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انس طال        1.286.02

مثقال طال    5.458.000

گرم طالی 18  1.260.060

گرم طالی 24   1.680.070

انس نقره             17.12

انس پالتین        932.55

انس پاالدیوم       976.58

بهار آزادی      13.140.000

امامی          13.250.000

نیم          7.000.000

ربع          3.917.000

گرمی       2.580.000

دالر             41.020

یورو            49.010

پوند            55.340    

درهم امارات        11.340

لیر ترکیه            10.860

یوان چین          6.380

ین ژاپن               360    

دالر کانادا         33.050

دالر استرالیا      32.210 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

 0 تا 16

تهران

07 تا  16

4خطر تغییرات اقلیمی جدی است
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ــاهیر و  ــداد مش ــز پرتع ــاماندهی جوای س
نخبــگان کــه اغلــب دولتــی و بــا ســازوکار 
ضرورتــی  می شــود  انجــام  مشــابه 
شایســته  آن  مدیریــت  کــه  اســت 
جــالل  فارابــی،  جوایــز  اســت.  تأمــل 
ــی،  ــی، خوارزم ــن اعتصام ــد، پروی آل احم
ــتر در دو  ــه بیش ــی و... ک ــه طباطبای عالم
ارشــاد  و  فرهنــگ  و  علــوم  وزارتخانــه 
اکنــون  می شــود.  اجــرا  اســالمی 
ــز  ــوری نی ــس جمه ــی رئی ــت علم معاون
ــزه ای  ــرای جای ــا اج ــت ب ــالی اس دو س
از  را  ســبقت  گــوی  دالری  هــزار   500
از جملــه  تمــام جوایــز علمــی کشــور 
ــدگار  ــای مان ــی و چهره ه ــزه خوارزم جای
ربــوده و چنــد برابــر کل جوایــز تمــام 
ــری  ــی و هن ــنواره های علمی-فرهنگ جش
کشــور بــه اســتادانی در حــوزه جهــان 
اســالم هدیــه می دهــد تــا شــاید بــا 
ــی  ــی و بین الملل ــه علم ــدام وجه ــن اق ای
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و  بیابــد 
ــب  ــی قری ــی خوارزم ــنواره بین الملل جش
ــاز در  ــت ممت ســی ســال اســت ازموقعی
ــوردار اســت  ــاوری برخ ــم و فن عرصــه عل
ــغ ده  ــژه و کالن آن مبل ــزه وی ــی جای ول
هــزار دالر اســت.اغلب در ایــران رســم 
ــگان و  ــی نظــر نخب ــن اســت کــه ب ــر ای ب
ــه  ــر عالمان ــه اظهارنظ ــا ب ــی اعتن ــی ب حت
بــزرگان علــم و فرهنــگ اقداماتــی در 
ــچ  ــود و هی ــام می ش ــه انج ــان عرص هم
ــه  ــر اینک ــد! جالب ت ــم نمی افت ــی ه اتفاق
نهادهایــی کــه هــدف از برپایــی آنهــا 
قدردانــی، حمایــت و توجــه بــه آراء و 
باعــث  خــود  اســت  نخبــگان  نظــرات 

یادداشت مهمان
محمود اسدی

جایزه ای که فقط 
در این پیام ما می خوانیدنامش مقدس است

مرگ آبزیان در 
باالدست رودخانه دز

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــوص  ــن خص ــول در ای ــتان دزف شهرس
بــه ایرنــا گفــت: تعــدادی از آبزیــان 
ــه  ــگان در جــاده میان واقــع در ســد پالن
بخــش شــهیون تلــف شــده اند کــه بایــد 
از محــل بازدیــد و علــت بررســی شــود.

مدرسه؛ مانع کاوش 
در قدیمی ترین مسجد 

اصفهان
ــل  ــه  مقاب ــان ک ــی« اصفه ــه »ج تپ
تپــه اشــرف، ورودی خیابــان بازارچــه 
ــن  ــی تری ــرار دارد قدیم ــان  ق اصفه
مســجد اصفهــان را در دل خــود دارد 
ــه روی  ــود مدرس ــل وج ــه دلی ــه ب ک
ــود  ــجد وج ــم مس ــکان ترمی ــه ام تپ

ــدارد. ن
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همگرایی برای حفظ محیط سبز
فعاالن محیط زیست در هفته سوم آبان ماه 

اقدامات متنوعی انجام دادند

آگهی مناقصه  آگهی مناقصه 

 آگهی مناقصه عمومی
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

 )نوبت اول(  شماره  16020 -96

2

نابودی 30درصدی 
دام ها در مناطق 
زلزله زده

وجود الشه دام های تلف شده 
منجر به شیوع بیماری های  
قابل انتقال به انسان می شود

مدیریـت  و  بهداشـت  اداره  رئیـس 
دامپزشـکی  کل  اداره  دامـی  بیماری هـای 
پیش بینـی  گفـت:  کرمانشـاه  اسـتان 
مناطـق  دام هـای  درصـد    30 می شـود 

باشـند. شـده  تلـف  اسـتان  زلزلـه زده 
اکیـپ   17 تاکنـون  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
دامپزشـکی بـرای ایـن منظـور بـه مناطـق 
زلزلـه زده اعـزام شـده، تصریـح کـرد: بایـد 
هرچـه سـریع تر نسـبت بـه دفن بهداشـتی 

کـرد. اقـدام  تلف شـده  الشـه های 

روزانهم صبح اریان

شــهرداری درنظــر دارد نســبت بــه خریــد و راه انــدازی کارخانــه آســفالت 80 تنی تمام 
اتوماتیــک واقــع درحومــه شــهرفهرج بــه شــرکت واجــد شــرایط واگذارنمایــد لــذا متقاضیــان 
شــرکت درمناقصــه جهــت دریافــت اســناد مربوطــه واطــالع ازچگونگــی انجــام مناقصــه بــا 
دردســت داشــتن اســناد تــا یــک هفتــه پــس ازنشــرآگهی بــه شــهرداری فهــرج مراجعــه و یا 

بــا شــماره ذیــل تمــاس بگیریــد .
شماره تماس 03444280193-09131440400

1-  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
2-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست

ــد و تکمیــل تاسیســات شــن وماســه شــامل  ــه خری شــهرداری درنظــردارد نســبت ب
ســنگ شــکن ،ماســه ســاز ،نــوار انتقال،مصالــح و... بــه شــرکت واجــد شــرایط واگذارنمایــد 
لــذا متقاضیــان شــرکت درمناقصــه جهــت دریافت اســناد مربوطــه واطــالع ازچگونگــی انجام 
مناقصــه بــا دردســت داشــتن اســناد تــا یــک هفتــه پــس ازنشــرآگهی بــه شــهرداری فهــرج 

مراجعــه و یــا بــا شــماره ذیــل تمــاس بگیریــد .
شماره تماس 03444280193-09131440400

1-  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
2-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست

شهرداری فهرج شهرداری فهرج

صفحه 6

شـهرداری اختیارآبـاد بـا توجـه بـه مجـوز شـماره 5/96/129 مورخ 96/7/5 شـورای اسـالمی شـهر در نظر دارد نسـبت بـه فروش 6 )شـش( قطعه زمین 
مسـکونی واقـع در شـهر اختیارآبـاد از طریـق مزایـده کتبی اقدام نماید. لذا متفاضیان شـرکت در مزایـده می توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل پیشـنهاد 
خـود را حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ 96/9/25 به همـراه تضمین شـرکت در مزایده به امور مالی شـهرداری اختیار آبـاد تحویل نمایند. 

ضمنًا بازگشـایی پیشـنهادات روز یکشـنبه راس سـاعت 10 صبح مورخ 96/9/26 در محل سـالن کنفرانس شـهرداری صورت می پذیرد.
1-قیمت پایه اراضی وسایر اطالعات و جزئیات مربوط  در اسناد مزایده مندرج  و در واحد امور مالی یا دایرہ امال ک موجود می باشد. 

2- فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی تا پایان روز دو شنبه 96/9/13 می باشد.
3-سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5-هزینه های دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناسی رسمی تمامًا به عهده خریدار خواهد بود.

6- تضمیـن شـرکت در مزایـده بصـورت ضمانتنامـه بانکـی یـا واریز بحسـاب سـپرده شـهرداری )منـدرج در اسـناد( معـادل 5%)پنج درصـد( قیمت کل 
پیشـنهادی هـر قطعـه مـورد مزایده می باشـند.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

 شمارهآدرس ملک)عرصه(ردیف
 قیمت پایه کارشناسی هرمساحت )مترمربع(کاربریقطعه

مترمربع

1
 خیابان ورزش کوچه 2 قطعه غربی منفک شده

از قطعه 8
1/400/000ریال236/29 مترمربعمسکونی8

1/400/000 ریال232/37 مترمربعمسکونی9خیابان فردوس کوچه 16 قطعه 29

1/400/000 ریال232/18 مترمربعمسکونی10خیابان فردوس کوچه 16 قطعه 310

1/600/000 ریال258/5 مترمربعمسکونی9خیابان شهید بهشتی کوچه 48 قطعه 49

1/800/000 ریال188/91 مترمربعمسکونی13خیابان شهید بهشتی کوچه 32 قطعه 513

2/800/000 ریال495/80 مترمربعمسکونی4خیابان استقالل کوچه 2 قطعه 64

شهرداری اختیارآباد

ســرخوردگی  و  ناامیــدی  پراکندگــی، 
عجیب تــر  و  می شــود  نخبگــی  جامعــه 
عملکــرد  و  رفتارهــا  حرف هــا،  آنکــه 
ایــن نهادهــا آنقــدر متناقــض، بحــران زا 
و ریب انگیــز اســت کــه دیگــر مخاطــب 
بــرای درک و فهــم آن الزم نیســت از هوش 
سرشــار و دقــت وافــر برخــوردار باشــد 
فی المثــل گفته انــد جایــزه ای کــه بنــام 
پیامبــر اعظــم »مصطفــی« نامگــذاری و در 
ــه دو اســتاد خارجــی  نخســتین دوره آن ب
ــو یــک  آنهــم فقــط در رشــته شــیمی و نان
ــزار دالر-  ــدام 500 ه ــر ک ــون دالر -ه میلی
پرداخــت شــده کامــالً خصوصــی بــوده و از 
ــت.   ــده اس ــتفاده نش ــی اس ــه عموم بودج

ــاون  ــزاری مع ــی برگ ــال متول ــن ح ــا ای ب
آن  حامیــان  و  رئیس جمهــور  محتــرم 

دولتی انــد. وزارتخانــه  چنــد 
از طرفــی نامــه رئیــس فرهنگســتان علــوم 
ــدگار فلســفه کشــور کــه خــود  و چهــره مان
از جملــه اعضــاء شــورای سیاســتگذاری 
ایــن جایــزه بــوده اســت 75 روز بی پاســخ 
ــوم و  ــاون عل ــه مع ــت ن ــد و در نهای می مان
ــی  ــوان عال ــه عن ــور ب ــاوری رئیس جمه فن
تریــن مقــام جایــزه، بلکــه رئیــس پــارک 
ــی می دهــد  ــاوری پاســخی کل پردیــس فن
پرســش های  بــه  ربطــی  اساســًا  کــه 
ــدارد.    ــر ن ــوف معاص ــن فیلس ــن ای بنیادی

منتشرشــده در خبرآنالیــن

رییس گروه بهداشت آب و فاضالب 
وزارت بهداشت:

کشورها باید بهای 
تغییرات اقلیم را بپردازند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجتبی پورحبیبی

 پیام ما

 محیط
زیست

مدیریــت  و  بهداشــت  اداره  رئیــس 
ــکی  ــی اداره کل دامپزش ــای دام بیماری ه
اســتان کرمانشــاه، از پیش بینــی اتــالف 
30 درصــدی دام هــا در مناطــق زلزلــه زده 

ــر داد.  ــتان خب ــن اس ای

دکتــر مجیــد همتــی در گفت و گــو بــا ایرنــا 
ــده  ــای تلف ش ــه دام ه ــود الش ــزود: وج اف
در منطقــه منجــر بــه آلودگی هــای زیســت 
قابــل  بیماری هــای  شــیوع  و   محیطــی 
ــزود:  ــه انســان می شــود. وی اف ــال ب انتق

بــه همیــن دلیــل اداره کل دامپزشــکی 
خــود  تــوان  تمــام  کرمانشــاه  اســتان 
جمعیــت  باقی مانــده  حفــظ  بــرای  را 
ــه اســت. وی تصریــح  ــه کار گرفت دامــی ب
ــه  ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــد هرچ ــرد: بای ک
تلف شــده  الشــه های  بهداشــتی  دفــن 
اقــدام کــرد و در ایــن راســتا ادارات کل 
ــرای  ــز ب ــاه نی ــتان  کرمانش دامپزشــکی اس
ــی  ــالم آمادگ ــود اع ــای خ ــزام اکیپ ه اع

نــد.  کرده ا

نابودی 30 درصدي دام ها
در مناطق زلزله  زده

خودکشی گروهی نهنگ ها در سواحل آچه اندونزی
در اقدامی نادر ورود یک گروه شامل 10 نهنگ عنبر به آبهای کم عمق سواحل ایالت آچه 
اندونزی سبب شد که به رغم تالش های گروه های امداد مردمی و اقدامات مقام های 
محلی برای نجات آنها، چهار نهنگ از بین رفتند. در پی ورود این گروه از نهنگ ها 
وضعیت هشدار زیست محیطی در این منطقه اعالم شد.

