
کالنتری از ارائه برنامه های استانی مقابله با گرد و غبار به سازمان محیط زیست خبر داد
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 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 1036

یکشنبه 21 آبان 1396
  16 صفحه

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

انس طال        1.275.13

مثقال طال    5.396.000

گرم طالی 1۸  1.245.750

گرم طالی 24   1.660.9۸0

انس نقره             16.۸۸

انس پالتین         931.15

انس پاالدیوم       992.90

بهار آزادی      12.960.000

امامی          13.532.000

نیم          6.۸30.000

ربع          3.۸77.000

گرمی       2.540.000

دالر             40.۸00

یورو            4۸.030

پوند            54.5۸0    

درهم امارات        11.200

لیر ترکیه            10.7۸0

یوان چین          6.350

ین ژاپن               360    

دالر کانادا         32.۸۸0

دالر استرالیا      32.040 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

 08 تا 18

تهران

10  تا  16

استانهابهجنگریزگردمیروند معاون وزیر کشاورزی:
 ۴8 هزار هکتار به گلخانه های 

2کشور اضافه می شود
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رنا
: ب

س
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حــوزه  در  آلمانــی  دانشــمند  یــک 
درک  نــام  بــه  مولکولــی  زیست شناســی 
البــی  دوبــاره  ناکامــی  از  خبــر  زیمرمــن 
پرقــدرت مونســانتو بــرای مجــاب کــردن 
اعضــای کمیســیون تخصصــی اتحادیــه اروپــا 
داد کــه چنــدی اســت می کوشــند از آخریــن 
فرصــت ممکــن بــرای تمدیــد یــک دوره 
ده ســاله اســتفاده از علف کــش گلیفســات 
در کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بهــره 
برنــد. ایــن خبــر به ویــژه بــرای عیســی 
کالنتــری می توانــد حائــز اهمیــت باشــد! 
عالی تریــن مقــام محیــط زیســتی ایــران کــه 
ــتی آدم  ــه را مش ــان تراریخت ــکارا مخالف آش
احساســی، نــادان یــا سیاســی توصیــف کــرد 
ــی  ــادان و احساس ــای ن ــن آدم ه ــک ای و این
توانســته اند بــه نحــوی عمــل کننــد کــه 
ــد  ــه تمدی ــر ب ــا حاض ــه اروپ ــای اتحادی اعض
ــات  ــش گلیفس ــتفاده از علف ک ــاله اس 10 س
نشــوند! بــه نظــر می رســد مقاومــت در برابــِر 
اســتفاده از ایــن علف کــش خطرنــاک در 
ــورهای   ــرور کش ــوده و به م ــش ب ــال افزای ح
بیشــتری کاربســِت آن را طــرد می کننــد. 
ــات  ــان گلیفس ــرای پای ــازی ب ــن آغ ــا ای آی
ــی،  ــای مردم ــر اعتراض ه ــزون ب ــت؟ اف اس
ارزیابــی ســازمان بهداشــت جهانــی در مــورد 
و  احتمالــی گلیفســات  بــودن  ســرطان زا 
ــا ســازمان  ــاط ب دســت آخر افشــاگری در ارتب
ــای  ــه بخش ه ــرات ك ــنجش خط ــی س دولت
بزرگــی از ارزیابــی خــود را از فــرم درخواســت 
تمدیــد مجــوز گلیفســات از جانــب مونســانتو 
ــان  ــر پای ــی ب ــه دالیل ــود، هم ــرده ب ــی ك كپ
آنکــه  مهم تــر  اســت.  گلیفســات  دوران 
گفتگــو بــر ســر گلیفســات تنهــا بــر احتمــال 
ــه  ــد، بلك ــه نمی کن ــودن آن تكی ــرطان زا ب س
تأثیــر ســهمگین آن را بــر تنــوع زیســتی 
در نظــر می گیــرد. آنچــه اینــک اهمیتــی 
راهبــردی یافتــه، آن اســت کــه دیگــر مســاله، 
ــتفاده در  ــم مورداس ــك س ــورد ی ــط در م فق
ــت  ــی صنع ــرای الب ــه ب ــت. بلک ــزارع نیس م

شکستی دیگر برای 
طرفداران تراریخته

در این پیام ما می خوانید

کشف آثار تاریخی
در مسیر انتقال آب 

به دریاچه ارومیه
مطالعـات  بررسـی  پژوهـش  هیـات 
فرهنگـی تاریخـی محـور انتقـال آب بـه 
دریاچـه ارومیـه بـا مطالعـه در دره هـا و 
دشـت های میانکوهی این مسیر بیش 
از ادوار  اثـر تاریخـی فرهنگـی  از سـی 
مختلـف پیـش از تاریـخ؛ دوران تاریخی 

و دوران اسـالمی را شناسـایی کـرد.

خشک شدن
20 درصد ميانکاله

از  بهشـهر  محیط زیسـت  اداره  رئیـس 
خشـکی 10 هزار هکتار از تـاالب میانکاله 
خبـر داده و ایـن در حالـی اسـت کـه 
چهار ماه از سـفر رئیس سـابق سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت کشـور به اسـتان 
مازنـدران و در دسـتور کار قـرار گرفتـن 

احیـای ایـن تـاالب مـی گـذرد. 

امروز به پالستیک 
#نه_ بگوییم

بــدون کیســه  هــای  یکشــنبه  در   
پالســتیکی ســعی مــی کنیــم تــا 
جایــی کــه امــکان دارد از گرفتن کیســه 
پالســتیکی خــودداری کنیــم  و کمــک 
کنیــم طبیعتمــان ســبز و تمیــز بمانــد.
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تخریب تپه کفشگرکال به دلیل 
تعریض جاده

میراث فرهنگی مازندران: آسیبی به الیه های باستانی
 وارد نشده است

یادداشت مهمان
محمد درویش

پایگاه خبری تحلیلی 

k e r m a n e n o . i r
صداقت، انصاف، بی طرفی

کاهش 42 درصدی 

بارش نسبت به 

میانگین 49 ساله 
 در 50 روز گذشته 12.5 
میلی متر کمتر از سال آبی 
گذشته باران داشتیم

متوسـط بـارش امسـال 42 درصـد نسـبت 
بـه میانگیـن 49 سـاله کمتـر بـوده اسـت.

بـر اسـاس گزارش شـرکت مدیریـت منابع 
جـوی  ریزش هـای  ارتفـاع كل  ایـران  آب 
از اول مهـر تـا سـاعت شـش و نیـم عصـر 
19 آبـان 11.7 میلی متـر بـوده. ایـن مقـدار 
دوره هـای  میانگیـن  بـه  نسـبت  بارندگـی 
 20.2 سـاله(   49( درازمـدت  مشـابه 
42.1 درصـد كاهـش و  میلی متـر معـادل 
نسـبت بـه دوره مشـابه سـال آبی گذشـته 
12.5 میلی متـر معـادل 6.4 درصـد كاهش 

می دهـد.  نشـان 

شیب نزولی بارش ها در آبان
آبـی  سـال  در  بارش هـا  حجـم  حالـی  در 
جـاری کمتـر از سـال آبـی قبـل شـده کـه 
در 30 روز اول سـال آبـی امسـال بارش هـا 
91.1 درصد نسـبت به سـال آبی گذشـته و 
8.9 درصـد نسـبت بـه میانگیـن 49 سـاله 

روزانهم صبح اریان

آگهی مناقصه عمومی
ک-96/8-1 

- برآورد یک سال مبلغ 6.477.653.592  ریال
- مبلــغ تضمیــن ۳۲۳.88۲.680 ریــال کــه بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی در وجــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم یــا واریــز نقــدی 

بــه شــماره حســاب 218578696 بانــک رفــاه کارگــران بــه نــام س\رده هــای طرحهــای عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم
1- مهلت دریافت اسناد از تاریخ نشراگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/8/۲۹

۲- محل و آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/۹/۷ دبیرخانه حراست
۳- زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 96/۹/8 راس ساعت ۹ صبح

ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بــم در نظــر دارد امــور خدمــات پشــتیبانی کلینیــک 
ــه مــدت  ــداری خــود را ب ــر ، صندوق ــری، حســابداری، کامپیوت ــرش ، منشــی گ ــام رضــا}ع{ شــامل پذی ام
ــذار  ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــه ای ب ــک مرحل ــی ی ــه عموم ــق مناقص ــخ 96/10/1 از طری ــال از تاری ــک س ی
ــه ادرس  ــتر ب ــات بیش ــت اطالع ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــرایط دع ــد ش ــرکتهای واج ــذا از ش ــد. ل نمای
اینترنتــی www.mubam.ac.ir  وجهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ادرس بم-میــدان ســرداران- بلــوار 

ــد. ــه نماین ــات مراجع ــد مناقص ــگاه –واح ــاختمان دانش ــایت اداری- س ــی- س ــهید رجای ش

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

مهلت ارسال مدارک 1396/9/15
در صورت تکمیل کادر در بانک اطالعات نیروی انسانی شرکت ذخیره میگردند و در اولین فرصت در مورد بکارگیری تصمیم 

گیری میشود. 
جهت اطالع بیشتر به  آدرس کرمان – بلوار شهید صدوقی –جنب پل راه آهن – ابتدای جاده باقر آباد  مراجعه ویا با تلفن تماس : 

32610957 -034 داخلی127 تماس حاصل فرمایید

شرکت جهاد نصر کرمان درنظر دارد جهت تکمیل کادر نقلیه خود تعدادی راننده با شرایط زیر استخدام  نماید. 

آگهی استخدام

مدارک الزمشرایط سنیتعدادردیف شغلی
10 نفرراننده پایه یکم

 شرایط سنی از 25 لغایت
45 سال

بازنشسته نباشد

2 قطعه عکس
مدرک شناسائی معتبر

 گواهینامه رانندگی معتبر
مربوط به شغل

3  نفرراننده بلدوزر ماهر
5 نفرراننده گریدر ماهر

3 نفرراننده جرثقیل با ویژه
3 نفرراننده بیل مکانیکی

5 نفربرقکار ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین
5 نفرمکانیک ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین

بیشـتر بـود و در 20 روز بعـدی )از یـک آبان 
تـا 19 آبـان( به قـدری کـم بـاران باریـده کـه 
مجمـوع بارش هـا در بـازه زمانـی یـک مهـر 
تـا 19 آبـان امسـال نسـبت بـه بـازه زمانـی 
مشـابه در سـال 95 کمتـر شـده اسـت. در 
مهرمـاه مجموعًا 14.173 میلیـارد مترمکعب 
بـارش داشـتیم و در 20 روز ابتدایـی آبـان 
مترمکعـب  میلیـارد   5.109 بـارش  میـزان 

بـوده کـه نشـان می دهـد حجـم بارش ها در 
آبـان تـا اینجـای کار یک سـوم بارش هـا در 

مهـر بوده اسـت.

خشکی حوضه آبریز مرزی شرق
در بیـن حوضه هـای آبریـز اصلـی کشـور در 
بـازه زمانـی یـک مهر تـا 19 آبان، بیشـترین 
 82.4 ارتفـاع  بـا  خـزر  دریاچـه  در  بـارش 
میلی متـر بـوده. در حوضـه دریاچـه ارومیـه 

هـم 29.9 میلی متـر بـاران باریـده. حوضـه 
خـواف،  )پتـرگان،  شـرق  مـرزی  آبریـز 
ابتـدای  از  مشـکیل(  و  هیرمنـد  هامـون، 
سـال آبـی جـاری رنگ بـاران به خـود ندیده 
اسـت. ارتفـاع بارش هـا در حوضه هـای آبریز 
فـالت   ،2.9 عمـان  دریـای  و  خلیج فـارس 
مرکـزی 2.2 و قـره قـوم 1.8 میلی متر بوده 

. ست ا

كشاورزی-شــیمیایی موضــوع كالً بــر ســر 
آینــده علف کش هــا و آفت کش هــا اســت و 
ــدون گلیفســات، كشــت در  ــده ب ــه در آین اینك
ــت  ــد؟ راس ــد ش ــام خواه ــه انج ــزارع چگون م
آن اســت کــه مقاومــت علف هــا در برابــر 
گلیفســات به ســرعت در حــال گســترش بــوده، 
به نحوی کــه در ایاالت متحــده ایــن معضــل 
در محــدوده كشــت بذرهــای تراریختــه بــه آنجا 
رســیده كــه از »دوران پســا گلیفســات« نام برده 
ــا  ــر ی ــز دی ــا را نی ــه اروپ می شــود. مشــكلی ك
ــدون  ــه ب ــه و چ ــان تراریخت ــا گیاه ــه ب زود چ
آن هــا تهدیــد می کنــد. بــدون گلیفســات و 

گلوفســینات امــكان شــیمیایی دیگــری در 
كشــاورزی وجــود نــدارد. آلترناتیوهــا تنهــا 
ــاوب در كشــت گیاهــان  ــد تن ــی مانن روش های
صنعــت كشــاورزی  »متأســفانه«  و  اســت 
شــیمیایی از ایــن راه قــادر نیســت كــه ســودی 
بــه دســت بیــاورد. ده ها ســال اســت كه كشــف 
و تكامــل علف کش هــای جدیــد بــه بن بســت 
تالش هــای  به رغــم  جدیــد  مــواد  خــورده. 
نمی خورنــد،  بچشــم  فــراوان  پژوهشــی 
»ابتــكارات« تنهــا بــه تركیــب جدیــدی از مــواد 
ــا  ــت علف ه ــده اند و مقاوم ــی محدودش قدیم
ــه گســترش  ــواد بشــدت رو ب ــن م ــر ای در براب

اســت. بســیاری آفت کش هــای دیگــر كــه در 
ــون  ــتند، اكن ــوز هس ــا دارای مج ــه اروپ اتحادی
موردبحــث قرارگرفته انــد و می بایســت كــه 
ــرای پیشــگیری از  ــه ب ــر ك ــوع شــوند، اگ ممن
ــی  ــدی موردبررس ــی به طورج ــرات احتمال خط
ــد  ــد. گلیفســات می توان ــرار گیرن ــری ق و پیگی
ایــن  از  گروهــی  بــرای  ممنوعیــت  آغــاز 
محصــوالت باشــد؛ نکتــه ای كــه صنعــت تولیــد 
آن هــا را بــه وحشــت می انــدازد ... و البتــه 
ــه وحشــت  ــران هــم گروهــی را ب ــرًا در ای ظاه
ــال  ــده در کان ــه؟/ منتشرش ــه! نیانداخت انداخت

ــه ــش نام ــی دروی تلگرام
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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از  بهشــهر  محیط زیســت  اداره  رئیــس 
خشــکی 10 هــزار هکتــار از تــاالب میانکالــه 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــر داده اس خب
کــه چهــار مــاه از ســفر رئیــس ســابق 
محیط زیســت کشــور  حفاظــت  ســازمان 

بــه اســتان مازنــدران و در دســتور کار قــرار 
ــذرد.  ــی گ ــاالب م ــن ت ــای ای ــن احی گرفت
تــاالب  خشــکی  مهــر،  گــزارش  بــه 
ســیر  اخیــر  ســال های  در  میانکالــه 
 5 از  حــال حاضــر  در  و  داشــته  نزولــی 

اســت.  رســیده  درصــد   20 بــه  درصــد 
میانکالــه  در  جــدی خشک ســالی  خطــر 
ــون  ــت و تاکن از ســال گذشــته شــدت گرف
ــه راهکارهــای مناســب، اقــدام  باوجــود ارائ
در  اســت،  انجام نشــده  مناســب  عملــی 
طرح هــای  نشــدن  اجــرا  راســتا  ایــن 
تلخــی  سرنوشــت  می توانــد  پیشــگیرانه 
ــاالب  ــرای ت ــه را ب ــه ارومی ــون دریاچ همچ

بزنــد. رقــم  میانکالــه  بین المللــی 

خشکشدن20درصدازتاالببینالمللیمیانکاله
خشکی تاالب میانکاله در سال های اخیر سیر نزولی داشته است

وقوع گردوغبار در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان

در روزهــای اخیــر اکثــر اســتان های 
کشــور در کنــار هــوای ناســالم و حتــی 
بســیار ناســالم بــا پدیــده گــرد و غبــار 
نیــز مواجــه بوده انــد. مســاله گــرد 
ــه  ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ــار ط و غب
زیســت محیطی  معضــالت  از  یکــی 
به طــوری  کــه  بــدل شــده  کشــور 
در برخــی فصــول شــدت آن باعــث 
تعطیلــی مــدارس و ادارات و افزایــش 
شــده  حساســیت ها  و  بیماری هــا 
ــا  ــث شــده ت ــن مســاله باع اســت. ای
عیســی کالنتــری، رئیــس ســازمان 
ــکیل  ــت از تش ــط زیس ــت محی حفاظ
هماهنگ کننــده  و  ویــژه  ســتاد 
همچنیــن  و  اجرایــی  دســتگاه های 
ارائــه برنامه هــای مقابلــه بــا گردوغبــار 

از سوی 17 استان خبر دهد. 

ــه   ــت: در بودج ــرد ه اس ــد ک وی تاکی
ســال جــاری برداشــت 100میلیــون 
دالر از صنــدوق توســعه ملــی بــرای 
مقابلــه بــا گــرد و غبــار صــورت گرفــت، 
البتــه در ایــن مســیر دســتگاه های 
ــود را در  ــای خ ــز برنامه ه ــی نی اجرای
قالــب شناســایی کانون هــای تولیــد 
غبــار و کاهــش تبعــات آن بایــد اجــرا 
کننــد، ضمــن اینکــه به صــورت ماهانــه 
ــک  ــه ی ــر دو هفت ــژه و ه ــروه وی کارگ
بــار کارگــروه تخصصــی بــرای ایــن 
ــس  ــود. رئی ــی ش ــکیل م ــور تش منظ
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
ــط  ــه اینکــه ســازمان محی ــا اشــاره ب ب
ــتگاه های  ــده دس ــت هماهنگ کنن زیس
ــت،  ــی هواس ــث آلودگ ــی در بح اجرای
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر حــدود 
17 اســتان طــرح هــای خــود را بــرای 
ــه  شناســایی کانون هــای ریزگردهــا ارائ
داده انــد، ضمــن اینکــه امســال دولــت 

بــرای  قبولــی  قابــل  مالــی  منابــع 
گرفتــه  نظــر  در  برنامه هــا  اجــرای 

ــت. اس

راهبردهای مقابله با گرد و غبار 
استانی

چنــدی قبــل ضیاءالدیــن شــعاعی 
مدیــر ملــی ســتاد مقابلــه بــا گــرد 
و غبــار گفتــه بــود: تدویــن برنامــه 
اســتانی مقابلــه بــا گــرد  و غبــار بدیــن 
اســتان ها،  در  کــه  نیســت  معنــی 
هــا،  دســتگاه  برنامه هــای  اجــرای 
معطــل تنظیــم ایــن برنامــه باشــد 
ــن  ــر اســاس برنامه هــای تدوی بلکــه ب
موجــود  اعتبــارات  حــد  در  شــده 
عملیــات مقابلــه و کاهــش شــدت 
ســال  از  غبــار  و  گــرد  توفان هــای 
اســت. وی  اقــدام  1392 در دســت 
رئیس جمهــور  تاکیــد  یــادآوری  بــا 
ــه رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط  ب
و  اهمیــت  خصــوص  در  زیســت 

اولویــت مقابلــه بــا گــرد و غبــار در 
کشــور تصریــح کــرد: در همیــن جهــت 
مقــرر شــد تامیــن اعتبــار بــرای مقابلــه 
ــای  ــز در اولویت ه ــار نی ــرد و غب ــا گ ب

ــرد.  ــرار گی ــور ق ــه کش بودج

اولویت مقابله با گرد و غبار در 
سه استان بحرانی

25 مهرمــاه امســال بــود کــه ضیاءالدین 
شــعاعی مدیــر ملــی ســتاد مقابلــه 
ــار، ضمــن اشــاره  ــده گــرد و غب ــا پدی ب
بــه اجــرای اقداماتــی بــرای مقابلــه بــا 
ــتان، از  ــتان خوزس ــار در اس ــرد و غب گ
آغــاز تدویــن برنامه هــای مقابلــه ای 
ــتان  ــان، سیس ــتان های کرم ــرای اس ب
ــر داده  ــز خب ــالم نی ــتان و ای و بلوچس
بــود. بــه گفتــه شــعاعی در حــال حاضــر 
دولــت تاکیــد دارد که بعد از خوزســتان، 
بــه اولویت هــای بعــدی کشــور در زمینــه 
مقابلــه بــا گــرد و غبــار رســیدگی شــود. 
کمیته هــای  در  علــت  همیــن  بــه 
تخصصــی بــا محوریــت اســتان های 
بحرانــی مثــل کرمــان، سیســتان و 
بلوچســتان و ایــالم کارهــای جــدی 
شــروع شــده اســت کــه بعــد از آمــاده 

ــرد و  ــا گ ــه ب ــای مقابل ــدن برنامه ه ش
ــوط  ــن اســتان ها، کارهــای مرب ــار ای غب
بــه تامیــن اعتبــارات پیگیــری خواهــد 
ــورد  ــی در م ــز قول های ــت نی ــد. دول ش

ــت. ــارات داده اس اعتب

راه حل چیست؟
آن طــور کــه پرویــز کردوانــی، پــدر 
کویرشناســی ایــران مــی گویــد راه حــل 
ــگ در  ــيدن ري ــود، پاش ــكل موج مش
مناطــق غربــی عــراق و هورالعظيــم 
از  بســياری  در  هم اكنــون  اســت. 
مناطــق داخــل كشــورمان همچــون 
سيســتان و بلوچســتان، توفان هــای 
ــه  ــه ب ــتيم ك ــاهد هس ــه ای را ش ماس
گردوغبارهــای  از  شــديدتر  مراتــب 
بــه  مي تــوان  ولــی  اســت  عربــی 
ــن  ــرد. همچنی ــار ك ــا را مه ــی آنه راحت
ــا توجــه بــه تحقيقــات انجــام شــده  ب
ــادی  ــران مخــروط  افكنه هــای زي در اي
وجــود دارد كــه مي تــوان از آنهــا ريــگ 
ــی  ــا را در مناطق ــرد و آنه ــتخراج ك اس
كــه امــكان بلندشــدن گردوغبــار وجــود 
دارد پاشــيد. ايــن كار باعــث مي شــود 
ــار  ــد گردوغب ــا نتوانن ــديدترين باده ش

ــد. ــد كنن ــی را بلن محل

محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس  عیسـی کالنتـری، 
هماهنگ کننـده  و  ویـژه  سـتاد  تشـکیل  از  زیسـت 
برنامه هـای  ارائـه  همچنیـن  و  اجرایـی  دسـتگاه های 
اسـتان خبـر داده   17 از سـوی  بـا گردوغبـار  مقابلـه 
زیسـت،  محیـط  حفاظـت  سـازمان  اسـت.رئیس 
زیسـت  محیـط  سـازمان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
بحـث  در  اجرایـی  دسـتگاه های  هماهنگ کننـده 
حاضـر  حـال  در  کـرد:  تصریـح  هواسـت،  آلودگـی 
حـدود 17 اسـتان طرح هـای خـود را برای شناسـایی 
اینکـه  داده انـد، ضمـن  ارائـه  ریزگردهـا  کانون هـای 
امسـال دولـت منابـع مالی قابـل قبولی بـرای اجرای 

اسـت.  گرفتـه  نظـر  در  برنامه هـا 
چنـدی قبـل نیـز مدیـر ملـی سـتاد مقابلـه بـا گـرد و 
غبـار از آغـاز تدویـن برنامه هـای مقابلـه  بـا گردوغبـار 

بـرای برخـی اسـتان هـای کشـور خبـر داده بـود.

انتظار طوالنی برای احیای 
گاوخونی

تــاالب  جامــع  مدیریــت  برنامــه  حالــی  در 
ــی  ــی در پیــچ و خــم هــای مراحــل قانون گاوخون
خــاک مــی خــورد کــه خشــک شــدن ایــن تــاالب 
ــه جــای خواهــد گذاشــت. ــری را ب ــران تاپذی ــه هــای جب پیامدهــا و هزین
ابوالفضــل آبشــت، مدیــر طــرح حفاظــت از تــاالب هــای ایــران بــه 
خبرگــزاری مهــر گفتــه: ایــن تــاالب بــه دلیــل برداشــت هــای بــی رویــه ای 
کــه از منابــع آبــی حوضــه آبریــز زاینــده رود شــده، طــی ســال هــای اخیــر 
ــه  ــی ک ــتمی فراوان ــات اکوسیس ــا و خدم ــا کارکرده ــده و نهایت ــک ش خش
بــرای جوامــع محلــی داشــته را از دســت داده اســت. الزمــه حفــظ و احیــا 
ایــن تــاالب کنــار گذاشــتن مرزهــای سیاســی بیــن دو اســتان اصفهــان و 
چهارمحــال و بختیــاری و اجــرای برنامــه مدیریــت جامــع بــرای کل حوضــه 

آبریــز زاینــده رود و تــاالب گاوخونــی اســت.

