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چهارشنبه 24 آبان 1396
  16 صفحه

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

انس طال        1.273.82

مثقال طال    5.489.000

گرم طالی 18  1.255.670

گرم طالی 24  1.674.830

انس نقره             16.93

انس پالتین         931.50

انس پاالدیوم       988.88

بهار آزادی      13.140.000

امامی          13.880.000

نیم          6.990.000

ربع          3.967.000

گرمی       2.580.000

دالر             41.180

یورو            48.940

پوند            55.480    

درهم امارات        11.360

لیر ترکیه            10.940

یوان چین          6.390

ین ژاپن               360    

دالر کانادا         33.320

دالر استرالیا      32.340 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

 01 تا 17

تهران

08 تا  17

پسروی خزر ادامه دارد رییس جمهور:
با همه توان برای

یاری آسیب دیدگان
2وارد عمل شدیم
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امـن،  جاهـای  دربـه در  مـا  و  بـود  جنـگ 
چنـد قابلمـه، یـک زیرانـداز، چـراغ والـور و 
البتـه رادیـو کـه آهنگ هـای درخواسـتی اش 
سـوپاپ دل تنگی هـای ما بود امـا دراین بین 
همیشـه مهیـای میهمـان بودیم کـه از جای 
دور یـا آبـادی بـاال می آمدنـد. مهیـا بودیـم. 
ایـن یعنی همیشـه مرغی زنده بـود که برای 
میهمـان سـر بریـده شـود امـا ایـن روزهـا 
نـه مهیـای میهمانیـم و نـه مرغـی هسـت 
کـه بـرای عروسـی و عـزا سـر بریـده شـود. 
مـا اهـل غافل گیـر شـدنیم. روز 20مهـر روز 
بالیـای طبیعـی بـود روز 8 آذر کـه می شـود 
یـک بـوق می زنیـم تـا بچه هـا برونـد زیـر 
میـز و آنجـا ریزریـز بخندنـد و بـه ایـن فکر 
نمی کنیم در زلزله کرمانشـاه شـانس آوردیم 
بـا  وگرنـه  نبـود  و درس  وقـت کالس  کـه 
فاجعه مـان  مدرسـه ها  تخریـب  درصـد   50
پررنگ تـر می شـد. مـا حتی تـوی پادگان ها 
هـم امن نبوده ایم. توی بیمارسـتان بیشـتر 
و افسـوس کـه نـام زیبـای مهـر را در غـم از 
دسـت دادن خنده هـای زندگـی سـیاه پوش 
کردیـم. بـرای روز فاجعـه زلزلـه بم نـام روز 
ملـی ایمنی در برابر زلزله گذاشـتیم و معلوم 
نیسـت منظـور مـا از ایمنـی در برابـر زلزلـه 
دقیقـًا چنـد ریشـتری اسـت. بی اینکـه بـه 
ایمنـی بیندیشـیم قصـر شـیرینمان قصـر 
غـم شـد و ازگل، از گل و خـاک درآمـد و 
اسـالم آبادمان دیگـر آباد نیسـت و... در این 
سـال ها خـوب یـاد گرفته ایـم چطـور سـوگ 
سـرود بسـراییم و هرکـس اشـک همـه را 
و  می دهیـم  بیشـتری  الیـک  درآورد  بهتـر 
فـردا انـواع و اقسـام جشـنواره های هنـری 
راه می اندازیـم و مـا هـم چنـان با بیسـتون 
و فرهـاد داریـم عکـس سـلفی می گیریـم. 
این همـه شماره حسـاب کمـک را چه کسـی 
سـامان می دهـد؟ نکنـد تـوی احساسـات 
مـردم هـم غافل گیـر شـده ایم. ایـن یعنـی 
بـه سـازمان های امدادرسـان اعتمـاد نداریم 
و بی اعتمـادی را چـه کسـی نـخ کـش کرده 
کـه بـرای مویـه زنـان ، گیس به انـدازه کافی 
هسـت کـه دوردسـت بپیچنـد و چنـگ بـر 
صـورت بکشـند. هـر بحرانـی در این سـطح 
بایـد ظرف سـه روز مدیریت شـود تـا اثرات 
مـا  ولـی  بدهـد  را کاهـش  روانـی  منفـی 
هنـوز نمی دانیـم بـرای شـهری 45000 نفـره 
آب معدنـی بـا تاریخ مصـرف روز تهیه کنیم و 
چطـور اسـکان دهیم. زلزله مرز نمی شناسـد 
چـرا در حلبچـه وضـع ایـن نیسـت کـه مـا 
خرابـی  و  اسـت  و کشـته ها کـم  هسـتیم 
انـدک و... مدیریـت بحـران، مدیریـت میـز 
می گذاریـم  مـا  و  نیسـت  صندلی هـا  و 
می شـویم  دسـت به کار  بعـد  بیایـد  بحـران 
انـواع مصاحبـه می گوییـم همه چیـز  بـا  و 
تحـت کنتـرل اسـت امـا مـردم حادثه دیـده 
هـم چنـان ناراضـی و در مضیقه انـد. چنـد 
در  مهـر  مسـکن  و  مدرسـه  و  بیمارسـتان 
مـا  بعـدی  عزاداری هـای  خـوراک  کشـور 
هسـتند؟ انـگار اصـول شهرسـازی را تعریف 
می کنیـم تا اجرا نشـود و انواع انیمیشـن ها 
بهمـان  و  نـوزده  مبحـث  را می سـازیم کـه 
و بیسـار را بایـد رعایـت کـرد و بعـد دقیقـًا 
جایـی که مدیـران خانه سـاخته اند می بینی 
هیـچ مبحثی رعایت نشـده اسـت. مدیریت 

بحران 
»مدیریت بحران«

در این پیام ما می خوانید

افزایش شمار 
کشته های زلزله

کرمانشـاه  اسـتان  قانونـی  پزشـکی 
زلزلـه  شـدگان  کشـته  آمـار  آخریـن 
7.3 ریشـتری غرب کشـور را تا لحظه 
تنظیـم ایـن خبـر 435 نفر اعـالم کرد.

همچنین تعـداد مصدومان این حادثه 
نیـز   7817  تـن اعـالم شـد.
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زلزله های زاگرس در راه است
رییس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران: باید در انتظار 

زلزله هایی باشیم که کل ایران را بلرزاند

یادداشت مهمان
روح هللا صالحی

ورک شـاپ EnGenius  روز دوشـنبه 21 
آبـان 96 در بـرج اطلـس کرمـان برگـزار 
نماینـده  پدیـدار  فنـاوری  شـد. شـرکت 
شـرکت اینجنیـوس در کرمـان اسـت و 
میزبانـی برگـزاری ایـن دوره ی تخصصی 
را عهده دار بود. مدعوین دوره از مسـووالن 
IT و انفورماتیـک سـازمان ها، ارگان هـای 
دانشـجویان  و  دانشـگاه ها  مختلـف، 
عالقه منـد به ایـن حوزه بودنـد. همچنین 
مـدرس ایـن دوره آمـوزش ایثـار علیزاده 
بـود، کـه از فعالیـن اسـتارت آپ در حوزه 
IT و TELECOM و مدیریت شبکه های 
گواهینامـه  دارای  وی  اسـت.  رایانـه ای 
 CCNA – MTCNA حضـور در دوره های
 – MTCWE – Lcom – Ligowave
اسـت.   – Cablefree-ArcWireles
مختلفـی  بخش هـای  شـاپ  ورک 

EnMesh تکنولـوژی  معرفـی  ازجملـه: 
قابلیت هـای  معرفـی   ،EnTurbo و 
 ،  FastRoaming و   BandSteering
 Electron معرفـی محصـوالت خانـواده
پروژه هـای  معرفـی   ،EnTubro و 
کارگاه  مذکـور،  تجهیـزات  بـا  قابل اجـرا 
عملـی،  به صـورت  قابلیت هـا  معرفـی 
 ،Neutron معرفـی محصـوالت خانـواده
پروژه هـای قابل اجـرا با تجهیـزات مذکور، 
 ،EnGenius معرفی سـوئیچ کنترلر های
برق رسـانی،  تجهیـزات  انـواع  معرفـی 
 ،ezMaster کنترلـر  نرم افـزار  معرفـی 
اجراشـده  پروژه هـای  برخـی  معرفـی 
قابلیت هـا  پانـا، کارگاه معرفـی  شـرکت 
به صـورت عملـی داشـت و درنهایـت بـا 
برنامـه پرسـش و پاسـخ بـه اتمـام رسـید. 

 EnGenius برگزاری ورک شاپ تخصصی
به میزبانی شرکت فناوری پدیدار
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پایگاه خبری تحلیلی 

k e r m a n e n o . i r
صداقت، انصاف، بی طرفی
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تخریب
20 درصدی آثار 

باستانی کرمانشاه

کاروانسرای شاه عباسی 
قصر شیرین بیشترین 

آسیب را دیده است

ــر مونســان، رییــس ســازمان  ــی اصغ عل
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
ــر  ــه ب ــت ک ــته گف ــگری روز گذش گردش
ــزارش  ــی از گ ــات دریافت ــاس اطالع اس
تیم هــای اعزامــی بــه قصــر شــیرین، 
اســالم آباد،  ذهــاب،  ســرپل  داالهــو، 
گیالنغــرب  و  ریجــاب  ماهیدشــت، 
به صــورت متوســط 20  درصــد بناهــای 
و  تخریــب  دچــار  اســتان  شــاخص 

شــده اند.  ریــزش 

روزانهم صبح اریان

بحـران را بایـد مدیریـت کنیم تا بحران نشـود 
و بیشـتر از بحـران زده هـا خودمـان گیـج و 
بایـد  اول  امـداد  بـرای  منگیـم و نمی دانیـم 
سـراغ کجـا برویم .سـرعت انتقـال کمک ها و 
نیروهـا را در نظـر بیاوریـد که گذاشـتیم تا هوا 
روشـن شـود و ببینیـم عمـق فاجعه چـه قدر 
اسـت و بعـد زدیـم به دل جـاده ای کـه درگیر 
ترافیـک بـود و سـنگ های از کـوه کنده شـده. 
منحصـر بـه ایـن عرصه هم نیسـت. هرسـاله 
بعـد از دسـت خالی برگشـتن از المپیـک و...

بررسـی تشـکیل می دهیـم و هیـچ  کمیتـه 
دسـت  بـه  قـوی  اجـرای  اهـرم  بـا  طرحـی 
نمی آیـد تـا پیـروز برگردیم. چنـد روز بعد داغ 
کرمانشـاه از یادمان مـی رود بی اینکه برگردیم 
عقـب را نـگاه کنیم کـه چند دیوار آماده اسـت 
تـا مـا عـزادار شـویم و بقیـه صرفـًا تسـلیت 
بگویند. پشـت شیشـه ماشـین خـاک گرفته 
کسـی بـا انگشـت نوشـته بـود :»ما تسـلیت 
نمی خواهیـم. مـا کمـک می خواهیـم...« بـه 
زبـان فنی تـر مدیریـت بحـران می خواهیـم. 
بحـران  مدیریـت  بحـراِن  مدیریـت  درواقـع 

می خواهیـم./ منتشـر شـده در عصـر ایـران

دانشـگاه  جغرافیـای  دانشـکده  رییـس 
تهـران از تغییـر رفتـار گسـل های زاگـرس از 
زلزله هـای کم مقیـاس بـه سـمت زلزله هـای 
زلزلـه  گفتـه  و  داده  خبـر  بزرگ مقیـاس 
کرمانشـاه کـه در برخـی اسـتان ها احسـاس 
شـد، هشـداری جدی برای تهـران خواهد بود 
و بـر اسـاس شـواهد موجـود بایـد در انتظـار 
زلزله هایـی باشـیم کـه کل ایـران را بلرزانـد.
دکتـر ابراهیـم مقیمی به ایسـنا گفته بیشـتر 
زلزله هـا در حـوزه زاگـرس و به ویـژه در شـمال 
غـرب زاگـرس در فرکانس هـای میـان 4 تا 6 
اسـت و ظهـور ایـن زلزلـه اخیـر بـا ایـن بزرگا 
آینـده  در  اسـت کـه  اتفاقاتـی  نشـان دهنده 
احتمـال رخ دادن آن مـی رود. ثبت زلزله هایی 
بـا بزرگای بیشـتر در اسـتان آذربایجان غربی 
و رخداد زلزله های بزرگ تر و بیشـتر در شـمال 
شـرق زاگـرس مانند زنجـان از جمله اتفاقاتی 

است که در آینده احتمال رخ دادن آن می رود. 
عـالوه بـر آن در زاگرس رفتـار کوچک مقیاس 
خـود را به صـورت بزرگ مقیـاس و تدریجـی 
نشـان می دهد و ما به عنـوان مراکز آکادمیکی 
بایـد بررسـی کنیـم کـه آیا تغییـر رفتـاری در 
بـر روی گسـل های خـاص  زلزله هـا  شـدت 
در منطقـه زاگـرس در حـال رخ داده هسـت 
یـا خیـر. وی دلیـل تغییـر رفتـار در بـزرگای 
بـه  کوچک مقیـاس  از  زاگـرس  زلزله هـای 
سـمت بزرگ مقیاس را نه ناشـی از سیسـتم 
گسـل بـزرگ، بلکـه متأثر از گروه های گسـلی 
کـه در شـمال غـرب زاگرس متراکم هسـتند، 
دانسـت و ادامـه داد: »ایـن گروه های گسـلی 
در  به گونـه ای کـه  نـدارد،  یکسـانی  جهـات 
سـرپل ذهـاب، سـلیمانیه عـراق، ملـخ خـور، 
میکـرو  پـاوه  و  جوانـرود  مریـوان،  حلبچـه، 
گسـل های فراوانـی وجـود دارد و ازاین جهـت 

کـه میکرو گسـل ها در این منطقه فعال شـده 
و بـا زلزله هایـی بـا بـزرگای زیاد همراه اسـت 
بـه  کوچک مقیـاس  از  زاگـرس  رفتـار  بایـد 
قـرار  ارزیابـی  و  رصـد  مـورد  بزرگ مقیـاس 
گیرد.« رییس دانشـکده جغرافیای دانشـگاه 
تهـران بـا تأکید بر اینکـه در الیه ها و سـاختار 
زمیـن در فـالت ایـران هیـچ تغییـری صورت 
نگرفتـه اسـت، ولـی شـدت زلزله هـا در ایـن 

منطقـه افزایش یافته اسـت، گفته ایـن امر به 
دلیل تغییر فشـارها در زاگرس اسـت، ازاین رو 
بایـد در انتظـار زلزله های بزرگی باشـیم که کل 
ایـران را بلرزاند و این پتانسـیل در ایران وجود 
دارد. وی بـا بیـان اینکـه زلزله روز یکشـنبه در 
برخی اسـتان ها احساس شـد، ادامه داد: »در 
حـال حاضـر زلزله هـای کوچـک در مناطـق با 
جمعیـت کـم رخ می دهـد که جمعیـت کمی 
را تحـت تأثیـر قرار داده اسـت و بایـد به روزی 
بیندیشـیم کـه 10 اسـتان را بـه لـرزه درآورده 
اسـت و الزم اسـت برای چنین مواقعی برنامه 

باشیم.« داشـته 

مدیرعامل آبفای کرمان:
مدول دوم تصفیه خانه 

فاضالب وارد مدار می شود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نماینــده مــردم علی آبــاد کتــول بــا انتقــاد 
چشــمه های  شــیرین  آب  انتقــال  از 
شــاهرود  شهرســتان  بــه  ابــر  جنــگل 
غیرکارشناســی  تصمیــم  ایــن  گفــت: 
وزارت نیــرو منجــر بــه نابــودی جنــگل 
جانــوری  و  گیاهــی  گونه هــای  و  ابــر 

. د می شــو
ــا ایســنا  ــی در گفت وگــو ب اســدهللا قره خان
ــور  ــا حض ــه ب ــه ای ک ــه جلس ــاره ب ــا اش ب
نیــرو،  وزارتخانه هــای  از  نمایندگانــی 
ســازمان  و  جهــاد کشــاورزی  و  کشــور 
ایــن موضــوع  دربــاره  محیــط زیســت 

برگــزار شــد، گفــت: متاســفانه وزارت نیــرو 
شــیرین  آب  چشــمه های  می خواهــد 
ــاهرود و  ــتان ش ــه شهرس ــر را ب ــگل اب جن
ــد.  ــال ده ــاورزی انتق ــش کش ــرای بخ ب
ــد  ــگل باقــی می مان ــرای جن ــی آنچــه ب ول
ایــن  و  اســت  یــک چشــمه آب شــور 
بــه  منجــر  غیر کارشناســی  تصمیــم 
ــی  ــای گیاه ــر و گونه ه ــگل اب ــودی جن ناب

آن خواهــد شــد.

انتقاد  از انتقال آب چشمه های جنگل ابر به شاهرود
قره خانی: این تصمیم منجر به نابودی جنگل می شود

 پیش بینی افزایش انتشار گاز CO2 در سال 2017
طبق نتایج مطالعه انجام شده انتظار می رود انتشار گاز کربن در جهان در سال 2017 
حدود دو درصد افزایش داشته باشد.

به گزارش ایسنا کارشناسان معتقدند: با برآورد افزایش انتشار گاز کربن دی اکسید در 
سال 2017 توانایی بشر برای جلوگیری از افزایش گرما از دست می رود.

پسروی خزر ادامه دارد
تراز سطح آب این دریاچه نسبت به سال گذشته 3/86 سانتی متر کاهش داشته است

دریای خزر بین سال های 1995 تا 2017 دچار پسروی گسترده شده است

انتشــار گــزارش نوســانات تــراز ســطح 
 2017 ســال  در  خــزر  دریــای  آب 
ــراز ســطح  ــالدی نشــان می دهــد ت می
آب دریــای خــزر در ســال 2017 نســبت 
میــزان  بــه  آن  ســال گذشــته  بــه 
ــر کاهــش  متوســط 3/86 ســانتی مت
اختــالف  اســت. همچنیــن  داشــته 
دامنــه نوســانات فصلــی ســال های 
مزبــور حــدود 14 ســانتی متر اســت 
 2016 ســال  در  نوســانات  آهنــگ  و 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــی نظم از ب
ســال 2017 برخــوردار اســت. همچنیــن 
ســرعت تغییــرات تــراز ســطح آب 
در ســال 2017، بــه طــور متوســط 2 
ــه ســال  ــر مــاه نســبت ب ســانتی متر ب
2016 کاهــش یافتــه اســت. ســطح 
ــال 1930  ــزر از س ــای خ ــراز آب دری ت

تــا 1978 بــا یــک کاهــش ســریع، بــه 
ــرد و  ــت ک ــر اف ــی 29 مت ــدود منف ح
ــالدی  ــال 1995 می ــا س ــس از آن ت پ
ــراز  ــا افزایــش 2/5 متــری ســطح ت ب
آب دریــای خــزر بــه منفــی 26/5متــر 
رســید. مجــددًا دریــای خــزر بیــن 
دچــار   2017 1995تــا  ســال های 
پســروی گســترده شــد و ســطح تــراز 
ــت  ــش یاف ــر کاه ــدود 1/40 مت آن ح
ــر  ــی 28 مت ــک منف ــم نزدی ــه رق و ب
ــید. ــک رس ــای بالتی ــه دری ــبت ب نس

دوره های زمانی
 کم آبی و پرآبی 

ــا اســتفاده از  ــه ب ــن پژوهــش ک در ای
آمــار اطالعــات تــراز ســنجی هفــت 
ایســتگاه ســاحلی پیرامــون دریــای 
خــزر، و بــا به کارگیــری روش هــای 
نوســانات  آهنــگ  آمــاری،  معمــول 
ــورد  ــزر م ــای خ ــراز آب دری ــطح ت س
ــان  ــان نش ــت، نش ــرار گرف ــی ق ارزیاب

داده شــد میانگیــن ســاالنه ســطح 
تــراز آب دریــای خــزر طــی ســال 
ــر  ــی 28/027 مت ــالدی، منف 2017 می
تــراز  اختــالف  دامنــه  میانگیــن  و 
ســاالنه آن در دوره هــای زمانــی پرآبــی 
ســانتی متر   27 معــادل  کم آبــی  و 
ســری  بررســی  همچنیــن  اســت. 
زمانــی داده هــای تــراز ســنجی ســطح 
آب دریــای خــزر در ســال های 2016 
و 2017، رونــد افزایشــی را در شــش 
مــاه نخســت ســال نشــان می دهــد و 
پــس از آن در نیمــه دوم ســال یعنــی 
ــرات  ــا دســامبر تغیی ــاه جــوالی ت از م
تــراز ســطح آب رونــد کاهشــی را طــی 

ــت. ــرده اس ک

تبعات اقتصادی ناشی
 از نوسانات

ســرعت نوســانات ســاالنه دریــای خــزر 
واجــد شــتاب های متفــاوت اســت. 
گاهــی ســرعت کاهش ســطح تــراز آب 

بــه بیــش از 20 ســانتی متــر در ســال 
ــی  ــاق هیدرولوژیک ــد: اتف ــیده مانن رس
ســال هــای 2013 و 2014 و گاهــی 
آن  تــراز  افزایــش  فزاینــده  شــتاب 
بــه مقادیــر بیــش از 14 ســانتی متر 
ــد:  ــک شــده اســت مانن در ســال نزدی
تــا 1995 میــالدی،   1990 ســال های 
لحــاظ  بــه  خــزر  دریــای  بنابرایــن 
تــراز  ســطح  نوســانات  دینامیــک 
آب بســیار متفــاوت عمــل می کنــد 
تغییــر شــدت  امــر ســبب  ایــن  و 
اراضــی  فیزیکــی  آســیب پذیری 
مخاطــرات  مقابــل  در  آن  ســاحلی 
فرسایشــی شــده اســت. به طــوری  کــه 
طــی قــرن بیســتم تبعــات اقتصــادی 
ناشــی از نوســانات ســطح تــراز آب 
دریــای خــزر بــه بیــش از 15 میلیــارد 
اقتصــادی  ســازمان  ســوی  از  دالر 
برنامــه ملــل متحــد تخمیــن زده شــده 

ــت. اس

اصرار بر ساخت پتروشیمی 
در سواحل خزر

در روزهــای گذشــته تصویــری از نامــه 
ــه عیســی  ــت ب ــر نف ــه وزی ــژن زنگن بی

کالنتــری رییــس ســازمان محیــط 
زیســت منتشــر شــد کــه موضــوع آن 
زیســت محیطی  تاییــد  درخواســت 
ــیمی  ــد پتروش ــاخت دو واح ــرای س ب
بــود.  خــزر  دریــای  ســواحل  در 
آن طــور کــه بــه نظــر می رســد بــار 
ــداث  ــر اح ــر س ــا ب ــر گمانه زنی ه دیگ
در ســواحل  پتروشــیمی  واحدهــای 
ــت  ــر نف ــه اســت. وزی ــاال گرفت ــزر ب خ
در ایــن نامــه، اهمیــت نیــاز واحدهــای 
پتروشــیمی بــه مصــرف آب را بــه 
و  شــده  یــادآور  کالنتــری  عیســی 
می گوید:»بــا توجــه بــه نیــاز ایــن 
واحدهــا بــه حجــم قابــل مالحظــه 
آب خنک کــن، احــداث دو واحــد از 
مــوارد یاد شــده در ســاحل دریــای 
ــال  ــی شــده اســت، ح ــزر پیش بین خ
ــداث  ــه اح ــود ک ــن ب ــر ای ــد منتظ بای
کشــور،  شــمال  در  پتروشــیمی 
پارامترهــای  بــدون درنظــر گرفتــن 
بــه  توجــه  بــا  و  زیســت محیطی 
انتشــار گــزارش نوســانات تــراز ســطح 
آب دریــای خــزر در ســال 2017 بــه 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــو حرک ــدام س ک

ــال ۲017  ــزر در س ــای خ ــطح آب دری ــراز س ــزارش ت گ
نشــان می دهــد، تــراز ســطح آب ایــن دریاچــه نســبت 
ــه میــزان متوســط 3/86 ســانتی  ــه ســال گذشــته ب ب
متــر کاهــش داشــته اســت. دریــای خــزر بــه فرآینــد 
پســروی کــه از ســال 1۹۹۵ میــالدی آغــاز کــرده 
ــال های  ــی س ــًا ط ــت و صرف ــه داده اس ــون ادام تاکن
ــراز آب  ــزان ســرعت کاهــش ســطح ت ۲016 و ۲017 می
دریــا طــی ســال تقلیــل یافتــه اســت و تاثیــر گرمایش 
ــورت  ــا به ص ــه دنی ــن دریاچ ــر روی بزرگ تری ــن ب زمی
کاهــش ســریع ســطح تــراز آب آن اســت کــه تبعــات 
ناشــی از آن می توانــد بــه لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی 
و زیســت محیطــی بســیار ســنگین باشــد. ایــن 
مطالعــه بــا اســتفاده از آمــار و اطالعــات تــراز ســنجی 
هفــت ایســتگاه ســاحلی پیرامــون دریــای خــزر مــورد 

ــی قــرار گرفتــه اســت. ارزیاب

محیط بانان به کمک زلزله زدگان 
کرمانشاه شتافتند

ــالم  ــت اع ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
کــرد: بــه دســتور ریاســت ســازمان محیط زیســت، 
هم اکنــون محیــط بانــان اســتان کرمانشــاه در 
کنــار ســایر نیــروی هــای امــدادی مشــغول کمــک رســانی بــه زلزلــه زدگان 
ــانی  ــالع رس ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ــتند. ب هس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
بــا بیــان اینکــه هیــچ یــک از محیــط بانــان اســتان کرمانشــاه در حادثــه زلزله 
آســیب ندیــده انــد، گفــت: بــه دســتور ریاســت ســازمان، هــم اکنــون محیــط 
بانــان اســتان در کنــار ســایر نیــروی هــای امــدادی مشــغول کمــک رســانی 
بــه زلزلــه زدگان هســتند. فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان 
اینکــه ایســتگاه هــای محیــط بانــی در اســتان کرمانشــاه آســیب ندیده انــد، 
افــزود: فقــط  ســاختمان اداره محیــط زیســت ســرپل ذهــاب در حیــن زلزلــه 

آســیب دیــده اســت.