همگرایی برای حفظ محیط سبز
فعاالن محیط زیست در هفته سوم آبان ماه اقدامات متنوعی انجام دادند

پاکسازی طبیعت به وسیله مردم کوهدشت لرستان

محیــط  حفــظ  منظــور  بــه  تــالش 
در  انســان ها،  ســالمتی  و  زیســت 
یــا  ســازمانی  شــخصی،  ســطوح 
دولتــی، گاهــی اوقــات نادیــده گرفتــه 
ایــن، شــکی  وجــود  بــا  می شــود. 
نیســت کــه حفاظــت از محیــط زیســت 
و  مســاعدت  توجــه،  بــه  احتیــاج 
و  انســانی  مختلــف  فعالیت هــای 
ســازمان های مردم نهــاد دارد. تولیــد 
ــن  ــن رفت ــوا و از بی ــی ه ــه، آلودگ زبال
ــم  ــوارد مه ــه م ــوع زیســتی، از جمل تن
و مرتبــط بــا حفاظــت محیــط زیســت 
از  حفاظــت  اینکــه  بــرای  هســتند. 
ــل  ــت تبدی ــه واقعی ــت ب ــط زیس محی
شــود، مهــم اســت کــه جوامــع، در 
و  کــرده  پیشــرفت  زمینه هــا  ایــن 
ــاذ  ــت محیطی را اتخ ــات زیس تصمیم

کننــد. از ایــن   رو، »آمــوزش« یکــی 
در  هــم  تاثیرگــذار  مولفه هــای  از 
و  بین المللــی  تصمیمــات  ســطح 
ــاری و  ــای رفت ــم در ســطح ارزش ه ه
ــط  ــت از محی ــاره حفاظ ــخصی، درب ش
ــاالن  ــای فع ــت. فعالیت ه ــت اس زیس
ــن  ــرار ســبز از ای ــط زیســت در ق محی
فعــاالن  نیســت.  مســتثنا  قاعــده 
ــه  ــبز هفت ــرار س ــت در ق ــط زیس محی
اقدامــات متنوعــی  آبان مــاه،  ســوم 
ــام  ــت انج ــط زیس ــظ محی ــرای حف ب
اســتان ها  از  بســیاری  در  دادنــد. 
گیــالن،  کردســتان،  همچــون: 
کرمانشــاه، خراســان رضــوی، لرســتان 
در  آموزشــی  کارگاه هــای  اردبیــل  و 
خصــوص پاکســازی معابــر و حفاظــت 

برگــزار شــد. از جنگل هــا 

حفاظت از محیط زیست 
گیالن

بــه گــزارش مهــر، در شــهر رودســر 

آموزشــی  کارگاه  گیــالن  اســتان 
ــوی  ــت از س ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــمانرود  ــت آس ــط زیس ــه محی موسس
ــط  ــان محی ــن حامی ــاد و انجم رحیم آب
زیســت لنگــرود در دبســتان هــدف 
و شــهیده انیــس نــوری رحیم آبــاد 
رودســر انجــام شــد. در شــهر لنگــرود 
هــم اعضــای جمعیــت دوســتداران 
تــاالب  از  لنگــرود  زیســت  محیــط 
کیاکالیــه بازدیــد کردنــد. همچنیــن در 
ــه از ســوی آموزشــیاران  دبســتان فرزان
ــط زیســت  جمعیــت دوســتداران محی
لنگــرود در خصــوص کاهــش تولیــد و 
تفکیــک زبالــه از مبــداء آموزش هایــی 
همــت  بــه  همچنیــن  شــد.  داده 
گروهــی از اعضــای انجمــن بــوم بانــان 
ــای مســیر  ــع آوری زباله ه ــالن، جم گی
حســینی  اربعیــن  زائــران  حرکــت 
الهیجــان  شــهر  در  انجــام گرفــت. 
ــش دبســتانی  ــودک و پی ــد ک ــم مه ه
نــگاه نــو بــا رویکــرد محیــط زیســتی، 

ــا و  ــوع ُدرن ــا موض ــی ب ــابقه نقاش مس
حفــظ محیط زیســت بــه مناســبت روز 
ــی جلوگیــری از تخریــب محیــط  جهان
درگیری هــای  و  جنــگ  در  زیســت 
ــهر  ــد. در ش ــزار کردن ــلحانه را برگ مس
ــم کارگاه  ــالن ه ــتان گی ــهر اس رضوانش
جنگل هــای  بــا  آشــنایی  آموزشــی 
ــط  ــه محی ــوی موسس ــی از س هیرکان
وحشــی  شــقایق های  زیســتی 
رضوانشــهر  شهرســتان  در  هیرکانــی 

ــد. ــزار ش برگ

حفاظت از محیط زیست سایر 
استان ها

ــاه  ــتان کرمانش ــه اس ــه چاالب در منطق
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــی س گردهمای
و فعــاالن محیــط زیســت و منابــع 
هماهنگــی  شــورای  عضــو  طبیعــی 
اســتان کرمانشــاه بــا حضــور 100 نفــر از 
ــه  ــه چاالب دلســوزان طبیعــت، در منطق
بــذر  جمــع آوری  جهــت  کرمانشــاه 
بلــوط و بررســی آفتهایــی کــه زاگــرس 
شــد.  برگــزار  می کنــد،  تهدیــد  را 
همچنیــن در شــاندیز اســتان خراســان 
ــاران  ــن همی ــت انجم ــه هم ــوی ب رض

محیــط زیســت و حیوانــات و همکاری 
ــوزه  ــی ح ــهید رجای ــیج ش ــگاه بس پای
فعالیت هــای  در خصــوص  عمــار   4
ــیه  ــازی حاش ــتی، پاکس ــط زیس محی
جــاده شــاندیز بــا جمــع آوری بیــش از 
یــک تــن زبالــه انجــام شــد. در شــهر 
ــوزان  ــز دانش آم ــتان نی ــاد لرس خرم آب
ــتان  ــما از نهالس ــه س ــع دختران مجتم
جنــاب آقــای افشــار پــدر بلــوط ایــران 
بازدیــد کردند. در شــهر یاســوج اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز نمایشــگاه 
کاردســتی بــا چوب بســتنی در مدرســه 
دخترانــه پویــا در شــهر یاســوج برگــزار 
شــد. کمپیــن شــهر پــاک اولیــن بــار از 
ســوی نهضــت ســبز زاگــرس یاســوج، 
ــرد.  ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــور ش در کش
ــتان  ــتان خوزس ــه اس ــه کرخ در منطق
ــازمان های  ــت س ــن نشس ــز پنجمی نی
مردم نهــاد محیــط زیســتی شــمال 
ــدگان 19  ــور نماین ــا حض ــتان ب خوزس
انجمــن محیــط زیســتی 7 شهرســتان 
شــمالی خوزســتان در پــارک ملــی 
پــرورش  و  تکثیــر  مرکــز  و  کرخــه 

ــزار شــد.  ــی برگ ــوزن زرد ایران گ

فعــاالن محیــط زیســت در قــرار ســبز هفتــه ســوم 
ــط  ــظ محی ــرای حف ــی ب ــات متنوع ــاه اقدام آبان م
زیســت انجــام دادنــد. در منطقــه چاالبــه اســتان 
کرمانشــاه گرد همایــی ســازمان های مردم نهــاد 
منابــع طبیعــی،  و  زیســت  فعــاالن محیــط  و 
ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــی اس ــورای هماهنگ ــو ش عض
ــت  ــت، در جه ــوزان طبیع ــر از دلس ــور 100 نف حض
ــی  ــت های ــی آف ــوط و بررس ــذر بل ــع آوری ب جم
ــد.  ــزار ش ــد، برگ ــی کن ــد م ــرس را تهدی ــه زاگ ک
در بســیاری از اســتان ها همچــون: کردســتان، 
گیــالن، آذربایجــان غربــی، خراســان رضــوی، 
در  آموزشــی  کارگاه هــای  اردبیــل  و  لرســتان 
از  حفاظــت  و  معابــر  پاکســازی  خصــوص 

جنگل هــا نیــز برگــزار شــد.

یک حکم محیط زیستی برای 
دو دهیار متخلف 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت نهاونــد 
گفــت: یــک قاضــی در نهاونــد دو دهیــار متخلــف 
»کمــک  عنــوان  بــه  خدمت رســانی  بــه  را 
ــرد.  ــوم ک ــال محک ــدت دو س ــه م ــان« ب محیط ب
ــف دو روســتای بخــش  ــاران متخل ــت: دهی ــا گف ــه ایرن ــاس نجــاری ب عب
»خــزل« اقــدام بــه انباشــت غیر اصولــی و غیربهداشــتی پســماندهای 
ــد.  ــرده بودن ــه اســت، ک ــکان ممنوع ــک م ــه ی ــه ک ــار رودخان روســتا در کن
ــرای  ــی ب ــدا اخطارهای ــد ابت ــت نهاون ــط زیس ــرد: اداره محی ــه ک وی اضاف
ــرد.  ــادر ک ــماندها ص ــع آوری پس ــا و جم ــن رودخانه ه ــار ای ــاماندهی کن س
وی اظهارکــرد: بــا توجــه بــه اخطارهــای مکــرر و بی توجهــی دهیــاران ایــن 
ــار دســتگاه قضایــی قــرار گرفــت.  ــده ایــن افــراد در اختی دو روســتا، پرون
ــه  ــزود: قاضــی علیرضــا ســلطانی کــه از دوســتداران طبیعــت ب نجــاری اف
ــل  ــی در دو فص ــک محیط بان ــه کم ــار را ب ــن دو دهی ــی رود، ای ــمار م ش

ــرد. ــوم ک ــی محک ــتان متوال تابس

خطر »ماهیان جیوه ای«
برای سالمت

ــد  ــی نشــان می ده ــات پژوهشــگران ایران تحقیق
کــه خطــر مواجهــه بــا اثــرات مضــر فلــز ســنگین 
ــت مصــرف  ــه عل ــاد ب ــوه در خانواده هــای صی جی
بیشــتر ماهــی در مقایســه بــا ســایر افــراد، باالتــر 
ــترده در  ــمی گس ــاده ای س ــوان م ــوه به عن ــنا، جی ــزارش ایس ــت.به گ اس
ــال  ــه دنب ــی را ب ــای زیســت محیطی جهان ــروزه نگرانی ه محیط زیســت، ام
ــن 10  ــی آن را در بی ــت جهان ــازمان بهداش ــه س ــت. به طوری ک ــته اس داش
ــرار  ــتند، ق ــاک هس ــی خطرن ــالمت عموم ــرای س ــه ب ــیمیایی ک ــاده ش م
ــت  ــه باف ــی ب ــای آب ــدن در محیط ه ــه ش ــا متیل ــاده ب ــن م ــد. ای می ده
ماهی هــا راه می یابــد. اصلی تریــن منبــع مواجهــه انســان بــا متیــل جیــوه 
نیــز از طریــق مصــرف ماهــی و غذاهــای دریایــی آلــوده اســت. متیــل جیوه 
ــود.  ــوارش می ش ــتگاه گ ــذب دس ــل ج ــور کام ــرعت و به ط ــان به س در انس
عمده تریــن عــوارض ناشــی از مســمومیت بــا جیــوه بــروز اختــالالت 

ــتند.  ــی هس ــی عروق ــای قلب ــوی و بیماری ه ــی و کلی عصب

آبزیانسالمتطبیعت

رئیــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای 
ــاه  ــتان کرمانش ــکی اس ــی اداره کل دامپزش دام
گفــت: وجــود الشــه دام هــای تلف شــده در 
ــه آلودگی هــای زیســت محیطی  منطقــه منجــر ب
و شــیوع بیماری هــای قابــل انتقــال بــه انســان 
می شــود. بــه همیــن دلیــل تمــام تــوان خــود 
ــه  ــی ب ــت دام ــده جمعی ــظ باقی مان ــرای حف را ب

کار گرفتــه ایــم.

