ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@ payamema

1.275.62
5.380.000

گرم طالی 1.241.820 ۱۸

گرم طالی 655.750. ۲۴
انس نقره

انس پاالدیوم

17.10
925.55

انس پالتین

994.35

نیم

6.760.000

دالر

40.540

درهم امارات

11.170

ین ژاپن

بهار آزادی

12.790.000

ربع

3.827.000

یورو

48.850

لیر ترکیه

10.980

دالر کانادا

32.410

امامی

13.195.000

گرمی

2.530.000

پوند

54.180

یوان چین

6.480

دالر استرالیا

32.100

360

ورود آفرود سوارها به کویر
مرنجاب ممنوع

روزانهمصبحاریان

میراث فرهنگی آران و بیدگل :رغبتی به حضور کسانی که

عکس :ایسنا

به قصد تخریب وارد کویر می شوند ،نداریم
3

سپنتا نیکنام به شورا

برمی گردد ،برنمی گردد
5

در این پیام ما می خوانید

رنگ روغن بر
تن خانه خدیوی

بودن ریزگردهای

یادداشت مهمان
عباس محمدی

معضلهــای پیچیــده اســت .چنــد دهــه
بیاعتنایــی بــه امــر محیــط زیســت ،و
دمیــدن کوتهبینانــه در کــوس «توســعه
ِ

و خودکفایــی» ،طبیعــت و ســرمایههای
ملــی مــا را در آســتانهی تباهــی کامــل
قــرار داده اســت .در چنین شــرایط خطیر،
صداهــای بــاز هــم خطرنا کتــری بــه
گــوش میرســد کــه تکــرار تراژیکومیــک
همــان شــعارهای بــه ثمــر ننشســتهی

دهههــای پیشــین اســت .در زمینــهی
آب صحبــت از َ
«ا َبــر پــروژه»ی سدســازی
اســت ،بــی آن کــه مدیــران کشــور،
پیشــین مدیریــت آب را
برنامههــای
ِ

نقــد و راســتیآزمایی کننــد؛ در زمینــهی
دســتکاری ژنتیکــی در گیاهــان و واردات
بــذر و محصــول تراریختــه اســت ،بــی آن
کــه برنامــهای جــدی بــرای جلوگیــری
از اتــاف محصــوالت کشــاورزی و مــواد
خوراکــی اندیشــیده شــود؛ در زمینــهی
فرســایش خــاک ،رکوردهــای جهانــی را

با تزیینات آجری اسـت که در دل شـهر
کرمانشـاه جـای گرفته و حـدود دو دهه
اسـت کـه جـزو میـراث ملی ایـن آب و

علوم پزشکی آذربایجان غربی:

خـاک به ثبت رسـیده ...
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سرطان زا بودن ریزگردهای

عقب نشینی از صدور

دریاچه ارومیه نیاز به تحقیق

مجوز ورود تیالپیا به

بیشتری دارد

ارومیــه پــر حاشــیه تریــن دریاچــه ایــران

اکوسیستمهای طبیعی

تــازهای میشــود ،بــه طــوری کــه ســامت

محیـط طبیعـی سـازمان حفاظـت

در دو دهــه اخیــر ،ایــن روزهــا وارد فــاز

حمیـد ظهرابـی ،سرپرسـت معاونـت

مــردم ارومیــه را تحــت الشــعاع قــرار داده

محیـط زیسـت گفتـه صـدور مجـوز

اســت .بــا خشــک شــدن بخــش اعظمــی

پرورش و تکثیـر ماهی تیالپیا در مرکز

از دریاچــه ارومیــه و رســیدن آب بــه پاییــن

تحقیقـات بافـق اسـتان یزد بـه عنوان

تریــن حــد خــود در چنــد ســال اخیــر

پایلـوت در ایـن منطقـه و بـرای انجـام

خطــر توفــان هــا و ریزگردهــای نمکــی

عکس :درنا نیوز

کشــاورزی صحبــت از خودکفایــی ،لــزوم

خانـه خدیـوی از معدود خانـه های زیبا

نمکی

هــوا ،آب ،و خــاک کشــور گرفتــار انــواع

بیشــتر از پیــش شــده اســت.
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شکســتهایم ،بــی آن کــه هیــچ مقامــی

نخســت احــداث جــاده در مســیر

و بیــن جدارههــای خیابــان،

مؤاخــذه شــود؛ و در زمینــهی هــوا بــه

ســه شــهر شــمالی کشــور ،تنهــا

باستانشناســان حضــور دارنــد و

نیــز بــا خــود یــدک میکشــید،

جــای محدودســازی تولیــد خودروهــای

روســتای نوســنگی شــمال ایــران

تــا کنــون ترانشــه باستانشــناختی

امــا امــروز بــه واســطهی عبــور

شــخصی ،بــه مــردم وام داده میشــود

را بــه دو نیــم تقســیم کــرد و

بــه صــورت عمــودی بــاز کردهانــد

جــاده از میانــهی آن ،لولهکشــی

تــا خــودرو بخرنــد .در ایــن شــرایط و در

چنــد ســال بعــد شــرکت گاز

و

بــرای

و ساختوســازها فقــط بایــد

حالــی کــه بــه نظــر میرســد عــدهای

ِ
عملیــات لولهکشــی بــه
بــرای

پیدایــش منشــأ شــکلگیری

بــرای زنــده ماندنــش دعــا کنــد.

آمدهانــد تــا امــر محیــط زیســت

روســتاهای شــمالی کشــور ردِ

نخســتین روســتاهای بخــش

امــا «کمیشــانی» تنهــا نیســت،

را بهکلــی بــیارج کننــد کننــد و بــه

تیــغ بولدوزرهــا را روی محوطــه
ِ
نوســنگی «کمیشــانی» انداخــت

جنوبــی دریــای خــزر و نحــوهی

ِ
وضعیــت نگرانکننــده بــه
ایــن

دورهی گــردآوری

و

دو غــار "هوتــو" و "کمربنــد" –

آب بیحســاب ،و
طرحهــای انتقــال ِ

و در نهایــت ساختوســازهای

شــکار در شــمال ایــران آغــاز

یکــی از خاســتگاههای اصلــی

بــه پروژهــای فوالدســازی در کویــر ،و

بیضابطــه و فعالیــت معــدنکاران،

کردهانــد و حتــی تــا کنــون

انســان پیــش از تاریــخ -کــه در

واگــذاری منطقههــای حفاظتشــده

بقایــای ایــن محوطــ ه تاریخــی را

بــه چنــد ســازه معمــاری نیــز

فاصلــه یکصدمتــری از یکدیگــر و

بــه «بخــش خصوصــی» اولویــت

در معــرض نابــودی کامــل قــرار

رســیدهاند.

فاضلــی

در ایــن محوطــه قــرار گرفتهانــد

دهنــد ،...رســانهها و کنشــگران محیــط

داد .آنطــور کــه ایســنا نوشــته

نشــلی ،سرپرســت هیــات کاوش

نیــز ســرایت کــرده و حتــی

زیســت بایــد چشــمهای خــود را

جــادهای کــه ســاری ،نــکا و

در محوطــه تاریخــی "کمیشــانی"

تخمینهایــی دربــارهی احتمــال

بازتــر و فعالیتشــان را بیشــتر کننــد.

بهشــهر را بــه یکدیگــر متصــل

بــه عنــوان «مهمتریــن» کلونــی

تخریــب کامــل غــار کمربنــد زده

خوشــبختانه ،اکنــون موضــوع حفاظــت

میکنــد ،در میانههــای جــاده

غارهــای باســتانی شــمال ایــران

میشــو د .

محیــط زیســت بــه مشــغلهی فکــری

ورودی نــکا بــه ســمت بهشــهر

اســت ،محوطــهای کــه هــر چنــد

و

همگانــی بــدل شــده و هیــچ عملیــات
دغدغهمنــدان ایــن عرصــه پنهــان بمانــد.
امــکان در دســترسمان رســانهها
تنهــا
ِ

بودنــد ،امــا مــا حــق نداریــم کــه ناامیــد
شــویم! حــواس را بایــد جمعتــر و

تالشهــا را بیشــتر کــرد تــا ایــن
ســرزمین بیــش از اینهــا دســتخوش
طمعورزیهــا و سوءاســتفاده از منابــع

بررسیهایشــان

خــوراک

حســن

استخدام

عمرانــی مخربــی نیســت کــه از دیــد
شــاید بــه دورهای بازگشــته باشــیم کــه

را

کیف و کفش شوپالزا

دعــوت بــه همــکاری فروشــنده آقــا بــا روابــط عمومــی بــاال در
کرمــان بــا ش ـرایط و آینــده شــغلی عالــی  +حقــوق و مزایــا +
آموزشــهای رایــگان  +بیمــه  ،ش ـرایط ســنی  18تــا  30ســال ،
دارای مــدرک حداقــل دیپلــم

تلفن32431633 :

اانهلل و اان الیــه راجعــون

درگذشــت ابــوی گرامیتــان را تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه ئخداونــد متعــال علــو درجات
آن مرحــوم و صبــر بـرای بازمانــدگان مســئلت داریم.

گروه صنعتی بارز

صـورت گرفتـه...
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سیستان و بلوچستان نهایی میشود
مدیــر ملــی ســتاد مقابلــه بــا

توفانهــای گــرد و غبــار از ســال

نــگاه داشــتن ســطح بیشــتری

گــرد و غبــار در جلســه ســتاد

 ۱۳۹۲در دســت اقــدام اســت.

از هامــون بــوده اســت .ایــن

راهبــردی مقابلــه بــا گــرد و غبــار

بــه عنــوان مثــال بــا مدیریــت

مقــام مســوول بــا یــادآوری ایــن

اســتان سیســتان و بلوچســتان

تــاالب و آب مــرودی بــه منطقــه

موضــوع کــه اســتان سیســتان و

گفــت کــه برنامــه اســتانی در

در ســالجاری تعــداد روزهــای

بلوچســتان یکــی از اســتانهایی

ایــن ســتاد آغــاز شــده و انتظــار

خطرنــاک ناشــی از طوفــان هــای

اســت کــه بیشــترین مطالعــات بر

مــی رود تــا پایــان آبــان نهایــی

گــردو غبــار در اســتان سیســتان و

روی کانــون هــای گــرد وغبــار آن

شــود .بــه گــزارش پایــگاه

بلوچســتان کاهــش چشــمگیری

صــورت گرفتــه اســت ،خاطرنشــان

اطــاع رســانی محیــط زیســت،

بطوریکــه بــر

کــرد :ســال گذشــته مطالعــه ای

اظهــار

اســاس اعــام اســتان از ابتــدای

هــم از ســوی دانشــگاه زاهــدان

داشــت :البتــه ایــن بدیــن معنــی

ســال جــاری تــا کنــون نســبت بــه

بــر روی کانونهــای گــرد و

نیســت کــه در اســتانها اجــرای

مــدت مشــابه ســال قبــل کــه ۴۸

غبــار و راهکارهــای مدیریــت

برنامههــای دســتگاهها معطــل

روز بــوده بــه  ۲۸روز کاهش یافته

آن در اســتان صــورت گرفتــه و

تنظیــم ایــن برنامــه باشــد بلکــه

اســت کــه ایــن کاهــش نتیجــه

راهکارهــای کلــی مقابلــه بــا گــرد

بــر اســاس برنامــه هاتــی تدویــن

تاثیــر مثبــت اقدامــات مختلــف

و غبــار در ایــن اســتان تدویــن

شــده در حــد اعتبــارات موجــود

همچــون بازکــردن دایــک هــای

گردیــده اســت.

عملیــات مقابلــه و کاهــش شــدت

مــرزی و الیروبــی بــرای مرطــوب

ضیالدیــن

شــعاعی

داشــته اســت

آگهی مناقصه دهیاری روستای سعیدی

(نوبت دوم)

دهیـاری روسـتای سـعیدی در نظـر دارد ،اجـرای پروژه هـای ذیـل را از طریق مناقصه عمومـی به پیمانکار واجدالشـرایط راهسـازی دارای
رتبـه بنـدی ازمعاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی کشـورواگـذارنماید .لـذا ازکلیـه شـرکتهای دارای صالحیت دعوت بـه عمل می

آیـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصه به دهیاری روسـتای سـعیدی مراجعه نمایند .دهیاری دررد یا قبول پیشـنهادات مختاراسـت .سـایر

اطالعات و جزییات مربوط به قرارداد در اسـناد مناقصه عنوان شـده اسـت .سـپرده شـرکت در مناقصه بایسـتی به صورت واریز به حسـاب
 0102723053009بانـک ملـی شـعبه قرنـی به نام دهیاری روسـتای سـعیدی و یا به صـورت ضمانت نامه بانکی معتبرباشـد .درصورتیکه
برنـدگان اول تـا سـوم مناقصـه حاضر بـه انعقاد قرارداد نباشـند ،تضمین شـرکت در مناقصـه آنها به ترتیـب به نفع دهیـاری ضبط خواهد

شـد .هزینـه چـاپ آگهـی نیز بر عهـده برنده مناقصه می باشـد و در صـورت عدم پرداخـت ضمانتنامه شـرکت در مناقصـه آزاد نمی گردد.
		
دریافت اسناد:

		
محل :دهیاری سعیدی

مهلت :از  1396/8/21تا 1396/9/1

		
تحویل پیشنهادها:

		
محل :دهیاری سعیدی

مهلت:تا پایان وقت اداری 1396/9/2

		
بازگشایی پیشنهادها:

		
محل :دهیاری سعیدی

مهلت 1396/9/4:ساعت  10صبح

ردیف

سردار سرافراز اسالم جناب حاج قاسم سلیمانی

برنامههـای تحقیقاتـی و پژوهشـی

برنامه جامع مقابله با گرد و غبار

ردپای گازکشی در محوطه های تاریخی
درگذشــته صفــت «بزرگتریــن» را

نشــود /.منتشــر شــده در خبرآنالیــن

3

تایید بیماری زا

محیط زیست است

معدنکاریهــا

سال سیزدهم
شماره پیاپی 1035
شنبه  20آبان 1396
 16صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

در دو ماه گذشته باستان شناسان از شخم زدن  4تپه تاریخی خبر دادند

مهمترین مسأل ه کشور

و

 6تا26

 13تا 17

کشاورزی روی تپه های تاریخی

اصراردولت و انکاردیوان عدالت اداری

جادهســازیها

کرمان

تهران

شماره
آگهی

عنوان پروژه

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس

مبلغ تضمین (ریال)

مدت

فهرست بهای راه و باند 1396

شرکت در مناقصه

پروژه

اجرای میدان و آسفالت شانه های
1

-

2

-

خاکی تقاطع محور کرمان–کوهپایه

8.888.915.762

445.000.000

90روز

و بلوار ثارا ...روستای سعیدی
آسفالت معابر روستای سعیدی

4.545.985.511

228.000.000

90روز

2

اخبار
کاغذزیست
پیام

www.payamema.ir

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

پایان هر جنگ به دالیل گوناگون نظیر آلودگی ناشی از غرق شدن بسیاری از کشتی های
حامل تسلیحات و مواد منفجره ،انفجارهای پی در پی و نفوذ مواد شمیمیایی حاصل از
انفجارها ،منابع اکوسیستم های آبی و خشکی دچار مشکل می شوند.

تایید بیماری زا بودن ریزگردهای نمکی

علــی تیمــوری ،مدیــر کل دفتــر
حفاظــت شــکار حفاظــت محیــط
زیســت :بــا توجــه بــه بیمــاری آنفوالنــزای
پرنــدگان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
هیــچ گونــه مجــوزی بــرای شــکار پرنــدگان
مهاجر صادر نکرده است.
احســان هادیپــور ،رییــس اداره
حفاظــت محیــط زیســت بنــدر
انزلــی :مــدت زیــادی از مــرگ یــک قــاده
گونــه در حــال انقــراض و حفاظــت شــده
فــک خــزری در ســاحل شــهر بندرانزلــی
می گذرد.
کیومــرث کالنتــری،

مدیــرکل

حفاظــت محیــط زیســت اســتان
تهــران بــا بیــان اینکــه رفــع معضــل بــوی
اطــراف فــرودگاه امــام بــرای دولــت اهمیــت
ویــژه ای دارد از بازدیــد نماینــدگان ویــژه
ربیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از
کانــون هــای ایجــاد بــوی اطــراف فــرودگاه
بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) و
مســیرهای پیرامــون و همچنیــن بررســی
اقدامــات انجــام شــده توســط محیــط
زیست استان تهران خبر داد.

مجتبی پورحبیبی
پیام ما
ارومیــه پــر حاشــیه تریــن دریاچــه
ایــران در دو دهــه اخیــر ،ایــن روزهــا
وارد فــاز تــازهای میشــود ،بــه طــوری
کــه ســامت مــردم ارومیــه را تحــت
الشــعاع قــرار داده اســت .بــا خشــک
شــدن بخــش اعظمــی از دریاچــه
ارومیــه و رســیدن آب بــه پاییــن
تریــن حــد خــود در چنــد ســال اخیــر
خطــر توفــان هــا و ریزگردهــای نمکــی
بیشــتر از پیــش شــده اســت .خطــر
ریزگردهــای نمکــی تــا آنجــا ادامــه
داشــت کــه مهرمــاه امســال ،مجیــد
موســی زاده ،مدیــر احیــای دریاچــه
ارومیــه در بخــش منابــع طبیعــی گفته
بــود :در حــال حاضــر مــردم بیــش از
 50روســتا در مناطــق بحرانــی دریاچــه
ارومیــه در معــرض خطــر ناشــی از

ریزگردهــای نمکــی قــرار دارنــد .وی بــا

دبیــرکل ســتاد احیــای دریاچــه

بیــان اینکــه مناطــق جبــل ،ســپهرغان

ارومیــه اعــام کــرد :ریزگردهــای

و بــاری در ارومیــه ،فســندوز در

نمکــی دریاچــه ارومیــه ســامت

میانــدوآب و دشــت چوپانلــو و آغ

مــردم را بــه شــدت تهدیــد کــرده و

زیــارت در ســلماس از مناطــق بحرانــی

مشــکالتی ماننــد ســوزش چشــم،

بشــمار میرونــد گفــت کــه اداره کل

ســرطان ریــه ،مشــکالت پوســتی

منابــع طبیعــی آذربایجــان غربــی

و بیماریهــای تنفســی و فشــار

بــا عملیــات احیــاء در  7هــزار و 200

خــون را بــه دنبــال خواهــد داشــت،

هکتــار موفــق بــه مهــار ریزگردهــا در

بــه طــوری کــه بــا هــوای آغشــته بــه

مناطــق تحــت اختیــار منابــع طبیعــی

نمــک ،دچــار فشــار خــون بــاال خواهنــد

شــده اســت .ایــن در حالــی اســت

شــد .وی افــزود :خشــک شــدن

کــه بــه تازگــی جــواد آقــازاده ،رییــس

دریاچــه ارومیــه مســائل اجتماعــی

دانشــگاه علــوم پزشــکی آذربایجــان

گوناگــون ماننــد ریزگردهــای نمکــی

غربــی گفتــه« :ریزگردهــای نمکــی

و شورشــدن زمینهــا را بــه دنبــال

دریاچــه ارومیــه بیمــاری زاســت ولــی

دارد کــه بــه تبــع آن کشــاورزی مــردم

هنــوز ســرطان زا بــودن آنهــا قابــل

مختــل میشــود و اظهــار نظــ ر دربــاره

تاییــد نیســت و نیــاز بــه تحقیقــات

ایــن مســائل احتیــاج بــه مطالعــات

بلنــد مــدت دارد».

گســترده دارد .امــا اینهــا تنهــا ارمغــان

ریزگردهای سرطان زا

تیرمــاه  94بــود کــه آرمیــن نوربخــش،

ریزگردهــای نمکــی نبودنــد .خشــک
شــدن دریاچــه ارومیــه مشــکالت

طــرح ملــی حفاظــت از تــاالب هــا:
هــم اکنــون مطالعاتــی روی بحــث نیــاز آبــی

وزارت نیرو هستیم.

کشــاورزی ســرطان زاســت.

اقتصــادی بســیاری را نیــز بــه ارمغــان

اطــراف ارومیــه نیــز باشــیم ».امــا

آورد .شــور شــدن زمیــن و ریزگردهــای

تجربیــات گذشــته در کشــور حاکــی

نمکــی ،زمینهــای کشــاورزی را دچــار

از ایــن اســت کــه هیــچ کاری بــدون

مشــکل کــرده اســت .بــه طــوری کــه

همــکاری و مشــارکت مــردم ممکــن

درصــد قابــل توجهــی از شــهروندان را

نیســت .احیــای دریاچــه ارومیــه

در معــرض بیــکاری و مهاجــرت قــرار

زمانــی محقــق میشــود کــه مــردم

داده و ســکونت آنهــا را تحــت تاثیــر

در وهلــه اول اعتمــاد کننــد و پــس از

قــرار داده اســت.

حســاس شــدن نســبت بــه مســئله

عربســتان ،ســوریه و عــراق مواجــه
بودیــم؛ امــا بایــد منتظــر غبارهــای

بیماری زا بودن ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه تایید شده است

نمکــی از جانــب دریاچــه ارومیــه و

وضعیت جایگاه دفن زباله سراوان بدتر شد

ورود 4لیتر شیرابه در ثانیه به رودخانههای رشت
احســان هللا شــکری ،رییــس اداره پایــش

جایگاههــای دفــن زبالــه از چالشــهای مهــم

حفاظــت محیــط زیســت گیــان گفتــه

زیســت محیطــی گیــان اســت.

وضعیــت جایــگاه دفــن زبالــه ســراوان بدتــر

وی اضافــه کــرده کــه یکــی از بدتریــن

شــده اســت .اغلــب جایگاههــای دفــن زبالــه

جایگاههــای دفــن زبالــه گیــان ،جایــگاه

گیــان سیســتم تصفیــه ندارنــد و شــیرابه

دفــن زبالــه ســراوان اســت کــه هرثانیــه

کیفیت هوا؛ امسال بدتر
از پارسال
نیمــه نخســت پاییــز امســال ،دوبرابــر آلودهتــر از
مــدت مشــابه ســال گذشــته بوده اســت .ســولماز
احــدی ،کارشــناس شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای

بنابرایــن همــه آحــاد جامعــه اعــم
از فعــاالن اجتماعــی ،مدیــران و
دســتگاههای اجرایــی و همــه مــردم
بــه ویــژه کشــاورزان بایــد بــرای نجــات
دریاچــه بســیج شــوند.
چنــدی قبــل پرویــز کردوانــی ،پــدر
علــم کویرشناســی ایــران در گفــت وگــو
بــا جــام جــم آنالیــن بــا اشــاره بــه
توقــف کشــاورزی در برخــی مناطــق
کشــور بــه عنــوان مهمتریــن دلیــل
بوجــود آمــدن ریزگردهــای داخلــی،
گفتــه بــود کــه بــه دلیــل باقــی مانــدن
فســفر ناشــی از اســتفاده کودهــای
کشــاورزی،

ریزگــرد

زمینهــای

کشــاورزی ســرطان زاســت.

چهــار لیتــر شــیرابه از ایــن جایــگاه وارد

شــکری گفتــه اگــر زمانــی کــه اعتبــار الزم

او گفتــه رانــش در ایــن جایــگاه دفــن

و نصــب دســتگاه زبالــه ســوز اقــدام کــرده

رودخانههــای رشــت میشــود.
زبالــه موجــب شــد تــا زبالــه جلوتــر حرکــت
کنــد تــا میــزان حجــم ورود شــیرابه بــه
رودخانههــا افزایــش یابــد و بــه ایــن ترتیــب
وضعیــت ایــن جایــگاه روز بــه روز بدتــر شــده
اســت .بــوی تعفــن ایــن منطقــه نیــز روز بــه
افزایــش اســت.

آلودگی هوا انسان ها
را روان پریش می کند
سالمت

و آگاهــی ،رفتارشــان تغییــر کنــد

مختــل شــدن زندگــی در اســتانهای

حســن عبــاس نــژاد ،معــاون

داده و رهاسازی شدند.