سبزی و صیفی هایی 
با طعم آب آلوده

ــالی  ــد س ــی چن ــع آب ــود مناب ــالی و کمب خشکس
ــاری  ــاورزی و آبی ــش کش ــعه بخ ــه توس ــت ک اس
مــزارع زیــر کشــت محصــوالت زراعــی، ســبزی و 
ــه یــک  صیفــی در مناطــق مختلــف کشــور و از جملــه اســتان گلســتان را ب
ــرای ســودجویی برخــی تبدیــل کــرده اســت. ــه ای ب دغدغــه عمومــی و بهان

ــل  ــه دلی ــفانه در اســتان گلســتان ب ــن مشــکل متاس ــا ای ــزارش ایرن ــه گ ب
مشــکالت ناشــی از خشکســالی و نیــز ســودجویی افــرادی که ســالمت مردم 
ــدون  ــه ترقــی می شــود، گاه و بیــگاه نمــود یافتــه و مــردم ب ــان پل ــرای آن ب
هیــچ آگاهــی ســبزی و صیفــی کــه بــا آب آلــوده آبیــاری شــده را بــه خانــه 

می برنــد. 
ــالب در  ــا فاض ــوده ی ــتفاده از آب آل ــکل اس ــه مش ــت ک ــی اس ــن درحال  ای
امــور و مصــارف کشــاورزی بــه یــک معضــل در حــوزه ســالمت مــردم تبدیــل 

شــده اســت. 

آب و هواسالمتزلزله زدگان

ــول در مجلــس شــورای  ــاد کت ــده مــردم علی آب نماین
اســالمی بــا انتقــاد از انتقــال آب شــیرین چشــمه های 
ــن  ــت: ای ــاهرود گف ــتان ش ــه شهرس ــر ب ــگل اب جن
تصمیــم غیرکارشناســی وزارت نیــرو منجــر بــه نابودی 
جنــگل ابــر و گونه هــای گیاهــی و جانــوری می شــود. 
ــمه های آب  ــد چش ــرو می خواه ــفانه وزارت نی متاس
شــیرین جنــگل ابــر را بــه شهرســتان شــاهرود و بــرای 

بخــش کشــاورزی انتقــال دهــد.

ــان انگلیســی  محقق
ــه  ــد ک ــدار دادن هش
اگــر اقدامــی انجــام 
میــزان  نشــود، 
ــا ســال 2090 ،  ــرم ت ــر در کشــورهای گ مرگ و می
بــه خاطــر گرمایــش زمیــن، بیــش از 12.7 
ــه  ــا ب ــزارش ایرن ــه گ ــش می یابد.ب درصــد افزای
نقــل از روزنامــه دیلی میــل، محققــان دانشــکده 
بهداشــت و پزشــکی مناطق گرمســیری در لندن 
ــوای  ــای ه ــش دم ــداوم افزای ــه ت ــاره ب ــا اش ب
ــاهد  ــه زودی ش ــه ب ــد ک ــدار دادن ــان هش جه
ــق  ــراد در مناط ــر اف ــزان مرگ و می ــش می افزای
دارای آب و هــوای گــرم خواهیــم بود.ایــن 
ــر  ــزان مرگ و می ــه، می ــان در یــک مطالع محقق

ــرم را در 451  ــوای ســرد و گ ــا آب و ه ــط ب مرتب
منطقــه جهــان مقایســه کردنــد و متوجــه شــدند 
ــرم  ــق گ ــراد در مناط ــر اف ــزان مرگ و می ــه می ک
بیشــتر از ســایر مناطــق تحــت تاثیــر گرمایــش 
زمیــن قــرار خواهــد گرفت.یافته هــای ایــن 
محققــان نشــان می دهــد در صورتــی کــه 
ــرد،  ــا ســال 2090 صــورت نگی ــی ت ــچ اقدام هی
میــزان مرگ و میــر افــراد در جنــوب شــرق آســیا 
12.7 درصــد افزایــش می یابــد درحالیکــه ایــن 
ــد  ــا 6.4 درصــد خواه ــوب اروپ ــش در جن افزای
مطالعــه،  ایــن  یافته هــای  اســاس  بود.بــر 
ــراد  ــر اف ــزان مرگ و می ــی می شــود می پیش بین
در کشــورهای دارای آب و هــوای ســردتر تغییــر 

ــد.  ــی کاهــش یاب ــا حت ــد و ی نکن

»گردشگری«بزرگ ترین 
مغفول مانده  ظرفیت 

مازندران
مازنــدران  گردشــگری  پــردرد  حدیــث 
ــدان  ــا دن ــان داد، ام ــل ن ــداق ضرب المث مص
ــودش  ــود و نب ــه ب ــوزه ای ک ــت، ح ــداد اس ن

جایگاهــی در صنعــت مازنــدران نــدارد.
و  بی پـروا  مدیرانـی  نیازمنـد  گردشـگری 
توانمنـد اسـت، مدیرانـی کـه سـاختار سـنتی 
را کنـار گذاشـته و بـرای رونـق و شـکوفایی 
نشناسـند.مدیرانی  پـا  از  ایـن صنعـت، سـر 
کـه دغدغـه و تـالش شـبانه روزی داشـته و 
باالیـی  بسـیار  تـوان هماهنگـی  و  قـدرت  از 
برخـوردار  اجرایـی  دسـتگاه های  سـایر  بـا 
یـک سـرمایه گذار  مثـال،  به طـور  تـا  باشـند 
ماه هـا  سـاده،  مجـوز  یـک  گرفتـن  بـرای 
بسـته  درهـای  پشـت  سـال ها،  بلکـه  و 
بسـیاری  ننشـیند! چه بسـا کـه  چشـم انتظار 
از سـرمایه گذاران، نیـز در همیـن انتظارهـای 
بی پایـان، عطـای اخـذ مجـوز را بـه لقـای آن 
بخشـیدند و رفتند.بهـزاد عباسـی کارشـناس 
اقتصـادی بـا اشـاره بـه صنعـت گردشـگری، 
قلـب  سـرمایه گذاری،  بخـش  گویـد:  مـی 
حـوزه گردشـگری  محرکـه  موتـور  و  تپنـده 
اسـت و مـا بـه مدیـران پیشـنهاد می کنیـم 
تـا بـرای تسـهیل و البتـه تشـویق و ترغیـب 
به جـای  خصوصـی،  بخـش  سـرمایه گذاران 
بـه  خـود  پرهزینـه  و  بیهـوده  سـفرهای 
خـارج از کشـور، از اعـزام کارشناسـان حـوزه 
بـه کشـورهای  گردشـگری و سـرمایه گذاران 
پیشـرفته اسـتقبال کننـد تـا ره آوردی بـرای 
اسـتان داشـته باشـند. وی بـه ظرفیت هـای 
و گفـت:  اشـاره کـرد  مازنـدران  گردشـگری 
مازنـدران چهارفصـل اسـت و در هـر فصلـی 
ایـن سـرزمین سـبز سـفر  بـه  از سـال کـه 
مسـحورکننده  زیبایی هـای  دیـدن  از  کنیـد، 
همیـن  بـر  شـد،  خواهیـد  شـگفت زده  آن، 
مبنـا، طبیعت گـردی از مهم تریـن بخش های 
گردشـگری مازنـدران بـه شـمار می آیـد کـه 
در طـول ایـن سـال ها مغفـول مانـده و کمتر 
توجهـی بـه آن شـده اسـت. ایـن کارشـناس 
بخـش  در  مدیریـت ضعیـف  بـه  اشـاره  بـا 
گردشـگری، اظهـار کـرد: برخـی به بهانـه بکر 
اسـتان  زیبـای  طبیعـت  مانـدن  امـان  در  و 
رونـق  سـمت  بـه  فرسـایش،  و  تخریـب  از 
درحالی کـه  برنمی دارنـد،  طبیعت گـردی گام 
بسـیاری از کشـورهای غربی، سال هاسـت، با 
توسـعه طبیعت گـردی، عـالوه بـر شناسـاندن 
طبیعـی  جغرافیـای  کشـیدن  رخ  بـه  و 
شـگفت انگیز خود، گردشـگران بسـیاری را به 
تماشـای زیبایی هـای طبیعی خود نشـاندند.

گزارش

گرمایش زمین و چشم انداز 
افزایش مرگ  و  میر

مجتبی پورحبیبی

 پیام ما



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1039 | چهارشنبه 24 آبان 1396 034-32117852

3
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 پیام میراث4
هر

 م
س:

عک
ر/ 

 زا
له

ر ال
 د

ی
یر

ب گ
گال

ی
نگ

ره
ث ف

یرا
 م

گاه
ش

وه
پژ

س: 
عک

گزارش
پیام ما

پــس از کاوش هــای باستان شناســی 
در تــل قلعــه ســیف آباد و ثابــت 
مدیریــت  بــا  آن  ارتبــاط  شــدن 
ــا در دوره  ــول خرم ــادی محص اقتص
ساســانی، تعییــن عرصــه و پیشــنهاد 
حریــم ایــن محوطــه بــا هــدف 
ــده در دســتور  ــار به جــا مان حفــظ آث
نــوروزی  رضــا  گرفــت.  قــرار  کار 
سرپرســت هیــأت کاوش، تکمیــل 
اطالعــات حاصــل شــده از فصــل 
اول، شــناخت جایــگاه منطقــه ای 

ایــن مــکان در مدیریــت اقتصــادی 
محصــوالت کشــاورزی خــاص در 
زمــان ساســانی، نجات بخشــی آثــار 
به جــای مانــده و تعییــن عرصــه 
و حریــم ایــن اثــر و آثــار دیگــر 
ــر  ــا اث ــط ب ــده مرتب ــایی ش شناس
ــن  ــی ای ــداف اصل ــده را اه ــاد ش ی
طــرح اعــالم کــرد و گفــت کــه تــل 
قلعــه در اســتان فــارس شهرســتان 
کازرون شــمال جــاده کازرون بــه 
فراشــبند، بــر روی پــوزه جنوبــی 

ــل  ــه ت ــوم  ب ــی  موس ــوه کوچک ک
ــت. ــده اس ــع ش ــن واق په

ــاره  ــا اش ــناس ب ــتان ش ــن باس ای
بــه اینکــه  عبــور خــط لولــه  اصلــی 
بــه شــیراز  از کازرون  انتقــال گاز 
از  عمــده ای  بخــش  گذشــته  در 
و  تخریــب  را  تپــه  ایــن  مرکــز  
بــه  منجــر  قاچــاق  حفاری هــای 
ایجــاد گودال هــای متعــدد در آن 
شــده اســت، تصریــح کــرد کــه 
ــت  ــرح در اولوی ــن ط ــن رو ای از ای
ــر عرصــه و  ــت. اگ ــرار گرف انجــام ق
حریــم ایــن تــل تعییــن نشــود، آثار 
باقــی مانــده از دســت مــی رود.

میــزان تخریــب آثــار باســتانی اســتان کرمانشــاه بــر اثــر 
ــه 7.3 ریشــتری یکشــنبه شــب 20 درصــد اعــالم  زلزل

شــد.
میــراث  ســازمان  رییــس  مونســان،  اصغــر  علــی 
ــته  ــگری روز گذش ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــزارش  ــی از گ ــات دریافت ــر اســاس اطالع ــه ب ــت ک گف
ــو، ســرپل  ــه قصــر شــیرین، دااله ــی ب ــای اعزام تیم ه
ــرب  ــاب و گیالنغ ــت، ریج ــالم آباد، ماهیدش ــاب، اس ذه
به صــورت متوســط 20  درصــد بناهــای شــاخص اســتان 
ــرو و  ــارت خس ــی، عم ــاه عباس ــرای ش ــامل کاروانس ش
چهــار قاپــی در شهرســتان قصــر شــیرین، زیــج منیــژه 
در ســرپل ذهــاب و قلعــه یــزد گــرد در شهرســتان 
ــه  ــه گفت ــزش شــده اند. ب ــب و ری ــار تخری ــو  دچ دااله
او  اثــر تاریخــی زیــج منیــژه در ســرپل ذهــاب آســیب 
ریــزش  تاق هــا  از  بخش هایــی  و  ندیــده  جــدی 
محــدودی داشــته کــه مســتند نــگاری آن نیــز صــورت 
ــز  ــی قصــر شــیرین نی ــار قاپ ــای چه ــه اســت. بن گرفت
کــه قدمــت آن بــه دوره ساســانی می رســد ترک هایــی 
در ســازه آن مشــاهده شــده کــه قابــل مرمــت و 
ــاق  ــه ت ــرده ک ــه ک ــت. وی اضاف ــی اس استحکام بخش
ــه  ــر ســر راه کرمانشــاه ب ــاق ب ــه پات ــع در گردن ــرا واق گ
ــنگ  ــدادی س ــا تع ــده ام ــیب ندی ــاب آس ــرپل ذه س

ــر از  ــت مت ــرده و بیس ــقوط ک ــراف آن س ــزرگ در اط ب
ــز  ــر تاریخــی نی ــن اث ــه ای حاشــیه جــاده دسترســی ب
ــی  ــی ن ــته آنوبان ــش برجس ــت. نق ــرده اس ــزش ک ری
قدیمی تریــن  از  یکــی  و  ذهــاب  ســرپل  در  واقــع 
نقــش برجســته های کشــور نیــز از آســیب در امــان 
مانــده اســت، امــا در اثــر زلزلــه تعــداد زیــادی ســنگ 
ــده  ــورت پراکن ــی آن به ص ــی و داخل ــه بیرون در محوط
ــع آوری و ســامان دهی  ــه جم ــاز ب ــه نی ــرده ک ســقوط ک
دارد. تخریــب یکــی از دیوارهــای قلعــه گبــری مشــرف 
بــه جــاده و ریــزش تعــدادی از ســنگ های دیــواره کاخ 
ــی  ــار تاریخ ــه آث ــیب های وارده ب ــر آس ــرو از دیگ خس

ــت. ــاه اس ــتان کرمانش اس

آسیب جدی به کاروانسرای شاه عباسی
در همیــن حــال جلیــل باالیــی، مدیــرکل میــراث 
فرهنگــی کرمانشــاه گفتــه عمده تریــن تخریــب در زلزلــه 
یکشــنبه شــب، در غــرب کشــور متوجــه »کاروانســرای 
ــای  ــی از دیواره ــفانه یک ــه متاس ــد ک ــیرین« ش قصرش
تاریخــی بــه طــول 20 متــر، ضخامــت 80 ســانتی متــر 
و ارتفــاع هشــت متــر تخریــب شــده و بــه بازســازی و 
دوبــاره ســازی نیــاز دارد.  ســایت اســکان نیــوز هــم در 
ایــن رابطــه گــزارش داد کــه نصــب تابلوهــای تبلیغاتــی 
و ســیم کشــی بــرق نامناســب بــر روی دیوارهــا و 
ــراث  ــن می ــتر ای ــب بیش ــث تخری ــم باع ــقف آن ه س
مانــدگار شــده اســت. بقعــه »ابودوجانــه« در شهرســتان 
ــه شــدت آســیب  ــه ب ــاری اســت ک ــر آث ــو از دیگ دااله

دیــده. بــه گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی کرمانشــاه،  
ایــن بنــا 60 درصــد آســیب دیــده و ترک هــای ســازه ای 
شــدیدی بــه گنبــد آن وارد شــده اســت. همچنیــن 
مســجد »عبــدهللا بــن عمــر« در همیــن شهرســتان 
نیــز دچــار 60 درصــد آســیب دیدگــی شــده و بخشــی 
ــده اند. ــی ش ــیب دیدگ ــار آس ــاره آن دچ ــره و من از مقب

مرمت اضطراری
مرمــت  فرهنگــی گفتــه  میــراث  ســازمان  رییــس 
ــرکل  ــت. مدی ــتور کار اس ــه در دس ــن ابنی ــراری ای اضط
ــت و  ــه مرم ــه ک ــم گفت ــاه ه ــی کرمانش ــراث فرهنگ می
شهرســتان های  در  آســیب دیده  بناهــای  به ســازی 
»قصرشــیرین«، »ســرپل ذهــاب« و »داالهــو« بــه 

اعتبــاری معــادل 850 میلیــون تومــان نیــاز دارد.

تعیین عرصه تل قلعه سیف آباد
بخش عمده ای از این مجموعه تخریب شده است

ثبت ملی 40 پرونده
میراث ناملموس

فن گالب گیری الله زار و بی بی گردی قائنات 
جزو پرونده های ثبت شده هستند

 مدیــر کل دفتــر ثبــت آثــار تاریخــی از ثبــت 40 پرونــده میــراث ناملمــوس 
در کمیتــه ثبــت ملــی میــراث ناملمــوس خبــر داد. بــه گفتــه فرهــاد نظــری 
ــده از اســتان های  ــدادی پرون ــوس تع ــراث ناملم ــی می ــت مل ــه ثب در کمیت
آذربایجــان غربــی، چهارمحال وبختیــاری، مازنــدران، خراســان جنوبــی، 
فــارس، قزویــن و کرمــان ارائــه شــد کــه 40 پرونــده مــورد تأییــد کارشناســان 
قــرار گرفــت و در فهرســت میــراث ناملمــوس ثبــت شــد. پرونده هــای 
ــت  ــیوه پخ ــول، ش ــت محص ــد از برداش ــکرگذاری بع ــی، روز ش رباعی خوان
نــان روغــن جوشــی، عاروســو شــهر بابــک، فــن گالب گیــری روســتای الله زار 
بردســیر از اســتان کرمــان، پرونــده  مراســم علــم رخــت کنــی در ســوگواری 
ــای مراســم چهارشــنبه  ــدارن، پرونده ه ــم محــرم از اســتان مازن شــب هفت
ــارت ســاخت و نقــش فرهنگــی عروســک های  ــر در الرســتان، مه آخــر صف
چشــم زخــم از اســتان فــارس،  پرونده هــای مهــارت چادرشــب شهرســتان 
ســرایان، مهــارت مســگری )مــس چکشــی( شــهر طبــس، مهــارت و 
ــمع  ــرده )ش ــک دگیرک ــارت میل ــم، مه ــرمه چش ــاخت س ــه س ــش عام دان
روشــن کــردن( شهرســتان ســرایان، آییــن بی بــی گــردی شهرســتان 
ــات، روســتای کارشــک، پخــل بافــی )ســبدکاهی( از اســتان خراســان  قائن
جنوبــی،  پرونده هــای فــن و مهــارت هنــر ریــزه کاری، فــن و مهــارت 
ســاخت تنورســنتی، فــن و مهــارت تهیــه گــچ نیم کــوب تخــت ســلیمان از 
اســتان آذربایجــان غربــی، پرونده هــای بــازی االختــرو یــا الختــر،  فرهنــگ 
ــتان  ــق دوزی از اس ــی یال ــش بوم ــون و دان ــواره، فن ــاخت گه ــارت س و مه
ــام  ــی و نظ ــه گری فوت ــارت شیش ــای مه ــاری و پرونده ه چهارمحال وبختی

ــت شــده هســتند. ــار ثب ــه آث ســنتی تقســیم آب باغســتان از جمل

تخریب 20 درصدی آثار باستانی کرمانشاه
کاروانسرای شاه عباسی قصر شیرین بیشترین آسیب را دیده است

ایالم 500 میلیون تومان 
می خواهد

میـراث  مدیـرکل  شـنبه زاده،  عبدالمالـک 
فرهنگـی ایالم گفتـه ۹ بنای تاریخـی از جمله 
آسـیب  سـیمره  تاریخـی  شـهر  گچ بری هـای 
جـدی دیدنـد. او با بیان اینکـه در حال حاضر 
اعتبـاری بالـغ بـر ۵00 میلیـون تومـان بـرای 
رفـع خطـر بناهای آسـیب دیـده برآورد شـده 
اسـت، اضافـه کـرده کـه عملیات رفـع خطر به 

زمانـی حـدود دو مـاه نیـاز دارد.

حفاران غیر مجاز قوچانی 
در راه دادگاه

مدیــر  ســبحانی،  علــی 
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
و گردشــگری قوچــان گفــت کــه 
ــاران غیر مجــاز در شهرســتان  حف
ــه او  ــه گفت ــدند. ب ــی ش ــع قضای ــل مراج ــان تحوی قوچ
چنــد روز پیــش مأمــوران یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی 
بعــد از حضــور در محــل حفــاری متوجــه حضــور حفــاران 
غیر مجــاز ســوار بــر دو دســتگاه خــودرو پرایــد شــدند کــه 
در یــک عملیــات متهمــان را دســتگیر کردنــد. همچنیــن 
از ایــن متهمــان ادوات حفــاری نیــز کشــف شــد و بــرای 
ــی شــدند ــات قضای ــل مقام ــی تحوی ســیر مراحــل قانون

بررسی سفرنامه های 
دوره قاجار در گلستان

مســعود نصرتــی، مدیــر مجموعــه 
گلســتان  کاخ  جهانــی  میــراث 
و  خطــی  نســخه های  گفتــه 
بــه  قاجــار  دوره  ســفرنامه های 
ــتان  ــی در کاخ گلس ــاب و کتاب خوان ــه کت ــبت هفت مناس
بررســی شــد. در ایــن نشســت محمدرضــا ســحاب دربــاره 
نقشــه های کهــن تهــران در زمــان قاجــار ســخنرانی کــرد.در 
ــل  ــن دلی گذشــته نسخه نویســان و خوشنویســان مهم تری
در انتقــال فرهنــگ از دوره ای بــه دوره دیگــر بودنــد، مراکزی 
ماننــد مســاجد، مــدارس، نظامیه هــا، رصدخانه هــا و ســایر 

مراکــز علمــی بــه نسخه نویســی می پرداختنــد.