تعــدادی از آبزیــان در 
باالدســت رودخانه دز 
در بخــش شــهیون 
دزفــول تلــف شــدند. 
رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
دزفــول در ایــن خصــوص بــه ایرنــا گفــت: 
تعــدادی از آبزیــان واقــع در ســد پالنــگان در جاده 
میانــه بخــش شــهیون تلــف شــده اند کــه بایــد از 

محــل بازدیــد و علــت بررســی شــود.
ــی  ــن اســت کم آب ــزود: ممک ــژاد اف ــاد قلی ن فره
و خشکســالی علــت تلــف شــدن آبزیــان منطقــه 
ــوع  ــد و موض ــه بازدی ــد از منطق ــی بای ــد ول باش

ــود. ــی ش ــی بررس ــورت کارشناس به ص
وی گفــت: موضوع بررســی و اقدامــات الزم جهت 

ــان انجــام خواهــد  ــر آبزی ــری از مرگ و می جلوگی
ــا و  ــوه جلبک ه ــد انب ــا رش ــه دز ب ــد. رودخان ش
خزه هــا در نقــاط مختلــف آن ایــن روزهــا حــال 
و روز خوبــی نــدارد. در روزهــای اخیــر دبــی 
رودخانــه دز کاهــش چشــمگیری داشــته اســت. 
ایــن رودخانــه به عنــوان ســومین رودخانــه پــرآب 
کشــور و شــاهرگ حیــات اقتصــادی شــمال 
خوزســتان نقــش مهمــی در پویایــی اکوسیســتم 
ــواع  ــد ان ــز تولی ــه و نی ــت منطق ــط زیس و محی
محصــوالت زراعــی و باغــی در شــمال خوزســتان 
دارد. رودخانــه دز بــا آبــی ســرد و زالل عــالوه بــر 
ــان  ــواع آبزی پتانســیل گردشــگری ، زیســتگاه ان
ــواع  ــت و ان ــرد اس ــر بف ــا منحص ــی و بعض بوم

ــد.  ــت می کنن ــی در آن زیس ــتانداران آب پس

دلیل بارش کم در کشور 
چیست؟

ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  کل  مدیــر 
پیش بینــی  ضمــن  هواشناســی  ســازمان 
بــارش و دمــای کشــور طــی ســه مــاه آینــده 
از تــداوم کــم بارشــی تــا آخــر آبان مــاه خبــر 
داد و دلیــل بارش هــای کــم در پاییــز امســال 

ــرد. را تشــریح ک
ــار  ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــه در گفت وگ ــد وظیف اح
ایســتگاه های  آمــاری  داده هــای  کــرد: 
هواشناســی سازمان هواشناســی و وزارت نیرو 
بــه عــالوه اطالعــات مرکــز ملــی خشکســالی 
-کــه رخــداد بــارش را در کشــور پایــش 
می کننــد- نشــان می دهــد از اول مهــر 96 تــا 
28 آبانمــاه 96، غیــر از اســتان اردبیــل در بقیه 
ــم  ــی حاک ــم بارش ــرایط ک ــور ش ــق کش مناط
بــوده اســت. وی بــا بیــان اینکــه بارش هــای 
کشــور از ابتــدای ســال زراعــی )اول مهــر 
ــول  ــای معم ــزان بارش ه ــون از می 96( تاکن
هــر ســاله کمتــر بــوده اســت، گفــت: بــارش 
ــا  کل کشــور در 50 روز گذشــته در مقایســه ب
مــدت مشــابه میانگیــن بلندمــدت، 53 درصد 
کاهــش یافتــه اســت. مدیــر کل پیش بینــی 
ــت:  و هشدارســریع ســازمان هواشناســی گف
بــر اســاس گــزارش مرکــز اقلیم شناســی 
کشــور در مرکــز و شــمال غــرب کشــور طــی 
ــی  ــم  بارش ــرایط ک ــای آذر و دی 96، ش ماه ه
حاکــم خواهــد بــود همچنیــن بــرای ماه هــای 
شــرق،  جنــوب  بــرای  بهمــن  و  دی  آذر، 
ــی  ــم بارش ــرایط ک ــور ش ــوب کش ــز و جن مرک
پیش بینــی می شــود و مقادیــر بارشــی کمتــر 
از حــد نرمــال خواهــد بــود. وظیفــه در مــورد 
ــب  شــرایط دمایــی کشــور گفــت: دمــای غال
مناطــق کشــور بــه ویــژه حــوزه زاگــرس طــی 
ــا  ــاه آذر، دی و بهمــن در حــد یــک ت ســه م
1/5 درجــه باالتــر از حــد نرمــال خواهــد بــود. 
مدیــرکل پیش بینــی و هشدارســریع ســازمان 
هواشناســی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد 
دلیــل کاهــش بــارش و افزایــش دمــای 
ــوی  ــوی ج ــرد: الگ ــح ک ــز تصری ــل پایی فص
ــه ای اســت کــه در  در فصــل تابســتان، به گون
جوهــای بــاال یــک واچرخنــد جنــب حــاره ای 
در خاورمیانــه حاکــم اســت و شــرایط صعــود 
را از جــو می گیــرد و شــرایط فرونشــینی 
فرصــت  شــرایط  ایــن  می شــود.  حاکــم 
شــکل گیری ســامانه بارشــی را می گیــرد. وی 
افــزود: واچرخنــدی کــه روی کشــور عربســتان 
ــع  ــت مان ــه اس ــکل گرفت ــران ش ــوب ای و جن
ایجــاد ســامانه بارشــی می شــود. امــا در پاییز 
امســال واچرخنــد قوی تــر از حــد نرمــال بــود 
و در ایــن شــرایط نفــوذ ســامانه های بارشــی 

ــه کشــور کمتــر رخ مــی دهــد. ب

سوژه

مرگ آبزیان 
در باالدست رودخانه »دز«
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این صفحه می خوانیم
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فرهنگی

آگهی مزایده خودرو
 )پرونده کالسه 9600233(

بـه موجـب پرونده اجرائی کالسـه فوق یک دسـتگاه اتومبیـل تویوتا کروال 

بـه شـماره پـالک انتظامـی 246 ج 52- ایـران 45 متعلـق به آقای بهـزاد حیاتبخش 

عباسـی متوقف درپارکینگ اسـتقالل با مشـخصات تیپ جی ال آی، تعداد سیلندر4، 

دنـده اتومـات، رنـگ: سـفید، مـدل: 2014، شـماره موتـور: 381046 شـماره شاسـی : 

5212379 کـه خودروبعلـت فقـدان سـوئیچ بـا موتـور خاموش مـورد کارشناسـی قرار 

گرفـت و کامـال سـالم و آمـاده بـکار بوده و به جز مختصـر آثاری روی سـپر عقب فاقد 

هرگونـه آثـار ظاهـری دیگـری از تصادف در مابقی قسـمتها میباشـد واز نظر فنی کامال 

سـالم و فاقـد عیـب و نقـص فنی و دارای بیمه نامه شـخص ثالث معتبر میباشـد لذا 

طبـق نظـر کارشـناس رسـمی و بـا توجـه بـه نـوع ، سیسـتم و مـدل و وضعیـت فنی 

خـودرو و وضعیـت بـازار به مبلغ یک میلیارد و دویسـت میلیون ریال ارزیابی شـده که 

در روز سـه شـنبه مورخ 1396/9/14  از سـاعت 9 الی 12 در اداره اجرای اسـناد رسـمی 

کرمان واقع در ضلع شـمالی پارک نشـاط از طریق مزایده به فروش می رسـد، مزایده 

از مبلـغ یـک میلیارد و دویسـت میلیون ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی 

نقـداً فروختـه مـی شـود و کلیه هزینه های قانونی بـه عهده برنده مزایده اسـت و نیم 

عشـروحق مزایـده نقـد اوصـول خواهد شـد ضمنـا چنانچـه روزمزایده تعطیل رسـمی 

اعـالم گـردد، مزایـده روزاداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت ومـکان مقـرر برگـزار 

خواهـد شـد.م الف825  یـک تاریخ چـاپ:96/8/25

سید رضا انصاری - رییس اداره اجرای اسنادرسمی کرمان

آگهی حصر وراثت
اقـای مصطفـی فاتحـی چنـار فرزند شـکرا... 

دادخواسـت  بشـرح   386 شناسـنامه  دارای 

شـماره 960450 مـورخ 96/8/17 توضیـح داده 

شـادروان محمدحسـین فاتحـی چنـار فرزنـد مصطفـی 

بشناسـنامه 3040380540 در تاریـخ 1395/1/25 در شـهر 

رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت وی 

از:  عبارتند 

شـماره  بـه  شـکرا...  فرزنـد  چنـار  فاتحـی  1-مصطفـی 

متوفـی پـدر   – شـهربابک  از  صـادره   386 شناسـنامه 

2-صدیقـه آخونـدی حومدینـی فرزنـد حبیـب به شـماره 

شناسـنامه 4 صـادره از رفسـنجان – مـادر متوفـی

لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی 

آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 

نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یکماه 

از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی 

و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار 

سـاقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان

آگهی 
بدینوسـیله در پرونـده کالسـه 950230 اقـای 

مهـدی صالحـی فرزند حسـین فعـال مجهول 

المـکان اتهـام مشـارکت در فـروش مال غیر که رسـیدگی 

به موضوع با این شـعبه )102 کیفری 2 رفسـنجان( ارجاع 

و وقت رسـیدگی برای مورخه 1396/10/27 ساعت 9 صبح 

تعییـن گردیده اسـت . بـا عنایت به مجهول المـکان بودن 

و عـدم دسترسـی بـه متهـم و اجرای مقـررات مـواد 344 

قانـون آیین دادرسـی دادگاه های عمومـی و انقالب در امور 

کیفـری مراتـب یک نوبت منتشـر تا متهم جهـت دفاع از 

اتهام انتسـابی در وقت مقـرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 

اسـت در صـورت عـدم حضـور، مطابـق مقررات رسـیدگی 

غیابـی بـه عمـل خواهـد آمـد. م الـف 3390مدیـر دادگاه 

کیفـری شـعبه 102 دادگاه عمومـی )جزایـی( دادگسـتری 

شهرسـتان رفسـنجان – محمد حسینی 

آگهی حصر وراثت
آقـای رضـا حسـن اکبـری فرزند حسـین دارای 

دادخواسـت  شـرح   3040021834 شناسـنامه 

شـماره 960540/1 مـورخ 96/8/23 توضیـح داده شـادروان 

حسـین حسـن اکبـری فرزنـد محمـد بشناسـنامه 858 در 

تاریـخ 1389/1/15 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد / عبارتسـت از:

پـدر حسـین کدملـی  نـام  اکبـری  رضـا حسـن  1-آقـای 

3040021834 تاریـخ تولـد 1368 صـادره از رفسـنجان فرزند 

فی متو

نـام پـدر حسـین کدملـی  اکبـری  2-محمدعلـی حسـن 

3052326473 تاریـخ تولد 1364 صادره از رفسـنجان فرزند 

فی متو

3-جواد حسن اکبری نام پدر حسین کدملی  3040021818 

تاریخ تولد 1368 صادره از رفسنجان فرزند متوفی

4-زهرا حسـن اکبری نام پدر حسـین کدملـی  3050440600 

تاریـخ تولد 1340 صادره از رفسـنجان فرزند متوفی

کدملـی   حسـین  پـدر  نـام  اکبـری  حسـن  5-سـمیه 

3052034421 تاریـخ تولـد 1362 صـادره از رفسـنجان فرزند 

متوفـی

کدملـی   حسـین  فرزنـد  اکبـری  حسـن  6-عصمـت 

3051991910 تاریـخ تولـد 1337 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 

متوفـی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی 

آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه 

ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد  ظـرف مدت یـک ماه از 

نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی 

صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جز رسـمی و سـری 

کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

م الـف 3397
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت
آقـای اسـداله اسـداله زاده فرزنـد عبـاس دارای شـماره شناسـنامه 

توضیـح  مـورخ 96/8/16  دادخواسـت شـماره 960571  بشـرح   2

داده شـادروان عبـاس اسـداله زاده فرزنـد اسـداله بشناسـنامه 3246  در تاریه 

96/7/22 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراث منحصـر حیـن الفـوت وی 

عبارتنـد از :

1-فاطمـه افروشـه  فرزنـد محمـد – شـماره شناسـنامه:  268 – تاریـخ تولـد:  

1328 – صـادره از : رفسـنجان – نسـبت بـا متوفـی : مـادر

2-اسـداله اسـد اله زاده فرزند عباس – شـماره شناسـنامه:  3051472735 – 

تاریـخ تولـد:  1325 – صـادره از : رفسـنجان – نسـبت بـا متوفی : پدر

3-اسـداله اسـد اله زاده –  فرزند عباس – شـماره شناسـنامه:  3041278790 

– تاریـخ تولـد:  1395 – صـادره از : رفسـنجان – نسـبت بـا متوفی : فرزند

4-مهدیه علی زاده رنجبر دولت آبادی فرزند محمد – شماره شناسنامه:  2065 

– تاریخ تولد:  1363 – صادره از : رفسنجان – نسبت با متوفی : همسر

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود 

چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 

ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از 

ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت . 