از اســتفاده کودهــای کشــاورزی ،ریزگــرد زمینهــای

بــا غبارهایــی از طــرف شــبه جزیــره

شــکارچیان زنــده گیــری پرنــدگان شــکاری

شــده انــد و بــه منطقــه مونیلــون انتقــال

گفتــه بــود کــه بــه دلیــل باقــی مانــدن فســفر ناشــی

 500کیلومتــر نیــز حرکــت کنــد .تــا االن

محیــط بانــان و مامــوران حفاظــت

گورخرهــا در منطقــه گــوراب پــرورش داده

مهمتریــن دلیــل بوجــود آمــدن ریزگردهــای داخلــی،

شــدید داشــته باشــیم میتوانــد بــاالی

شــکارچیان متخلــف گفــت کــه بــا تــاش

اســتان یــزد خبــر داد و گفــت کــه ایــن

بــه توقــف کشــاورزی در برخــی مناطــق کشــور بــه عنوان

تحــت تأثیــر قــرار دهــد و اگــر بادهــای

بوشــهر بــا تاکیــد بــر برخــورد قاطــع از

چهــار رأس گورخــر ایرانــی در طبیعــت

پرویــز کردوانــی ،پدر علم کویرشناســی ایـران در با اشــاره

کنــد و زندگــی مــردم آن مناطــق را

حفاظــت محیــط زیســت اســتان

زیســت اســتان یــزد از رهاســازی

و فشــار خــون را بــه دنبــال خواهــد داشــت .چنــدی قبل

گســتره بــاالی  300کیلومتــر حرکــت

طبس کشف و ضبط شد.

خبر داد.

ســرطان ریــه ،مشــکالت پوســتی و بیماریهای تنفســی

( )96غبارهــای نمکــی میتوانــد تــا

مدیــرکل

حســن اکبــری ،معــاون محیــط

شــدت تهدیــد کــرده و مشــکالتی ماننــد ســوزش چشــم،

اقدامــی صــورت نگیــرد ســال آینــده

دســتگاه خــودروی ســواری در شهرســتان

پایــش شــبانه واحدهــای صنعتــی اســتان

ریزگردهــای نمکــی دریاچــه ارومیــه ســامت مــردم را به

دریاچــه ارومیــه هشــدار داده بــود :اگــر

یــک راس کل وحشــی در بازرســی از یــک

محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی از

ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه اعــام کــرده بــود کــه

برنامهریــزی و تلفیــق ســتاد احیــای

زیســت شهرســتان طبــس :الشــه

نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت

بــودن آنهــا قابــل تاییــد نیســت» .تیرمــاه  94دبیــرکل

تجریشــی ،مدیــر پیشــین دفتــر

رییــس اداره حفاظــت محیــط

قضایی استان بوشهر شدند.

دریاچــه ارومیــه بیمــاری زاســت ولــی هنــوز ســرطان زا

آبــان مــاه  95بــود کــه مســعود

نهایــی کــردن حــق آبــه تــاالب هامــون بــا

و کــم یــاب دســتگیر و تحویــل مقامــات

پزشــکی آذربایجــان غربــی گفتــه« :ریزگردهــای نمکــی

هشدارهجوم ریزگردهای نمکی

تــاالب هامــون انجــام شــده و در حــال

دلشــب،

بــه تازگــی جــواد آقــازاده ،رییــس دانشــگاه علــوم

علوم پزشکی آذربایجان غربی :سرطان زا بودن ریزگردهای دریاچه ارومیه نیازبه تحقیق بیشتری دارد

مهــری اثنــی عشــری ،معــاون

هوا

شینا انصاری ،مدیر کل دفتر نظارت و پایش فراگیر حفاظت از محیط زیست گفت :پس از
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گزیده ها

حســین

جنگ ها خسارات زیادی را بر محیط زیست وارد ساخته اند

محققــان بــا پــی بــردن بــه رابطــه بیــن هــوای
ســمی و پریشــانی روانــی دریافتنــد آلودگــی هــوا
مــی توانــد موجــب بــروز مشــکالت ســامت روان

تهرانبــه ایســنا گفتــه مقایســه وضعیــت آلودگــی

شــود .مهــر در ایــن خصــوص گــزارش داد کــه

هــوای تهــران در دوره اول مهــر تــا  ۱۵آبــان دو ســال اخیــر نشــان میدهــد

بــه گفتــه محققــان دانشــگاه واشــنگتن ،افزایــش ذرات ریــز در هــوا بــر

کیفیــت هــوا ســیر نزولــی پیــدا کــرده اســت .بــه گفتــه وی ،در  ۴۵روز

ســامت روان تاثیــر مــی گــذارد .انجــام حاجــت ،سرپرســت تیــم تحقیــق،

نخســت پاییــز ســال  ،۹۵هــوا  ۸۴درصــد ســالم و  ۱۶درصــد ناســالم بــرای

در ایــن بــاره مــی گویــد« :تاثیــرات آلودگــی هــوا بــر ســامت قلــب و عــروق

گروههــای حســاس بــوده و روزی بــه عنــوان ناســالم بــرای همــه نداشــت

و بیمــاری هــای ریــوی نظیــر آســم بــه خوبــی بــه اثبــات رســیده انــد،

امــا در مــدت مشــابه ســال  ۹۶هــوا دو درصــد پــاک ۶۷ ،درصــد ســالم۲۹ ،

امــا ایــن ناحیــه از ســامت مغــز حــوزه جدیــد تحقیــق اســت ».بــه گفتــه

درصــد ناســالم بــرای گروههــای حســاس و دو درصــد ناســالم بــرای همــه

محققــان ،آلودگــی هــوا بــا تغییــرات رفتــاری مرتبــط اســت ،چراکــه موجــب

بــوده اســت .افــت کیفیــت هــوای امســال نســبت بــه ســال گذشــته در

ســپری کــردن زمــان کمتــری در محیــط بــاز و ســبک زندگــی بــی تحــرک

شــرایطی رخ داده کــه هــوا در کل مهــر مــاه پــاک و ســالم بــود امــا ســکه

تــر مــی شــود کــه مــی توانــد بــر پریشــانی روانــی یــا انــزوای اجتماعــی

آلودگــی هــوا در آبــان  ،۹۶روی آلــوده خــود را بــه مــردم تهــران نشــان داد

تاثیــر گــذارد .محققــان دریافتنــد ریســک پریشــانی روانــی همــراه بــا

تــا  ۱۴روز متوالــی هــوا آلــوده باشــد.

میــزان ذرات ریــز هــوا افزایــش مــی یابــد.

موجــود بــود ،شــهردار وقــت بــرای خریــد
بــود ،امــروز شــاهد بحرانــی شــدن وضعیــت

ایــن جایــگاه نبودیــم .دو بــار از شــهردار وقــت

رشــت ب ـرای ســهل انــگاری در خریــد دســتگاه
زبالــه ســوز شــکایت کردیــم ،امــا نتیجــه ای

نگرفتیــم.

عقب نشینی از صدور مجوز تکثیر و ورود
تیالپیا به اکوسیستمهای طبیعی
ظهرابــی،

حضــور دو نفــر خارجــی متخصــص در زمینــه

سرپرســت معاونــت

تکثیــر و پــرورش ماهــی تیالپیــا برگــزار کــرد،

طبیعــی

زمزمــه صــدور مجــوز پــرورش ماهــی تیالپیــا

ســازمان حفاظــت

و موافقــت ســازمان حفاظــت محیطزیســت

محیــط زیســت گفتــه صــدور مجــوز پــرورش

بــا پــرورش اینگونــه مهاجــم باعــث نگرانــی

و تکثیــر ماهــی تیالپیــا در مرکــز تحقیقــات

کارشناســان محیطزیســت شــد.

آبزیان

حمیــد
محیــط

بافــق اســتان یــزد بــه عنــوان پایلــوت در

دكتــر اصغــر عبدلــی ،متخصــص اكولــوژی

ایــن منطقــه و بــرای انجــام برنامههــای

ماهــی بــا هشــدار نســبت بــه صــدور مجــوز

تحقیقاتــی و پژوهشــی صــورت گرفتــه و

بــرای پــرورش اينگونــه مهاجــم مــی گویــد

سیاســت محیــط زیســت کمافــی الســابق

تجــارب جهانــی نشــان میدهــد پــرورش

جلوگیــری از تکثیــر و ورود تیالپیــا بــه

ماهــی تيالپيــا و ورود آن بــه بخشهــای

اکوسیســتم هــای طبیعــی اســت.

مختلــف كشــور باعــث بــروز مشــكالت

ایــن در حالــی اســت کــه هفتــه گذشــته

اقتصــادی ،اجتماعــی و زيســتمحيطی

روزنامــه همشــهری گــزارش داد کــه دو روز
پــس از همایشــی کــه ســازمان شــیالت بــا

جبرانناپذيــر

میشــود.

تملک خانه های ساخته شده در حریم قلعه حاجی آباد

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

اشکان مختاری ،معاون میراث فرهنگی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری هرمزگان گفته خانه هایی که در حریم قلعه حاجی آباد ساخته شده اند
باید با کمک شهرداری و مسکن و شهرسازی تملک شوند.
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تخریب تپه های تاریخی به نام کشاورزی

در دو ماه گذشته باستان شناسان از شخم خوردن  4تپه تاریخی خبر دادند

ایــن دوره اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل کشــاورزی و

گزارش

شــخم بــی رویــه دامنــه تپــه تنهــا بخشــی از کــف آن

پیام ما

تخریب ادامه دار

قصــه زیــر کشــت رفتــن تپــه هــا و محوطههــای

بــرای اولیــن بــار نیســت کــه خبــر تخریــب شــدن یــا

تاریخــی کشــور قــرار نیســت بــه پایــان برســد.

بــه زیرکشــت رفتــن تپــه هــای تاریخــی بــه گــوش

در تــازه تریــن مــورد تخریــب یــک تپــه تاریخــی بــه

میرســد .در  50روز گذشــته دســت کــم ســه تپــه

دلیــل کشــاورزی ،از ایــام خبــر مــی رســد تپــه ســید

تاریخــی بــه سرنوشــت تپــه ســید نعیــر دهلــران

نعیــر در دهلــران از ســوی زمیــن هــای کشــاورزی

دچــار شــدهاند 15 .آبــان بــود کــه باســتان شناســان

احاطــه شــده و بــه تنــاوب بــه زیــر کشــت مــی رود کــه

از تخریــب گســترده تپــه هــای مــراد ویــس اســتان

ایــن موضــوع باعــث تخریــب بخــش هایــی از عرصــه

لرســتان بــه دلیــل شــخم خــوردن مکــرر خبــر دادنــد.

تپــه شــده اســت .شــقایق هورشــید ،سرپرســت برنامــه

نعمــت هللا ســراقی ،سرپرســت هیــات باســتان شناســی

تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم تپــه همچنیــن خبــر

ایــن تپــه گفتــه بــود کــه از ارتفــاع ایــن تپــه هــا روز

از حفــر دســتی یــک جــوی بــزرگ آب در نزدیکــی ایــن

بــه روز کاســته مــی شــود .بــه گفتــه او کشــاورزان بــا

تپــه داده کــه باعــث شســته شــدن تپــه و پراکندگــی

شــخم زدن هــای مکــرر ســاالنه ،بــه زیــر کشــت بــردن

قطعــات ســفال و اشــیا ســنگی و از بیــن رفتــن آثــار

ایــن تپــه ،ســاخت کانــال هــای انتقــال آب ،ایجــاد

و شــواهد اســتقراری شــده بــه طــوری کــه در مقطــع
جــوی آب بقایــای یــک ســازه حرارتــی و قطعــات

انتقــال بــرق بــرای موتورهــای آب از مرکــز محوطــه

ســفالین قابــل مشــاهده اســت .ایــن تخریــب در حالــی

باعــث تخریــب بخــش هــای گســترده ای از تپــه شــده

رخ داده کــه باســتان شناســان پژوهشــگاه میــراث

انــد 25 .مهــر یاســر مردانــی سرپرســت برنامــه گمانــه

فرهنگــی و گردشــگری در جریــان طــرح موســوم بــه

زنــی ،کاوش و تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم تپــه

گرمســیری (بــه منظــور حفاظــت از آثــار در معــرض

چقابــور رومشــگان لرســتان اعــام کــرد کــه عرصــه و

تهدیــد و خطــر نابــودی) موفــق شــده انــد آثــار و

حریــم تپــه چقابــور هــر ســاله بــه منظــور کشــاورزی

شــواهدی از دوره هــای اوروک در ایــن تپــه پیــدا کننــد.

توســط ادوات ســنگین نیــز شــخم خــورده کــه موجــب

البتــه ایــن آثــار شــامل بقایــای اندکــی از یــک کنــدو

تخریــب گســترده تپــه شــده اســت .در همیــن حــال

یــا ســاختار ذخیــره بــه همــراه قطعــات ســفال معــرف

در تــازه تریــن مــورد تخریــب یــک تپــه
تاریخــی بــه دلیــل کشــاورزی ،از ایــام

خبــر مــی رســد تپــه ســید نعیــر در دهلـران از

ســوی زمیــن هــای کشــاورزی احاطــه شــده
و بــه تنــاوب بــه زیــر کشــت مــی رود کــه

ورود آفرودسوارها
به کویر مرنجاب ممنوع

میراث فرهنگی آران و بیدگل :رغبتی به حضور کسانی
که به قصد تخریب وارد کویر می شوند؛ نداریم

از عرصــه تپــه شــده اســت .شــقایق هورشــید،
سرپرســت برنامــه تعییــن عرصــه و پیشــنهاد

حریــم تپــه همچنیــن خبــر از حفــر دســتی
یــک جــوی بــزرگ آب در نزدیکــی ایــن تپــه

داده کــه باعــث از بیــن رفتــن آثــار و شــواهد
اســتقراری شــده اســت.

در روزهــای ابتدایــی مهــر امســال خبــر آمــد کــه ارتفــاع
تپــه زلیــوا در شهرســتان نورآبــاد لرســتان بــه دلیــل
برداشــت خــاک از آن بــرای کشــاورزی از  20متــر بــه
ســه متــر رســیده اســت.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه تخریــب ایــن تپــه
هــا بــه نــام کشــاورزی تنهــا در شــرایطی مشــخص

عکس :مهر

نهرهایــی در ضلــع غربــی و شــمالی و عبــور تیرهــای
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ایــن موضــوع باعــث تخریــب بخــش هایــی

باقــی مانــده.
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اخبار
کاغذمیراث
پیام

10003432117834

مــی شــود کــه باســتان شناســان بــرای تعییــم عرصــه
و حریــم بــه کاوش در آن مــی پردازنــد و احتمــاال
تپــه هــا و محوطــه هــای بســیاری باشــد کــه دور از
چشــم باســتان شناســان بــه زیــر کشــت مــی رونــد.
هماننــد زیــر کشــت حــدود  ۳۰۰هکتــار از محــدوده
شــهر باســتانی جنــدی شــاپور دزفــول کــه در ســال 93
رســانهای شــد.

رییــس اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان آران و بیــدگل گفتــه ورود
خودروهــای آفــرود و دو دیفرانســیل و تورهــای بــدون مجــوز بــه مناطــق
گردشــگری کویــر مرنجــاب ممنــوع شــد .جــواد صدیقیــان بــه مهــر گفــت
کــه حــدود  ۷۰۰خــودروی دو دیفرانســیل و آفــرود در روزهــای اخیــر بــه کویر
مرنجــاب بــرای برگــزاری همایــش آفرودســواران رفتــه بودنــد کــه موجــب
اعتــراض مــا شــد .آنهــا بــه فرمانــداری قــم نامـهای نوشــته بودنــد تــا ایــن
همایــش را برگــزار کننــد چــون مبــدا آنهــا از شهرســتان قــم بــوده اســت و

آغاز فصل دوم مرمت قلعه قبان ماکو

منظر فرهنگی ماکو در انتظار ثبت جهانی اســت

تصریــح کــرد« :فصــل دوم مطالعــات
ن شــناختی
و بررســیهای باســتا 
ایــن قلعــه نیــز همزمــان بــا مرمــت
و ســاماندهی ماکــو اســت کــه

عکس :مهر

مدیــرکل میـراثفرهنگــی آذربایجان

ســازمان منطقــه آزاد تجــاری ماکــو

غربــی از آغــاز فصــل دوم کارگاه

منعقــد شــد آغــاز شــده اســت .اعتبار

مرمــت و ســاماندهی قلعــه

تخصیصدادهشــده  ۱۵میلیــارد ریــال

تاریخــی قبــان ماکــو و احیــای

اســت کــه عــاوه بــر مرمــت بــرج و

مســجد حضــرت ابوالفضــل واقــع در

بــاروی قلعــه ،احیــا و ســاماندهی

عرصــه آن خبــر داده اســت .جلیــل

مســجد حضــرت ابوالفضــل و حمــام

جبــاری گفتــه فصــل جدیــد مرمــت و

صفــوی واقــع در عرصــه آن را

ســاماندهی ایــن محوطــه تاریخــی

نیــز شــامل میشــود .مدیــرکل

در پــی تفاهمنامــه همــکاری

میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی

مشــترک کــه ســه مــاه پیــش بــا

و گردشــگری آذربایجــان غربــی

قلعــه قبــان از محورهــای اصلــی آن
بهشــمار مــیرود ».او بــر اهمیــت
ایــن پرونــده تأکیــد کــرد و گفــت
کــه منظــر تاریخیفرهنگــی ماکــو
بهعنــوان نامــزد آتــی ثبــت جهانــی
در لیســت مناظــر تاریخــی و فرهنگی
ایــران قــرار دارد و کارهــای اولیــه در
خصــوص ســاماندهی و مرمــت
ایــن قلعــه ،یکــی از مهمتریــن
پروژههــای اســتان اســت.

فرمانــداری قــم نیــز بــه فرمانــداری آران و بیــدگل نامــه نوشــته کــه همــکاری
الزم انجــام شــود .ایــن نامــه بــه ادارات مختلــف از جملــه محیــط زیســت و
میــراث فرهنگــی و نیــروی انتظامــی و ...رونوشــت شــد .ویاضافــه کــرد
کــه از آنجایــی کــه کویــر مرنجــاب گنجایــش حضــور ایــن تعــداد خــودرو
را نداشــته اســت موجــب تخریبهایــی شــدهاند از جملــه اینکــه برخــی
از گونههــای گیاهــی را از بیــن بردهانــد چــون از جــاده اصلــی حرکــت
نکــرده بودنــد و باعــث شــدند کــه ادارههــای منابــع طبیعــی و محیــط زیســت
گلهمنــدی خــود را بــا دادســتان شهرســتان مطــرح کننــد .براســاس نامــه
ایــن دو اداره ،دادســتان و رییــس پلیــس امنیــت شهرســتان دســتور دادنــد
تــا بــا هماهنگــی مــا جلــوی ایــن ماشــینهای شاســی بلنــد آفرودســوار و
موتورهــای کــراس و دو دیفرانســیل گرفتــه شــود اجــرای آن نیــز بــه پلیــس
امنیــت عمومــی شهرســتان داده شــده اســت.
وی گفتــه امیدواریــم گردشــگر واقعــی در کویــر داشــته باشــیم مــا رغبتــی
بــه حضــور کســانی کــه بــه قصــد تخریــب محیط زیســت و یــا خوشــگذرانی
وارد کویــر مــی شــوند؛ نداریــم.

رنگ روغن بر تن خانه خدیوی

کشف آثار تاریخی در کاخ سلیمانیه کرج

این خانه تاریخی ثبت ملی شده و در کرمانشاه قرار دارد

کاخ سلیمانیه از جمله کاخهای دوره قاجاریه است

خبرگــزاری مهــر گــزارش داده خانــه خدیــوی از معــدود

بــرای زیباســازی دیــواره هــای شــهر در ایــام عیــد نــوروز در

کاوش باستانشناســی کاخ ســلیمانیه کــرج بــه شناســایی

کاخ انجــام و ســاختارهای معمــاری ایــن بخــش مشــخص

خانــه هــای زیبــا بــا تزئینــات آجــری اســت کــه در دل

حالــی اقــدام بــه نقاشــی ایــن بنــای تاریخــی کــرده کــه در

آثــاری از حــوض آب آجــری ،بخشهایــی از دیــوار عریــض

شــد ».بــه گفتــه ایــن باستانشــناس آجــر فرشهــای

شــهر کرمانشــاه جــای گرفتــه و حــدود دو دهــه اســت کــه

تمــام دنیــا و حتــی کشــور مرســوم اســت کــه بناهــای آجــری

(بــارو) پیرامــون کاخ ،بقایــای کانــال آبرســانی و تنبوشـههای

دوره قاجــار ،حــوض آب ،کانالهــای آبرســانی و کفهــای

جــزو میــراث ملــی ایــن آب و خــاک بــه ثبــت رســیده کــه

را بــا دســتگاه ســاب تمیــز مــی کننــد .اکبــر رضایــی ،معــاون

ســفالی منجــر شــد  .بهگــزارش میراثآریــا محمــد احمــدی،

ســنگفرش دوره پهلــوی بــه همــراه یــک حلقــه چــاه و

شــهرداری در کمــال نابــاوری و در ســکوت مســووالن میــراث

میــراث فرهنگــی کرمانشــاه در ایــن خصــوص گفتــه ایــن

سرپرســت هیــات باستانشناســی کاخ ســلیمانیه شهرســتان

مجموعــهای از الیههــا و انباشــتهای متعلــق بــه دوره

فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اقــدام بــه

ملــک مالــک خصوصــی دارد ،امــا بــه محــض اطــاع اقــدام

کــرج بــا اعــام ایــن خبــر افــزود« :ایــن کاوش بــا هــدف

جمهــوری اســامی از دیگــر آثــار بهدســتآمده در ایــن

رنــگ آمیــزی آجرهــای آن کــرده اســت! شــهرداری کرمانشــاه

کردیــم و حــاال شــهرداری بایــد جــواب بدهــد.

پیگــردی و خواناســازی ســاختارهای معمــاری ضلــع جنوبــی

کاوش هســتند.

بقعه سیدابوصالح

در خطر نابودی
میراث

تیتــر امــروز نوشــت :بقعــه
امامــزاده ســید ابوصالــح (ع)
قائــم شــهر کــه یکــی از نــوادگان

مساله گردشگری ایران

لغو ویزا نیست
گردشگری

محمــد فاضلــی ،اســتاد دانشــگاه
شــهید بهشــتی دربــاره گفتــه اخیــر
رییــس ســازمان می ـراث فرهنگــی

خرید آثار تاریخی از سوی

دولت راه نجات نیست
نظر

علــی محمــد ســعادتی ،مدیــر
بافــت و بناهــای تاریخــی شــهر
ته ـران گفــت کــه خریــد یــک یــا

مرمت میلیاردی مدرسه
خان شیراز
میراث

مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گرشــگردی
فــارس از پیشــرفت فیزیکــی

امــام موســی کاظــم (ع) بــوده و پیشــینه آن بــه دوره

مبنــی بــر پــروژه لغــو ویـزای ایـران

چنــد اثــر تاریخــی توســط شــهرداری و یــا دولــت راه نجــات

 ۷۰درصــدی فصــل جدیــد مرمــت مدرســه خــان شــیراز

صفویــه مــی رســد ،بــه دلیــل عــدم توجــه مســووالن

هدفمنــد میشــود ،بــه ایـران گفتــه مســأله ،امنیت گردشــگر

بافــت تاریخــی تهـران نیســت و در ایــن خصــوص بایــد بــه

در ســال  ۹۶خبــر داد .مصیــب امیــری گفتــه از ســال

اکنــون در معــرض خطــر تخریــب اســت و ایــن ســوال را

خارجــی اســت ،نــه آنکــه در هــر شــهری کــه جــک اســتراو،

جایــگاه مــردم بــه عنــوان صاحبــان شــهرهمچنین وظایــف

 ۸۹تاکنــون بــرای مرمــت مدرســه خــان شــیراز مبلــغ

بــرای مــا تداعــی مــی کنــد کــه بودجــه میــراث فرهنگــی

وزیــر خارجــه ســابق انگلســتان بــه آن ســفر کــرد ،علیــه او

ســایر نهادهــای عمومــی و نیمهعمومــی در قبــال مــردم

یکمیلیــارد و ۹۰میلیــون تومــان اعتبــار هزینــه شــده

صــرف چــه هزینــه هایــی میشــود و اینکــه آیــا ریاســت

تظاهــرات کردیــم .مســأله ،تبلیغــات درســت بینالمللــی،

نیــز دقــت کــرد .بــدون شــک مــردم مهمتریــن نقــش در

اســت کــه ۲۲۰میلیــون تومــان آن از اعتبــارات ســال

ایــن ســازمان کــه خــود از اهالــی ایــن شــهر اســت

بهبــود بیــش از پیــش چهــره ایــران در جهــان و تأمیــن

پاســداری از ایــن میـراث گرانبهــا را دارنــد .در واقــع افزایــش

 ۹۶بــا پیشــرفت فیزیکــی  ۷۰درصــدی اســت .ایــن

خبــری از حــال و روز ایــن بنــا دارد؟

زیرســاختهای مطلــوب جــذب گردشــگر اســت ،نــه اجـرای

آگاهــی عمومــی نســبت بــه ثروتهــای فرهنگــی شــهر

مدرســه تاریخــی متعلــق بــه دوران صفویــه کــه در محلــه

جدیــد پروژههایــی کــه شکســت خوردهانــد.

