــک فض ی
ــرس و  ــتمال، ب ــس، دس ــداری واک ــرای نگه ب
هــر چــه را کــه بــرای تمیــز کــردن کفــش هــای 

ــد. ــته باش ــد داش ــاز داری ــان نی ت

بهسبکدکوراسیونخانهتوجهکنید
ــس  ــا و جن ــا در طــرح ه ــروزه جاکفشــی ه ام
هــای زیــادی در بــازار دیــده مــی شــوند و 
ــی  ــردرگمی م ــار س ــرایط دچ ــن ش ــا در ای قطع
شــوید. بــرای اینکــه در انتخــاب جاکفشــی 
ــه  ــت ب ــر اس ــید بهت ــر باش ــت ت ــب راح مناس
ــن  ــد. همچنی ــه کنی ــان توج ــه ت ــان خان چیدم
ــی  ــراف جاکفش ــان اط ــگ چیدم ــه رن ــه ب توج
در صورتــی کــه در داخــل خانــه قــرار دارد مهــم 
اســت. بهتــر اســت جــا کفشــی را انتخــاب 
ــای  ــی ه ــا کفش ــرا ج ــه درب دارد، زی ــد ک کنی
دارای در فضــای خانــه را مرتــب تــر نشــان 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــم بای ــاز ه ــه ب ــد. البت ــی دهن م
همــه ایــن مــوارد پیشــنهاد اســت و همــه 
چیــز بــه ســلیقه شــما برمــی گــردد زیــرا ایــن 
ــی  ــت از آن جاکفش ــه در نهای ــتید ک ــما هس ش
اســتفاده کنیــد. آنطــور کــه خریــد مــگ نوشــته 
ــدرن مــی  ــا دکوراســیون م ــی ب اســت در فضای
ــی، ام  ــای چوب ــدل ه ــدام از م ــد از هرک توانی
ــن  ــی از همــه ی ای ــا ترکیب ــزی و ی دی اف، فل
مــواد بــرای جاکفشــی تــان انتخــاب کنیــد امــا 
ــب کالســیک و  ــا دکوراســیون غال ــی ب در فضای
قدیمــی بهتــر اســت از جاکفشــی هــای چوبــی 
اســتفاده کنیــد همانطــور کــه در ایــن ســبک از 

ــتند  ــه و اس ــان و بوف ــتفاده از مبلم ــا اس فضاه
دکــور  متخصصیــن  توســط  نیــز  کالســیک 
توصیــه مــی شــود.برای هرکــدام از مــدل هــای 
انتخابــی تــان اگــر از بهتریــن مــواد اولیــه 
ــی  ــدت کارای ــد، در دراز م ــده باش ــتفاده ش اس
بیشــتری برایتــان خواهــد داشــت و از نظــر 
ــد  ــام خواه ــما تم ــع ش ــه نف ــز ب ــادی نی اقتص
ــوب  ــه خ ــا ب ــه تنه ــی ن ــد جاکفش ــد. خری ش
ــه کمــک مــی  نشــان دادن فضــای ورودی خان
کنــد بلکــه فضــای ورودی خانــه را از بــوی پا در 
امــان مــی گــذارد. حتــی محیــط مجــاور آن بــا 
ــگ  ــور و رنگارن ــای جورواج ــرار دادن کفش ه ق
ــدون  ــی و خاکــی در جاکفشــی ب ــاال گل و احتم
در، نازیبــا نمی شــود و کفش هــای آلــوده در 
دســترس بچه هــای کوچــک خانــواده قــرار 
ــه  ــد توج ــه بای ــزی ک ــه چی ــه ب ــرد. البت نمی گی
ــر  ــد ه ــی بای ــه جاکفش ــت ک ــن اس ــد ای کنی
ــی شــود. در جاکفشــی  ــز و ضدعفون ــه تمی هفت
بــاز  آزاد  فضــای  در  دقیقــه  چنــد  بــرای  را 
ــل  ــا و عوام ــد قارچ ه ــع از رش ــا مان ــد ت بگذاری

ــوید. ــاری زا ش بیم
توانیــد  مــی  نــکات  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
جاکفشــی کــه بــرای خانــه تــان مناســب باشــد 

را پیــدا کنیــد.