سیف آباد کازرون محل 
تجارت ساسانیان بود

تیــم  کارشــناس و سرپرســت 
قلعــه  تــل  درمنطقــه  کاوش 
فــارس  کازرون  آبــاد  ســیف 
گفــت: بــا پایــان مرحلــه دوم 
کاوش درایــن منطقــه تاریخــی بــه اســناد و آثــاری دســت 
ــه در بیشــاپور  ــن منطق ــه نشــان مــی دهــد ای ــم ک یافتی
ــوب کشــور  ــانی در جن ــارت دوره ساس محــل اداری و تج
بــوده اســت. پارســا قاســمی گفتــه اشــیایی ازجملــه خمره 
ــت و  ــای پخ ــاق ه ــاون و اج ــفالی، ه ــای س ــوزه ه و ک
پــز همچنیــن نــوع معمــاری بیانگــر ایــن موضــوع اســت. 

ایــن منطقــه وســعتی 160 هکتــاری دارد. 

لزوم تهیه پیوست 
گردشگری برای پروژه ها

ــس  ــژاد، ریی ــی ن ــار کوچک  جب
فراکســیون میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری، صنایــع دســتی و 
ــان  ــا بی ــس ب ــق آزاد مجل مناط
ــده  ــر نش ــگری حاض ــند گردش ــه س ــی ک ــا زمان ــه ت اینک
بــرای دســتگاه ها  نمی تــوان شــرح وظایفــی  باشــد، 
پیش بینــی و بــه آنــان ابــالغ کــرد، گفــت کــه هــر پــروژه ای 
ــا  ــد ت ــته باش ــگری داش ــت گردش ــد پیوس ــور بای در کش
ــل  ــوزه گردشــگری تمای ــه ســمت ح ــای کشــور ب پروژه ه
ــال خــود ثــروت و شــغل  ــه دنب ــد. گردشــگری ب پیــدا کن

ایجــاد می کنــد.

نظرمیراثخبر میراث

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان فــارس اعــالم 
کــرد کــه مركــز مخابــرات كامیــاب شــیراز از محــل فعلــی آن 
ــه اســت، جابه جــا می شــود.  ــه زندی ــم دیوانخان ــه در حری ک

ــز  ــی مرک ــه جابه جای ــه ایســنا نوشــته، ســهرابی گفت آنطــور ک
کامیــاب از محــدوده  حریــم دیوانخانــه زندیــه بــه درخواســت 
اســتاندار فــارس و براســاس دســتور مقــام عالــی وزارت انجام 
ــه ای در اداره كل  ــزاری جلس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــود. وی ب می ش

ــرای  ــن دومیــن جلســه ب ــه ای ــارس، گفت ــراث فرهنگــی ف می
ــود.   ــاب ب ــی کامی ــز مخابرات ــی مرک ــد جابه جای ــی رون بررس
ــرآورد  ــز، ب ــن مرک ــی ای ــی جابه جای ــه چگونگ ــن جلس در ای
هزینه هــای مرتبــط و ســایر مســائل مربــوط بــه ایــن اقــدام، 
ــر  ــر دفت ــاون مدی ــی، مع ــراث فرهنگ ــرکل می ــا حضــور مدی ب
ــران و  ــرکت عم ــل ش ــرات و مدیرعام ــدگان مخاب ــی، نماین فن

بهســازی فــارس مطــرح شــد. 

تاریانــا  فرهنگــی  میــراث  دوســتداران  انجمــن  رییــس 
خوزســتان گفــت کــه پــل ســفید اهــواز کــه یکــی از نمادهــای 
ایــن کالنشــهر اســت بــا توجــه بــه ایــن کــه عمــر آن بــه پایــان 
رســیده اســت بایــد هماننــد ســی و ســه پــل اصفهــان بســته 
و فقــط بــه عنــوان یــک بنــای تاریخــی از آن اســتفاده شــود.  
ــه دلیــل سســت  ســعید محمدپــور اظهــار کــرد: »ایــن پــل ب
شــدن بــه دلیــل گذشــت زمــان زیــاد از احــداث، اگــر بســته 

ــه دنبــال خواهــد داشــت.« نشــود خطــرات جانــی ب
بحــث بســته شــدن پــل ســفید اهــواز بــا وجــود تمــام 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــدی در س ــورت ج ــه ص ــکالت ب مش
ــه  ــت ک ــی اس ــن در صورت ــت. ای ــده اس ــرح نش ــتان مط اس
ــر  ــل دیگ ــن پ ــه ای ــد ک ــالم کرده ان ــددی اع ــان متع کارشناس
تــوان بهره بــرداری و عبــور وســایل نقلیــه را نــدارد و بایــد هــر 

ــود. ــته ش ــریع تر بس ــه س چ

خروج مرکز مخابرات کامیاب شیراز از دیوان زندیه
دومین جلسه برای جابه جایی این مرکز برگزار شد

پل سفید اهواز، بنای تاریخی شود
انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان: این پل توان عبور وسایل نقلیه را ندارد

مشهد، شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها
قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد در دیدار با رهنما، مدیرکل میراث فرهنگی 

خراسان رضوی گفت که تمام ظرفیت شهرداری مشهد برای حفظ و ماندگاری عنوان 
»مشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها« استفاده خواهیم کرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139660319014004472-96/07/15 هیـات دوم موضـوع 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمه مشـایخی اسـفیچار فرزند احمد بشـماره 

شناسـنامه 257 صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 

339/59 مترمربـع پـالک 8905 فرعی از 574- اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک 1453 فرعـی از 574- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی جیرفـت 

بخـش 45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای ماشـاهللا سـلیمانی محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 

روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 

مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/10   

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/24

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139660319014003671-96/6/11 هیـات دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقـای ابراهیـم دهقان دیمندی فرزند امرهللا بشـماره شناسـنامه 94 صـادره از 

جیرفـت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 311 مترمربـع پالک 3180 

فرعی از 579- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 26 فرعی از 579- اصلی 

قطعـه دو واقـع در خیابـان قرشـی کوچه شـهید هاشـمی نـژاد اراضی جیرفت 

بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه هاشـمی محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 

روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/24

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139660319014004445-96/07/12 هیـات دوم موضـوع 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـالم شـریفی فرزند قلی بشـماره شناسـنامه 

467 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1720 

مترمربـع پـالک 23 فرعـی از 467- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 

- فرعـی از 467- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی شـریف ابـاد جیرفـت 

بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای قلـی شـریفی محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 

روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 

بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 

مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/10   

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/24

در اصفهــان روزانــه بیــش از یــک میلیــون 
ــه حــدود  ــان مصــرف می شــود ک ــرص ن ق

10درصــد آن دورریــز اســت.
فنــون  و  علــوم  انجمــن  رییــس  نایــب 
ملــی  روز  همایــش  در  اصفهــان  غــالت 
نــان گفــت: ماهانــه 300هــزار کیســه 40 
ــان  ــارد توم ــه ارزش 10میلی ــی آرد ب کیلوی

ــود.محمدرضا  ــی ش ــرف م ــان مص در اصفه
ــان، اســتان  ــه اصفه ــان اینک ــا بی خواجــه ب
ــوش شــیرین از نــان  ــذف ج پایلــوت ح
اســتان  در  نــان  افزود:ضایعــات  اســت، 
ــت  ــر از 15درصــد و در وضعی ــان کمت اصفه
ایــن  علمــی  دارد.دبیــر  قــرار  خوبــی 
ــر آرد  ــع متغی ــه وض ــاره ب ــا اش ــش ب همای

کشــور گفــت: شــش مــاه از ســال آردهــا 
بایــد  نانــوا  قــوی و پرگلوتــن اســت و 
ــد  ــان مناســب از جوهــر قن ــد ن ــرای تولی ب
ــد و از ســوی دیگــر در شــش  اســتفاده کن
ــای  ــه اندازه ــا ب ــز آرده ــاه دوم ســال نی م
ضعیــف و کــم گلوتــن اســت کــه بایــد 
ــا  ــد ت ــتفاده کنن ــر اس ــک خمی ــر نم دو براب
ــت ســازد  ــر را تقوی چســبندگی بافــت خمی

و متالشــی نشــود.

ضایعات ۱0درصدی نان در اصفهان

کرج؛ شهری با 70 هزار هکتار بافت فرسوده
 وجود 70 هزار بافت فرسوده در کرج و ناپدید شدن روح باغ شهری در این کالن شهر 
بدون توجه به المان های شهری در همایش شهرسازی مطرح شد.

بن بست آموزش وپرورش گلستان
در مقابله با »شپش«

»پدیکلوزیس« یا شپش سر، منحصر به طبقه اجتماعی خاص نیست

در  روزهـا  ایـن  کـه  هایـی  خانـواده 
داروخانـه هـا دنبال داروی شـپش می 
گردنـد، تصـور مـی کردنـد ایـن حشـره 
سـفید رنـگ مخصـوص اقشـار پاییـن 
اکثـر  بـه  اکنـون  امـا  اسـت،  جامعـه 
مـدارس اسـتان گلسـتان سـرایت کرده 

اسـت.
خجالـت زده دنبـال نـام دارو می گردند 
طـوری کـه گویـی مبتـال شـدن بـه این 
بیمـاری در شـان آن هـا نبـوده. شـاید 
برخـی خانـواده هـا تصـور کننـد ابتـال 
بـه »شـپش« فقـط مخصـوص اقشـار 
پاییـن جامعـه اسـت و البتـه کسـانی 
اسـت کـه بهداشـت را به خوبـی رعایت 
نمـی کننـد. اما الزم اسـت ایـن آگاهی 
حشـره  ایـن  شـود،  داده  جامعـه  بـه 
سـفید مـی توانـد بـه موی سـر هر یک 

از فرزنـدان یـا خانواده ها سـرایت کند. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه متاسـفانه 
آن  حتـی  آمـوزان  دانـش  از  بسـیاری 
مرفـه  هـای  خانـواده  در  کـه  هایـی 
مبتـال  شـپش  بـه  مـی کننـد  زندگـی 

اند. شـده 
سـر،  شـپش  یـا  »پدیکلوزیـس« 
خـاص  اجتماعـی  طبقـه  بـه  منحصـر 
نیسـت و تمامـی افراد جامعـه را درگیر 
می کند. شـپش در محیط های شـلوغ 
از قبیل مدرسـه، خوابگاه، سـربازخانه و 

غیـره فرصـت رشـد مـی یابـد.
در سـال هـای اخیـر و بـه ویـژه سـال 
تحصیلـی جدیـد، شـپش در مـدارس 
اسـتان گلسـتان زیاد شـده و مراجعات 
خانـواده هـا را بـه مراکـز بهداشـتی و 
درمانـی و داروخانـه هـا افزایـش داده 

ست. ا
مـادر دانـش آمـوز »هسـتی میرزایی«، 
گفت: دخترم، سـال گذشـته به شـپش 

دچـار شـده بـود، بـرای رفـع آلودگی او 
زحمـت زیـادی کشـیدم امـا امسـال با 
شـروع سـال تحصیلی جدیـد، علیرغم 
شـپش  بـه  دوبـاره  فـراوان،  مراعـات 
دچـار شـده و تـالش هایـم بـی نتیجه 

اسـت. مانده 
وی بـا بیـان ایـن کـه او این بیمـاری را 
از مدرسـه بـه خانه نیز منتقـل می کند، 
افـزود: بایـد والدیـن بـه فکـر فرزندان 
خـود باشـند و متأسـفانه اگـر یـک روز 
غفلـت کنیـم بیمـاری فراگیر می شـود.

خانواده ها وجود شپش در 
فرزندان خود را سخت می 

پذیرند
بـا  پدیکلوزیـس  بـا  آشـنایی  بـرای 
متخصص پوسـت، مـو و زیبایی، فاطمه 
میـزان  و  انـواع  خصـوص  در  لیوانـی 
مراجعـات بیمـاران به گفتگو نشسـتیم. 
وی اظهـار کرد: یکی از مشـکالت شـایع 

کـه در مـدارس وجـود دارد و بیمار 
بـا شـکایت خارش سـر بـه مراجعه می 

کنـد، شـپش اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه شـپش انگلـی 
اسـت که سـه نوع شـپش سـر، شپش 
بدن و شـپش عانه دارد که دو نوع آخر 
کمتر شـایع اسـت، افزود: شـپش سـر 
فقـط مخصـوص افرادی که بهداشـت را 
رعایـت نمـی کنند، نیسـت، این بیماری 
بـه شـدت مسـری اسـت و فقـط کافی 
اسـت کـه سـر، نزدیـک سـر فـرد مبتال 

قـرار گیرد.

کوتاه کردن مو سبب از بین 
رفتن شپش نمی شود

آن طـور کـه مهـر نوشـته عضـو انجمـن 
متخصصیـن پوسـت ایـران ادامـه داد: 
پشـت  و  سـر  پشـت  حشـره  معمـوالً 
فضـا  و  گـرم  کـه  جاهایـی  و  گـوش 
نیـم  فاصلـه  در  و  اسـت  تـر  مناسـب 
سـانتیمتری مـو از کـف سـر تخـم می 
بـا  شـپش  دلیـل  همیـن  بـه  گـذارد، 
کوتاهـی مـو برطـرف نمـی شـود مگـر 
آن کـه مـوی سـر کامالً تراشـیده شـود 
کـه مـا آن را برای دانش آمـوزان دختر 
توصیـه نمـی کنیـم.وی با انتقـاد از این 

کـه برخی مـدارس دانش آمـوزان را به 
دلیـل شـپش اخراج مـی کننـد، گفت: 
اگـر بچـه ای در مدرسـه آلـوده باشـد 
بایـد تمـام دانش آموزان معاینه شـوند 
و راه هـای جلوگیـری از آن بـه آن ها و 
خانـواده هایشـان آمـوزش داده شـود.

شـپش از طریـق حیوانـات بـه انسـان 
منتقـل نمـی شـود متخصـص پوسـت، 
مـو و زیبایـی بـا بیان آن که نبـود خارش 
مـالک نداشـتن شـپش نیسـت، تأکید 
کـرد: ایـن نـوع شـپش سـازگار بـا بـدن 
حیـوان نیسـت و انـگل اجبـاری انسـان 
اسـت، بنابرایـن این باور غلط که شـپش 
از حیـوان بـه انسـان منتقـل مـی شـود، 
اشـتباه است.به سـراغ زهرا عمویی مربی 
بهداشـت مدارس استان گلستان رفتیم. 
او هـم در خصـوص افزایـش شـپش در 
مـدارس، در گفتگـو بـا مهـر اظهـار کـرد: 
حدود 6 سـالی اسـت که شـپش به این 
وسـعت در شـهر گسـترش یافته اسـت.

وی ادامه داد: در سـنوات گذشـته در یکی 
از شهرسـتان ها حدود 40 دانش آموز در 
یک مدرسـه بـه این بیماری مبتال شـده 
بودنـد و حتـی شـپش بـه کادر آموزشـی 

نیـز سـرایت کـرده بود.

گزارش
ته

نک

دو سوم دانش آموزان گرگان 
فاقد مراقب سالمت هستند

الهــام مقیســه، رییس اداره ســالمت و تندرســتی اداره 

کل آمــوزش و پــرورش گلســتان در خصــوص برنامــه 

آمــوزش و پیشــگیری از شــپش آمــوزش و پــرورش 

اظهــار کــرد: مراقبیــن ســالمت آمــوزش و پــرورش در 

زمینــه آمــوزش و پیشــگیری از پدیکلــوز تــالش هــای 

زیــادی مــی کننــد تــا از گســترش آن جلوگیــری کنند.

مقیســه بــا بیــان ایــن کــه مــا بــا کمبــود نیــرو مواجــه 

هســتیم، افــزود: تعــداد مراقبیــن مــا در گــرگان 32 

نفــر هســتند و کل دانــش آمــوزان شــهری، 61 هــزار 

ــب  ــر مراق ــه ه ــبات ب ــق محاس ــه طب ــر، ک و 540 نف

ســالمت، یــک هــزار و 923 دانــش آمــوز مــی رســد.

ــه وزارت  ــرای مصوب ــه اج ــان اینک ــا بی ــه ب خواج
بهداشــت بــرای اســتفاده از نمــک در نانوایی هــا 
منجــر بــه افزایــش ضایعــات نــان شــده ، 
ــه  ــه ب ــه چنانچ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای گف
صالحدیــد اتحادیــه و کارشناســان خبــره صنــف 
ــی  ــا از فروپاش ــد ت ــاد کنن ــر را زی ــک خمی نم
ــه شــورای  خمیــر جلوگیــری شــود؛ طبــق مصوب
ــوند. ــی ش ــه م ــت جریم ــالمت وزرات بهداش س

ــا انتقــاد شــدید  شــهردار ازگلــه ب
از اینکــه ازگلــه در بــن بســت 
خبــری مانــده اســت، گفــت: چــادری 
ــاله و  ــودکان یکس ــده و ک ــا نیام ــرای م ب
دو ســاله ازگلــه دو شــب اســت در ســرما 
ــرد:  ــار ک ــی  اظه ــازار باران ــد. ن می خوابن
درســت اســت کــه ازگلــه از شــهرهای 
ــا  ــا م ــر اســت، ام ــم جمعیت ت ــراف ک اط
بــن  در  و حــاال  بودیــم  زلزلــه  کانــون 

بســت خبری قرار گرفتیم.
بهداشــت  بــر  نظــارت  اداره  رییــس 
دامپزشــکی  غذایــی  مــواد  و  عمومــی 
اســتان البــرز گفــت کــه از ابتــدای ســال 
جــاری تــا پایــان مهــر مــاه 41 تــن انــواع 
ایــن  در  دامــی  خــام  هــای  فــراورده 
ــت. ــده اس ــازی ش ــدوم س ــتان مع اس

 ســخنگوی ســازمان اورژانــس 
کشــور از واژگونــی مینی بــوس 
حامــل دانش آمــوزان در یاســوج خبــر 
ــح  ــرد: صب ــار ک ــدی اظه ــی خال داد.مجتب
مینی بــوس  دســتگاه  یــک  دیــروز 
ــردد در  ــن ت ــوزان در حی ــل دانش آم حام
واژگــون  یاســوج   9 امامــن  خیابــان 
ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  شــد.وی 
کــه  شــدند  مصــدوم  18نفــر  حادثــه 
ســطحی  به صــورت  آنهــا  از  16نفــر 
آســیب دیدنــد و 2نفــر نیــز در همــان 
محــل درمــان شــدند. گزارش هــا حاکــی 
از  یــک  هیــچ  کــه  اســت  آن  از 
شــدیدی  جراحــت  دانش آمــوزان 

است. نداشته 
ــی  ــه نمایندگ ــی ب ــات اعزام  هی
از رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
ــد.  ــاه ش ــه زده کرمانش ــق زلزل وارد مناط
حجت االســالم معــزی )نماینــده ولــی 
و  احمــر(  هــالل  در  فقیــه 
محمــدی  حجت االسالم والمســلمین 
خبــرگان  مجلــس  )نماینــده  عراقــی 
هیئــت  در  کرمانشــاه(  در  رهبــری 
ــالب حضــور  ــر انق ــب رهب ــی از جان اعزام
دارنــد تــا از نزدیــک در جریــان چگونگــی 
میــزان  و  امــداد  و  نجــات  عملیــات 

خســارات وارده قرار گیرند.
نظــام  ســازمان  رییــس 
ــتان  ــاوره اس ــی و مش روانشناس
و  روانشــناس   100 اعــزام  از  کرمانشــاه 

مشــاور به مناطق زلزله زده خبر داد.
ــدری اداره  ــی و بن ــاون دریای مع
ــتان  ــوردی اس ــادر و دریان کل بن
ــان  ــات ج ــتان از نج ــتان و بلوچس سیس
و  جســتجو  مرکــز  توســط  صیــاد،   si
ــای  ــار در آبه ــدر چابه ــی بن ــات دریای نج

دریــای عمان خبر داد.

گزیده ها

کمبود شدید چادر و پتو 
در میان زلزله زدگان

شــدید  کمبــود  از  باباجانــی  ثــالث  فرمانــدار 
چــادر و پتــو در میــان زلزلــه زدگان خبــر داد. 
ــای  ــه کمک ه ــاز اســت ک ــرد: نی ــار ک ــری اظه اکب

ــود. ــانده ش ــتان رس ــن شهرس ــه ای ــز ب ــوی مرک ــتری از س بیش
کریمــی، فرمانــدار اســالم ابــاد غــرب نیــز در گفت وگــو اظهــار کــرد: 
ــاب و  ــرپل ذه ــو، س ــی، دااله ــالث باباجان ــتان های ث ــک شهرس ــم این ه
ــه مــواد غذایــی، آب آشــامیدنی، کمــک هــای  ــاز فــوری ب قصرشــیرین نی
ــه  ــریع تر ب ــه س ــر چ ــت ه ــاز اس ــه نی ــد ک ــامیدنی دارن ــکی و آب آش پزش

ــود. ــانده ش ــردم رس م
ایــن  زلزلــه در  از  ناشــی   وی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه فوتــی 
ــده  ــه ش ــدوم اضاف ــدادی مص ــا تع ــی تنه ــده ول ــه نش ــتان اضاف شهرس
ــا در روز  ــدارد و تنه ــود ن ــس وج ــود آمبوالن ــر کمب ــال حاض ــت. در ح اس
ــود بودیــم. ــاد مصدومــان دچــار کمب ــه دلیــل تعــداد زی ــه ب نخســت حادث

کرمانشاه
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی  برابــر رای شــماره 139660319014003615-96/06/08 هیــات دوم موضــوع 

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 

حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد صفــوی گردیــن فرزنــد 

عزیــزهللا بشــماره شناســنامه 5151 صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و باغچــه سردســیریی 

بــه مســاحت 1035 مترمربــع پــالک 314 فرعــی از 79- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 22 فرعــی 

از 57- اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی ســقدر جبالبــارز جیرفــت بخــش 34 کرمــان خریــداری از مالــک 

ــت  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل رســمی آقــای یوســف صفــوی محــرز گردی

بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 

ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 

خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139660319014000172-96/01/21 هیــات دوم 

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 

در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای فــردوس 

مالئــی فرزنــد حیدرقلــی بشــماره شناســنامه 414 صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 334 مترمربــع پــالک 29 فرعــی از 1881- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - 

فرعــی از 1881- اصلــی قطعــه 5 واقــع در اراضــی کمشــکوئیه ســاردوئیه جیرفــت بخــش 34 کرمــان 

خریــداری از مالــک رســمی آقــای میــرزا امیــری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 

مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 

ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ســند مالکی

ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید، ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م

ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م

ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

صــادر خواهــد شــد.  

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/10                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/24

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 139660319014000823-96/02/19 هیـات دوم 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 

واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای جـواد رسـتمی 

فرزنـد عـوض بشـماره شناسـنامه 6415 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 

276/46 مترمربـع پـالک 8646 فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 65 فرعـی از 

574- اصلـی قطعـه دو واقـع در خیابـان مالـک اشـتر – کوچـه جنب مدرسـه الله های انقـالب اراضی 

جیرفـت بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین نخعـی زاده محـرز گردیده 

اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی 

کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.