آلودگی هوا به سالمت 
استخوان ها آسیب می زند

ــک  ــکا در ی ــکی در آمری ــوم پزش ــان عل متخصص
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــد ق ــد کردن بررســی تاکی
ــد خطــر پوکــی اســتخوان و  آلودگــی هــوا می توان

ــد. ــش ده ــاالن افزای ــتخوان را در بزرگس ــتگی اس شکس
بــه گــزارش ایســنا، ایــن متخصصــان اطالعــات بیــش از 9 میلیــون نفــر را 
کــه در فاصلــه ســال های 2003 تــا 2010 بــه دلیــل شکســتگی اســتخوان در 

بیمارســتان بســتری شــده بودنــد مــورد بررســی قــرار دادنــد.
ــا ســطح  یافته هــا همچنیــن حاکــی از آن اســت افــرادی کــه در مناطــق ب
باالتــرِ ذرات معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون و کربــن ســیاه زندگــی می کننــد از 
ســطح پایین تــر کلســیم و هورمون هــای مرتبــط بــا اســتخوان برخوردارنــد. 
ــن  ــاط بی ــه ارتب ــن مطالع ــه در ای ــوز، در حالیک ــث دی نی ــزارش هل ــه گ ب
آلودگــی هــوا و بــروز مشــکالت اســتخوانی مشــخص شــده رابطــه علــت – 

ــد نشــده اســت. ــی آن تایی معلول

طبیعتسالمتتاالب

بررســی های  و  کارشناســی ها  اســاس  بــر 
انجام شــده اکنــون حــدود 10 هــزار هکتــار از ۴۵ 
ــی  ــاالب بین الملل ــیع ت ــه وس ــار پهن ــزار هکت ه
ــد  ــدود ۲0 درص ــزی در ح ــی چی ــه یعن میانکال
ــکی  ــت. خش ــده اس ــعت خشک ش ــن وس از ای
تــاالب میانکالــه در ســال های اخیــر ســیر 
ــه ۲0 درصــد در  ــی داشــته و از ۵ درصــد ب نزول

ــت. ــیده اس ــر رس ــال حاض ح

درویـش،  محمـد 
فعـال محیط زیسـت 
پیشـین  مدیـرکل  و 
محیـط  سـازمان 
در  لرسـتان  »طبیعـت  نشسـت  در  زیسـت 
معـرض انقـراض« گفـت: مـن فکـر می کنـم 
مهمتریـن بحرانـی کـه اسـتان لرسـتان بـا آن 
درگیر اسـت، رویشـگاه های جنگلی اش اسـت. 
متاسـفانه  لرسـتان  جنگلـی  رویشـگاه های 
زادآوری طبیعـی اش را از دسـت می دهـد و اگر 
وارد این رویشـگاه های جنگلی شـوید، به ندرت 
دیگـر پایه هـای جـوان می بینیـد. ایـن پایه هـا 
قدیمـی و متاسـفانه شـاخه زاد هسـتند و ایـن 
نشـاندهنده مـرگ یـک جنـگل اسـت.درویش 
انتقـال  و طرح هـای  داد: سدسـازی ها  ادامـه 

آب بین حـوزه ای، دومیـن عامـل مخـرب تـوان 
تـاب آوری اسـتان لرسـتان اسـت و متاسـفانه 
اسـتان لرسـتان را بـه یـک کارگاه سدسـازی 
بختیـاری، در  االن سـد  تبدیـل کـرده اسـت. 
واقـع در مـرز همیـن اسـتان سـاخته می شـود 
و می توانـد بـه شـدت رویشـگاه های منطقـه را 
متاثـر کنـد. ایـن فعـال محیـط زیسـت افزود: 
مزیت هـای  از  دیگـر  یکـی  دارویـی  گیاهـان 
بسـیار ارزشـمند اسـتان اسـت کـه بـا کمترین 
آب می توانـد درآمـد خوبـی را داشـته باشـد. 
نیـازی نیسـت کـه همـه راه هـا بـه دامـداری و 
کشـاورزی ناپایدار ختم شـود و اگـر ما بتوانیم 
کار ارزشـمندی انجـام دهیـم، نسـل های آینده 
حتمـًا این خدمات را به خاطر خواهند داشـت.

از جملــه مهمتریــن قوانینــی کــه بــه 
ــد  ــه قص ــم ب ــت یازده ــت دول هم
بهبــود شــرایط کیفــی هــوا بــه تصویــب 
و  تولیــد  »توقــف  مصوبــه  رســید، 
موتورســیکلت های  شــماره گذاری 
کــردن  جایگزیــن  و  کاربراتــوری 

موتورسیکلت های انژکتوری« است.
ایــن مصوبــه آنقــدر جــدی اســت کــه نیــره 
پیروزبخــت، رئیــس ســازمان اســتاندارد 
در مــورد آن گفتــه: موتورســیکلت ها بایــد 
ــوند  ــد ش ــا تولی ــتانداردهای روز اروپ ــا اس ب
اســتاندارد روز  اســتاندارد مــا،  و مبنــای 
ــه در آن همــه موتورســیکلت ها  اروپاســت ک
بایــد انژکتــوری باشــند. یعنــی آنچــه در 
مصوبــه ریاســت جمهوری نیــز بــه آن اشــاره 

شــده اســت.
امــا ایــن در حالــی اســت کــه یــک ســال از 
آغــاز اجرایــی شــدن ایــن مصوبــه می گــذرد 
ــیکلت  ــزار موتورس ــد 430 ه ــه تولی و اگرچ
کاربراتــوری بعــد از ابــالغ قانــون، بــا کمــک 
یــک تبصره، سرنوشــت اجــرای ایــن مصوبه 
را در هالــه ابهــام قــرار داد امــا آنچــه بیش از 
هــر موضوعــی، فضــا را بــرای انتقاد مســتعد 
کــرده؛ ادعــای تولیــد موتورســیکلت های 
انژکتــوری غیراســتاندارد از ســوی برخــی 

کارشناســان اســت.
  مهــدی دوزنــدگان -کارشــناس ارشــد 
مهندســی مکانیــک و فعــال حــوزه خــودرو 
و محیــط زیســت- اعتقــاد دارد؛ تولیــد 
ــا مشــکالت  ــران ب سیســتم انژکتــوری در ای
عمــده ای مواجــه اســت، چــون صنعــت 
ایــن  تولیــد  بــرای  موتورسیکلت ســازی 
ــتمی  ــه و سیس ــن رفت ــراغ چی ــتگاه س دس
ــًا  ــت و اصطالح ــل نیس ــوری کام ــه انژکت ک
یونیــت انژکتــوری اســت، وارد کــرده  اســت.
انتقادآمیــز  اظهــارات  ایــن  مقابــل  در 
ــه تولیــد موتورســیکلت انژکتــوری  نســبت ب
ــدی-  ــعود زن ــور، مس ــتاندارد در کش غیر اس
تغییــر  و  هــوا  ملــی  مرکــز  سرپرســت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــم س اقلی
ــه  ــا ک ــد: از آنج ــگار ایســنا می گوی ــه خبرن ب
مصوبــه توقــف تولیــد موتورســیکلت های 
کاربراتــوری و جایگزینــی موتورســیکلت های 
ــی  ــب و اجرای ــت تصوی ــا فوری ــوری ب انژکت
را  انژکتــوری  شــد، تولیدکننــدگان، کیــت 
ــل  ــوری وص ــیکلت های کاربرات روی موتورس

ــم داد. ــواب ه ــه ج ــد ک کردن
در شــرایط فعلــی نمی توانیــم در ایــن بــاره، 
خیلــی ســریع قضــاوت کنیــم. کســانی 
ــد،  ــراض دارن ــور اعت ــوع موت ــن ن ــه ای ــه ب ک
قضاوتشــان بــه لحــاظ تئــوری اســت و 
این طــور نیســت کــه آنهــا موتورســیکلت 
یونیــت انژکتــوری را کــه دو ســال در چرخــه 

ــند. ــرده باش ــی ک ــوده، بررس ــرف ب مص

گزیده ها

مهم ترین بحران لرستان رویشگاه های 
جنگلی آن است

استانهابهجنگریزگردمیروند
کالنتری از ارائه برنامه های استانی مقابله با گردو غبار به سازمان محیط زیست خبر داد

گوترش خواستار مقابله جدی با تغییرات اقلیمی شد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل پیش از سفر به آلمان و حضور در کنفرانس 
اقلیمی ملل متحد خواستار آن شد تا اقدامات جدی و جسورانه برای کاهش تغییرات 
اقلیمی انجام شود. دبیرکل سازمان ملل گفت: در هفته های اخیر چندین گزارش از 
نواخته شدن زنگ خطر تغییرات اقلیمی حکایت داشته است.

مجتبی پورحبیبی

 پیام ما
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خبرنگار/ پیام ما

ــی،  ــراث فرهنگ ــاون اداره کل می مع
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
خراســان شــمالی از کشــف یــک 
محوطــه تاریخــی بــا نــام گورســتان 
اســمی که بقایایــی از معمــاری دوره 
ــد  ــوزه س ــت در ح ــنگی را داراس س
چندیــر خبــرداد.  علــی اکبــر وحدتی 
ایــن محوطــه  ایســنا گفتــه  بــه 
ــک  ــی روســتای ی تاریخــی در حوال

ســعود در شهرســتان راز و جــرگالن 
کشــف شــده اســت.  وی بــا اشــاره 
آثــار  بــه طــرح نجــات بخشــی 
ــر در  ــد چندی ــوزه س ــی در ح تاریخ
اظهــار  جــرگالن  و  راز  شهرســتان 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــر اج ــرد: »در اث ک
ــه  ــوط ب ــگاه مرب ــک زیارت ــای ی بقای
ــالوه  ــد. ع ــف ش ــه کش دوره قاجاری
بــر آن ســکه هایــی مربــوط بــه دوره 

قاجاریــه و اوایــل دوره پهلــوی در 
ایــن محوطــه کشــف شــده اســت.«  
ــه از  ــناخت اولی ــه داد: »ش وی ادام
آثــار تاریخــی کــه در محــدوده ســد 
ــد  ــرار داشــتند انجــام شــده و بای ق
در شــش محوطــه دیگــر هــم کاوش 
هــای باســتان شناســی انجــام شــود 
کــه بــرای آغــاز اجــرای کار آنهــا 
بایــد پژوهشــکده باســتان شناســی 

ــد.«  ــادر کن ــوز ص مج
ایــن مقــام مســوول بیــان کــرد: 
ــن  ــن ای ــاک رفت ــه زیرخ ــوز ب »هن
زیارتــگاه مشــخص نشــده  اســت.«

بخشــی از تپــه دینــه کفشــگرکالی مازنــدران در حالــی 
ــراث  ــل تخریــب جــاده تعریــض شــده کــه می ــه دلی ب
ــه الیــه هــای  فرهنگــی مازنــدران مــی گویــد آســیبی ب

باســتانی ایــن تپــه وارد نشــده اســت.
ــی اداره  ــراث فرهنگ ــاون می ــریفی، مع ــب ش عبدالمطل
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
مازنــدران در ایــن خصــوص بــه »پیــام مــا« مــی گویــد 
شــهرداری ارطــه بــا نظــارت کارشــناس میــراث فرهنگــی 
ــاالی  ــار باســتانی ب ــه تعریــض جــاده زده و آث دســت ب
تپــه آســیبی ندیدنــد. در همیــن حــال دالور بــزرگ نیــا، 
ــه ایســنا گفــت  ــدران ب ــراث فرهنگــی مازن ــرکل می مدی
کــه تخریــب ایــن تپــه بــرای تعریــض جــاده در شــهر 
ارطــه قائــم شــهر انجــام شــده و آســیبی بــه الیــه هــای 
باســتانی ایــن اثــر نرســیده اســت. بــه گفتــه او تپــه در 
قاعــده طبیعــی بــوده  و بســتر طبیعــی دارد کــه در راس 
آن اســتقرار از عصــر آهــن 2و3 کــه از ســال 1200 پیــش 
از میــالد  تــا 1550 پیــش از میــالد مــی رســد و در حــال 

حاضــر تحــت نظــارت میــراث فرهنگــی قــرار دارد.
میــراث فرهنگــی مازنــدران در حالــی بــر آســیب ندیــدن 
ایــن تپــه تاریخــی تاکیــد دارد کــه عرصــه و حریــم ایــن 
ــالد اســت  ــل از می ــزاره اول قب ــه ه ــوط ب ــه مرب ــه ک تپ

ــوان  ــت 10273 به عن ــماره ثب ــا ش ــر 13۸2 ب ــم مه و یک
ــوب  ــیده، مص ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث یک
نشــده و نمــی تــوان بــه طــور قطــع از تخریــب نشــدن 
ایــن تپــه بــر اثــر تعریــض جــاده و عبــور و مــرور در آن 
ــر کل  صحبــت کــرد. همانطــور کــه فرهــاد نظــری، مدی
ثبــت آثــار تاریخــی چنــدی پیــش گفتــه بــود کــه آثــار 
تاریخــی ثبــت شــده در فهرســت میــراث ملــی تخریــب 

ــت نیســت. ــا ثب ــم آنه می شــود چــون حری

مشکل قدیمی آثار تاریخی
ــار  ــگی آث ــکالت همیش ــی از مش ــم یک ــتن حری نداش
بــوده اســت. روزنامــه همشــهری  ایــران  تاریخــی 
ســال 93 گــزارش داد کــه »براســاس آمــاری کــه 
تــا پایــان ســال 90 را شــامل می شــود و مشــخص 
نیســت چــرا فعالیتــی بــرای ارائــه آمــار 3 ســال اخیــر 
ــر تاریخــی کشــور  ــه و اث ــزار و 676محوط نشــده، 30ه
ثبــت ملــی شــده اند کــه تنهــا 1849 اثــر، دارای حریــم 
مصــوب هســتند و امــکان تعــدی بــه آثــار فاقــد حریــم 
ــای  ــار محوطه ه ــه آم ــی ب ــت. نگاه ــن نیس دور از ذه
تاریخــی، بناهــا، تپه هــا، راه هــا، روســتاها، گورســتان ها، 
و  برجســته ها  نقــش  کتیبه هــا،  غارهــا،  قنات هــا، 
تاریخــی ثبــت ملــی شــده در کشــور  دخمه هــای 
ــی  ــای تاریخ ــم محوطه ه ــه حری ــد ک ــخص می کن مش
ــم  ــن حری ــه تعیی ــی ب ــده اند و بی توجه ــا ش ــور ره کش
آثــار تاریخــی ثبــت ملــی شــده مســیر تخریــب میــراث 

فرهنگــی کشــور را همــوار می کنــد. نــگاه بــه آمــار 
ــر  ــران بیانگ ــده در ای ــم ش ــن حری ــی تعیی ــار تاریخ آث
فاجعــه بی توجهــی بــه حفاظــت و صیانــت از آثــار 
ثبــت ملــی شــده اســت.« در همیــن حــال اردیبهشــت 
ــراث  ــاون می ــان، مع ســال گذشــته محمدحســن طالبی
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــون بیــش از31  گردشــگری کشــور گفــت کــه هــم اکن
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــول در کش ــر غیرمنق ــزار و 500 اث ه
ــی  ــی و مل ــر تاریخ ــزار و 200 اث ــه ه ــرای س ــون ب تاکن
کشــور، تعییــن عرصــه و حریــم شــده اســت. کــوروش 
روســتایی، باســتان شــناس معتقــد اســت کــه تعییــن 
حریــم بــرای جلوگیــری از تعــرض ســاخت و ســاز بــه 

ــر ضــروری اســت.  ــدوده اث مح

کشفگورستانتاریخی
درخراسانشمالی

این گورستان متعلق به دوره سنگی است

کشف آثار تاریخی در مسیر 

انتقال آب به دریاچه ارومیه
بیش از 30 اثر تاریخی شناسایی شده است

هیــات پژوهــش بررســی مطالعــات فرهنگــی تاریخــی محــور انتقــال آب 
بــه دریاچــه ارومیــه بــا مطالعــه در دره هــا و دشــت هــای میانکوهــی ایــن 
ــش از  ــف پی ــی از ادوار مختل ــی فرهنگ ــر تاریخ ــی اث ــش از س ــیر بی مس
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــایی ک ــالمی را شناس ــی و دوران اس ــخ؛ دوران تاریخ تاری
روابــط عمومــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری، علــی صدرایــی، 
ــار  ــه آث ــه مجموع ــت ک ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــات ب ــن هی ــت ای سرپرس
ــای تاریخــی و  ــه ه ــای باســتانی محوط ــه ه ــده شــامل تپ ــه دســت آم ب
ــه هــای اســتراتژیک و  اســالمی و قبرســتان و قلعــه هــای تاریخــی در قل
دشــت هــای حاصلخیــز میــان کوهــی و کوهپایــه هــا اســت. بــه گفتــه ایــن 
باســتان شــناس، آنچــه اهمیــت ایــن آثــار را بیشــتر آشــکار مــی کنــد ایــن 
اســت کــه بخــش اعظــم ایــن مجموعــه بــرای نخســتین بــار کشــف شــده 
و بــه زودی در مجامــع علمــی معرفــی و در فهرســت آثــار ملــی بــرای ثبــت 
پیشــنهاد خواهــد شــد. وی اضافــه کــرده هیــات پژوهــش در ایــن بررســی 
ــی و  ــراث فرهنگ ــودجویان می ــط س ــار توس ــب آث ــم تخری ــم عظی ــا حج ب
همچنیــن تخریــب توســط کشــاورزان بــرای کشــت و زرع مواجــه شــده کــه 
ایــن امــر یــک اقــدام ملــی و فرهنگــی را مــی طلبــد. صدرایــی بــا اشــاره 
ــی هــر روزه مشــغول  ــر بررســی میدان ــات عــالوه ب ــه کــه هی ــن نکت ــه ای ب
ــر آثــار  مطالعــه داده هــای ایــن پژوهــش اســت، گفــت:  هیــات عــالوه ب
ــته  ــنگ افراش ــی س ــار طبیع ــت آث ــنهاد ثب ــی، پیش ــاره در بررس ــورد اش م
ــد. ایــن پژوهــش باســتان شــناختی محــوری  ــج را پیشــنهاد مــی کن خرن
بــه طــول بیــش از 100کیلومتــر از مبــدا ریــک آبــاد در شهرســتان پیرانشــهر 

تــا ارومیــه را شــامل مــی شــود.

تخریبتپهکفشگرکالبهدلیلتعریضجاده
میراث فرهنگی مازندران: این اقدام با هماهنگی ما صورت گرفته و آسیبی به 

الیه های باستانی وارد نشده است

ــزارش  ــال 93 گ ــهری س ــه همش روزنام
داد کــه براســاس آمــاری کــه تــا پایــان 
ــزار و 676  ــود 30ه ــامل می ش ــال 90 را ش س
ــی  ــت مل ــور ثب ــی کش ــر تاریخ ــه و اث محوط
ــم  ــر، دارای حری ــا 1849 اث ــه تنه ــده اند ک ش
مصــوب هســتند در همیــن حــال اردیبهشــت 
ســال گذشــته محمدحســن طالبیــان، معــاون 
میــراث فرهنگــی کشــور گفــت کــه هــم 
اکنــون بیــش از31 هــزار و 500 اثــر غیرمنقــول 
در کشــور وجــود دارد کــه تاکنــون بــرای ســه 
هــزار و 200 اثــر تاریخــی و ملــی کشــور، تعیین 

ــم شــده اســت. عرصــه و حری

دستگیری 6 حفار 
غیر مجاز در شهر نمین

میراث فرهنگــی،  مســوول 
گردشــگری  و  صنایع دســتی 
ــن از دســتگیری  شهرســتان نمی
حوالــی  در  غیرمجــاز  حفــار   6
ــوران  ــن توســط مام ــتان نمی ــتاهای شهرس ــی از روس یک
یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی و نیــروی انتظامــی 
خبــر داد. ناصــر محمــودی بــا اعــالم ایــن خبــر  همچنیــن 
بــه کشــف و ضبــط ادوات حفــاری و یــک دســتگاه 
فلز یــاب از ایــن متهمــان اشــاره کــرد و افــزود: »حفــاران 
دستگیرشــده بعــد از تشــکیل پیونــده بــرای ســیر مراحــل 

قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــدند.«

سامان دهی بافت اطراف 
مسجد جامع میبد

مدیــر پایــگاه پژوهشــی شــهر 
تاریخــی میبــد از اتمــام عملیــات 
اجرایــی مرمــت و ســامان دهی 
کثنــوا  دروازه  پیرامــون  بافــت 
شارســتان تــا مســجد جامــع کهــن میبــد خبــر داد. ساشــا 
ــرح  ــش و ط ــه، پژوه ــه مطالع ــت ک ــدم  گف ــی مق ریاح
ــد محــدوده  ــون شارســتان میب ــت پیرام ســامان دهی باف
دروازه غربــی )کثنــوا( تــا دروازه شــمالی )ســیدقنبر( 
پژوهشــی  پایــگاه  به دســت  درحالــی ســال گذشــته 
ــاز اول  ــون ف ــه شــد کــه هم اکن ــد تهی شــهر تاریخــی میب
ــه اتمــام رســید. عملیــات اجرایــی آن براســاس طــرح ب

سامان دهی محوطه 
اطراف تپه باستانی بازگیر 
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشــگری  و  صنایع دســتی 
اخــذ  از  گلســتان  اســتان 
ــرای  ــی ب ــارد ریال ــار 4 میلی اعتب
ســامان دهی محوطــه اطــراف تپــه باســتانی بازگیــر 
ــر داد. ابراهیــم کریمــی گفــت  شهرســتان مینودشــت خب
کــه تپــه بازگیــر جــزو تپه هــای ملــی و باســتانی کشــور 
محســوب می شــود کــه حــدود 18 ســال از الینحــل 
مانــدن مشــکالت ســاکنان در حریــم ایــن تپــه باســتانی 
ایــن تپــه باســتانی  می گــذرد. ســال ها پیــش روی 
ــز از آن  ــی نی ــار تاریخــی خوب ــاری انجــام شــده و آث حف

اســتخراج شــده اســت.

جمع آوری داربست های 
ایوان کاخ عالی قاپو

میراث فرهنگــی  مدیــر کل 
عملیــات  اتمــام  از  اصفهــان 
ایــوان  استحکام بخشــی 
داد.  خبــر  عالی قاپــو  کاخ 
ــرای  ــاز ب ــه نی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــاری گف ــدون هللا ی فری
کاخ  ایــوان  چوبــی  ســتون های  استحکام بخشــی 
ــال  ــد س ــوان کاخ در چن ــی ای ــات مرمت ــو، عملی عالی قاپ
ــات  ــده عملی ــده، پرون ــد. در 10 روز آین ــاز ش ــته آغ گذش
استحکام بخشــی ایــن ایــوان عظیــم به صــورت کامــل 
بســته خواهــد شــد. بــا اتمــام عملیــات تــالش می کنیــم 
شــود. جمــع آوری  مرمتــی  داربســت های  تمــام  تــا 

خبرخبرخبر مرمت

قاجــاری  »خانــه  کــه  رســید  خبــر  آبان مــاه  دهــم 
عفیف الدولــه« در محلــه ی 15 خــرداد، خیابــان اکبرنــژاد، 
خیابــان شیشــه گران کوچــه حمامــی کــه قبــل از مــرگ 
ــد از  ــت، بع ــده اس ــف ش ــتقیم وق ــورت مس ــه ص ــک، ب مال
مرمــت و بهســازی ســردرِ بنــا توســط شــهرداری و  بــا نظــارت 
میــراث فرهنگــی تهــران، تخریــب شــده اســت، اتفاقــی کــه 
مســووالن اوقــاف و شــهرداری آن را مربــوط بــه ســاکنان 

ــاف  ــی اداره اوق ــی اش یعن ــک اصل ــه مال ــد، ن ــه می دانن خان
ــا  ــی ام ــراث فرهنگ ــاون می ــران. ســپیده ســیروس نیا، مع ته
در ایــن رابطــه بــه ایســنا گفتــه در مکاتبــه  میــراث فرهنگــی بــا 
ــا تخریــب هــم شــده  ــن بن ــم اگرای شــهرداری، اعــالم کرده ای
باشــد، بایــد بــار دیگــر و براســاس طــرح اصلــی و مســتندات 
موجــود بازســازی شــود. بــه گفتــه  او در حــال حاضــر 

میراث فرهنگــی منتظــر جــواب شــهرداری اســت.