درخریدجاکفشیاینموارد
رافراموشنکنید

ــه  ــوع صــادرات در ایــن زمین ــی روزبهــان، رییــس ســازمان چــای گفتــه مــا دو ن محمدول
داریــم یــک نــوع صــادرات چــای بســیار کیفــی ماســت، کــه چــای ســفید اســت و نــوع 
ــالجاری  ــا در س ــش بینی ه ــاس پی ــت، براس ــف اس ــت ضعی ــا کیفی ــای ب ــم چ ــر ه دیگ
ــفید  ــای س ــد چ ــرد. تولی ــم ک ــادر خواهی ــا ص ــن چای ه ــن از ای ــی 6 هزارت ــدود 5 ال ح
محــدود و کمتــر از هــزار کیلوگــرم اســت، قیمــت ایــن چــای نیــز کیلویــی بیــش از یــک 
میلیــون و 200 هــزار تومــان اســت. طــی ســالهای اخیــر برخــی کشــاورزان نوعــی از هــرس 
باغــات چــای را شــروع کــرده انــد تــا چــای ســفید بیشــتری تولیــد کننــد. امیدواریــم ایــن 

ــد؛. تولیــد افزایــش یاب

ــه  ــی گفت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع ــاه اجتماع ــاون رف ــدری، مع ــد می احم
ســاالنه حــدود یــک میلــون و 300 هــزار نفــر تولــد داریــم، بــا احتســاب فوتی ها،ســالی 
حــدود یــک میلیــون نفــر بــه طــور خــودکار بــه جمعیــت یارانــه بگیــران اضافــه مــی 
ــان  ــه هم ــم ب ــذف کردی ــه ح ــزان ک ــان می ــه هم ــال ب ــن چهارس ــی در ای ــوند. یعن ش
میــزان پیوســته انــد و بــه همــان میــزان هــم بودجــه اضافــه شــده اســت.« او دربــاره 
تصمیــم دولــت بــرای تعییــن تکلیــف خیــل یارانــه بگیــران هــم گفــت: »رســیدگی بــه 
ــاد  ــود،چون ابع ــه ش ــت گرفت ــات دول ــد در هی ــه بای ــی اســت ک ــن موضوع،تصمیم ای

ــی دارد.« اجتماع
6 تن1 
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صادراتچایازکشور افزایشساالنهیارانهبگیران

نبضبازار

۱3۵مترسردارجنگل
محل: تهران، پونک
حومه شهر: نیست

تعداد اتاق: سه
نوع: فروشی

قیمت کل: 900.000.000 تومان
متراژ )متر مربع(: 135
تماس: 09385727114

زمینموقعیتطالیی
محل: کرمان

حومه شهر: هست
نوع: درخواستی

قیمت کل: 1۸.000.000 تومان
متراژ )متر مربع(: 252

تماس: 09137334543

آپارتمان200متر
محل: تهران، قیطریه

حومه شهر: نیست
تعداد اتاق: چهار

نوع: فروشی
قیمت کل: توافقی

متراژ )متر مربع(: 200
تماس: 09109606944

باغخرما
محل: کرمان
نوع: فروشی

قیمت کل: 60.000.000 تومان
متراژ )متر مربع(: 620

تماس: 09133991371

بلدرچین
کرمان

2000 بلدرچین 15 روزه بفروش می رسد
قیمت 1000 تومان

کرمان
تماس: 09135863600

کیفوکفشسایز3۸
تهران

کیف و کفش سایز 38
قیمت 110 هزار تومان

تماس: 09123231957

هشدارپلیس
لطفـا پیـش از انجـام معامله و هر نـوع پرداخت وجه، از 
صحـت کاال یـا خدمـات ارائـه شـده، به صـورت حضوری 

اطمینان حاصـل نمایید.