ایــن داراییهــای عمومــی را حفــظ میکنــد.

اســحاقبیگ شــیراز واقــع شــده اســت.
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گفــت :زنــان روســتایی ســمنان نیازمنــد
طــرح هــای آمــوزش مشــارکتی بــا حضــور
نهــاد هــای ذی ربــط بــرای ارتقــای
کیفیــت زندگــی و ســامت روانــی
هستند.
معــاون امــور درمــان دانشــگاه
پزشــکی

و

خدمــات

درمانــی آذربایجــان غربــی گفــت :تاپایــان
ســالجاری هــزار تخــت بــه تعــداد تخــت
هــای بیمارســتانی اســتان افــزوده مــی
ابراهیــم حســنی در نشســت

خبــری هئیــت رییســه دانشــگاه علــوم
پزشــکی آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه
پاییــن بــودن تعــداد تختهــای بیمارســتانی
از میانگیــن کشــوری و فرســوده بــودن
آنهــا دو مشــکل اساســی تختهــا در اســتان
اســت افــزود :تــا پایــان ســالجاری
هزارتخــت در اســتان بــه بهــره بــرداری
خواهــد رســید کــه در ارتقــای شــاخص
تخت بیمارســتانی موثر خواهد بود.

خبر
مدیرکل اسـتاندارد اسـتان یزد با اشاره
بـه وضعیـت روغنگیـری در بسـیاری
از واحدهـای سـنتی یـزد ،گفـت :اغلب
ایـن روغنهـا دارای آلودگـی قارچـی و
آفالتوکسـین هستند.
محمدحسـین ماجـدی اردکانـی در
نشسـتی خبـری کـه بـه مناسـبت ۱۸
آبـان ،روز ملـی کیفیـت برگـزار شـد،
اظهـار داشـت :گسـترش پوشـش
اسـتاندارد بـرای همه کاالهـا و خدمات
بر اسـاس مفـاد اقتصـاد مقاومتی ،در
دسـتور کار اداره کل اسـتاندارد اسـتان
یـزد قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکه واژه اسـتاندارد برای
مـا دارای اهمیـت ویـژه و دارای نظم و
قاعده اسـت ،افزود :واژه اسـتاندارد در
بسـیاری مـوارد توسـط برخـی مدیران

در زمینـه استانداردسـازی خدمـات،

دارای قـارچ و آفالتوکسـین هسـتند.

سـاختمان و حتـی کاالیـی اسـتفاده

وی تصریـح کـرد :دسـتگاههایی که کار

میشـود در حالـی کـه مـا بـه عنـوان

روغنگیـری بـا آنهـا انجام میشـود ،به

متولـی اسـتاندارد از آن بیاطلاع

دلیـل فسـادپذیری باالی کنجد ،بسـیار

هسـتیم.

سـریع آلـوده میشـوند و هیـچ نظارتی

ماجـدی اردکانی با تاکیـد بر اینکه باید

نیـز روی آنهـا نیسـت بنابرایـن مـردم

نسـبت بـه ایـن واژه حساسـیت وجود

نبایـد از ایـن مراکـز اقـدام بـه خریـد

داشـته باشـد ،عنـوان کـرد :اسـتاندارد

روغـن کنند.

بایـد بـر اسـاس شـاخصهایی انجـام

ماجـدی اردکانـی ادامـه داد :بـه زودی

شـود و بایـد بـه نحـوی مـورد نظـارت

همـه ایـن واحدهـا پلمـپ میشـوند

قـرار گیـرد کـه اعتمـاد مردم نسـبت به

امـا مـردم آگاه باشـند کـه کنجـد یـک

ایـن نشـان بـه خوبـی جلب شـود.

محصـول فسـادپذیر اسـت و نبایـد

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان یـزد در

بـه روغنگیـری در حضـور مشـتری

بخـش دیگـری از ایـن نشسـت بـا

اطمینـان داشـته باشـند.

اشـاره بـه اسـتانداردهای فرآوردههـای

وی بـا بیـان اینکه  ۸۰درصـد واحدهای

کنجـدی بیـان کـرد :روغـن کنجدهـای

تولیـد فرآوردههـای کنجـدی در اردکان

سـنتی کـه بـر اسـاس تبلیغـات برخی

مسـتقر هسـتند و روزانـه  ۸۰تـن

واحدهـا ،روغـن در حضـور مشـتری از

فـرآورده کنجـدی از ایـن شهرسـتان

کنجـد گرفتـه میشـود ،آلـوده تریـن

بـه دیگـر نقاط کشـور ارسـال میشـود،

روغنهـا هسـتند و تقریبـا همـه آنهـا

افـزود :روغـن ارده بـا روغـن کنجـد

رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی
آبــادان از مراجعــه تاکنــون 55
هــزار زائــر اربعیــن بــه مراکــز درمانــی
مســتقر در مــرز شــلمچه خبــر داد .علیرضــا
آموزنــده در جمــع خبرنــگاران ،عنــوان
کــرد 55 :هــزار زائــر اربعیــن حســینی بــه
مراکــز درمانــی مســتقر در مــرز شــلمچه
مراجعــه کــرده انــد کــه حــدود  220نفــراز
آنــان در ایــن ایــام بــه بیمارســتانهای
آبــادان و خرمشــهر اعــزام شــدند و هــزار و
 100نفــر از زوار نیــز بــه مراکــز مامایــی در
شــلمچه مراجعه کرده اند .
ســخنگوی شــورای اســامی
شــهر همــدان از ســاماندهی
کارتنخوابهــای همدانــی خبــر داد و
گفــت:

کارتنخوابهــای

از

درصــد

80

مراجعهکننــده

بــه

گرمخانههــای درنظــر گرفتــه شــده
توســط شهرداری معتاد هستند.
رییــس اداره ســامت ادارهکل
آمــوزش و پــرورش خوزســتان بــا
بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر شــیوع
شــپش بیــن دانشآمــوزان کاهــش پیــدا
کــرده اســت ،گفــت :یکــی از مهمتریــن
راههــای

پیشــگیری

از

ابتــای

دانشآمــوزان بــه ایــن بیمــاری ،آمــوزش
است.
مدیــر شــیالت و آبزیــان
آذربایجــان غربــی از پیــش بینــی
تولیــد بیــش از  16هــزار تــن انــواع ماهــی
در استان خبرداد.

روغن کنجدهایی که در حضور مشتری گرفته میشود آلوده ترین روغن کنجد به شمار میرود

ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه در یــک ســال پیــش،
صنعــت آسانســور در اســتان یــزد در بدتریــن وضعیــت

اســتاندارد بــه ســر میبــرد ،افــزود :بــا مشــارکت

رســانهها و ایجــاد حساســیت در مــردم ،اکنــون
بهتریــن اســتانداردها در صنعــت آسانســور قابــل
مشــاهده اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته
هــر آسانســور ســاالنه  ۵.۵مرتبــه مــورد بازرســی ق ـرار

مــی گرفــت ،بیــان کــرد :اکنــون ایــن بازرســیها بــه

دلیــل ارتقــاء اســتانداردها بــه ســه مرتبــه در ســال
رســیده کــه امیدواریــم بــه زودی بــه دو مرتبه در ســال
برســد .ی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت اســتاندارد

آسانســورها بهبــود یافتــه اســت ،تاکیــد کــرد :در عیــن
حــال اطمینــان داریــم کــه در ایــن بازدیدهــا۵۰ ،
درصــد آسانســورها مشــکل دارنــد.

متفـاوت اسـت و از آنجـا کـه

داده شـد.

روغـن ارده مشـمول اسـتاندارد اجباری

ماجـدی اردکانـی همچنیـن از نمونـه

نیسـت ،بسـیاری از تولیدکننـدگان

بـرداری از  ۷۶کاال در حـوزه صنایـع

برچسـبهای خـود را عـوض میکننـد

غذایـی در سـطح بـازار خبـر داد و

و بـه جـای روغن کنجـد ،عنـوان روغن

عنـوان کـرد ۵۷ :مـورد از آنهـا مطابـق

ارده را روی آنهـا درج میککننـد کـه

بـا اسـتانداردها بـوده و بقیـه مـوارد

مشـمول اسـتاندارد اجبـاری نباشـد.

غیراسـتاندارد نیـز اغلـب ،مشـکل در

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان یزد یـادآور

زمینه شـیوه نگهـداری در مرحله عرضه

شـد :اداره اسـتاندارد بـرای تشـخیص

محصـول بـوده اسـت.
اسـتاندارد

و

تحقیقـات

روغـن ارده از روغـن کنجـد بایـد بر هر

مدیـرکل

نمونـه گیـری  ۵۰۰هـزار تومـان هزینـه

صنعتی اسـتان یزد از صـدور  ۶۰گواهی

کنـد .مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان یـزد،

اسـتاندارد جدیـد در سـال جـاری خبر

بازرسـی در مرحلـه توزیـع را نیـز یکـی

داد و اظهـار داشـت ۱۰۰ :واحد مشـمول

از فعالیتهای اداره اسـتاندارد برشـمرد

اسـتاندارد کـه بـرای دریافـت گواهـی

و افـزود ۴ :هـزار و  ۷۱۱بازرسـی از

مراجعـه نکـرده بودنـد نیـز در یـزد

بازارهای اسـتان یزد انجام شـد که ۵۳

شناسـایی شـد.

کاالی فاقـد اسـتاندارد شناسـایی شـد.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود

وی ادامـه داد :از هـزار و  ۹۳بازرسـی

بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مشـکالت

انجـام شـده از واحدهـای تولیـدی،

بـازار ،کالیبـره نبـودن ترازوهـا اسـت،

هـزار و  ۹۵۵نمونـه بـرداری انجام شـد

بیـان کـرد :وقتی تـرازو کالیبره نباشـد،

و جـواب آزمایـش هـزار و  ۱۷۳مـورد

ممکـن اسـت کمفروشـی اتفـاق بیفتد

مشـخص شـده اسـت کـه بـر اسـاس

و بـا وجـود اینکـه هزینه کالیبـره کردن

آن ۲۰ ،مـورد توقیـف کاال ۴۹ ،مـورد

تـرازو تنهـا  ۹هـزار تومان اسـت ،اغلب

پلمـپ خط تولید ۵۰ ،مـورد جمع آوری

اصنـاف زیـر بـار آن نمیرونـد.

کاال و  ۶۷۷تذکـر و اخطـار بـه واحدهـا

نرخ بیکاری استان اصفهان ۱۴درصد است

بــه شــاخصها کامــا صنعتــی اســت.
نیرومنــد گفــت :نــرخ بیــکاری اســتان

وی

مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

گلپایــگان و خوانســار ،اظهارداشــت:

اصفهــان در تابســتان امســال نســبت

اســتان اصفهــان گفــت :جمعیــت اســتان

اســتان اصفهــان یــک میلیــون و ۱۰۰هــزار

بــه تابســتان ســال گذشــته  3.4درصــد

است .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

حــدود پنــج میلیــون و ۱۲۰هــزار نفــر

بیمــه شــده دارد کــه بالــغ بــر  ۷۰۰هــزار

کاهــش داشــته اســت ایــن درحالــی کــه

اســت و نــرخ بیــکاری در اســتان اصفهــان

نفــر بیمــه شــده اجبــاری هســتند و بــا

ایــن در کل کشــور یــک درصــد کاهــش

۱۴درصــد کــه از متوســط کشــوری یعنــی

احتســاب  ۲۰۰هــزار بازنشســته ۶۴درصــد

یافتــه اســت کــه مدیــون برنامههــای

 11.7درصــد ،باالتــر هســتیم .محســن

جمعیــت اســتان کارگــری اســت ،بنابرایــن

اشــتغالزایی در دولــت تدبیــر و امیــد

نیرومنــد در کارگــروه مشــترک اشــتغال

اســتان اصفهــان کارگــری و بــا توجــه

هســتیم.

انهدام البراتوار مواد مخدر

صنعتی در کرمانشاه
کرمانشاه

مدیــرکل اســتاندارد اســتان یــزد در بخــش دیگــری از

نکته

آلودگی قارچی و آفالتوکسین از جمله مهم ترین مشکالت این روغنها به شمار میرود

خانــواده اســتانداری ســمنان،

بیــش

یک مادر همدانی فرزند خود را در مسیر کربال به دنیا آورد.

اغلب روغنهای کنجد سنتی آلودهاند

مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و

شــود.

مادر همدانی فرزند خود را در مسیر کربال به دنیا آورد

034-32117852
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گزیده ها

علــوم

10003432117834

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه از انهــدام
البراتــوار تولیــد مخــدر صنعتــی و کشــف ۱۶۹
کیلوگــرم پیشــاز خبــر داد و گفــت :از ابتــدای

 ۱۴۸معلول گلستانی چشم

انتظار مسکن
گلستان

امســال چهــار هــزار نفــر در رابطــه بــا توزیــع

 ۱۴۸معلــول گلســتانی در حالــی منتظــر
دریافــت مســکن هســتند کــه مســیر پــر پیــچ
و خمــی پیــش روی خانــواده آن هــا بــرای
دریافــت تســهیالت و فراهــم کــردن شــرایط

مــواد مخــدر در اســتان دســتگیر شــد

خانــه دار شــدن قــرار دارد .در حالــی کــه معــاون مشــارکتهای

ســردار منوچهــر امــان الهــی در جمــع خبرنــگاران از شناســایی یــک

مردمــی بهزیســتی اســتان ،از اعطــای مســکن بــه معلــوالن اســتان

البراتــورار تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی خبــر داد و گفــت :ظــرف چنــد

خبــر میدهــد ،معــاون بنیــاد مســکن اعــام کــرد کــه  ۲۱۹خانــوار

روز گذشــته همــکاران مــا موفــق شــدند یــک البراتــورا تولیــد مــواد

بــاالی دو معلــول در اســتان فاقــد مســکن مناســب هســتند.

صنعتــی را شناســایی و منهــدم کردنــد.وی افــزود :در ایــن عملیــات

هــادی درفشــی گفــت ۹۵ :خانــوار بــاالی دو معلــول فاقــد مســکن در

 ۱۶۹لیتــر مــواد پیشــتاز کشــف شــده و در بررســی هــای آزمایشــگاهی

شــهرها و  ۱۲۴خانــوار بــا همیــن شــرایط در روســتاها فاقــد مســکن

کــه صــورت گرفتــه  ۸کیلــو و  ۴۰۰گــرم شیشــه بــه دســت آمــده اســت.

هســتند .وی ادامــه داد :در ســال گذشــته  ۲۶۹مســکن بــا اعتبــار یــک

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد :ایــن بانــد نیــز یــک

میلیــارد و ۳۰۰میلیــون تومــان بــه مددجویــان تحویــل شــده اســت

بانــد دو نفــره بــود کــه یکــی از اعضــای آن ســوابق متعــددی در قاچــاق

و گلســتان از حیــث اعطــای مســکن معلــوالن در وضعیــت مطلوبــی

مــواد مخــدر دارد.

قــرار دارد.

گفت :سهم طرح کارورزی چهار هزار و

 ۱۲۵نفر است که بین شهرستانها توزیع شده
استان اصفهان بیان داشت :با توجه به مشکل

نرم افزاری  ۱۱۰قرار داد توانستیم منعقد کنیم

با این حال رتبه دوم کشوری در اجرای طرح

داریم و امیدواریم این رشد تصاعدی باشد تا
طرح تکمیل شود.

زاهدان و چابهار دارای بیشترین جمعیت

بی سواد در سیستان و بلوچستان
سیستان و
بلوچستان

معــاون مدیــرکل و

الزم بــرای کاهــش آمــار بــی ســوادان و در

رییــس آمــوزش و

نهایــت ریشــه کنــی بــی ســوادی در سیســتان

پــرورش شهرســتان

و بلوچســتان اندیشــیده شــده اســت.

گفــت:

همچنیــن در ایــن جلســه فرمانــدار چابهــار

متاســفانه در اســتان

از شــاخصهای وضعیــت ســواد آمــوزی

 ۵۴۳هــزار نفــر بــی ســواد وجــود دارد کــه

در شهرســتان ابــراز نگرانــی کــرد و گفــت:

شهرســتان چابهــار  74هــزار نفــر را بــه خــود

متاســفانه ماننــد ســایر شــاخصها چابهــار

اختصــاص داده اســت.

وضعیــت مناســبی بــا میانگیــن کشــوری و

نــوروزی در جلســهشــورای پشــتیبانی ســواد

حتــی اســتانی نــدارد.وی ادامــه داد :نبــود

آمــوزی شهرســتان چابهــار کــه بــه ریاســت

ســواد و آمــوزش کافــی در جامعــه میتوانــد

فرمانــدار ایــن شهرســتان برگــزار شــد ،افــزود:

آســیبهای فراوانــی بــه جامعــه تحمیــل

شهرســتانهای زاهــدان و چابهــار دارای

کنــد.وی تصریــح کــرد :بایســتی برنامــهای

بیشــترین جمعیــت بــی ســواد در اســتان

ویــژه و عملیاتــی ،بیــن دســتگاهها تدویــن

هســتند.رییس آمــوزش و پــرورش چابهــار

گــردد تــا مــا بتوانیــم بــا کمــک یکدیگــر

در ادامــه گفــت :تمامــی امکانــات و تمهیــدات

موضــوع بــی ســوادی را حــل نماییــم،

چابهــار

اصالح یک خبر

کاغذ
اخبار

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

کریمی قدوسی ،نماینده مشهد در پاسخ به سوالی در مورد قیمت گوشت گفته بود
وی برای هیات،گوسفنده زنده،کیلویی  ۱۵هزار تومان خریده که به اشتباه در خبر
اینگونه درج شده بود که وی گفته قیمت گوشت کیلویی  ۱۵هزار تومان است.

034-32117852

فراکسیون امید منفعل یا آتش به اختیار؟
بایــد وزیــر علــوم را کــه از لیســت  14مــرداد جــا مانــده

گزارش

بــود ،بــه مجلــس معرفــی مــی کــرد .وزیــر نیــرو هــم

خبرآنالیــن نوشــت :حــال و هــوای جشــن و شــادی از
پیــروزی لیســت امیــد دو مــاه بیشــتر دوام نیــاورد و
کــم کــم صــدای ســازهای ناکــوک از درون ایــن لیســت
بلنــد شــد .برخــی راهشــان را جــدا کردنــد و برخــی هــم
کــه در ظاهــر بــا ایــن فراکســیون بودنــد ،در میــدان
عمــل در تیــم دیگــری بــازی کردنــد .حــاال بیــش از دو
ســال اســت کــه از عمــر فراکســیون امیــد مــی گــذرد و
دایــره انتقــادات نســبت بــه ایــن فراکســیون افزایــش
پیــدا کــرده؛ تمــام حــرف منتقــدان ایــن اســت
کــه فراکســیونی کــه اصــاح طلبــان آن را تشــکیل
دادنانــد ،نتوانســته بــه مطالبــات جامعــه پاســخ دهــد.
در جریــان رای اعتمــاد بــه کابینــه دوازدهــم انتقــادات
بــه ایــن فراکســیون بــار دیگــر بــه صــدر اخبــار رســانه های
اصــاح طلــب بازگشــت و احــزاب اصــاح طلــب در
بیــان ایــن انتقــادات همصــدا شــدند .دلیــل انتقادهــا
وزیــری کــه اصــاح طلــب تریــن گزینــه در میــان 18
وزیــر بــود» یعنــی حبیــب هللا بیطــرف و دیگــری «رای
آوردن وزیــری کــه تمایــل بــه وزیــر نشــدنش در میــان
اصــاح طلبــان بیشــتر بــود» یعنــی محمدجــواد آذری
جهرمــی .دو ماهــی از ایــن ماجــرا گذشــت .دولــت

عبــور کنــد بــه همــراه وزیــر علــوم معرفــی شــد .ایــن
بــار امــا مشــکل ،وزیــر نیــرو نبــود ،چــون همــه بــر ســر
اردکانیــان اتفــاق نظــر داشــتند .ایــن بــار "غالمــی" شــد
ســر منشــا بحــث هــا و دوگانگــی هــا در میــان اعضــای
فراکســیون امیــد .از یکســو  142تشــکل دانشــجویی
علیــه وزیــر علــوم پیشــنهادی بــه نماینــدگان مجلــس
نامــه نوشــتند و از آنهــا خواســتند تــا بــه ایــن گزینــه
رای داده نشــود از ســوی دیگــر برخــی اعضــا تمــام قــد
از ایــن وزیــر حمایــت کردنــد تــا ایــن گزینــه راهــی
ســاختمان وزرات علــوم شــود .نهایتــا روز رای اعتمــاد

نقطه قوت فراکسیون امید

بهــرام پارســایی مــی گویــد کــه حضــور

اصــاح طلبــان در هیــات هــای نظــارت بــر
انتخابــات شــوراها از موفقیــت هایــی بــود
کــه توســط فراکســیون امیــد رقــم زده شــد.

سپنتا نیکنام به شورا
بر میگردد ،برنمی گردد

اصــاح طلبــان تشــکیل داده انــد ،در نتیجــه
اقدامــات فراکســیون امیــد مجلــس بــوده
اســت .از ایــن رو اینکــه فقــط صــدای انتقــاد
بــه گــوش مــی رســد ،منصفانــه نیســت.
البتــه ایراداتــی وجــود دارد کــه نمــی تــوان
نادیــده گرفــت.

بــه وزیــر علــوم ،فراکســیون امیــد فرمــان «آتــش بــه

 160الــی  170نفــری کــه بــا لیســت امیــد بــه مجلــس

اختیــار» صــادر کــرد و غالمــی وزیــر شــد .امــا ایــن

آمــده انــد از فراکســیون امیــد انتظــار دارنــد ،درحالــی

موضــوع انتقــادات را نســبت بــه فراکســیون امیــد

کــه واقعیــت چیــز دیگــری اســت .همــه آن افــراد بــه

بــه اوج مــی رســاند .وقتــی صحبــت از انتقــادات

تعهــد اولیــه خــود کــه بــر اســاس آن بــه مجلــس

بــه عملکــرد فراکســیون امیــد بــه میــان آمــد بهــرام

آمدنــد پایبنــد نماندنــد .مــا ســه هفتــه پیــش در

پارســایی ســخنگوی فراکســیون امیــد گفــت :مشــکل

شــورای مرکــزی فراکســیون تصویــب کردیــم کــه

عمــده فراکســیون امیــد ایــن اســت کــه لیســت

لیســت اعضــای فراکســیون منتشــر شــود امــا هنــوز

اعضــای فراکســیون شــفاف منتشــر نمیشــود .تعــداد

منتشــر نشــده اســت .البتــه علــت تــا بــه امــروز ایــن

اصلــی اعضــای فراکســیون اگــر مشــخص شــود

بــود کــه مــی گفتنــد اجــازه دهیــم بعــد از رای اعتمــاد

جامعــه بــه همــان انــدازه ظرفیــت فراکســیون از آن

بــه دو وزیــر لیســت را منتشــر کنیــم.