م الف 3395

آگهی حصر وراثت
خانــم عــذری کرکمنــدی رســتم 

دارای  غالمرضــا  فرزنــد  آبــادی 

شــماره  دادخواســت  شــرح   15 شناســنامه 

داده  توضیــح   96/8/24 مــورخ   960639

شــادروان رضــا شــریفیان پورجعفرآبــادی فرزند 

احمد بشناســنامه 8 در تاریخ 96/8/11 در شــهر 

رفســنجان فــوت شــده و وراثــت منحصــر حیــن 

الفــوت وی عبارتنــد / عبارتســت از:

1-خانم صغری زینلی نژاد رنجبر جعفرآبادی 

نام پدر علی شماره شناسنامه 9 تاریخ تولد 

1328 صادره از رفسنجان مادر متوفی

ــدر  ــام پ ــادی ن ــتم آب ــدی رس ــذرا کرکمن 2-ع

ــد  ــخ تول غالمرضــا شــماره شناســنامه 15 تاری

ــی ــر متوف ــنجان همس ــادره از رفس 1348 ص

3-امیــر محمــد شــریفیان پورجعفرآبــادی نام 

ــنامه 3040884530  ــماره شناس ــا ش ــدر رض پ

رفســنجان  از  صــادره   1387 تولــد  تاریــخ 

ــی ــد متوف فرزن

4-مســعود شــریفیان پورجعفرآبــادی نــام 

ــنامه 3040590278  ــماره شناس ــا ش ــدر رض پ

تاریــخ تولــد 1380 صــادره از رفســنجان فرزنــد 

ــی متوف

5-احمد شریفیان پورجعفرآبادی نام پدر 

قاسم شماره شناسنامه 14 تاریخ تولد 1321 

صادره از رفسنجان پدر متوفی

6-عاطفــه شــریفیان پورجعفرآبــادی فرزنــد 

ــخ  ــنامه 3040414380 تاری ــماره شناس ــا ش رض

ــی ــد متوف ــنجان فرزن ــادره از رفس ــد 1376 ص تول

ــای  ــه ه ــت در روزنام ــک نوب ــب ی ــذا مرات ل

شــود  مــی  آگهــی  محلــی  کثیراالنتشــار 

چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه 

ــرف  ــد  ظ ــخاصی باش ــزد اش ــی ن ای از متوف

ــورای  ــه ش ــی ب ــاه از نشــر آگه ــک م ــدت ی م

حــل اختــالف تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد و هــر وصیتنامــه ای جــز رســمی 

و ســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از 

ــار ســاقط اســت.  ــه اعتب درج

دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان 

رفسنجان

سنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

اداره کل  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث 
کشـف  از  همـدان  گردشـگری  و 
میـدان  در  سـفالی  تابـوت  یـک 
عملیـات  طـی  همـدان  امـام)ره( 
از  داد.  خبـر  پیـاده راه  اجرایـی 
اجرایـی  عملیـات  آغـاز  زمـان 
و  )ره(  امـام  میـدان  پیـاده راه 
خیابـان اکباتـان تعـدادی اشـیای 
حفاری هـا  حیـن  در  تاریخـی 

کشـف شـده اسـت کـه گویـا ایـن 
دارد.نیـز  ادامـه  همچنـان  مسـاله 
طـی  شـد  اعـالم  شـنیده ها  طبـق 
امـام)ره(  میـدان  در  گودبـرداری 
تاریخـی  اشـیای  دیگـری  تعـداد 
کشـف شـده کـه ایـن مسـاله را از 
اداره کل  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
جویـا  همـدان  فرهنگـی  میـراث 
فرهنگـی  میـراث  شـدیم.معاون 
همـدان  فرهنگـی  میـراث  اداره کل 

در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس با 
اینکـه اشـیای کشـف شـده  بیـان 
تاریخـی  اشـیای  امـام  میـدان  در 
نیسـت، اظهـار کـرد: آنچـه طی روز 
گذشـته کشـف شده اسـت، شامل 
تابـوت سـفالی اسـت کـه پـس از 
جزئیـات  کاوش،  کارهـای  انجـام 
ترابـی  می شـود.احمد  اعـالم  آن 
تصریـح کـرد: اینگـه گفته می شـود 
حیـن  قدیمـی  آسـیاب  یـا  قبـر 
حفاری کشـف شـده، صحـت ندارد 
و آنچـه بـه ما گزارش شـده اسـت، 
تابـوت  یـک  کشـف  از  حکایـت 

اسـت. سـفالی 

تپــه »جــی« اصفهــان کــه  مقابــل تپــه اشــرف، 
ــرار دارد قدیمــی  ــان  ق ــان بازارچــه اصفه ورودی خیاب
دارد کــه    خــود  دل  در  را  اصفهــان  مســجد  تریــن 
ــم  ــکان ترمی ــه ام ــه روی تپ ــود مدرس ــل وج ــه دلی ب

ــدارد. ــود ن ــجد وج مس
خیابــان  ورودی  اشــرف،  تپــه  مقابــل  جــی  تپــه 
بازارچــه قــرار دارد کــه قدیمی تریــن مســجد اصفهــان 

ــت. ــه اس ــن تپ ــون در همی مدف
مســوول باســتان شناســی میــراث فرهنگــی اصفهــان 
گفــت: در حــال حاضــر دو مدرســه روی آن قــرار دارد، 
ــر روی ایــن تپــه بســته مدیریتــی دارد و در  کاوش ب
ــوع  ــتانداری وارد موض ــد اس ــتان بای ــطح کالن اس س
شــود تــا توافقــی بیــن آمــوزش و پــرورش و میــراث 
ــکان  ــدارس م ــرای م ــا ب ــرد ت ــورت بگی ــی ص فرهنگ
ــا در  ــرای آن ه ــر ب ــای دیگ ــود و ج ــی ش ــش بین پی

نظــر گرفــت.
مســوول باســتان شناســی میــراث فرهنگــی اصفهــان 
ــا  گفــت: بایــد مــدارس روی ســطح تپــه آزاد شــود ت
ــر  ــرد، ظاه ــورت بگی ــا کاوش ص ــس از آن برنامه ه پ
ــی موضــوع  ــد ول ــه نظــر مــی آی ــه کارســاده ای ب قضی
ــوع خــودش کار ســخت و پیچیــده ای اســت کــه  در ن

ــد پیگیــری شــود. بای
ــر  ــی قدیمی ت ــه نوع ــرف ب ــه اش ــرد: تپ ــان ک وی بی
اصفهــان  امــا قدیمی تریــن مســجد  اســت،  آن  از 
مدفــون در تپــه جــی بــوده و ایــن تپــه در قــرن یــک 
الــی دو هجــری ســاخته می شــود و دارای ارزش 

ــت. ــی اس ــی باالی تاریخ
ــن در ســال 1366  ــش از ای ــرد: پی ــح ک ــان تصری علی
یــک ســری مطالعــات باســتان انجــام شــد امــا پــس 
از آن رهــا شــد، در آن زمــان مدرســه روی تپــه نبــوده 

و بعــد تصــرف شــده اســت.
ــش از  ــده، در دوران پی ــت آم ــات به دس ــق اطالع طب
انقــالب اســالمی، کارخانــه تولیــد »دســت و پــای 
مصنوعــی« در محــل تپــه »جــی« احــداث شــده بــود 
کــه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، بــه جــای ایــن 

ــه، مدرســه ای احــداث شــد. کارخان
از آن ســال بــه بعــد بســیاری از بخش هــای ایــن بنــا 
در زیــر خــاک مدفــون شــد و تنهــا در ســال 1355 بــود 
کــه از ســوی دکتــر میرفتــاح در تپــه جــی، ترانشــه ای 
ــاز می شــود کــه گــزارش آن در حــد دو،ســه صفحــه  ب
ــن  ــه همی ــته و ب ــه برداری نداش ــی نقش ــت و حت اس

خاطــر فاقــد ارزش بــوده اســت.

تپه اشــرف؛تاریخ گمشده اصفهان
تپــه اشــرف اصفهــان یکــی از ارزشــمندترین آثــار تاریخی 
بــه جامانــده از دوره ساســانیان و اشــکانیان اســت« 

ــورای  ــس ش ــی و ریی ــراث فرهنگ ــازمان می ــاون س مع
نادرســت شــهری  باستان شناســی گفــت: مدیریــت 
ــود.  ــده ب ــرف ش ــه اش ــمتی از تپ ــودی قس ــب ناب موج
ــده از  ــی مان ــد باق ــا 20 درص ــه تنه ــن تپ ــد ای هرچن
ــت.  ــته اس ــود داش ــال وج ــه قب ــت ک ــزی اس آن چی
ایجــاد ســایت-موزه تپــه اشــرف کــه در برنامــه هــای 
جانبــی حفــاری هــای تپــه اشــرف قــرار داشــت،  مــی 
ــه  ــت بیغول ــی را از حال ــایت تاریخ ــن س ــت ای توانس
ــی اش خــارج  ــه نظــر رســیدن کنون ــال اســتفاده ب و ب
گردانــد و گامــی در زنــده کــردن خاطــره جــی باســتان 
ــب  ــیایی جال ــت اش ــی توانس ــایت م ــن س ــد. ای باش
توجــه داشــته باشــد کــه بــه شــناخت بخــش تاریکــی 

ــان کمــک برســاند ــخ شــهر اصفه از تاری

کشف یک تابوت سفالی
در میدان مرکزی همدان

کتیبه »آنوبانی نی«

و »طاق گرا« آسیب ندیده اند

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر اداره کل می  مدی
ــرا« ســالم  ــاق گ ــی« و »ط ــه »آنوبانی ن ــت: خوشــبختانه کتیب کرمانشــاه گف
ــه قــرار داشــتن  ــا توجــه ب ــد، امــا ب هســتند و هیــچ کــدام آســیبی ندیده ان
ــه  ــن کتیب ــراف قدیمی تری ــزرگ اط ــنگ ب ــدادی س ــوه تع ــار ک ــا در کن آن ه
ایــران و بنــای تاریخــی »گــرا« را پــر کــرده اســت کــه آن هــا بایــد پاکســازی 

شــوند.
ــه نقــش  برجســته منســوب  ــود ک ــی ب ــا لولوی ــه آشــوری ی ــی ملک آنوبانی ن
ــران  ــته های ای ــنگ نبش ــن س ــاب، از قدیمی تری ــرپل ذه ــهر س ــه او در ش ب
بــا قدمتــی حــدودا 4800 ســال اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه این کــه 
خوشــبختانه بنای»زیــج منیــژه« در ســرپل ذهــاب آســیب چندانــی ندیــده 
اســت و مــوارد وارد شــده بــه آن بــه راحتــی قابــل جمع بنــدی اســت، بیــان 
ــی  کرد:تعــدادی از ســنگ های مجموعــه ی »عمــارت خســرو« در بخش های
ــکده  ــبختانه آتش ــا خوش ــوند، ام ــازی ش ــد بازس ــه بای ــد ک ــزش کرده ان ری

چارقاپــی نیــز آســیب چندانــی ندیــده و تقریبــا ســالم اســت.
او بــا اشــاره بــه آســیب یکــی از دیوارهــای قلعــه »گبــری« در ســرپل ذهــاب 
و نیــاز بــه تثبیــت و مرمــت آن، ادامــه داد: بقعــه »ابودوجانــه« در شهرســتان 
ــد  ــه گنب ــای ســازه ای شــدیدی ب ــده و ترک ه ــو 60 درصــد آســیب دی دااله
آن وارد شــده اســت، همچنیــن میله هــای مقابــل ایــن مجموعــه نیــز دچــار 
مســجد  درصــدی   60 آســیب دیدگی  از  شــده اند.باالیی  آســیب دیدگی 
ــکه چین  ــنگی و خش ــای س ــی از دیواره ه ــر« افزود:بخش ــن عم ــدهللا ب »عب
قلعــه »یزدگــرد« و قلعــه »داوران« در قصــر شــیرین نیــز لــرزش داشــته اند، 

کــه قابــل بهســازی و مرمــت اســت.