 تاریخ انتشـار نوبت اول : 96/08/10      تاریخ انتشـار نوبت دوم : 96/08/24

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  برابر رای شـماره 139660319014001611-96/03/21 هیات دوم 

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـعید 

محمدرضـا خانـی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 3020002451 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ 

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 84/90 مترمربع پـالک 3152 فرعـی از 579- اصلی مفـروز و مجزی 

شـده از پـالک 13 فرعـی از 579- اصلـی قطعـه دو واقـع در انتهـای خیابـان بعثـت اراضـی رهجرد 

جیرفـت بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای دادخدا گیالنـی محرز گردیده اسـت. 

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 

نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/10                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/24

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

ــات اول  ــماره 139660319014003069-96/05/19 هی ــر رای ش ــمی  براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 

ــو  ــژه الپل ــم منی ــه بالمعــارض متقاضــی خان ــات مالکان ــک جیرفــت تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت

فرزنــد یارمحمــد بشــماره شناســنامه 2 صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

241/50 مترمربــع پــالک 8748 فرعــی از 574- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1191 فرعــی از 

574- اصلــی قطعــه دو واقــع در ایســتگاه کهنــوج خیابــان ســعدی اراضــی جیرفــت بخــش 45 کرمــان 

خریــداری از مالــک رســمی آقــای نجــف افشــارمنش محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 

مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 

مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 

اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/10            تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/24

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر

 رای شـماره 139660319014003681-96/06/11 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت تصرفات 

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمرضـا امیـری دومـاری فرزنـد نصرت اله بشـماره شناسـنامه 11 

صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 163 مترمربع پـالک 3181 فرعی از 579- 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 28 فرعی از 579- اصلـی قطعه دو واقع در اراضـی باالتم رهجرد 

جیرفـت بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای خلیل فـرح پور محـرز گردیده اسـت. لذا 

بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 

آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/10                تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/24

سنا
:ای

س
عک

نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
بــه  استانداردســازی  مســلح  توجــه 
رایکــی از اولویــت هــای مهــم وزارت 
دفــاع   در برنامــه چهــار ســاله اعــالم 
ــازی  ــطح استانداردس ــت:    س ــرد و گف ک
ســطح  بــه  ســازمانی  ســطح  را  از 

برون ســازمانی و ملــی توســعه خواهیــم 
داد. امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی در 
چهاردهمیــن جلســه شــورای اســتاندارد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاع ب ــت وزارت دف و کیفی
نیــاز  اســتاندارد  و  حــوزه کیفیــت  در 
بــه تــالش مضاعفــی داریــم، اظهــار 

داشــت: نیروهــای مســلح بایــد بتواننــد 
ــه،  ــه شــرایط کشــور و منطق ــا توجــه ب ب
بــا  محولــه  را  مهــم  مأموریت هــای 
دفاعــی   دســتاوردهای  و  محصــوالت 
انجــام  بــه  اســتاندارد  و  باکیفیــت 
برســانند.وی حفــظ حــدود و ثغــور میهــن 
گرانســنگ  دســتاوردهای  اســالمی، 
و  اســتقالل کشــور  اســالمی،  انقــالب 
ــوری اســالمی را از  ــدس جمه ــام مق نظ
ــلح  ــای مس ــم نیروه ــای مه مأموریت ه
بســیار  افــزود:  تحــوالت  و  دانســت 
بــر  آســیا  غــرب  منطقــه  در  ســریع 

حساســیت ماموریــت نیروهــای مســلح 
ــا هدایــت  افــزوده و  نیروهــای مســلح ب
ــده  ــام معظــم فرمان ــه مق ــای حکیمان ه
کل قــوا   بــرای انجــام ایــن مهــم، توقــع 
پشــتیبانی خــوب و مؤثــری را از مجموعه 
وزارت دفــاع دارنــد. وزیــر دفــاع بــا بیــان 
اینکــه  هرچــه بــه پیــش مــی رویــم توقع 
از وزارت دفــاع نیــز بیشــتر  خواهــد شــد، 
تصریــح کــرد: ایــن تحوالت،کیفیــت، 
کمیــت، تنــوع و ســرعت بیشــتری را 
ایجــاب مــی کنــد و دســتیابی بــه آن هــا  
هــدف راهبــردی وزارت دفــاع اســت.

در تصاویـری کـه بعـد از زلزلـه کرمانشـاه از تخریـب 
بناهـای شـهری پخش شـد تخریـب مسـکن مهر این 
شـهر جلـب توجـه ویـژه ای کـرد دلیلتوجـه زیـاد هـم 
تخریـب زیـاد ایـن واحدهـا بـود. در تصاویـر آن چـه 
مشـهود بـود تخریـب بناهای مسـکن مهر بـود اما این 
تخریـب بـه گونـه ای بـود  کـه سـاختمان های کنـاری 
این واحد ها که شـخصی سـاز بوده اند  سـالم هسـتند.
اولیـن چیـزی کـه با دیـدن این تخریب مسـکن مهر و 
سـالم مانـدن سـاختمان به اصطالح شـخصی سـاز در 
ذهـن ایجـاد می کنـد   ناایمن بـودن این سـاختمان ها 
اسـت.این تصاویـر دسـت بـه دسـت چرخید تـا اینکه 

مسـوولین مرتبـط در ایـن بـاره اظهـار نظـر کردند. 

این ساختمان ها بر روی گسل بوده اند
مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمانشـاه در ارتباط با 
عکس هـای مشـاهده شـده از وضعیـت خرابی  مسـکن 
مهـر سـر پـل ذهـاب بیـان کـرد:  مـا در ایـن شهرسـتان 
دو پـروژه 500 واحـدی و 250 واحـدی مسـکن مهـر 

داریـم کـه پـروژه اول بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن آن بـر 
روی گسـل آسـیب جـدی دیده انـد و ایـن موضـوع بـه 
دلیـل پاییـن بـودن کیفیت سـاخت مسـکن مهـر نبوده 
بلکـه تمـام سـاختمان ها و سـازه های آن منطقـه حتـی 
اداره راه و شهرسـازی این شهرسـتان که ساختمانی یک 
طبقه اسـت آسـیب دیده اند.اسـحاق جهانگیـری معاون 
اول رییـس جمهـور همچنیـن در این باره گفت: بیشـتر 
خانه هـای تخریـب شـده در زلزلـه در اسـتان کرمانشـاه 
متعلق به سـاختمان های مسـکن مهر اسـت، وزارت راه 
و شهرسـازی بـا دقت ایـن موضوع را که چـرا خانه های 
نوسـاز تـا ایـن حد آسـیب پذیـر بـوده اند، بررسـی کند.

تخریب مسکن مهر به دلیل فقدان ایمنی 
ومصالح مرغوب بوده است

امـا رییـس بخـش زلزلـه مرکـز تحقیقات راه، مسـکن 
و شهرسـازی در ایـن باره نظـرت دیـدگاه متفاوتی دارد 
و معتقـده  واحدهـای مسـکن مهـر کرمانشـاه بـر روی 
گسـل قرار نداشـته و علـت تخریب جـدی پایین بودن 
اینکـه   بـا بیـان  مقاومـت ایـن سـاختمان اسـت.وی 
پاییـن بـودن ایمنـی و مقاومـت مسـکن مهـر در برابـر 
سـوانح امـروز بـه یکی از معضالت کشـور تبدیل شـده، 
گفـت: در مناطـق زلزلـه زده شـاهد این هسـتیم که در 

کنـار بناهـای خشـت و گلـی بـا تخریب کـم، واحد های 
مسـکن مهـر کـه دو سـال از سـاخت آنها نمی گـذرد به 
صـورت جـدی تخریـب شـده انـد و ایـن یـک فاجعـه 

است.

پیمانکار مسکن مهر:علت تخریبی شدت 
زیاد زلزله بود

آرش رضایـی پیمانـکار اصلـی مسـکن مهـر کرمانشـاه 
گفـت: ایـن  پیش فرض غلطی اسـت که ایـن خانه ها 
فقـط تخریـب می شـوند یا خواهند شـد،  زلزله شـدید 

بـوده و تخریب هـا طبیعی اسـت.

 استاندارد  سازی اولویت وزارت 
دفاع است

رییس جمهور:
با همه توان برای یاری آسیب 

دیدگان وارد عمل شدیم

رییــس  جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه »همــه مــردم ایــران در کنــار 
کرمانشــاه هســتند«، بــه آســیب دیــدگان از زلزلــه اطمینــان داد کــه دولــت 
بــا همــه تــوان خــود بــرای یــاری آســیب دیــدگان ، وارد عمــل شــده و در 
ــن معضــل را حــل  ــا ای ــرد ت ــد ک ــالش خواه ــن ت ــان ممک ــن زم کوتاه تری

ــد. و فصــل کن
حجــت االســالم و المســلمین  حســن روحانــی کــه بــرای بازدیــد از مناطــق 
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــح ســه شــنبه وارد کرمانشــاه شــد، ب ــه زده صب زلزل
دیــدار بــا مــردم قهرمــان کرمانشــاه همیشــه جــزو آرزوهــای مــن بــود امــا 
ــم دار  ــروز غ ــردم ام ــه م ــد ک ــرایطی باش ــن ش ــت در چنی ــم نمی خواس دل
و دچــار مصیبــت باشــند و امیدواریــم در روزهــای خــوش و افتتــاح 
ــم کــه همــواره  ــار بیایی ــن دی ــان ای ــز و قهرم طرح هــا خدمــت مــردم عزی

ــان خوبــی بــرای کشــور عزیــز ایــران بودنــد. مرزب
رییــس جمهــور بــا ابــراز تســلیت بــه خانــواده هایــی کــه عزیــزان خــود را 
در ایــن زلزلــه از دســت دادنــد و آرزوی ســالمتی بــرای مجروحــان گفــت: 
ایــن درد و رنجــی بــرای همــه ایرانیــان بــود و بــه نمایندگــی از ملــت ایــران 
بــه مــردم کرمانشــاه تســلیت گفتــه و بــه آنــان مــی گویــم کــه همــه مــردم 

مــا در کنــار کرمانشــاه هســتند.
 روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه »هیــچ ایرانــی نیســت کــه امــروز بــه فکــر 
مــردم کرمانشــاه نباشــد«، اظهارداشــت: کســانی کــه اقــوام و بســتگان خــود 
ــتند  ــتری هس ــتان ها بس ــه در بیمارس ــی ک ــد و آنهای ــت داده ان را از دس
ــار  ــد در کن ــه بای ــد، هم ــت داده ان ــان را از دس ــی خودش ــه و زندگ و خان

ــم. ــکار بگیری ــرای رفــع ایــن معضــالت تمــام  توانمــان را ب یکدیگــر ب

 معرفی سازندگان متخلف مسکن مهر؛سایه سر یا سایه آوارگی؟
مسکن مهر کرمانشاه به

 قوه قضاییه
از  مجلـس  عمـران  کمیسـیون  سـخنگوی 
مهـر  مسـکن  متخلـف  سـازندگان  معرفـی 
کرمانشـاه در صـورت احـراز بـه قـوه قضائیـه 
خبر داد. سـخنگوی کمیسـیون عمران مجلس 
گفـت: وضعیـت سـاختمان های مسـکن مهر، 
و  می شـود  بررسـی  شـهری  و  روسـتایی 
چنانچـه قصـوری از سـوی سـازندگان صـورت 
گرفتـه باشـد بررسـی و اگـر نیاز باشـد به قوه 

می شـود. معرفـی  قضاییـه 

17 میلیون چک در هشت ماه اول امسال برگشت خورده است
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: در هشت ماهه 

اول سال جاری تا کنون 17 میلیون چک برگشت خورده است و معضالت زیادی 
را برای بازار کسب و کار کشور ایجاد کرده است.

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

 سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از معرفی سازندگان مسکن مهر
کرمانشاه به دادگاه خبر داد
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این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

آگهی مناقصه 
آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت 

شهرستان قلعه گنج به شماره 42/24/08/96

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه مناقصه گذار
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان قلعه گنجموضوع مناقصه

مبلغ 4/000/000/000 ریال )چهار میلیارد ریال(برآورد تقریبی سالیانه

مبلغ 200/000/000 ریال )دویست میلیون ریال(تضمین شرکت در مناقصه

از تاریخ چهار شنبه 96/08/24 به مدت 13 روزمهلت دریافت اسناد مناقصه

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

 آخرین مهلت تحویل
ساعت 14 روز دو شنبه مورخه 96/09/06پیشنهادها

میدان شاهد – ستاد مرکزی دانشگاه )دبیرخانه حراست دانشگاه(محل تسلیم پیشنهادها
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 96/09/07تاریخ گشایش پیشنهادها

در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است و در صورت عدم پرداخت ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه آزاد نمی گردد.

افشارمنش ) مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(
 شناسه آگهی 107087

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: تاکنون 160 
پروانه بهره برداری از خانه های بوم گردی در مناطق مختلف این استان صادر شده 
است. به گزاش ایرنا محمود وفایی گفت: استان کرمان در زمینه صدور پروانه های 
بوم گردی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و بعد از کرمان، استان های 
اصفهان و یزد به ترتیب رتبه های دوم و رتبه سوم را در این زمینه دارند.

زلزله کرمانشاه داغ بم را تازه کرد

21 آبان ماه، زلزله 7/2 ریشتری، غرب کشور را لرزاند

زمیـن لرزیـد و خبـر از یـک فاجعـه عظیـم دیگـر در ایران 
داد، فاجعـه ای کـه قلب هـا را بـه آتـش کشـید و بـاز مردم 
ایـران در سـوگ هموطنانشـان نشـاند، نمی دانـم چـرا مـا 
انسـان ها زود اتفاقـات تلـخ و جانـکاه را فراموش می کنیم 
و فقـط در همـان برهـه زمانـی بـه فکر چـاره اندیشـی برای 
کاهـش آسـیب ها در زمـان وقـوع حادثـه هسـتیم و پس 
از مدتـی همـه را فرامـوش کـرده و دوبـاره به رویه اشـتباه 
خـود ادامـه می دهیـم. اگـر در سـال 82 کـه زلزلـه بـم 
اتفـاق افتـاد مقاوم سـازی را سـرلوحه کارهـای خـود قـرار 
می دادیـم، دیگـر امـروز بـا حادثـه بـزرگ کرمانشـاه روبرو 
نمی شـدیم، اگـر مسـئوالن قوانین مربوط به سـاختمان ها 
را اجرایـی و سـختگیرانه تر رفتـار می کردنـد امـروز شـاهد 
کشـته شـدن صدها نفـر از عزیزانمان در اسـتان های غربی 
کشـور نبودیم، متأسـفانه ما فقط منتظر فاجعه ای هسـتیم 

تـا اقدامـات مدبرانه ای انجـام دهیـم، ای کاش ...

مـردم غیـور کرمانشـاه، لحظاتـی کـه بـر 
شـما از ایـن واقعه تلخ گذشـت 5 دی ماه 
سـال 82 هـم بـر مـا گذشـته و هیـچ گاه 
از خاطرمـان بیـرون نخواهـد رفـت، ثانیه 
وجـود  تمـام  بـا  را  شـما  درد  ثانیـه  بـه 
را  تلخـی بی خبـری  درک می کنیـم، مـا 
مانـدن  آوار  زیـر  تنهایـی  مـا  می دانیـم، 
را می فهمیـم، مـا سـوز سـرما در میـان 
ویرانه هـا را چشـیده ایم، مـا نیز به چشـم 
خـود شـاهد بدن های له شـده عزیزانمان 
در زیرآوارهـا بوده ایـم، مـا نیـز کمک های 
شـما غیرتمندان را در آن روزهای سـخت 

را بـه یـاد داریـم .
در سـاعت 21 و 48 دقیقـه 21 آبان مـاه 
زمیـن لرزیـد و خبر از یـک فاجعه عظیم 
دیگـر در ایـران داد، فاجعـه ای کـه قلب ها 
را بـه آتـش کشـید و بـاز مـردم ایـران در 
نمی دانـم  نشـاند،  هموطنانشـان  سـوگ 
اتفاقـات تلـخ و  انسـان ها زود  چـرا مـا 
جانـکاه را فرامـوش می کنیـم و فقـط در 
همـان برهـه زمانـی به فکر چاره اندیشـی 
بـرای کاهـش آسـیب ها در زمـان وقـوع 
حادثـه هسـتیم و پـس از مدتـی همـه را 

فرامـوش کـرده و دوبـاره بـه رویه اشـتباه 
در سـال 82  ادامـه می دهیم.اگـر  خـود 
کـه زلزلـه بـم اتفـاق افتـاد مقاوم سـازی 
را سـرلوحه کارهـای خـود قـرار می دادیم، 
دیگـر امـروز بـا حادثـه بـزرگ کرمانشـاه 
روبـرو نمی شـدیم، اگـر مسـئوالن قوانین 
و  اجرایـی  را  سـاختمان ها  بـه  مربـوط 
امـروز  می کردنـد  رفتـار  سـختگیرانه تر 
از  نفـر  صدهـا  شـدن  کشـته  شـاهد 
عزیزانمـان در اسـتان های غربـی کشـور 
منتظـر  فقـط  مـا  متأسـفانه  نبودیـم، 
فاجعه ای هسـتیم تا اقدامـات مدبرانه ای 

ای کاش... دهیـم،  انجـام 

حضور اورژانس کرمان در 
ساعات اولیه حادثه در مناطق 

زلزله زده
و  حـوادث  مدیریـت  مرکـز  مدیـر 
فوریت هـای پزشـکی می گویـد: کدهـای 
بـه  خدمت رسـانی  بـرای  کـه  عملیاتـی 
از  حسـینی  اربعیـن  پیـاده روی  زائـران 
بودنـد،  شـده  اعـزام  ایـالم  بـه  کرمـان 
شـامگاه 21 آبان مـاه در مسـیر برگشـت 

بـه کرمان بـرای خدمت رسـانی بـه مردم 
زلزلـه زده سـرپل ذهـاب بـه ایـن منطقـه 

شـدند. اعـزام 
سـیدمحمد صابـری« با بیـان این که پس 
از وقـوع زلزلـه 6 کـد بـه همـراه 19 نیروی 
عملیاتـی ایـن مرکز در شـهر زلزله زده سـر 
پـل ذهاب حضور یافتند، خاطرنشـان کرد: 
در سـاعات اولیـه پـس از وقـوع زلزله یک 
دسـتگاه آمبوالنس به محل سـرپل ذهاب 
اعـزام شـد و تـا قبـل از طلوع آفتـاب پنج 
نفـر از مصدومـان ایـن حادثـه را بـه مراکز 

درمانی منتقـل کرد.

تابع سازمان مدیریت بحران 
کشور هستیم

ایسـنا سرپرسـت مدیریـت  بـه گـزارش 
بحـران و حـوادث غیر مترقبه اسـتانداری 
کرمـان گفـت: مـا تابـع سـازمان مدیریت 
هم اکنـون  و  می باشـیم  کشـور  بحـران 
اسـتان های مجـاور اسـتان کرمانشـاه در 

آمـاده بـاش کامـل هسـتند.
ایـن  بیـان  بـا  علـی حسـین زاده مهرابی  
مطلـب کـه مدیریـت اکنـون در کرمانشـاه 
اسـتانی  هیـچ  و  می باشـد  حکم فرمـا 

اقدامـات  هماهنگـی  بـدون  نمی توانـد 
امدادرسـانی انجـام دهـد، گفـت: چنانچـه 
سـازمان مدیریت بحران کشـور الزم بداند، 
اسـتان کرمـان آمادگـی کامـل بـرای امداد 
رسـانی به مردم شـریف کرمانشـاه را دارد.

تأثیر زلزله کرمانشاه تأثیری
 بر گسل های کرمان

پیش بینـی  قابـل  غیـر  را  زلزلـه  مهرابـی 
اسـتان  در  خاطرنشـان کـرد:  و  دانسـت 
کرمـان همـواره به طـور متوسـط هفته ای 
ریشـتررخ   3 بـاالی  زلزلـه   3 حـدود 

هـد می د
کرمانشـاه  ریشـتری   7.2 زلزلـه  وی 
بـا  گفـت:  و  دانسـت  اصلـی  زلزلـه  را 
توجـه بـه بعـد مسـافت ایـن زلزلـه روی 
گسـل های اسـتان کرمـان اثـری نداشـته 
بـه مـردم توصیـه کـرد:  اسـت. مهرابـی 
زندگـی  سـازه هایی کـه  در  حتی المقـدور 
مـی کننـد، حتمـًا شـناژ عمـودی و افقـی 
داشـته باشـد و در برابر زلزله مقاوم باشد، 
بایـد بدانیم کـه زلزله اجتناب ناپذیر اسـت 
و خواهـد آمـد، چـه بهتـر کـه از پیـش 
بـا اسـتحکام سـازی سـازه های خـود از 

آن جلوگیـری کنیـم. خسـارات 
سرپرسـت مدیریـت بحران و حـوادث غیر 

انتقـاد کـرد:  اسـتانداری کرمـان  مترقبـه 
متأسـفانه در یـک محـدوده زمانـی خاص 
تعـداد انبوه سـازی های زیادی انجام شـد، 
از ایـن رو نظـارت دقیقـی روی سـاخت و 
سـاز ایـن سـاختمان ها صـورت نگرفـت، 
امـا هم اکنـون نظام مهندسـی و مسـکن و 
شهرسـازی روی اسـتحکام بناها حساس 
هسـتند و ایـن موضـوع را به شـدت دنبال 
می کنند و سـاخت و سـازها در حال حاضر 

اسـتحکام الزم در برابـر زلزلـه را دارنـد.
بـه  مسـکن  بنیـاد  کـرد:  اظهـار  وی 
سـاختمان های غیر مستحکم خصوصًا در 
بافت فرسـوده شـهر امکاناتی در خصوص 
مقاوم سـازی سـاختمان های آن نقـاط را 
داده اسـت و مـردم بایـد رغبـت الزم برای 
اسـتفاده از این تسـهیالت داشـته باشند.
حسـین زاده مهرابی تصریـح کـرد: با توجه 
بـه این کـه پیمانـکاری کـه سـاختمانی را 
مهنـدس  هم چنیـن  می کنـد،  احـداث 
ناظـر سـاختمان در قبـال آن سـاختمان 
در  افـرادی کـه  بنابرایـن  دارنـد،  تعهـد 
سـاختمان هایی کـه سـازه آنهـا مشـکل 
بـه  می تواننـد  می کننـد،  زندگـی  دارنـد، 
نظـام مهندسـی، دسـتگاه قضـا و سـایر 
و  مراجعـه کننـد  مربوطـه  دسـتگاه های 

كاركنـان مـس كرمـان یـك روز از 
زدگان  زلزلـه  بـه  را  خـود  حقـوق 

غرب كشور اختصاص دادند
كاركنـان مـس منطقـه كرمـان بـا اختصاص 
یـك روز از حقـوق آبـان مـاه خـود بـه زلزلـه 
بـا  را  خـود  همـدردی  غـرب كشـور،  زدگان 

مـردم زلزلـه زده اعـالم كردنـد.
منطقـه  مـس  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
كرمـان، كاروانـی از كمك هـای غیـر نقـدی 
مـواد  و  پتـو  گـرم،  لبـاس  شـامل:  مـس 
اسـتان های  مقصـد  بـه  را  غذایـی، كرمـان 

خواهـد كـرد. تـرك  غـرب كشـور 
حسـنی  محمـد  ایـن گـزارش،  اسـاس  بـر 
تمـاس  طـی  كرمـان  منطقـه  مـس  مدیـر 
اسـتاندار  بازونـد  هوشـنگ  بـا  تلفنـی 
كرمانشـاه، ضمـن ابـراز همـدردی بـا مـردم 
زلزلـه دیـده ایـن اسـتان، آمادگـی مـس را 
بـرای ارسـال كمك هـای نقدی و غیـر نقدی 

اعـالم كـرد.
بزرگـی  بـه  زلزلـه ای  یکشـنبه،  شـامگاه 
از  بخش هایـی  و  كرمانشـاه  ریشـتر  هفـت 

داد. تـكان  را  همجـوار  اسـتان های 
اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 

 
بـرای  پیامـی،  صـدور  بـا  کرمـان 
حادثـه    ، خـود  کرمانشـاهی  همتـای 
در  زمین لـرزه  مصیبت بـار  و  اندوهنـاک 
غـرب کشـور کـه بـه جان باختـن و زخمـی 
عزیزمـان  هم میهنـان  از  جمعـی  شـدن 

انجامید را تسـلیت گفت.
در بخشــی از ایــن پیــام آمــده: حادثــه 
ــه در آن اســتان کــه  دلخــراش و تلــخ زلزل
ــده  ــدن ع ــروح ش ــوت و مج ــه ف ــر ب منج
ای از هموطنــان عزیــز، شــجاع و غیــور 
کرمانشــاه شــد، موجــی از غــم و انــدوه را 

ــم زد. ــالمی رق ــران اس در ای
همــکاران  و  خــود  طــرف  از  اینجانــب 
امــور مالیاتــی اســتان کرمــان  اداره کل 
حادثــه  بازمانــدگان  و  حضرتعالــی  بــه 
ــرای مجروحــان  تســلیت عــرض کــرده و ب
را  کامــل  ســالمتی  متعــال  خداونــد  از 

مســالت مــی نمایــم.