ــی در  ــازمان میراث فرهنگ ــس س ــان، ریی ــر مونس ــی اصغ عل
پنــج نامــه جداگانــه بــه مصطفــی ســاالری، اســتاندار گیــالن 
ــتان را  ــن اس ــی در ای ــر فرهنگی تاریخ ــج اث ــت پن ــب ثب مرات
ــر  ــی اث ــن اســاس مراتــب ثبــت مل ــر ای ــالغ کــرد. ب ــه او اب ب
ــالن،  ــع در اســتان گی ــه پورجــواد« واق فرهنگی تاریخــی »خان
شــهر رشــت، ساغریســازان، خیابــان خــذن، بن بســت کرامتــی، 
ــهرداری،  ــدان ش ــت، می ــع در رش ــان« واق ــه چینی چی »خان

خیابــان شــریعتی، ســرای میخچــی، »خانــه آذربانــی« واقــع 
در رشــت، خیابــان امام خمینــی، نرســیده بــه میــدان انقــالب، 
ــان  ــع در الهیجــان، خیاب ــور« واق ــام ن ــی،  »حم ــه آذربان خان
کاشــف غربــی، مرکــز محلــه پردســر، جنــب تکیــه پردســر و 
»خانــه حاجی ســیف« واقــع در رشــت، خیابــان امام خمینــی، 
ــتاندار  ــه اس ــه ب ــجد چله خان ــروی مس ــه، روب ــه چله خان محل

گیــالن ابــالغ شــد.

خانهقاجاری»عفیفالدوله«بایدبازسازیشود
میراث فرهنگی تهران توپ را به زمین شهرداری انداخت

با ارسال نامه ای از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی به استاندار گیالن

ثبتملیپنجاثرتاریخیگیالنابالغشد

توقف اجرای پروژه عمرانی در محدوده گورستان تاریخی تفرش
محسن کریمی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان مرکزی از توقف اجرای 

پروژه عمرانی در محدوده یک گورستان تاریخی در شهرستان تفرش خبر داد. او گفته 
ادوات راهسازی با قبور این قبرستان تاریخی برخورد کرده اند.
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این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
هرمــزگان گفــت: در حــوزه ملوانــی و تــه 
لنجــی دســتورالعمل بــه تمامــی گمــرکات 
ــالغ شــد. خلیــل قاســمی در مــورد  اســتان اب
قانــون تــه لنجــی بیــان داشــت: مــا جلســات 

حــل  بــرای  متعــددی  هــای  نشســت  و 
موضــوع ملوانــان بــا حضــور اســتاندار محتــرم 
دســتور  کــرد:  عنــوان  داشته ایم.قاســمی 
فعالســازی تعاونــی مرزنشــینان داده شــده و 
در حــوزه ملوانــی و تــه لنجــی دســتورالعمل ان 

ــد و  ــه شــده ان ــالغ شــده و گمــرکات توجی اب
ــان  ایــن دســتورالعمل اجرایــی اســت و ملوان
ــتور  ــق دس ــس مطاب ــن پ ــد از ای ــی توانن م
اظهارداشــت:  وی  فعالیــت کننــد.  العمــل 
ــان  ــرای ملوان ظرفیتــی کــه در حــال حاضــر ب
در نظــر گرفتــه شــده هــر ملــوان در هــر مرحله 
حســب دســتور معــاون اول رئیــس جمهــور و 
مصوبــه هیئــت وزیــران تــا ســقف 10 میلیــون 

ــد. ــد کاال وارد کن ــی توان ــان م توم

دستورالعملتهلنجیبهگمرکاتابالغشد
 مشکل ملوانی در هرمزگان حل می شود

رییس دادگستری جاسک بر اثر برخورد با شتر جان باخت
مدیر روابط عمومی دادگستری هرمزگان گفت: رییس دادگستری جاسک بر اثر 
برخورد با شتر جان باخت.

تانکرهایسوخت،کابوساینروزهایلرستان
آلودگی های نفتی  بخش زیادی از آبزیان ساکن رودخانه ها را از بین می برد 

عالوه بر رودخانه ها خاک این مناطق نیز به آلودگی نفتی دچار خواهد شد

ســال های ســال اســت کــه در ایــن دیار 
جــوالن می دهنــد... کابــوس ایــن روزها 
و شــب های لرســتانند و غرش کنــان 
در  ترســی  عجــب  و  می گذرنــد 
جان هــا می اندازنــد! هرازگاهــی واژگــون 
می شــوند و آن زمــان اســت کــه دریایی 
از ســیاهی جــاری می شــود و دل ماهی 
ــد  ــرزه می افت ــه ل ــکان ب ــِک کش کوچ
چــرا کــه نفســی دیگــر خواهــد رفــت.

معــاون حمــل  و نقــل اداره کل راهــداری 
نقــل جــاده ای لرســتان  و حمــل و 
گفــت: در تــردد خودروهــا مهــارت راننده 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و اگر 
راننــده در کنتــرل وســیله خــود ناتــوان 
ــد  ــی خواه ــروز اتفاقات ــث ب ــد باع باش

شــد.
واژگونــی  عوامــل  از  یکــی  ملکــی 

خودروهــا را داشــتن ســرعت بــاال عنوان 
کــرد و افــزود: عمــده اتفاقاتــی کــه در 
محــور قدیــم پلدختــر رخ می دهــد 
ــاال و عــدم کنتــرل  ــه علــت ســرعت ب ب

ــت. ــوده اس ــودرو ب خ
ــز  ــاده نی ــه ج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــا س ــدود دو ت ــوده و ح ــر نب بی تاثی
درصــد ایــن اتفاقــات بــه خاطر مشــکل 
جــاده بــوده اســت، ادامــه داد: رانندگــی 
شــرایط  کوهســتانی  جاده هــای  در 
ــت  ــا را رعای ــد آنه ــه بای ــی دارد ک خاص
ــد بیــش  ــد هلن ــرد؛ در کشــوری مانن ک
از 80 درصــد جاده هــا دو خطــه هســتند 
ــن اســت. ــا پایی ــار حــوادث آنه ــا آم ام

118 نقطه پرحادثه در لرستان 
وجود دارد

ــه  آن طــور کــه ایســنا نوشــته ملکــی ب
ــتان  ــه در اس ــه پرحادث ــود 118 نقط وج
اشــاره کــرد و ادامــه داد: در راســتای 

ــوان  ــه عن ــاط 26 نقطــه ب ــن نق ــع ای رف
اولویــت اول جهــت حــذف تعییــن 
ــزان  ــر اســاس می ــار ب ــن آم شــده و ای

ــت. ــوده اس ــاط ب ــن نق ــی در ای فوت
می توانــد  ســازی  شــهر  و  راه  وزارت 
ایــن  مــرور  و  عبــور  هــای  ســاعت 
وســایل را طــوری تنظیــم کنــد کــه 
ســاعت خــواب نباشــد و دیگــر شــاهد 
ایــن چنیــن اتفاقاتــی کــه متاســفانه در 
اســتان مــا بــه دلیــل در مرکزیــت قــرار 
ــرار  ــوختی ق ــواد س ــال م ــن انتق گرفت

ــیم. ــه، نباش گرفت

حجم زیادی تانکر سوختی 
از محور قدیم پلدختر عبور 

می کند
مدیــرکل  فتحی بیرانونــد،  مهــرداد 
ــتان در  ــت لرس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــادی  ــم زی ــرد: حج ــار ک ــاره اظه ــن ب ای
تانکــر ســوختی از محــور قدیــم پلدختر 

عبــور کــرده کــه از داخــل و خــارج 
بــا  می شــوند.  وارد  آن  بــه  کشــور 
ــه در  ــی ک ــت   های ــه محدودی ــه ب توج
نقــاط ســانحه خیــز ایــن جــاده وجــود 
ــتیم  ــادی هس ــوادث زی ــاهد ح دارد ش
و گاهــی یــک تانکــر حــاوی مــواد 

هیدروکربنــی واژگــون می شــود.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــد ب فتحی بیرانون
واژگونی هــا باعــث آلودگــی  خــاک و 
آب می شــود، افــزود: بــا توجــه بــه 
و  ســیمره  رودخانــه  شــریان های 
ــی  ــواد نفت ــن م ــی از ای ــکان بخش کش
ــی  ــث آلودگ ــده و باع ــا وارد آب ش گاه
ــی آب  ــا آلودگ ــان و نهایت و کشــتار آبزی
 هــای جــاری پاییــن دســت می شــود.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
لرســتان ادامــه داد: بــا عنایــت بــه 
تمهیداتــی کــه انجــام شــده و توافقاتــی 
از  ذیربــط  دســتگاه های  بیــن  کــه 
جملــه اداره راه، پلیــس راه و... بــه عمــل 
آمــده، حجــم واژگونی هــا در ایــن جــاده 
نســبت بــه گذشــته کاهــش یافتــه امــا 
ــتیم. ــات هس ــن تصادف ــاهد ای ــاز ش ب

ــه اقداماتــی  ــا اشــاره ب ــد ب فتحی بیرانون
کــه اداره محیــط زیســت در ایــن رابطــه 

ــی  ــت: مکاتبات ــت، گف ــام داده اس انج
ــا مســکن و شهرســازی و اداره راه در  ب
ــاط  ــذف نق ــا ح ــض و ی ــتای تعری راس
و  داشــته ایم  منطقــه  خیــز  حادثــه 

ــام شــده اســت. ــز انج بخشــی نی

اگر واژگونی رخ بدهد تعهدی 
در قبال آن نداریم

ملــی  مدیرعامــل شــرکت  بهرامــی، 
پخــش فــرآورده   هــای نفتــی منطقــه 
لرســتان نیــز گفــت: وظیفــه مــا مربــوط 
بــه حفــظ و نگهــداری تاسیســات بــوده 
و در چارچــوب تجهیــزات تعریــف شــده 
اســت. مســوول نگهــداری، حفــظ و 
اگــر  و  هســتیم  جایگاه هــا  ایمنــی 
واژگونــی رخ بدهــد تعهــدی در قبــال آن 
نداریــم هــر چنــد کــه بــا اطــالع از آن تــا 
حــد ممکــن کمــک کــرده و اقــدام بــه 
ــم. ــواد ســوختی می کنی جمــع آوری م

بهرامــی با بیــان اینکــه در دســتورالعمل 
آییــن نامــه حمــل مــواد خطرنــاک 
آمــده کــه هــر دســتگاه چــه وظیفــه ای 
دارنــد، افــزود: مــن بــه عنــوان نماینــده 
نگهــداری  وظیفــه  نفــت  شــرکت 

تاسیســات خــود را دارم.

گزارش
ته

نک

عوارض باالی آزادراه باعث 
بی رغبتی استفاده از آن شده است

ســرهنگ مرتضــی چغلونــد، رییــس پلیــس راه 
لرســتان نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن جــاده بــه علــت 
ــار ترافیکــی را  فعالیت هــای اقتصــادی بیشــترین ب
ــز  ــاالی آزادراه نی ــه عــوارض ب دارد، ادامــه داد: البت
باعــث بی رغبتــی اســتفاده از آن شــده اســت. 
ــه  ــوده ک ــی ب ــای خطرناک ــز دارای پیچ ه ــاده نی ج
تداخــل تــردد خودروهــای ســبک و ســنگین باعــث 
عبــور دشــوار از آن می شــود.چغلوند بــا بیــان 
ــن  ــی در ای ــه طــی ســال 94 حــدود 15 واژگون اینک
محــور داشــته ایم، ادامــه داد: همچنیــن ســال 

ــت. ــوده اس ــورد ب ــار 18 م ــن آم ــته ای گذش

مرزنشـینان  تعاونـی  خصـوص  در  گفـت:  وی 
سـامانه بـاز اسـت و مرزنشـینان مـی تواننـد در 
ایـن سـامانه ثبـت نـام کننـد و پـس از دریافت 
کننـد.وی  فعـال  را  خـود  تعاونـی  خـود  کارت 
گفـت: معـدن خـاک سـرخ هرمـز دارای پروانـه 
بهـره بـرداری در سـال 1۳80 اسـت، ایـن پروانه 
۲۵ سـال اعتبـار دارد و از نظـر مـا ایـن پروانـه 

اعتبـار هسـت. دارای 

مدیــرکل بیمــه ســالمت کهگیلویــه و 
ســال  طــی  گفــت:  بویراحمــد 
ــه  ــه هزین ــان کلی ــارد توم ــته 163 میلی گذش
هــای درمانــی بیمــه ســالمت در ســطح ایــن 
اســتان بــوده اســت. یــدهللا حســینی افــزود: 
بیمــه ســالمت بــه ازای هــر بیمــار خــاص در 
تومــان  اســتان ســاالنه 6 میلیــون  ایــن 
هزینــه مــی کنــد. 1024 بیمــار خــاص در 
ــه  ــش بیم ــت پوش ــتان تح ــن اس ــطح ای س

سالمت قرار دارند.
مطالعــات  اداره  رییــس 
منابع طبیعــی اســتان زنجــان بــا 
ــزش در اســتان،  ــن لغ ــر زمی ــه خط اشــاره ب
ــی برخــی روســتاها نتیجــه  ــت: جابه جای گف

این اتفاق است.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای 
مجلــس  در  دهاقــان  و  شــهرضا 
ــت: دســتور اختصــاص  شــورای اســالمی گف
ــان  ــارد توم ــت میلی ــر هف ــغ ب ــاری بال اعتب
بــرای بهســازی و اصــالح راه هــا و محورهــای 
مواصالتــی شهرســتانهای شــهرضا و دهاقــان 

از وزیر راه و شهرسازی اخذ شده است.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
خراســان   گردشــگری  و  دســتی 
شــمالی از صــدور اولیــن مجــوز خانــه مســافر 
داد.محمــد ســویدانلوئی  اســتان خبــر  در 
اظهــار کــرد: در راســتای تقویــت وارتقــاء 
جایــگاه گردشــگری اســتان بــه لحــاظ کمــی 
وکیفــی وایجــاد اشــتغال و توســعه اقتصادی 
ســاماندهی طــرح خانه مســافر در اســتان در 

دستور کار قرار گرفت .
اســتاندار ایــالم و رییــس ســتاد 
ــًا 70  ــت: تقریب ــتان گف ــن اس اربعی
ــه  ــران تخلی ــهر مه ــای ش ــد پارکینگ ه درص
شــده اســت. قاســم ســلیمانی دشــتکی در 
جلســه ســتاد اربعیــن در مــرز مهــران کــه بــا 
ــا تــالش  ــار کــرد: ب ــر کشــور اظه حضــور وزی
 75 خاتم االنبیــاء  قــرارگاه  و  پیمانــکاران 
درصــد از مســیر ایــالم مهــران زیــر بــار 

ترافیک رفت .
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
ــدم از کشــاورزان  ــن گن ــزار ت امســال 380 ه
ــا  ــت: ت ــت، گف ــده اس ــی ش ــد تضمین خری
کنــون 300 میلیــارد تومــان معــادل 60 درصــد 
مطالبــات گندمــکاران اســتان پرداخــت شــده 

است.
 40 کــرد:  اظهــار  رضوانی جــالل   منصــور 
درصــد از مطالبــات گنــدم کاران باقیمانــده کــه 
چیــزی در حــدود 197 میلیــارد تومــان اســت 
و براســاس قولــی کــه معــاون رییس جمهــور 
داده، تــا پایــان آبــان پرداخــت خواهــد شــد.

گزیده ها

628 آموزشگاه در لرستان نیاز 
به مقاوم سازی دارند

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش لرســتان گفــت: 
628 آموزشــگاه در اســتان نیــاز بــه مقاوم ســازی 

ــد. دارن
خدانظــر دریکونــد بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش بــدون کمک رســانه ها 
نمی توانــد رســالت خــود را بــه نحــو احســن انجــام دهــد، افــزود: آمــوزش 
ــدون اطالع رســانی  ــه اســت و ب ــه اقشــار جامع ــه هم ــق ب ــرورش متعل و پ
دقیــق و نهادینــه کــردن باورهــا، عمــال کار ایــن نهــاد بــه ســرمنزل مقصــود 

نخواهــد رســید.
وی بیــان کــرد: حــل برخــی از مســائل و مشــکالت در آمــوزش و پــرورش 
ــد و  ــک کن ــد کم ــتان نمی توان ــون اس ــم اکن ــد و ه ــا برنمی آی ــده م از عه
وزارت خانــه دســتش خالــی اســت. ایــن مســائل را بــا کمیســیون آمــوزش 

و تحقیقــات مجلــس مطــرح کردیــم تــا ردیــف اعتبــاری گرفتــه شــود.

مرکز نگهداری کودکان معتاد در 
زاهدان دیگر ظرفیت ندارد!

رییــس مرکــز توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیــاد 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس س
مراکــز نگهــداری بــرای کــودکان معتــاد بی خانمــان 
در کشــور وجــود دارد، گفــت: ایــن مراکــز در زاهــدان، خراســان شــمالی، تهــران 
و البــرز در حــال فعالیــت هســتند کــه در زاهــدان مرکــز دخترانــه ای نیــز در این 

خصــوص وجــود دارد.
ــرای دختــران و پســران معتــاد  براتی ســده ادامــه داد: در زاهــدان دو مرکــز ب
زیــر 1۸ ســال وجــود دارد کــه ظرفیــت آن تکمیــل شده اســت. ایــن کــودکان 
ــز  ــان مرک ــد در هم ــن ندارن ــرای رفت ــی ب ــون جای ــا چ ــده اند، ام ــان ش درم
نگهــداری می شــوند. براتی ســده در ادامــه گفــت: ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــا می گــذارد کــه آن هــم کافــی نیســت،  ــار م ــارات را در اختی ــز فقــط اعتب نی
چــرا کــه میــزان اعتبــارات بــا توجــه بــه حجــم مشــکالت و تقاضاهایــی کــه از 

ــد. ــت نمی کن ــود؛ کفای ــه می ش ــاده 16 ارائ ــز م ــرای مرک ــتان ها ب اس

خبرزاهدانلرستان
پیشــگیری  معــاون 
اعتیــاد  درمــان  و 
ســازمان بهزیســتی 
اجــرای  از  کشــور 
ــرای  ــدار ب ــان م ــرح دادگاه درم ــی ط آزمایش
ــتان  ــر در 6 اس ــادان متجاه ــاماندهی معت س
کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن طرح در اســتان 
ــالن  ــزد، گی ــن ، ی ــرز، قزوی ــران، الب ــای ته ه
ــی شــود. ــرا م و سیســتان و بلوچســتان اج

ــرای  ــرح ب ــن ط ــزود: در ای ــژوه اف ــن پ روش
درمــان و کاهــش آســیب معتــادان متجاهــراز 
 Drugcourt ›الگــوی ›دادگاه درمــان مــدار
اســتفاده مــی شــود کــه در اجــرای آن ، اصــل 
بــر تــرک و توانمندســازی همزمــان گذاشــته 
شــده اســت.وی ادامــه داد: ســپس معتــادان 

ــش  ــه بخ ــده ب ــایی ش ــان شناس ــی خانم ب
ارجــاع  بهزیســتی  هــای مختلــف مراکــز 
داده مــی شــوند تــا الگــوی درمــان آنــان در 
مراکــز اقامتــی ، ســرپایی و کاهــش آســیب 
ــای  ــت ه ــن مراقب ــود. همچنی ــری ش ، پیگی
بعــد از درمــان نیــز پیگیــری خواهــد شــد.وی 
ــت  ــام مدیری ــول نظ ــرح تح ــادآور شــد: ط ی
ــی  ــان )ب ــی خانم ــادان ب ــاماندهی معت و س
ســرپناه و متجاهــر( ، مصوبــه ســتاد مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر، شــورای اجتماعــی کشــور و 
کمیتــه ملــی کنتــرل و کاهــش اعتیــاد قــوه 
قضائیــه را دارد و بــا مشــارکت مســتقیم 
بــا مــواد  قــوه قضاییــه ، ســتاد مبــارزه 
مخــدر ، وزارت کشــور و وزارت بهداشــت اجــرا 

می شــود.

راه اندازی دادگاه درمان مدار 
در 6 استان



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1036 | یکشنبه 21 آبان 1396 034-32117852

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
سیاسی

رنا
:ای

س
عک

الیحــه بودجه ســال 1397 کل کشــور در 
ــرای بررســی  حالــی در هفتــه جــاری ب
قــرار  دولــت  هیــات  کار  دســتور  در 
می گیــرد کــه بــه گفتــه محمدباقــر 
ــوری و  ــس جمه ــاون ریی ــت مع نوبخ
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه، 

ایــن الیحــه بــر تخصیــص بودجــه 
ــتگاه ها  ــای دس ــه ج ــا ب ــتان ه ــه اس ب
محمدباقــر  گفتــه  بــه  دارد.  تاکیــد 
هیــات  دولــت،  ســخنگوی  نوبخــت 
وزیــران ار هفتــه جــاری بررســی پیــش 
نویــس الیحــه بودجــه ســال 1397 کل 

کشــور را آغــاز مــی کنــد و ایــن الیحــه 
تــا 15 آذر مــاه بــه مجلــس تقدیــم 

ــود. ــی ش م
حــال  عیــن  در  دولــت  ســخنگوی 
بیــان مــی کنــد کــه امســال 15 آذرمــاه 
امــا دولــت  تعطیــل رســمی اســت 
ــس  ــه مجل ــر روزی ک ــی دارد ه آمادگ
ــه  ــد الیح ــن کن ــالمی تعیی ــورای اس ش

ــود. ــم ش تقدی
هیــات  ســخنگوی  نعمتــی  بهــروز 
رییســه مجلــس شــورای اســالمی نیــز 
در خصــوص زمــان ارایــه الیحــه بودجــه 

ســال 1397 کل کشــور بــه مجلــس 
ــده  ــام ش ــرات انج ــق مذاک ــت: طب گف
بــا دولــت، الیحــه بودجــه ســال آینــده 
در جلســه علنــی روز یکشــنبه 19 آذر 
مــاه توســط رییــس جمهــوری تقدیــم 
مجلــس شــورای اســالمی مــی شــود.

ــه  ــاه ب ــم آذر م ــزود: روز پانزده وی اف
مناســبت والدت حضرت رســول)ص( و 
امــام جعفرصــادق)ع( تعطیــل رســمی 
اســت، از ایــن رو الیحــه بودجــه ســال 
1397 بــا چنــد روز تاخیــر بــه مجلــس 

ارایــه مــی  شــود.

بعـد از سـال ها کـش و قـوس در مـورد عرضـه قلیـان در 
رسـتوران ها و مکان هـای عمومـی باالخـره  ارائـه قلیـان در 

رسـتوران هـا ممنـوع  شـد .
سـال ها اسـت کـه عرضـه قلیـان در چایخانه هـای سـنتی 
بـه یکـی از پذیرایی هـای معمـول و البتـه تفریـح جوانـان 
و بسـیاری از خانواده هـا تبدیل شـده اسـت و حـال مـردان 
قانـون سـعی دارنـد تـا بـا بهره گیـری از قـوه قهریـه ایـن 
مشـکل تنیـده شـده در افکار عمومـی را بگشـایند حال این 
کـه چـه مقـدار ایـن روش می توانـد مفیـد واقع شـود جای 

سـوال دارد.
بـا ورود دولـت نهـم و تصویـب قانـون ممنوعیت اسـتعمال 
دخانیـات در اماکـن عمومی این موضـوع داغ به عرصه های 
سیاسـت کشـیده شـد تا اينكـه در پاييـز 1390 و در نیمه راه 
عمـر دولـت دهـم بـا مصوبه هیـات دولـت دوبـاره به صورت 
رسـمی و در برابـر بهـت ناظران، اسـتعمال آن در قهوه خانه ها 

و رسـتوران های سـنتي و دیگـر اماكـن عمومی آزاد شـد.