انتظــار دارد .شــاید هنــوز برخــی بــر اســاس همــان

در فصــل برداشــت هــر محصولــی،
طبیعتــا عرضــه بــر تقاضــا پیشــی

در جلســه هیــات دولــت فاصلــه ایــن

میگیــرد و مقــداری افــت قیمــت پیــش

تعرفــه را معنــادار و بیشــتر کردیــم تــا از

مــی آیــد .وی افــزود :امســال وضــع

صــادرات ســیب درختــی حمایــت کــرده

مــا در زمینــه برداشــت ســیب درختــی

باشــیم .دربــاره ســیبهای پادرختــی

خیلــی خــوب اســت و خوشــبختانه

کــه االن تصاویــری از آن در شــبکههای

دولــت در جمــع خبرنــگاران در پاســخ

بــا تمهیداتــی کــه از قبــل پیشبینــی

اجتماعــی منتشــر شــده بایــد گفــت

امیــدوارم کــه تــا نیمــه اول ایــن هفتــه

بــه پرسشــی دربــاره تمهیــدات وزارت

شــده ،مــا بــه طــور غیرمســتقیم یــک

کــه همیشــه کســانی بودهانــد کــه ایــن

بیــش از  ۹۵درصــد طلــب کشــاورزان را

کشــاورزی در زمینــه حــل مشــکالت

یارانــه صادراتــی هــم بــرای آن پیــش

ســیبها را از باغــداران میخریدنــد

بدهیــم و آن  ۵درصــد هــم تــا قبــل از

باغــداران در ارائــه محصوالتشــان بــه

بینــی کردیــم کــه بــه نوعــی واردات

و کنــار جــاده تلنبــار میکردنــد امــا

پایــان مــاه پرداخــت مــی شــود .محمود

بــازار گفــت :نمیشــود بــه طــور کلــی

مــوز را بــه صــادرات ســیب درختــی

ســیب مجلســی بــرای ارائــه بــه بــازار

حجتــی در حاشــیه جلســه هیــات

دربــاره ایــن موضوعــات صحبــت کــرد،

گــره زدیــم و تعرفــهای ترجیحــی

وارد ســردخانه میشــود.

تســنیم نوشــت :احتماالتــی چــون حــذف معاونــت بــرق و

مباحــث مربــوط بــه تغییــرات ســاختاری در صنعــت بــرق

انــرژی و معاونــت آب و آبفــای وزارت نیــرو و ارتقــا درجــه

کشــور جــدی تــر پیگیــری شــد .از ســوی دیگــر احتماالتــی در

مدیــران عامــل شــرکت هــای مادرتخصصــی و همچنیــن

خصــوص افزایــش قــدرت شــرکت هــای مادرتخصصــی چــون

تشــکیل شــرکت مادرتخصصــی توزیــع بــرق کشــور مطــرح

شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی ،شــرکت مهندســی آب

اســت؛ اردکانیــان در خصــوص آن گفــت" :هنــوز بــه ایــن

و فاضــاب کشــور ،شــرکت توســعه منابــع آب ایــران و شــرکت

مبحــث ورود نکــرده ام" .تغییــر ســاختاری در صنعــت بــرق

توانیــر مطــرح اســت کــه در ایــن صــورت مدیــران عامــل ایــن

کشــور بــا هــدف کارآمدتــر شــدن و چابکــی بیشــتر نســبت

شــرکت هــا بــه ســمت معــاون وزیــر ارتقــا یافتــه و بخــش

بــه گذشــته همــواره در طــی  6ســال اخیــر مطــرح بــوده و

هــای معاونــت آب و آبفــا و معاونــت بــرق و انــرژی از وزارت

بــا آمــدن «حمیــد چیــت چیــان» بــر ســر کار در ســال 92

نیــرو حــذف مــی شــوند.

و دولــت قــرار شــده ســپنتا نیکنــام بــه جلســات شــورای شــهر یــزد برگــردد
کــه دیــوان عدالــت اداری بــر حکــم قبلــی خــود تاییــد کــرد.
در رســانههای جمعــی ،مبنــی بــر اینکــه «ســپنتا نیکنــام» میتوانــد در
جلســات شــورای شــهر یــزد حضــور پیــدا کنــد یــا اینکــه در ایــن قضیــه بــا
ی شــود کــه دســتور موقــت
قــوه قضاییــه توافقــی صــورت گرفتــه ،اعــام مـ 
صــادره بــه قــوت خــود باقــی اســت.در ایــن خصــوص از ناحیــه ریاســت
قــوه قضاییــه نیــز دســتوری صــادر و ابــاغ نشــده اســت ».صبــح چهارشــنبه

بــرای آن قــرار دادیــم و امــروز هــم

احتمال تغییرات ساختاری در وزارت نیرو

رییــس دفتــر رییسجمهــور در حالــی گفتــه بــود بــا توافــق قــوه قضاییــه

در اطالعیــه دیــوان عدالــت اداری آمــده اســت« :بــا توجــه بــه برخــی اخبــار

هفته پرداخت میشود

ماموریت ویژه علی

اصرار دولت و انکار دیوان عدالت اداری

اگــر امــروز شــوراهای شــهر در کالن شــهرها را

 ۹۵درصد طلب کشاورزان تا پایان

ایســنا نوشــت :وزیــر کشــاورزی گفتــه

www.payamema.ir

عکس :آفتاب

حــول دو محــور چرخیــد ،نخســت «رای نیــاوردن

کــه در رای اعتمــاد قبــل نتوانســت از ســد بهارســتان
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واعظــی ،رییــس دفتــر رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه توافــق مجلــس و
قوهقضاییــه دربــاره حضــور عضــو زرتشــتی شــورای شــهر یــزد در جلســات
ایــن شــورا گفتــه بــود کــه نظــر دولــت و شــخص رییسجمهــوری همــواره
بــر ایــن بــوده کــه نمــی تــوان قانــون را ناگهانــی تغییــر دهیــم .بــا توجــه
بــه اینکــه نظــارت بــر برگــزاری انتخابــات شــوراها بــر عهــده مجلــس شــورای
اســامی اســت ،مجلــس از ابتــدا موضــوع مربــوط بــه آقــای نیکنــام را دنبــال
کــرده و خوشــبختانه بــه توافقــات خوبــی نیــز بــا قوهقضاییــه رســیدهاند.
براســاس توافــق مجلــس و قوهقضاییــه مقــرر شــده تــا زمانــی کــه قانــون
تغییــر نکنــد ،آقــای نیکنــام مــی توانــد ماننــد دوره گذشــته در جلســات
شــورای شــهر حضــور یابنــد .او همچنیــن دربــاره جزییــات نامــه اخیــر
رییسجمهــوری بــه مقــام معظــم رهبــری گفــت« :رییسجمهــوری در
نامـهای بــه رهبــری موضــع خــود و دولــت را دربــاره عضویــت عضــو زرتشــتی
شــورای شــهر یــزد اعــام کردنــد».

الیحه نظام رسانهای برای محدودیت رسانه ها نیست!
حســینعلی امیــری ،معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور در

کشــور و تضمیــن حقــوق تمــام کســانی کــه در رســانهها

حاشــیه جلســه هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران در پاســخ

فعالیــت مــی کننــد دارای نــوآوری هــای قابــل توجهــی اســت.

بــه پرسشــی دربــاره الیحــه جامــع نظــام رســانهای و احتمــال

داره امــور رســانه بــه نوعــی توســط خــود اصحــاب رســانه

اصــاح شــدنش بــا وجــود انتقــادات وارد شــده بــه آن ،گفــت

انجــام میشــود و بــا اصــول دموکراســی کامــا ســازگاری دارد

کــه بــه نظــر مــا یکــی از لوایحــی کــه میتوانــد حقــوق

و اصحــاب رســانه و کارشناســان ایــن حــوزه در جهــت تضمیــن

خبرنــگاران و اصحــاب رســانه را تضمیــن کنــد ،همیــن پیــش

حقــوق اهالــی رســانه و تکامــل و بهبــود ایــن پیــش نویــس

نویــس الیحــه نظــام رســانهای کشــور اســت کــه در کمیســیون

اگــر نظــری دارنــد اعــام کننــد .رویکــرد در ایــن پیــش

فرهنگــی دولــت ،حــدود یــک ســال کار کارشناســی روی آن

نویــس الیحــه نظــام رســانهای دیــده شــده ،دولتــی کــردن

انجــام دادنــد و الیحــه در جهــت ســاماندهی نظــام رســانهای

رســانهها نیســت.
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رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح ذیـل مبادرت بـه صدور رأی مـی نماید.

یشـمی متالیـک مـدل  ۱۳۸۱بـه شـماره شاسـی  81624065وشـمارہ موتور

«رأی دادگاه»

پلاک  2978/315بخـش  ۳کرمـان  ،موضـوع سـند مالکیت اصلی بشـماره

 24025183بدنـه و سـقف براثـر افتـاب زدگـی سـوخته -السـتیک هـا 40

چاپـی  937625سـری ج سـال  91بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی الکترونیک

در خصوص اتهام آقای ماجد بیت سـیاح فرزند عبدالحسـین ۳۸سـاله دارای کد ملی ۱۷۵۴۹۵۴۶۳۴

درصـد سـالم-فاقد کامپیوتر فاقد بیمه نامه معتبر بـه آدرس کرمان پارکینگ

 o139520319078001645کـه در صفحـه  497دفتـر املاک جلـد  141ذیـل

و فاقد سـایر مشـخصات مبنی بر خیانت در امانت پانزده دسـتگاه رایانه با توجه به محتویات پرونده

محسـن شـهر باغیـن متعلـق بـه اقـای محمدرضاجهانشـاهی کـه توسـط

شـماره  30411ثبت گردیده  ،ضمن تسـلیم دوبرگ استشهاد محلی تصدیقی

از جملـه شـکایت شـاکی کـه اظهار داشـت پانـزده دسـتگاه کامپیوتر را تحویـل متهـم داده ام که برایم

کارشـناس دادگسـتری 120/000/000ریـال ارزش ارزیابـی گردیـدہ را از طریـق

امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پلاک مزبـور بعلت سـهل انـگاری

ببـرد بـه شهرسـتان یـزد فروشـگاه جعفری تحویـل دهد کـه نامبـرده رایانه هـا را تحویل نداده اسـت

مزایـده بفـروش برساند.جلسـه مزایـدہ در مـورخ چهارشـنبه 1396/۰۹/22

مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصره

و از آن تاریـخ تـا االن از تحویـل دادن آنهـا خـودداری نمـوده اسـت و بـا توجـه بـه رو نوشـت بـرگ

راس سـاعت  ۱۱صبـح بـا حضـور نماینـدہ دادسـرا در محـل اجـرای احـکام

یـک اصالحـی مـاده  ۱۲۰آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ

بــودم کــه بــا ســوال کننــدگان از رییــس جمهــور دربــاره

تحویل کامپیوترها به شـرح صفحه چهار پرونده و کیفر خواسـت صادره از سـوی دادسـرای عمومی و

حقوقـی برگـزار میگـردد و در صورت تمایل به شـرکت در مزایده ۱۰درصد مبلغ

مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت

انقلاب منوجـان و متـواری بـودن متهـم و اینکه متهم موصـوف در هیچ یک از جلسـات اعم از مرحله

پیشـنهادی ( حداقل قیمت فروش پایه ارزیابی شـده می باشـد) خود را به

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

بحــران موسســات اعتبــاری تشــکیل جلســه دهــم و

تحقیقـات مقدماتـی و دادگاه حضـور نیافتـه و دفاع موثری به عمل نیـاورده بنابرایـن دادگاه بزهکاری

حسـاب سـپرده دادگسـتری  2171293951000نـزد بانک ملـی واریز و قبض

ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتراض

وی را محـرز دانسـته و بـه اسـتناد مـاده  ۶۷۴قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۷۵و مـاده  ۱۹قانون

آن را به همراه پیشـنهاد کتبی در پاکت در بسـته و تا قبل از برگزاری جلسـه

خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیر

مجـازات اسلامی مصـوب  ۱۳۹۲نامبـرده را به تحمل شـش مـاه حبس تعزیری محکـوم می نماید.

مزایـدہ تحویـل ایـن اجـرا نماینـد بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنده

ایـن صـورت پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام

رأی صـادره غیابـی محسـوب و پـس از ابلاغ ظـرف مدت بیسـت روز قابـل واخواهی در ایـن دادگاه و

مزایده شـناخته میشـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـدودر صورت

خواهـد شـد .م الـف 802تاریخ انتشـار96/8/20:

پـس از آن ظـرف همیـن مـدت قابـل تجدید نظـر خواهی در محاکـم محترم تجدید نظر اسـتان

انصـراف برنـدہ مزایدہ دہ درصد مبلغ پیشـنهادی به نفـع دولت ضبط خواهد

شـکوهی نسـب-دادرس دادگاه کیفری ۲شهرسـتان منوجان.

شـد  ./.م الـف  1706اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان  -مکی

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  2کرمان – محمود مهدیزاده

مطهری
خبر

علــی مطهــری از ماموریــت
هیــات رییســه مجلــس بــه وی
بــرای تشــکیل جلســه بــا ســوال

کننــدگان از رییــس جمهــور خبــر داد و گفــت کــه بنــده
بــه نمایندگــی از هیئــت رییســه مجلــس مامــور شــده

میــزان جدیــت نماینــدگان را بررســی کنــم .بنــده بایــد
بررســی مــی کــردم کــه آیــا نماینــدگان بــر موضــوع ســوال
از رییــس جمهــور اصــرار دارنــد یــا خیــر و گــزارش بررســی
را بــه هیــات رییســه تقدیــم کنــم.

کرمـان مـی باشـد.م الـف۴۸/

رضا اسماعیلی مدیر کل
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رفسـنجان گفـت :بیـش از ۱۲۰
فقـره انشـعاب آب درایـن شهرسـتان
واگـذار شـد .حسـین چـرخ انـداز ،رییس
هیـات مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و
فاضلاب شهرسـتان رفسـنجان گفت :طی
آبـان امسـال  ۱۲۴فقـره انشـعاب آب
انشـعاب

مسـکونی

تجاری و انشـعاب عمومـی ،اداری در این
شهرستان واگذار شد.
رییـس اداره آب و فاضلاب
قلعـه گنـج گفـت :طـی مهـر
امسـال سـه کیلومتر از شـبکه آبرسانی در
قلعـه گنـج توسـعه و بازسـازی شـد.
عیسـی تفضلـی رییـس اداره آب و
فاضلاب قلعـه گنـج گفـت :در مهـر ماه به
منظـور آبرسـانی بهتـر و واگذاری انشـعاب
به مشـترکین ،دو کیلومتر شـبکه آبرسـانی
در محله کیل آباد گسـترش یافت.
مدیرعامـل جمعیـت هالل احمر
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه
ضـرورت و تاکیـد مقام معظـم رهبری در
خصـوص بحـران میانمـار گفت :ایـن نهاد
بـا حمایـت مـردم طـی فراخوانـی بـه

کرمان ،بم و رفسنجان کاندیدای
پایتخت کتاب کشور

وی افــزود :چهارمیــن جشــنواره روســتاها
و عشــایر دوســتدار کتــاب نیــز قــرار اســت
امســال برگــزار شــود کــه تناســب بــا نیازهــای

محلــی روســتا دارد؛ دوشــنبههای کتابخوانــی

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

وی از پاییــن بــودن ســرانه مطالعــه در

کتــاب اعــام کردنــد و همــه حــوزه هــا

اســتان کرمــان بیــان کــرد :ســال

کشــور ســخن بــه میــان آورد و اظهــار

و اقشــار بایــد مــا را بــرای برداشــتن

گذشــته شهرســتان زرنــد کاندیــدا

کــرد :احیــا و تبلیــغ فرهنــگ مطالعــه؛

گام هــای مؤثــر یــاری کننــد.

شــهر پایتخــت کتــاب ایــران بــود کــه

تحقــق نهضــت کتابخوانــی در جامعــه

علیــزاده بــه فعالیــت هــای خــاص

مرحلــه نهایــی راه پیــدا کــرد و در

مســتلزم تعامــل همــه دســتگاههای

اداره کل ارشــاد در زمینــه کتابخوانــی

نهایــت بــه عنــوان شــهر دارای ایــده

فرهنگــی میباشــد و ایــن امــر ،منــوط

در طــول ســال اشــاره کــرد و گفــت:

هــای برتــر تقدیــر شــد؛ امســال ســه

بــه چنــد دســتگاه خــاص نیســت و

تعــداد کتابهــای منتشــر شــده

شــهر بــم رفســنجان و کرمــان کاندیــدا

همــه بایــد در کنــار هــم قــرار گیرنــد.

در۶مــاه نخســت امســال  ۱۶۴عنــوان

هســتند کــه بایــد طــرح هــای نوآورانــه

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

بــا شــمارگان ۲۳۲هــزار بــوده کــه ۱۸

و کیفــی ،برخــوردار از مشــارکت

اســتان کرمــان هویــت بخشــی بــه

عنــوان کتــاب کــودک و نوجــوان۱۰،

مردمــی و پشــتیبانی غیردولتــی،

کتابخوانــان ،تشــکیل باشــگاه هــا و

عنــوان دینــی ۱۲۱ ،عنــوان تألیفــی و

بومــی ،قابلیــت الگوبــرداری و قابلیــت

انجمــن هــای کتابخوانــی و اســتفاده

 ۴۳عنــوان ترجمــه اســت.

اجــرا بــرای یکســال داشــته باشــد.

از ظرفیــت مردمــی را از راههــای

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

محمدرضــا علیــزاده بــا اشــاره بــه

گســترش کتابخوانــی برشــمرد و بیــان

اســتان از تجدیــد چــاپ  25عنــوان

هفتــه کتــاب از ۲۰تــا  ۲۶آبــان گفــت:

کــرد« :آینــده روشــن بــا خانــواده

کتــاب خبــر داد و افــزود ۶۷ :ناشــر

هفتــه کتــاب فرصتــی بــرای تشــویق

کتابخــوان» عنــوان شــعار هفتــه کتــاب

فعــال در اســتان وجــود دارد کــه ۱۶نفــر

جامعــه بــه امــر کتابخوانــی میباشــد

امســال ،مــی باشــد.

آنــان زن و بقیــه مــرد؛ ضمــن آنکــه

و بایــد برنامهریــزی بــرای ترویــج

آنطــور کــه ایســنا نوشــته وی ادامــه

 ۱۴ناشــر در شهرســتانها و مابقــی

فرهنــگ مطالعــه در خانــواده ،کــودک

داد :حــدود  ۲۰دســتگاه برنامههــای

در کرمــان هســتند؛ تعــداد مؤلفــان

و نوجــوان شــود.

خــود را در  ۱۵۰عنــوان بــرای هفتــه

اســتان  ۲۰۱نفــر شــامل  ۷۸زن و ۱۲۳

مـردم سـتم دیـده میانمـار ازجملـه 14
هـزار کـودک بـی سرپرسـت ایـن کشـور
کمـک هـای نقـدی و غیـر نقـدی مـی
کند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی ریـگان
گفـت :بـا آغـاز کشـت دانـه
روغنـی کلـزا در یکصـد هکتـار از مـزارع
ایـن شهرسـتان ایـن مزیـران سـطح
کشـت نسـبت بـه سـال زراعـی قبـل
90درصد افزایش داشـته است .
مدیـرکل پیشـگیر یهای وضعـی
معـاون اجتماعی و پیشـگیری از
وقـوع جـرم قـوه قضاییـه از ورود ۱۵
میلیـون و  ۲۷۳هـزار پرونـده طـی سـال
گذشـته بـه سیسـتم قضایـی خبـر داد.
علیرضا سـاوری در شـورای پیشـگیری از
وقـوع جـرم اظهـار داشـت :شـورای
پیشـگیری اسـتان کرمـان در طـول دو
سـال گذشـته بـه لحـاظ مقایسـه عملکرد
در اجـرای برنامـه هـا و طـرح هـا جـزء
شش اسـتان برتر کشور بوده است.
معـاون گردشـگری اداره کل
میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی
و گردشـگری اسـتان کرمـان گفـت :بـا
همـکاری شـرکت هلدینـگ گردشـگری
مارکوپولـو
مدیـران

و

هواپیمایـی

تورگـردان

ترکیـش،

شـرکت

هـای

مسـافرتی اسـپانیایی زبـان بـه کرمـان
سفر خواهند کرد.

محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

راهاندازی کتابخانه دیجیتال نابینایان

طی یک ماه آینده
مدیــرکل نهــاد کتابخانههــای عمومــی اســتان
کرمــان بیــان کــرد :کتابخانــه نابینایــان اســتان

انــدازی مــی شــود.محمدجواد حســینزاده در

کــه از قبــل وجــود داشــته بــا کمــک شــرکت

نشســت خبــری بیســت و پنجمیــن دوره هفتــه

سامســونگ بازســازی و نوســازی و کتابخانــه

کتــاب جمهــوری اســامی ،گفــت :اداره کل

در زندانهای کرمان حضور دارند
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه اســتان کرمــان گفــت:
 ۲۷۷مددجــوی واجــد الشــرایط غیرعمــد در
زندانهــای اســتان تحمــل حبــس مــی کننــد کــه

بــرای آزادی آنــان بیــش  ۷۵میلیــارد ریــال نیــاز است.ســید حجــت هللا
موســوی قــوام در جلســه صلــح و ســازش زندانیــان جرایــم غیرعمــد زنــدان
مرکــزی کرمــان گفــت :ایــن جلســه پیــرو جلســات قبلــی کــه بــا نماینــدگان
کانــون هــای فرهنگــی مســاجد ،اعضــاء هیئــت امنــاء مســاجد ،ائمــه
جماعــات و رییــس ســازمان تبلیغــات اســامی شهرســتان کرمــان داشــتیم
برگــزار شد.موســوی قــوام بیــان داشــت :گذشــت در زندگــی مشــترک باعــث
اســتکام آن مــی شــود زن و شــوهر بیــش از هــر مجموعــه انســانی دیگــر
بایــد نســبت بــه هــم روحیــه بــزرگ منشــی داشــته باشــند .مدیــر نمایندگــی
ســتاد دیــه اســتان کرمــان اظهــار داشــت :یکــی از نشــانه هــای بزرگمنشــی
و کرامــت ،عفــو و گذشــت و مــدارا نســبت بــه هــم اســت.

در مهدهــای کــودک ،از دیگــر برنامههــا اســت
کــه اولیــن برنامــه در اســتان هفتــه آینــده

شــروع مــی کنیــم؛ ضمــن آنکــه باشــگاه هــای
کتابخوانــی کــودک و نوجــوان نیــز فعالیــت

دیگــری اســت و اســتان کرمــان بــا  ۲۲۰باشــگاه
در شهرســتان کرمــان ۱۳ ،باشــگاه در رفســنجان و
 ۱۱باشــگاه در بــم ،از اســتان هــای پیشــگام اســت
کــه در حقیقــت ایــن باشــگاه هــا بــه دنبــال

ترغیــب کــودکان و نوجوانــان ،مبادلــه کتــاب و
گســترش فرهنــگ هســتند.

مــرد ،تعــداد مراکــز فــروش کتــاب

بــزرگ کتــاب ( ۱۳تــا  ۱۹دیمــاه) در

 ۹۸و تعــداد چاپخانــه هــای فعــال در

روز خواجــو برگــزار مــی شــود.

ســطح اســتان ۱۸۳چاپخانــه اســت.

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه حــوزه

وی اظهــار کــرد :اداره کل فرهنــگ

ترویجــی بخــش جــزی مهمتریــن

و ارشــاد اســامی در ســه بخــش در

فعالیــت هــای وزارت فرهنــگ و

حــوزه کتــاب و کتابخوانــی و ترویــج

ارشــاد اســت ،اضافــه کــرد :چنــد

مطالعــه فعالیــت دارد؛ نظارتــی و

برنامــه شــاخص امســال برگــزار مــی

ایجابــی ،تبلیغــی و ترویجــی؛ در

شــود کــه چهارمیــن دوره انتخــاب

بخــش اول صــدور پروانــه نشــر ،صدور

شــهر پایتخــت کتــاب ایــران را کــه از

کارت اهــل قلــم بــرای نویســندگان،

ســال  ۹۳آغــاز شــده از جملــه ایــن

خریــد کتــاب از ناشــرین کــه امســال

برنامههــا

برنامــه خریــد  ۸۰میلیــون کتــاب

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

داریــم ،برپایــی نمایشــگاه ،یارانــه

اســتان کرمــان ادامــه داد :ســال

نشــر ،ارائــه تســهیالت بــرای نوســازی

گذشــته شهرســتان زرنــد کاندیــدا

و تجهیــز کتابفروش ـیها فعالیــت مــی

شــهر پایتخــت کتــاب ایــران بــود

کنــد.

کــه مرحلــه نهایــی هــم راه پیــدا کــرد

علیــزاده فعالیــت هــای تبلیغــی

و در نهایــت بــه عنــوان شــهر دارای

را شــامل برگــزاری هفتــه کتــاب

ایــده هــای برتــر تقدیــر شــد؛ امســال

کــه موقعیتــی بــرای اطــاع رســانی
اســت؛ تجلیــل از خادمــان نشــر در

کاندیــدا هســتند کــه بایــد طــرح

دو قالــب تجلیــل از فعــاالن ترویــج

هــای نوآورانــه و کیفــی ،برخــوردار

کتابخوانــی و انتخــاب کتــاب ســال

از مشــارکت مردمــی و پشــتیبانی

دانســت و گفــت :امســال بیســتمین

غیردولتــی،

قابلیــت

دوره انتخــاب کتــاب ســال در پایــان

الگوبــرداری و قابلیــت اجــرا بــرای

دی مــاه و همزمــان بــا نمایشــگاه

یکســال داشــته باشــد.