گزیده ها

شــورای  عضــو 
شــهر  اســالمی 
رییــس  کرمــان 
شــورای شهرســتان 
ــا  کرمــان شــد.در ایــن نشســت کــه ب
حضــور 17 عضــو از 20 عضــو شــورای 
اســالمی شهرســتان کرمــان برگــزار 
ــر  ــش، و علی اکب ــرا ایرانمن ــد،  زه ش
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــرفی، اعض مش
به عنــوان  به ترتیــب  کرمــان،  شــهر 
رییــس شــورای شهرســتان کرمــان 

شهرســتان  شــورای  نماینــده ی  و 
ــاب  ــتان انتخ ــورای اس ــان در ش کرم
شــدند.  بــه گــزارش روابط عمومــی 
شــورای اســالمی شــهر کرمــان، صبــح 
ســه شــنبه  بــا حضــور سرپرســت 
فرمانــداری کرمــان، آییــن تحلیــف 
ــورای  ــأت رییســه ی ش ــاب هی و انتخ
اســالمی  شهرســتان کرمــان در محــل 

فرمانــداری برگــزار شــد.
عضــو  شــجاعی،  محمــد  هم چنیــن 
شــورای اســالمی باغیــن، بــا 13 رأی 

به عنــوان نایب رییــس شــورای اســالمی 
ــد. ــاب ش ــان انتخ ــتان کرم شهرس

حســین  و  قصــاب زاده  علــی 
فاطمی نیــا نیــز به ترتیــب به عنــوان 
منشــی اول و منشــی دوم شــورای 
ــان انتخــاب  اســالمی شهرســتان کرم

شــدند.
به عنــوان  نیــز  مشــرفی  علی اکبــر 
انتخــاب  شــورا  ایــن  ســخن گوی 

ــد. ش

مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب 
شــهر کرمــان ،ظرفیــت تصفیــه 180 لیتر 
فاضــالب در هــر ثانیــه دارد.  محمــد 
ــت  ــس هیئ ــل و رئی ــری مدیرعام طاه
مدیــره شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه هــر 
مــاه انشــعاب فاضــالب بــه مشــترکین 
واگــذار مــی شــود کــه بــه تبــع آن، 
حجــم ورودی فاضــالب بــه تصفیــه 
خانــه افزایــش مــی یابــد و مــدول 

ــه فاضــالب ظرفیــت  ــه خان یــک تصفی
ــالب  ــم ورودی فاض ــن حج ــه ای تصفی
ــتا  ــن راس ــزود: در همی ــدارد. وی اف را ن
مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب بــا 
ظرفیــت تصفیــه 180 لیتــر فاضــالب در 
ثانیــه و 15552 متــر مکعــب در شــبانه 
روز درحــال  طــی کــردن مراحــل پایانــی 
ــراب  ــران می ــرکت ته ــط ش ــود توس خ
بهــره  بــه زودی وارد مــدار  اســت و 

ــد. ــد ش ــرداری خواه ب

عضو شورای اسالمی شهر کرمان 
رییس شورای شهرستان کرمان شد

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب وارد مدار می شود 

شورا

رییــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و 
ــا  ــت: ب ــان گف فاضــالب اســتان کرم
ــه اینکــه هــر مــاه انشــعاب  توجــه ب
فاضــالب بــه مشــترکین واگــذار مــی 
شــود کــه بــه تبــع آن، حجــم ورودی 
فاضــالب بــه تصفیــه خانــه افزایــش 
ــه  ــک تصفی ــدول ی ــد و م ــی یاب م
خانــه فاضــالب ظرفیــت تصفیــه این 

ــدارد. ــالب را ن ــم ورودی فاض حج
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این صفحه می خوانیم
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صمت

آگهی مزايده اموال منقول نوبت اول
 اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری کرمــان 
کالســه  اجــرای  پرونــده  در  دارد  نظــر  در 
ــرح1-کمدفلزی 12  ــه ش ــوال ب 1/950633 ام
فایلــی 4عــدد 2-میزاســتیل1/9/65 3عــدد 3- ســینک 
ــا  ــتیل ب ــه اس ــز پای ــدد 4-می ــپزخانه 1 ع ــتیل آش اس
ــز  ــدد 6 - می ــوان 1 ع ــر 4500 ت ــدد 5- کل ــه 2 ع صفح
ــه  ــوم علی ــه محک ــق ب ــدد متعل ــرخ دار 1 ع ــتیل چ اس
پرونــده شــرکت جاهــن پروتئیــن واقــع در کرمــان 
قائــم آبــاد کارگاه بلــوک زنــی کــه جمعــا امــوال مذکــور 
ــزان  ــه می ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــوی کارش از س
17/000/000 ریــال تعییــن گردیــده اســت را از طریــق 
درتاریــخ  مزایــده  برساند.جلســه  بفــروش  مزایــده 
دوشــنبه مــورخ 1396/09/14 راس ســاعت 10 صبــح 
ــان  ــی دادگســتری کرم در محــل اجــرای احــکام حقوق
بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتان برگــزار میگــردد. 
متقاضیــان شــرکت در مزایــده باســتی 10 درصــد قیمــت 
پیشــنهادی خــود را بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه 
شــماره 2171293951000 نــزد بانــک ملــی واریــز و قبض 
آن را بــه همــراه بــا پیشــنهاد کتبــی در پاکــت در بســته 
تــا ســاعت مقــرر در روز مزایــده بــه ایــن اجــرا تســلیم 
نماینــد. شــرکت کننــدگان جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر و یــا بازدیــد از امــوال 5 روز قبــل از مزایــده بــه 
ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد. ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه 
ــب  ــده ترتی ــل گردی ــده واص ــالم ش ــاعت اع ــد از س بع
ــت  ــی اس ــده کس ــده مزای ــد. برن ــد ش ــر داده نخواه اث
کــه قیمــت باالتــری پیشــنهاد داده باشــد و در صــورت 
انصــراف برنــده مزایــده 10 درصــد ســپرده وی بــه نفــع 
دولــت ضبــط و مــال مــورد مزایــده بــه نفــر دوم واگــذار 

ــف 1746 ــردد. م ال میگ
دادورز شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری 

شهرستان کرمان - حسینی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران )نوبت اول(
)نوبت اول( 

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد طبــق آییــن نامــه معامــالت ابالغــی از ســوی شــرکت مــادر تخصصــی مهندســی آب و فاضــالب کشــور، اجــرای عملیــات 
فرآینــد یکپارچــه تأمیــن منابــع مالــی، اجــرا و نیــز وصــول در آمدهــای حاصــل از آن را بــرای اجــرای شــبکه و خطــوط جمــع آوری فاضــالب و نصــب انشــعابات قســمتی از شــهر کرمــان 
را در قالــب فاینانــس از محــل منابــع داخلــی خــود طبــق مشــخصات درج شــده در جــدول زیــر بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد. لــذا ایــن آگهــی بــه منظــور اطالع رســانی بــه کلیه 

واجــدان شــرایط ذیصــالح کــه تمایــل بــه حضــور در ایــن عرصــه را دارنــد مــورد انتشــار قــرار مــی گیــرد. فهرســت مشــخصات موضــوع ایــن آگهــی بــه شــرح ذیــل اســت:

منبــع تأمیــن اعتبــار: بــا توجــه بــه شــرایط خــاص و جزئیــات ویــژه قابــل مالحظــه در اســناد ایــن پــروژه کــه نظــام پرداخــت آن بــه صــورت اختصاصــی از محــل وصــول درآمدهــای 
حاصــل از اجــرای پــروژه هــای مذکــور توســط برنــده مناقصــه بــه طــور همزمــان مــورد طــرح ریــزی قــرار گرفتــه اســت لــذا مناقصــه گــران از حیــث احــراز بــرای ارزیابــی مــی بایســت 

عــالوه بــر توانمنــدی اجرایــی براســاس نظــام فنــی اجرایــی کشــور از توانایــی مالــی اعــم از فــردی یــا مشــارکتی نیــز برخــوردار باشــند. 
تاریــخ مهلــت و محــل دریافــت و تحویــل اســناد ارزیابــی : واجــدان شــرایط گروههــای مشــارکت داخلــی مشــتمل بــر تأمیــن کننــدگان مالــی و پیمانــکاران ذیصــالح )دارای حداقــل 
رتبــه ۵ در رشــته آب( و دارای توانمنــدی الزم جهــت شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد از 96/8/25 لغایــت 96/9/5 جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی بــه نشــانی : کرمــان، بلــوار ۲۲ بهمــن 
، ابتــدای بلــوار ســاوه، شــرکت مهندســی آب و فاضــالب اســتان کرمــان ، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد و اســناد دریافتــی را پــس از تکمیــل بــه همــراه کلیــه مــدارک و مســتندات 
خواســته شــده طــی آن حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مورخــه 96/9/20  ارســال نماینــد. پیشــنهادی دریافتــی در تاریــخ 96/9/21 گشــوده شــده و پــس از بررســی مــدارک ارزیابــی کــه 
توســط شــرکت کننــدگان تکمیــل و تحویــل میشــود از پیمانکارانــی کــه مــورد تأییــد قــرار گیرنــد جهــت برگــزاری مناقصــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آمد.آگهــی مناقصــه در ســایت ملی 

مناقصــات بــا آدرس iets.mporg.ir درج میگــردد.
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معــاون امــور اقتصــادی و بازرگانــی 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
گفــت: الزم اســت راهــکار مبــارزه بــا 
سیاســت های  اصــالح  در  قاچــاق 
ــود. ــده ش ــف و دی ــادی تعری اقتص

بــه گــزارش ایســنا، حســن ســینکی 
عرضــه  بــرای  می تــوان  گفــت: 
رفتــاری  توزیــع  چرخــه  در  کاال 
ــق آن کاالی  ــه طب ــد ک ــه ای دی حرف
شــبکه  بــه  ورود  قــدرت  قاچــاق 

وی  باشــد.  نداشــته  را  توزیــع 
همچنیــن اظهــار کــرد: نکتــه دیگــر 
ــی  ــهیالت بانک ــود تس ــث س ــه بح ب
مربــوط می شــود کــه ایــن رقــم 
بــرای تولیــد و توزیــع مشــکالت 
متعــددی ایجــاد کــرده اســت، امــا 
بایــد توجــه داشــت کــه حمایــت از 
واحدهــا تنهــا از طریــق نــرخ ســود 
عملیاتــی  نمی توانــد  تســهیالت 
شــود و بایــد راهکارهــای جایگزیــن 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــز م نی
و  اقتصــادی  امــور  معــاون 
معــدن  صنعــت،  وزیــر  بازرگانــی 
از  دیگــری  بخــش  در  تجــارت  و 
کــرد:  اظهــار  صحبت هــای خــود، 
صــورت  پژوهش هــای  طبــق 
تولیــد  از  حمایــت  بــرای  گرفتــه 
در  دارد کــه  وجــود  ایســتگاه   70
ــا  ــه بانک ه کشــورهای توســعه یافت
ایســتگاه دوم محســوب می شــوند، 
ــرار  ــا در رده 37 ق ــا در کشــور م ام
ــای آن  ــوع گوی ــن موض ــه ای دارد ک
اســت بــرای تولیــد صــادرات در 

هســتیم. فشــار 

راهکار معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت برای مبارزه با قاچاق 

مشکل صادرات سیمان 

به عراق هنوز حل نشده است 

رییـس میـز عـراق در ایـران گفـت در گذشـته رقمـی معـادل 30 درصـد تعرفـه 
گمرکـی صـادرات سـیمان بـه عـراق بـود که حدود یک سـال اسـت ایـن تعرفه 

بـا 100 درصـد افزایـش مواجـه شـده و بـه 130 درصد رسـیده اسـت.
ابراهیـم رضـازاده در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بحـث بـروز مشـکل در 
صـادرات سـیمان بـه عـراق از حـدود یـک سـال و نیم قبـل آغاز شـده و در این 
مـدت واردات سـیمان بـه عـراق ممنـوع بـود، چـرا کـه تولیدکننـدگان سـیمان 
در عـراق و شرکت فرانسـوی الفـارژ کـه بـرای تولیـد سـیمان در ایـن کشـور 
سـرمایه گذاری کـرده، نسـبت بـه واردات سـیمان انتقـادات متعـددی داشـتند. 
وی همچنیـن اظهـار کـرد: با توجـه به اینکه قیمت سـیمان ایرانـی حدود نصف 
قیمت تمام شـده سـیمان در عراق محسـوب می شـد، در سـال گذشـته واردات 
سـیمان بـه عـراق ممنوع شـد و با وجود اینکـه برای صادرات ایـن کاال 30 درصد 
تعرفـه گمرکـی در نظـر گرفتـه شـده بـود، صـد در صـد دیگر هـم بر ایـن تعرفه 
افـزوده شـد.به گفته رییس میز عراق در سـازمان توسـعه تجـارت، در این مدت 
تجـار ایرانـی بـا بهره گیـری از برخـی راهکارهـا صادرات خـود را دنبـال می کردند 
امـا اکنـون مدتـی اسـت راهکارهـای جایگزیـن نیز با مشـکالتی مواجه شـده و 

دیگـر امـکان صـادرات سـیمان به عراق مانند گذشـته مهیا نیسـت.
رضـازاده در پاسـخ بـه اظهاراتـی مبنـی بـر مشکل تراشـی عراقی ها بـرای حضور 
ایرانیانـی کـه در مناقصـه شـرکت سیمان سـازی عراق  برنده شـده بودنـد، اظهار 
کـرد: در ایـن زمینـه اطالعاتـی بـه دسـت مـا نرسـیده و تنهـا در این حـد اطالع 
داریـم کـه یکـی از شـرکت های ایرانـی کـه زیرمجموعـه بنیـاد مسـتضعفان هم 
بـود، بـرای حضـور در ایـن مناقصـه اعـالم آمادگی کرده بـود اما در بـاره وضعیت 
پـس از مناقصـه شـکایتی بـه مـا نشـده اسـت.وی در پایـان دربـاره حجـم 
صـادرات سـیمان بـه عـراق گفـت: در سـال گذشـته 180 میلیون دالر سـیمان به 
عـراق صـادر شـده اسـت کـه این رقم در شـش ماهه اول سـال جـاری به رقمی 

معـادل 55 میلیون دالر رسـیده اسـت. 

به گزارش ایسنا، مهدی کرباسیان، رئیس هیأت عامل ایمیدرو در حاشیه تجلیل از 
صادرکنندگان برتر استان زنجان، گفت: استان زنجان یک استان معدنی بوده و معادن 

غنی همچون معدن انگوران را دارد و یکی از نگرانی هایی که برای این معدن وجود 
داشت این بود که در 10 سال آتی با همین میزان برداشت این معدن به مشکالتی 

دچار خواهد شد.

رصد هوشمند تمام کاالهای وارداتی
 در گمرک ایران 

یکــی از مزیــت هــای مهم 
ســامانه هــای الکترونیکی 
گمــرک، ذخیــره ســازی اطالعــات 
و  وارداتــی  کاالهــای  تمامــی 
چگونگــی اظهــار و اســناد مرتبــط 
ایــن  کــه  اســت  کاالهــا  بــا 
ــدازی  ــدای راه ان ــات از ابت اطالع
ســامانه جامــع گمرکــی در بانــک 
ــره  ــامانه ذخی ــن س ــات ای اطالع
ــا  ــارزه ب ــت مب ــازی و در خدم س
ارز قــرار گرفتــه  قاچــاق کاال و 

ــت. اس

تمـام  کـه  کـرد  اعـالم  ایـران  گمـرک 
کاالهـای وارداتـی بـه گمـرکات کشـور بـه 
وپنجـره  جامـع گمرکـی  سـامانه  کمـک 
واحـد تجـارت فرامـرزی کنترل می شـود 
و رصـد کاالهـای وارداتـی بـا اسـتفاده از 
فن آوری اطالعات،هوشـمند شـده است.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، بـر اسـاس 
اعـالم گمـرک ایـران؛ هم اکنـون اطالعات 
کاالهایـی کـه بـه کشـور وارد می شـود به 
صـورت هوشـمند بـا بارنامـه الکترونیک، 
فاکتـور  الکترونیـک،  مانیفسـت 
الکترونیـک،  بنـدی  عـدل  الکترونیـک، 
اظهـار الکترونیـک، گواهـی مبـدا، قبـض 
انبـار الکترونیـک و مجوزهای الکترونیکی 
تطبیـق  گمـرک  همـکار  هـای  سـازمان 
و در صـورت هـر گونـه مغایـرت سـامانه 
از  خـودکار   صـورت  بـه  جامـع گمرکـی 
ادامـه مراحـل انجـام تشـریفات گمرکـی 

جلوگیـری مـی کنـد.  
یکـی از مزیـت هـای مهـم سـامانه هـای 
سـازی  ذخیـره  گمـرک،  الکترونیکـی 
و  وارداتـی  کاالهـای  تمامـی  اطالعـات 
چگونگـی اظهـار و اسـناد مرتبط بـا کاالها 
راه  ابتـدای  از  اطالعـات  ایـن  اسـت کـه 

انـدازی سـامانه جامـع گمرکـی در بانـک 
اطالعات این سـامانه ذخیره سـازی و در 
خدمـت مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز قـرار 

گرفتـه اسـت.
هـم اکنـون گمـرک ایـران بـرای مبـارزه 
بـا تخلفـات در مرحلـه نخسـت اطالعـات 
اظهـاری صاحـب کاال یـا نماینـده قانونـی 
مانیفسـت،  بارنامـه،  اطالعـات  بـا  را  وی 
انبـار،  قبـض  سـفارش،  ثبـت  بیمـه، 
مجوزهـای سـازمان هـای همـکار، گواهی 
مبـدا، فاکتـور خریـد، عـدل بنـدی، نظـر 
ارزیـاب و کارشـناس بـه صورت هوشـمند 
جامـع  سـامانه  در  الکترونیکـی  و کامـال 
گمرکـی و پنجـره واحـد تجـارت فرامرزی 
تطبیـق مـی دهـد و در صـورت هـر گونـه 
مغایـرت در هـر مرحلـه رونـد تشـریفات 
مـی  قفـل  خـودکار  صـورت  بـه  گمرکـی 

  . د شو
گمـرک ایـران بـا اجـرای سـامانه جامـع 
گمرکـی و پنجـره واحـد تجـارت فرامرزی 
هم اکنـون در سـطح ملـی با بیـش از 27  
سـازمان بـه صـورت الکترونیـک نسـبت 
اقـدام  مجوزهـا  و  اطالعـات  تبـادل  بـه 
بـه  مرکـزی  بانـک  بـا  ازجملـه  می کنـد، 

نیـروی  ارزی،  اطالعـات  تبـادل  منظـور 
انتظامـی به منظـور اسـتعالم الکترونیکی 
دریافـت  قاچـاق،  بـه  مظنـون  کاالهـای 
الکترونیکـی اطالعـات محموله هـا از بنادر 
و ارسـال الکترونیکـی اطالعـات بارنامه ها 

پایانه هـا. و  بـه سـازمان حمل ونقـل 
در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  گمـرک 
راه انـدازی  بـا  نیـز  منطقـه ای  چارچـوب 
صـورت  بـه  مـرزی  مشـترک  دروازه 
اطالعـات  تبـادل  بـه  نسـبت  مجـازی 
کشـورهای  بـا  گمرکـی  اظهارنامه هـای 
و  نمـوده  اقـدام  ترکیـه  و  آذربایجـان 
تبـادل الکترونیکـی اطالعـات بـه صـورت 
آزمایشـی با کشورهای روسـیه، ارمنستان 
در  و  اسـت  شـده   آغـاز  افغانسـتان  و 
اطالعـات  دریافـت  بین المللـی  سـطح 
گواهـی مبدأ بـه منظور انجـام کنترل های 
اطالعـات  اصالـت  درخصـوص  الزم 
محموله هـای ارسـالی از کشـورهای کـره 
جنوبـی و چیـن بـه صـورت الکترونیکـی 

می گیـرد.   صـورت 
هـای  برنامـه  و  هـا  تـالش  ادامـه  در 
کارکـرد  ارتقـای  بـرای  ایـران  گمـرک 
گمـرک  در  الکترونیکـی  هـای  سـامانه 

سـازی  هوشـمند  سـالجاری  ابتـدای  از 
بـا  وارداتـی  اطالعـات کاالهـای  تمامـی 
هـدف مبـارزه بـا تخلفـات  بـا موفقیـت 
شـدن  الکترونیکـی  بـا  و  خـورد  کلیـد 
اطالعـات بارنامـه، فاکتـور خریـد، عـدل 
بنـدی و منشـا ارز، تطبیـق اطالعات کامال 
هوشـمند سـازی شـد و  سـامانه جامـع 
گمرکـی هـم اکنـون ایـن قابلیـت را پیدا 
کـرده اسـت کـه به طـور کامـل در زنجیره 
را  هـا  داده  ترخیـص،  اطالعـات  ورود 
تطبیـق و عـالوه بـر پیشـگیری از قاچـاق 
کاال بـه صـورت خـودکار هـر گونـه تخلـف 

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

روزنامه »اصفهان زیبا«از رکود 
فصلی بازار مسکن در ایستگاه آخر خبر داد . 

روزنامه »پیام سپیدار« از الزام 
تخریب 17 هزار ساختمان غیر مجاز در کرج  

خبر داد .

روزنامه »مهد تمدن« از مشوق های 
صادراتی 30 میلیارد ریالی در ارس خبر داد. 

روزنامه »شهرآرا« در گزارشی به چالش 
جدید مشهدی ها در لیگ برتر فوتبال   

پرداخت. 

روزنامه » افسانه « در گزارشی به  
تالش برای ثبت ملی قنات سعدی  پرداخت. 

روزنامه »خبر شمال«در گزارشی به 
مرگ 7قالده فک خزری در سواحل شمالی  

پرداخت. 