امالک کسبوکار

ــرار ــایق ــدفض ــهکنی ــدتوج ــهبای ــزیک ــهچی ــیب ــاکفش ــدج ــلازخری قب
گیــریآناســت.اگــرشــمادرداخــلخانــهفضــایکافــیرابــرایجاگــذاری
جاکفشــیتــاننداریــدقاعدتــابایــدآنرادربیــرونازدربورودیخانــهقــراردهیــد.
ــدتوجــهکنیــدکــه ــهایــنموضــوعبای اگــردرآپارتمــانزندگــیمــیکنیــدحتمــاب
ــدمتناســب ــهای ــرایپشــتدربورودیســاختماندرنظــرگرفت ــهب جاکفشــیراک

ــرایدیگــرهمســایههــانشــود. باشــدوبزرگــیآنموجــبایجــادمزاحمــتب

ایرانخودرو
     43,000,000 ..................................... EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید .........................................43,700,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,800,000

رنو کپچر 2017 ......................................... 117,000,000   
31,600,000 ................................................ LX  سمند
41,700,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,000,000

پژو پارس سال . دوگانه سوز ............ 38,800,000
39,000,000 ......................... V8 پژو 206 صندوقدار
35,000,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23,200,000     
28,200,000 ................................................. EX   ساینا
27,800,000  ..................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

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

پارسخودرو
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

کرمانخودرو
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

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

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

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

این صفحه می خوانیم

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

مقــررات  کننــده  تنظیــم  شــرکت 
ارائــه  بــه  افغانســتان  در  مخابراتــی 
خدمــات  شــرکت های  و  دهنــدگان 
اینترنــت در ایــن کشــور دســتور داده 
فیلترینــگ  بــه  اقــدام  کــه  اســت 
ــس اپ  ــر وات ــی نظی شــبکه های اجتماع

کنند.
ــر  ــه گــزارش ایســنا، در ســال های اخی ب
و  اجتماعــی  شــبکه های  از  اســتفاده 
ــام رســانی همچــون  اپلیکیشــن های پی
واتــس اپ و تلگرام در کشــور افغانســتان 
ــته و  ــه ای داش ــل مالحظ ــترش قاب گس
مــردم ایــن کشــور هماننــد مــردم ســایر 
ــوژی و  ــان، از پیشــرفت تکنول ــاط جه نق
اســتقبال  اجتماعــی  شــبکه های 

بی نظیری کرده اند.
فعــاالن حقــوق بشــر و کاربــران ایــن 
ــه  ــش ب ــی در واکن ــبکه های اجتماع ش
اقــدام دولــت افغانســتان بــه فیلترینــگ 
واتــس اپ، اعتــراض خــود را بــه صــورت 
ــای  ــد و در فض ــان داده ان ــرات نش تظاه
مجــازی نیــز ســعی دارنــد اعتــراض 
ــوط  ــئوالن مرب ــوش مس ــه گ ــود را ب خ

برسانند.
ــوم  ــع نامعل ــا مناب برخــی از گزارش هــا ب
حاکــی از آن اســت که دولت افغانســتان 
و  افراطــی  گروه هــای  جانــب  از 
تروریســتی طالبــان مجبــور شــده اســت 
ــه  ــی و ارائ ــه شــرکت های مخابرات ــه ب ک
دهنــده اینترنــت در ایــن کشــور دســتوِر 

دسترســی  محدودیــت  و  فیلترینــگ 
آزاد  شــبکه های  ایــن  بــه  مــردم 

اجتماعی را صادر کند.
نامعلــوم،  منابــع  ایــن  گفتــه  بــه 
گروه هــای افراطــی در ایــن کشــور از 
اندیشــه کــه  و  بیــان  آزادی  امــکان 
شــبکه های اجتماعــی مذکــور فراهــم  
آورده انــد، بســیار نگــران و ناخشــنود بوده 
و درصــدد ممنوعیــت هــر چــه ســریع تر 

استفاده از آن ها هستند.
البتــه ایــن گزارش هــای محلــی از ســوی 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد نشــده اند؛ ام ــرز تایی رویت
می رســد بــا صــدور و اعــالم ایــن دســتور 
از ســوی شــرکت تنظیــم کننــده مقــررات 
ــرکت های  ــتان، ش ــی در افغانس مخابرات

ــور  ــن کش ــت در ای ــده اینترن ــه دهن ارائ
راهــی بجــز اطاعــت از آن نداشــته باشــند 
و احتمــاال مــردم ایــن کشــور متاســفانه 
دیــر یــا زود شــاهد عــدم دسترســی بــه 
ــی  ــی و اجتماع ــبکه های ارتباط ــن ش ای
خواهنــد بود.البتــه تاکنــون هیــچ چیــزی 
مبنــی بــر قطــع دسترســی بــه واتس اپ 
و تلگــرام و یــا فیلترینــگ آن هــا در 
افغانســتان گــزارش نشــده اســت و تنهــا 
در روز جمعــه اختالالتــی گــذرا بــوده کــه 
احتمــال مــی رود بخاطــر اجرایــی شــدن 