نهــاد کتابخانههــای عمومــی یکــی از دســتگاه
نقــش مســتقیم دارد .وی از مراجعــه دو

فرهنگ دوسـت دانسـت و بیـان کرد :در اسـتان

هایــی اســت کــه در زمینــه کتــاب و کتابخوانــی

اســتان کرمــان خبــر داد  .وی افــزود :ســال
گذشــته بیــش از دو میلیــون و  ۹۰۰هــزار
مراجعــه بــه کتابخانــه هــای اســتان داشــتیم
کــه در ایــن راســتا بیــش از یــک میلیــون و
 ۴۰۰هــزار کتــاب بــه امانــت رفتــه اســت

جمعآوری شد

سرپرســت اجراییــات و امــور انتظامــی شــهرداری
کرمــان از جمــع آوری  ۱۳۰متکــدی از ســطح
شــهر کرمــان در مهــر مــاه امســال خبــر داد.

علــی کــردی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۳۰نفــر متکــدی در مهرمــاه امســال از
ســطح شــهر کرمــان جمـعآوری شــده انــد ،اظهــار کــرد :از ایــن تعــداد ۸۷
نفــر اتبــاع بیگانــه بودنــد .وی بــا بیــان اینکــه اکثــر ایــن متکدیــان از ســر
چهــارراه هــا و بــازار کرمــان جمــع آوری شــده انــد ،گفــت :از ایــن تعــداد
بخــش قابــل توجهــی کــودک و نوجــوان افغانــی و پاکســتانی بودنــد.
کــردی بــا اشــاره بــه اینکــه مقابلــه بــا تکدیگــری و مبــارزه بــا آن
بهعنــوان یــک قانــون بایــد مطــرح شــود ،تصریــح کــرد :تعــداد زیــادی از
متکدیــان حرف ـهای در کرمــان ،تکدیگــری را شــغلی پردرآمــد میداننــد
کــه بایــد ســاز و کار مناســبی بــرای جلوگیــری و ممانعــت از عمــل آنهــا در
دســتور کار قــرار گیــرد.

بومــی،

مدیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومـی اسـتان،

 ۱۳۰متکدی از سطح شهر کرمان
نیروی
انتظامی

میباشــد.

ســه شــهر بــم رفســنجان و کرمــان

میلیــون و  900هــزار نفــر بــه کتابخانههــای
دیجیتــال نابینایــان طــی یــک مــاه آینــده راه

 ۲۷۷مددجوی جرایم غیرعمد
زندان

اعالم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب

شـامل

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

استان از نظر دریافت غرامت بیمه محصوالت کشاورزی در کشور
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گزیده ها

انشـعاب

10003432117834

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ایران ،استان کرمان را دومین

کرمـان را یـک اسـتان فرهنگـی بـا مردمـی

کرمـان  ۱۳۲بـاب کتابخانه عمومـی ،بیش از یک
میلیـون و  ۶۰۰هـزار جلـد کتـاب و  ۱۳۰هزار عضو

فعـال کتابخانههـای عمومـی وجـود دارد و بـه

طـور میانگیـن بـه ازای هـر  ۲۰هـزار و  ۳۷۹نفـر

یـک بـاب کتابخانـه عمومـی داریـم.

خطر نابودی خزانه ژنی
محیط زیست
محیط
زیست

معاون محیط زیست

ای خـود را در ایـن سـامانه ثبـت کنند.معـاون

اسـتان کرمـان گفت:

نظـارت و پایـش محیط زیسـت اسـتان کرمان

رهاسـازی گونـه های

ادامـه داد :شـکارچیان بعـد از ثبـت اطالعـات و

دو رگـه در حیـات

دریافت کد رهگیری به سـازمان محیط زیسـت

وحـش خلوص ژنتیکی را بهـم زده و خزانه ژنی

مراجعـه کننـد تا ثبـت نام آنها تکمیل شـود.وی

را نابـود مـی کند .مجتبی نیک طبـع اظهار کرد:

از شـکارچیان خواسـت اجـازه دهنـد حیـات

افـرادی کـه قبل از تاریخ  ۲۰مهرماه سـال جاری

وحـش در طبیعـت چرخـه خـود را طـی کنـد

دفترچه شـکارچیان گرفته اند به سـایت سامانه

و بیـان داشـت :شـکارچیانی کـه بـرای تکثیر

متمرکز محیط زیسـت و قسـمت سامانه مجوز

گونـه ای در حیـات وحـش ،گونـه ای را رهـا

شـکار و صیـد مراجعـه کـرده و اطالعـات خود را

مـی کننـد ،خلـوص ژنتیکـی را بهـم زده و

بـه روز کنند.وی افزود :اطالعاتی که شـکارچیان

خزانـه ژنـی را نابود مـی کننـد بنابراین از همه

در سـایت اداره کل محیط زیسـت وارد می کنند

شـکارچیان مـی خواهـم کـه از رهـا سـازی

مبنـای اقدامـات محیـط زیسـت اسـتان کرمان

گونـه هـای دو رگ و آسـیب دیـده در حیـات

در مورد شـکارچیان اسـت؛ بنابرایـن از این افراد

وحـش خـودداری کننـد.

درخواسـت داریـم اطالعـات دقیـق شناسـنامه

وصول  7.7میلیون چک در شهریور

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

بر اساس اعالم بانک مرکزی ،بیش از  7.7میلیون فقره چک به مبلغی
حدود  ۴۶۱هزار میلیارد ریال در شهریور  ،۱۳۹۶در کل کشور وصول شده است.

034-32117852

ایمیدرو در تامین ماشین آالت معدنی
آمادگی دارد

7

صمت

10003432117834

www.payamema.ir
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کرباسـیان تصریح کرد :با

توجـه بـه موقعیـت خود

فرصت مناسـبی بـرای صادرات

محصـوالت معدنـی و پوشـش
نیـاز منطقـه داریـم .وی ادامـه

 ۶۳۰۰بازرسی از واحدهای

صنفی در جنوب کرمان انجام
شده است

داد :خوشـبختانه با به سـرانجام

رییـس هیـات عامـل ایمیـدرو گفـت:

داریـم ،تصریـح کرد :متاسـفانه سـایه نفت

را تشـکیل داده و در تعامـل هسـتند تـا کار

بحـث تامیـن ماشـینآالت معدنـی یکـی

در اقتصاد ما سـنگین شـده و از رشـد بقیه

اکتشـافی توسـعه یابد.

از ضروریـات توسـعه ایـن بخـش به شـمار

بخشهـا کاسـته اسـت.

وی افـزود :مـا بایـد کار وسـیعی را در

مـیرود کـه در ایـن زمینه ،متاسـفانه از نظر

رییـس هیات عامـل ایمیدرو با بیـان اینکه

بخـش اکتشـاف انجـام دهیـم و البتـه در

اعتبـاری در تامین ماشـین آالت با مشـکل

بایـد از فعـاالن بخـش خصوصـی حمایـت

همیـن برنامـه  250هـزار کیلومترمربعـی

مواجـه هسـتیم ،امـا ایمیـدرو آمادگـی

کـرد ،گفـت :خوشـبختانه دولـت و وزیـر

کـه آغـاز کردیم و بـه بیـش از  400محدوده

دارد در تامیـن ماشـینآالت معدنـی ورود

صنعت ،معـدن و تجارت یکی از اصلیترین

امیدبخـش دسـت یافتیـم.

پیـدا کنـد .مهـدی کرباسـیان ،از افتتـاح

اولویتهـای کاری خـود را بـه حـوزه معـدن

رییـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در ادامـه

قریبالوقـوع سـه کارخانـه فـرآوری سـنگ

و صنایـع معدنـی اختصـاص داده و تلاش

بـا بیـان اینکـه بایـد بـه سـمت اسـتخراج،

آهـن (گندلـه و کنسـانتره) در سـنگان از

فعـاالن این بخش موجب شـده تـا جایگاه

فـرآوری و انتقـال تکنولـوژی برویـم ،گفت:

سـوی رییسجمهـوری خبـر داد و گفت :در

معـدن ارتقـا یابد.

بحـث تامیـن ماشـینآالت معدنـی یکـی

ایـن منطقـه که تا چنـدی قبـل متروکه بود

وی افـزود :سیاسـت اصلـی مـا توجـه

از ضروریـات بـه شـمار مـیرود کـه در ایـن

اکنـون  6هـزار نفـر مشـغول کار هسـتند.

بـه بخـش خصوصـی و دولـت بهعنـوان

زمینـه ،متاسـفانه از نظـر اعتبـاری در تامین

وی افـزود :امیـدوارم این آبادانی در سراسـر

حامیآنهـا اسـت و تاکیـد مـا بـر فعالتـر

ماشـین آالت با مشـکل مواجه هستیم ،اما

مناطـق معدنخیز کشـور اتفـاق بیافتد.

شـدن بخـش خصوصـی و ارائـه راهکارهای

ایمیـدرو آمادگی دارد در تامین ماشـینآالت

کرباسـیان ادامـه داد :معادن سـنگان باالی

الزم توسـط ایـن بخـش اسـت.

معدنـی ورود پیـدا کنـد.

یـک میلیارد و  200تن ذخیـره معدنی دارند

کرباسـیان گفـت :بسـیاری از معـادن در

وی افـزود :معـدن ایـن امـکان را فراهـم

ایـن در حالـی اسـت کـه در ابتـدای دولـت

اختیار بخش خصوصی اسـت ،امـا در حوزه

میسـازد کـه سـهم  16درصـدی در تولیـد

یازدهـم حجم ذخایر حـدود  900میلیون تن

اکتشـاف کـه حوزه پرریسـکی اسـت دولت

ناخالـص داخلی پیدا کنـد که ما برای تحقق

بود و با اکتشـافات بیشـتر ذخایر آن باز هم

بهطـور جـدی ورود کـرده و نـگاه ویـژهای

آن بایـد بـه بحـث اکتشـاف ،بهرهبـرداری با

افزایـش مییابد.

دارد و ایمیـدرو و سـازمان زمینشناسـی

حفظمحیـط زیسـت بیشـتر توجـه کنیم.

وی بـا بیـان اینکه مـا از تکنولـوژی روز دنیا

و اکتشـافات معدنـی حسـب دسـتور وزیـر

رییـس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگر

در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی فاصلـه

صنعـت ،معدن و تجارت ،کارگروه مشـترکی

سـخنان خـود گفـت :صنـدوق بیمـه معدن

رسـیدن برجـام ،صـادرات مواد
معدنـی چنـد برابـر شـده و بـه

اروپـا ،آسـیا و کانـادا صـادرات

داشـتیم در حالـی کـه بخـش
مسـکن ما طی چند سـال اخیر
رونقی نداشـت.

سیمان ممتازان  10ساله شد

یکـی از واحدهـای بنیـادی مـا محسـوب
میشـود .دردولـت دهـم سـرمایه آن 10
میلیـارد تومـان بـود کـه در دولـت یازدهـم
بـه  110میلیـارد تومـان افزایـش یافـت.
همچنیـن صنـدوق بیمـه بـا بانکصنعـت و
معـدن تفاهـم کرده تا سـرمایه خـود را  3تا
 4برابـر کنـد .صنـدوق بیمه بهعنـوان حامی
فعـاالن معدنـی ،از فعـاالن معدنـی کوچک
و متوسـط حمایـت میکنـد .وی ادامـه
داد :جـذب سـرمایهگذاری خارجـی از دیگر
اولویتهـای ما محسـوب میشـود ،چرا که
بخـش معـدن سـرمایهپذیری باالیـی دارد.
البتـه بخـش خصوصی هـم بایـد در جذب
سـرمایهگذاری خارجـی همـت کنـد.

خـود افـزود :امیدواریـم سـازندگی و
بالندگـی همچنـان پـر خیـر و برکـت

حـدود یـک دهـه پیـش در چنیـن

ایـن صنعـت گفتـه کارخانـه سـیمان

روزهایـی جمعـی از کرمانیهـای

ممتـازان در ایـن  10سـال بـا هدایـت

خیراندیـش و نیککـردار گـرد هـم

و حمایـت هیـات مدیـره محتـرم

آمدنـد و سـنگ بنـای صنعتـی را

و تلاش دسـته جمعـی مدیـران،

پایهریـزی کردنـد کـه امـروز جـدای

مهندسـین ،تکنسـین هـا ،کارمندان و

از اینکـه ایـن چتـر خیرخواهـی بـر

کارگـران عزیز و زحمت کش ،در واحد

زندگـی تعـدادی از هموطنـان سـایه

هـای صـف و سـتاد ،بالنـده گردیده و

آرامش گسـترانده ،اقتصاد اسـتان نیز

هـم اکنـون علاوه بـر تامیـن بخـش

از ایـن شـجره سـهم میبـرد و ایـن

مهمـی از نیاز سـاخت و سـاز اسـتان،

صنعت سـیمان ممتازان بـود .محمد

منبع معشـیت و تامین هزینه زندگی

ربانـی مدیـر عامـل سـیمان ممتـازان

صدهـا خانـواده در داخـل و خـارج از

در پیامـی بـه مناسـبت ده سـالگی

شـرکت مـی باشـد .وی در ادامه پیام

توسـعه یافتـه و سـیمان ممتـازان
همـواره بـزرگ و بزرگتر شـود و سـایه
خود را بر سـازندگی اسـتان و اشتغال
جوانـان ایـن مـرز و بـوم گسـترش
دهد.اینـک ضمـن سـپاس بـه درگاه
خداونـد و آرزوی سلامتی و توفیـق
بـرای بنیـان گـذران و سـهام داران
شـرکت ،از همراهـی هـا و زحمـات
همـه مدیـران ،روسـا ،سرپرسـتان،
مسـوولین و کارگـران عزیـز و زحمـت
کش خانواده بزرگ سـیمان ممتازان،
کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم.

رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان گفــت :در  ۶ماهــه
ســال جــاری  ۶هــزار و  ۳۰۰بازرســی از واحدهــای صنفــی و خدماتــی در
جنــوب کرمــان صــورت گرفتــه اســت و ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
جنــوب کرمــان رتبــه دوم کشــوری را در حــوزه بازرســی و نظــارت کســب
کــرده اســت.
محمــود اسکندرینســب در جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت :براســاس
ســنجش و ارزیابــی عملکــرد انجــام شــده توســط ســازمان حمایــت
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان ،ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
جنــوب کرمــان طــی شــش ماهــه اول ســال جــاری توانســته رتبــه دوم را در
حــوزه بازرســی و نظــارت در ســطح کشــور کســب کنــد.
وی پایــش بــازار ،جلوگیــری از اخــال نظــم بــازار و رســیدگی بــه تخلفــات
را از اهــم مــوارد انجــام شــده در حــوزه بازرســی ایــن ســازمان دانســت
و تصریــح کــرد :متوســط تعــداد واحدهــای بازرســی شــده توســط هــر
تیــم بازرســی طــی یــک روز کاری ،درصــد شناســایی واحدهــای متخلــف
اســتان ،درصــد کشــف تخلــف ،ســهمیه تخلــف هــر واحــد متخلف،درصــد
ســایر تخلفــات کشــف شــده بــه اســتثناء تخلــف عــدم درج قیمــت بــه
کل تخلفــات از مهمتریــن شــاخصهایی اســت کــه واحدهــای اســتانی بــر
اســاس آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد.
رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان افــزود :طــی
شــش ماهــه ســال جــاری  6هــزار و  300بازرســی از واحدهــای صنفــی و
خدماتــی در جنــوب کرمــان صــورت گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از  480پرونــده تخلــف در شــش ماهــه نخســت
ســال جــاری تشــکیل و بــرای ادامــه مراحــل قانونــی بــه مراجــع مربوطــه
ارســال شــده اســت گفــت :بیشــترین تخلفــات در حــوزه کاال اســت.

اقتصاد مسکن تهران  ۱۰درصد بزرگتر شده است قشم و ماکو در صدر میزان سرمایه گذاری خارجی
مقایســه شــاخص قیمــت مســکن و ارزش کل

دیگــر ارزش کل معامــات  ۴۱هــزار و  ۶۲۰میلیــارد

معامــات شــهر تهــران در هفــت ماهــه امســال نشــان

تومــان بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

میدهــد گــردش مالــی ایــن بخــش  10.1درصــد نســبت

 16.8درصــد افزایــش یافتــه اســت.

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت.

ایــن اعــداد حاکــی از آن اســت کــه صرفنظــر از رشــد

بــر اســاس اعــام دفتــر برنامهریــزی و اقتصــاد

قیمــت مســکن کــه براســاس ایــن آمــار هنــوز1.5

مســکن ،در هفــت ماهــه نخســت ســال  ۱۳۹۶قیمــت

درصــد پایینتــر از نــرخ تــورم قــرار دارد ،گــردش

مســکن شــهر تهــران  4.58میلیــون تومــان در هــر

مالــی ایجــاد شــده در بخــش مســکن  10.1درصــد

متــر مربــع بــوده کــه  6.3درصــد نســبت بــه مــدت

نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت.

مشــابه ســال  ۱۳۹۵افزایــش یافتــه اســت .از ســوی

تولید درهپکو

رونق میگیرد
تجارت

وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی
گفـت :بـا پیگیریهـای صـورت
گرفتـه قطعا تولید در هپکو به مانند
آذرآب رونـق میگیرد.علـی ربیعـی

در حاشـیه جلسـه شـورای اداری مشـترک شهرسـتانهای
فراهان ،تفرش و آشـتیان که در شهرسـتان فراهان برگزار شـد،
در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد :در ابتـدای رونـد رسـیدگی به
شـرایط شـرکت هپکـو سـعی بـر پرداخـت معوقـات و حقوق
کارگـران بـود کـه بـه انجـام رسـید و امـروز درصـدد تامیـن و
اختصـاص منابع مالـی به خریداران و شـرکتهای بزرگ برای
ثبـت سـفارش و خریـد تجهیـزات از هپکو هسـتیم.

سهم  ۲۰درصدی ایران از
بازار صنایع غذایی روسیه
خبر

نایـب رییـس خانـه صنعـت ایـران
از تعییـن سـهم  ۲۰درصـدی ایـران
از بـازار صنایـع غذایـی روسـیه خبـر

داد .کریمـی تفرشـی در نشسـتی اظهـار کـرد :در سـال
 ۲۰۱۶سـهم ایـران از رقـم سـه میلیـارد دالری واردات
حـدود  ۱۸تـا  ۲۰میلیـون دالر بـود ،امـا پیشبینـی
میشـود ایـن رقـم در سـال جـاری میالدی از مـرز چند
صـد میلیـون دالر بگـذرد.وی با اشـاره به توافقـات اخیر
دو کشـور ایـران و قطـر در تعییـن سـهم  ۲۰درصـدی
ایـران از بـازار صنایـع غذایی روسـیه ،افـزود :این میزان
صـادرات معـادل  ۳۰میلیـارد دالر در سـال خواهـد بـود.

میــزان ســرمایهگذاری خارجــی در هفــت منطقــه آزاد

دو ،صفــر ،دو ۷۳ ،و دو هــزار و  6میلیــون دالر جــذب

در ســال  ۱۳۹۵معــادل ســه هــزار و  103میلیــون

ســرمایه گــذاری خارجــی داشــته اســت .در منطقــه

دالر بــوده کــه ایــن رقــم بــا توجــه بــه ســرمایهگذاری

آزاد چابهــار نیــز میــزان ســرمایهگذاری خارجــی طــی

خارجــی هــزار و  291میلیــون دالری در ســال ۱۳۹۴

ســا لهای  ۱۳۹۱تــا  ۱۳۹۵بــه ترتیــب معــادل صفــر،

رشــدی معــادل  41.6درصــد داشــته اســت .میــزان

 ۸ ،۳۸ ،5و  ۱۴میلیــون دالر بــوده اســت .همچنیــن

ســرمایهگذاری خارجــی در منطقــه آزاد کیــش بــه

منطقــه آزاد انزلــی طــی پنــج ســال مذکــور میــزان

ترتیــب از ســال  ۱۳۹۱تــا  ۱۳۹۵معــادل  ،۳۰صفــر،

ســرمایهگذاری خارجــی برابــر بــا صفــر ،صفــر ،صفــر،

صفــر ۳۳ ،و  ۱۰۴میلیــون دالر بــوده اســت .همچنیــن

 ۱۳و  ۴۰میلیــون دالر داشــته اســت.

منطقــه آزاد قشــم بــه ترتیــب طــی ســا لهای مذکــور

امکان ذخیرهسازی ۸

میلیون تن گندم
تجارت

شمشآلومینیوم

عضـو هیات مدیـره خانه صنعت،
معـدن و تجـارت ایـران بـا بیـان
اینکـه

امـکان

صادرات بدون عوارض

ذخیرهسـازی

آلومینیوم

رییــس ســندیکای آلومینیــوم،
بــا بیــان اینکــه صــادرات
شــمش آلومنیــوم از ســوی

هشـت میلیـون تـن گنـدم وجـود دارد ،گفـت :یارانـه نـان

تولیدکننــدگان داخلــی ،بــدون هیچگونــه عوارضــی

بایـد خـرج بهبـود زمینهـای زراعـی شـود ،تـا درآمـد

صــورت مــی گیــرد ،گفــت :مــواد اولیــه کافــی در

کشـاورزان بهبـود یابـد .عضـو هیـات مدیره خانـه صنعت،

اختیــار تولیدکننــدگان قــرار نمــی گیــرد .هوشــنگ

معـدن و تجـارت ایـران افزود :وابسـتگی بـه واردات گندم

گــودرزی وگفــت :اکنــون صنایــع پاییــن دســتی

اصلا توصیـه نمیشـود؛ بلکـه بـا توجـه بـه زمیـن هـای

بایــد بــا قیمــت بــاال ،آلومنیــوم را از تولیدکننــدگان

زراعـی و زیرسـاخت هـای کشـاورزی کـه در کشـور وجـود

خریــداری کــرده و متاســفانه محصولــی گــران را

دارد ،اگـر رسـیدگی بیشـتری بـه ایـن امـر شـود ،میتوان

تولیدکننــد کــه قابــل رقابــت بــا رقبــای خــود در ترکیــه

تولیـد گنـدم در کشـور را افزایـش داد.

نیســت.
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بوشهر

روزنامه « عسلویه »

نیروهای ماهر این استان در ساخت واحد

فارس

دوم نیروگاه اتمی خبر داد.

خراسان
جنوبی

جنوب
کرمان

کهگیلویه و
بویراحمد

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

در این صفحه برای اطالع از مهم ترین خبرهای دیگر
استانها صفحه اول برخی روزنامههای محلی را آورده ایم .

034-32117852

سال سیزدهم | شماره پیاپی  | 1035شنبه  20آبان 1396

از بکارگیری

10003432117834

روزنامه « افسانه »

از افزایش

2درصدی فوت های ناشی از سوختگی در

اصفهان

فارس خبر داد .

روزنامه «خراسان جنوبی»
به وضعیت کهن دژ طبس پرداخت.

مازندران

روزنامه «کاغذ وطن»

افزایش امنیت غذایی در جنوب خبر داد.

اصفهان خبر داد.

روزنامه « خبر شمال »

از مصرف

 490میلیون مترمکعب گاز در مهر ماه امسال

البرز

کرمانشاه

روزنامه «باختر»

از سرعت گرفتن

اجرای طرح های حوزه نفت،گاز و پتروشیمی

همدان

در این استان خبر داد.

از مخالف

بودن مدیرکل محیط زیست در زمینه دفن

سنتی زباله خبر داد.

به شرایط استثنایی تخفیف ها در بازار

روزنامه « سپهر ایرانیان»

از بیش

از  93میلیون سهم در بورس البرز خبر داد .

خبر داد.

از ضرب العجل

روزنامه «ابتکار جنوب »

روزنامه «اصفهان زیبا»

در گزارشی

قم

روزنامه «سپهرغرب»

از پتانسیل

باالی شهرستان چرداول در بخش تولید و
اشتغال خبر داد.

روزنامه « گویه »

در گزارشی به بهره

برداری فرودگاه قم تا دو سال آینده پرداخت.