مدرسه؛ مانع کاوش درقدیمی ترین
مسجد اصفهان

جعفری زنــد؛   اظهــارات  طبــق 
یکــی  اصفهانــی،  باستان شــناس 
از موانــع اصلــی بــر ســر راه پــروژه 
ــه  ــر تپ ــی در زی ــجد تاریخ ــف مس کش
روی  بــر  دبیرســتانی  وجــود  جــی، 
ایــن بنــا اســت کــه تاکنــون مســووالن 
میــراث فرهنگــی و مســووالن آمــوزش 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــرورش جه و پ
ــاء  ــه ای امض ــچ تفاهم نام ــوع هی موض
قدیمــی  بنــای  همچنــان  و  نکــرده  
ــه خــاک می خــورد. ــر تپ مســجد در زی

و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
آذربایجـان غربـی گفت: بناهـای تاریخی آذربایجـان غربی در 
زلزلـه اخیر آسـیب جدی ندیـد و موزه میانـدوآب و حوضخانه 

هـای تاریخـی مهابـاد دچـار تـرک خوردگـی جزیی شـد.
جلیـل جبـاری افـزود: آذربایجـان غربـی دارای یـک هـزار و 
523 اثر تاریخی ثبت شـده ملی و دو اثر ثبت شـده جهانی 
اسـت.بنای قدیمـی مـوزه میانـدوآب در سـال 1346 هجری 

شمسـی تأسـیس و بنای فعلی آن در سـال 1383 هجری 
شمسـی پس از تجدید بنا، توسـعه زیربنا و تجهیز در همان 
محل قبلی بازگشـایی شـد این مـوزه در خیابان امـام )ره( و 
در داخـل پـارک معلم واقع شـده اسـت.موزه میانـدوآب یک 
گنجینه باسـتان شناسـی اسـت که به سـیر تحول دوره ها از 
هزاره ششـم قبل از میالد )هشـت هزارسـال پیش ( تا دوره 

قاجاریه می پـردازد.

بناهای تاریخی آذربایجان غربی

 در زلزله کرمانشاه آسیب ندید

فاز اول مرمت خانه تاریخی کیهان در شهر مود آغاز شد
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
سربیشه گفت: فاز اول مرمت خانه تاریخی کیهان در شهر مود از توابع این 

شهرستان آغاز شد.

امیر رجبی
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون برنامه ریــزی و منابــع اســتانداری 
ــی  ــرات اقلیم ــر در تغیی ــل موث ــان عوام کرم
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــی و زمین را انســانی، کیهان

گفــت: 95 درصــد از عوامــل موثــر در تغییرات 
ــت انســانی اســت. اقلیمــی ناشــی از فعالی

ــانی دانشــگاه  ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ  ب

ــواد  ــر محمد ج ــان، دکت ــکی کرم ــوم پزش عل
فدایــی در همایــش بین المللــی تغییــرات 
ــت  ــزود: فعالی ــالمت اف ــام س ــی و نظ اقلیم
ــی  ــر بیــش از عوامــل کیهان انســانی 170 براب
ــذار  ــی تاثیر گ ــرات اقلیم ــر تغیی ــی ب و زمین

اســت.
ــش  ــرات افزای ــر تغیی ــده اث ــت: عم  وی گف
گازهــای  هــم  آن  دلیــل  کــه  دماســت 
گلخانــه ای اســت کــه 15 درصــد گازهــای 

دامــی  تولیــدات  بــه  مربــوط  گلخانــه ای 
اســت.

و  پیشــگیرانه  سیاســت های  اجــرای  وی 
تغییــرات  از  ناشــی  آســیب های  جبــران 
بــا  مقابلــه  بــرای  راهــکار  دو  را  اقلیمــی 
در  کــه  کــرد  عنــوان  اقلیمــی  تغییــرات 
ــی  ــز گام های ــان نی ــتان کرم ــه اس ــن زمین ای

اســت. برداشــته 

95 درصد از عوامل موثر بر تغییرات 

اقلیمی ناشی از فعالیت انسانی است

نکوداشت مرحوم آیت هللا هاشمی رفسنجانی 16 دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، در جلسه شورای سیاست گذاری نکوداشت 
حضرت آیت هللا هاشمی رفسنجانی مقرر گردید مراسمی در دو بخش صبح و بعد از 
ظهر با حضوراقشار مختلف مردم و خانواده مرحوم آیت هللا هاشمی رفسنجانی در روز 
شنبه 16  دی ماه سالجاری در کرمان برگزار شود.

رییس گروه بهداشت آب و فاضالب وزارت بهداشت:

کشورها باید بهای تغییرات اقلیم را بپردازند

نخستین همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سالمت در کرمان

غالمرضــا شــقاقی در نخســتین همایــش 
ــام  ــر نظ ــی ب ــرات اقلیم ــی تغیی بین الملل
ســالمت در کرمــان گفــت: »تغییــر اقلیــم 
معمــوالً در ســطح ملــی و بین المللــی 
بایــد  اســتان ها  و  می شــود  پیگیــری 
ــروه  ــس گ ــد.« ریی ــدا کنن در آن ورود پی
بهداشــت آب و فاضــالب وزارت بهداشــت 
گلخانــه ای  گازهــای  »اثــرات  افــزود: 
ــن  ــتند و کرب ــم هس ــر اقلی ــای تغیی مبن
ایــن  اول  ردیــف  متهــم  اکســید  دی 
بحــث اســت کــه در گرمایــش زمیــن 
نقــش مهمــی دارد. همچنیــن مصــرف 
نفــت و گازهــای طبیعــی زغال ســنگ، 
صنعــت، جنــگل، کشــاورزی، حمل و نقــل، 
فعالیت هــای تجــاری، آب و فاضــالب، 
زبالــه و کمپوســت در تغییــر اقلیــم موثــر 
»ایــران  کــرد:  تاکیــد  وی  هســتند.« 
جــزو 10 کشــور نخســت اســت کــه در 
ــی  ــوده در حال ــر ب ــم موث ــرات اقلی تغیی
کــه اکثــر کشــورهایی کــه انرژی هــای 
مخــرب تولیــد می کننــد از کشــورهای 

ــن  ــران در ای ــا ای ــتند. ام ــرفته هس پیش
ــه اســت و  ــان کشــوری توســعه نیافت می
ــزان  ــد داده کــه می ــل تعه در ســازمان مل
ــزان  ــه می ــی را ب ــای منف انتشــار انرژی ه
چهــار درصــد کاهــش دهــد«. وی بــا 
داشــت:  اذعــان  مطالــب  ایــن  بیــان 
و  شــده  مشــکل  دچــار  آب  »کیفیــت 
ایــن مســاله تأمیــن امنیــت غــذا را نیــز 
بــه خطــر می انــدازد، شــیوع بیمــاری 
بــر  افــراد  میــر  و  مــرگ  و  آلرژیــک 
اثــر بیماری هــای قلبــی نیــز از اثــرات 
ــًا  ــد حتم ــه بای ــتند ک ــم هس ــر اقلی تغیی
بــه آن توجــه شــود در غیــر ایــن صــورت 
مخاطــره  بــه  جامعــه  افــراد  ســالمت 
ــا  ــه ماالری ــال ب ــد ابت ــد.« وی رون می افت
تیفوییــد و التــور را نیــز از دیگــر عواقــب 
»در  افــزود:  و  دانســت  مســاله  ایــن 
ــاله  ــن مس ــه ای ــردن ب ــه نک صــورت توج
میــان  در  اســهال  بیماری هــای  ســهم 
کــودکان زیــر 15 ســال افزایــش خواهــد 
ــت آب و  ــروه بهداش ــس گ ــت.« ریی یاف

فاضــالب وزیــر کشــور تصریــح کــرد: 
»اســتفاده از خودروهــای هیبریــدی و 
راه هــای  از  را  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
انرژی هــا  ایــن  بــه حداقــل رســاندن 
عنــوان کــرد و ادامــه داد: »اســتان ها 
اثــرات  از  جامعــی  ارزیابــی  بایــد 
ــه  ــالمت جامع ــر س ــی ب ــرات اقلیم تغیی
برخــی  واردات  وی  دهنــد.«  انجــام  را 
ــد  ــی تولی ــرژی باالی ــه ان ــا را ک خودروه
ــن  ــت: »ای ــرد و گف ــوم ک ــد محک می کنن
ــت.«  ــردم اس ــالمت م ــا س ــازی ب کار ب
ایــن مســوول اذعــان داشــت: »بــرای هر 
منطقــه بــا شــرایط آب و هوایــی خــاص 
بایــد برنامه هــای ویــژه ای در نظــر گرفتــه 
شــود و محیــط زیســت بایــد شناســایی 
ــود  ــتور کار خ ــتعد را در دس ــق مس مناط
ــز  ــی نی ــع مال ــن مناب ــد، تعیی ــرار ده ق
یکــی دیگــر از موضوعاتــی اســت کــه 
دولت هــا به ویــژه کشــورهای پیشــرفته 
بــا آن درگیــر هســتند و ایــن بهایــی 

ــد.« ــد بپردازن ــه بای ــت ک اس

ــردی و هماهنگــی  ــزی راهب ــاون برنامه ری مع

وزیــر بهداشــت گفــت: متاســفانه اولیــن 

ــرای  ــل ب ــه راه ح ــه ارائ ــه در زمین اشــکالی ک

ــود دارد  ــدات وج ــن تهدی ــکالت ای ــع مش رف

ایــن اســت کــه در ســطح ملــی و بین المللــی 

ــه  ــم. ب ــر می اندازی ــن یکدیگ ــوپ را در زمی ت

گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی دانشــگاه 

علی اکبــر  دکتــر  پزشــکی کرمــان؛  علــوم 

بین المللــی  همایــش  در  حق دوســت 

بــا  ســالمت  نظــام  و  اقلیمــی  تغییــرات 

ــردم  ــه م ــی ک ــا زمان ــوع ت ــن موض ــان ای بی

گفــت:  نمــی رود،  پیــش  کاری  نخواهنــد 

ــد کــه  سیاســتمداران کاری را انجــام می دهن

ــه  ــرای مقابل ــن ب ــد بنابرای ــردم می خواهن م

ــم از  ــد ه ــی بای ــرات اقلیم ــرات تغیی ــا اث ب

طــرف مســووالن و هــم از طــرف مــردم 

باشــد. وی ادامــه داد: بایــد بــاور کنیــم خطر 

ــری  ــت، خط ــدی اس ــی ج ــرات اقلیم تغیی

ــد  ــرد و بای ــی گی ــل ها در برم ــه نس ــت ک اس

ــرات  ــا تاثی ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــب عل از مواه

ســوء تغییرات اقلیمــی بهــره ببریــم.

سایت مخزن 60هزار  مترمکعبی به 
سیستم پایش و راهبری افزوده شد

ــهر  ــور آب شـ ــی امـ ــازن 60000 مترمکعبـ مخـ
ـــه  ـــری )تل ـــش و راهب ـــه سیســـتم پای ـــان ب کرم

متری(مرکـــز اســـتان افـــزوده شـــدند.
ــور آب و  ــر امـ ــی مدیـ ــن الدینـ ــا زیـ غالمرضـ
فاضـــالب شهرســـتان کرمـــان گفـــت: بـــا خریـــد و نصـــب تجهیـــزات 
ـــتم  ـــه سیس ـــان ب ـــهر کرم ـــور آب ش ـــی ام ـــازن 60000 مترمکعب الزم ، مخ

پایـــش و راهبـــری )تلـــه متری(مرکـــز اســـتان افـــزوده شـــدند.
ـــه محفظـــه  ـــل تهی ـــی از قبی ـــر اقدامات ـــن ام ـــرای انجـــام ای ـــزود: ب وی اف
ـــور  ـــه منظ ـــازن ب ـــف مخ ـــار درک ـــور فش ـــرار دادن سنس ـــت ق ـــدی جه آبن
انـــدازه گیـــری ســـطح آب مخـــازن 60000 ،خریـــد و نصـــب ســـه دســـتگاه 
ـــات  ـــال اطالع ـــور ارس ـــه منظ ـــان )duplicator (ب ـــده جری ـــر کنن دوبراب
ـــت  ـــرل مرکـــزی و معاون ـــاق کنت ـــه ات ـــان ب ـــه صـــورت همزم کیفـــی آب ب
 s1ـــی مخـــازن 60000 و ـــاط رادیوی ـــرداری ،  رفـــع عیـــب قطـــع ارتب ـــره ب به

ـــزی انجـــام شـــده اســـت. ـــرل مرک ـــاق کنت ـــا ات و s3 ب

راه اندازی کمیته ساماندهی 
پسماندهای ساختمانی

پسـماند شـهرداری  مدیریـت  مدیرعامـل سـازمان 
کرمـان از راه انـدازی کمیته سـاماندهی پسـماندهای 

سـاختمانی خبـر داد.
اسـماعیل جهانشـاهی با اشـاره به تعیین سـه محل 
مجاز برای تخلیه پسـماندهای سـاختمانی در سرآسـیاب، جاده کوهپایه و جاده 
اختیارآبـاد گفـت: جـاده جوپاری طبق اطالع رسـانی قبلی غیرمجاز عنوان شـده 

و تخلیه پسـماندهای سـاختمانی در این محل غیرقانونی اسـت.
جهانشـاهی با بیان این که مالکان ماشـین آالت سـنگین باید در سامانه مربوط 
ثبـت نـام کـرده و کارت عضویـت دریافت کنند تاکید کرد: بر اسـاس این شـیوه 
نامـه، تمامـی ماشـین آالت حفـار و حمـال پسـماندهای سـاختمانی در کمیته 

سـاماندهی ثبـت نام کـرده و برای تـردد، کارت عضویـت دریافت کنند.
مدیرعامـل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری کرمان با اشـاره بـه لزوم حفظ 
محیـط زیسـت حاشـیه شـهر گفت: شـهروندان بـرای حمـل و جمـع آوری و یا 
ارائـه گـزارش تخلیـه غیرمجاز پسـماندهای سـاختمانی با 137 تمـاس بگیرند.