روزنامه »باختر« در گزارشی به بهداشت 
مناطق بحران زده برای پیشگیری از بروز 

بیماری های مسری پرداخت.  

روزنامه »صبح ساحل« از صید 
بیش از 120 هزار تن انواع آبزیان در آب های 

هرمزگان  خبر داد. 

روزنامه » دریا « از بهره مندی 33 هزار 
خانوار از گاز لوله کشی خبر داد .

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
جشنواره استانی گل نرگس در خوسف  خبر 

داد. 

روزنامه »کاغذ وطن« در گزارشی به 
از ضرورت راه اندازی پلیس 110 در جیرفت  

پرداخت  .

روزنامه »خراسان شمالی« از 
بارش برف در ارتفاعات این استان  خبر داد . 

اصفهان

البرز

آذربایجان شرقی

مشهد

فارس

مازندران

کرمانشاه

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی
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نگاه تصاویر گزارش زیر خسارات زلزله در مسکن مهر سر پل ذهاب
 را نشان می دهد.

عکس نشنال جئوگرافیک به مراسم سنتی ساالنه در »تاکایاما« ژاپن اختصاص یافته است.کمک به اسرای عراقی . عکس :  جاوید االثر کاظم اخوان
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بین الملل 

روزنامـه 8 صبـح  بـه صحبتهـای مجلـس 
نمایندگان این کشـور درباره ضـرورت معرفی هرچه 
زودتـر وزرای پیشـنهادی بـرای تشـکیل کابینه این 

کشـور پرداخته اسـت.

روزنامــه گاردین  در شــماره روز ســه شــنبه 
خــود بــه مخالفــت آنا ســوبری یکــی از مخالفان 
ــه  ــا پرداخت ــه اروپ ــروج از اتحادی ــخت خ سرس
اســت. ســوبری از نماینــدگان مجلــس انگلیس 
هنــوز هــم روی نظــر خــود پــا فشــاری مــی کند.

خبرگـزاری سـی ان ان ضمـن پرداختـن 
بـه عملیـات آواربـرداری زلزلـه ایـران و عـراق بـه 
گفتـه هـای مقامات کره شـمالی پرداخته اسـت: 
مانورهـای نظامـی آمریـکا وضعیـت را بدتـر مـی 

. کند

روزنامـه نیویورک تایمز بـا تیتر »از جنگ 
بمـب هـا تا بیماری وبا در یمـن« به وضعیت وخیم 
و نامسـاعد مـردم یمـن پس از حمله عربسـتان به 
ایـن کشـور پرداختـه اسـت. عربسـتان بیـش از دو 
سـال اسـت کـه به یمن جملـه نظامی کرده اسـت.

ــن  ــه در مهمتری ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
ــه ســرزنش ارتــش  خبــر روز ســه شــنبه خــود ب
کشــور میانمــار توســط دولــت ایــن کشــور پرداخته 
اســت. ارتــش میانمــار، مســلمانان ایــن کشــور را 
بــا خشــونت مجبــور بــه تــرک کشــور مــی کنــد.

روزنامــه االخبــار در چــاپ روز ســه شــنبه 
ــرای آزادی  ــاض ب ــروط ری ــر »ش ــا تیت ــود ب خ
ــت  ــد دول ــای جدی ــی ه ــه لفاظ ــری«، ب حری
عربســتان بــرای رهایــی ســعد الحریــری 
نخســت وزیر مســتعفی لبنــان پرداخته اســت.

خبرگــزاری اســپوتنیک بــه خبــری 
دربــاره بررســی بیانیــه ای در مجلــس نمایندگان 
انگلیــس دربــاره برگزیــت پرداختــه اســت. ایــن 
بیانیــه بــه پارلمــان اجــازه مــی دهــد تــا در رونــد 
خــروج از اتحادیــه اروپــا کنتــرل داشــته باشــد.

یورونیـوز  از رای پارلمـان انگلیـس برای 
شـروع مذاکـرات نهایی برگزیت خبـر داد. یورو 
نیـوز در روز جهانـی دیابـت بـه پردیابـت تریـن 

مناطـق اروپا اشـاره کرده اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــرزا مــی توســط  از تحــت فشــار قــرار گرفتــن ت
حزبــش خبــر داده اســت. تــرزا مــی بــرای 
مذاکــرات نهایــی برگزیــت بــا مشــکالت زیــادی 

ــت. ــراه اس هم

خبرگــزاری فرانــس 24 زلزلــه در ایــران 
و عــراق بیــش از 430 کشــته برجــای گذاشــت. 
هــزاران یمنــی در اعتــراض بــه محاصــره یمــن 

توســط عربســتان بــه تظاهــرات پرداختنــد.

خبرگــزاری شــین هــوا خبــر داد: نهمیــن 
اجــالس مشــترک آ ســه آن و ســازمان ملــل 

ــزار شــد. ــن برگ ــل فیلیپی متحــد در مانی

خبرگـزاری رویترز بـه ترس سیاسـتمداران 
و حـوزه اقتصـاد لبنـان دربـاره احتمـال تحریـم 
این کشـور همانند مدل قطر توسـط عربسـتان و 

متحـدان آن پرداخته اسـت.

افغانستان

انگلستان

آمریکا

آمریکا 

آلمان

بیروت

روسیه

اروپا

انگلستان

فرانسه 

چین

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش باشگاه سپیدرود رشت به فدراسیون فوتبال پیشنهاد داد تا 
عواید بلیط فروشی هفته دوازدهم لیگ برتر را به زلزله زدگان 

غرب کشور اختصاص داده شود.

سرمربی مس نوین در گفت و گو با »پیام ما« از وضعیت دگرگون شده تیمش می گوید

گفتند نرو اما با دل شیر آمدم

تیــم فوتبــال مــس نویــن علیرغــم 
دو  لیــگ  در  کــه  ضعیفــی  شــروع 
فوتبــال کشــور داشــت امــا بــا تحــوالت 
ــه  ــاال ب ــود ح ــت خ ــت روی نیمک مثب
ــرده  ــدا ک ــت پی ــری دس ــجام بهت انس
ــارم  ــه چه ــزاده از هفت ــا ترک اســت. رض
ــرد و  ــاز ک ــن آغ ــس نوی کارش را در م
ــرد و دو  ــه ب ــر س ــه اخی ــش هفت در ش
تســاوی بــه دســت آورده و تیمــش 
ــی از  ــت خال ــازی دس ــک ب ــط در ی فق

ــد. ــرون آم ــن بی زمی
فنــی  و  روانــی  شــرایط  از  ترکــزاده 
ــا  مــس نویــن کامــال راضــی اســت و ب
ــال مــی  تیمــش اهــداف بزرگــی را دنب
ــا ايــن حــال گاليــه هايــي هــم  کنــد. ب
از عــدم حمايــت هــا در كرمــان دارد كــه 
صحبــت هــای جالــب ایــن مربــی را در 

ــد: ــه مــی خوانی ادام

بردیم اما راضی نیستم
در مقابــل فــوالد نویــن اهــواز موقعیــت 
هــای زیــادی از دســت دادیــم. بــا وجود 
اینکــه ایــن بــازی بــا بــرد ما همراه شــد 
ــال  ــا از نتیجــه راضــی نیســتم. فوتب ام
غیرقابــل پیشــبینی اســت و امــکان دارد 

ــم در  ــات تی ــتباه کل زحم ــک اش ــا ی ب
ــن  ــوالد نوی ــرود. ف ــدر ب ــازی ه ــک ب ی
ــد  ــرده اســت و چن ــرج ک ــاردی خ میلی
ــگ  ــابق و لی ــوش س ــی پ ــن مل بازیک
ــد و  ــم بودن ــن تی ــب ای ــری در ترکی برت
تیــم مــا در مقابــل آن هــا عالــی بــازی 

ــود. ــرد ب کــرد و شایســته ب

گفتند نرو اما دل شیر 
داشتم و آمدم

خوشــبختانه تیــم رونــد رو بــه رشــدی 
دارد. فرامــوش نکنیــم کــه مــس نویــن 
ــرایط  ــت و ش ــرار داش ــیبی ق در سراش
بــدی را ســپری مــی کــرد. چهــار بــازی 
پیاپــی را باختــه بــود و بــا 10 گل خــورده 
ــود.  تیمــی بحــران زده و تــه جدولــی ب
خیلــی هــا بــه مــن گفتنــد میســوزی و 
ایــن تیــم را قبــول نکــن امــا بــه خاطــر 
شــهرم آمــدم تــا بجنگــم. قبــول کــردن 
هدایــت ایــن تیــم بــا وجــود مشــکالتی 
ــت.  ــی خواس ــیر م ــت دل ش ــه داش ک
ــر  ــاالی س ــل ب ــان اول فص ــر از هم اگ
ایــن تیــم بــودم االن صدرنشــین بــود.

مس نوین را به صدر 
می رسانم اگر...

در بــازی مقابل شموشــک در نوشــهر در 
دقیقــه 94 باختیــم و داوران بــا قضــاوت 

ــی  ــد. حت ــا را بریدن ــم م ــر تی ــود س خ
آقــای بهــروان هــم در ورزشــگاه حاضــر 
بــود و همــه چیــز را دیــد. بعــد از بــازی 
بــه ناحــق مــورد حملــه قــرار گرفتــم در 
ــول  ــه مســئولیت باخــت را قب ــی ک حال
ــرایط  ــه ش ــاال ک ــار دارم ح ــردم. انتظ ک
تیــم تغییــر کــرده، نــگاه هــا هم بــه این 
تیــم تغییــر کنــد و حمایــت بیشــتری از 
مــا صــورت گیــرد. بازیکنانــم مشــکالت 
از  درصــد   10 فقــط  و  دارنــد  مالــی 
ــه  ــد ب ــد و بای ــه ان ــان را گرفت قراردادش
ــا  ــود ت ــیدگی ش ــا رس ــت آن ه وضعی
همچنــان بــا انگیــزه بــه کارشــان ادامــه 
ــا  ــا ب ــه م ــد ک ــد بدانن ــد. مــردم بای دهن
ــه  ــتیم و ب ــرو هس ــکالتی روب ــه مش چ
ــر از  ــم. اگ ــی گیری ــه نم ــانی نتیج آس
ــن  ــود مطمئ ــت ش ــن حمای ــس نوی م
ــه  باشــید مدعــی مــی شــود و حتــی ب

صــدر هــم خواهــد رســید.

چرا مربیان بومی را بزرگ 
نمی کنند؟!

مربیــان بومــی چیــزی نســبت بــه 
ــد و فقــط  ــان غیربومــی کــم ندارن مربی
نیازمنــد اعتمــاد هســتند. نتیجــه گرفتن 
بــا وجــود امکانــات و پــول هنــر نیســت. 
ــول  ــات و پ ــر امکان ــال اخی ــد س در چن
ــوده و  ــی ب ــان غیربوم ــار مربی در اختی

نتیجــه نگرفتنــد امــا بزرگشــان کردنــد. 
منتظــر شکســت  کرمــان  در  برخــی 
ــا  ــه م ــا علی ــتند ت ــی هس ــان بوم مربی
شــش  مــن  موضــع گیــری کننــد. 
مربیگــری،  بــاالی  ســطح  مــدرک 
روانشناســی و بدنســازی دارم. نــه تنهــا 
ــم  ــی ه ــان بوم ــایر مربی ــه س ــن بلک م
ــی  ــای باالی ــی ه ــم توانای ــدرک و ه م
دارنــد امــا کســی مربیــان بومــی را 
بــزرگ نمــی کنــد. مگــر مــا چــه چیــزی 
ــه  ــم ک ــم داری ــی ک ــان غیربوم از مربی

ــویم؟ ــی ش ــت نم حمای

مدعیان مقابل ما زانو 
زدند

ــا تیــم هــای  در هفتــه هــای گذشــته ب
مدعــی بــازی کردیــم کــه در مقابــل آن 
ــاش  ــم. دام ــازی بودی ــر ب ــم برت ــا تی ه
گیــالن و شــاهین بوشــهر کامــال اســیر 
ــن شــده  ــس نوی ــان م ــش بازیکن نمای
ــه از  ــم ک ــی گوی ــه جــرات م ــد و ب بودن

کرمــان ِقِصــر خــارج شــدند. مــس 
مــی  بــازی  فوتبــال  زیبــا  نویــن 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب کن
ــی  ــدول از منف ــا در ج ــم م ــل تی تفاض
ــوع  ــن ن ــیده و ای ــی دو رس ــه منف 9 ب
فوتبــال مــا تــا پایــان فصــل همینگونــه 

ــود. ــد ب ــی خواه هجوم

همیشه به دنبال فوتبال 
پاک هستم

ذلــت دســت  و  عــزت  دارم  اعتقــاد 
ــا  ــالش ه خداســت و خــدا خــودش ت
ــن  ــد. م ــی کن ــد و کمــک م ــی بین را م
پــاک  فوتبــال  دنبــال  بــه  همیشــه 
ناجوانمردانــه و  از فوتبــال  هســتم و 
وقــت کشــی متنفــرم. در بــازی مقابــل 
ــود و  شموشــک بازیکنــم روی زمیــن ب
بعــد از مــداوا نشســت تــا بنــد کفشــش 
را ببنــدد کــه مــن عصبانــی شــدم و بــه 
او گفتــم بیــا بیــرون کارت را انجــام 
بــده. بایــد زیبایــی هــای فوتبــال را 
ــال  ــه دنب ــی ب ــر قیمت ــه ه ــم و ب ببینی

ــیم. ــن نباش ــه گرفت نتیج

بازیکن غیربومی نداریم
میانگیــن ســنی تیــم 22 ســال اســت. 
ــی و هــم  ــان را از نظــر فن ــام بازیکن تم
روانــی در یــک ســطح نگــه داشــته ام. 
از جمــع 28 بازیکــن 27 نفــر آن هــا در 
ایــن شــش بــازی بــه میــدان رفتــه انــد 
و همگــی آمــاده هســتند. مــن خــودم 
فوتبالیســت بــوده ام و مــی دانــم چــه 
برخــوردی بایــد بــا بازیکنــم داشــته 
باشــم. در ایــن مــدت ســعی کــردم 

ــم. تیــم را مدیریــت کن

تیم را با بومی ها تقویت 
می کنم

بــه دنبــال تقویــت تیــم در نیــم فصــل 
همیــن  بــا  را  کار  ایــن  و  هســتیم 
ــم داد.  ــام خواهی ــی انج ــان کرمان جوان
بازیکنــان کرمانــی پتانســیل و اســتعداد 
ــد از نظــر روحــی و  ــد و بای باالیــی دارن

ــوند.  ــت ش ــی مدیری روان

ــت  ــه از حماي ــا گالي ــن ب ــس نوي ــرمربي م س
گفــت:  كرمــان  در  بومــي  مربيــان  نشــدن 
ــان  ــه مربی ــبت ب ــزی نس ــی چی ــان بوم مربی
غیربومــی کــم ندارنــد و فقــط نیازمنــد اعتمــاد 
ــات  ــود امکان ــا وج ــن ب ــه گرفت ــتند. نتیج هس
و پــول هنــر نیســت. در چنــد ســال اخیــر 
امکانــات و پــول در اختیــار مربیــان غیربومــی 
بــوده و نتیجــه نگرفتنــد امــا بزرگشــان کردنــد. 
مگــر مــا چــه چیــزی از مربیــان غیربومــی کــم 

ــویم؟ ــی ش ــت نم ــه حمای ــم ک داری

در حالی که تمام ایران در عزای از دست دادن 
هموطنان عزیزمان هستند در اردوی تیم 

فوتبال اکسین البرز بزن و بکوب بوده

در حساب رسمی اللیگا در فیسبوک، پیامی به زبان 
فارسی برای ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب ایران 

منتشر شد: مردم ایران، ما با شما هستیم

رقابت لیونل مسی و پسرش
 FIFA18  در بازی 

جدول

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما

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

مس رفسنجان 1-2 برق جدید شیراز   

صبای قم 0-1 اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان 2-1 مس کرمان

بادران تهران 1-0 نساجی مازندران

آلومینیوم اراک 0-1 گل گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران 1-0 راه آهن تهران

ایران جوان بوشهر 2-1 شهرداری تبریز

فجر سپاسی شیراز 2-1 ملوان بندرانزلی

برنامه بازی های لیگ یک
هفته سیزدهم

سهشنبه 23 آبان 1396

 نساجی مازندران - صبای قم 

مس رفسنجان - بادران تهران 

راه آهن تهران - آلومینیوم اراک 

شهرداری تبریز - خونه به خونه مازندران

ملوان بندرانزلی - گل گهرسیرجان 

مس کرمان - ماشین سازی  تبریز 

برق جدید شیراز - نفت  مسجدسلیمان 

اکسین البرز - فجر سپاسی شیراز 

شهرداری ماهشهر - ایران جوان بوشهر

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته دوازدهم

چهارشنبه 24 آبان 1396

 گسترش فوالد - استقالل خوزستان 

پیکان - صنعت نفت آبادان

 دوشنبه 29 آبان 1396 

سپیدرود رشت - ذوب آهن 

سپاهان - تراکتورسازی 

سیاه جامگان - استقالل 

نفت تهران - سایپا 

فوالد - پارس جنوبی جم 

پرسپولیس – پدیده

هفته سیزدهم
جمعه 3 آذر 1396

تراکتورسازی - سپیدرود رشت 

پدیده - نفت تهران 

استقالل خوزستان - پیکان 

صنعت نفت آبادان - سپاهان 

شنبه 4 آذر 1396 

پارس جنوبی جم - پرسپولیس 

سایپا - سیاه جامگان 

ذوب آهن - فوالد 

استقالل - گسترش فوالد

هفته چهاردهم
پنجشنبه 9 آذر 96 

پیکان تهران - استقالل تهران

فوالد خوزستان - سپیدرود رشت

فوالد مبارکه سپاهان - استقالل خوزستان

گسترش فوالد تبریز – سایپا تهران

جمعه 10 آذر 96 

سیاه جامگان مشهد – پدیده خراسان

نفت تهران - پارس جنوبی جم

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سرگرمی

افقی
1-نوعی بیماری ویروســـی - از 

ایســـتادن زیاد ایجاد می شود

2-نویســـنده فرانسوی کتاب دیوار-

اثری از بزرگ علوی

ترکی 3-سفید 

درو-قانونی 4-اسرار-ابزار 

5-اثری از چارلز دیکنز-ســـاز تیره

6-نوعـــی پارچه -قرن -خونبها-

هیزم-

7-حواری خائن حضرت مســـیح-

حشره خیابان-نوعی 

8-لعنتـــی نصفه -ضمیر وزنی 

-ولگرد-نشان دادن

9-اثر چربی -ســـکو-نام دیگر ماه

انگور-مادر ورزشها-رشته  10-درخت 

کوهی درخراسان

11-دشت-عددی سه رقمی-

12-یکی از حروف یونانی-یاری

13-از حکیمان یونان باســـتان-

دانایی-قله ی زاگرس

14-شخصیتی کارتونی -خواهر-

افشا -ایالتی در هند

15-اثـــری از تورگینف-گربه التین

عمودی 
1 - کشـــور کانگرو - شب اینگونه 

است

2 - بوی رطوبت  - شـــیون  - 

پرچم - سیخ نانوایی

3 - معادلـــه - انی

4 - پشـــته خاک معکوس - 

ســـیلزده بهم ریخته - یکی از 

حروف فارسی

5 - بایـــد خمیر را داد - خداحافظی 

- رود ارام - فرستادن

6 - میـــان کـــوه  - جهت - هواپیما 

تندرو

7 - ســـرود اوستایی - راهب 

بودایی - پایتخت بلغارســـتان

8 - جنـــس مونث - پایتخت ان 

خارطوم اســـت - خوب نیست
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تکرارحرف - اســـتفراغ - تصفیه

10 - مدرســـه ای در قم  - ماتم

11 - صـــوت تعجب - نوبت بازی - 

اچار بهم ریخته

12 - دیلـــم - بیماری خطرناک با 

غلـــط امالیی و معکوس - یکی از 

انگلیسی حروف 

13 - عالمـــت مفعولی - پدر مرده 

- سودمون بهم ریخته

14 - شـــهری در شمال - درداور

15 - اثر صادق هدایت - پشـــیمانی

جدول شماره 103۹

سودوکو شماره 103۹

پاسخ سودوکو شماره 1038

مواد الزم
مرغ چرخکرده 450 گرم

سس فلفل 2 قاشق غذاخوری
آرد سوخاری 4/1 پیمانه
پنیر ریکوتا 2/1 پیمانه

تخم مرغ 1 عدد
سبزی معطر خشک 2 قاشق غذاخوری

نمک و فلفل به مقدار کافی
برای تهیه اسپاگتی:

ماکارونی 200 گرم
پنیر پارمزان 4/1 پیمانه

جعفری خرد شده 2 قاشق غذاخوری
سس ماکارونی 1 قوطی

ریحــان خــرد شــده بــه مقــدار کافــی بــرای یــک 
وعــده غــذای جدیــد و خوشــمزه میتوانیــد ســراغ 
ــا  ــن غــذا ب ــد. ای ــه مــرغ بروی ــا کوفت ــی ب ماکارون
اســتفاده از مایــه ماکارونــی آمــاده خیلــی راحــت و 
آســان تهیــه میشــود. بــرای طعــم بهتــر بــه کوفتــه 
مــرغ، پنیــر ریکوتــا و ســبزی خشــک اضافه شــده 

اســت. شــما میتوانیــد بــه جــای پنیــر ریکوتــا از 
پنیــر خامــه ای هــم اســتفاده کنیــد. نکتــه دیگری 
کــه بایــد روی آن تأکیــد کنیــم این اســت کــه پنیر 
پارمــزان تــازه تأثیــر بــه ســزایی در طعــم ماکارونــی 
بــا کوفتــه مــرغ دارد. پــس ســعی کنیــد بــه جــای 
ــر  ــاده، پنی ــودر شــده آم ــر پارمــزان پ ــدن پنی خری
تــازه اســتفاده کنیــد و خودتــان آن را موقــع ســرو 

روی اسپاگتی و کوفته مرغ رنده کنید.
ــه  ــای 200 درج ــا دم ــر را ب ــدا ف ــه: ابت ــرز تهی  ط
ســانتیگراد روشــن کنیــد و اجــازه دهید گرم شــود. 
مــرغ  یعنــی  مــرغ  بــرای کوفتــه  الزم  مــواد 
چرخکــرده، ســس فلفــل، آرد ســوخاری برتــر، پنیر 
ریکوتــا، تخــم مــرغ، ســبزی خشــک برتــر، نمک و 
ــوط  ــا هــم مخل ــد و ب فلفــل را در کاســه ای بریزی
کنیــد. مایــه را بــا دســت بــه شــکل کوفتــه هــای 
کوچــک در بیاوریــد و داخــل ســینی فــر بچینیــد. 
ســینی را بــه مــدت نیــم ســاعت در فــر قــرار دهید 

تا کوفته ها طالیی رنگ شوند.
ــته  ــود روی دس ــتور موج ــق دس ــی را طب ماکارون

ــر  ــا از ف ــه ه ــی کوفت ــد. وقت ــاده کنی ــدی آن آم بن
خــارج شــدند آنهــا را همــراه بــا ســس ماکارونــی 
برتــر داخــل یــک تابــه بریزیــد. تابــه را حــدود 10 

دقیقه روی شعله متوسط قرار دهید.
ماکارونــی را آبکــش کنیــد و در ظــرف هــای مــورد 
نظــر بریزیــد. مخلــوط ســس و کوفتــه را روی آن 
ــا کمــی  ــرغ را ب ــه م ــا کوفت ــی ب ــد.  ماکارون بریزی
ــده شــده  ــزان رن ــر پارم ــرد شــده وپنی ــان خ ریح

تزیین کنید.