این دستور نبوده باشد.
شــهزاد اریوبــی - وزیــر مخابــرات و 
ــا  ــتان - ب ــاوری افغانس ــات و فن ارتباط
ــوک  ــه فیس ب ــتی در صفح ــال پس ارس
خــود عنــوان کــرد کــه بــه شــرکت تنظیم 
کننــده قوانیــن مقــررات مخابراتــی ایــن 
کشــور اعــالم شــده اســت کــه بایــد بطور 

ــگ شــبکه  ــه فیلترین ــدام ب تدریجــی اق
های اجتماعی کنند.

وی در ادامــه اظهــارات خــود افــزود:« 
دولــت افغانســتان موظــف و متعهــد 
ــهروندی  ــوق ش ــق و حق ــا از ح ــت ت اس
ــه  ــان و اندیش ــه آزادی بی ــردم از جمل م

حفاظت و صیانت کند”.
ــوم  ــع نامعل ــا مناب ــا ب ــی گزارش ه برخ
حاکــی از آن اســت که دولت افغانســتان 
و  افراطــی  گروه هــای  جانــب  از 
تروریســتی طالبــان مجبــور بــه ایــن کار 

شده است.

افغانستان،شبکههایاجتماعیرافیلترمیکند

ایـن نرم افـزار شـامل داده های لندسـت 
ناسـا، نقشـه های خیابان هـا، فوتوگرافـی 
شـما  می شـود.   … و   USGS رنگـی 
می توانیـد بـا اسـتفاده از پرداخـت درون 
بـه  را  بیشـتری  ویژگی هـای  برنامـه ای 

ایـن نـرم افـزار اضافـه نماییـد

بـا ایـن اپ می توانیـد نقشـه مربـوط بـه 
ناحیـه خـود را از نـرم افزارهایـی از جمله 
گـوگل مـپ در خـود برنامه ذخیـره کنید 
آن هـا  از  آفالیـن  بصـورت  آینـده  در  تـا 

اسـتفاده نماییـد.

راه هایـی بـرای بقا در شـرایط مختلف در 
ایـن نرم افـزار وجـود دارد. راه هایی برای 
سـاخت چادر، روشـن کـردن آتش و … 
بـه زبـان نگلیسـی و اگـر کمـی آشـنایی 
افـزار بسـیار  ایـن نـرم  داشـته باشـید، 

کاربـردی و مفیـد خواهـد بود.

اپلیکیشناندروید
BackCountryNavigation

اپلیکیشناندروید
HereWeGo

اپلیکیشناندروید
offlineSurvivalManual

کتابفروشیخواجو،اولینکتابفروشیآنالیندر
کرمانباانتشارتصویرزیرازآغازفعالیتخودخبر

دادهاست.
@khaajoo

اینکاربرپوستریکمراسمنمایشنامهخوانیدر
مدرسهفیلمسازیهالجبرایفردا،ساعت۱۹را

همرسانیکرده.
@alikhatibi1990

اینکاربرتصویرزیرراباعنوان»آزادیرایگان
نیست«بهاشتراکگذاشتهاست.

@mohammad.eghlidos

اینکاربرتصویرزیرراازبناییدرماهاناستان
کرمانبهاشتراکگذاشته.

@amirsp

اردشیر می گوید:
پسر عابدزاده دعوت شده به تیم ملی ، داری پیر می شی و خبر نداری…

امیرعلی صفا می گوید:
کاش یــه کافــه پیــدا بشــه بجــای صبحانــه ونیــزی و انگلیســی و روســی و فــالن، 
ــه کــردی ســفارش  ــه صبحان ــده. آدم میرفــت ی ــران رو ب ــه اســتان های مختلــف ای صبحان

میــداد مثــال

منصور کیایی می گوید:
می دونی کی از خودگذشته است و جان بر کف؟ نظامی حافظ مرز…

کبری آسوپار می گوید:
ســربازها فقــط وقتــی در تصــادف بمیرنــد، عزیزنــد و هشــتک برایشــان می زننــد 

و همــه پیــام تســلیت می دهنــد. وقتــی پــژاک بکشــد، خــب البــد جنــگ اســت دیگــر!