برق شمالشهرداریآبفا
روابـط  گـزارش  بـه 
شـركت  عمومـي 
بـرق  نيـروي  توزيـع 
شـمال اسـتان كرمان ، 
مراسـم و معارفه  مديرجديـد اموربرق هوانيروز و 
چتـرود با حضـور معاونين واعضـاء هيئت مديره 
مراسـم  درايـن  برگـزار شـد.  ومديـران سـتادي 
گنجعليخانـي معـاون برنامـه ريـزي  بـا تقديـر 
علـي  و  محمدمحسـني  وخدمـات  زحمـات  از 
نورمنـدي در زمان تصدي  ايـن تغييروتحوالت را 
منشـا پويايي و نشاط در سازمان دانست و گفت: 
ايـن جابـه جايـي هـا مـي توانـد باعـث افزايش 
بهـره وري سـازمان نيـز گردد، محمدمحسـني كه 
پيـش از ايـن  بـه عنـوان مديراموربـرق هوانيروز 

مشـغول فعاليـت بودبـه عنـوان سرپرسـت دفتر 
نظـارت بـر بهره بـرداري منصوب و علـي نورمندي 
بـه عنـوان سرپرسـت امور بـرق هوانيـروز معرفي 

گرديد. 
معـاون هماهنگـي امورشهرسـتان هـا  بـا اشـاره 
بـه انتخـاب علـي نورمنـدي  به عنوان سرپرسـت 
جديـد برق هوانيروز افـزود: اميدواريم مديرجديد 
بـرق هوانيـروز و چتـرود  بتوانند بابهـره گيري از 
امكانـات موجـود و همكاري بخشـداري  وادارات 
درحـوزه بـرق شهرسـتان كمبودهـاي موجـود را 
برطـرف و رضايـت منـدي مـردم راكسـب كننـد 
زيراخدمـت بـه مـردم وظيفـه مسـئوالن اسـت و 
بايـد چنـان تالشـي داشـته باشـيم كـه موجبات 

رضايـت مـردم را فراهـم كنيم.

سرپرسـت شـهرداری زرنـد از حصـار 
کشـی زمینهـای فاقد حصـار در معابر 

اصلی شهر خبر داد.
زرنـد  شـهرداری  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
سرپرسـت شـهرداری ، نارضایتی شـهروندان را 
از وجـود زمیـن های فاقد حصار و رها شـده در 
سـطح شـهر را به حق دانست و گفت : برخی از 
مالـکان ، بـی توجه به ضوابط شهرسـازی ملک 
خـود را بـدون حصار رهـا نموده و متآسـفانه در 
حـال حاضـر بـه محلـی جهـت تخلیـه زبالـه و 
یـا تجمـع حیوانـات تبدیـل شـده انـد کـه این 
موضـوع عـالوه بر ایجاد مشـکالت فـراوان برای 
شـهروندان و مجموعه شـهرداری، چهره ی شهر 

را نیـز مخـدوش نموده اسـت.
رضـا یزدانپنـاه بـا اعـالم اینکه یکـی از وظایف 
ذاتـی شهــرداریها زیبـا سـازی محیـط هـای 
حقـوق  تضییـع  از  جلوگیـری  و  شـهری 
بـرای  اخطاریـه  صـدور  از  اسـت  شـهروندان 
و  تعییـن  هـا جهـت  زمیـن  ایـن  صاحبـان 
در  و گفـت:  داد  خبـر  خـود  ملـک  تکلیـف 
صورتیکـه مالکیـن مـورد نظر پس از گذشـت 
دو مـاه از تاریـخ اخطاریه شـهرداری اقدامی را 
بعمـل نیاورند ، این نهاد عملیات حصارکشـی 
را انجـام و در زمـان صـدور پروانه سـاختمانی، 
هزینـه حصارکشـی را بـا احتسـاب 10 درصـد 
جریمـه ای کـه قانونگذار بـرای این امر تعیین 
نمـوده از مالکیـن مربوطـه اخذ خواهـد نمود.

شـورای  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  یزدانپنـاه 
اسـالمی شـهر زرند بنـا به پیشـنهاد شـهرداری 
و همچنیـن بـه منظـور تشـویق مالـکان اراضی 
کاربـری  دارای  کـه  شـهر  خیابانهـای  مجـاور 
تجـاری هسـتند 30 درصـد کاهـش عوارضـات 
را بـه تصویب رسـانده که امیدواریم شـهروندان 
محتـرم از ایـن فرصت مناسـب و اسـتثنایی به 

نحـو مطلـوب اسـتفاده نماینـد.
دیـدار سرپرسـت شـهرداری و اعضای 
رئیـس  بـا  شـهر  اسـالمی  شـورای 

دادگستری و دادستان شهربابک
شـهرداری  سرپرسـت  چهارشـنبه   صبـح 
و  اعضـای شـورای اسـالمی شـهر شـهربابک 
دادگسـتری  جدیـد  رییـس  اقامحمـدی  بـا 
جدیـد  دادسـتان  شهسـواری  همچنیـن  و 

کردنـد. گفتگـو  و  دیـدار  شهرسـتان 
علـی معروفـی رییـس شـورای اسـالمی شـهر 
شـهربابک گفـت: مـا در احقـاق حقـوق حـق 
مـردم تـالش  میکنیـم و بایسـتی داد مـردم 
نظیـر دریافت مبلـغ آب بها از مردم  ،بارگیری از 
معادن و عدم کاشـت پوشش گیاهی همچنین 
عدم انجام اقدامات مناسـب فرهنگی زده شـود  
و مـا منتخبیـن مـردم قانـون شـکنی نداریم و 
پیگیـر حـق و حقـوق مـردم عزیـز هسـتیم و 
بـا اعـالم آمادگـی شـورا  امیدواریـم بتوانیـم  با 
کمـک  همدیگـر  در رسـیدن مردم به خواسـته 

هـای به حـق خود پیشـقدم باشـیم.

گزیده ها

مراسم معارفه مدير جديد امور برق 
هوانيروز و چترود برگزار شد

پیام روز

خطر تغییرات اقلیمی 

جدی است
ک

تر ی
تی
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در این صفحه برای اطالع از مهم ترین اخبار ایران و جهان مهم ترین 

روزنامه های استانی و رسانه های مختلف جهان را آورده ایم.
پیام رسانه

روزنامه االخبار از هشدار واشنگتن به 
ریاض پرداخته است: »سیاست شما فاجعه 

است«. 12 روز است که از تایید رفتار غیر 
اخالقی و غیر دیپلماتیک عربستان با حریری 

می گذرد.

»روزنامه  سپهرغرب« از کمبود 
چادر به عنوان مهمترین نیاز مناطق آسیب دیده 

یاد کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک از کودتای ارتش 
زیمبابوه برعلیه دولت موگابه خبر داده است. 
اسپوتنیک می گوید که موگابه برای استعفا 

آماده است.

»روزنامه کاغذ وطن« به میزان 
افزایش بیماران تاالسمی در جنوب کرمان  

پرداخته است

نیویورک تایمز با تیتر »پل پوتین به 
کریمه«، خبر داده است که روسیه قصد دارد تا 
با صرف 7 میلیارد دالر شبه جزیره کریمه را به 

روسیه متصل کند.

»هفته نامه  میلکان« از ارسال 
بالغ بر 500هزار بطری آب معدنی به شهرستان 

های سرپل ذهاب و قصر شیرین خبر داد.

خبرگزاری شین هوا به گفته های 
دوترته، شانزدهمین رئیس جمهور فیلیپین 

پرداخته است:»فیلیپین متعهد به ایجاد آ سه 
آنی قوی و انعطاف پذیر است.«

»روزنامه ابتکارجنوب« به نقل 
از رییس جمهور نوشت: دولت برای بازسازی 

منازل کمک بالعوض و وام بلند مدت می دهد.

روزنامه 8 صبح در شماره روز چهارشنبه 
خود به انتشار گزارش بنیاد آسیا مبنی بر 

افزایش خوش بینی مردم افغانستان نسبت 
به آینده پرداخته است.

»روزنامه باختر« از خوابیدن 
کودکان ازگله در سرما خبر داد.

روزنامه گاردین به انتشار نتیجه تحقیق 
محققان دانشگاه ادینبورگ پرداخته است. 

محققان می گویند روسیه برای تاثیرگذاری 
بر نتیجه رفراندوم 2016 برکزیت، بیش از 400 

اکانت تقلبی توییتر ایجاد کرده است.

»روزنامه سپهر ایرانیان« از 
اعزام اکیپ های هالل احمر ساوجبالغ به 

کرمانشاه خبر داد.

لبنان

همدان

روسیه

جنوب کرمان

آمریکا

کرمانشاه

چین

کهگیلویه
 و بویر احمد

 کابل

کرمانشاه

لندن

البرز

پیـــام  بین الملل

پیـــام دیــروز
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مرز تجاری شلمچه بازگشایی شدایران ویچ
 مدیر پایانه تجاری شلمچه گفت: در زمان حاضر مرز تجاری شلمچه برای انجام 
مراودات تجاری بر روی تجار ایرانی و عراقی باز است.

 آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(  شماره  16020 -96 

ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع اداره کل مناب
کرمــان در نظــر دارد انجــام عملیــات پــروژ ه هــای  
آبیــاری و مراقبــت  ســال 1396 را بشــرح ذیــل بــا 
ــری  ــره گی ــا به ــه و ب ــناد مناقص ــدرج در اس ــات من جزئی
از  دولت)ســتاد(  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  از 
ــه  ــه ای ب ــک مرحل ــی ی ــه عموم ــزاری مناقص ــق برگ طری
پیمانکارواجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت و 
ــد  ــذار نمای ــاورزی واگ ــا کش ــته آب ی ــر  دررش ــه  معتب رتب
لــذا کلیــه متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــالع از 
شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه ســامانه 
ــه و  ــانی www.setadiran.irمراجع ــه نش ــده ب ــاد ش ی
نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد خــود بــا رعایــت مــوارد ذیــل 

ــد. ــدام نماین اق
1- برگـزاری مناقصـه صرفـا« از طریـق سـامانه مناقصـه هـای 
از  فراینـد مناقصـه  و کلیـه مراحـل  بـوده  الکترونیکـی دولـت 
دریافـت اسـناد تـاا ارائـه پیشـنهاد و بازگشـایی پاکتهـا از طریق 
انجـام  )سـتاد(  دولـت  الکترونیکـی  تـدارکات  سـامانه  درگاه 
خواهـد شـد. الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عـدم عضویت 
قبلـی ، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی 
امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند ، 
اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحـل عضویت در 

سـامانه : مرکـز تمـاس : 021-41934 
ضمنا پرداختها بصورت اوراق اسناد خزانه اسالمی می باشد .

تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه: روز شـنبه مـورخ 1396/8/7 
می باشـد     

مهلـت  زمانـی دریافـت اسـناد  مناقصه از سـامانه : سـاعت 14روز 
دوشـنبه 1396/9/6 

 مهلـت زمانـی ارائـه  پیشـنهاد: سـاعت 14 روز یکشـنبه مـورخ 
  1396/9/19

 -زمـان بازگشـایی پاکتهـا : سـاعت 9 صبـح روز  دوشـنبه مـورخ 
1396/9/20

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان کرمان 

برآورد خسارت 2600 میلیارد تومانی 
زلزله کرمانشاه

این زلزله یک شنبه شب  رخ داد و  قدرت 7.3 ریشتری داشت

ــی اســتانداری کرمانشــاه  ــاون  عمران مع
  600 و  هــزار  دو  خســارت  بــرآورد  از 
ــی واحدهــای مســکونی،  ــارد تومان میلی
ــتان  ــی اس ــات زیربنای اداری و تاسیس
مجتبــی  داد.  خبــر  اخیــر  زلزلــه  در 
نیک کرداربــا اشــاره بــه بــرآورد خســارت 
ــی  ــارد تومان ــزار و 600 میلی ــه دو ه اولی
اســتان کرمانشــاه، گفــت:  در  زلزلــه 
طبــق بــرآورد اولیــه صــورت گرفتــه 800 
میلیــارد تومــان خســارت بــه واحدهــای 
مســکونی، خدماتــی و تجــاری  اســتان 
ــت. ــده اس ــه زده وارد ش ــق زلزل در مناط

اســاس  بــر  همچنیــن  افــزود:  وی 
میلیــارد   800 و  هــزار  اولیــه  بــرآورد 
تومــان خســارت بــه ســاختمان های 

دولتــی و زیرســاخت ها و تأسیســات 
ــق وارد  ــن مناط ــتان در ای ــی اس زیربنای

ــت. ــده اس ش
ــی اســتانداری کرمانشــاه  ــاون عمران مع
ــرآورد  ــام ب ــن ارق ــرد: ای ــان ک خاطرنش
اولیــه اســت و امــکان افزایــش آن 

وجــود دارد.
آســیب  بــه  اشــاره  بــا  نیک کــردار 
31 هــزار واحــد مســکونی شــهری و 
روســتایی در زلزلــه اخیــر اســتان، گفت: 
از ایــن تعــداد 11 هــزار واحــد مســکونی 
روســتایی و پنــج هــزار واحــد مســکونی 
ــد. شــهری آســیب 100 درصــدی دیده ان
ــه  ــوع زلزل ــس از وق ــن روز پ در چهارمی
ــانی  ــاه امدادرس ــتری کرمانش 7.3 ریش

ادامــه دارد و مســووالن از  هم چنــان 
پایــان کار آواربــرداری خبــر می دهنــد 
بــه  امدادرســانی  مــی رود  امیــد  و 
ــی از  ــیب دیدگان ناش ــه زدگان و آس زلزل
ــون  ــه زودی تکمیــل شــود. تاکن ــه ب زلزل
نیــز برابر آخریــن آمارهــا 9388 مجروح 
ــه بیمارســتان ها  ــه ب از زمــان وقــوع زلزل
مراجعــه کرده انــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه شــمار جان باختــگان 432 تــن 

ــالم شــده اســت. اع

قطع بودن آب کرند و گیالنغرب 
همچنان به علت کدورت

ــرکت آب و  ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــاه  ــتان کرمانش ــهری اس ــالب ش فاض

و  آب کرنــد  فقــط  اکنــون  گفــت: 
ــع  ــدورت قط ــل ک ــه دلی ــرب ب گیالنغ
ــرادی« در  ــین م ــی حس ــت. »عل اس
ــن  ــت تأمی ــن وضعی ــوص آخری خص
ــرد: آب  ــار ک ــه زده اظه آب مناطــق زلزل
شــرب در ســرپل ذهــاب، قصرشــیرین 
و ثــالث باباجانــی وارد لولــه شــده و در 
دســترس مــردم قــرار دارد.وی بــا بیان 
تخریــب  در ســاختمان های  این کــه 
شــده مشــکل شکســتگی خطــوط 
و انشــعابات وجــود دارد، ادامــه داد: 
ــا  ایــن امــر موجــب می شــود گاهــی ب
بــاز کــردن شــیر، آب وارد لولــه نشــود.

ــرکت آب و  ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــاه  ــتان کرمانش ــهری اس ــالب ش فاض
و  نیروهــا  همــه  خاطرنشــان کــرد: 
اکیپ هــای آبفــای اســتان پــای کار 
ــتگی و  ــه شکس ــر گون ــا ه ــتند ت هس
مشــکل انشــعابات را برطــرف کننــد 
تــا مــردم بتواننــد بــه راحتــی بــه 
ــند.مرادی  ــته باش ــی داش آب دسترس
ــازه  ــدورت آب در ت ــکل ک ــزود: مش اف
ــده  ــرف ش ــز برط ــین نی ــاد و هرس آب
ــون فقــط  ــه مــرادی، اکن اســت.به گفت
دو شــهر کرنــد و گیالنغــرب آن هــم بــه 

ــد. ــاال، آب ندارن ــدورت ب ــل ک دلی

ــرکت آب و  ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــاه  ــتان کرمانش ــهری اس ــالب ش فاض
در خصــوص تامیــن آب کرنــد یــادآور 
آب  منبــع  کرنــد  متاســفانه  شــد: 
ــق  ــون از طری ــدارد و اکن ــن ن جایگزی
آب بســته بنــدی و تانکــر آبرســانی 
ــود.مرادی  ــام می ش ــردم انج ــرای م ب
از تجهیــز یــک حلقــه چــاه بــرای ایــن 
منطقــه خبــر داد و پیــش بینــی کــرد 
بــا تجهیــز ایــن چــاه مشــکل آب 

ــود. ــم حــل ش ــد ه کرن
وی بــا بیــان این کــه در گیالنغــرب 
هــم کــدورت آب بــاال اســت، تصریــح 
ــتم  ــم سیس ــه ه ــن منطق ــرد: در ای ک
تصفیــه نصــب شــده و امیدواریــم 
نهایتــا  نیــز  گیالنغــرب  مشــکل 
روابــط  فــردا حــل شــود.مدیر  تــا 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عمومــی 
ــاره  ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش ــهری اس ش
بــه این کــه تاکنــون مشــکل حــاد 
مناطــق  در  فاضــالب  پس زدگــی 
خاطرنشــان  نداشــته ایم،  زلزلــه زده 
خانه هایــی  برخــی  در  البتــه  کــرد: 
انشــعابات  شــده اند  تخریــب  کــه 
ــت. ــده اس ــیب دی ــز آس ــالب نی فاض

بی نظمی در توزیع اقالم ضروری 
به زلزله زدگان

حشـمت هللا فالحت پیشـه نماینـده اسـالم آباد غـرب و 

داالهـو بـا بیان این کـه بزرگ ترین مشـکل نحوه توزیع 

اقـالم مـورد نیـاز زلزلـه زدگان اسـت، گفت: مشـکل در 

تامیـن اقـالم مـورد نیـاز زلزلـه زدگان چـون پتـو، دارو، 

غـذا و چـادر وجود ندارد، مشـکل فعلـی در نحوه توزیع 

اقـالم بـه نیازمنـدان و زلزله زدگان اسـت که متأسـفانه 

بی نظمـی ایجـاد کرده اسـت. 

ــوم  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
پزشــکی یــزد بــا اشــاره بــه اهمیــت 
آمــوزش در بحــث پیشــگیری از شــیوع 
ــان و  ــد زن ــش از 12 درص ــت: بی ــت گف دیاب
هســتند.  دیابتــی  یــزد  اســتان  مــردان 
دکترمحمدحســن لطفــی در نشســت خبــری 
کــه بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه ملــی 
دیابــت در مرکــز تحقیقــات درمانــی دیابــت 
ــزد در  ــتان ی ــرد: اس ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ
ــه  ــوری را ب ــم کش ــه پنج ــت رتب ــث دیاب بح
ــت و  ــت.وی دیاب ــاص داده اس ــود اختص خ
زنــان را عنــوان شــعار هفتــه ملــی دیابــت در 
ســال جــاری دانســت و بیــان کــرد: دیابت در 
و  اســت  اوج گرفتــن  حــال  در  خانم هــا 
همیــن موضــوع اهمیــت آمــوزش زنــان را دو 

چندان کرده است.
رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
اشــنویه گفــت: زلزلــه چنــد روز 
گذشــته اشــنویه 60 میلیــون تومــان بــه رقبه 
مســجد بــازار ایــن شهرســتان خســارت وارد 
کرد.میثــم جعفــری بــا اشــاره بــه خســارات 
اخیــر زلزلــه در آذربایجــان  غربــی اظهــار کــرد: 
ــه ارزش 60 میلیــون  ــه رقمــی ب در ایــن زلزل
ایــن  بــازار  مســجد  رقبــه  بــه  تومــان 

شهرستان خسارت وارد شد.
رییــس اداره مدیریــت بحــران و 
بخــش  مخاطــرات  کاهــش 
ــی از وارد شــدن  ــان غرب کشــاورزی آذربایج
خســارت ســاالنه بــه طــور میانگیــن بیــش از 
200 میلیــارد تومــان ناشــی از ســرمازدگی بــه 
بخــش کشــاورزی اســتان خبــرداد. وی 
و  بازتوانــی  تاثیــر  درصــد  داد:  ادامــه 
پیشــگیری قبــل از وقــوع خطــر بــر اســاس 
برآوردهــای جهانــی از یــک بــه هفــت اســت 
و مــا قبــل از وقــوع یــک حادثــه تــا هفــت 
ــزان خســارت وارده  ــم از می ــی توانی ــر م براب

پیشگیری کنیم. 

گزیده ها

107359 شناسه اگهی منابع طبیعی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ـــر ارتباطـــات  ـــارات وزی براســـاس اظه
ــیون  ــات، کمیسـ ــاوری اطالعـ و فنـ
ـــتفاده  ـــه اس ـــررات هزین ـــم مق تنظی
در  مجـــاز  پیام رســـان های  از 
را  ثابـــت  و  شـــبکه های موبایـــل 
ـــت  ـــه اینترن ـــرخ هزین ـــوم ن ـــک س ی

تصویب و ابالغ کرد.
ـــی  ـــزارش تســـنیم، شـــورای عال ـــه گ ب
ــته  ــال گذشـ ــازی سـ ــای مجـ فضـ
مصوبـــه ای را در راســـتای ســـاماندهی 
پیام رســـانهای اجتماعـــی برخـــط 

ــات  ــت و وزارت ارتباطـ ــی داشـ بومـ
یـــک  طریـــق  از  شـــد  مکلـــف 
کارگـــروه متشـــکل از دســـتگاه های 
ـــای  ـــط اعط ـــرایط و ضواب ـــط، ش ذیرب
ـــانها  ـــته پیام رس ـــن دس ـــه ای ـــوز ب مج

را تعیین کند.
 همچنیـــن مقـــرر شـــد پنجـــره 
واحـــدی تشـــکیل شـــود تـــا متقاضیان 
بومـــی،  پیام رســـانهای  تأســـیس 
بـــرای أخـــذ مجـــوز از مراجعـــه بـــه 
بی نیـــاز  متعـــدد  دســـتگاه های 

ـــن  ـــق ای ـــود را از طری ـــور خ ـــوده و ام ب
پنجره واحد دنبال کنند.

حـــال محمدجـــواد آذری جهرمـــی؛ 
فنـــاوری  و  ارتباطـــات  وزیـــر 
اطالعـــات بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
بخـــش از مصوبـــه شـــورای عالـــی 
فضـــای مجـــازی عنـــوان کـــرد: 
مقـــررات  تنظیـــم  کمیســـیون 
ــانهای  ــت از پیام رسـ ــاره حمایـ دربـ
از  اســـتفاده  هزینـــه  بومـــی، 
در  مجـــاز  پیام رســـانهای 

را  ثابـــت  و  شـــبکه های موبایـــل 
ـــت  ـــه اینترن ـــرخ هزین ـــوم ن ـــک س ی

تصویب و ابالغ کرد.
وزیـــر ارتباطـــات افـــزود: مرکـــز 
ملـــی فضـــای مجـــازی لیســـت 
اعـــالم  را  مجـــاز  پیام رســـانهای 

خواهد کرد.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: دربـــاره 
ـــای  ـــز هزینه ه ـــا و نی ـــاص فض اختص
ـــات،  ـــی اطالع ـــبکه مل ـــه ش ـــال ب اتص
ـــژه ای  ـــهیالت وی ـــات تس وزارت ارتباط
را بـــرای ایـــن پیام رســـانها در نظـــر 

گرفته است.
آذری جهرمـــی گفـــت: از محـــل 
ــای  ــز وامهـ ــده نیـ ــوه اداره شـ وجـ
ـــن  ـــه ای ـــت ب ـــرای پرداخ ـــره ب کم به
شـــرکتها در نظـــر گرفتـــه شـــده 

است.

هزینه استفاده از پیام رسان های مجاز 
کشور؛ یک سوم نرخ هزینه اینترنت

بابک جهانبخش، خواننده پاپ در توضیح این عکس 
از زلزله کرمانشاه نوشته: آن قدر ساز ميزنم تا زمانه 

برقصد به ساز ما / روزى رسد كه زمين خالف گردد ز ناز ما
@babakjahanbakhshoriginal 

هوروش بند، با انتشار تصویر زیر از کنسرت این 
گروه موسیقی پاپ در کرمان خبر داده. 