ماکارونی با کوفته مرغ

خاطراتی هست که آدم هایش رفته اند این خاطرات غم انگیز است، ولی آن خاطرات 
که آدم هایش حضور دارند اما شبیه گذشته نیستند بسیار دردناک تر است

گابریل گارسیا مارکز

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: شـما امـروز بخصـوص اگـر از كارهایی كـه در حال 
انجـام دادنشـان هسـتید خسـته شـده باشـید، توانایـی خیلی 

زیادی برای تمرکز کردن دارید.

اردیبهشـت: شـما شـاید امروز احسـاس كنید از نظر مالی در 
وضعیـت خوبـی قـرار نداریـد، امـا ایـن حـس آنقدرهـا هـم بد 
نیسـت و می توانـد شـما را از خریـدن چیزهایـی كـه واقعـًا نیاز 

دارید باز دارد.

خـرداد: امـروز حتـی اگر به فکر توجیـه کردن رفتارتان باشـید، 
باز هم امکان دارد افراد دیگر پریشانی شما را ببینند.

تیر: شـما با راز داری نا آشـنا نیسـتید، اما اكنون مهم اسـت كه 
بدانید کی سـاكت بمانید و کی حرف بزنید. وقتی شـما سـفره 
دلتان را باز می کنید، برایتان سـخت اسـت که مسائلی را ناگفته 

باقی بگذارید.

مـرداد: شـما امروز نسـبت به همیشـه اجتماعی تر شـده اید، 
امـا شـاید این کار روش شـما بـرای مخفی کردن احساسـاتتان 

باشد.

شـهریور: شـما امروز دوسـت داریـد كه به دیگـران كمك كنید، 
اما ممکن است توانایی تأثیر گذاری الزم را نداشته باشید.

مهر: شـما دلتـان می خواهد كـه برای مـدت كوتاهی همه چیز 
را رهـا كنیـد، امـا متوجـه می شـوید نمی توانیـد به راحتـی کاری 

کنید که این اتفاق بیفتد.

آبـان: شـما امـروز حتـی اگـر از قبل تصمیـم گرفته باشـید كه 
احساسـاتتان را پیـش کسـی فـاش نکنیـد، طبیعـی اسـت كه 

درباره آنها صحبت كنید.

آذر:شـما ممكن اسـت به خاطر یك دوسـت نزدیك یا شریكی 
كـه در رابطـه بـا موضـوع مهمـی  كه بـرای شـما اهمیت داشـته 
احسـاس تعهـد نکـرده، آشـفته شـده باشـید، ولـی وقتـی كـه 

مشكلی بروز می كند اوضاع پیچیده تر می شود.

دی: شـما ممكن اسـت امروز كارهای زیادی بـرای انجام دادن 
داشـته باشـید و نمی دانید از كجا باید شـروع كنید. شـما وقتی 
کـه بفهمیـد كار دیگـری هم دارید كـه باید آنرا انجـام دهید، هر 

کاری انجام دهید به مشکل برخواهید خورد.

بهمن:باوجـود اینکـه امـروز جنبـه هـای تفریحـی زیـادی در 
زندگـی تـان وجـود دارد، ولـی نمی توانیـد بـه راحتی بـرای خود 

هم بازی و همراه پیدا کنید!

اسـفند: شـما ممكن اسـت از فكر كردن درباره تعطیالتی كه به 
وقوع نخواهد پیوسـت خسـته شـده باشـید. شـما امروز آماده 

مسافرت رفتن هستید، اما شاید اصال نتوانید جایی بروید.

 آیــا مــی دانیــد نــام قدیمــی 
اندونزی ، هندهلند بوده اســت؟

 آیــا مــی دانیــد کشــور ایــران 
هفدهمین کشور وسیع دنیاست؟

ــاس  ــرد در قی ــد م ــی دانی ــا م  آی
ــرى را  ــروف ریزت ــد ح ــا زن مى توان ب
بخواننــد؟  ولــی شــنوایى زن بهتــر از 

مرد است؟
آیــا مــی دانیــد 28٪ قــاره آمریــکا 
ــزان  ــن می ــت. ای ــورده اس ــت نخ دس
 ٪38 شــمالى  آفریقــاى  مــورد  در 

است.
ــوش  ــراد باه ــد اف ــی دانی ــا م آی
در  بیشــترى  مــس  و  روى  داراى 

موهایشان هستند؟
آیــا مــی دانیــد جوانتریــن پــدر و 
ــاله  ــک زوج 8 و 9 س ــان ی ــادر جه م

بودند؟
ــا مــی دانیــد نخســتین رمانــى  آی
ــته  ــپ نوش ــین تای ــط ماش ــه توس ک

شد، تام سایر بود؟
آیــا مــی دانیــد در 75٪ از خانــواده 
مســئول  زنــان  آمریكایــی  هــای 
خونــه  مالــی  امــور  بــه  رســیدگی 

هستند؟
آیــا مــی دانیــد بــه طــور میانگیــن 
ــن  ــال تلف ــار در س ــرد 1140 ب ــر ف ه

میزند؟
آیــا مــی دانیــد در امریــکا پــول از 
ــان  ــه از كت ــذ درســت نشــده بلك كاغ

ساخته شده؟
بــر  شــكالت  دانیــد  مــی  آیــا 
عصــب و قلــب ســگ تاثیــر بــد دارد، 
بــا کمــی شــكالت میتــوان یــك ســگ 

را کشت؟
ــاب ركودهــای  ــد كت ــا مــی دانی آی
ــدن از  ــده ش ــورددار دزدی ــس، رك گین

كتابخانه های عمومی می باشــد؟
ــا مــی دانیــد مایــع موجــود در  آی
ــای  ــوان بج ــی ت ــارس را م ــل ن نارگی

پالسمای خون استفاده كرد؟
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اجرای کنسرت »حدیث سرفرازی« ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازبان 
و خوانندگی محمد اصفهانی در تاالر وحدت به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری 

مهر، این  کنسرت قرار بود سه شنبه شب 23 آبان ماه در تاالر وحدت میزبان عالقه 
مندان موسیقی باشد در همدردی با خانواده قربانیان زلزله استان های غربی کشور 

به صحنه نمی رود.

تلویزیونخبر
»شـون  رمـان  نخسـتین 
پـن« بازیگـر برنده اسـکار 
به زودی منتشـر می شود.

بـه گـزارش ایسـنا، »یـو.س.ای. تـودی« نوشـت: بعد 
از این کـه »تـام هنکس« هنرپیشـه اسـکاری هالیوود 
بـه دنیـای نویسـنده ها پـا گذاشـت و اولیـن مجموعه 
داسـتانش را منتشـر کرد، نوبت به »شـون پن« دیگر 
بازیگر مطرح هالیوود رسـیده که در سـن 57 سـالگی 

اولیـن رمانـش را به چاپ برسـاند.
ایـن رمـان کـه »بـاب هانـی کـه یـک کارهایـی انجام 
از  اسـت کـه  دربـاره مـردی  نـام گرفتـه،  می دهـد« 
همسـرش جـدا شـده، دچـار سـرخوردگی شـده و در 
گالیفرنیـا زندگـی می کنـد. ایـن کتاب 27 مـاه مارس 

راهـی پیشـخان کتاب فروشـی ها خواهـد شـد.
»پـن« همچنیـن فـاش کـرده کـه سـال گذشـته یک 

کتـاب صوتـی را بـا نام مسـتعار »پاپی پاریا« منتشـر 
کـرده و ایـن رمان براسـاس همـان ایده شـکل گرفته 
اسـت. ایـن هنرمنـد دربـاره ورود به حوزه نویسـندگی 
می گویـد: کمـی بعـد از اتمـام ضبـط کتـاب صوتـی 
»بـاب هانـی« بـود کـه احسـاس کـردم ایـده اولیـه 
داسـتانی کـه می خواهـم روایت کنم به ذهنم رسـیده. 
بسـط دادن آن ایـده اوریجینـال بـه یک رمـان واقعی، 
چالـش هیجان انگیـزی بـود. »شـون پـن« بازیگـر و 
جایـزه   نامـزد  پنج بـار  تاکنـون  آمریکایـی  کارگـردان 
اسـکار بهتریـن بازیگـر مـرد شـده اسـت که دو بـار در 
سـال های 2004 بـرای »رودخانه مرمـوز« و 2009 برای 
»میلـک« موفـق به کسـب آن شـد. او بـرای اولین بار 
در سـال 1996 بـا فیلـم »راه رفتـن مـرد مـرده« نامـزد 
اسـکار شـد و در سـال 2000 بـرای فیلـم »شـیرین و 
پسـت« بـه کارگردانـی »وودی آلـن« ایـن عنـوان را 
تکـرار کـرد. پـن در سـال 2003 بـا فیلـم »مـن سـام 
هسـتم« سـومین نامـزدی اسـکار را نیـز تجربـه کرد. 
در سـال 2004 پـس از بـازی در فیلـم »تـرور ریچـارد 
نیکسـون« بود کـه آکادمی اسـکار از او بـرای عضویت 

در هیئـت امنـا دعـوت کرد.

احسـان کرمـی در گفتگـو 
دربـاره  مهـر  خبرنـگار  بـا 
»کاله  پخـش  وضعیـت 
چـه  اینکـه  و  قرمـزی« 
اتفاقـات جدیدی بـرای آن رخ خواهد داد، بیان کرد: 
ما خیلی خوشـحال می شـویم اگر یـک نفر در این 
زمینـه بـه مـا اطـالع دهـد. هیچ کـس از مسـایل و 
اتفاقـات اطالعـی نمـی دهد و من نمـی دانم که چه 
کسـی در جریـان اسـت. عوامل خود پـروژه از جمله 
ایـرج طهماسـب، مشـاور پـروژه و مـا کـه بازیگـران 
مجموعه هسـتیم هیچی نمی دانیـم که چه اتفاقی 
بـرای »کاله قرمزی« خواهد افتاد. صداپیشـه نقش 
»عزیـزم ببخشـید« دربـاره کاله قرمـزی کـه بـرای 
نـوروز 96 سـاخته شـد، اظهـار کـرد: مـا بـرای پـر 
کـردن جـای خالـی دنیـا فنـی زاده و اینکـه روحش 
شـاد باشـد بـا انگیـزه بیشـتر کار کردیـم و بهتریـن 

»کاله قرمـزی« همـه سـال هـا را سـاختیم. کسـی 
نمـی دانـد مـا چـه انـرژی ای بـرای ایـن مجموعـه 
گذاشـتیم و کسـی هم نمی داند تکلیـف این پروژه 
چیسـت. وی دربـاره بالتکلیفی برخـی از پروژه های 
سـازمان یـادآور شـد: چنـدی پیـش تبلیغ سـریال 
»سـرزمین کهـن« دوبـاره روی آنتـن رفـت و مـن 
نمـی دانـم چـرا پخـش نشـد. اصـال متوجـه نمـی 
شـوم کـه در سـازمان صداوسـیما چـه خبـر اسـت 
البتـه خـدا را شـکر شـنیدم بعضـی از برنامـه هـا از 
جملـه برنامـه رادیویـی »جمعـه ایرانـی« بـا همـت 
آقـای دارابـی معـاون اسـتان هـا دوبـاره قرار اسـت 
روی آنتـن بـرود. کرمـی دربـاره ایـن اتفاقـات که به 
یک روال در سـازمان صداوسـیما تبدیل شده است، 
بیان کرد: سـلیقه و نبودن یک سـاختار مناسـب در 
شـبکه هـا و سـازمان صداوسـیما موجب می شـود 
کـه ایـن اتفاقـات رخ دهـد. بسـیاری از اتفاقات در 
سـازمان براسـاس اعمـال سـلیقه اسـت کـه ممکن 
اسـت مدیری برنامه ای را دوسـت داشـته باشـد و 

برعکس دوسـت نداشـته باشـد.

»شون پن« 
 نویسنده می شود

وضع نامعلوم 
کاله قرمزی

»پشت ابرها« ساخته مجید مجیدی به عنوان 
فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم گوآ در هند 

انتخاب شد.

»انریکه ایگلسیاس«، خواننده معروف اسپانیایی با 
انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، با زلزله زدگان 

در ایران و عراق ابراز همدردی کرد.

اکران فیلمی با بازی هدیه تهرانی و مریال زارعی 
بزودی

از زلزلــه  غــرب  یــک روز پــس 
کشــور و غــم از دســت دادن جمــع 
کثیــری از هموطنانمــان، اغلــب روزنامه هــا 
تــالش کردنــد کــه بــا تیترهایــی بــه زبــان 
آنهــا شــریک  را در غــم  کــردی، خــود 

بدانند.
بــا  اوژن یونســکو   تنهــا رمــان 
ترجمــه بهــاره مــرادی منتشــر 
شــد. رمــان »گوشــه نشــین« بــه تازگــی در 

نشر ققنوس منتشر شده است.
در  عباســیان  ســارا  نمایشــگاه   
گالــری محســن، مرضیــه فخــر در 
خانــه نــگار 14، جــواد صبــا در گالــری تــم و 
ــه  ــن هفت ــتا، ای ــری ویس ــادگاری در گال ی

برگزار می شود
ــوم  ــو در هج ــان رادی ــت »پای نشس
پادکســت ها« بــا حضــور ســعید 
مظفــری، پیشکســوت هنــر دوبلــه در ایــران، 
و یاســین حجــازی، نویســنده و ســردبیر 
اصغــری،  ســیدامیر  آکواریــوم،  رادیــو 
ــگار در  ــانه و روزنامه  ن ــه رس ــگر عرص پژوهش
برگــزار  دیجیتــال  رســانه های  نمایشــگاه 

می شود.
ــاخانه  ــنگلج و تماش ــاخانه س تماش
ایرانشــهر همچــون ســایر مجموعــه 
هــای تئاتــری بــه مناســبت ایــام ســوگواری 

28 صفر تعطیل می شوند.
گــروه نمایشــی »قیچــی کــه دنبــال 
آبــان،   22 روز  می گشــت«  کار 
ضمــن حضــور در بخش کــودکان بیمارســتان 
ــه  ــران ب ــی ته ــهید رجای ــروق ش ــب و ع قل
اجــرای ویــژه بــرای مخاطبــان کــودک و 

نوجوان پرداخت.

گزیده ها
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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قیمت خودرو »صفر«

قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر رو به افزایش رفته و به شانه ای بیش از 13 هزار 
تومان رسیده است .معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: قیمت مصوب برای هر 
کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها 4560 تومان است که برای بازار مصرف باید 20 تا 23 
درصد افزایش داشته باشد که در این صورت حداکثر قیمت منطقی برای هر شانه تخم 
مرغ 11 هزار و 200 تومان است.

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

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 4600
بیشترین قیمت: ......... 5150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اقـالم مصرفـی

 بـرای انتخـاب یـک بخـاری گازی مناسـب به چه 
چیزهایـی باید توجـه کرد؟ 

آپارتمـان  بـه  را  50نفـر  هیچ وقـت  عاقـل  آدم   
هـم  بی دلیـل  و  نمی کنـد  مهمـان  45متـری اش 
وسـایلی کـه تـازه توی بازار سـر و کله شـان پیدا شـده 
را نمی خـرد؛ وقتـی هـم خواسـت بخـرد، از یکـی کـه 
اطالعـات بیشـتری دارد می پرسـد یـا حتـی می آیـد 
سـبد خریـد می خواند، ببینـد اوضاع از چه قرار اسـت. 

 خانه تان چند متری است؟ 
بـرای  معیارهـا  بدیهی تریـن  و  مهم تریـن  از  یکـی   
انتخـاب بخـاری، درنظر گرفتـن متراژ خانـه یا محلی 
اسـت که قـرار اسـت بخـاری، گرمابخش آنجا باشـد. 
ایـن مسـئله حتـی در مـورد گرفتـار نشـدن بـا حجـم 
بـاالی یـک بخـاری 14 هـزار در فروشـگاهی کوچـک 

اهمیـت دارد. 

 رده انرژی اش چیست؟ 
 سـازمان بهینه سـازی مصـرف سـوخت، بـه صـورت 
مرتـب از خـط تولیـد محصوالتـی کـه مصـرف انرژی 
دارنـد حتـی یخچـال، نمونه بـرداری می کند تـا میزان 
مصـرف و به ویـژه درصـد مصـرف بهینه و بـازده انرژی 

را در آنهـا مشـخص کند. 
اگـر بـه محصولـی برخوردیـد کـه ایـن رده انـرژی را 
نداشـت، بدانید که ریگی در بخاری شـان اسـت؛ برای 
نمونه گیـری همـکاری نکرده اند یا محصول شـان اصال 
اسـتاندارد نیسـت. ایـن جـدول، آخریـن رده مصـرف 
بهینـه انـرژی بـه وسـیله بخاری هـای گازی سـاخت 

داخـل را نشـان می دهـد. 
چـون  امـا  اسـت   B و   A رده  انتخـاب،  بهتریـن   
دردسـترس نیسـت، فعـال به همیـن ردیف هـای اول 
C و D اکتفـا کنیـد کـه غنیمت انـد. توضیـح دیگـر 
اینکـه بخاری های دودکـش دار 30درصد و شـومینه ها 
بـدون  امـا  می کننـد  تلـف  را  انـرژی  50درصـد  تـا 

بهینه انـد.  99درصـد  تـا  دودکش هـا، 

 با دود یا بی دود؟ 
اصحـاب تکنولوژی هـای جدیـد، مدعـی هسـتند کـه 
آتشـی در جـان بخاری گازی انداخته اند که فقط سـوز 

دارد و از دود خبـری نیسـت. 
 امـا چشـم بسـته گـول تبلیغـات اولیـه شـرکت ها را 
نخوریـد. آنهـا در کنـار تعریـف و تمجیدهاشـان - از 
روی ناچـاری - اخطـار می دهنـد کـه از ایـن بخاری ها 
همه جـا هـم نمی تـوان اسـتفاده کرد.چیـزی کـه در 
بخاری هـای بدون دودکـش اهمیـت دارد، به کارگیری 
سیسـتم ایمنی ODS اسـت. این سیستم به محض 
اینکـه - بـه هـر دلیل - اکسـیژن محیط بـه 18درصد 
و پایین تر برسـد، جریـان گاز ورودی به بخاری را قطع 
می کنـد و تـا زمانـی کـه ترکیب هوا مناسـب نشـده و 
روشـن شـدن بخـاری خطرناک باشـد، اجازه روشـن 
کـردن آن را هـم نمی دهـد )نکتـه: ایـن بخـاری برای 
خودکشـی بر اثر مسـمومیت با گاز منوکسـیدکربن به 

درد نمی خـورد(. 
از ایـن بخـاری در محیط هـای بسـته ای   اسـتفاده 
ماننـد اتـاق خواب، اتاق زیرشـیروانی، زیرپلـه، انباری، 
پارکینگ، حمام، هتل، شـیرخوارگاه، کودکسـتان و هر 
جایـی کـه تهویه خوبی نداشـته باشـد، ممنوع اسـت؛ 

حواسـتان باشد. 

 گرما هزاری چند؟ 
 همیشـه در روزهای سـرد، بازار این وسـیله گرم است 
امـا بـه طـور کلـی، قیمت ها در بـازار بخاری بر اسـاس 
چنـد منطق مشـخص تغییـر می کنند کـه اصلی ترین 
آنهـا، حجـم بخـاری و بـه نوعی قـدرت تولیـد حرارت 
اسـت. بـه طـور طبیعـی هـر چـه بخـاری بزرگ تـر و 
قوی تـر باشـد، ورقه های فلزی بـه کار رفته و ضخامت 
رنگ نسـوز در آن بیشـتر بوده و به همین نسـبت هم 

گران تـر می شـود. 

 غیـر از ایـن، اغلـب پول طراحی قشـنگ و متفاوت تر 
را هـم روی قیمـت بخاری می کشـند. امـا با پذیرفتن 
یـک اختـالف حـدود 5 تـا 10هـزار تومانـی - بـدون 
توجـه بـه مـارک شـرکت تولیدکننـده بخـاری گازی – 
می شـود بخاری هـای گازی را بـر اسـاس قدرت شـان 
)6، 8، 10، 12، 14 هـزار و بیشـتر( از لحـاظ قیمـت 
دسـته بندی کـرد. امـا شـاید شـما بـه مـارک خاصـی 

اهمیـت می دهیـد. 

 داغ، مثل شومینه 
 شـومینه وسـیله ای اسـت کـه اغلـب، دورنمـای یک 
گوشـه از خانـه را زیبـا و متفاوت می کند امـا به عنوان 
یـک وسـیله گرم کننده، نمی شـود به تنهایـی با طناب 
شـومینه تـوی چـاه سـرما رفت. شـاید بهتر باشـد به 
جـای روشـن کـردن این وسـیله، بـه آن نـگاه کنیم تا 

گـرم شـویم! چرا؟ 
 به چنـد دلیـل: شـومینه مثـل آب خـوردن 50درصـد 
می دهـد؛  هـدر  دودکـش اش  از  را  تولیـدی  حـرارت 
ضمـن اینکـه خطـر مسـمومیت بـا گازهـای تولیـدی 
- کـه شـومینه آن را کامـل نمی سـوزاند - بیشـتر از 

اسـت.  معمولـی  بخاری هـای 
 ایـن بخـاری آجری دیواری - نسـبت بـه بخاری های 
معمولـی - بیشـتر هـوا را خشـک می کنـد و به دلیل 
مخلـوط شـدن گازهای تولیـدی با هوای چـرب تهران 
- کـه توی آشـپزخانه هم غنی تر شـده - حساسـیت 

تنفسـی و چشـمی را محتمل می کند. می گویند برای 
مقابلـه بـا ایـن مشـکل، اسـتفاده از پوسـت مرکبـات 

روی آن تـا حدودی کارسـاز اسـت.   
اگـر بـرای گرم کـردن خانه تان از بخاری اسـتفاده می 
کنید یا اگر جزو آن گروه آدم های سـرمایی هسـتید 
کـه بـه نظرتـان شـوفاژ بـرای گـرم کـردن خانـه کافی 
نیسـت و در روزهای سـرد زمسـتان یک بخاری برقی 
هـم کنـار دسـت تان روشـن مـی کنیـد، این گـزارش 

بخوانید...  را 
اگرچه سیسـتم های حرارت مرکزی در سـاختمان ها 
مرتب در حال گسـترش اسـت ولی استفاده از بخاری 
هـای برقـی و گازی هنـوز یکـی از رایـج تریـن روش 
هـای گـرم کردن خانه در کل دنیاسـت. در کشـور ما به 
دلیـل وجود منابـع ارزان و قابل دسـترس گاز طبیعی، 
گاز اصلی ترین سـوخت مصرفـی مردم در فصل های 

سرد سـال است.
بـرای همیـن هـم بخاری هـای گازسـوز اصلـی ترین 

ابـزار گرماسـاز ایرانـی ها هسـتند. 
اسـتفاده از بخـاری های گازی تبعات منفـی هم دارد، 
از جمله حوادث تلخی که هر سـال در فصل سـرما به 
خاطـر رعایت نکردن ایمنی وسـایل گازسـوز اتفاق می 
افتد اما سـال گذشـته این حوادث رشـد چشـمگیری 
داشـت و در مـاه هـای پایانـی سـال، شـاهد افزایش 

بحرانـی آمار گازگرفتگی در کشـور بودیم. 