قانون در این مورد چه می گوید؟
قانـون جامـع کنتـرل و مبـارزه ملـی بـا دخانیـات مصـوب 
1385 و آیین نامـه اجرایـی قانـون مذکـور مهمتریـن منبـع 

قانونی در این خصوص اسـت. بر اسـاس این قانون،عرضه 
مـواد دخانـی در اماکـن عمومـی ممنوع اسـت. تـا اینجای 
قانـون روشـن و شـفاف اسـت و بـر ضـرورت مبـارزه بـا 
جایـی  از  مشـکل  اسـت.اما  تاکیـد کـرده  دخانـی  مـواد 
شـروع می شـود کـه تعریـف »مـکان عمومـی« بـه موجب 
آیین نامـه ای اسـت کـه در هیات دولت تصویب می شـد. در 
ابتـدا بنـد 8 مـاده 1 آیین نامـه اجرایـی قانـون، قهوه خانه ها 
را در زمـره اماکـن عمومـی قلمداد کـرد اما هیـات دولت در 
مصوبـات مختلفـی، قهوه خانه ها را از شـمول اماکن عمومی 
خـارج کـرد و بنابرایـن مجوز عرضـه قلیـان در قهوه خانه ها را 
صـادر کـرد. امـا کار بـه همین جـا ختم نشـد.هیات عمومی 
دیـوان عدالـت اداری بـا صدور حکمی، ضمـن ابطال مصوبه 
دولـت مبنـی بـر خـروج قهوه خانه هـا از فهرسـت اماکـن 
عمومـی، تاکیـد کـرد: نظـر به ایـن کـه مطابق قانـون جامع 
کنتـرل و مبـارزه ملـی بـا دخانیـات مصـوب 1385 عرضـه 
مـواد دخانـی در اماکـن عمومـی ممنوع اسـت و بـه موجب 
مـاده 18 قانـون مزبور، تصویـب آیین نامه اجرایـی قانون به 
عهـده هیـأت وزیـران محـول شـده و در آیین نامـه اجرایـی 
آن بیـن توتـون و تنباکـوی اسـانس دار و فاقـد اسـانس 
تفـاوت و تفکیکـی لحاظ نشـده اسـت بنابراین نامه شـماره 
160101/1/11 مـورخ 1386/12/7 وزیـر وقـت کشـور مبنی بر 
مجـاز بـودن ارائـه قلیـان در قهوه خانه هـا و ممنوعیت عرضه  
قلیـان صرفـًا بـا توتون هـای اسـانس دار بـه دلیـل ایـن کـه 
عرضـه قلیـان در قهوه خانه هـا بـا هـر نـوع توتـون و تنباکـو 

توسـط قانونگذار منع شـده اسـت، به ابطال آن حکم صادر 
می شـود.اما پـس از مدت هـا باالخـره رای نهایی صادر شـد  
و بـه گفتـه رییـس اتحادیـه دارنـدگان رسـتوران و سـلف 
محسـوب  تخلـف  رسـتوران ها  در  قلیـان  ارائـه  سـرویس 
می شـود و قطعـا اگر رسـتورانی نسـبت به ارائـه قلیان عمل 
کنـد، پلمـب خواهـد شد.سـید علـی اصغـر میرابراهیمـی 
اظهـار کـرد: طبـق قوانیـن موجـود رسـتوران ها اجـازه ارائـه 
قلیـان ندارنـد و اگـر چنیـن اتفاقـی رخ دهـد، قطعا بـا آنها 
برخـورد خواهـد شـد.حال آن این تصمیم چـه میزان عملی 
باشـد و چـه مقـدار موثـر سـوال هایی اسـت کـه با گذشـت 

مشـخص خواهد شـد.

الیحهبودجهسال97
درچندقدمیمجلس

سخنگوی وزارت امور خارجه

وزیر خارجه سعودی به دنبال 

انحراف افکار عمومی است

 سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در واکنـش بـه سـخنان عـادل الجبیـر وزیـر امـور 
خارجـه عربسـتان سـعودی در گفـت وگـو بـا یـک شـبکه تلویزیونـی تاکیـد کرد: 
فرافکنـی هـا و سیاسـت هـای ناپختـه و تفرقـه افکنانـه سـعودی ها آثـار مخرب 
و زیانبـاری بـرای کل منطقـه بـه دنبـال دارد. بهرام قاسـمی ایـن اظهـارات را ادامه 
سـخنان بـی پایـه و اسـاس و بـی منطـق قبلـی، کالمی سـخیف و توهیـن آمیز 

دانست. 
وی افـزود: وزیـر خارجه دولت سـعودی بـا وارونه جلوه دادن همـه حقایق، تالش 
بـی ثمـر و بیهـوده ای کـه بـار هـا تکـرار و تجربـه کـرده اسـت را بـکار می بنـدد تا 
شـاید افکار عمومی را از اقدامات بی ثبات سـاز عربسـتان در منطقه، به مسـیری 

دیگر منحـرف کند. 
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی ادامـه داد: حـال آن کـه اکنـون دولت هـا و ملت 
هـای منطقـه بـه خوبـی شـاهد ایـن سیاسـت هـای تفرقـه افکنانـه سـعودی ها 
هسـتند کـه ایـن بار پـس از خلیج فـارس و یمن، میل بـه لبنان و ایجـاد ناآرامی 

در ایـن کشـور دارد. 
قاسـمی با رد کامل ادعاهای این مقام سـعودی، به جنایات جنگی افسارگسیخته 
سـعودی هـا در یمـن اشـاره و اظهار کرد: سـعودی هـا فرافکنی را بـه باالترین حد 
خـود رسـانده انـد و درحالی که خود مهد تفکـر افراطی گری و مظهر عینی اقدامات 
تروریسـتی و دخالـت آشـکار در امـور دیگر کشـور های منطقه هسـتند، دیگران را 
بـا دروغ و دغـل به حمایت از تروریسـم متهم می کننـد. وی همچنین به تحوالت 
روزهـای اخیـر در منطقـه اشـاره و خاط نشـان کـرد: درحالی که جمهوری اسـالمی 
ایـران طـی سـالیان بسـیار از هیچ تالشـی برای کمک بـه ثبات، امنیـت و آرامش 

در سـطح بین المللی و منطقه ای دریغ نکرده اسـت.

استعمال مخفیانه نتیجه قلقلقلیانهاازنافرستورانهابریدهشد
برخورد سلبی با عرضه قلیان

امــا در ایــن مــورد نماینــدگان مجلــس 
نظــرات متفــاوت و بازتــری داشــته و به این 
ــد.  ــگاه می کنن ــه طــرز دیگــری ن مســاله  ب
ــت  ــیون بهداش ــو کمیس ــزه عض ــد حم احم
می گویدممنوعیــت  مجلــس  درمــان  و 
ــه  ــه خان ــتعمال آن را ب ــان س ــه قلی عرض
هــا مــی کشــاند و کمــا اینکــه برخوردهــای 
ســلبی بــرای  مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــز 

ــت. ــداده اس ــواب ن ج

 یکی از رانندگان شـرکت های تاکسـی اینترنتی از تالش برای 
ایجـاد یک تشـکل صنفـی و ثبـت رسـمی آن در وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی خبـر داد.وی اظهـار داشـت: رانندگانـی در 
بسـتر اینترنـت خدمـات حمـل و نقـل شـهری ارایه مـی کنند، 
بـه یک تشـکل تخصصـی نیازدارند تا بتوانند مشـکالت صنفی 
خـود را پیگیـری کنند.وی توضیح داد: هفته گذشـته بـه وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی برای ایجاد تشـکل صنفی مراجعه 

کردیـم امـا هنـوز نتوانسـته ایم به نتایـج مطلوبی برسـیم. وی 
کـه در یکی از شـرکت های تاکسـی اینترنی فعالیـت می کند، 
افـزود: در نامـه ای که به مسـئول واحد تشـکل هـای کارگری و 
کارفرمایـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی ارسـال کرده ایم، 
با اسـتناد به ماده 2 قانون کار در راسـتای احقاق حقوق شـرعی 
و قانونـی اعضـای صنـف، انجمـن صنفـی کارگـری بـرای ایـن 

دسـته از راننـدگان اینترنتی ایجاد شـود.

معــاون وزیــر کشــاورزی ضمــن عذرخواهــی از گنــدم کاران 
آنهــا،  مطالبــات  باقی مانــده  پرداخــت  در  تاخیــر  بابــت 
بــا اســناد خزانــه دو هــزارو700 میلیــارد  اعــالم کــرد: 
قــرار  جهــاد کشــاورزی  وزارت  اختیــار  در  تومانــی کــه 
ــات  ــده مطالب ــاه باقی مان ــان م ــان آب ــا پای ــت ت ــه اس گرفت

می کنیــم. پرداخــت  را  گنــدم کاران 
 در فصــل زراعــی ســال گذشــته هشــت میلیــون و 900 هــزار 

ــارد  ــزار و 600 میلی ــر 11 ه ــغ ب ــی بال ــه ارزش ــدم ب ــن گن ت
ــداری شــده اســت کــه  تومــان از کشــاورزان گندمــکار خری
بــه گفتــه یــزدان ســیف، مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی 
ــون  ــه، تاکن ــن پرداخت هــای صــورت گرفت ــا آخری دولتــی ب
هشــت هــزار و 800 میلیــارد تومــان بــه حســاب گنــدم کاران 
واریــز شــده و حــدود دو هــزار و 700 میلیــارد تومــان دیگــر 

ــت. ــده اس ــز باقی مان نی

رانندگانتاکسیهایاینترنتیتشکلصنفی
تاسیسمیکنند

وعده۱0روزهوزارتکشاورزیبرایپرداخت
کاملپولگندمکاران

سقوط یک فرونده جنگنده سوخو 22 در استان فارس
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطالعیه ای  اعالم کرد:ساعت 8 صبح روز 

گذشته  یک فروند هواپیمای جنگنده سوخو 22 متعلق به این نیرو  که در حال 
انجام تمرینات رزمی در استان فارس بود ،دچار سانحه شد و سقوط کرد.در  این 

حادثه خلبان جنگنده به شهادت رسید.

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه:139604019063000221.1

ــا  ــد محمدرض ــادی فرزن ــر فره ــه امی ــیله ب بدینوس

کالســه  پرونــده  بدهــکار   3051382248: ملــی  شــماره  بــه 

139604019063000221.1 کــه برابــر گــزارش مامــور ابــالغ شــناخته 

ــه  ــادره ب ــک ص ــر چ ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای نگردی

ــغ 110.000.000 لاير  ــت مبل ــک مل ــده بان ــماره 912766.31 عه ش

بــه بانــک ملــت بدهــکار میباشــید کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه 

ــه نمــوده پــس از تشــریفات  بســتانکار درخواســت صــدور اجرائی

ــرح  ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادرو بکالس ــه ص ــی اجرائی قانون

مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 ائیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد  

ــی  ــن اگه ــخ انتشــار ای ــه از تاری ــردد ک ــالغ میگ رســمی بشــما اب

کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در 

روزنامــه چــاپ و منتشــر میگــردد و ظــرف مــدت  ده روز نســبت 

ــدون  ــورت  ب ــر اینص ــدام و در غی ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ب

ــه  ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ ــار آگه انتش

ــف3387  شــما تعقیــب خواهــد شــد.م ال

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه:139604019063000227.1

بدینوســیله بــه احســان فرحــی فرزنــد محمــد 
بــه شــماره ملــی :3052166301 بدهــکار پرونــده کالســه 
ــالغ  ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب 139604019063000227.1 ک
ــک  ــر چ ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ش
ــغ  ــت مبل ــک مل ــده بان ــماره 717149.34 عه ــه ش ــادره ب ص
ــه  ــید ک ــکار میباش ــت بده ــک مل ــه بان 1.450.000.000 لاير ب
ــدور  ــت ص ــتانکار درخواس ــه بس ــت وج ــدم پرداخ ــر ع براث
اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفاتت قانونــی اجرائیــه صــادرو 
بکالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق 
ــاد اســناد  رســمی بشــما  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده 18 ائی م
ابــالغ میگــردد کــه از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه 
ــه  چــاپ و منتشــر میگــردد و ظــرف مــدت ده روز نســبت ب
ــدون  ــورت  ب ــر اینص ــدام و در غی ــود اق ــی خ ــت بده پرداخ
ــررات  ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ ــار آگه انتش

ــف 3389 ــد شــد.م ال ــب خواه ــه شــما تعقی علی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــم  ــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائ ــالغ وق ــي اب آگه

ــی ــد عل ــی فرزن ــه آقــاي شــجاع زیــن الدین ب
ــت  ــه طرفی ــتي ب ــژاد دادخواس ــی ن ــم رئیس ــاي ابراهی ــان آق  خواه
ــه خواســته تقاضــای  ــد علــی ب ــده آقــاي شــجاع الدینــی فرزن خوان
پرایــد  ســواری   65 ایــران   66 ص   599 فــک  حکــم  صــدور 
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک مط
)حقوقــی(  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه   9609983423100560
رســیدگی  وقــت  و  ثبــت  جیرفــت  شهرســتان  دادگســتري 
1396/10/09 ســاعت 08:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
ــده و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت  ــودن خوان المــکان ب
در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف 
ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه ــاه پــس از تاری ــك م ي
ــی دادخواســت و  ــود، نســخه ثان ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
ضمائــم دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاہ 

حاضرگــردد.
مدیــر دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی( دادگســتری 

ــالنی ــواد ارس ــرف – ج ــتان جی شهرس

آگهی حصر وراثت
دارای  حیــدر  فرزنــد  صادقــی  عیســی  آقــای 
شــماره  دادخواســت  بشــرح   131 شناســنامه 
ــادروان  ــح داده ش ــورخ 17/08/96 توضی 9609983891200292 م
مســعود صادقــی فرزنــد عیســی بشناســنامه 6080070200 در 
تاریــخ 25/07/1396 در شــهر منوجــان فــوت شــده و وراثــت 

از: عبارتنــد  الفــوت وی  منحصــر حیــن 
1- کنیــز زارعــی فرزنــد حســین ش ش 802 ت ت 01/10/1343 

ش م 6089530999)مــادر متوفــی(
2- عیســی صادقــی فرزنــد حیــدر ش ش 131 ت ت 01/01/1342 

ش م 3421748624)پــدر متوفی(
ــی  ــار محل ــای کثیراالنتش ــت در روزنامه ه ــک نوب ــب ی ــذا مرات ل
ــه ای  ــا وصیتنام ــراض دارد ی ــی میشــود چنانچــه کســی اعت آگه
از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر 
آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر 
خواهــد شــد و هــر وصیتنامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از 
ــار ســاقط اســت.م الــف/49  ــراز شــود از درجــه اعتب ایــن موعــد اب

دفتر شــورای حل اختالف شماره دوم شهرستان منوجان.

کاغذ اخبار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ

رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان 
منوجـان از دسـتگیری شـکارچی غیرمجـاز آهـو 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد. بـه گـزارش گفتار نو  
سـلمان کرمـی اظهار کـرد: هفته گذشـته از طریق 

همیاران محیط زیسـت متوجه شـدیم، شکارچی 
غیرمجـاز یـک آهـو را بـا اسـلحه شـکاری مـورد 
اصابـت گلولـه قـرار داده و آهـو بـا وجـود زخمـی 
شـدن فـرار کرده اسـت. وی ادامه داد: شـکارچی 

غیرمجـاز بـرای پیـدا کـردن آهـوی زخمـی بـه 
عرصـه هـای طبیعـی شهرسـتان منوجان)محـل 
جهـت  مامـوران  و  بـود  مراجعـه کـرده  شـکار( 
برخـورد قانونـی با شـکارچی غیرمجـاز وارد عمل 
شـده و  وی پـس از تمـرد و درگیـری بـا محیط 
بانان دستگیر شـد.رییس اداره حفاظت محیط 
زیسـت منوجـان ادامـه داد: محیـط بانـان بـه 
جسـت و جـو در منطقـه پرداختـه و پـس از 

مدتـی الشـه آهـو را پیـدا کردنـد.

شکارچیغیرمجازآهودرمنوجان
دستگیرشد

مدیر عامل مجمع خیرین سالمت شهرستان سیرجان گفت: بیماران لب شکری توسط 
مجمع خیرین سالمت شهرستان سیرجان درمان می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، یدهللا قربانی گفت با توجه به اینکه بیماران لب شکری توسط 
مجمع خیرین سالمت شهرستان درمان می شوند برای ورود تیم پزشکی متخصص درمان 
این بیماری از تهران با کمک خیران سیرجانی هماهنگی های الزم انجام شده است.

اشتغالپایداررویکردمدیریتی
صنعتمسکرمان

ساالنه حدود 63 میلیون تن مواد معدنی در استان کرمان استخراج می شود

معــدن مــس سرچشــمه یکــی از بزرگتریــن مجتمع هــای 
ــن  ــده و بزرگ تری ــوب ش ــان محس ــی جه ــی معدن صنعت
ــدی  ــای تولی ــت و بخش ه ــران اس ــس ای ــده م تولیدکنن
ــظ،  ــدن، تغلی ــارت از مع ــمه عب ــس سرچش ــع م مجتم
ذوب، پاالیشــگاه و ریخته گری هــا و لیچینــگ اســت. 

ــان  ــاز جه ــادن روب ــن مع ــی از بزرگتری ــدن یک ــن مع ای
بــه شــمار مــی رود و ذخیــره زمین شناســی آن، بالــغ بــر 
ــا  ــولفوری ب ــنگ س ــن س ــون ت ــارد و 200 میلی ــک میلی ی
عیــار متوســط هفــت دهــم درصــد بــرآورد شــده  اســت. 
ســاالنه حــدود 63 میلیــون تــن مــواد معدنــی در 
ــد  ــه 21 درص ــود ک ــی ش ــتخراج م ــان اس ــتان کرم اس
اســتخراج کل کشــور را در بــر مــی گیــرد و همچنیــن 
42 نــوع مــاده معدنــی از 380 معــدن ایــن اســتان 
ــال  ــن، زغ ــنگ آه ــس، س ــه م ــود ک ــی ش ــتخراج م اس
ــی  ــواد معدن ــه م ــوم از جمل ــت و تیتانی ــنگ، کرومی س

ــت.  ــتان اس ــن اس ــاخص ای ش

بهــای جانــوران  بــر اســاس نــرخ جدیــد 
وحشــی بــه لحــاظ مطالبــه ضــرر و زیــان 
قابــل  جریمــه  زیســت،  محیــط  بــه  وارده 
پرداخــت از بابــت صیــد و شــکار غیرمجــاز 
هــر یــک آهــو معــادل یکصــد میلیــون ریــال 
ــن  ــد ای ــم بای ــه مته ــت ک ــده اس ــن ش تعیی

ــد. ــز کن ــت واری ــاب دول ــه حس ــغ را ب مبل

رویکـرد مدیریتـی حاکـم بـر صنعت مس 
منطقـه کرمـان بـا نـگاه اولویت بخشـی به 
اشـتغال پایـدار بر سـوددهی محـض، این 
حـوزه را متفـاوت از رویـه دیگـر صنایع ، به 
پشـتوانه ای مطئمن و اثربخش برای خلق 
و در عیـن حـال صیانـت از فرصـت هـای 
شـغلی جدیـد و پایـدار در اسـتان کرمـان 

تبدیـل کرده اسـت.
ایـن نگاه مدبرانـه حاکم مبنی بـر پذیرش 
مسـئولیت اجتماعـی و پیوسـت فرهنگـی 
واقعـی در ایـن حـوزه صنعتـی و معدنـی 
ایـن  اسـت کـه کارگـزاران  موجـب شـده 
صنعت با صیانت از اشـتغال پایـدار 16هزار 
مهنـدس ، کارشـناس ، کارمنـد و کارگـر در 
فـراز و نشـیب هـای پیـش آمـده ناشـی 
از سیاسـتهای متغییـر اقتصـاد جهانـی و 
منطقـه ای همـواره بـه تقویـت و ایجـاد 
روحیـه نشـاط بخشـی در مقابلـه بـا غـول 

بیـکاری کمـک کننـد . 
البته ایـن نگاه متفـاوت مدیریتی حاکم 
بـر ایـن حـوزه بدیـن معنـا نیسـت کـه 

مدیـران ایـن مجموعه صنعتـی و معدنی 
از سـوددهی منطقـی و درآمدزایـی الزم 
کـه تضمینـی بـرای آینـده اسـت غافـل 
شـده باشـند، بلکـه چرخاندن چـرخ این 
صنعـت در دوران تحریـم کـه برخـی از 
نقـاط  اقصـی  در  را  تولیـدی  واحدهـای 
تعطیـل و یـا در آسـتانه تعطیلی و اخراج 
و یـا بازخریـد اجبـاری کارگران قـرار داده 
بـود، خـود حکایـت از کارآمـدی و بنیـه 
جهـادی حاکـم در مدیریـت مـس ایران 

و منطقـه کرمـان دارد . 
بـه گفتـه مدیـر مـس منطقـه کرمـان از 
ایـن  درآمـد حاصـل فـروش و صـادرات 
صنعـت سـاالنه حـدود 800 میلیـارد تومان 
جملـه  از  مـس  قانونـی  پرداختی هـای 
عـوارض آالیندگی و ارزش افـزوده و حقوق 
دولتـی و مالیـات مـی باشـد کـه در جهت 
تقویـت زیرسـاخت هـای عمرانی کشـور و 

کرمـان بـه مصـرف مـی رسـد. 
محمد حسـنی با اشـاره به اینکه عوارض 
دولتـی 140 میلیارد تومان سـال گذشـته 

از سـوی مـس پرداخـت شـد و امسـال 
ایـن رقم بـه 160 میلیارد تومـان افزایش 
یافـت، اظهـار کرد: سـال گذشـته مالیات 
میلیـارد   190 مـس  شـرکت  درآمـد  بـر 
تومـان، عـوارض آالیندگـی، 46 میلیـارد 
تومـان و مالیـات بـر ارزش افـزوده 250 

میلیـارد تومـان پرداخت شـد. 
حسـنی در خصـوص حمایـت از برنامه 
سـال  گفـت:  هـم  اجتماعـی  هـای 
از شـهر  تومـان  گذشـته 220 میلیـارد 
سـاخت  هزینـه  رفسـنجان  تـا  بابـک 

پرداخـت کردیـم.  جـاده شـد کـه 
مدیـر منطقـه مـس کرمـان گفـت: شـروع 
در  کشـور  در  مـس  معدنـی  فعالیتهـای 
دهـه 50 از مـس سرچشـمه بـود کـه در 
دنیـا ذخیـره ارزشـمندی دارد و بیـش از 
40 سـال از عمـر ایـن شـرکت مـی گـذرد 
کـه در ایـن مـدت، شـرکت دوران پسـتی 
و بلنـدی زیـادی را طـی کـرده و سـختی 
هایـی را کارکنـان اولیـه متحمـل شـدند تا 
ایـن شـرکت پـا گرفتـه و بـه دسـت نسـل 

بعدی رسـیده و وظیفه نسل امروز و بعدی 
صیانـت از ایـن منابـع خـدادادی اسـت. 