مشهد

روزنامه « شهرآرا»

در گزارشی به

خسکسالی  98درصدی خراسان خبر داد .

دیوارنگاری (گرافیتی)دربندرعباس

ایرنا  -دیوارنگاری یا گرافیتی به تصویر کردن نقشها ،اشکال ،حرفها ،نشانهها ،نمادها،

الگوها و کلمهها بر روی دیوارها یا هر مکان عمومی که بتوان از آن به عنوان مکانی برای
نوشتن ،نقاشی ،کندهکاری و خطکشی کردن استفاده کرد ،گفته میشود که عموما با انگیزه
انجام می شود .این کار تقریبا در همه جای دنیا با منع قانونی مواجه است .عکس ها
دیوارنگاری در شهر بندرعباس را نشان می دهد.

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

نگاه
034-32117852
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عکس نشنال جئوگرافیک طلوع خورشید را در هوای مهآلود شهر پیونگیانگ ()Pyongyang
 15آبان  - 1369زلزله در داراب استان فارس

پایتخت کره شمالی نشان میدهد
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روزنامــه  8صبــح

در شــماره آخــر هفتــه

خــود بــه حملــه نیروهــای داعــش بــر تلویزیون
خصوصــی شمشــاد اشــاره کــرده اســت .ایــن

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

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای
رسانه های مختلف جهان را ببینید

034-32117852

آلمان

خبرگــزاری دویچــه ولــه

بــه ســخنرانی

ترامــپ در اجــاس اپــک پرداختــه اســت .ترامــپ
خواســتار همــکاری تجــاری بیشــتر بــا آســیا و

انگلستان

روزنامهفایننشیالتایمز

از اعطــای وام تضمینــی  2میلیارد دالری انگلیس

بــه شــرکت نفــت دولتــی آرامکــوی عربســتان

حملــه یــک کشــته و  25زخمــی برجــای

اقنانوســیه بــه شــرط تعامــل بهتــر شــده اســت.

خبــرداده اســت .ایــن وام بــه امیــد عرضــه ســهام

گذاشــت.

ترامــپ و پوتیــن در اپــک دیــدار مــی کننــد.

ایــن شــرکت در بــورس لنــدن اعطــا شــده اســت.

خبرگــزاری فرانــس24

بــه مذاکــره

جــدی امانوئــل ماکــرون رئیــس جمهــور
فرانســه بــا بــن ســلمان پادشــاه عربســتان

بیروت

االخبــار

تیتــر یــک خــود را بــه دولــت

آینــده لبنــان و خانــواده حریــری اختصــاص
داده اســت و از ســعد حریــری بــه عنــوان

پیرامــون ایـران ،لبنــان و یمــن پرداختــه اســت.

ســعد اول یــاد کــرده اســت.

در مهمتریــن

خبرگـزاری اســپوتنیک

چین

خبرگــزاری شــین هــوا

بــه دیــدار

نخســت وزیــر ایــن کشــور بــا دونالــد ترامــپ

در کاخ مــردم چیــن در  9نوامبــر اشــاره کــرده
اســت .دوطــرف تقویــت همــکاری هــا را
خواســتار شــدند.

آمریکا

انگلستان

خبرگــزاری ســی ان ان

خبــر خــود بــه ســخنرانی ترامــپ در اپــک
پرداختــه اســت .ترامــپ خواســتار تعامــل بهتر

نیز به گفتــه های

روسیه

ترامــپ در اپــک اشــاره کــرده اســت .اســپوتنیک

همپنیــن بــه بررســی مــاده  50معاهده لیســبون

انگلستان

هفتــه نامــه اکونومیســت

روی جلــد

خــود تیتــر زده اســت« :آینــده آمریــکا بــه عنــوان
یــک قــدرت جهانــی در خطر اســت» .اکونومیســت

تجــاری بــا آســیا و اقیانوســیه اســت .او اولین

پیرامــون خــروج از اتحادیــه اروپــا پرداختــه

بــه تصفیــه شــاهزادگان ســعودی در عربســتان نیز

ســخنران اجــاس اپــک بــود.

اســت« :برگزیــت غیرقابــل برگشــت اســت».

پرداختــه اســت.

روزنامـه انگلیسـی گاردیـن

به درخواسـت

مقامـات اتحادیـه اروپـا از تـرزا مـی ،نخسـت
وزیـر انگلیس مبنی بر تسـریع در روند مذاکرات

اروپا

یورونیـوز

بـا تیتـر « سـخنگوی پارلمـان

کاتالونیـا شـب را در زنـدان سـپری کـرد » بـه

ماجـرای بازداشـت کارمن فـورکادل در روز پنج

انگلستان

خبرگـزاری رویتـرز

بـه ارائـه طـرح جدیـد

مالیاتـی توسـط نماینـدگان جمهوریخـواه سـنا
اشـاره کـرده اسـت .در ایـن طـرح بـه کاهـش

برگزیـت پرداختـه اسـت .اتحادیه اروپـا خواهان

شـنبه پرداختـه اسـت .فـورکادل بـرای آزادی

مالیـات بـر درآمـد دولـت و بـر املاک تاکیـد

پیشـرفت فـوری در مذاکرات اسـت.

بایـد 150هـزار یـورو ضمانـت بدهد.

شـده اسـت.

انصاریفرد بهترین مهاجم فعلی المپیاکوس

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

یک رسانه معتبر ورزشی یونان با بررسی وضعیت مهاجمان المپیاکوس از کریم
انصاریفرد به عنوان بهترین بازیکن خط حمله این تیم آتنی یاد کرد.

034-32117852

درآمد میلیاردی سامانه هواداری

حـدود یـک میلیـون و  100هـزار هـوادار 800هـزار عضو با

سرخابیها به جیب چه کسی میرود؟

این سـامانه قطـع ارتباط کرده باشـند ،اکنـون در بدترین

پیشبینـی بایـد ایـن سـامانه حـدود  300هـزار نفر عضو

چهـار ماه اسـت که سـامانه هـواداری

دریافـت کمکهـای مالـی هـواداران

پیامکـی سـرخابی بـا باشـگاهها قطع

از طریـق پیامـک درصـد موثـری

هـواداری ارسـال میکردنـد تـا روزانـه

همـکاری کـرده اسـت .یـک سـوال:

از درآمـد حاصلـه را بـه نفـع خـود و

حداقـل  200تومـان از حسـاب آنهـا

پـول روزانـه کسـر شـده از هـواداران

اپراتـور همـراه اول برداشـت کنـد و

کسـر شـده و به حسـاب این شـرکت

بواسـطه ایـن سـامانه در ایـن چهـار

مابقـی درآمـد را بـه سـرخابیهای

تبلیغاتـی واریـز شـود .طبـق آخریـن

مـاه بـه جیـب چـه کسـی مـیرود؟

پایتخـت بدهـد امـا با گذشـت نزدیک

برآوردهـا در روزهـای اوج همـکاری

ان طـور کـه ایسـنا نوشـته مهرمـاه

بـه دو سـال از ایـن قـرارداد ،باشـگاه

دو طـرف سـامانه هـواداری باشـگاه

سـال  94شـرکتی تحت عنـوان "نگاه

پرسـپولیس و شـرکت مذکـور بـا

پرسـپولیس چیـزی حـدود  600هـزار

پـردازان امیـن سـیما کیـش" بـا عقد

یکدیگـر دچار مشـکل شـدند تـا اینکه

عضـو داشـته اسـت و در باشـگاه

قـراردادی بـا باشـگاههای اسـتقالل

در نهایـت پرسـپولیس حاضـر بـه

اسـتقالل هـم حـدود  500هـزار نفـر

و پرسـپولیس تعهـد داد تـا در قبـال

تمدیـد و ادامـه قـرارداد مذکـور نشـد.

عضـو بودهانـد.

انجـام کارهای تبلیغاتـی و همین طور

طبـق همـکاری دو طـرف ،هـواداران

بـا یـک حسـاب سرانگشـتی میتوان

فروش هفت میلیون دالری سامان

هـوادارسـرخابی داشـته باشـد .هوادارانـی کـه نادانسـته

هنـوز هم روزانه مبلغ  200تومان از حسابشـان برداشـت

میشـود و بـه جیب آقایان میرود.با یک حسـاب سـاده
هفـت میلیـارد و  200میلیـون در طـی چهار مـاه این 300

هـزار نفر پـول به این سـامانه دادهانـد .پولی که هـوادران
نادانسـته از حسابشـان همچنـان بـه امیـد کمـک بـه
اسـتقالل و پرسـپولیس کم میشـود.

گفـت یـک میلیـون و  100هـزار نفـر
حداقـل روزی  200تومـان بـه حسـاب

اکنـون حـدود چهار مـاه از زمان پایان

شـرکت نـگاه پردازانـه امیـن سـیمای

قـرارداد شـرکت تبلیغاتـی مذکـور و

کیـش واریـز میکردنـد .یعنـی ایـن

باشـگاههای اسـتقالل و پرسـپولیس

شـرکت باید چیـزی حـدود  6میلیارد

میگـذرد و در ایـن بیـن کسـی دقیقا

و  600میلیـون تومـان در مـاه پـول به

نمیدانـد کـه پـول کسـر شـده از

حسـابش واریـز میشـد تـا بـا کسـر

حسـاب هـواداران سـرخابی عضو این

درصـد حـدود  50درصـدی مابقی را به

سـامانه در ایـن  4مـاه بـه جیـب چه

حسـاب باشـگاهها واریـز کنـد.

کسـی رفته اسـت؟

اگـر قـرارداد دو سـاله ایـن شـرکت را

اگـر

هـم در نظـر بگیریـم 158 ،میلیـارد و

سـرخابیها بـا سـامانه از ایـن حـدود

 400میلیـون تومـان درآمـد حاصلـه

یـک میلیـون و  100هـزار هـوادار 800

بـوده کـه  50درصـد آن بـه باشـگاهها

هـزار عضـو بـا ایـن سـامانه قطـع

و مابقـی در حسـاب اسپانسـر باقـی

ارتباط کرده باشـند ،اکنـون در بدترین

میمانـد.
اینکـه ایـن همـه درآمد چگونـه و چرا

 300هـزار نفـر عضـو هـوادار سـرخابی

بایـد نصیب یک شـرکت واسـط شـود

داشـته باشـد .هوادارانی که نادانسـته

موضوعـی اسـت کـه بایـد مدیـران

هنـوز هـم روزانـه مبلـغ  200تومـان از

پرسـپولیس و اسـتقالل و حراسـت

حسابشـان برداشـت میشـود و بـه

وزارت ورزش و نهادهـای نظارتـی

جیـب آقایـان مـیرود.

پدیده 2-2فوالد

سایپا  ۲-0پرسپولیس
تراکتورسازی  0-0ذوب آهن
سپاهان ۱-0پیکان
استقالل  0-۲نفت تهران
پارس جنوبی جم  1-3سپیدرود رشت
استقالل خوزستان  1-2سیاه جامگان
صنعت نفت آبادان  1-0گسترش فوالد

برنامه بازی های لیگ برتر

آسیایی ماندند

گسترش فوالد  -استقالل خوزستان
پیکان  -صنعت نفت آبادان
دوشنبه  29آبان 1396
سپیدرود رشت  -ذوب آهن
سپاهان  -تراکتورسازی
سیاه جامگان  -استقالل
نفت تهران  -سایپا
فوالد  -پارس جنوبی جم
پرسپولیس – پدیده

هفته سیزدهم

جمعه  3آذر 1396
تراکتورسازی  -سپیدرود رشت
پدیده  -نفت تهران
استقالل خوزستان  -پیکان
صنعت نفت آبادان  -سپاهان
شنبه  4آذر 1396
پارس جنوبی جم  -پرسپولیس
سایپا  -سیاه جامگان
ذوب آهن  -فوالد
استقالل  -گسترش فوالد

هفته چهاردهم

پنجشنبه  9آذر 96
پیکان تهران  -استقالل تهران
فوالد خوزستان  -سپیدرود رشت
فوالد مبارکه سپاهان  -استقالل خوزستان
گسترش فوالد تبریز – سایپا تهران

وزارت ورزش و جوانــان

و مذاکــره و پیگیــری فدراســیون فوتبــال ،بــا

جمعه  10آذر 96

اعــام کــرد کــه ســه

پرداخــت و تعییــن تکلیــف بدهــی هــا و تامیــن

سیاه جامگان مشهد – پدیده خراسان

ســهمیه ایــران در لیــگ

مــدارک و اســناد مســتند بــرای ارســال بــه

نفت تهران  -پارس جنوبی جم

کنفدراســیون فوتبــال آســیا ،مجــوز حرفهایگــری

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

خــود را بــرای حضــور در مســابقات فصــل آینــده

پرسپولیس  -ذوب آهن اصفهان

ســتاره دوملیتــی و

بخــش مهاجمــان برتــر فصــل ســامان قــدوس

جدیــد فوتبــال ایــران

(اوسترســوند) کال هولمبــرخ (نورکوپینــگ) و

ســرانجام مــزد بــازی

مارکــوس روزنبــرگ (مالمــو) انتخــاب شــده

هــای خــوب خــود در

بــود کــه در پایــان آرا جمــع آوری شــده ســامان

قهرمانــان آســیا حفــظ

یــک فصــل گذشــته را گرفــت و عنــوان بهتریــن

قــدوس بــا کســب  46درصــد آرای هیئــت

شــده اســت امــا در ایــن میــان هنــوز خبــری

فوتبال

از

قطـع

همـکاری

پیشبینـی بایـد ایـن سـامانه حـدود

فوتبال

نتایج هفته یازدهم لیگ برتر

چهارشنبه  24آبان 1396

پاسـخگوی آن باشـند.

پـس

جدول

هفته دوازدهم

پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی

قدوس قطعی شد
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اگـر پـس از قطـع همکاری سـرخابیها بـا سـامانه از این

بایـد عـددی را بـه یـک سـامانه
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هفته پانزدهم

مهاجــم لیــگ ســوئد را بــه خــود اختصــاص

داوران بــه جایــزه ارزشــمند بهتریــن مهاجــم

از وضعیــت نفــت تهــران در دســت نیســت.

لیــگ قهرمانــان آســیا بدســت آوردنــد .ایــن اتفاق

داد .در مراســمی کــه در اســتکهلم برگــزار

فصــل فوتبــال ســوئد دســت پیــدا کــرد.

پایــگاه خبــری ورزش و جوانــان بــه اعــام

در حالــی افتــاد کــه در حــدود چهــار ســاعت تــا

سه شنبه  14آذر 96

شــد اتحادیــه فوتبــال ایــن کشــور بــا معرفــی

نکتــه جالــب ایــن کــه جایــزه ســامان قــدوس را

خبــری پرداخــت کــه در یکــی دو مــاه اخیــر ذهــن

پایــان زمــان ارســال مــدارک از ســوی باشــگاه

پارس جنوبی جم  -سیاه جامگان مشهد

برترینهــای فصــل  2017 - 2018لیــگ برتــر

گراهــام پوتــر ،ســرمربی انگلیســی اوسترســوند

هــواداران مربــوط بــه ســه تیــم پرطرفــدار کشــور

هــای ایرانــی بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا باقی

ذوب آهن اصفهان  -نفت تهران

فوتبــال ســوئد از ســامان قــدوس ســتاره دو

دریافــت کــرد؛ چــون مهاجــم ایرانــی بــا توجــه

را بــه خــود مشــغول کــرده بــود .ایــن رســانه

مانــده اســت و بــه همیــن دلیــل  16تیــم لیــگ

استقالل خوزستان  -صنعت نفت آبادان

ملیتــی جدیــد ایــران و باشــگاه اوسترســوند

بــه حضــور در اردوی تیــم ملــی ایــران در

اعــام کــرد بــا توافــق و حــل مشــکالت مــد نظــر

برتــری در آخریــن زمــان هــای ارســال مــدارک

سایپا تهران – پیکان تهران

بــه عنــوان بهتریــن مهاجــم یــک ســال گذشــته

اتریــش فرصــت شــرکت در ایــن مراســم را

کنفدراســیون فوتبــال آســیا ،تیــم هـای اســتقالل،

مــورد نیــاز قــرار دارنــد .نکتــه جالــب توجــه در

چهارشنبه  15آذر 96

نــام بــرد و تندیــس ایــن عنــوان را بــه ایــن

پیــدا نکــرده بــود؛ گرچــه مســئوالن برگــزاری در

پرســپولیس و تراکتورســازی با پرداخــت و تعیین

رابطــه بــا اعــام ایــن خبــر اینکــه هیــچ اثــری

سپیدرود رشت  -پرسپولیس

بازیکــن اعطــا کــرد.

ســالن بــا پخــش فیلــم مصاحبــه ایــن بازیکــن

تکلیــف بدهیهــا و تامیــن مــدارک و اســناد

از باشــگاه نفــت تهــران دیــده نمــی شــود .ایــن

تراکتورسازی تبریز  -فوالد خوزستان

اتحادیــه فوتبــال باشــگاهی ســوئد چنــد روز

در پــی کســب ایــن عنــوان نظــرات او را بــه

مســتند بــرای فدراســیون فوتبــال تاییدیــه الزم

باشــگاه کــه در مــاه هــای اخیــر دچــار مشــکالت

پدیده خراسان  -گسترش فوالد تبریز

قبــل نامزدهــای عناویــن مختلــف در فوتبــال

گــوش حاضــران رســاندند.

بــرای حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا را دریافــت

حاشــیه ای فراوانــی شــده ،اخیــرا در دوران اوج

استقالل تهران – فوالد مبارکه سپاهان

کردنــد .ایــن ســه تیــم بــا حمایــت گســترده

مشــکالت خــود بــه ســر مــی بــرد.

ایــن کشــور را معرفــی کــرده بــود کــه در

نتایج هفته یازدهم لیگ یک

ملوان بندرانزلی  0-2ماشینسازی تبریز

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

افتخارات آندرا پیرلو به بهانه خداحافظی

راهآهن تهران  1-1ایرانجوان بوشهر

وی از دنیای فوتبال

شهرداری تبریز  0-0آلومینیوم اراک
گلگهر سیرجان  0-0خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران  1-3مس رفسنجان
مس کرمان  1-3صبای قم
اکسین البرز  2-2بادران تهران

هفته دوازدهم

سه شنبه  16آبان 1396
ماشینسازی تبریز  -شهرداری ماهشهر
مس رفسنجان  -برق جدید شیراز 

صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار
این پست تولد  39سالگی علی کریمی بهترین

بازیکن سال آسیا در سال  2004را تبریک گفت

ایکر کاسیاس به عنوان برنده جایزه پای طالیی
سال  2017انتخاب شد

صبای قم  -اکسین البرز
نفت مسجدسلیمان  -مس کرمان
بادران تهران  -نساجی مازندران
آلومینیوم اراک  -گلگهر سیرجان
خونه به خونه مازندران  -راهآهن تهران
ایرانجوان بوشهر  -شهرداری تبریز
فجر سپاسی شیراز  -ملوان بندرانزلی
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آیا می دانید
آیــا مــی دانیــد اگــر  ۳قــاره آســیا

طالع بینی روز
فروردیـن :شـما امـروز در حالی که در مورد احساسـات خود با

و آمریــکا و آفریقــا را بــه هــم وصــل

افـراد دیگـر صحبـت میکنید اعتقاد دارید که نسـبت به همیشـه

کنیم ایران در مرکز جهان است؟

عمیقتـر هسـتید و نمیتوانیـد غیـر از فعالیتهـای مثبـت کار

آیــا مــی دانیــد فرشــته هــا بــا
ســرعت نــور حرکــت مــی کننــد و
زمان بر آنها کند می شود؟
آیــا مــی دانیــد انســان در ســال
 ۳۰۰۰قــد متوســط  ۲متــر و  ۱۲۰ســال
عمــر و پوســت قهــوه ای خواهــد
داشت؟
آیــا مــی دانیــد وزن  ۱قاشــق
چایخــوری از ســیاه چالــه هــا ۲
میلیارد تن است؟
آیــا مــی دانیــد یــك ســیاهچاله
در كهكشــان را ه شــیری اســت کــه هــر
ثانیه  ۱۰۰۰بار دور خود میچرخد؟
آیــا مــی دانیــد ضریــب هوشــی
انســان هــای معمولــی بیــن  ۸۵تــا
 ۱۰۵است؟

دیگری انجام دهید.

اردیبهشـت:

امـروز یـک فـرد پرهیجـان و پرشـور و نشـاط

ی داشـته باشـد ،شـاید
میتوانـد در زندگیتـان نقـش خیلی مهم 
شـما در ابتدا سـعی کنید که از او دور شـوید ،اما نیازی به فاصله
گرفتن نیست.

خـرداد :فعالیتهـای منظـم یکسـان و یکنواخـت روزانـه کـه

اغلـب شـما را خسـته و حتـی گاهـی اوقات بـی انگیـزه میکند،
امروز به نظرتان خوب و عالی هستند.

تیـر :انـرژی خالقانه شـما امـروز در حال تمام شـدن اسـت ،اما

هنـوز خـوب اسـت که بفهمید چـه کاری قرار اسـت انجـام دهید.
هـرکاری را که شـروع کردیـد ،خیلی محافظه کارانـه و پیرو اصول
عمل نکنید.

مـرداد :شـاید افـراد دیگر فکر کنند که شـما را میشناسـند ،اما
امـروز حتی دوسـتان صمیمی و یـا خانوادهتان نیز شـاید نتوانند

کامالً احساساتتان را درک کنند.

شـهریور :شـما امـروز میتوانیـد همراه بـا فردی که دوسـتش

آیــا مــی دانیــد هــر تــار مــوی

داریـد موفقیتهـای بیشـتری کسـب کنیـد ،امـا الزمـه ایـن

انســان مــی توانــد تــا وزن  ۱۰۰گــرم

موفقیتهـا این اسـت کـه روی کارهای خودتان نیـز برنامه ریزی

رشد کند؟
آیــا مــی دانیــد بلندتریــن مــوی
سر دنیا  ۶متر است؟
آیــا مــی دانیــد وزن مــوی ســر
هــر فــرد در طــول عمــرش بــا وزن ۲
فیل آفریقایی برابر است؟
آیــا مــی دانیــد چشــم انســان
معــادل یــک دوربیــن  ۱۳۵مــگا
پیکسل است؟
آیــا مــی دانیــد ســریعترین
عنکبوت دنیــا دارای ســرعت  ۱۶کیلومتر
در ساعت است که در افریقاست؟
آیــا مــی دانیــد یــک انســان نهایتــا
میتوانــد بــا ســرعت  ۳۵کیلومتــر در
ساعت بدود؟
آیــا مــی دانیــد نوعــی عنکبــوت
میتوانــد  ۳۰۰برابــر وزنــش را بلنــد
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برای موفق شدن از سه مرحله باید گذشت:
ابتدا مورد تمسخر واقع می شوی سپس با خشونت به مخالفت با تو میپردازند
سرانجام به تو ایمان میآورند.
آرتور_شوپنهاور

034-32117852

فینگرفود فلفل با ذرت
مواد الزم

قسـمت بعـدی که اختیاری اسـت پیچیـدن کالباس

فلفل هالوپینو بزرگ  12عدد

سـرخ شـده دور فلفلهاسـت .فینگرفودها بعـد از ۲۰

بیکن بوقلمون  6عدد

دقیقـه پخـت در فـر آمـاده میشـوند .میتوانیـد

آرد ذرت  4/1پیمانه

فینگرفـود فلفـل با ذرت را بـرای مهمانیهای مختلف

پنیر چدار رنده شده  1پیمانه

تهیه و سرو کنید.

ذرت  1پیمانه

طـرز تهیـه :ابتدا فـر را با دمـای  ۲۰۰درجه سـانتیگراد

تخم مرغ  1عدد

روشـن کنید و بگذارید گرم شـود .روی یک سینی فر

ماست چکیده ساده  2/1پیمانه

فویـل آلومینیومـی بکشـید .و فویل را بـا کمی روغن

روغن زیتون  1قاشق غذاخوری

چرب کنید.