پدر می گوید:
ــه حــاال  ــد می کن ــکا رو تهدی ــر کــره شــمالیه و آمری ــا 34 ســال ســن رهب ــارو ب ی

اینجــا مــورد داریــم بــا 35 ســال ســن دغدغــه اش جشــن تولدشــه

میر موجا می گوید:
ــرم  ــرم شــهرمون، اشــتباهی می ــی می خــوام ب ــن خــودم بچــه  بروجــردم! وقت م

بیرجنــد! دیگــه خــدا بــداد غریبــه هــا  برســه

افتخاری می گوید:
ــازی«، تــوی ایــن  ــازی تــوی مــدارس شــایع شــده بنــام »خــون ب جدیــدا یــه ب
ــا نشــون بــدن قــوی هســتن، پــدر  ــه خودزنــی می کنــن ت ــازی دانــش آمــوزان اقــدام ب ب

ــه ــا باش ــه بچه ه ــون ب ــا حواسش ــادرا خواهش م

آرش می گوید:
خدابیامــرز میگفــت: دلتنگــی مثــل باتــالق میمونــه… اونقــدر کــه تــا بــه خــودت 

میــای، نــه راه پــس داری، نــه راه پیــش.. فقــط فــرو میــری

مهدی یاری می گوید:
بانک فقط پاوربانک. بقیه بانکا فقط دنبال سود خودشونن.

دادستان کل کشور با اشاره به تاثیر فضای مجازی در جامعه گفت: فضای مجازی باید 
ساماندهی و مدیریت شود و بستن آن منطقی، معقول و ممکن نیست. وی افزود: 
هرچه درباره فضای مجازی حرف بزنیم و هزینه و سرمایه گذاری کنیم، ارزش دارد.

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟
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فاطمه خواجویی

گرافیست: تیوا صمدیان
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم

روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
بازرگانی: زهره جمعه فرسنگی

عکس: یاسر خدیشی
جامعه: عطیه بهره بر 

شهر: امیر رجبی
فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

میراث: فریده امین زاده
دنیای مجازی: سروش بیات پور

نشانی تهران: سعادت آباد، چهارراه سرو، ابتدای سرو غربی، کوچه آریا، پ2
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سامانه ی پیامکی: 10003432117834
news@payamema.ir :ایمیل

رتبه روزنامه پیام ما :40.4
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

ایمیل تحریریه: 
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در همکاری با احمد زالی 
تهیه کننده این مجموعه
عماد توحیدی موسیقی 

سریال

»کهنهسرباز«
 را ساخت

کلهر و مرادی بار دیگر کنار 
هم ساز می زنند

دانشگاه استنفورد 19 آذر 
میزبان کیهان کلهر و علی اکبر 

مرادی خواهد بود.

تیتر یک روزنامه پیام ما در 
این روز به اظهارات محمد 

باقر نوبخت در سفر به کرمان 
اختصاص داشت.

نقاشی های فرسام سنگینی
 گالري طراحان آزاد

 12 تا 24 آبان 1396

چنگیز جلیلوند با نمایش 

»پدر« به کارگردانی 
محمود زنده نام از 29 آبان 

روی صحنه می رود.

مراد بیگ: من ادعایی ندارم
 خاله لیال: ادعایی ندارم هم 

خودش کم ادعایی نیست !!!

فیلم:
روزیروزگاری

موسیقیتیاتر

موسیقی

حضورسالگشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

ایرانپیش سپاهیان
بهسویقسطنطنیه

تصـرف  مامـور  كـه  ایـران  ارتـش  از  واحدهایـی 
قسـطنطنیه )اسـتانبول( و پایـان دادن بـه حكومـت 
رومیـان بـر گوشـه شـمال غربـی آسـیا شـده بودند 
كوههـای  از  میـالدی   608 سـال  نوامبـر  ششـم 
تـوروس )ترسـوس واقـع در جنـوب غربـی ترکیـه 
امپراتـوری  ارتـش  گذشـتند.فرماندهی  امـروز( 
ایـران پـس از بازگرفتـن سـوریه، نیروهـای خـودرا 
مرکـب از سـه سـپاه را دو دسـته کـرده بـود؛ یـك 
سـپاه مامـور تصـرف مابقـی فلسـطین و دو سـپاه 
راهـی تصـرف قسـطنطنیه شـده بودند و سـپاهیانی 
كـه مامـور تصـرف قسـطنطنیه شـده بودنـد در ایـن 
خبـر،  بودند.ایـن  تـوروس گذشـته  ازكوههـای  روز 
فـوكاس )Flaviua phocas Augustus( امپراتور 