پایـدار  توسـعه  هـای  مولفـه  بـه  وی 
اشـاره و بیـان کـرد: عـالوه بـر معـادن 
همچـون  دیگـری  هـای  سـرمایه 
نیروهـای انسـانی در قالـب 16 هزار نفر 
در اسـتان مشـغولند و از ایـن نیـروی 
انسـانی در راسـتای صیانـت از انرژی و 
منابـع و محیـط زیسـت بایـد اسـتفاده 
کنیـم تـا توسـعه پایـدار بـه وجـود آید 
زیـرا غفلـت از سـرمایه هـای انسـانی ، 
دارایـی ها و غیـره، تولید پایـدار را نمی 

توانـد تضمیـن کنـد. 
حسـنی گفـت: سـاالنه یـک هـزار میلیـارد 
تومـان حقـوق بـه 16 هـزار نفـر کارمنـدان 
معـادن مس اسـتان کرمان اعطا می شـود 
هزینـه شـدن ایـن پـول موجب می شـود 

چرخـه اقتصـادی کشـور بچرخد. 
مدیـر مـس منطقـه کرمـان بیـان کـرد: 
هـای  شـرکت  در  شـده  تمـام  قیمـت 
تولیـدی مـس در شـیلی باالتـر از ایران 
اسـت در ایـران در سـال 94 ایـن قیمت 
پارسـال  بـوده کـه  دالر   4300 از  بیـش 

بیـش از 5 هـزار دالر بـوده اسـت. 
وی خاطرنشـان کـرد: میـزان تولیـد مـس 

44 تـن بـه ازای هر نفر نیرو در کشـورهای 
خارجـی اسـت ایـن در حالـی اسـت که در 
ایـران میـزان تولیـد مـس 14 تن بـه ازای 

هـر نفر اسـت. 
نیـروی کارمـان  تعـداد  اضافـه کـرد:  وی 
بیـش از نیاز اسـت و این موضـوع، قیمت 

تمـام شـده مـا را افزایـش داده اسـت. 
حسـنی عنـوان کـرد: منطقـه کرمان بـا 16 
هـزار نفـر نیـرو اداره مـی شـود و اگـر مـی 
پیـش  جهانـی  اسـتاندارد  بـا  خواسـتیم 
رویـم، بایـد 8 هـزار نیـرو داشـته باشـیم. 
اسـتان کرمـان 80 درصـد معـادن مـس و 
بیـش از 40 درصـد معـادن سـنگ آهـن 
مقولـه  دو  ایـن  کـه  داراسـت  را  کشـور 
پتانسـیلی اسـت که می تواند در راسـتای 
توسـعه اقتصادی فعالیت داشـته باشـند. 
سـاالنه حدود 63 میلیون تن مواد معدنی 
در اسـتان کرمـان اسـتخراج مـی شـود که 
21 درصـد اسـتخراج کل کشـور را در بر می 
گیـرد و همچنیـن 42 نـوع مـاده معدنـی 
از 380 معـدن ایـن اسـتان اسـتخراج می 
شـود کـه مس، سـنگ آهن، زغال سـنگ، 
کرومیـت و تیتانیوم از جملـه مواد معدنی 

شـاخص این اسـتان است.  

مشاور وزیر و مسئول امور 
فرهنگی وزارت نیرو از 

مدیرعامل شرکت آبفا تقدیر کرد 
حجـت االسـالم علـی یـزدان پرسـت مشـاور 
نیـرو  وزارت  فرهنگـی  امـور  مسـئول  و  وزیـر 
بـا اهـداء لـوح تقدیـر از زحمـات مدیرعامـل 
شـرکت آبفا و رییس انسـجام بخشـی اسـتان 
کرمان در برگزاری جلسـات انسـجام بخشـی با 

مدیـران تقدیـر کـرد.

بیش از 100 فقره انشعاب 
غیر مجاز در ریگان به مجاز 

تبدیل شد
طـی هفـت مـاه نخسـت سـال جـاری ،102 
فقـره انشـعاب غیرمجـاز به مجاز تبدیل شـد.

حسـین پیدایـش مدیـر امـور آب و فاضـالب 
سـال  ابتـدای  از  گفـت:  ریـگان  شهرسـتان 
جـاری تـا پایـان مهر مـاه 253 فقه اشـنعاب 
غیر مجازدر این شهرسـتان شناسـایی شـدکه 
از ایـن تعـداد 102 فقـره تبدیـل بـه مجـاز و 
151 فقـره قطـع و جمـع آوری شـد.پیدایش 
در ادامـه بیـان داشـت: سـاالنه بخـش زیادی 
از آب شـرب تولیـدی از طریـق انشـعاب های 
غیرمجـاز بـه هـدر مـی رود.وی بـا  اشـاره بـه 
اینکـه نـوع نگاه بـه مقوله آب و شـیوه تامین 
ایـن کاالی با ارزش بایـد تغییر کند ادامه داد: 
شـهروندان بایـد بدانند که آب شـرب با صرف 
هزینه هـای بـاال و زحمـات فـراوان بـه دسـت 
آن هـا می رسـد و بـه همیـن دلیـل اسـراف و 
هـدر دادن ایـن کاالی بـا ارزش بـه هیچ وجه 

قابـل قبول نیسـت.

30درصد از آبیاری فضای 
سبز شهرداری کوهبنان
از آب شرب تفکیک شد

بـا همـکاری امـور اب کوهبنـان و شـهرداری، 
30 درصـد از آبیـاری فضـای سـبز شـهرداری 
کوهبنـان از آب شـرب تفکیـک شد.حسـین 
شهرسـتان  فاضـالب  و  آب  امـور  مدیـر  زاده 
کوهبنـان بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه جـدا 
سـازی شـبکه آب شـرب از آبیاری فضای سبز 
تاثیـر بسـیاری در مدیریـت مصـرف صحیـح 
آب دارد و تدبیـری در جهـت حفـظ منابـع آبی 
اسـت افـزود: بـا همـکاری امـور اب کوهبنـان 
و شـهرداری ایـن شـهر 2000 متـر لولـه پلـی 
اتیلـن90  جهـت تفکیـک و جداسـازی شـبکه 
فضای سـبز شـهرداری از اب شـرب حد فاصل 
میـدان انقـالب تا میدان شـهدا  اجرا شـد.وی 
آبیـاری  از  درصـد  درحـال حاضـر 30  افـزود: 
و  تفکیـک شـده  از آب شـرب  فضـای سـبز 

عملیـات جداسـازی همچنـان ادامـه دارد.

آبفا

مدال طال برای
ژیمناستیک کار کرمانی 

مهــدی عطایــی ژیمناســتیک کار کرمانــی در 
ــدال  ــب م ــور صاح ــی کش ــای قهرمان رقابت ه

طــال شــد.
ــه  ــان ب ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــان،  ــتان کرم ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــط عموم ــل از رواب نق
 80 بــا حضــور  رقابت هــای ژیمناســتیک هنــری قهرمانــی کشــور 
ــه مــدت  ــان ب ــان و 63 ورزشــکار در رده جوان ورزشــکار در رده نوجوان

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــه میزبان دو روز ب
در پایــان ایــن دوره از رقابت هــا مهــدی عطایــی ژیمناســتیک کار 
ــود  ــال را از آن خ ــدال ط ــی م ــرکات زمین ــد در ح ــق ش ــی موف کرمان

ــد. کن
ــان  ــان و جوان ــور در رده نوجوان ــی کش ــتیک قهرمان ــابقات ژیمناس مس

طــی روزهــای 15 تــا 17 آبــان برگــزار شــد.

بخشدار مرکزی و معاون 
فرمانداری رفسنجان انتخاب شد 
مصطفــی بخشــی و علــی آرمــان بخشــدار 
رفســنجان  فرمانــدار  معــاون  و  مرکــزی 

شــدند.
ــار  ــوی علی ــی از س ــی حکم ــنبه ط ــح ش صب
بــه  بخشــی  مصطفــی  فرمانــداری  سرپرســت  اسکندری نســب 

عنــوان بخشــدار مرکــزی ایــن شــهر معرفــی شــد.
ــن  ــش از ای ــنجان،  وی پی ــارس از رفس ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر سیاســی  ــی و کارشــناس دفت ــط عموم ــوان سرپرســت رواب ــه عن ب

ــود. ــت ب ــغول فعالی ــنجان مش ــداری رفس فرمان
همچنیــن علــی آرمــان کــه بخشــدار مرکــزی بــود بــه عنــوان معــاون 

ــدار رفســنجان معرفــی شــد. عمــران و برنامه ریــزی فرمان
الزم بــه ذکــر اســت، صندلــی ســمت معاونــت عمــران و برنامه ریــزی 

فرمانــداری رفســنجان بیــش از یــک ســال خالــی بــود.

خبرسیاستورزش
هفتـه  بـا  همزمـان 
عامـل،  غیـر  پدافنـد 
اسـتان  گاز  شـرکت 
سـتاد  همـکاری  بـا 
مدیریت بحـران، فرمانـداری، جمعیت هالل احمر  
،آتش نشـانی شـهرداری کرمان ، مرکز بهداشـت ، 
فرماندهـی انتظامی ، سـپاه ثارا.. ، پلیـس راهور  و 
اورژانـس 115 یکـی از بزرگترین و تخصصی ترین 
مانـور های برگزار شـده در اسـتان را بـه نمایش در 
آورد.  محمـد علـی ودیعتـی مدیـر عامـل شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان هـدف از انجـام و برگـزاری این 
مانـور را افزایـش توانمنـدی ، آگاهـی ، هماهنگـی 
بین ادارات و سـازمانها ، شناسایی آمادگی ساختار 
مدیریتـی در هنـگام بروز حـوادث از جمله انفجار و 

آتـش نشـانی را برشـمرد و ادامـه داد در این مانور 
شـبیه سـازی عملیـات هـای مختلـف و برگـزاری 
و  امـداد گـران   ، نشـانان  آتـش  بـرای  مانورهـا 
مامـوران نیـروی انتظامـی بسـیار حائـز اهمیـت 
بـود چـرا کـه نقـش بسـزایی در بـاال بردن سـرعت 
عمـل و افزایـش کارایـی مامـوران وظیفه شـناس 
هـر بخشـی در زمـان عملیـات دارد .  مدیرعامـل 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان ضمن تاکیـد بر اهمیت 
و ضـرورت ایـن مانـور گفـت:  مانورها این حسـن 
را دارنـد کـه بـه صـورت عینـی حـوادث در آن هـا 
شـبیه سـازی شـود. حفظ وحـدت رویـه و رویکرد 
عملیاتـی دسـتگاه هـای اجرایی در جریـان مرتفع 
نمـودن نقاط ضعـف و ارتقاء نقاط قـوت نیروها در 
تمامـی مراحل امدادی مورد تحلیل و بررسـی قرار 

خواهـد گرفت . 

برگزاری مانور عملیات خرابکارانه بر روی 
خطوط گاز توسط شرکت گاز کرمان  
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بـا امضای یـک تفاهم نامـه همکاری 
ایـران و هلنـد شـناورهای پیشـرفته 
گـزارش  بـه  می سـازند.  فراسـاحل 
ایسـنا، ایـن قرارداد که میان شـرکت 
دامـن هلنـد و شـرکت کشتی سـازی 
ارونـدان شسـتا امضا شـده، بناسـت 
سـاخت  کارگاه  نزدیـک  آینـده  در 
ایـن شـناورها را در خرمشـهر فعـال 
کند.ایـن تفاهم نامـه کـه در حاشـیه 
نمایشـگاه یورو پـورت 2017 در هلند 
پـای  می توانـد  رسـیده،  امضـا  بـه 

یکـی از اصلی ترین کشـورهای فعال 
در حـوزه دریایی را به طور رسـمی به 
ایـران بـاز کند. ایـن شـرکت هلندی 
کـه در چند کشـور دنیا کارگاه رسـمی 
سـاخت شـناور دارد، از مـاه شـهریور 
امسـال که کارشناسـانش از موقعیت 
شـرکت های ایرانـی بازدیـد کرده انـد، 
فرآینـد تفاهـم بـرای سـاخت ایـن 
شـناورها را کلیـد زد تـا سـرانجام بـا 
تفاهم نامـه ای کـه بـه طـور همزمـان 
اسـتفاده حداکثـری از تـوان داخلی 

بـر  در  دنیـا  روز  فنـاوری  انتقـال  و 
خواهـد داشـت، بـه طور رسـمی وارد 
ایـران شـود. پـس از نهایـی شـدن 
برجـام  اجـرای  و  هسـته ای  توافـق 
ایـران توانسـت بـار دیگـر رابطه خود 
را بـا کشـورها و شـرکت های بـزرگ 
کشتی سـازی و خطوط کشـتیرانی از 
سـر بگیرنـد کـه برخـی از نتایـج آنها 
بین المللـی  الینرهـای  بازگشـت  بـه 
بـه آب هـای ایـران، خریـد تجهیزات 
اول  دسـت  شـرکت های  از  نویـن 
عقـد  و  تجهیـزات  ایـن  سـازنده 
شـناورهای  سـاخت  بـرای  قـرارداد 

مشـترک اختصـاص دارد.

شناورپیشرفتهباهمکاریهلند
ساختهمیشود

48 هزار هکتار به سطح 

گلخانه های کشور اضافه می شود 

معاون وزیر جهاد کشـاورزی از تولید 17 هزار هکتار پسـته ارگانیک در ایران خبر داد 
و گفت: 4۸ هزار هکتار به سـطح گلخانه های کشـور اضافه می شـود.

بـه گـزارش مهـر، محمـد علـی طهماسـبی، معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد 
کشـاورزی در نشسـت مشـترک هیـات تجـاری بلندپایـه اروپایـی و فعـاالن 
اقتصـادی ایرانـی در حـوزه کشـاورزی، صنایـع غذایـی و توسـعه روسـتایی که به 
میزبانـی اتـاق بازرگانـی تهـران در حـال برگـزاری اسـت، گفـت: در زنجیره پیش 
از تولیـد، نیـاز بـه سـرمایه گـذاری در زمینه بـذر و نهال اصالح شـده وجـود دارد و 
بایـد در حـوزه طیـور و دام نیـز همـکاری کافی با اتحادیـه اروپا صـورت گیرد. وی 
افـزود: در حـوزه تولیـد، نیـاز به سـرمایه گـذاری در زمینه کشـاورزی وجـود دارد و 
باید ماشـین ها و نهادهای کشـاورزی مثل کود، سـم و سـایر نهاده ها مورد توجه 
قـرار گیـرد؛ البتـه آبیاری تحت فشـار یا آبیـاری های نوین که امسـال دولت برای 
آن 3 هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه تخصیـص داده اسـت، قرار اسـت که سـاالنه 
200 هـزار هکتـار از اراضـی ایـران، تحت پوشـش آبیاری تحت فشـار قـرار گیرند.

بـه گفتـه طهماسـبی، ایران بـه خاطر کم آبـی و تنش های آبی، قرار اسـت که 4۸ 
هـزار هکتـار را به سـطح گلخانه های خود اضافـه کند، بنابراین کشـورهای اروپایی 
فعـال در ایـن حـوزه از جمله هلند و فرانسـه، می توانند در این زمینه وارد سـرمایه 
گـذاری شـوند.  وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه راههـای دسترسـی کـه در ایـران 
وجـود دارد، زمینـه هـای سـرمایه گـذاری خوبـی را می تـوان در این حوزه شـاهد 
بـود، البتـه مـی توان مرکـز تحقیقات خصوصی بـرای ورود ژن پالسـت گیاهی در 
ایـران ایجـاد شـود. ضمـن اینکـه در حـوزه پـس از تولیـد نیـز باید مکانیـزم های 
جـدی صـورت گیـرد، یعنی ماشـین های برداشـت، انبارهـای فنی، ماشـین های 
حمـل و نقـل نیـاز داریـم؛ بـه خصـوص اینکـه 50 میلیـون تـن میـوه و صیفی در 

ایـران تولیـد می شـود کـه زمینه مسـاعدی برای سـرمایه گذاری اسـت

تولید خودرو چینی
با هدف صادرات است 

ــاز  ــرکت خودروس ــک ش ــر ی مدی
تجــاری  شــرکای  از  و  چینــی 
ــودرو  ــازار خ ــرد: ب ــالم ک ــایپا اع س
ــه ای کــه عمــده تقاضــای  چیــن کامــال رقابتــی اســت بگون
را خودروهــای خارجــی تشــکیل مــی دهنــد و  مــردم 
تولیــدات خــودروی چیــن بیشــتر بــا هــدف صــادرات اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، شــرکت پــارس خــودرو از 2ســال پیــش 
خــودروی برلیانــس چیــن را در ایــران تولیــد مــی کنــد. ایــن 
ــا  ــق و توســعه مشــترک، ب ــام تحقی ــه انج شــرکت در زمین

ــکاری دارد. ــن هم ــس چی ــرکت برلیان ش

40 درصد کاهش صادرات 
پسته 

در  پسـته  صـادرات  کـه  حالـی  در 
نیمـه امسـال بـا کاهـش بیـش از 
40 درصـدی از نظـر وزنـی و ارزشـی 
مواجه شـده اسـت، وزارت کشـاورزی این روند نزولی را ناشی از 
صـادرات همـه محصول پارسـال اعالم کـرده و تاکیـد دارد که در 
نیمـه دوم امسـال رونـد صـادرات پسـته رو به رشـد خواهد بود. 
به گزارش ایسـنا، طی شـش ماهه نخسـت امسـال بیش از 21 
هـزار و 103 تـن پسـته بـه ارزشـی بالغ بـر 21۸ میلیـون و ۸37 
هـزار دالر بـه کشـورهای مختلـف صـادر شـده اسـت کـه 47.5 
درصـد از نظـر وزنـی و 42.66 از نظـر ارزشـی نسـبت بـه همین 

بـازه زمانـی در سـال گذشـته کاهـش داشـته اسـت.

50 سراتو در تاالر بورس 
شنبه 

اقتصــادی  بــه گــزارش گــروه 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در 
و  صنعتــی  محصــوالت  تــاالر 
ــورس )  روز شــنبه، 20  ــی ب معدن
آبــان مــاه( 50 دســتگاه خــودرو ســراتو و 100 تــن شــمش 

ــود. ــی ش ــه م ــز عرض روی نی
ــواع  ــن ان ــزار و 479 ت ــزارش، 64 ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب
قیــر، لــوب کات، گوگــرد، وکیــوم باتــوم، ســالپس واکــس، 
ــرآورده  ــاالر ف ــز در ت ــواد پلیمــری نی ــواد شــیمیایی و م م

هــای نفتــی و پتروشــیمی عرضــه مــی شــود.

افتتاح پروژه 5 میلیون 
تنی  گندله سازی

در  کرباســیان  مهــدی 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مایــن  
در  پروژه هــای  دربــاره  نیــوز 
کــرد:  اظهــار  انجــام  دســت 
ــد  ــک واح ــده نزدی ــادگان و در آین ــوالد ش ــون ف هم اکن
ســبز وار  فــوالد  و  نی ریــز  فــوالد  اســفنجی  آهــن  

شــد. خواهنــد  راه انــدازی 
وی بــا بیــان اینکــه چندیــن پــروژه بســیار بــزرگ نیــز 
ــی  ــون تن ــروژه 5 میلی ــت: پ ــت، گف ــتورکار اس در دس
ــود  ــی خ ــد آزمایش ــنگان تولی ــال در س ــازی ُاپ گندله س

ــود.  ــاح می ش ــه زودی افتت ــرده و ب ــاز ک را آغ

مسبورسخبر صادرات

طبق آمارهای رسـمی تا پایان شـش ماهه اول امسـال، افغانسـتان 
ششـمین بـازار بزرگ کاالهـای صادراتی ایران بوده اسـت.

به گزارش ایسـنا، در شـش ماه اول سـال جاری صادرات به کشـور 
افغانسـتان با رشـدی دو درصدی نسبت به سال گذشته، در مجموع 
5.۸ درصـد از کل صـادرات ارزشـی کشـور را به خـود اختصاص داده 
و بدیـن ترتیـب بالـغ بر یک میلیـارد و 199 میلیـون دالر کاال به این 
کشـور همسـایه صادر شـده اسـت. اما با توجه به نزدیکی دو کشور، 
فرهنگ مشـترک آنها و همچنین وضعیت افغانسـتان در صنعت و 

تولیـدات به نظر می رسـد ایـران می تواند صادراتی به مراتب بیشـتر 
داشـته و حتی  سـهمی دو برابر رقم فعلی از این بازار داشـته باشـد. 
البتـه به واسـطه همین نزدیکی ایـن امکان نیز وجـود دارد که ایران 

وارداتی هم از افغانسـتان داشـته باشد.
در ایـران قاچـاق مـواد مخـدر را بـه عنـوان اصلی تریـن سـوغات 
افغانسـتان می شناسـند امـا در پایـان پنـج ماهـه اول سـال جاری 
شـش قلـم عمـده کاالیـی بـه ارزشـی حـدود 5۸5 هـزار دالر از این 

کشـور وارد ایـران شـده اسـت.

ــی  ــک( پیــش بین ــت )اوپ ــده نف ســازمان کشــورهای صادرکنن
کــرده اســت کــه تــا ســال 2040 تعــداد خودروهــای مســافری 
جهــان در مقایســه بــا تعــداد 2 ســال پیــش از آن 137 میلیــون 
واحــد کاهــش مــی یابد.بــه گــزارش ایرنــا بنــا بــه پیــش بینــی 
اوپــک، تعــداد خودروهــای مســافری تــا ســال 2040 بــه بیــش 
از 2 میلیــارد خــودرو مــی رســد کــه رقــم قابــل توجهــی اســت، 
امــا 6 درصــد از آنچــه ایــن ســازمان در ســال 2015 پیــش بینــی 

کــرده بــود، کمتــر اســت. 

ــال  ــان در س ــی جه ــای برق ــداد خودروه ــن تع ــک همچنی اوپ
2040 را 235 میلیــون واحــد پیــش بینــی کــرد کــه 12 درصــد 
ــن  ــر اســت. ای ــن ســازمان کمت ــی ســال 2015 ای از پیــش بین
کارتــل نفتــی در ســال 2015 تعــداد خودروهــای برقــی جهــان 
در ســال 2040 را 266 میلیــون واحــد پیــش بینــی کــرده بــود. 
پیــش بینــی امســال اوپــک از تعــداد خودروهــای برقــی جهــان 
ــد  ــون واح ــرگ 300 میلی ــی بلومب ــش بین ــال 2040 از پی در س

کمتــر اســت.  

سال2040تعدادخودروهایمسافریکممیشودافغانستانششمینبازارکاالیصادراتیایران

به گزارش ماین نیوز یک فعال بخش سیمان با بیان اینکه قرار است یک کارگروه 
ویژه برای بخش سیمان تشکیل شود، گفت: نمایندگان وزارت صنعت، انجمن 

سیمان در این کارگروه حضور خواهند داشت تا در نهایت یک تصمیم مناسب برای 
بخش سیمان کشور اتخاذ شود.