نمک و فلفل به مقدار کافی

تخـم مـرغ را در کاسـه متوسـطی بشـکنید .ماسـت

پودر سیر  1قاشق چایخوری

چکیـده ،روغـن زیتون ،نمک ،فلفل ،پودر سـیر و پودر

پودر پیاز  2/1قاشق چایخوری

پیـاز را اضافـه و بـا آن مخلـوط کنیـد .پـس از آن ،آرد
ً
مجـددا هم
ذرت ،پنیـر چـدار و ذرت را اضافـه کنیـد و

فینگرفودهـا این روزها طرفداران زیـادی پیدا کردند و
ً
حتمـا انـواع و اقسـام آنهـا را دیده اید .فلفل شـکم

بزنیـد .فلفلهای هالوپینو را از وسـط به صورت طولی

پـر یکـی از ایـن غذاهـای لقمـهای خوشـمزه اسـت.

نصـف کنیـد و تخمهـای آنهـا را به طـور کامل خارج

فینگرفـود فلفل بـا ذرت خیلی راحت و بدون دردسـر

کنید.

تهیه میشـود و در مجموع نیم سـاعت بیشـتر وقت

داخـل فلفلهـا را بـا مخلـوط آرد ذرت پر کنیـد .البته

شـما را نمیگیرد .فقط باید مخلوطی از آرد ذرت ،ذرت

بیـش از حـد آنهـا را پـر نکنیـد .هـر کـدام از

و پنیـر چـدار تهیه کنیـد و آن را داخل فلفلها بریزید.

کالباسهـای بیکـن را بـه طـور طولـی نصـف کنیـد.

کرده و حساب باز کنید.

مهـر .:ایدههـای نـاب و تـازه تـان در محـل کار دوسـتانتان را

آنهـا را در اندکـی روغـن سـرخ کنیـد و دور هر فلفل
شـکم پـر یـک نصـف بیکـن بپیچیـد .سـعی کنیـد
طـوری ایـن کار را انجام دهید که انتهـای کالباس زیر
فلفـل قـرار بگیرد .فلفلها را به مـدت  ۲۰دقیقه در فر
قـرار دهیـد .در آخـر هم  ۴–۳دقیقه شـعله روی فر را
روشـن کنیـد تا روی فلفل برشـته شـود .البتـه زمان
ً
حتما
دقیـق بسـتگی به شـعله فـر شـما دارد .پـس
مراقـب باشـید و در ایـن چنـد دقیقـه آخـر چشـم از
فلفلها بردارید تا نسوزند.

سودوکو شماره 1035

شـگفت زده خواهد کرد ،چرا که شـما امروز قالبها را شکسـتهاید
و ظاهر ًا دیدگاههای جدیدی به دست آوردهاید.
آبـان :شـما امـروز خودتان تعییـن میکنید که برنامـه جدیدی

پاسخ سودوکو شماره 1034

را بـه فعالیتهـای معمولـی روزانـه خـود اضافـه کنیـد و در عمل

کردن به این ایده جدید کامالً آزاد هستید.

آذر :امـروز حتـی اگـر مجبـور بودیـد که به سـر کارتـان برگردید،
نمیتوانید در برابر وسوسههای درونیتان بی تفاوت بمانید.

دی :حتـی اگـر شـما شـغل ایدهآلـی نداشـته باشـید ،امـروز

اطرافیانتـان از تواناییتـان برای پافشـاری کردن بـر رویاهایتان

شگفت زده خواهند شد.

بهمن:شـما امـروز بـرای اینکـه در محـل کار بـرای اینکـه

وظایـف خـود را شـفاف سـازید و همچنییـن بـرای اینکـه
آزادیهـای خـود را حفـظ کنیـد ،باید به صـورت رودررو با افراد
دیگر کار کنید.

اسـفند :امـروز شـما آنقدر اعتمـاد به نفـس باالیـی دارید که

مشـتاق ایـن هسـتید کـه در محـل کار به مـدارج باالتـر بروید.

کند؟
آیــا مــی دانیــد طــول مــوج نــور

باوجـود ایـن ممکـن اسـت یـک نفر با سـخنان تنـد و تیز خود

مرئــی بیــن  ۴۰۰ - ۷۰۰نانومتــر

بـه شـما هجـوم آورد و یـا اینکه بر شـما سـخت گیـری کند که

است؟

کارهایتان را با روش دیگری انجام دهید.

جدول شماره 1035
افقی

 -1اقتصاددان و نظریه پرداز لهستانی ،آلمانی
متولد  1871میالدی صاحب کتاب «تراکم
سرمایه»
 -2زندگیخوش  -آنکه عقیده سودبخش
دارد
 -3گیاهی سفید رنگ با بوی خوش و دارای
خواص طبی و ضد عفونی کننده  -انجام
دهنده کار  -چاشنی ساالد
 -4از درسهای نوشتنی  -نوعی حلوا -
دارایی  -ماده پخته و متالشی شده نوعی

سنگ که در ساختوساز به کار میرود

 -11سود پول  -آب شفاف  -هنگام رسیدن

 -5نوعی باالپوش  -نوعی ساز ابزاری زهی

مرگ

 -هویدا

 -12ابزار دست نجار  -خالص و سره -

 -6قوت الیموت  -آب بسته  -هنر هفتم

صدمه  -تهی و پوچ

 -7کافی  -ضربه با پا  -واحد شمارش تنه

 -13ساز شاکی  -نوعی گیاه داروئی  -کساد

درخت  -یک ششم

و بی مشتری

 -8رنگ آسمان  -مابقی پول  -آن طرف

 -14بخشی از تولیدات جامعه که به مصرف

 -9بخشی از لباس  -سرباز زننده  -فراوان

نرسیده باشد و در جوامع مختلف با توجه به

 -فرار حیوانات

شرایط تولید متفاوت است  -خانه کنار دریا

 -10سرپرست و پدر خوانده  -کیف مسافرتی

 -15در علم اقتصاد به مجموع ارزش کاالها و

 -محل بی خطر

خدمات نهایی تولیدی به وسیله عوامل تولید
ملی در یک دوره معین ،اطالق میشود.

عمودی

 -1از اقتصاددانان انگلیسی که در سال 1816

طرحی برای مبادله اسکناس با طال به جای
سکههای آن ارائه داد  -کار برجسته او کتاب
«درباره اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»
میباشد  -سوبسید
 -2از اعداد مجهول  -از انواع بیکاری که در
اقتصاد ،عامل اصلی این نوع بیکاری کاهش
درازمدت و تدریجی عمر یک صنعت است
 -3نثارگر و بخشنده جواهر و سکه های طال
 ایراد  -روشنایی اندک -4گمراهی و خام سازی  -شیمیکربن -
صنم  -نوعی سوسمار دم دراز
 -5واحد پول ترکیه  -پادگان نظامی  -به
اندازه  -مشهور
 -6دوستی  -میان  -درجه حرارت بدن -
همراه عروس
 -7آتشدان سرپوشیده تنور  -رود مرزی -

صفت بهشت

 -11سندی که به وسیله آن طلبکاراز بدهکار

 -13شهر مذهبی نزدیک تهران  -این طرف

 -8از گناهان کبیره  -ذخیره پولی  -صوت

خود تقاضا میکند مبلغ معینی را در تاریخ

 -آشفته

تصدیق

معین در وجه یا حواله کرد شخص دیگری

 -14صاحب برگه سربخش از سرمایه

 -9زارعان مزدور  -مشاهده ستارگان  -از

بپردازد  -از یک رقمیها  -موی گردن شیر

شرکتی  -پیش روی

شاخههای اصلی علم اقتصاد

 -رودخانه مصر

 -15پول کاغذی  -رشتهای از حسابداری.

 -10بنگاه  -زبانه آتش  -عدد اول  -حرف

 -12گشوده  -حرف فقدان  -بلدرچین  -بی

شگفتی

آالیش

نشر ماهی ترجمهای از داستان بلند «ماه پنهان است» اثر جان اشتاین بک نویسنده
آمریکایی را که توسط شهرزاد بیات موحد انجام شده است ،روانه بازار کتاب کرد .به گزارش
خبرنگار مهر« ،ماه پنهان است» داستانی است درباره مقاومت مردم شهری که به اشغال
ارتشی اشغالگر درآمده است .با آنکه در آن اسمی از کشورهای اشغالگر و تحت اشغال در
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این کتاب برده نمیشود اما منظور اشتاین بک حمله آلمان نازی به اروپا بوده است.

کشف ملخ در

فیلم موزیکال

تابلو نقاشی ونسان ونگوگ
مدیـر مـوزهای کـه نقاشـی
«درختـان زیتـون» ونسـان

کـه او بـا بـاد ،گرد و غبـار ،چمن ،درختـان ،مگسها و

ونگـوگ در آن نگهـداری

ملخهـا سـر و کار داشـت.

میشـود ،از کشـفی عجیب

کارشناسـان مـوزه «نلسـون اتکینـز» در زمـان مرتـب

و بیسـابقه در ایـن تابلـو خبـر داد .کارشناسـان

و دسـتهبندی کـردن آثـار ایـن مرکـز ،متوجـه وجـود

مـوزه «نلسـون اتکینـز» کانـزاس سـیتی کـه نقاشـی

باقیمانـده ایـن ملـخ روی تابلـو شـدند .آنهـا ابتـدا

«درختـان زیتـون» در آن نگهـداری میشـود ،اعلام

فکـر میکردنـد ایـن تکههای اضافـی روی بـوم ،برگ

کردنـد باقیمانـده یک ملـخ را بین رنگهـای این اثر

هسـتند .البتـه ایـن افـردا خاطرنشـان کردند کـه پیدا

هنـری ارزشـمند پیـدا کردهانـد.

شـدن چنیـن مـواردی ،چندان نادر نیسـت اما کشـف

بـه گزارش ایسـنا«ونگوگ» که به خلـق مناظر طبیعی

ایـن ملـخ کـه بـا رونـد کار «ونگـوگ» کاملا تجانـس

در فضـای بـاز شـهرت دارد ،ایـن نقاشـی را  ۱۲۸سـال

دارد ،ایـن مسـاله را پررنـگ و جـذاب کـرده اسـت.

پیـش کشـیده و بـه نظـر میرسـد ،ایـن حشـره

همچنیـن اعلام شـده چـون هیـچ اثـری از حرکـت

نگونبخـت بـا رنگهـا آمیختـه شـده و از بـوم ایـن

روی بـوم وجـود نـدارد ،میتوان نتیجه گرفـت که این

نابغـه هلنـدی سـر درآورده اسـت .مدیـر ایـن مـوزه

حشـره پیـش از چسـبیدن بـه بـوم «ونگـوگ» ،مرده

دربـاره ایـن اتفـاق گفـت« :ونگـوگ» در فضـای بـاز و

بوده اسـت .هنرمند مشـهور هلندی یک سـال پس از

فیلم

علیاصغــر

شــادروان

قصــد دارد فیلــم «ترانــه
هــای

روســتایی»

را

در فضایــی شــاعرانه و بــا اســتفاده از ترانههــای
محلــی بســازد.
علــی اصغــر شــادروان کارگــردان ســینما بــه مهــر
دربــاره جدیدتریــن فعالیــت هــای خــود گفــت:
بــه تازگــی کار نــگارش فیلمنامــه «ترانــه هــای
روســتایی» را بــه پایــان رســانده و چندبــار آن
را بازنویســی کــرده ام امــا بــا توجــه بــه اینکــه
داســتان ایــن فیلــم در  ۶۰ســال پیــش مــی گــذرد
و برخــی از دیالــوگ هــای آن شــعرگونه اســت هنوز
نتوانســتم ســرمایه گــذاری بـرای آن پیــدا کنــم .وی
افــزود :فیلمبــرداری ایــن اثــر بــه احتمــال زیــاد
در ابیانــه انجــام مــی شــود زیـرا مــا نیازمنــد یــک
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گزیده ها

بافــت قدیمــی و ســنتی هســتیم و بــه نظــرم ابیانه

شادروان در راه است

بـا المانهـای طبیعـی کار میکـرد و همـه میدانیـم

نقاشی

فرهنگ و
هنر

مــی توانــد مــکان مناســبی بــرای ضبــط باشــد
ضمــن اینکــه در صــورت تامیــن ســرمایه در نظــر
داریــم «ترانــه هــای روســتایی» را در بهــار بســازیم

فیلـم «زرد» سـاخته مصطفـی

زیـرا بخشــی از ایــن فیلــم بــه طبیعــت توجــه دارد
و از همیــن رو بهــار زمــان مناســبی بــرای شــروع
فیلمبــرداری اســت .شــادروان بــا اشــاره بــه قصــه
ایــن اثــر گفــت« :ترانــه هــای روســتایی» دربــاره
وصلــت  ۲خانــواده ســنتی اســت کــه در جریــان

یزاده و بـه تهیهکنندگـی کامـران
تقـ 
مجیـدی در بیستوسـومین دوره جشـنواره
بینالمللـی کلکته هنـد به نمایـش درمیآید و
این رویداد را افتتاح میکند.
مراسـم گرامیداشـت «ضیـاء موحد»

ایــن اتفــاق مســایلی بـرای ایــن  ۲خانــواده ایجــاد
مــی شــود .ایــن داســتان بــه گونــه ای اســت کــه با
مســایل امــروز جامعــه مــا تطابــق دارد و تنهــا بــه
یــک دوران خــاص محــدود نمــی شــود چنانچــه
در حــال حاضــر نیــز تعصباتــی وجــود دارد کــه
مشکلســاز مــی شــود .ایــن کارگــردان ادامــه داد:
در قســمتهایی از «ترانــه هــای روســتایی» از
ترانــه هــای محلــی قدیمــی اســتفاده میکنیــم و
بــه نوعــی این فیلــم موزیــکال اســت بنابرایــن فکر
مــی کنــم چنیــن موضوعــی کمتــر در فیلــم هــای
مــا وجــود داشــته اســت.

در سلسـله برنامههای «عصر کتاب»
برگزار میشـود .بزرگداشـت ضیاء موحد مولف
و پژوهشـگر حـوزه منطـق ،فلسـفه ،ادبیـات و
شـعر اختصـاص دارد( ،دوشـنبه ۲۲ ،آبانمـاه)
در سـرای کتـاب موسسـه خانـه کتـاب برگـزار
میشود.
ضیـاء موحـد بعـد از گذرانـدن تحصیلات
ابتدایـی و متوسـطه وارد دانشـگاه تهـران
شـد .سـال  ۱۳۴۳کارشناسـی و سـال ۱۳۴۸
کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته فیزیـک
گرفـت .بـرای ادامـه تحصیـل بـه انگلسـتان
سـفر کـرد و در رشـته منطـق و فلسـفه،
دانشـنامه دکتـری خـود را دریافـت کـرد .در
ایـران از محضر اسـتادانی چـون کمال جناب،

مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره عکس ورزشی

محمـود حسـابی و روحانینـژاد و در خارج از

تمدید شد

ایـران از هانـس کمـپ و بیل هـارت بهره برد.
بـه نقـل از دیلیمیـل ،ایـن احتمال
وجـود دارد کـه جانـی دپ بـرای
پرداخـت بدهـیاش بـه مدیران مالی سـابق
خـود مجبور شـود تعـدادی از پنـج خانهاش
را بـه فـروش برسـاند .به گـزارش خبرگزاری
مهـر کمپانـی «منجمنـت گـروپ» یـا
تیامجـی کـه سـالها مسـئولیت مدیریـت
امـور تجـاری و مالـی دپ را بر عهده داشـت،

فیلم «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار از
جشنواره بالروس دو جایزه گرفت.

فراخوان حضور در غرفه گروهی دهمین

نمایشگاه بین المللی طال ،نقره ،جواهر ،ساعت و
صنایع وابسته

میخواهـد ایـن بازیگـر  ۵۴سـاله ایـن
ی واقـع در لسآنجلـس
املاک را کـه همگـ 
هسـتند بفروشـد تـا بتواند وامـی  ۵میلیون
دالری کـه در مـاه دسـامبر  ۲۰۱۲گرفتـه بـود
پس بدهد.
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فعال صنفی بازار سیمکارتهای تلفن همراه در گفتوگو با ایسنا ،از آخرین وضعیت قیمتی
سیمکارتها در بازار خرید و فروش خبر داد و گفت :حوزه سیمکارتهای دائمی و معمولی با
پیش شماره  ۰۹۱۲با کد یک از سه میلیون و  ۶۰۰هزار تومان شروع و تا پنج میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان نیز قیمت دارند.در همین رده شمارهای کدهای  ۱۷۷با سه میلیون و  ۸۰۰هزار تومان۱۳۰ ،
با چهار میلیون و  ۳۰۰هزار تومان ۱۱۴ ،با پنج میلیون و  ۶۰۰هزار تومان است.

از تفلون ها بیشتر بدانید
امـروز اسـتفاده از ظـروف تفلون یا نچسـب بسـیار

تحقیقـات نشـان داده کـه ایـن سـم نـه تنهـا برای

معمول شـده اسـت و تقریبا همه مـا از این ظروف

انسـان که برای پرندگان نیز بسـیارخطرناک اسـت.

بـرای آشـپزی اسـتفاده میکنیـم ،غافـل از اینکـه

البتـه اگـر ایـن ظـروف در حـرارت مالیـم (حـرارت

بدانیـم چـه خطراتی ممکن اسـت مـا را تهدید کند.

زیـر  465فارنهایـت یا  240درجه سلسـیوس) قرار

ظـروف تفلـون یـا نچسـب در واقـع همـان ظـروف

گیرنـد ،ایـن ماده نچسـب تجزیه نمیشـود ،از این

آلومینیـوم یـا اسـتیل هسـتند کـه بـا مـواد خاصی

رو توصیـه میشـود کـه هنـگام آشـپزی بـا ظـروف

بـه نـام پلـی تتـرا فلوراتیلن که بـه اختصـار نامیده

تفلـون از حـرارت مالیـم اسـتفاده کنیـد و اگـر نیاز

میشـود ،پوشـیده میشـوند.

بـه حـرارت بـاال داریـد ،بهتراسـت از ظـروف لعابـی

ایـن ماده سـبب میشـود کـه مواد غذایـی به ظرف

اسـتفاده کنیـد .مـوادی کـه بـرای سـاخت ظـروف

نچسـبد ،بـه همیـن دلیـل بـه آنهـا ظروف نچسـب

تفلـون بـه کار میرونـد ،متفاوتنـد و ضخامـت مواد

میگوینـد .ایـن ظـروف هـم مزایـا و هـم معایبـی

نچسـب آن نیـز متفـاوت اسـت .مـواد نچسـبی که

دارنـد .از مزایـای آن اینکـه برخلاف ظـروف دیگر

کیفیـت باالیـی دارنـد ،دارای پـودر سـرامیک یـا

کـه بـه روغـن بـرای نچسـبیدن غـذا نیـاز دارد ،در

مخلـوط تیتانیـوم هسـتند که بر سـختی و مقاومت

ایـن ظـروف غـذا بـه ظـرف نمیچسـبد و تمیـز

ایـن مـواد میافزاید و براحتی سـاییده و خراشـیده

کـردن آن نیـز راحتتـر اسـت .امـا ایـن ظـروف به

نمیشـود.

آسـانی حـرارت را عبـور نمیدهنـد و دیگـر آن کـه

ایـن ظـروف نچسـب اسـتاندارد بـوده و مراحـل

بـه مـرور زمـان مـواد نچسـب آن از بیـن مـیرود و

مختلـف آزمایشهـای کنتـرل کیفیـت و اسـتاندارد

ایـن مـواد شـیمیایی بـه آرامـی وارد غذا میشـوند

را بـا موفقیـت پشـت سرگذاشـتهاند .بنابرایـن

کـه همین اثـرات نامطلوبی برسلامت انسـان دارد.

توصیـه میشـود کـه حتمـا ازظـروف تفلـون

هنـگام اسـتفاده از ایـن ظـروف دقـت کنیـد تـا

اسـتاندارد و مرغـوب اسـتفاده کنیـد .ولـی تـا جای

خراشـیده نشـوند چـرا کـه از همیـن خراشهـا و

ممکن بکوشـید از ایـن ظروف زیاد اسـتفاده نکنید

آسـیبها ایـن مـواد بـه غـذا وارد میشـوند.

و بـه جـای آن از ظـروف آهنـی لعابـی یـا ظـروف

هنـگام شستشـو نیـز بـرای جلوگیـری از آسـیب

پیرکـس اسـتفاده شـود.
اگـر شـما هـم گاهـی از ایـن ظـروف اسـتفاده
میکنیـد ،

خراشـیده نشـوند .بنابرایـن توصیـه میشـود بـرای

این چند نکته را به خاطر بسپارید.

و خـراش سـعی کنیـد کـه ایـن ظـروف را بـا مـواد
شـوینده قـوی و اسـکاجهای زبـر نشـویید تـا
حفـظ سلامت ،زمانـی کـه این ظـروف خراب شـد
یـا آنهـا را بازسـازی کنیـد یـا دیگـر از آنها اسـتفاده
نکنیـد .دلیـل خطرناک بودن ماده نچسـب PTFE
آن اسـت زمانـی کـه ایـن ظـروف تحـت حـرارت
بـاال قرارگیرنـد ،ایـن مـواد تجزیـه شـده و وارد غذا
میشـود و ازآنجاکه موادی سـمی هسـتند سالمت
انسـان را تهدیـد میکننـد.

بـه عالمـت اسـتاندارد توجـه کنیـد :هنـگام خریـد
ظـروف تفلـون حتمـا بـه عالمـت اسـتاندارد ملـی
توجـه کنیـد و بـه دلیـل پایین بـودن قیمـت ،انواع
غیراسـتاندارد را انتخـاب نکنیـد .فقـط ظروفـی کـه
در کارخانههایـی بـا مجـوز پروانـه سـاخت از وزارت
بهداشـت تولیـد میشـوند ،اسـتاندارد هسـتند.
شـعله اجـاق گاز را زیـاد نکنیـد :وقتـی ظـروف

امـروز اسـتفاده از ظـروف تفلـون یـا نچسـب بسـیار معمـول شـده اسـت و
تقریبـا همـه مـا از ایـن ظـروف بـرای آشـپزی اسـتفاده میکنیـم ،غافـل

قیمت خودرو «صفر»
ایران خودرو

دنا با موتور EF7

پژو  . 206تیپ 33,700,000 .................................. 2
رنو کپچر 117,000,000 ....................................... 2017
سمند 31,500,000 ................................................ LX
پژو پارس 41,400,000 ........................................ LX
وانت آریسان دوگان ه سوز 27,000,000 ....................
پژو پارس سال  .دوگانه سوز 38,900,000 ..........
پژو  206صندوقدار 39,000,000 ...................... V8
رانا LX

درجـه سـانتیگراد حـرارت داده شـوند از الیـه

را بـا ابـر نـرم بشـویید تـا خـراش برندارنـد .بـرای

نچسبشـان ،گازی آزاد میشـود کـه سـمی و

شسـتن ایـن ظـروف از اسـفنج زبـر و سـیم

آزاردهنـده اسـت .مطالعـات و تجربیـات زیـادی در

ظرفشـویی اسـتفاده نکنید چون با این کار پوشـش

زمینـه آسـیب حیوانـات در اثـر استنشـاق بخارهای

داخلـی ظـرف آسـیب میبیند و احتمال آزاد شـدن

حاصـل از گرم شـدن تفلون وجـود دارد و تحقیقات

مـواد سـمی آن افزایـش مییابـد.

ثابـت کـرده اسـت کـه در اثر تجزیـه الیه پوشـاننده

خشدارهـا را دور بیندازیـد :از ظـروف تفلونـی کـه

ایـن نـوع ظـروف  15نـوع بخـار سـمی و سـرطانزا

دچـار آسـیب شـدهاند و در اثـر شستوشـو یـا

ایجـاد میشـود .ایـن مـواد بـرای پرنـدگان سـمی

کشـیدن قاشـق خراشهایـی در آنهـا ایجـاد شـده

جک  S5اتوماتیک

اسـت و میتوانـد در انسـان حالتهایـی شـبیه بـه

اسـت به هیـچ وجه اسـتفاده نکنید .احتمـال ورود

جک  J5اتوماتیک

آنفلوآنـزا ماننـد احسـاس کسالت،سـر گیجـه و درد

مـواد زیـانآور بـه بـدن از طریـق ظـروف تفلونی که

هیوندای  I20جدید

عضالنـی ایجـاد کنـد.

هنـگام پختوپـز آسـیب دیدهانـد ،بیشـتر اسـت.

جک  S5دنده ای 85,500,000 ................................