راهنمای خرید بخاری 

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: بــرآورد تولیــد مرکبــات شــمال و جنــوب کشــورمان در ســال 
جــاری 5 میلیــون تــن بــوده کــه 2 میلیــون و 800 هــزار تــن آن پرتقــال اســت. 5 میلیــون تــن انــواع 
مرکبــات در مناطــق شــمالی و جنوبــی کشــورمان تولیــد داریــم کــه 600 هــزار تــن آن نارنگــی و در 
حــدود همیــن میــزان نیــز لیمــو تــرش و لیمــو شــیرین تولیــد مــی شــود امــا میــزان تولیــد دارابــی 
و ســایر مرکبــات کمتــر اســت. معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور باغبانــی بــا بیــان اینکــه قنــد 
پرتقــال بایــد بــه 6 و نیــم برســد تــا امــکان برداشــت داشــته باشــد ادامــه داد: اگــر پرتقــال هــا زودتــر 
و قبــل از اینکــه بــه قنــد 6 و نیــم برســد چیــده شــود، ســبک تــر ، تــرش و بــه ضــرر تولیــد کننــده 
اســت امــا برخــی بــرای اینکــه محصــول خــود را زود تــر در بــازار عرضــه کننــد از گاز هــای مجــازی 

بــرای رنــگ آوری محصــول اســتفاده مــی کننــد.

رکـود  اینکـه  بیـان  بـا  اتحادیـه گوشـت گوسـفندی  رئیـس 
شـدیدی بـازار گوشـت را فراگرفتـه اسـت، گفـت: احتمال می 
دهیـم طـی روزهـای آینـده قیمـت گوشـت گوسـفندی رونـد 

کاهشـی یابـد.
وی قیمـت هـر کیلوگـرم شـقه بـدون دنبـه را بـرای مصـرف 
کننـدگان بیـن 42 تـا 43 تومـان اعـالم و اضافـه کـرد: قیمت 
گوشـت وارداتـی نیـز 33 تومـان اسـت و طـی روزهـای آینده 

احتمـال کاهـش نـرخ وجـود دارد. 
5 تن33
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برآورد تولید مرکبات شمال و جنوب کشور قیمت گوشت وارداتی

نبض بازار

100متر ی کوی فردوس
محل:تهران، کوی فردوس

تعداد اتاق:دو
نوع:فروشی

حومه شهر:نیست
متراژ )متر مربع(:100

قیمت کل:700.000.000 تومان
تماس 09105943571

نیاوران 105
محل: تهران، نیاوران

تعداد اتاق: دو
نوع:فروشی

حومه شهر:نیست
متراژ )متر مربع(:105

قیمت کل:توافقی

نوساز  / نور گیر فوق العاده
تماس: 09122187774

63 متر اندیشه وام دار
محل:تهران، اندیشه

حومه شهرنیست
تعداد اتاق:دو

نوعفروشی
قیمت کل110.000.000 تومان

متراژ )متر مربع(63
طبقه اول

هود 
کناف و نورپردازی 

کاغذ دیواری
رو به آفتاب

تماس: 09368080013

موتورهای  فروش  نمایندگی 
روبین سوبارو

محل:کرمان
قیمت: توافقی

فروشـگاه مانـدگار کرمـان جـاده تهـران روبروی سـه راه 
رفسـنجان اتو 

موتور تک
موتور پمپ - موتور ژنراتور

تماس: 09368051953

الکترو موتور درخواست 
محل:کرمان

قیمت:توافقی
الکترو موتور 3اسب 1400دور

تماس: 09162792640

امالک کسب و کار

بخــاری هــای گازی هــم انــواع متنوعــی دارنــد کــه از جملــه آنهــا بخــاری دیــواری 
و بخــاری هــای زمینــی هســتند. انــواع دیــواری بخــاری هــای گازی اغلب نســبت 
بــه انــواع زمینــی آنهــا جــای کمتــر مــی گیرنــد و گرمــای کمتــری هــم تولید مــی کنند. 
ضمــن اینکــه ایــن بخــاری هــا بــه دیــوار چفــت مــی شــوند و بــا تمــام شــدن فصــل 
ســرما، بازکــردن و جابــه جایــی آنهــا تــا زمســتان بعــدی و نصــب دوبــاره آنهــا کمــی 
ــان  ــد در پای ــی توانی ــی را م ــاری معمول ــه بخ ــی ک ــد. در حال ــی کن ــاد م ــر ایج دردس

زمســتان بــه راحتــی جمــع کنیــد تــا فضــای اضافــی را درخانــه اشــغال نکنــد. 

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

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

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

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

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

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

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,100,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,400,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,500,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

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

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

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

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

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

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

این صفحه می خوانیم

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

رئیــس کارگــروه تخصصــی ارتباطــات 
ســازمان  اطالعــات  فنــاوری  و 
ــرد  ــالم ک ــور اع ــران کش ــت بح مدیری
بــا هــدف ایجــاد یــک ارتبــاط پایــدار 
ــه  ــی ک ــران، بالن ــت بح ــرای مدیری ب
در مــرز مهــران بــرای ارایــه ســرویس 
بــه  اینترنتــی  و  ارتباطــی  هــای 
زایــران اربعیــن مســتقر بــود، بــه 

منطقه زلزله زده اعزام شــد.
آنالیــن،  اقتصــاد  گــزارش  بــه 
محمدصــادق بیــک پــور افــزود: همــه 
تجهیــزات پرتابــل کــه بــرای ایــام 
ایــالم مســتقر  اربعیــن در منطقــه 
ــه زده  ــق زلزل ــه مناط ــروز ب ــود، از ام ب

از شــبکه  تــا  اســت  اعــزام شــده 
پشــتیبانی  منطقــه  در  ارتباطــی 

شود. کاملی 
و  ابنیــه  گفــت:  پــور  بیــک 
ــبکه های  ــه ش ــوط ب ــایت های مرب س
و  اســت  ندیــده  آســیب  ارتباطــی 
ــبکه در  ــاختار ش ــاظ س ــون از لح اکن
مشــکلی  هیــچ  زلزلــه زده  مناطــق 

نداریم.
وی افــزود: حجــم بــاالی ترافیــک 
ــه وقــوع  مکالمــه در ســاعت های اولی
ــی در شــبکه ایجــاد  ــه اختالل های زلزل
کــرد کــه صبــح روز گذشــته ایــن 

مشــکل نیز مرتفع شد.

بیــک پــور همچنیــن اضافــه کــرد: 
ــا ارســال  ــرق نیــز ب مشــکل قطعــی ب
ــوار  ــتان های همج ــی از اس ژنراتورهای
ــع  ــادی مرتف ــزان زی ــه می ــران ب و ته
ــا  ــایت ها ب ــی س ــت و برخ ــده اس ش
مــدار  وارد  بــرق  موقــت  اتصــال 

شده اند.
مشــکل  رفــع  بــا  وی،  گفتــه  بــه 
قطعــی بــرق ســایت هــای شــبکه 
ــه زده نیــز  تلفــن همــراه مناطــق زلزل

وارد مدار می شود.
رئیــس کارگــروه تخصصــی ارتباطــات 
ســازمان  اطالعــات  فنــاوری  و 
مدیریــت بحــران کشــور بــه برگــزاری 

جلســه ســتاد بحــران و پشــتیبانی 
وزارت  در  کشــور  غــرب  زلزلــه 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــات اش ارتباط
تنظیــم  در  تعــادل  ایجــاد  هــدف 
منطقــه،  مکالمه هــا  ترافیــک 
درون  تماس هــای  همــه  ایرانســل 
 24 تــا ســاعت  را  شــبکه ای خــود 
و  ایــالم  اســتان های  در  دوشــنبه 
ــود.  کرمانشــاه رایــگان اعــالم کــرده ب
شــبکه  درون  تماس هــای  رایتــل 
ایــالم،  اســتان های  در  را  خــود 
یــک  تــا  کردســتان  و  کرمانشــاه 
ــگان کــرد. همــراه اول نیــز  ــه رای هفت
از  را  خــود  شــبکه  درون  مکالمــه 
ــدت 24  ــه م ــنبه ب ــاعت 14 دوش س
زلزلــه زده  مناطــق  در  ســاعت 
اســتان های کرمانشــاه و ایــالم بــه 

صــورت رایگان اعالم کرده بود.

اعزام بالن اینترنت به مناطق زلزله زده غرب

ایـن سـناتور آمریکایـی در ارتبـاط بـا زلزلـه 
کرمانشـاه توییـت کـرده: مـن امیـدوارم و 
انتظـار دارم کـه آمریـکا در کاهـش آالم ایـن 
بـال بـه ایـران کمـک کنـد، همانطـور کـه در 
سـالهای 2003 و 2012 انجام دادیم. در زمانی 
کـه تنش هـا بیـن دو دولت افزایـش یافته، 
ایـن کار خوبـی خواهد بود برای نشـان دادن 

مان. دوسـتی 

خبرنـگاری در ارتباط بـا تصویر زیر که در 
جریـان زلزله کرمانشـاه دسـت به دسـت 
مـال  تصویـر  ایـن  نوشـته:  می چرخـد 
اتفـاق  ایـن  نیسـت،  #زلزله_کرمانشـاه 
اسـکندریه مصـر رخ  در  پیـش  چنـدی 

@ershadalijani داده… 

از  جمعـی  زلزلـه کرمانشـاه  جریـان  در 
بـرای  را  کمپینـی  فیس بـوک  کاربـران 
بـه  دالری  110هـزار  کمـک  جمـع آوری 
کمـک این شـبکه اجتماعـی راه انداخته  
و تـا بـه حـال حـدود 10هـزار دالر کمـک 

کرده انـد. جمـع آوری  نقـدی 

توییترگردی
برنی سندرز

توییترگردی
شایعه

فیس بوک گردی
زلزله کرمانشاه

سی ان ان با انتشار تصویر زیر خبر زلزله در کرمانشاه را 
اطالع رسانی کرده.

@cnn

دکتر مسعود صابری، متخصص و جراح برای جراحی 
رایگان مجروحان زلزله کرمانشاه در شناسه اش شماره 

تماسی را اعالم کرده.
@dr_masoudsaberi

این کاربر ساختمان های توو در توو هنگ کنگ را از 
این زاویه به تصویر کشیده است. 

@Kwontact

محمدعرفان کرمی، عکاس ایسنا مردم زلزله زده 
روستایی در نزدیکی شهرستان ثالث باباجانی را به 

تصویر کشیده. 
@isna.news

صبـــا آذرپیک می گوید:

ـــر  ـــالل احم ـــز ه ـــی مراک ـــر هســـت، وقت ـــالل احم ـــی ه ـــاب بانک ـــی حس وقت

ـــع  ـــا جم ـــذرت ام ـــرض مع ـــا ع ـــتند، ب ـــدی هس ـــای غیرنق ـــک ه ـــت کم ـــاده دریاف آم

آوری شـــخصی پـــول و جنـــس شـــبیه کاله برداریـــه. بـــه ویـــژه اینکـــه اجـــازه 

حضـــور نیروهـــای شـــخصی را بـــه خاطـــر امنیـــت نمی دهنـــد 

صـــدرا محقق می گوید:

خوشـــبختانه برخـــالف دنیـــای مطلقـــا تاریـــک تـــوی بعضـــی نوشـــته ها 

کـــه هـــی می گـــن آی همـــه دزد و بی رحـــم شـــدن و همدلـــی ُمـــرده و هیـــچ 

اعتمـــادی بـــه هیچ جـــا نیســـت، تـــو دنیـــای واقعـــِی اون بیـــرون مـــردم 

ــا و  ــه خیریه هـ ــرور بـ ــرور کـ ــیب دیده ها، کـ ــکل آسـ ــل مشـ ــک و حـ ــرای کمـ بـ

می کنـــن. و... کمـــک  هالل احمـــر  و  کمیته امـــداد 

می گوید: سوفلنگ 

روز بعـــد از زلزلـــه آدم  تـــازه می فهمـــه چـــی شـــده. صبـــح، ظهـــر، 

ـــهر  ـــن ش ـــر گفت ـــد. ظه ـــاک ش ـــنیدیم ارگ خ ـــح اول ش ـــا صب ـــم م ـــه ب ـــروب. زلزل غ

خـــاک شـــد غـــروب و غروب هـــای دیگـــر هـــم شـــنیدیم آدم هاخـــاک شـــدند

می گوید: خودنویس 

ـــود  ـــرباز ب ـــه زده س ـــق زلزل ـــوی مناط ـــرز و ت ـــب م ـــم ل ـــما ه ـــرادر ش ـــه ب اگ

)مثـــل مـــن( یـــا کســـی از اعضـــای خانـــواده و عزیزان تـــون اون حوالـــی بـــودن 

بـــه هیچ وجـــه بـــا #زلزلـــه جـــک نمی ســـاختید

می گوید: صروش 

بالیـــای طبیعـــی بـــا همـــه ی درد و رنجـــی کـــه بـــه همـــراه داره نشـــون 

ــند،  ــه باشـ ــژادی کـ ــزب و نـ ــت، حـ ــر ملیـ ــارغ از هـ ــورها فـ ــردم کشـ ــی ده مـ مـ

ــد ــم همدردنـ ــگام درد، باهـ هنـ

اشی می گوید:

ــکو  ــان پالسـ ــل جریـ ــه و مثـ ــوم میشـ ــم تمـ ــه هـ ــن زلزلـ ــتان ایـ داسـ

ـــر  ـــم س ـــم و برمیگردی ـــوش میکنی ـــامون رو فرام ـــام  پرسش ـــد تم ـــه بع ـــک هفت ی

زندگیمـــون و یادمـــون میـــره یـــه عـــده همـــه ی زندگیشـــون رو یـــک شـــبه از 

ــت دادن … دسـ

سازمان فضایی ایران اعالم کرد که با برقراری ارتباط ماهواره ای از طریق »ماهواره 
ایرانست 21 « و هماهنگی الزم با سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور، 

پهنای باند ماهواره ای جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان این حادثه در اختیار 
سازمان امداد و نجات قرار گرفت

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: روح ا... خدیشی

زیر نظر شورای نویسندگان

دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

گرافیست: تیوا صمدیان
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم

روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
بازرگانی: زهره جمعه فرسنگی

عکس: یاسر خدیشی
جامعه: عطیه بهره بر 

شهر: امیر رجبی
فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

میراث: فریده امین زاده
دنیای مجازی: سروش بیات پور

نشانی تهران: سعادت آباد، چهارراه سرو، ابتدای سرو غربی، کوچه آریا، پ2
نشانی کرمان: بلوار جمهوری، چهارراه فرهنگیان، ساختمان بلوار، واحد4

تماس تهران: 09123354225 و  021-22309994
تلفنخانه کرمان: 32117822 و 32117823 و 034-32117824

سامانه ی پیامکی: 10003432117834
news@payamema.ir :ایمیل

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

ایمیل تحریریه: 
Khabar.payamema@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
payamema.adv@gmail.com 

telegram.me/payamema :کانال تلگرام
payamema_daily :اینستاگرام

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh 

 چهار شنبه 24 آبان 1396  سال سیزدهم  شماره پیاپی 1039
شبکه توزیع فروش: شرکت 

نشر گستر امروز )02161933114(
چاپ تهران: ایرانیان)02155275570(
چاپ کرمان: مهدوی)03432134838(

»بدون تاریخ، بدون امضاء« 
ساخته وحید جلیلوند موفق به کسب جایزه 

ویژه هیئت داوران و جایزه فیپرشی از جشنواره 
تسالونیکی یونان شد.

عواید فروش تازه ترین 
اکران مستند سینمایی 

»بزم رزم« به کارگردانی 
سیدوحید حسینی برای کمک به زلزله زدگان غرب ایران 

درنظر گرفته می شود.

روزنامه پیام ما در این روز 
به نتایج بد مس کرمان با 

سرمربی گری منصور ابراهیم 
زاده پرداخته بود.

آثار چهارمین جشنواره عکس 

»خیام« به شیراز می رود

مریال زارعی و کامبیز دیرباز در »سوتفاهم« 
هم بازی شدند

مختار: غرورم را زخمی کنی، عشقم را سر می 
ُبرم...

سریال: مختارنامه

فیلمسینما

سینما

نمایشگاه سال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

غزنویان  تاسیس حكومت 
15 نوامبـــر ســـال 988 میـــالدی ســـُبكَتكین ازســـران 

ـــل  ـــا« كاب ـــز = اَغوزه ـــركان ُغ ـــه »ُت ـــروف ب ـــف مع طوای

ــالروز  ــن روز را سـ ــان، ایـ ــه مورّخـ ــرد كـ ــرف كـ را تصـ

ـــا  ـــه عمدت ـــد ك ـــی دانن ـــان م ـــت غزنوی ـــیس حكوم تاس

بـــر ایـــران خـــاوری و گاهـــی تـــا »ری« حكومـــت كردنـــد. 

غزنویـــان نخســـتین دودمـــان ُتـــرک زبـــان بودنـــد کـــه بـــر 

بخشـــی از ایـــران ســـلطنت کردنـــد، ســـلجوقیان دومیـــن 

ـــر  ـــا( ب ـــک ه ـــول )آلتائی ـــرک و مغ ـــت ُت ـــا و حکوم آنه

ـــته  ـــه نوش ـــم ب ـــان ه ـــه آن ـــان ک ـــا دوران صفوی ـــران ت ای

ـــم را  ـــماعیل یک ـــاه اس ـــار ش ـــه تب ـــان )ک ـــی از مورخ برخ

ـــت  ـــه یاف ـــد ادام ـــرک بودن ـــه ُت ـــد( نیم ـــرده ان بررســـی ک

ـــول  ـــک )مغ ـــر آلتائی ـــل دیگ ـــک ای ـــه، ی ـــس از زندی و پ

ـــام قَجـــر )قاجـــار و از نســـل قاجـــار  ـــه ن ـــار ترکمـــن( ب تب

ـــه دســـت  ـــران را ب ـــرزاده مغـــول( حکومـــت ای ـــان امی نوی

ـــا. ـــوی ه ـــان پهل ـــا زم ـــت ت گرف

ـــرای جلوگیـــری از ورود طوایـــف دوردســـت  ساســـانیان ب

ــر(، در  ــرارود )ماوراءالنهـ ــه فـ ــه منطقـ ــک« بـ »آلتائیـ

ـــا = رود  ـــیر دری ـــه )س ـــن منطق ـــمالی ای ـــرحدات ش س

ســـیحون( پادگانهـــای متعـــدد بـــه نـــام »مرزبـــان« 

تاســـیس كـــرده بودنـــد كـــه پـــس از افتـــادن ایـــران 

بـــه دســـت عـــرب، ایـــن پادگانهـــا برچیـــده شـــدند و 

مهاجـــرت آن طوایـــف بـــه »فـــرارود« آغـــاز گردیـــد و 

عباســـیان و پیـــش از آنـــان حتـــی امویـــان بـــه اســـتفاده 

ـــد  ـــود پرداختن ـــهای خ ـــف در ارتش ـــن طوای ـــردان ای از م

ـــن  ـــی شـــدند و از ای ـــاب م ـــالم« خط ـــه اصطالحـــا »غ ك

طریـــق قـــدرت یافتنـــد. قـــدرت گرفتـــن ســـبكتكین 

ـــینیان  ـــر از پیش ـــق ت ـــود. وی عمی ـــن راه ب ـــم از همی ه

خـــود در ایـــران خـــاوری پیشـــروی كـــرده بـــود. 

ـــا ورود آلتائیـــک هـــا بـــه قلمـــرو  مخالفـــت ساســـانیان ب

ـــار  ـــود. رفت ـــار ب ـــی و رفت ـــود و فرهنگ ـــژادی نب ـــران، ن ای

ـــاد  ـــالوه، در تض ـــه ع ـــود و ب ـــی ب ـــای تهاجم ـــک ه آلتائی

ـــی. ـــات ایران ـــا اخالقی ب

کتاب مگه تو مملکت 
شما خر نیس؟

عزیز نسین نویسنده: 

ارسالن فصیحی ترجمه: 

انتشارات: ققنوس
ــز نوشــته  مجموعــه ای اســت از بهتریــن داســتان هــای طن
عزیــز نســین کــه مترجــم کتاب، ارســالن فصیحــی آن هــا را از 

بیــن کل آثــارش انتخــاب کــرده اســت.
ــا  ــال 1945 ب ــندگی را از س ــین 1915-1995 نویس ــز نس عزی
مقالــه نویســی در مجــالت شــروع کــرد و نوشــتن را تــا پایــان 

عمــر ادامــه داد.
حاصــل ایــن ســال هــا نوشــتن ده هــا عنــوان کتــاب در زمینه 
هــای مختلــف بــود. عزیــز نســین 23 جایــزه بیــن المللــی که 

اکثــرا در زمینــه طنــز هســتند برده اســت.
ــامل 17  ــس؟ ش ــر نی ــما خ ــت ش ــو ممکل ــه ت ــاب مگ کت

ــد. ــی باش ــاه م ــتان کوت داس
از جملــه داســتان هایــی کــه در کتــاب آمــده مــی تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــی  ــا گل ــرای ازدواج ب ــه ب ــادی – ماجــرای موســی ک کاله دام

بایــد کاله مخملــی داشــته باشــد.
مســتر فیشــر مــی آیــد – داســتان اشــتباهات نامه نــگاری در 
ادارات کــه درخواســت تعمیــر بخــاری را تبدیــل مــی کننــد بــه 

آمــدن هیئتــی از آمریکا باسرپرســتی مســتر فیشــر
مگــه تــو مملکــت شــما خــر نیــس؟ – ماجــرای یــک تاجــر 

فــرش کــه در نهایــت االغ گیــرش مــی آیــد.
آســمون بــه ریســمون بــاف – داســتان مــردی کــه همــه چیــز 

را از همــه جــا مــی دانــد.
قسمت هایی از کتاب مگه تو مملکت شما خر نیس؟

ــه نویســنده ای  ــری ک ــر دخت ــاش! ای خــدا! اگ ــا را ب ــه! م ب
زمانــی خاطرخواهــش بوده و بــه خواســتگاری اش رفته، نمی 
داند که شــغل خواســتگار ســابقش چیســت، همچی شــهرتی 
را بایــد گذاشــت در گــوزه و آبــش را خــورد. خیلــی پکــر شــدم.
نــوک دماغــش مثــل گوجــه فرنگــی قرمــز بــود. گوشــت پس 
ــاهنگ  ــه پیش ــگار ک ــکمش ان ــود. ش ــه ب ــه الی ــش الی گردن
ــود و ســه وجــب جلوتــر از دماغــش  بدنــش باشــد، گنــده ب
ــود و  ــده ب مــی رفــت. یعنــی ســرش از شــکمش عقــب مان

ــود. شــکمش جلوتــر از ســرش ب

طرح
محمد عدیلی پور برای زلزله 7.3 ریشتری 

کرمانشاه

مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را
در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

جام صبوحی نوش کن قول مغنی گوش کن
درکش می و خاموش کن فرهنگ بی فرهنگ را

عامان کاالنعام را در کنج خلوت ره مده
اال ببزم عاشقان خوبان شوق شنگ را

ساقی می چون زنگ ده کائینٔه جان منست
باشد که بزداید دلم ز آئینه جان زنگ را

پر کن قدح تا رنگ زرق از خود فرو شویم به می
کز زهد ودلق نیلگون رنگی ندیدم رنگ را
آهنگ آن دارد دلم کز پرده بیرون اوفتد

مطرب گر این ره میزند گو پست گیر آهنگ را
فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد
گفتار شیرین بی سخن در حالت آرد سنگ را

آهوی چشمت با من ار در عین روبه بازی است
سر پنجٔه شیر ژیان طاقت نباشد رنگ را

خواجو چو نام عاشقان ننگست پیش اهل دل
گر نیک نامی بایدت در باز نام و ننگ را

خواجوی کرمانی 

نیستی و راه را در قفس 
پوچ زندگی گم کرده ام

عکس نوشت

عکس:
 یاسر خدیشی