قطعاتاصلیخودروهایخارجی
داخلیسازیشود

خـودرو  صنعـت  کارشـناس 
قراردادهـای  در  اینکـه  بابیـان 
کاغـذ  روی  دولـت  خودرویـی  جدیـد 
 ۳0 صـادرات  بـرای  الزم  تعهـدات 
خارجـی  طـرف  از  را  تولیـد  درصـدی 
گرفتـه اسـت، گفـت: اگـر در ایـران 10 
شـرکت خودرویـی برای تولید مشـترک 
ایـران  بـه  خودرویـی  همکاری هـای  و 
وارد شـوند و به تعهـدات صادراتی خود 
عمـل نکننـد، بـازار گنجایـش پذیـرش 
ایـن حجـم تولیـد را نـدارد و رفتـه  رفته 
و  می یابـد  کاهـش  شـرکت ها  تیـراژ 

ندارنـد. اقتصـادی  تیـراژ  دیگـر 

گفـت:  خـودرو  صنعـت  کارشـناس  یـک 
همـکاری بین المللی در صنعت خودروسـازی 
بایـد منجر به ارزش  افزوده برای کشـور شـود 
و بـا توجه به شـرایط فعلی مبنـی بر ظرفیت 
بـازار ایـران، توجـه به تولید مشـترک قطعات 
اصلـی خـودرو سـود بیشـتری بـرای کشـور 

داشـت. خواهد 
امیرحسـن کاکایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
اظهار کرد: تشـویق واردکننـدگان بزرگ خودرو 
بـه تولیـد در ایـران موضـوع خـوب و قابـل 
قبولـی اسـت و در حـال حاضـر ایـن موضوع 

پیگیـری می شـود.
او افـزود: در کنار تشـویق واردکننـدگان به امر 
تولیـد به موضوع تعـداد تولیدکنندگان خودرو 
در ایـران و میـزان تیـراژ آن هـا نیـز باید دقت 
شـود. زمانـی یک تولیـد اقتصادی اسـت که 
تیـراژ منطقـی و باالیی برای آن وجود داشـته 
باشـد کـه تیراژ بـاال تنها مختـص یک منطقه 
نیسـت و بایـد برای تیراژ اقتصـادی چند بازار 

هدف در نظـر گرفت.
ایـن کارشـناس صنعـت خودرو بابیـان اینکه 
در قراردادهـای جدیـد خودرویـی دولت روی 
کاغـذ تعهدات الزم برای صادرات 30 درصدی 
تولیـد را از طـرف خارجی گرفته اسـت، گفت: 

بـرای  ایـران 10 شـرکت خودرویـی  در  اگـر 
تولیـد مشـترک و همکاری هـای خودرویـی 
بـه ایـران وارد شـوند و بـه تعهـدات صادراتی 
خـود عمـل نکننـد، بـازار گنجایـش پذیرش 
ایـن حجـم تولید را نـدارد و رفته  رفتـه تیراژ 
تیـراژ  و دیگـر  شـرکت ها کاهـش می یابـد 

ندارند. اقتصـادی 
او تصریـح کرد: در قراردادهای خودرویی یا در 
مجمـوع صنعت خـودرو ایجـاد ارزش  افزوده 
بـرای کشـور مهم اسـت و با ایـن پیش فرض 
و  شـرکت ها  اقتصـادی  تیـراژ  افـت  کـه 
گنجایـش بـازار بـه ضرر کشـور اسـت به نظر 
می رسـد تنهـا نبایـد بـه فکـر تولیـد خـودرو 
کامل در کشـور بـود بلکه می تـوان به طراحی 
و تولیـد مشـترک قطعـات اصلی خـودرو در 

ایـران بـا همـکاری شـرکت های به نـام بـود.
وی یـادآور شـد: در بازارهـای جهانی باید برای 
طـرف سـرمایه گذار مزیت رقابتی ایجاد شـود 
کـه در حال حاضـر از رقبای ایـران می توان به 
چیـن و ترکیـه اشـاره کـرد.  کاکایـی تصریح 
کـرد: در ایجـاد مزیـت رقابتـی بـرای جـذب 
تولیـد  راسـتای  در  خارجـی  سـرمایه گذاری 
قطعـات خـودرو و محصـول نهایـی بایـد بـه 
سـمتی حرکـت کـرد کـه مناطقـی در صنایـع 

مختلـف وجـود داشـته باشـد تـا خدمـات 
منحصربه فـرد و بـه خصوصـی را ارائـه دهنـد 
تـا هزینه ها کاهش و بهـره وری افزایش یابد.
او یـادآور شـد: در سـال های گذشـته در ایـن 
زمینـه اقداماتـی صـورت گرفـت امـا بـه نظـر 
می رسـد که ایـن مـوارد همچون مناطـق آزاد، 
خوشـه های صنعتـی و پارک های فنـاوری به 

مرحلـه بلـوغ نرسـیده اند.
ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو تأکیـد کرد: 
روی کاغـذ، تشـویق واردکننـدگان بـه تولیـد 
همکاری هـای  سـطح  افزایـش  و  خـودرو 
اصلـی  قطعـات  تولیـد  بـرای  بین المللـی 
در  گیربکـس  و  موتـور  همچـون  خـودرو 
ایـران بسـیار مناسـب بـوده و تمـام ارگان ها 
بـه دنبـال ایـن مـوارد هسـتند امـا اگـر از 
ایـن  بـه  خارجـی  سـرمایه گذار  دیـد  زاویـه 
کـه  اسـت  مشـخص  شـود،  دقـت  مـوارد 
هنـوز پیش زمینه هـا بـرای کاهـش ریسـک 
نرسـیده  کافـی  بلـوغ  بـه  سـرمایه گذاری 
شـرکت های  ورود  تنهـا  گفـت:  اسـت.وی 
در  تولیـد  و  سـرمایه گذاری  بـرای  خارجـی 
صورتی کـه بـه تیـراژ اقتصـادی دسـت پیـدا 
زیـرا شـرکت های  نیسـت  مناسـب  نکننـد، 
انجـام  به گونـه ای  را  برنامه ریـزی  خارجـی 

می دهنـد کـه بیشـترین زیان نصیـب طرف 
ایرانـی می شـود و همـکاری گذشـته رنـو بـا 
شـرکت های ایرانـی کـه قـرار بـر آن بـود تـا 
پلت فـرم ال 90 در ایـران توسـعه پیـدا کنـد 
امـا ایـن موضـوع عملـی نشـد، دلیلـی بـر 
ایـن ادعـا اسـت. کاکایـی خاطرنشـان کـرد: 
سـازی  داخلـی  بـر  جدیـد  قراردادهـای  در 
40 درصـدی در ابتـدای امـر تأکیـد ویـژه ای 
شـده کـه بـرای دسـتیابی بـه ایـن منظـور 
بایـد شـبکه تأمین مناسـب در کشـور وجود 
داشـته باشـد و بـه نظـر می رسـد در شـرایط 
فعلـی بایـد موارد نقص در کشـور حل شـود 
تـا طـرف خارجی کمترین بهانـه را برای عدم 

اجـرای قـرارداد داشـته باشـد.
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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 » عسلویه « به نقل ازیک  
آینه کاربه  فراموشی معماری اسالمی پرداخت. 

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
تحویل 800 فقره از اسناد اراضی موسوی به 

مردم خبر داد . 

روزنامه »کاغذ وطن« از جوانه زدن 
آبادانی در خشک آباد رودبار جنوب خبر داد .

روزنامه »خراسان شمالی « از 
کسری 70 میلیون متر مکعبی مخازن سدها 

در هر سال خبر داد . 

روزنامه » افسانه «از 415 هزار فارغ 
التحصیل بیکار در فارس خبر داد  .

روزنامه » خبر شمال «از چالش 
منطقه آزاد پیش روی استاندار جدید مازندران 

خبر داد. 

روزنامه »باختر« از جایزه گرفتن کودک 
کرمانشاهی از محیط زیست ژاپن خبر داد.  

روزنامه » صبح ساحل «از کشته 
شدن دسته جمعی دلفین ها خبر داد. 

روزنامه »زاینده رود«در گزارشی 
به  چادر های قاچاق چینی در راه اصفهان 

خبر داد. 

روزنامه » پیام سپیدار« از 
نیازمندی البرز به طرح استراتژیکی گردشگری  

خبر داد .

روزنامه »سپهرغرب« از ادامه 
بی مهری های وزارت نیرو در غفلت مسئوالن 

لرستان خبر داد. 

روزنامه » شهرآرا« در گزارشی رشد 
25درصدی بازار کار در خراسان رضوی خبر داد 

بوشهر

خراسان
 جنوبی

جنوب 
کرمان

خراسان 
شمالی

فارس

مازندران

کرمانشاه

هرمزگان

اصفهان

البرز

همدان

مشهد
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نگاه چند نمای متفاوت و تماشایی از لس آنجلس و نیویورک
تصاویری که در زیر مشاهده می کنید توسط دو عکاس از درون بالگرد از مناطق 

مسکونی، صنعتی و تفریحی لس آنجلس و نیویورک به ثبت رسیده است.   
خبرآنالین

دوستی دلقک ماهی و شقایق دریایی در عکس نشنال جئوگرافیکرزمندگان اسالم در منطقه عملیاتی مسلم بن عقیل
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بین الملل

روزنامــه 8 صبــح بــه واکنــش هــای 
مقامــات افغانســتان پیرامــون صحبتهــای اخیر 
ــر حــزب اســالمی ایــن  گلبدیــن حکمتیــار رهب
کشــور پرداختــه اســت. عبــدهللا عبــدهللا: جنــگ 

افغانســتان قومــی نیســت.

خبرگــزاری فرانــس24 بــه صحبتهــای 
پیرامــون  اتهــام  رد  دربــاره  فلیــن  مایــکل 
طراحــی یــک برنامــه مخفــی بــا ترکیــه 
ــن  ــه ای ــن ب ــح هللا گول ــترداد فت ــون اس پیرام

کشــور پرداختــه اســت.

خبرگــزاری ســی ان ان بــه برعهــده 
گیــری پرونــده دســت داشــتن فلیــن در طــرح 
ربــودن گولــن توســط مولــر و شــرایط معلولیــن 

ــت. ــه اس ــکا پرداخت ــی آمری جنگ

روزنامـه نیویورک تایمز مدعی اسـت 
کـه بـا اینکه ترامـپ در حال سـفر به کشـورهای 
مختلف آسـیایی اسـت، اما هنوز درگیـری ادامه 

دارد و چیـزی تغییر نکرده اسـت.

خبرگــزاری دویچــه وله: لبنــان خواســتار 
ــری از عربســتان ســعودی  بازگشــت ســعد حری
در  لبنــان، حفــظ حریــری  شــد. حــزب هللا 
عربســتان را بــه منزلــه اعــالم جنــگ ایــن کشــور 

ــرده اســت. ــالم ک ــان اع ــه لبن علی

ــالش  ــون ت ــی پیرام ــه گزارش ــار ب االخب
عربســتان ســعودی بــرای بــاز نگــردادن ســعد 
حریــری بــه لبنــان و بــه قــدرت رســاندن بــرادر 
او بهــاء حریــری در ایــن کشــور پرداختــه 

اســت.

خبرگــزاری اســپوتنیک بــه دیــدار کوتــاه 
ــه  ــک پرداخت ــیه اپ ــپ در حاش ــن و ترام پوتی
ــدار  ــن دی ــد در ای ــی گوی اســت. اســپوتنیک م
ــو  ــون ســوریه گفتگ ــر دو طــرف پیرام ــاه ه کوت

ــد. کردن

یورونیوز عـالوه بر اشـاره به اتهـام مایکل 
فلیـن مبنـی بـر طـرح نقشـه ربـودن فتـح هللا 
گولـن، بـه دسـت دادن پوتیـن و ترامـپ در 
ضیافـت شـام نشسـت اپـک پرداختـه اسـت.

فایننشــیال تایمــز بــه گفتــه فیلیپ 
هامونــد وزیــر دارایی انگلیــس پرداخته اســت. او 
خواهــان تغییر قوانیــن مالیاتی و افزایــش آن در 

این کشــور اســت.

خبرگــزاری شــین هــوا بــه حضــور شــی 
ــن کشــور در  ــور ای ــس جمه ــگ رئی ــن پین جی
اپــک پرداختــه اســت. شــی جیــن پینــگ 
ــت. ــه آن اس ــک و آ س ــکاری اپ ــتار هم خواس

ــوز مدعــی اســت کــه  ــف نی نشــریه گل
ریــاض و کویــت از شــهروندان خــود خواســته انــد 

تــا لبنــان را تــرک کننــد.

  TPP خبرگـزاری رویتـرز بـه گفتـه سـران
مبنـی بـر تـالش بـرای تقویـت همـکاری هـا 
بـدون حضـور آمریکا اشـاره کـرده اسـت. ترامپ 
و پوتیـن در اپـک دربـاره بیانیـه پیرامون سـوریه 

توافـق کردند.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

آمریکا 

آلمان

بیروت

روسیه

اروپا

انگلستان

چین

امارات

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش

جدول

تجمع اهالی بوکس مقابل وزارت ورزش
تعدادی از پیشکسوتان بوکس کشور در اعتراض به سیاست های سرپرست 

فدراسیون مقابل وزارت ورزش حاضر شدند.

چراناپولیبرایجهانبخشانتخابی
رویاییاست؟

عالقــه ناپولــی بــه علیرضــا جهانبخــش 
ــادی را  ــود و ســواالت زی غیرمنتظــره ب
بــه  وجــود آورد. ملی پــوش آلکمــار 
بــه  نســبت  ســال های گذشــته  در 
بســیار  بــزرگ  تیم هــای  پیشــنهاد 
محتــاط بــوده و معتقــد اســت کــه 
بایــد پله هــای پیشــرفت را آرام آرام 
طــی کــرد. بــه همیــن خاطــر بــا وجــود 
مدعــی  باشــگاه های  از  پیشــنهاد 
هلنــدی ترجیــح داد از نایمخــن راهــی 
آلکمــار شــود تــا حضــورش در ترکیــب 
چنیــن  بــا  باشــد.  قطعــی  اصلــی 

ــی  ــری شــاید او از پیشــنهاد ناپول تفک
ــتانه  ــد و در آس ــتقبال نکن ــدان اس چن
جــام جهانــی 201۸ حضــور در یــک 
ــان  ــا بازیکن ــت ب ــتاره و رقاب ــم پرس تی
ثابــت آن را یــک ریســک بــزرگ بداند.
ــن  ــر جدی تری ــال حاض ــی در ح ناپول
رقیــب یوونتــوس در راه قهرمانــی لیــگ 
ایتالیاســت و بــدون شکســت در صــدر 
جــدول قــرار دارد. مهره هــای تهاجمــی 
ایــن تیــم بی نظیرنــد و رقابــت بــا 
ــه نظــر مــی رســد.  ــا کار ســختی ب آنه
بــا ایــن حــال ســبک بــازی ایــن تیــم 

و حضــور ســرمربی باهوشــی مثــل 
ــت  ــد فرص ــاری می توان ــیو س مائوریس
بی نظیــری بــرای جهانبخــش باشــد 
ــد پیشــرفتش را تســریع کنــد. ــا رون ت

ناپولــی تابســتان گذشــته هیگوایــن 
ــوس  ــه یوونت ــی ب ــی نجوم ــا رقم را ب
را  میلیــک  آرکادیــوش  و  فروخــت 
از  جایگزیــن   9 شــماره  به عنــوان 
ــم  ــن مهاج ــی ای ــد، ول ــس خری آژاک
پــاره  ربــاط  زود  خیلــی  لهســتانی 
ــدل  ــرایط م ــن ش ــاری در ای ــرد. س ک
ــز  ــر داد و مرتن ــش را تغیی ــازی تیم ب

را از خــط میانــی بــه خــط حملــه بــرد. 
هافبــک بلژیکــی کوتاه قامــت بلژیکــی 
ــماره 9  ــم ش ــای مهاج ــال ویژگی ه اص
خطرناک تریــن  بــه  ولــی  نــدارد،  را 
بازیکــن تیــم تبدیــل شــد، بــه طــوری 
کــه میلیــک در بازگشــت هــم جایی در 

ــت. ــی نداش ــب اصل ترکی
ــش 9 کاذب را  ــم نق ــن تی ــز در ای مرتن
ــای  ــاری توپ ه ــت. س ــده داش ــه عه ب
بلنــد را از تیمــش حــذف کرد و اســاس 
حمالتــش را روی حــرکات ترکیبــی 
ــرار  ــش ق ــان ریزنق ــرعتی مهاجم و س
داد. اینســینیه، کایخــون و مرتنــز، ســه 
ــا تغییــر مــکان  ــد کــه ب مهاجمــی بودن
ــه  ــاع ب ــت دف ــه پش ــرار ب ــی و ف دایم
کابــوس تمــام تیم هــا تبدیــل شــدند. 
ــکه در  ــپالتی در رم و دل بوس ــال اس قب
ــی اســپانیا از شــماره 9 کاذب  ــم مل تی
اســتفاده کــرده بودنــد و ســاری هــم بــا 
ــی  ــداد جــای خال ــازه ن ــن روش اج ای

ــن احســاس شــود. هیگوای
تکنیــک  و  بــا ســرعت  جهانبخــش 
بــرای  خوبــی  ظرفیــت  مناســبش 
رســیدن بــه ترکیــب اصلــی ناپولــی دارد 
مهره هــای  از  یکــی  بــه  و می توانــد 
موثــر تیــم تبدیــل شــود. ســاری پیش 
از ایــن بــه بازیکنانــی مثــل اینســینیه و 
مرتنــز کمــک کــرده کیفیــت بازی شــان 
ارتقــا دهنــد و می توانــد فوتبــال  را 
جهانبخــش را هــم بــه ســطح باالتــری 

ــاند. برس
علیرضــا ایــن روزهــا یکــی از بازیکنــان 
آمــاده لیــگ هلنــد اســت و به ســطحی 
ــه  ــه فکــر انتقــال ب ــد ب رســیده کــه بای
یــک لیــگ بهتــر و تیــم بزرگتــر باشــد. 
ــی  ــتاره های ناپول ــع س ــور در جم حض
ــیک  ــینیه و همس ــز، اینس ــل مرتن مث
ــا  ــت ت ــرای اوس ــدی ب ــه بی مانن تجرب
خــودش را بــه ســطح اول فوتبــال اروپا 

نزدیــک کنــد.

ــازار را پیــدا  ــه ب کوریــره ایتالیــا دلیــل ورود ناپولــی ب
ــدوم  ــالم مص ــک و غ ــرای میلی ــینانی ب ــردن جانش ک
می دانــد، ولــی مدیــران ایــن باشــگاه در گذشــته 
ــی  ــادی باالی ــم اقتص ــه ش ــد ک ــان داده ان ــم نش ه
دارنــد و جهانبخــش از نــگاه آنهــا یــک ســرمایه گذاری 
بلندمــدت محســوب می شــود. مرتنــز و اینســینیه 
ــه  ــی ب ــبتا پایین ــام نس ــا ارق ــته ب ــال های گذش در س
ــا  ــته ب ــتان گذش ــی تابس ــدند، ول ــل ش ــی منتق ناپول
ــی  ــدند و ناپول ــه رو ش ــمگیری روب ــنهادهای چش پیش
ممکــن اســت ســال آینــده بــه دنبــال فــروش آن هــا 

ــد. باش

فوتبالفوتبال
مرحـوم  همسـر 
پورحیـدری با اشـاره به 
بدهی باشـگاه استقالل 
پورحیـدری، گفـت:  بـه 
در دو سـال آخـر عمـر منصـور پورحیـدری کـه 
بـا عصـا روی نیمکـت اسـتقالل حضور داشـت، 
بدهـی  وی  بـه  میلیـون   430 باشـگاه  ایـن 
داشـته اسـت کـه از ایـن مبلـغ تنهـا 50 میلیون 
منتظـر  و هم چنـان  اسـت  پرداخـت شـده  آن 
پرداخـت بدهـی ایـن مرحـوم توسـط باشـگاه 
اسـتقالل هسـتیم. آن طـور کـه ایسـنا نوشـته 
فریـده شـجاعی اظهـار کـرد: مـن از بدهی هـای 
قبلـی مرحـوم پورحیـدری از باشـگاه اسـتقالل 
اطـالع کافـی نـدارم اما در دو سـال آخـری عمر 
ایـن پیشکسـوت فوتبـال کـه عصا به دسـت بر 
روی نیمکـت باشـگاه اسـتقالل حضـور داشـت، 
از باشـگاه اسـتقالل  وی 430 میلیـون تومـان 

طلـب داشـت کـه از ایـن مبلـغ تنهـا 50 میلیون 
تومـان آن پرداخـت شـده اسـت و مابقی بدهی 
نیـز هنـوز پرداخت نشـده اسـت.او در پاسـخ به 
ایـن پرسـش کـه آیـا شـما با باشـگاه اسـتقالل 
همـکاری  پورحیـدری  مرحـوم  فـوت  از  بعـد 
نـه منصـور  نداشـتید، گفـت : اسـتقالل جدیـد 
پورحیـدری را مـی شناسـد و نـه خانـواده  او را. 
متاسـفانه باشـگاه اسـتقالل همـکاری خوبـی را 
بـا خانـواده  این مرحوم نداشـته است.شـجاعی 
کنگـره  اولیـن  برگـزاری  دربـاره  هم چنیـن 
بین المللـی فوتبال، خاطرنشـان کرد: برای رشـد 
و ارتقـای فوتبـال و جذابیـت هـر چـه  بیش تـر 
کنگره هایـی  چنیـن  برگـزاری  فوتبـال  بـازی 
ضـرورت دارد و از طریـق برپایـی ایـن کنگره هـا 
مـا می توانیـم در جهـت علمـی شـدن فوتبـال و 
بـه ویـژه  در ارتقـای علمـی مربیـان و مسـووالن 

فوتبـال گام موثـری را برداریـم.

ــال  ــم فوتب ســرمربی تی
بــه  پرســپولیس 
جدایــی اش  احتمــال 
در  باشــگاه  ایــن  از 
ــش  ــری واکن ــر طاه ــی اکب ــن عل ــورت رفت ص
طاهــری  اســتعفای  دربــاره  وی  داد.  نشــان 
پرســپولیس  باشــگاه  مدیرعاملــی  ســمت  از 
گفــت:  آن طــور کــه مــی دانــم آقــای طاهــری 
ــووالن  ــم از مس ــن ه ــت. م ــون در کربالس اکن
باشــگاه شــنیده ام او اســتعفا کــرده اســت.

ســرمربی پرســپولیس همچنیــن در پایــان و 
ــر  ــا اگ ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــش ب در واکن
طاهــری بــرود شــما هــم قراردادتــان را بــا 
گفــت:  کنیــد؟  نمــی  تمدیــد  پرســپولیس 

اگــری وجــود نــدارد!
برانکــو ایوانکوویــچ دربــاره بــرد کرواســی مقابــل 
یونــان در پلــی آف انتخابــی جــام جهانــی و 

ــه جــام  ــم ب ــن تی ــود ای ــال صع ــش احتم افزای
ــی کشــورم  ــم مل ــه تی ــار داشــت: ب ــی اظه جهان
ــه  ــم ک ــی گوی ــک م ــم و تبری ــی کن ــار م افتخ
بــه بــرد خوبــی دســت یافــت.  فکــر مــی کنــم 
کرواســی کار راحتــی در بــازی برگشــت داشــته 
جــام  در  امیــدوارم کرواســی  فقــط  باشــد. 

ــود. ــروه نش ــم گ ــران ه ــا ای ــی ب جهان
ــازی  ــران و ب ــی ای ــم مل ــاره شــرایط تی وی درب
بــا تیــم هایــی ماننــد پانامــا یــادآور شــد: تیــم 
ــد.  ــی کنن ــازی م ــاوت ب ــه متف ــای آن منطق ه
ایــران هــم احتمــال دارد بــا یکــی از تیــم 
هــای همــان منطقــه بــازی کنــد. بــازی و تفکــر 
ــای  ــم ه ــردن تی ــدا ک ــاوت اســت. پی ــا متف آنه
ــد بهتریــن هــا را  ــد ســاده نیســت و بای قدرتمن

ــرد. ــف انتخــاب ک ــوان حری ــه عن ب

بدهی ۳80 میلیون تومانی استقالل 
به مرحوم پورحیدری

واکنش برانکو به جدایی اش از پرسپولیس 
در صورت رفتن مدیرعامل

20 آبان 56، برگشت مقدماتی جام جهانی 
1978، ایران 2 كره جنوبی 2 گل ها: حسن 

روشن 2گل

درتوپ های جام جهانی۲018روسیه از چیپ های 
NFC که قابلیت ارتباط دیجیتالی دارد استفاده شده 
است این چیپ ها امکان ارتباط باتوپ ها را از 

طریق تلفن های هوشمند نشان می دهد.

مسی قول داد در صورت قهرمانی آرژانتین در 
جام جهانی، مسافت 50 کیلومتری زادگاهش 
روزاریوو تا زیارتگاه سن نیکوالس را پیاده می رود.