بیزانتیـن )روم شـرقی( را سـخت نگـران كـرد و در 
پـی ایـن تزلـزل، و چنـد شكسـت نظامـی پـی در 
پـی قبلـی از ایـران، كشـور او دچـار هرج ومرج شـد 
بـه گونـه ای كـه هراكلیـوس Heraclius حكمـران 
رومی شـمال آفریقا با كشـتی خودرا به قسـطنطنیه 
رسـانید تا امپراتوری را نجات دهد. پس از رسـیدن 
هراکلیـوس بـه سـاحل قسـطنطنیه، افسـران ارتش 
و بـزرگان شـهربه او پیوسـتند و فـوكاس را گرفتـه 
تسـلیم وی كردنـد کـه پنجـم اکتبـر 610 میـالدی به 
دسـت خـود و در برابـر جمـع اورا کشـت و امپراتـور 
شـد. سـپاهیان ایران که به دروازه های قسـطنطنیه 
رسـیده بودنـد دسـتور بازگشـت دریافـت کردنـد. در 
آن زمـان نـه تنهـا ارتش ایـران، بلكه طوایـف آلوار و 
اسـالو نیز از شـمال، قسـطنطنیه را تهدید می كردند. 
سـپاه دیگـر ایـران پـس از تصرف همه فلسـطین از 
جملـه اورشـلیم )بیـت المقدس(، صلیـب اصل را از 

این شـهر بـه تیسـفون فرسـتاد.

کتابتسلی
بخشیهایفلسفه

نویسنده:آلندوباتن

ثابتی ترجمه:عرفان

انتشارات:ققنوس
کتاب تسلی بخشی های فلسفه شامل شش بخش است 

که هر بخش در مورد یک فیلسوف و یک راه حل در مواجهه با 
مشکلی در زندگی است.

شش بخش کتاب شامل موارد زیر است:
تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت – سقراط

تسلی بخشی در مواجهه با کم پولی – اپیکور
تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی – سنکا

تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی – مونتنی
تسلی بخشی قلب شکسته – شوپنهاور

تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها – نیچه
تسلی  بخشی  های  فلسفه  یکی  از آخرین  آثار آلن  دوباتن  است  

با خواندن  این  کتاب  از سقراط  می آموزیم  که  عدم  محبوبیت  را 
نادیده  انگاریم .

اپیکور بی  پولی  ما را چاره  می کند.
سنکا به  ما کمک  می کند تا بر احساس  یأس  و ناامیدی  غلبه  

کنیم .
مونتنی  راهنمای  مناسبی  برای  درمان  ناکارآیی های  ماست .

عشاق دلشکسته  می توانند با خواندن  آثار شوپنهاور تسلی خاطر 
یابند.

کسانی  که  در زندگی  با سختی های  زیادی  روبرو هستند با نیچه  
همذات پنداری  خواهند کرد.

کتاب تسلی بخش های فلسفه یکی از لذت بخش ترین 
کتابهایی است که هر فلسفه دوست و فلسفه ندوستی خواهد 

خواند.
این کتاب بیشتر از آنکه بیانی فلسفی با کلماتی قلمبه سلمبه 

داشته باشد زندگی پنج فیلسوف را رودر روی باورهایشان قرار 
میدهد تا به ما در مقابله با مشکالت زندگی کمک کند.

تا به ما بگوید اپیکور لذت طلب از چه لذت میبرد؟
تا بگوید تفسیر مونتنی از علم و خرد چیست؟

تا بگوید سقراط و شوپنهاور از چه روی مطرود بودند؟
یا چرا نیچه سختی را پلکانی برای آرامش میدانست؟

مسلما برای کسانی که فلسفه را بصورت جدی دنبال میکنند 

کتاب چیز زیادی نخواهد داشت.

رسانهدرآینهتصویر
ضمیمــهدوچرخــهروزنامــههمشــهریکــهاز
ــرد،17 ــازک ــودراآغ ــارخ 15دی79انتش

ســالهشــد.

------
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