@hoorosh.band

وزیر ارتباطات جدول مصوبه جدید 
سرویس های پرسرعت غیر حجمی را همرسانی 

کرده است.
@azarijahromi

اسنپ با انتشار تصویر زیر از »اسنپ بایک« 
سرویس موتور ویژه مسافر رونمایی کرد. 

@snapp_team

پناهی می گوید: داوود 
گـزارش همکارانـم را از صحنـه حادثـه مـی خوانـم و متاسـفانه هیـچ کـدام 
از خبرنـگاران اعزامـی تاکنـون هیـچ گـزارش کاملـی ننوشـته اند. مـالت اشـک و آه 
عنصـر غالـب اسـت و ناتوانـی در ارائـه تصویـری درسـت و دقیـق از مناطـق زلزلـه 
زده تـوی اکثـر گزارش هـا مـوج می زنـد. تـا ایـن جـا از کارشـان ناامیـد شـده ام…

پویـان فخرایی می گوید:
هـر جـای توییتـر رو نـگاه کنـی پـر شـده از متخصـص امـداد، مددرسـانی، 

عمـران و…
مرجـع  دیگـر  مـا  رسـانه های  رسـانه ها.  ضعـف  میـاد  نظـر  بـه  عمـده اش:  دلیـل 
هـر  تفـت  جـای  و  مـردم  اصلـی  مرجـع  تلگـرام  و  توییتـر  نمی شـوند.  محسـوب 
مزخرفـی اسـت. بحـران هـم زمـان مناسـب بـرای عرضـه مزخرفـات و جـذب فالوئر

آیـدا آحادیانی می گوید:
همیشـه مدیـون عبـاس کیارسـتمی هسـتم کـه در »زیـر درختـان زیتـون« 
بـه  تصویـر کشـید بعـد زلزلـه بازهـم زندگـی جریـان خواهد داشـت. تصویـر رویش 
از وسـط ویرانـی، زایـش پـس از مـرگ و یـک کالم قـدرت زندگـی رو فقـط اون 
میتونسـت انقـدر خـوب نشـون بـده کـه روزهایـی مثـل ایـن بـرام بشـه نقطـه امیـد

نادر راشد می گوید:
سـیری  از  می تونیـن  نصـب کنیـن،  سـایت  از  رو  اسـنپ  اپلیکیشـن  اگـر 

بگیـره اسـنپ  براتـون  بخوایـن 

می گوید: پسرک 
زلزلـه بـرای مـا مـردم ایـران بایـد پدیـده ای ناخوشـایند امـا قابـل انتظـار 
باشـد: چیـزی مثـل تابـش آفتـاب شـدید در نیمـروز تابسـتان. نیسـت. مـا هیـچ 
رودبـار،  نیسـتیم.  آمـاده  بحـران  مدیریـت  یـا  آسـیب ها  از  پیشـگیری  بـرای  گاه 
بـم، ورزقـان یـا کرمانشـاه فرقـی نـدارد؛ شـدت فاجعـه را فقـط شـدت زلزلـه تعیین 

می کنـد. مـا؟ هیـچ

پناه می گوید:  
امام خمینـی،  بیمارسـتان های  تهـران،  بـه  زلزلـه  مجروحهـای  از   بخشـی 
تهرانی هـا  بی خـرج  و  قشـنگ  یـک کار  شـده اند.  منتقـل  امام حسـین  و   لقمـان 

بیمـار! تـو شـهرمون هـم غریبنـد و هـم  باشـه کـه  اونهـا  از  می تونـه عیـادت 

راننده متجاوز اسنپ هم اکنون در زندان به سر می برد و پرونده اش در دادگاه کیفری 
یک استان تهران بوده و منتظر محاکمه است. پزشکی قانونی آزار و اذیت به زور این 

فرد را تایید کرده و احتماال حکم اعدام در انتظار این فرد است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

آپدیـت تلگـرام بـا شـماره نسـخه  4.5 و 
تغییـرات جدیـدی همچـون ارسـال چند 
عکـس در قالـب یـک پسـت، پیـام پین 
و ...  پیام هـا  کانـال، ذخیـره ی  در  شـده 

شد. منتشـر 

معمـار فقیـد ایرانی، نـادر خلیلی ایده ای 
بـرای سـاختن پناهـگاه پـس از زلزله با 
کیسـه و شـن داشـت کـه جایزه هـای 
جهانـی بسـیاری برنـده شـد امـا ایـن 
ایـده گویـا هرگـز بـه ایـران نرسـید کـه 

عملـی شـود! 
@inazkam

ارتـش  زحمـات  از  توییتـر  کاربـران 
جمهـوری اسـالمی ایـران کـه از دقایـق 
ابتدایـی پـس از زلزلـه کرمانشـاه در بین 
مـردم حاضـر شـدند و اقـدام بـه کمـک 
#ارتش_مچکریـم  هشـتگ  بـا  کردنـد، 

کردنـد.  قدردانـی 

خبر
تلگرام

توییترگردی
پناهگاه 

توییترگردی
ارتش
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انتشارات کیان افراز کتاب

 »سرود جهان« نوشته ژان ژینو را با 
ترجمه شهاب وحدتی روانه بازار کتاب کرد.

گروه موسیقی 

»َترنگ« 

به خوانندگی نورالدین بزله 3 آذر برای زلزله زدگان 
کرمانشاه خواهد نواخت.

روزنامه پیام ما در این روز 
به دفاع آیت هللا هاشمی 

رفسنجانی از روحانی 
پرداخته است

سر
نمایشگاه نقاشی نسیم داوری

 گالری آران
 12 آبان 1396 تا 29 آبان 1396

عواید فروش روز دوشنبه 29 آبان فیلم

 »خانه دختر« به حمایت از مردم
 زلزله زده کرمانشاه تعلق می گیرد.

توزندگی چیزی بدتر از این نیست، 
اونی که باهاته، 

نه بتونی عوضش کنی، 
نه بتونی ترکش کنی…

سریال: شهرزاد

نشرسینما

موسیقی

تیاترسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

آیین مكاتبات اداری زمان 
ساسانیان الگوی مدیریت 

در جهان امروز
كتــاب »آییــن مكاتبــات اداری« بــه زبــان انگلیســی 
تألیــف »تاراپــور«، در نیمــه نوامبــر ســال 1933 
ــان  ــی زب ــورهای انگلیس ــش( در كش ــال پی )81س
ــوم اداری  ــون در عل ــع شــد كــه اصــول آن تاكن توزی
ــورد  ــه و م ــی الگــو قرارگرفت ــت دولت و رشــته مدیری
ــاب  ــن كت ــه ای ــت.تاراپور در مقدم ــوده اس ــه ب توج
نوشــته اســت كــه بیشــتر قســمتهای كتــاب ترجمــه 
آییــن مكاتبــات ادارات دولتــی ایــران در زمــان 
ساســانیان اســت كــه مهاجــران پارســی )زرتشــتی( 
ــد آورده  ــه هن ــود ب ــا خ ــالدی ب ــم می ــرن هفت در ق
ــاب  ــا، كت ــا جمــع آوری و ترجمــه آنه ــد و وی ب بودن
»آییــن مکاتبــات اداری« را در بمبئــی نوشــته اســت. 

ــن  ــه آیی ــن ب ــاب ضمــن پرداخت ــن كت ــف در ای مؤل
ــه  ــتان ب ــران باس ــی ای ــات عموم ــات موسس مكاتب
ــه  ــد از جمل ــن عه ــی ای ــت و حسابرس روش مدیری
ــدان و  ــران و كارمن ــه مدی ــویق و تنبی ــررات تش مق
ضوابــط ارتقــاء و ترفیــع و وضعیــت دوران كارآمــوزی 
كاركنــان و مدیــران، برنامــه هــای آمــوزش ضمــن کار 
و چگونگــی اســتعالم نظــر کارکنــان دولــت و مدیــران 
بــرای حل مســائل اداری پرداخته اســت.جهان امروز 
ــای  ــه داشــتن روش ه ــتان را ب ــران باس ــواره ای هم
پیشــرفته و كارآمــد بــرای اداره امــور عمومــی ســتوده 
اســت. امپراتــوری هــای امویــان، عباســیان و بعــدا 
ســلجوقیان و در پــی آنــان مغــوالن و تیموریــان برای 
ــارت  ــن مه ــور و اداره قلمــرو خــود از ای تمشــیت ام
ــاء و  ــد و بق ــرداری كردن ــره ب ــی به ــه خوب ــان ب ایرانی
پیشــرفت ایــن دودمانهــا بــه دلیــل ســپردن كارهــا به 
مدیــران و وزیــران ایرانــی بــود. کتــاب تألیــف خواجه 

نظــام الملــک یــک راهنمــای مدیریــت اســت. 

کتاب چند روایت معتبر
مستور مصطفی  نویسنده: 

انتشارات: چشمه
کتــاب چنــد روایــت معتبــر مجموعــه  داســتان هایــی 

از مصطفــی مســتور اســت کــه نشــر چشــمه آن را 

ــر  ــت معتب ــد روای ــاب چن ــرده اســت. در کت منتشــر ک

رگــه هــای فلســفی و اعتقــادی بــه چشــم مــی خــورد. 

ــر انگیــز  مصطفــی مســتور روی موضوعاتــی چالــش ب

دســت مــی گــذارد و عاشــقانه هــای او واقعــا خــاص 

و خالــص هســتند. ایــن کتــاب از 7 روایــت تشــکیل 

ــه عشــق، زندگــی،  ــًا ب ــن روایــت هــا عمدت شــده و ای

ــوند.  اول  ــی ش ــوط م ــد مرب ــوم خداون ــرگ و مفه م

هــر روایــت، یــک متــن خــاص قــرار داده شــده اســت 

ــاق  ــرار اســت اتف ــه ق ــده در فضــای آنچــه ک ــا خوانن ت

بیفتــد قــرار بگیــرد و یــک ذهینــت اولیــه از داســتان 

داشــته باشــد.

7 روایت کتاب شامل موارد زیر می شوند:
چنــد روایــت معتبــر دربــاره عشــق: یــک معلــم 

فیزیــک کــه عاشــق شــاگرد خــود مــی شــود.

چنــد روایــت معتبــر دربــاره زندگــی: کســری کــه 

ــر  ــاب فک ــه مهت ــد و ب ــی کن ــی م ــایه زندگ ــراه س هم

ــد. ــی کن م

ــی از  ــرگ: بخــش های ــاره م ــر درب ــت معتب ــد روای چن

ــرگ. ــی و م ــی، عروس ــف، خودکش ــراد مختل ــی اف زندگ

ــف  ــی مختل ــش های ــق: بخ ــاه عمی ــد چ ــب چن مصائ

ــی. از زندگ

در چشــم هــات شــنا مــی کنــم و در دســت هــات مــی 

ــر  ــه تنف ــه عشــق او ب ــک شــاعر ک ــرم: ماجــرای ی می

تبدیــل مــی شــود.

ــه  ــد: ســه زوج جــوان ک ــن فعــل خداون کیفیــت تکوی

ــه ای شــده و ناخــودآگاه  ــا دچــار حادث یکــی از آن ه

ــی را مــی شــنود. صدای

عاشــق  مونــس کــه  و  یوســف  داســتان  کشــتار: 

هســتند. ارتبــاط  در  هــم  بــا  نامــه  بــا  و  می شــوند 

رسانه در آینه تصویر
نیک و بد عملگرایی پانزدهمین شماره عصر 
اندیشه به سردبیری روح االمین سعیدی از 

این هفته به کیوسک ها می آید.

چون مرا دیده بر آن آتش رخسار افتد
آتشم بردل پرخون جگر خوار افتد

مکن انکار من ایخواجه گرم کار افتاد
زانکه معذور بود هر که در این کار افتد
برمن خسته مزن تیر مالمت بسیار

که درین منزل ازین واقعه بسیار افتد
گر چو فرهاد ز مژگان گهرافشان گردم
ای بسا لعل که در دامن کهسار افتد

ور چو منصور ز من بانگ انا الحق خیزد
آتشم از جگر سوخته در دار افتد

چون بیاد خط سبز تو برآرم نفسی
دودم از سینه برین پردٔه زنگار افتد

هر دم از آرزوی گوشه چشمت سرمست
زاهدی گوشه نشین بر در خمار افتد
گر برد باد صبا نکهت زلف تو بچین

خون دل در جگر نافٔه تاتار افتد
پیش آن نرگس بیمار بمیرد خواجو
اگرش دیده برآن نرگس بیمار افتد

خواجوی کرمانی 

چه بود؟
این تیر بی رحم از کجا 

آمد؟!
که غمگین باِغ بی آواز 

ما را باز
در این محرومی و عریانی 

پاییز،
بدینسان ناگهان خاموش 

و خالی کرد

اخوان ثالث

عکس نوشت

عکس : 
مجید عسگری پور