نتایج هفته یازدهم لیگ برتر
پدیده 2-2فوالد 

سایپا 0-2 پرسپولیس 

تراکتورسازی 0-0 ذوب آهن 

سپاهان 0-1پیکان 

استقالل 2-0 نفت تهران 

پارس جنوبی جم 3-1 سپیدرود رشت 

استقالل خوزستان 2-1 سیاه جامگان 

صنعت نفت آبادان 0-1 گسترش فوالد

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

هفته پانزدهم
سه شنبه 14 آذر 96 

پارس جنوبی جم - سیاه جامگان مشهد

ذوب آهن اصفهان - نفت تهران

استقالل خوزستان - صنعت نفت آبادان

سایپا تهران – پیکان تهران

چهارشنبه 15 آذر 96 

سپیدرود رشت - پرسپولیس

تراکتورسازی تبریز - فوالد خوزستان

پدیده خراسان - گسترش فوالد تبریز

استقالل تهران – فوالد مبارکه سپاهان

نتایج هفته یازدهم لیگ یک
ملوان بندرانزلی 2-0 ماشین سازی تبریز

شهرداری ماهشهر 1-3 نفت مسجد سلیمان

برق جدید شیراز  1-1 فجرسپاسی شیراز

راه آهن تهران 1-1 ایران جوان بوشهر

شهرداری تبریز 0-0 آلومینیوم اراک

گل گهر سیرجان 0-0 خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران 3-1 مس رفسنجان

مس کرمان 3-1 صبای قم

اکسین البرز 2-2 بادران تهران
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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- بنگاهی انتفاعی )دولتی یا خصوصی( 

که عملیات تجاری، مالی و اقتصادی انجام 
می دهند و مردمان پول های خود را به آن 

می سپرند و یا از آن وام می گیرند - موسسه 
تجاری - مالیاتی که در هر کشور از کاالهایی 

می گیرند که از مرز، صادر یا وارد می شود
2- در آوردنی از روزگار - ممارست - شخصا 

و به طور مستقل
3- فنای مطلق - عاجز و بیچاره

4- گل سرخ - موی پلک چشم - عدد 

مجهول
5- دریاچه ترکیه - الزم - شماره کردن - 

انگبین
6- خاندان - تیم فوتبال یونانی - کارهای 

بزرگ - از اقمار برجیس
7- پیشوا - نیست باد - برگ تازه شکفته

8- پرطرفدار ترین و جذاب ترین روزنامه 
اقتصادی ایران

9- هوای بارانی - افسون - لیموی معروف
10- رمق آخر - پایتخت ویتنام - شدت 

خشم - نیم تنه مردانه

11- کم وزن - حرف همراهی - باقی مردم 
- شغل و حرفه

12- خانه - نافرمانی و سرکشی کردن - مادر 
ترکی

13- آنکه حساب دخل و خرج اداره یا 
بنگاهی بازرگانی یا تولیدی را در دفتر های 

مخصوص نگاه می دارد - در اداره امور 
شخصی یا انجام امور اجتماعی و اقتصادی و 

سیاسی کشوری آزادی حقوقی داشتن
14- از نام های زنانه - از شخصیت های 

کمدی سینما - بنا کردن
15- نزدیک - دادوستد کلی - جایگزین

عمودی 
1- جسم انسان یا حیوان - از مباحث علم 

آمار - حنجره
2- درس نخوانده - به جز - واحد شمارش 

مغازه - بدبوی پرخاصیت
3- از درختان - تباه - از مراحل دور تجاری 

در اقتصاد
4- واحد شمارشی مبلغ پانصد هزار در ایران و 

ده میلیون در هند - ساختمان ها - ابر سفید
5- نوعی بیکاری که در شرایط رکود اقتصادی 

بروز می کند - برقرار
6- از مصالح ساختمانی از ترکیب شن و 

ماسه و سیمان و آب - صدمه - افراد مورد 
اعتماد - ضمیر مخاطب تازی

7- سخن چینی - عالم روحانی - به باال 
صعود کردن

8- زبانه آتش - نام کوچک »سه« 
اقتصاددان فرانسوی متولد 1767 میالدی که 

مبتکر فرضیه بازارهای مختلف از جنبه زمان و 
مکان بود - عالمت مفعولی

9- نظر - شکافنده - دستورات
10- کاربرجسته - خوی - زنده - آیین

11- ماتریالیست - کاالهایی که از جائی 
به جای دیگر یا از کشوری به کشور دیگر 

فرستاده شود
12- دارای نرخی بیش از ارزش واقعی یا 

نرخ رایج - پستی - روبند
13- در جایی اقامت کردن - به جا آوردن 

- قالب
14- سهمیه هر کس - یارامین - شهر 

نیروگاه شمالی - لحظه ای
15- از آن کوه می سازند - از دانشمندان علم 

اقتصاد که معتقد است آنچه که می تواند 
زمینه رشد اقتصادی را در کشورها فراهم کند، 
چگونگی استفاده از اختراعات، اکتشافات و 

تکنولوژی مدرن است - زبان بسته

جدول شماره 10۳6

سودوکو شماره 10۳6

پاسخ سودوکو شماره 10۳۵

غذاهــای  چرخکــرده  بوقلمــون  بــا گوشــت 
خوشــمزه متنوعــی میتــوان درســت کــرد. یکــی 
ــبز  ــدو س ــون و ک ــه بوقلم ــا کوفت ــن غذاه از ای
اســت. اضافــه کــردن کــدو ســبز باعــث میشــود 
کوفتــه بافــت جالبــی پیــدا کنــد و در ضمــن از 
ــذای  ــد در غ ــن ســبزی مفی ــواص بســیار ای خ
خــود بهــره منــد میشــویم.  کوفتــه بوقلمــون و 
کــدو ســبز در فــر پختــه میشــود و فقــط چنــد 
ــینی در  ــردن س ــرب ک ــرای چ ــن ب ــره روغ قط
ــه همیــن خاطــر  تهیــه آن اســتفاده میشــود. ب
غذایــی بســیار ســالم و کــم چــرب اســت. 
را میتوانیــد  و کــدو ســبز  بوقلمــون  کوفتــه 
ــوان  ــه عن ــرش ب ــاچ لیموت ــد ق ــا چن ــراه ب هم
یــک غــذای رژیمــی ســاده و شــیک میــل 

کنیــد و از آن لذت ببرید.
درجــه   210 دمــای  بــا  را  فــر  تهیــه:  طــرز 
ســانتیگراد روشــن کنیــد و بگذاریــد گــرم شــود. 
کــدو ســبز را رنــده کنیــد. ســپس آن را بــا 
ــا آب اضافــی اش جــدا  دســت فشــار دهیــد ت
ــد  ــدو ســبز را دور بریزی ــد آب ک شــود )میتوانی

یــا از آن بــرای تهیــه اســموتی اســتفاده کنیــد(. 
کــدو ســبز را داخــل کاســه بزرگــی قــرار دهیــد. 
ــد و  ــرد کنی ــز خ ــی ری ــه صــورت خیل ــاز را ب پی
همــراه بــا گوشــت بوقلمــون چرخکــرده، گشــنیز 
خــرد شــده، رب گوجــه و در صــورت تمایــل 
ــد.  ــک عــدد تخــم مــرغ داخــل کاســه بریزی ی
چاشــنی هــا یعنــی زردچوبــه برتــر، زیــره ســبز 
برتــر، پــودر ســیر برتــر، زنجبیــل برتــر، نمــک و 
ــه  ــوط را ب ــد و مخل ــه کنی ــم اضاف ــل را ه فلف
بــرای مخلــوط کــردن  بزنیــد.  خوبــی هــم 

میتوانید از دســت استفاده کنید.
ــی  ــذ روغن ــان کاغ ــورد نظرت ــر م ــینی ف روی س
بکشــید. روی کاغــذ را بــا کمــی روغــن زیتــون 
ــس  ــی خی ــتتان را کم ــد. دس ــرب کنی ــم چ ه
کنیــد و مایــه را بــا دســت بــه شــکل کوفتــه در 
بیاوریــد و روی ســینی بــا فاصلــه بچینیــد. 
ــایز  ــد. س ــلوغ نکنی ــد ش ــش از ح ــینی را بی س
کوفتــه هــا کمــی کوچکتــر از تــوپ تنیــس 
باشــد. روی هــر کوفتــه چنــد قطــره ســس تنــد 
بریزیــد و بعــد ســینی را 18-20 دقیقــه در 

ــا  ــه ه ــا کوفت ــد ت ــرار دهی ــر ق ــط ف ــه وس طبق
ــه بوقلمــون و کــدو ســبز را  ــه شــوند. کوفت پخت
بــه ظــرف ســرو مــورد نظــر منتقــل کنیــد و بــا 
لیمــو تــرش و ســس تنــد میــل کنیــد )ریختــن 
چنــد قطــره ســس تنــد روی کوفتــه هــا باعــث 
ــر  ــند و ظاه ــر برس ــه نظ ــر ب ــراق ت ــود ب میش

زیباتری پیدا کنند(.

کوفته بوقلمون و کدو سبز

هميشه فرصتی برای شروع كردن می توان يافت، در حالی که ما اکثر اوقات به تمام 
کردن فکر می کنیم...!

کتاب: درون يك ايينه، درون يك معما
ياستين_گوردر

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: هم اکنون وقت این رسـیده که قـدری از فعالیت های 
روزانه خود کم کرده و آرامتر کار کنید. 

بـه  ایـن چنـد روز روابـط دوسـتانه شـما نسـبتًا  اردیبهشـت: 
زندگی تـان شـکل بخشـیده اند، امـا شـما تصمیـم گرفته ایـد بـه 

آرامی و با مالیمت رفتار کنید.
خـرداد: شـما امـروز کارهـای زیـادی بـرای انجـام دادن داریـد و 
خوشـبختانه االن کامالً آمادگی دارید به سـراغ کارهای ناتمام تان 

رفته و با دیدگاهی جدید به آنها نگاه کنید.
تیـر: شـما از اینکه مـدام نگران رئیـس، همـکاران و بچه هایتان 
بوده ایـد، خسـته شـده اید! امـا بـا سـخت گیـری کـردن بـر خود 
انـرژی تـان را هـدر ندهیـد، برای اینکه نقـد کردن بیـش از اندازه 
فقـط  بدهیـد  بهتـان  مثبتـی  دیـدگاه  اینکـه  بـدون  خودتـان 

مایوس تان می کند.
مـرداد: شـما امروز می توانیـد یك زندگی كامالً اجتماعی داشـته 
باشـید، بـرای اینكه ماه در نشـانه تان به شـما قـدرت می دهد كه 

به راحتی با دیگران ارتباط برقرار كنید.
شـهریور: امـروز همـه فكـر می كننـد كـه شـما فـرد راسـتگویی 
هسـتید، درحالیكـه آنهـا گـول خورده انـد!! البتـه شـما در مـورد 
چیزهـای خیلـی مهم به آنها دروغ نگفته اید، بلكه فقـط رازی را از 

آنها پنهان كرده اید كه ربطی به گفتن حقیقت نداشته است.
مهـر: حتی اگـر امروز روز كاریتان اسـت، برنامه هایتـان را طوری 
مرتـب كنیـد كـه بتوانیـد سـاعتی بـا دوسـتانتان باشـید. ولـی 
هنگامـی كـه برای شـام با آنهـا بیـرون رفته اید اگر فقـط در مورد 
سیاسـت های كاری صحبـت كنیـد ایـن گـردش اصـالً ارزشـی 

ندارد.
آبـان: مـاه در دهمیـن خانـه شـما یعنـی خانـه مسـئولیت های 
اجتماعـی قـرار دارد، بنابرایـن مطمئن شـوید كه كامـالً به وظایف 

خود آشنا هستید و با آنها زندگی می كنید.
آذر: مـاه بـرج اسـد هـم اكنـون در نهمین خانه شـما یعنی خانه 
ماجراجویی هـا قـرار دارد و لحظه هـای پرهیجانی كه پشـت سـر 

گذاشته اید را به یادتان می آورد.
دی: معمـوالً شـما بـه نتیجـه كار اهمیت می دهیـد، ولی ترجیح 
می دهیـد كـه به جـای اینكه خودتان را با یك سـرگرمی معمولی 

مشغول كنید به دنبال پیدا كردن گنجینه های پنهانی بروید.
بهمـن: امروز شـما با شـخصی مالقات می كنید كـه بهتان عالقه 
نشـان داده و تحسـینتان می كنـد. اگـر ایـن فـرد احسـاس كند 
مـورد توجـه شـما واقـع نشـده، شـما هیـچ فرصـت دیگـری 

نخواهید داشت.
و  تفریحـی  فعالیت هـای  تمـام  نیسـت  الزم  حتمـًا  اسـفند: 
سـرگرمی های خـود را قطـع كنید، بلكـه فقط باید بفهمیـد امروز 
روزی نیسـت كـه بتوانید آن طـوری كه دلتـان می خواهد تفریح 

كنید.

 آیــا مــی دانیــد یــک انســان 
نهایتــا میتوانــد بــا ســرعت km 35 در 

ساعت بدود.
ــوت  ــی عنکب ــد نوع ــی دانی ــا م آی
میتوانــد 300 برابــر وزنــش را بلنــد 

کند.
ــور  ــوج ن ــول م ــد ط ــی دانی ــا م آی

مرئی بین 700 - 400 نانومتر است.
خورشــید  دانیــد  مــی  آیــا 

کوچکترین ستاره دنیا است.
بــه  وقتــی  دانیــد  مــی  آیــا 
خورشــید نــگاه می کنیــد صحنــه ۸ 
مشــاهده  را  آن  از  قبــل  دقیقــه 

می کنید.
آیــا مــی دانیــد زمیــن در آغــاز 
پیدایــش خــود 2000 بــار بزرگتــر از 

حجم کنونی خود را داشته است.
ــا مــی دانیــد مســاحت ســوراخ  آی
اوزون 24 میلیــون کیلومتــر مربــع یــا 

به اندازه آمریکای شمالی است.
آیــا مــی دانیــد ســاالنه 1.3 میلیون 
متــر مکعــب چــوب صــرف چوب هــای 

غذا خوری در چین می شود.
ــن  ــان ش ــد در طوف ــی دانی ــا م آی
ــن  ــون ت ــا 200 میلی ــن 60 ت ــر بی کوی

شن جابجا می شود.
ــه 10  ــا ک ــد ماموته ــی دانی ــا م آی
هــزار ســال پیــش منقــرض شــدند تــا 
را  مادرشــان  شــیر  ســالگی   6

می خوردند.
ــف  ــیارهاى ک ــد ش ــی دانی ــا م آی
ــن  ــر گرفت ــراى بهت ــی ب ــت کمک دس

اشیاء است.
ــدی  ــان هن ــد جوان ــی دانی ــا م آی
شــادترین و ژاپنــی افســرده تریــن 

های جهانند.
ــادر  ــخورها ق ــد الش ــی دانی ــا م آی
بــه دیــدن یــك مــوش كوچــك از 

ارتفاع 4 كیلومتری هستند.
ــن  ــردم فیلیپی ــد م ــی دانی ــا م آی
ســخن  لهجــه   1000 از  بیــش  بــه 

می گویند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 کنسرت پرواز همای با عنوان »دیوانه تر شدم« هفتم و هشتم آذر ماه در تاالر 
وزارت کشور با همراهی ترکیبی از گروه مستان و پرواز برگزار می شود.

هچنین همایون شجریان و برادران پورناظری در تازه ترین همکاری خود از روز 
یازدهم آذر ماه مجموعه کنسرت هایی را در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار می کنند.

تلویزیونموسیقی
اهــل  نوازنــده  ســه 
بــرای  بلوچســتان 
یــک  در  حضــور 
جشــنواره فرهنگــی، معرفــی و اجــرای موســیقی 
ــوت  ــوئد دع ــور س ــه کش ــه ب ــن منطق ــی ای محل
ــیقی  ــده موس ــیاهانی- نوازن ــرو س ــدند. خس ش
ــرکت  ــاره ش ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ بلوچ
ــت ســوئد از  ــح داد: دول ــن جشــنواره توضی در ای
طریــق رســتم الشــاری، یکــی از بلوچ هایــی کــه در 
ایــن کشــور زندگــی می کنــد و بــا موســیقی آشــنا 
ــه همیــن دلیــل از  ــا مــا آشــنا شــده؛ ب اســت، ب
ســه نوزانــده از جملــه مــن بــرای اجرای موســیقی 

دعــوت کرده انــد.    ایــن کشــور  در  بلوچــی  
او کــه در ایــن ســفر سرپرســتی گــروه را بــر عهــده 
ــی  ــاروق رحمان ــن، ف ــز م ــه ج ــه داد: ب دارد، ادام

محمــد  تــاج  و  تنبــورک(  و  ربــاب  )نوازنــده 
ــز در  ــوران( نی ــل س ــواز اه ــور )دونلی ن ــی پ جنگ
ایــن ســفر حضــور دارنــد و قــرار اســت ســازهای 
ســرود بلوچی»قیچــک«، ربــاب، ِبنجــو، تنبــورک و 
دونــی را معرفــی کنیــم و بنوازیــم.   ایــن نوازنــده 
ــت  ــرار اس ــه ق ــان اینک ــا بی ــی ب ــیقی بلوچ موس
آخــر ایــن هفتــه بــه ســوئد ســفر کننــد، گفــت: مــا 
مــدت هفــت روز در ایــن کشــور اقامــت خواهیــم 
داشــت. خســرو ســیاهانی حدود 30 ســال اســت 
ــد  ــوام فعالیــت می کن ــه در حــوزه موســیقی اق ک
ــو،  ــک، بنج ــاب، قیچ ــازهای  رب ــن س و در نواخت
تنبــورک تبحــر خاصــی دارد و یکــی از نوازنــدگان 
ــورگان در بلوچســتان  ــره دســت روســتای کلپ چی
اســت و ســاز ربــاب را بــه صــورت تخصصــی 

می نــوازد.
ــرای  ــرای اج ــار ب ــک ب ــز ی ــن نی ــش از ای او پی
موســیقی بلوچــی بــه ابوظبــی ســفر کــرده و 
ایــن دومیــن ســفرش بــه خــارج از کشــور بــرای 

ــت. ــی اس ــوام بلوچ ــیقی اق ــرای موس اج

بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــط  ــل از رواب ــه نق ــر ب مه
ــروه  ــریال، گ ــی س عموم
ســازندگان ســریال »از یادهــا رفتــه« بــه تازگــی بــه 
شــهرک ســینمایی غزالــی رفتــه انــد و تصویربرداری 

ــه دارد. ــهرک ادام ــن ش ــریال در ای ــن س ای
کامــران تفتــی بــه عنــوان تــازه تریــن بازیگــر 
ــر  ــه ایفاگ ــه ک ــن رفت ــوی دوربی ــریال جل ــن س ای
شــخصیت نــادر پیشــکار شــخصی بــه نــام خســرو 

ــت. ــاری( اس ــین ی )حس
پیــش از ایــن بازیگرانــی همچــون حســین یــاری، 
ــال  ــی، لی ــا فره ــار، بیت ــرا حج ــی، میت ــا امام هلی
ــا  ــلوکی، رض ــدی س ــداز، مه ــیما تیران ــوکات، س بل
ــب  ــی، حبی ــرام نورای ــان، علی ــی، رســول نجفی یزدان
دهقــان نســب بــه ایــن ســریال پیوســته و جلــوی 

دوربیــن رفتــه انــد. تصویربــرداری ســریال »از 
یادهــا رفتــه« از مــرداد مــاه آغــاز شــده و تاکنــون 
بیــش از 110 جلســه از تصویربــرداری ایــن ســریال 
گذشــته اســت و گــروه ســازنده ســریال تمــام 
ایــام هفتــه از ســاعت 6 صبــح الــی 1۸ در شــهرک 

ــتند. ــکار هس ــغول ب ــی مش ــینمایی غزال س
بــه  رفتــه«  یادهــا  »از  تلویزیونــی  مجموعــه 
ــر  ــه کنندگــی اکب ــان و تهی ــرام بهرامی ــی به کارگردان
تحویلیــان یــک ملــودرام تاریخــی اســت کــه در 50 
قســمت بــرای پخــش از شــبکه پنج ســیما ســاخته 
می شــود و داســتان آن بــه زندگــی دختــری جــوان 
ــل نداشــتن  ــه دلی ــه ب ــردازد ک ــال 1319 می پ در س
شــناخت از وضعیــت کشــور و آداب و رســوم دچــار 
بحــران شــدیدی می شــود امــا بــا کشــف حقیقــت 
ســنت ها و رفتارهــا بــه آرامــش و زندگــی مشــترک 

می رســد.
تصویربــرداری ایــن ســریال عــالوه در تهــران در 
ــاوت  ــای متف ســایر شهرســتان ها و در لوکیشــن ه

انجــام می شــود.

نوازنده های بلوچ 
به سوئد می روند 

»از یادها رفته«
 به شبکه 5 می شود 

فیلم سینمایی »زیر سقف دودی« و فیلم 
کوتاه »دوئل« جایزه بهترین فیلم بلند و کوتاه 

جشنواره فیلم های ایرانی لندن را دریافت کردند.

رامیز قلی اف نوازنده شــهیر کشور آذربایجان با 
همراهی ارکستر ســمفونیک به رهبری شهرام توکلی 
و علی اکبر قربانی در تاالر وحدت کنســرتی را برگزار 

می کند.

انیمیشنی درباره ی ایران در فهرست اولیه
اسکار ۲018

مجموعــه تلویزیونــی »دردســرهای 
آی  شــبکه  توســط   »2 عظیــم 
ــه شــده و  ــان انگلیســی دوبل ــه زب ــم ب فیل
پــس از پایــان پخــش ســری اول آن، 
ــان مــاه روی  ــار از 24 آب ــرای نخســتین ب ب
ــرار  ــبکه ق ــن ش ــال انگلیســی ای ــن کان آنت

خواهد گرفت.
ــت  ــکار و سرپرس ــدری، بدل ــر ب امی
ــا  بدلــکاران فســت فــوروارد تیــم، ب
پــرش از ارتفاع 60 متری در شــهر آمســتردام 
ــام  ــه ن ــدی را ب ــورد جدی ــه می شــود، رک گفت
ــه گــزارش ایســنا، گفتــه  خــود ثبــت کــرد. ب
می شــود ایــن رکــورد بــرای اولین بــار در 
جهــان انجــام شــد و امیــر بــدری بــرای ایــن 
ــد  ــش از هشــت ماه در کشــور هلن ــرش بی پ

تمرین کرده بود.
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 
ــه از  ــتانبول ترکی ــفور« در اس »بوس
فیلــم »ماالریــا« ســاخته پرویــز شــهبازی در 

بخش رقابتی میزبانی خواهد کرد.
ــالم  ــا اع ــی بریتانی ــبکه تلویزیون ش
کــرد اقتباســی از آگاتــا کریســتی را 
کــه اد وســتویک در آن بــازی کــرده اســت به 
ــه وی  ــی علی ــوء رفتار جنس ــام س ــل اته دلی

پخش نمی کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
هالیــوود ریپورتــر، بی بی ســی عــالوه بــر 
ممانعــت از پخــش یــک فیلــم تلویزیونــی با 
بــازی اد وســتویک، فیلمبــرداری یــک فیلــم 

ــرد. ــز متوقــف ک ــازی وی را نی ــا ب ــر ب دیگ
»مــن بــدون تــو« نوشــته ِکلــی 
ــا و  ــاران عابدنی ــه ب ــا ترجم ــر ب ریِم
ویراســتاری مهــدی ســجودی مقــدم منتشــر 

شد.

گزیده ها
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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 بازار

-----

قیمت خودرو »صفر«

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

پژو 207 جدید .........................................43,400,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,600,000

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

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

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

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

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,100,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,400,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,300,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

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

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

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

MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  45,000,000 
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

یک مقام مسئول، از طراحی طرحی در حوزه مسکن خبر داد که بر مبنای آن، فرد متراژ 
مشخصی از مسکن را خریداری کرده و مابه التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور در زمان 
تحویل بپردازد. به این معنا که مثال طبقه اول یک واحدی در منطقه، مالک قرار گیرد و اگر کسی 
طبقه 5 را خواست، موقع تحویل پول اضافه تری موقع تحویل پرداخت کند؛ ولی حداقلش این 
است که فرد توانسته خود را در مقابل تورم افزایش قیمت مسکن، هج کرده باشد.