از قاشـقهای مناسـب اسـتفاده کنیـد :بـرای

ظـروف تفلـون را تعمیـر نکنیـد :بـه هیـچ وجـه

پیشـگیری از ایجـاد خش و خـراش و جلوگیری از

بـرای صرفهجویـی در اقتصـاد خانـواده ظـروف

آسـیب دیدن پوشـش سـطح داخلی ظروف تفلون

تفلـون را بازسـازی نکنیـد .نـوع مـاده مصرفـی

قاشـقهای تیـز را بـه کـف ظـرف نکشـید و هنـگام

و شـیوه کار واحدهـای بازسـازی ظـروف تفلـون

پختوپـز تنهـا از قاشـقهای چوبـی و پالسـتیکی

مورد تایید وزارت بهداشـت نیسـت .بررسـیهای

بـرای تهیـه غذاهای مایع مانند سـوپ و جوشـاندن

مـاده سـبب میشـود کـه مـواد غذایـی بـه ظـرف نچسـبد ،بـه همیـن دلیـل بـه آنهـا

شـیر کـه نیـازی بـه خاصیـت نچسـب بـودن ایـن

میشـود ،میتوانـد بیماریهـای خطرناکـی

ظـروف نداریـد از آنهـا اسـتفاده نکنیـد و غـذای

ماننـد سـرطان کبـد ،بیضـه ،پسـتان و پانکـراس

ظـروف نچسـب میگوینـد.

بچههـا را هـم در ایـن ظـروف نپزیـد.

را در پـی داشـته باشـد.

تومان قیمت هر شانه تخم مرغ

در حالــی کــه قیمــت تخممــرغ در بــازار بــه شــانه حــدود ۱۳

هــزار تومــان رســیده اســت ،مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران

هزار

ترکاشــوند گفــت :قیمــت مصــوب تخــم مــرغ کیلویــی ۴۵۶۰
تومــان در مرغــداری مصــوب شــده امــا کیلویــی  ۴۸۰۰تومــان
عرضــه میشــود کــه دلیــل افزایــش قیمــت آن گرانــی نهــاده
هــای تولیــد بــه ویــژه کنجالــه ســویا و ذرت طــی ما ههــای
گذشــته اســت.

محل:تهران ،افسریه

نوع:درخواستی

امالک

قیمت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰تومان

حومه شهر:نیست

ابعــاد دســتگاه  90*60برنــد وورد چینــی دارای میــز

نوع:فروشی

برقــی_ چیلــر  5000تیــوپ نــو 110وات رســی_ پــاور

قیمت کل ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ :تومان

 _120لنــز و آینــه هــا نــو و دقــت بــاال_ پمــپ و

متراژ (متر مربع)۱۸۱ :

مکنــده ســالم

 ۷.۲۵قصــب زمیــن مســکونی شــش

دســتگاه در شهرک صنعتی خاوران است

دانــگ ملــک تفکیــک شــده شــهرداری

تماس09384102108 :

کاربــری مســکونی بزرگــراه آیــت هللا

گردو دماوند
محل:کرمان

قیمت ۲۵٫۰۰۰تومان
فروش باالی  ۱۰۰کیلوگرم
تماس09133401275 :

خامنــه ای انتهــای بلــوار فرزانــگان
روبــروی بلــوار فیــروز آبــاد ،
از اراضــی کاویانــی بــا بنچــاق معتبــر در
دفترخانــه زمیــن ســر نبــش کوچــه ۸
و  ۱۰متــری مناســب بــرای ســاخت و

ســرمایه گــذاری
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اقدامــات پروانــه تــا مرحلــه نظــام
مهندســی انجــام شــده
تماس09133403064 :

آپارتمان  58متری

محل :تهران ،آذربایجان
حومه شهرنیست
تعداد اتاق:یک

........

120,000,000

ون هایس (برلیانس )H2L

کرمان خودرو

99,600,000

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

64,400,000

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

90,000,000

مدیران خودرو

ام وی ام S X33

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

 550 MVMاتوماتیک

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

 315 MVMهاچبک  .اسپورت
چری آریزو )Excellent( 5

مزدا 3تیپ  4صندوق دار

ام جی  360دنده
ام جی 360

75,500,000

..........

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

62,000,000

45,000,000

.....

بهمن

ام جی پارس

73,000,000

123,000,000

ای...........................

اتوماتیک..........................

56,000,000
65,000,000

زراعــی  ،۹۵-۹۶حــدود  ۱۴۶هــزار هکتــار بــا تولیــد  ۴میلیــون و  ۹۹۴هــزار تــن بــوده کــه از
نظــر تولیــد ۵۳ ،هــزار تــن نســبت بــه تولیــد ســال قبــل از آن افزایــش دارد.
حســین اصغــری اذعــان داشــت :بررســی بهــای ســه ســال اخیــر ســیب زمینــی ،حاکــی
از بهبــود قیمــت بــه نفــع تولیدکننــده نســبت بــه دو ســال قبــل آن اســت؛ ضمــن آن کــه
بــا توجــه بــه قیمــت ســر مزرعــه ،قیمــت عمــده و خــرده فروشــی در راســتای رضایــت
مصــرف کننــدگان بــوده اســت.

مرغ گرم

اقـالم مصرفـی
گوشت منجمد

کمترین قیمت6000 ........... :

کمترین قیمت22900 .......... :

بیشترین قیمت7300 ......... :

بیشترین قیمت24500 ........ :

تخم مرغ

حبوبات

کمترین قیمت4600 ............. :
بیشترین قیمت5300 ......... :

متراژ (متر مربع)۵۸

کمترین قیمت38500 .......... :

گوشت گوساله

روبروی مترو شادمان

کمترین قیمت23000 .......... :

بدون پارکینگ  ,طبقه دو نیم

بیشترین قیمت29000 ....... :

تماس09199920132 :

برلیانس  H330اتوماتیک

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

56,300,000

 ۴۳۳هــزار تــن بــوده اســت.به گفتــه وی ،بــرآورد ســطح کشــت ایــن محصــول بــرای ســال

بیشترین قیمت39500 ...... :

کوچــه عطایــی

رنو ساندرو اتوماتیک 53,400,000 ...........................

----اعــام کــرد :تولیــد زمســتانه ،بهــاره و تابســتانه ســیبزمینی ،بــه میــزان یــک میلیــون و

اجاره ماهیانه ۸۰۰٫۰۰۰تومان

خیابــان آذربایجــان نرســیده بــه آزادی

برلیانس  H220دنده ای

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

40,100,000

بــه گــزارش مهــر مدیــرکل دفتــر محصــوالت علوف ـهای و جالیــزی وزارت جهــاد کشــاورزی

گوشت گوسفند

ودیعه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان

پارس خودرو

افزایش تولید سیب زمینی نسبت به سال قبل
هزار تن

مــرغ تخمگــذار اعــام کــرد کــه قیمــت منطقــی ایــن محصــول
حداکثــر شــانهای  ۱۱هــزار و  ۹۰۰تومــان بــوده اســت .رضــا

محل :کرمان

کیا سراتو اتومات

تلفـون روی شـعله آتـش در دمـای باالتـر از 260

وزارت بهداشـت و اسـتاندارد ملـی ایران سـاخته

دستگاه حک و برش لیزر

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

94,000,000

ایـن ظـروف را بـا ابـر نـرم بشـویید :ظـروف تفلون

امـکان اسـتفاده از ظـروف تفلون را محـدود کنید و

زمینمسکونی
بلوارفرزانگان

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

27,800,000

تیبا  - 2هاچ بک EX

از ظروفـی کـه در کارخانههـای بـدون پروانـه

کسب و کار

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

23,200,000

ساینا 28,200,000 ............................................... EX

کـه گوشـههای تیـز ندارنـد اسـتفاده کنیـد.
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......................................................

سایپا 111

غـذای بچههـا را در تفلـون نپزید :بهتر اسـت تا حد

نـام پلـی تتـرا فلوراتیلـن کـه بـه اختصـار نامیـده میشـود ،پوشـیده میشـوند .ایـن

35,000,000

سایپا

بازسـازی غیربهداشـتی ظـروف و حتی اسـتفاده

نچسـب در واقـع همـان ظـروف آلومینیـوم یـا اسـتیل هسـتند کـه با مـواد خاصی به

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

پژو  207جدید 43,600,000.........................................

آزمایشـگاهی روی موشها نشـان داده است که

از اینکـه بدانیـم چـه خطراتـی ممکـن اسـت مـا را تهدیـد کنـد .ظـروف تفلـون یـا

43,000,000

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

لوبیا چیتی 6300 ...................

عدس 6000 .............................
لپه 9000 ...................................
لوبیا قرمز 9300 ....................
نخود 9200 ...............................

خشکبار

مغز گردو 54000 .............................
مغز فندق 49000 ...........................
مغز پسته 62000 ...........................

نب
ض بازار

10003432117834

در مراسمی که در هتل اسکان تهران با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران حوزه فناوری

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

اطالعات برگزار شد ،کمپانی ایسوس به صورت رسمی از سه مدل از گوشی های
ذنفون  ۴شامل  ، max 4 zenfoneمدل  4 zenfoneو selfie pro 4 zenfone

دنیای
مجازی

034-32117852

رونمایی کرد.

بازی اندروید
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اپلیکیشن  iOSو اندروید

دیرین دیرین
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www.payamema.ir

اپلیکیشن ویندوزفون

پیگیری مرسوالت پستی

هوای تهران

بـازی دیریـن دیریـن یک بـازی جذاب

بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن هـوای تهـران

بهکمـک ایـن اپلیکیشـن میتوانیـد از

بـرای اندرویـد اسـت که شـخصیتهای

میتوانیـد از آخریـن وضعیـت آلودگـی

وضعیـت محموله پسـتیتان در شـرکت

بامـزه ایـن انیمشـین را به گوشـی شـما

هـوای پایتخـت مطلـع شـوید .بدیـن

پسـت باخبر شـوید.

میآورد.

ترتیـب روزهـای بسـیار آلـوده را بـا یـک
ماسـک بهتـر ،وسـیلههای نقلیه عمومی
و زیرزمینـی ماننـد مترو یـا حتی ماندن
در خانـه میگذرانیـد!

توییتر ۳۵هزار کارکتری شد!

کنیــم کــه بعــد از ایــن اتفــاق
 HackneyYTتوییــت جدیــدی را
منتشــر کــرد و در آن اظهــار نمــود کــه
همچنــان بــا کمــک دوســت خــود بــه

اگــر از کاربــران فعــال توییتــر باشــید،

میشــود :ملــت!  @Timrasettو

اســت .اگــر در توییــت فــوق

مطمئنــا از قصــد ایــن شــرکت بــرای

از

دکمههــای ترکیبــی  CTRL + Fرا

@HackneyYT

میتواننــد

افزایــش محدودیــت کاراکتــری بــه

محدودیــت کاراکتــری عبــور کننــد.

فشــار دهیــد و عبــارت « ».ccرا

 ۲۸۰کاراکتــر اطــاع داریــد .حــاال دو

باورمــان نداریــد؟ اینجــا نزدیــک بــه

جســتجو کنیــد ،متوجــه وجــود ایــن

کاربــر آلمانــی در اقدامــی بیســابقه،

 ۳۵هــزار کلمــه اســتفاده شــده کــه

لینــک در بدنــه اصلــی توییــت

توانســتند بــا ارســال توییتــی حــاوی

شــاهدی بر این ادعا است.

خواهید شد.

دنبالــهای از کلمــات بیمعنــی،

پــس از جملــه بــاال ،دنبالــهای از

البتــه توییتــر در پاســخ بــه ایــن

محدودیــت کاراکتــری ایــن شــبکه

حــروف

مشــاهده

حرکــت ســاکت ننشســت و بصــورت

اجتماعــی را دور بزننــد و توییتــی

میکنیــد کــه تــا چندیــن ســطر

موقتــی دسترســی ایــن دو کاربــر بــه

۳۵هــزار کاراکتــری ارســال کننــد.

ادامــه دارد؛ امــا راز ایــن توییــت

اکانــت هایشــان را حــذف کــرد امــا

بهفاصلــه کمــی از انتشــار ایــن

طوالنــی در چــه چیــزی نهفتــه

حســاب هــای کاربــری آنهــا حــاال

توییــت ،مســئولین توییتــر اقــدام بــه

اســت؟ بــر اســاس گفتــه یکــی از

مجــددا فعــال شــده اســت (البتــه

حــذف آن کردنــد؛ ایــن توییــت

کاربــران توییتــر ،بدنــه اصلــی

بعــد از عذرخواهــی شــان از توییتــر

جادویــی بــا ایــن جملــه شــروع

توییــت فــوق از  URLتشــکیل شــده

بــه ایــن خاطــر) .ایــن را هــم اضافــه

بیمعنــی

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
نیما میگوید:
هیــچ چیــز در توییتــر بــه انــدازه پــاک کــردن توییتــی کــه تــوش اشــتباه نگارشــی
داشــتی و کلــی هــم الیــک و ریتوییــت شــده ،اعصابخردکــن نیســت

بررســی توییتــر و پیــدا کــردن بــاگ
هــای آن ادامه خواهند داد.
ســخنگوی توییتــر نیــز در واکنــش
بــه ایــن خبــر اعــام کــرد کــه ایــن
بــاگ حــاال رفــع شــده اســت و
مجــددا

قوانیــن

ایــن

شــبکه

اجتماعــی را یــادآور شــد کــه
براســاس یکــی از آنهــا بررســی یــا
تســت آســیب پذیــری هــای موجــود
در ایــن شــبکه ممنــوع اســت.
همچنیــن توییتــر بــا ایــن اقــدام
ثابــت کــرد کــه نســبت بــه اتفاقــات
خــارج از قوانیــن ،ســاکت نخواهــد
نشست.

خاطرات همگردی اقامتگاه بومگردی نارتیتی در

شهرستان تفت استان یزد را معرفی کرده و تصویری

از آن به اشتراک گذاشته.

@khaterate_hamgardi

میشاییل باالک کاپیتان اسبق تیم ملی آلمان

و باشگاه بایرن مونیخ با انتشار عکسی تولد علی

کریمی را تبریک گفت.

@michaelballacofficial

صادقخانی میگوید:
رفتــم بــازار .بــه گوشــی  LG V10میگــن «وی تِــن» بــه  LG V20میگــن «وی
بیســت»! وقتــی از  ۱۰بــه بعــد رو بلــد نیســتی مجبــوری انگلیســی حــرف بزنــی؟
مریم عبدی میگوید:
تعمیــرکار میگــه خانــم اگــر امکانــش رو داریــد گوشــی رو ببریــد اپاســتور دبــی یــا
ترکیــه درســت کنــن .گفتــم مــن بــدون گوشــی خونـهام رو هــم گــم میکنــم .دبــی و ترکیــه؟
نوید برهانزهی میگوید:
دوره اســتانداری علــی اوســط هاشــمی در سيســتان و بلوچســتان بــه پايــان رســيد.
بــه بــاور خيلــی هــا وی اثرگذارتريــن اســتاندار ايــن اســتان بــود.
نفیسهسادات موسوی میگوید:
زنــگ زده ازپشــت آیفــون میگــه :خالــه ببخشــید تــوی بــازی افتــادم رو تفنــگ
پســرتون تفنگــش شکســت .میگــم فــدا ســرت .میگــه منــم مــال خودمــو شــکوندم کــه دلش
نشــکنه…  ۸ســالش بــود
مهدی یاری میگوید:
خودروســازان ایرانــی :نمیدونیــم چــه خودرویــی هســتی و کجــا تولیــد میشــی… یــه
روزی میاریمــت ای ـران و ازت وانــت میســازیم
میس اکس میگوید:
اگــه انقــدر کــه آهنــگای عربــی رو بــه طــور جــدی بــا ترجمه پیگیــری میکنــم و حفظ
میکنــم پیگیــر درســام بــودم االن واس خــودم کســی شــده بودم!
هادی میگوید:
ســاالد ســزار بهــش ميــاد تــوش شمشــير و طــرح هايــی از روم باســتان داشــته
باشــه…
محمود میگوید:
صحنــه آب کــردن برفــکای یخچــال توســط مادرهــا بایــد بــه عنــوان میـراث مانــدگار
خانــه هــای ایرانــی در یونســکو ثبــت شــود.

شناسه  9gagبا انتشار تصویر زیر به گران بودن

آ یفون  ۱۰واکنشی طنزگونه نشان داده.

@9gag

این کاربر نمای داخلی یک ساختمان به شکل

جاکلیدی در لوزان سوئیس را به تصویر کشیده است.
@@theoc_hg

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران
مدیر مسئول :روح ا ...خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان
شنبه  20آبان 1396

سال سیزدهم
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شبکه توزیع فروش :شرکت

جامعه :عطیه بهره بر
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فناوری و اطالعات :جاوید مومنی
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میراث :فریده امین زاده

روابط عمومی :راحیل عبادی زاده

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

دنیای مجازی :سروش بیات پور
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سینما

دیالوگ

کتاب «سرخوسیاه»

مجموعهای از آگهیهای تبلیغاتی دهههای
 ۴۰ ،۳۰و  ۵۰که به تازگی منتشر شده است،
رونمایی میشود.

انزوا

خود اینکه بخوای به بقیه
بفهمونی حوصله نداری،

کارگردان:مرتضی علی

حوصله میخواد...

عباس میرزایی
پرویز پس از شش
سال با ضمانت رییس
زندان هفتاد و دو ساعت

سریال :کاله قرمزی

مرخصی میگیرد

عکس نوشت

معرفی

خواجوی کرمانی
دلبرم را پرطوطی برشکرخواهد فتاد
مرغ جانم آتشش دربال و پرخواهد فتاد

دوست داشتم هیچکس

هرنفس کو جلوهٔ کبک دری خواهد نمود

باشم.

ٔ
ناله کبک دری درکوه و درخواهد فتاد

همان هیچ کسی که اهل
هیچ جا نیست!

چون بدیدم لعل او گفتم دل شوریدهام

وهیچ کس رانمیشناسد.

زیراهویتم راسالهاپیش با

همچو طوطی زین شکردرشوروشرخواهد فتاد

بستن عهداوگم کرده ام....
لیال قلی پور

ازسرشک و چهره دارم وجه سیم و زرولی
کی چو نرگس چشم او برسیم و زرخواهد فتاد
بسکه چون فرهادم آب دیدگان ازسرگذشت
کوه را سیل عقیقین برکمرخواهد فتاد
دشمن اربا ما بمستوری درافتد باک نیست
زانک با مستان درافتد هرکه برخواهد فتاد
تشنهام ساقی بده آبی روان کزسوزعشق

کتاب سال بلوا

همچو شمعم آتش دل درجگرخواهد فتاد
دل بنکس ده که او را جان بلب خواهد رسید

نویسنده :عباس معروفی

عکس:

جالل شمس آذر

انتشارات :ققنوس

دست آنکس گیرکو ازپای درخواهد فتاد
بگذرای زاهد که جزراه مالمت نسپرد
هرکه روزی درخراباتش گذرخواهد فتاد

کتــاب ســال بلــوا از عبــاس معروفــی اســت کــه  ۳ســال
و نیــم از عمــرش را صــرف نوشــتن آن کــرد.

سپاسگزاری سنای روم

کتــاب بــه صــورت اول شــخص در ذهــن یــک زن بــه نــام

از دولت ایران

“نوشــافرین” اتفــاق مــی افتــد و شــروعش بــه گونــه ای

مــی شــود.
کتــاب حــاوی خاطراتــی اســت کــه در ذهــن نوشــافرین
مــرور مــی شــود کــه گاهــی در دنیــای حالــش بیــدار مــی
شــود ولــی زود بــه خاطراتــش برمــی گردیــم بــه شــکلی
مــوزون بــا پیشــرفتن در خاطــرات در حــال هــم پیــش
مــی رویــم.
رمــان ســال بلــوا داســتان زنــی بــا کلــی ناکامــی و
بدبختــی اســت.
شــخصیت اصلــی ایــن رمــان بخشــی از داســتان را شــامل
مــی شــود ولــی در البــه الی خاطــرات او داســتان هــای
زیــادی وجــود دارنــد.

تقویم /

بــه مــرور ذهنیــت و کلیــت داســتان برایمــان مشــخص

سایت نوشیروان کیهانی زاده

اســت کــه مســتقیما داخــل داســتان پــرت مــی شــویم و

یازدهــم نوامبرســال  401میــادی ســنای روم از اقــدام
ایــران مبنــی بــر دادن آزادی مذهبــی بــه مســیحیان
سپاســگزاری كــرد کــه در صورتجلســه مذاک ـرات آن روز
ایــن مجلــس درج شــده و باقــی مانــده اســت.
یزدگــرد یکــم ،شــاه ساســانی ای ـران كــه در ســال 399
میــادی بــه ســلطنت رســیده بــود پــس از دریافــت
درخواســت دولــت روم مبنــی بــر دادن آزادی انجــام
آییــن هــای دینــی بــه مســیحیان قلمــرو ایـران ،برغــم
مخالفــت موبــدان زرتشــتی بــا ایــن درخواســت موافقت
كــرده بــود.

بحرین استان  14ایران

بیســتم آبان ســال  1336خورشــیدی ( 11نوامبــر )1957
شــورای وزیـران دولــت وقــت ایـران بــا آوردن شــواهد از

داســتان شــخصیت هــای نامــراد در رســیدن بــه قــدرت
داســتان یاغــی گرهــا و تــراران شــرور داســتان فســاد
نیروهــای دولتــی و داســتان عشــاق ســینه ســوخته ولــی
شــریف! و یــک افســانه (زرگــر و دختــر پادشــاه) جالــب

سال گشت

داشــت كــه دولــت انگلســتان بــه ایــن اقــدام اعتـراض
كــرد .در پــی ایــن اقــدام ،بســیاری از مــردم و جمعیتهــا
مختلــف كشــور چنــد مدرســه و خیابــان بــه «بحریــن»
تبدیــل نــام داده شــدند.

گاهــی بــا آن همــراه مــی شــویم و کلــی داســتان دیگــر.

 1346هــم ادامــه داشــت كــه دو ســال بعــد از این ،شــاه
در جریــان ســفر خــود بــه هنــد در مصاحبــه ای بــه طــور
غیــر مترقبــه نســبت بــه دعــاوی ایـران بر بحریــن عقب
نشــینی نشــان داد و در افــواه شــنیده مــی شــد كه شــاه
بــه خواســت آمریــكا (کــه ب ـرای بحریــن برنامــه دارد)
چنیــن كــرده اســت .ایــن عمــل شــاه اشــتباه دیگــری
را در تاریــخ او برجــای گــذارده اســت .بحریــن كــه دههــا
ســال تحــت الحمایــه انگلســتان بــود سالهاســت كــه
محــل توقــف و رفــت و آمد نیروهــای نظامــی آمریكا در
خلیــج فــارس شــده اســت.

نمایشگاه
یزد نگارخانه مارلیک

یــاد چیزهایــی افتــاده بــود کــه هیــچ وقــت نداشــت ،یــاد
ـه پیــروز .انــگار
حســرتی بومــی ،یــاد انســان وحشــی قبیلـ ٔ

مــی کشــد ،شــراب مــی نوشــد ،قهقهــه مــی زنــد ،و آن
ـه خلوتــی پیــدا کنــد ،آب
قــدر خــوش اســت کــه اگــر گوشـ ٔ
ـه دریاهــا را گریــه خواهــد کــرد.
همـ ٔ

عکس های عاشورایی

محسن خیرخواه
 21الی  27آبان ماه

بــه یــاد نمــی آورم کــه خــودش خوشــحال باشــد .انــگار

قبیلــه مغلــوب راه مــی رود ،نعــره
ٔ
خنــدد و بــر اجســاد

«نفس»

از بهترینهای جشنواره فیلم بالروس شدند.

استان کرمان در مجلس به
کرمان اختصاص داشت.

کارگردان و بازیگر

اختــاف نظــر ایـران و انگلســتان در ایــن زمینــه تا ســال

در این روز به انتقاد نمایندگان

کــه در البــه الی داســتان نفــس میکشــد و در کتــاب

بــا اندوهــی ناتمــام ،تمــام دهــن و چشــم و صورتــش مــی

سینما

پیامهــای حمایــت از دولــت فرســتادند و در نقــاط

تیتر یک روزنامه پیام ما

گران تر بودن قیمت بلیت پروازهای ماهان ایر در

قسمتی از کتاب

تاریــخ و اســناد دیگــر ،بحریــن را اســتان  14ایـران اعالم

رسانه درآینه تصویر

یکصد و پنجاه و سومین شماره همشهری بچه ها با

گزارش ویژه از فیلم قهرمانان کوچک همراه با کتاب
داستان جیبی به سردبیری آقای حامد سلیمانی
منتشرشد