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

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 4800
بیشترین قیمت: ......... 5350

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

هنگامــی کــه قصــد خریــد کاالیــی را داریــد شــاید 
ــرم و  ــس، ف ــود در جن ــوع موج ــه تن در آن لحظ
ــیاری  ــرد و بس ــری، کارب ــات ظاه ــر خصوصی دیگ
ــداده  ــرار ن ــه آن را مدنظــر ق ــکات دیگــر راجــع ب ن
ولــی پــس از مراجعــه بــه فروشــگاه هــای 
مربوطــه بــه یــک بــاره بــا انبــوه متنوعــی از آن کاال 
ــم  ــن اســت تصمی ــه ممک ــی شــوید ک مواجــه م
ــا توجــه بــه  گیــری شــما را ســخت کــرده و یــا ب
محدودیــت زمانــی باقــی مانــده و شــلوغی خیابان 
هــا ، مجبــور بــه انتخابــی عجوالنــه شــوید کــه در 

ــه پشــیمانی بینجامــد.  نهایــت ب
حــال تصــور کنیــد حاصــل ایــن تصمیــم ناگهانــی 
و نادرســت یکــی از لــوازم دکوراســیونی- کاربــردی 
ــد ســرویس مبلمــان باشــد در ایــن صــورت  مانن
چقــدر مشــکل ســاز خواهــد شــد، زیــرا بــا وجــود 
نامناســب بــودن ایــن قبیــل لــوازم بــه هــر دلیــل 
معمــوالً امــکان تعویــض و یــا پــس دادن وجــود 
نداشــته و بــه طــور کلــی بــه جهــت بــزرگ بــودن 
ابعــاد آنهــا چنــدان هــم راحــت نیســت؛ لــذا مجبور 
خواهیــد شــد آن را بــا تمــام مشــکالتش در فضای 
ــم  ــل تصمی ــد. در مراح ــل کنی ــان تحم ــه ت خان
ــان را  گیــری و انتخــاب، ویژگــی هــای محیــط ت
نیــز در نظــر بگیریــد: شــرایط فضایــی کــه در فکــر 
خریــد مبلمانــی بــرای آن هســتید، ماننــد وســعت 
ــرح  ــگ، ط ــری در انتخــاب رن ــش موث ــور، نق و ن
پارچــه، ابعــاد، مــدل، ســبک و دیگــر مشــخصات 
یــک ســرویس مبلمــان مناســب آن محیــط دارا 
اســت کــه بــه پــاره ای از آنهــا بــه اجمــال اشــاره 

خواهیــم کــرد: 
ــاب  ــکان در انتخ ــای م ــی ه ــر ویژگ ــف ( تاثی ال
رنــگ مبلمــان: بــه طــور کلــی یــک مبــل از یــک 

اســکلت اصلــی چوبــی یــا فلــزی و مقــداری پارچه 
تشــکیل شــده اســت کــه بــا توجــه بــه مــدل آن، 
میــزان کاربــرد هــر یــک از ایــن دو نســبت بــه هــم 
ــای  ــاهد نم ــما ش ــه ش ــوده و در نتیج ــاوت ب متف
بیشــتری از چــوب یــا فلــز و یــا حتــی پارچــه )در 
مبلمــان تمــام پارچــه( خواهیــد بــود ولــی بــه هــر 
حــال رنــگ غالــب موجــود چــه در پارچــه چــه در 
چــوب یــا فلــز، مــی بایســت بــا توجــه بــه شــرایط 
ــه  ــود. ب ــاب ش ــر انتخ ــکان موردنظ ــده م ــاد ش ی
عنــوان مثــال در صورتــی کــه نــور موجــود در فضــا 
کــم باشــد شــما بــا محدودیــت در انتخــاب رنــگ 
پارچــه و یــا چــوب و فلــز مواجــه خواهیــد بــود. بــه 
ایــن ترتیــب کــه بــرای فضاهــای کــم نــور انتخــاب 
مبلمانــی بــا پارچــه و یــا اســکلت تیــره رنــگ، نــه 
تنهــا محیــط را تاریکتــر مــی کنــد بلکــه بــه لحــاظ 
ــال  ــد. ح ــی کاه ــز م ــعت آن نی ــداری از وس دی
آنکــه برعکــس اگــر در چنیــن محیطــی مبلمانــی 
ــود در  ــور موج ــود، ن ــده ش ــن چی ــگ روش ــه رن ب
فضــا افزایــش یافتــه و مــکان نیــز بزرگتــر جلــوه 
خواهــد کــرد. حــال در مــورد فضاهایــی کــه از نــور 
کافــی بهــره منــد هســتند تنهــا عاملــی کــه مــی 
توانــد مانــع انتخــاب رنــگ هــای تیــره شــود، کــم 
بــودن وســعت فضــا اســت یعنــی بــا وجــود آنکــه 
یــک محیــط از نــور زیــادی هــم بهــره منــد باشــد 
ولــی از آنجایــی کــه رنــگ هــای تیــره عــالوه بــر 
ــه  ــا ب ــردن فض ــک ک ــت کوچ ــور خاصی ــذب ن ج
لحــاظ دیــداری را نیــز دارا هســتند، کاربــرد مبلمان 
تیــره در فضــای کوچــک و حتــی پرنــور نیــز جایــز 
ــه ضــروری اســت  ــن نکت ــر ای ــال ذک نیســت. ح
ــور و وســعت  کــه در مقایســه میــان دو ویژگــی ن
یــک فضــا، اهمیــت وســعت بیشــتر اســت. زیــرا 

مشــکل کمبــود نــور تنهــا بــه اوقــات روز اختصاص 
ــا کمــک  ــل ب داشــته کــه آن هــم در صــورت تمای
اســت.  جبــران  قابــل  مصنوعــی  نورپــردازی 
ــا  ــز ب ــما نی ــر ش ــورد نظ ــای م ــر فض ــن اگ بنابرای
وجــود وســعت زیــاد از نــور کافــی بــه هنــگام روز 
برخــوردار نیســت، در صــورت تمایــل مــی توانیــد 
ــه  ــد ب ــط بچینی ــره در محی ــگ تی ــا رن ــی ب مبلمان
شــرط آنکــه نورپــردازی مناســب هــم در روز و هــم 

در شــب انجــام پذیــرد.
ب ( نقــش محیــط در انتخــاب طــرح پارچــه 
مبلمــان: همــان ویژگــی هــای فضــا کــه در انتخاب 
رنــگ مبلمــان تاثیــر مــی گذارنــد )وســعت و نور(، 
ــر هســتند.  ــز موث در انتخــاب طــرح پارچــه آن نی
در یــک مبلمــان بیشــترین ســطح امــکان پذیــر 
بــرای کاربــرد طــرح و نقــش، پارچــه آن اســت لــذا 
پارچــه انتخابــی بــه لحــاظ طــرح هــم می بایســت 
بــا اســکلت مبلمــان )در مبــل هــای ترکیــب چوب 
و پارچــه یــا فلــز و پارچــه( بــه لحــاظ مدل، ســبک 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــد و ه ــگ باش ــگ هماهن و رن
شــرایط محیــط انتخــاب شــود. بــه عنــوان مثــال 
ــه  ــام پارچ ــان تم ــرای مبلم ــه ای ب ــاب پارچ انتخ
کــه دارای طــرح هــای پــر و فشــرده و رنگ هــای 
تنــد و تیــره اســت هــم فضایــی شــلوغ و درهــم 
ایجــاد مــی کنــد و هــم از نــور و وســعت ظاهــری 

ــرح  ــه ط ــی ک ــد در صورت ــط موجــود می کاه محی
هــای خلــوت و رنــگ هــای مالیــم بــرای فضــای 
کوچــک عکــس نتایــج فــوق را خواهــد داشــت و 
ــی  ــر را ســبب م ــی آرام و دلپذی ــن محیط در ضم
شــود ولــی ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه هرگــز از طرح هــای شــلوغ در فضــای نــه 
ــزرگ و حتــی کوچــک اســتفاده نشــود  ــدان ب چن
بلکــه بــه کارگیــری همــان طرح هــا بــرای حداقــل 
یکــی از اجــزای ســرویس، ماننــد کاناپــه و یــا دو 
مبــل تکــی اصلــی، در کنــار بقیــه اجــزا بــا پارچــه 
ســاده، عاملــی بــرای ایجــاد تنــوع و ترکیبــی زیبــا 
ــور  ــما مجب ــع ش ــود. در واق ــد ب ــاوت خواه و متف
نیســتید کــه بــرای همــه اجــزای یــک ســرویس 
مبلمــان تنهــا از یــک و یــا حتــی دو پارچــه و طرح 
اســتفاده کنیــد بلکــه شــما مــی توانیــد از پارچــه 
ــا طــرح هــا، رنــگ هــا و حتــی  هــای مختلــف ب
ــا هــم  ــگ ب ــی هماهن ــون ول ــس هــای گوناگ جن
ــرای  ــکان ب ــن ام ــد. ای ــط انتخــاب کنی ــا محی و ب
اســتفاده از پارچــه ای بــا طرح هــای متنــوع، حتــی 
در اجــزای یــک مبــل نیــز وجــود دارد. بــه عنــوان 
ــف را  ــک ک ــه تش ــد پارچ ــی توانی ــما م ــال ش مث
طرحــدار و بقیــه بدنــه را ســاده انتخــاب کنیــد البته 
یکســان بــودن جنــس پارچــه و هماهنگــی طرح و 

رنــگ آن بــرای ایــن منظــور ضــروری اســت. 

نکاتی که باید برای خرید مبل 
بدانید

علیرغـم کاهـش قیمـت چند میلیونـی آیفون X در نخسـتین محموله قانونی نسـبت به قیمت های 
اولیـه چنـد ده میلیونـی ایـن محصـول، خریـداران زیاد عجلـه نکنند زیـرا قیمت فـروش فعلی 1.5 
میلیـون تومـان باالتـر از قیمت تمام شـده اسـت و جای کاهش قیمـت وجود دارد.به گـزارش فارس 
واردات قانونی جدیدترین گوشـی اپل با نام آیفون 10 یا آیفون X طی دو روز گذشـته وارد بازار شـده 

اسـت. این نخسـتین محموله واردات قانونی از این محصول اسـت. 
اگرچـه بیـش از 20 شـرکت مجـوز رسـمی واردات گوشـی اپـل را دارنـد امـا تنها چند شـرکت به طور 
جـدی در واردات ایـن محصـول فعـال هسـتند. بنابرایـن علیرغـم تعدد مجوزهـای قانونـی، در عمل 

واردکننـدگان این محصـول محدوداند.

قیمـت هر بشـکه نفت برنـت در پایان معامـالت جمعه با 41 سـنت، معادل 
0.64 درصـد کاهـش بـه 63 دالر و 52 سـنت رسـید. بـه گـزارش تسـنیم 
موسسـه بیکـر هاگـز در گزارشـی اعالم کرد، شـرکت هـای انـرژی آمریکایی 
در طـی هفتـه اخیـر 9 سـکو بـه تعداد سـکوهای حفـاری فعال خـود اضافه 
کردنـد کـه دومیـن افزایش در طی 3 هفته اخیر محسـوب می شـود. بدین 
ترتیـب تعـداد کل سـکوهای حفـاری نفتی در آمریکا به 738 سـکو رسـید. 
قیمـت نفـت خـام آمریکا هـم در پایـان معامالت  جمعه 43 سـنت، معادل 

0.75 درصـد کاهـش داشـت و به 56 دالر و 74 سـنت رسـید.
1/5 ان64 
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آیفون X  گرانتر به فروش می رسد کاهش قیمت هر بشکه نفت

نبض بازار

11205متر باغ پسته ای
محل:کرمان

حومه شهرهست
سند اداری

تعداد اتاق:بدون اتاق
نوع:فروشی

قیمت کل130.000.000 تومان
متراژ )متر مربع(11250

450 قصب زمین پسته ای
بینظیـر در منطقه.درختـان 20سـاله 

همـراه بـا 2حبـه آب 
باغ دارای بنچاق می باشد ، 

 15 45روزی  هـر   .19 لـول  دهنـه 
دارد  آب  سـاعت 

تماس: 09133439840

97 متر خوش نقشه 
سهروردی شمالی

محل:تهران، سهروردی شمالی
حومه شهرنیست

تعداد اتاق:دو
قیمت کل490.000.000 تومان

متراژ )متر مربع(97
طبقه دوم
دو واحدی

نور و نقشه عالی
پارکینگ و انباری سندی

بدون آسانسور
عمر بنا 22 سال

بازسازی شده
تماس: 09106809848

فروش دانه های روغنی 
محل: تهران، شهر ری

نوع: ارائه
قیمت: توافقی

مغز بادام شکسته شرین
مغز فندوق

مغز بادام تلخ کوهی و ایرانی
سیاهدانه هندی 

تخم کتان
خار مریم

کنجد شسته دوبار بوجار
کنجد پاکستانی

پودر نارگیل
مغز تخمه کدو

تماس: 09337759247

امالک کسب و کار

هنگامــی کــه قصــد خریــد کاالیــی را داریــد شــاید در آن لحظــه تنــوع موجــود 

ــکات  ــیاری ن ــرد و بس ــری، کارب ــات ظاه ــر خصوصی ــرم و دیگ ــس، ف در جن

دیگــر راجــع بــه آن را مدنظــر قــرار نــداده ولــی پــس از مراجعــه بــه فروشــگاه هــای 

ــا انبــوه متنوعــی از آن کاال مواجــه مــی شــوید کــه ممکــن  ــاره ب مربوطــه بــه یــک ب

اســت تصمیــم گیــری شــما را ســخت کــرده و یــا بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی 

ــه شــوید کــه در  ــی عجوالن ــه انتخاب ــور ب ــان هــا ، مجب ــده و شــلوغی خیاب باقــی مان

نهایــت بــه پشــیمانی بینجامــد. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

رواج  از  ســال  یــک  از  کمتــر 
مــی  اینترنتــی  تاکســی یاب های 
ــی  ــن عرصــه، یعن گــذرد و دو غــول ای
ــا یکدیگــر رقابــت  اســنپ و تپ ســی ب
ــا  ــته اند. ب ــرده ای داش ــنگین و فش س
وجــود فشــارهای ســنگین از طــرف 
گروه هــای مختلــف ایــن دو موفــق 
شــدند بســیاری از ســاختارهای ســنتی 
ــی داران  ــوز تاکس ــد. هن ــم بریزن را به
ــل و  ــوالت حم ــرعت تح ــت س ــه عل ب
ــول  ــن دو غ ــال ای ــل شــهری در قب نق
ــی  ــده و حت ــی هــاج و واج مان اینترنت
تجمعــات و اعتراضــات آن هــا هــم راه 
بــه جایــی نبــرده اســت. البتــه گرایــش 
مــردم هــم بــه ســمت اســتفاده از 

ــه دو  ــوده ک ــی ب ــی های اینترنت تاکس
ــده  ــش عم ــول نق ــن تح ــه در ای مقول
شــدید  کاهــش  یکــی  داشــته؛ 
ــرف  ــا 70٪ ع ــی ت ــه گاه ــا ک قیمت ه
دوم  و  می  رســد  کرایه هــا  معمــول 
ــهولت و امنیــت ایــن ســفرها. در  س
ــس  ــک آژان ــه ی ــرای تهی ــه ب ــی ک حال
چندیــن تمــاس الزم بــوده و حتــی 
نرخ هــای مختلفــی از ســوی آن هــا 
می شــود.  ارائــه  جابجایــی  بــرای 
اســاس  بــر  تپ ســی  و  اســنپ 
بــه  اقــدام  شــده  طــی  مســافت 
دریافــت هزینــه کــرده و از همیــن رو تا 
حــد زیــادی هزینــه هــای جــا بــه 
ــا  ــا ب ــد. ام ــش می دهن ــی را کاه جای

شــده  تمــام  بهــای  ثبــات  وجــود 
ــه نوعــی  خدمــات، کاهــش کرایه هــا ب
از  جامعــه  ثروتمنــدان  بــه  کمــک 
ــا از  ــه عموم ــت ک ــانی اس ــب کس جی
ــتند.  ــه هس ــن جامع ــای پایی دهک ه
حجــم عظیمــی از تقاضــا کــه بــه علــت 
غیــر واقعــی بــودن کرایــه هــا بــا 
ــن  ــی شــود.در ای ــراه نم عرضــه ای هم
ــی  ــی یعن ــی تپ س ــب اصل ــان رقی می
اســنپ بــا هوشــیاری و قیمــت گــذاری 
زیرکانــه هــم مشــتریان خــود را جــذب 
عرضــه  هــم  و  کــرده  نگهــداری  و 
ــدگان را  ــی رانن ــات یعن ــدگان خدم کنن
خدمــات کــرده  ارائــه  بــه  مجــاب 
ــن  ــت پایی ــی قیم ــت.اما در تپ س اس

را  زیــادی  عرضــه  بــدون  تقاضــای 
ایجــاد کــرده اســت و مســافران در اکثر 
ــه موقــع  ــد خدمــات ب مــوارد نمی توانن
ــت  ــال دریاف ــا اص ــد و ی ــت کنن دریاف
ــدم  ــار ع ــن ب ــد از چندی ــد. بع نمی کنن
اجابــت درخواســت خــودرو، بــه ناچــار 
ــاب  ــر انتخ ــت باالت ــا قیم ــنپ را ب اس
رقابــت  دیگــر  ســوی  از  می کننــد. 
تپ ســی  اصولــی  غیــر  و  ناســالم 
ــدگان   ــیاری از رانن ــی بس ــث جدای باع
شــده اســت. بطــوری کــه دادن جایــزه 
ــته  ــم نتوانس ــگان ه ــام رای ــت ن و ثب
ــی  ــن در حال ــر کند.ای ــالء را پ ــن خ ای
اســت کــه تپ ســی حاضــر نیســت 
تخفیفــات موجــود را از جیــب و از 
کمیســیون 15درصــدی اش پرداخــت 
کنــد و تــالش مــی کنــد بصــورت 
ــه  ــات را از کرای ــن تخفیف ــه ای ناعادالن

ســفیران خــود پرداخــت کنــد. کــه ایــن 
ــان  ــترده ای را می ــی گس ــر نارضایت ام
ــته  ــال داش ــه دنب ــدگان تپ ســی ب رانن
ــرای  اســت.اگرچه خدمــات تپ ســی ب
مشــتریان اندکــی بهتــر بــوده و حتــی 
نــرم افــزار آن کمــی بــه روز تــر اســت 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــه 
کننــدگان  ارائــه  نارضایتــی  خاطــر 

خدمــات در تپ ســی از این اپلیکیشــن 
ــن  ــه ای ــر منصفان ــای غی ــت ه و قیم
ــال  ــار خ ــدت دچ ــن در دراز م اپلیکیش
اســتقبال  عــدم  نــام  بــه  بزرگــی 
ــت  ــن جه ــه همی ــده و ب ــدگان ش رانن

کاربران خود را از دست می دهد.
ــانی  منتشــر شــده در شــبکه اطالع رس

راه دانا

تپ سی و راحتی مسافران به قیمت فشار به رانندگان

تعـداد  افزایـش  از  پـس  توییتـر 
کاراکترهـای مـورد اسـتفاده بـرای یـک 
بـرای  2۸0 کاراکتـر  بـه   140 از  توییـت 
شـماری از کاربرانـش، ایـن امـکان را در 

داد. قـرار  کاربرانـش  تمـام  اختیـار 

پـس از اینکه محدودیت طـول توییت ها 
یافـت،  افزایـش  کاراکتـر   2۸0 بـه 
تصمیـم گرفتـه کـه  تازگـی  بـه  توییتـر 
محدودیت هـای قبلـی خـود روی طـول 
عناویـن کاربـری را از 20 کاراکتـر بـه 50 

دهـد. افزایـش  کاراکتـر 

اینسـتاگرام آخرین آپدیت خود را عرضه 
کـرد کـه در آن بـه کاربران اجـازه می دهد 
تصاویـر و ویدیوهـای خـود را در بخـش 
اسـتوری بارگذاری کنند بدون محدودیت 
سـاعت  بـرای 24  تصاویـر  ایـن  اینکـه 

گذشـته هسـتند یـا خیر.

خبر
توییتر

خبر
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خبر
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شناسه رهبر انقالب قسمتی از توصیه ایشان در 
ارتباط با فضای خیابان ها را به اشتراک گذاشته. 

@khamenei_ir

علی دایی، تصویر زیر را از روز اربعین در کنار 
محمدرضا گلزار بازیگر سینما همرسانی کرده.

 @alidaei

شناسه کرمان روز با انتشار تصویری از پوستر فیلم 
»دختر لر« اولین فیلم ایرانی تاریخچه ای از سینما 

در کرمان را همرسانی کرده.
 @kermanrooz

حجت سپهوند، عکاس ریاست جمهوری تصویر 
متفاوت زیر را از اجالس سران ایران، روسیه و 

آذربایجان پست کرده.
 @hojatsepahvand

فهیمه خضرحیدری می گوید:
ــا صــد ســِر  ــد ب دوســِت همه کــس دوســِت هیــچ کــس نیســت. شــما نمی تونی
صــد طیــف متضــاد دوســت باشــید. دوســتی یعنــی برگزیــدن. برگزیــدِن کســانی از میــان 

ــا ــا و آدم ه ــه ی آشــنایان و رابطه ه هم

پناه می گوید:
ــود مســیر، بخشــی از مقصــد، بخشــی از  ــاده، خ ــود ج ــود راه، خ ــن خ ــرای م ب
ــذت  ــر ل ــه فک ــد و ب ــن اصــل ســاده رو می فهمن ــه ای رســیدنه. دوســت دارم کســانی رو ک

مســیر هــم هســتند…

مونا برزویی می گوید:
اگر 280 شدى و 140 تا نوشتى َمردى

نکیسا می گوید:
هزینــه پارکینــگ فــرودگاه مهرآبــاد روزی 23 هــزار تومــن اســت. بــا شــعبه مــوزه 

ــوور در ابوظبــی برابــری می کنــه ل

لوسفر می گوید:
ترسناک ترین قسمِت فیلمای ترسناک، جلوه های ویژه یا گریم هاش نیست  

بلکه اون آخرشه که مینویسه: این فیلم براساس واقعیت ساخته شده است

آرمین می گوید:
ــد  ــا بع ــذارن ت ــدی می ــک فرای ــم بل ــی ه ــگاه های ایران ــه فروش ــه ک ــدر خوب چق

تنکس گیوینــگ بریــم خریــد کریســمس کنیــم!

پارمسان می گوید:
واســه بابــام تعریــف کــردم یکــی دویســت و شــش میخواســت ولــی بابــاش بــا 
لکســوز ســورپرایزش کــرد. بابــام گفــت آفریــن بــه دختــره… گفتــم چــرا؟ گفــت چــون بــا 
اینکــه بابــاش مایــه داره بــه دویســت و شــش راضــی بــوده اصــال نمیتونســتم از ایــن زاویــه 

ببینــم ایــن موضــوع رو

میالد می گوید:
تلگــرام اگــه بــرای هــر شــخص پروفایــل و صفحــه هــم ایجــاد کنــه و یــه اســتوری 
هــم بزنــه تنگــش یهــو نصــف مخاطــب هــای اینســتاگرام هــم می کشــونه ســمت خــودش، 

از داورف بعیــد نیســت

اینستاگرام مشغول آزمایش قابلیتی است که بتوان هشتگ ها را درست مثل 
حساب های کاربری در آن دنبال و پست هایی که با آن هشتگ ها ارسال می شوند را 

در تایمالین مشاهده کرد. از آن جا که قابلیت مذکور در مرحله آزمایشی به سر می برد، 
هنوز در مورد انتشار آن در نسخه نهایی اینستاگرام نمی توان با قطعیت سخن گفت.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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از یازدهم آذرماه و در سالنِ  وزارت کشور
کنسرت 

»همایون شجریان و سهراب 
و تهمورس پورناظری« 

برگزار می شود

انیمیشنی
درباره ی ایران

 در فهرست اولیه اسکار 201۸
فهرست 26 انیمیشن ارسالی 

برای شرکت در شاخه بهترین انیمیشن بلند جوایز 
سینمایی اسکار در سال 201۸ اعالم شد.

تک آهنگ »خون بس« 
به زودی منتشر می شود

روزبه بمانی خواننده مهمان 
گروه دارکوب شد

اپیدمی
نقاشی های  سارا عباسیان

 گالری محسن همکف
 19 آبان 1396 تا 03 آذر 1396

موزه لوور به امارات می رود

شعبه موزه معروف لوور فرانسه در کشور امارات و با سرمایه گذاری بالغ بر 
یک میلیارد دالر افتتاح می شود.

سخته تو این شهر زشت »تهران« یکیو پیدا کنی 
که زیبا باشه...

آدما نمیان اینجا که پیدا بشن، میان گم شن.

فیلم: نیمه شب اتفاق افتاد

موسیقیموزه 

انیمیشن

نمایشگاهموسیقی

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سالروز درگذشت روح هللا خالقی كه 
آهنگ سرود »ای ایران« را نوشت

12 نوامبــر ســالروز فــوت موســیقدان و میهندوســت 
نامــدار و ســازنده آهنــگ ســرود ملــی »ای ایــران«، 
ــه در 59 ســالگی در ســال  ــی اســت ك روح هللا خالق
اتریــش  ســالزبوگ  در   )1344 آبــان   21(  1965
درگذشــت، جنــازه اش بــه تهــران منتقــل و بــا 

ــد. ــون ش ــژه مدف ــریفات وی تش
خالقــی در ســال 1906 )1385 هجــری( در كرمــان به 
دنیــا آمــده بــود. وی موســیقی را عمدتــا نــزد علینقی 
وزیــری تحصیــل كــرده بــود. خالقــی همچنیــن 
فــارغ التحصیــل رشــته ادبیــات فارســی از دانشــگاه 
ــن موســیقی  ــود. وی در ســال 1323 انجم ــران ب ته
ملــی ایــران را پایــه گــذاری كــرد. بــه همــت خالقــی 
ــه چــپ، و  ــل ب ــی متمای ــی گرای ــه مل ــه شــهرت ب ك

ــل اتحــاد شــوروی داشــت  ــا مل ــان ب دوســتی ایرانی
تاریــخ دو جلــدی »موســیقی ایــران زمیــن« تالیــف 
ــود و  ــك نویســنده ب ــن حــال ی شــد. خالقــی در عی
ــن«  ــام نوی ــه »پی ــژه مجل ــه وی ــالت و ب ــرای مج ب

مطلــب مــی نوشــت.
ــات  ــان احساس ــرت هللا معینی ــون در نص ــی چ خالق
ــت  ــی و صداق ــش پاكدامن وطندوســتانه و در كارهای
ویــژه مشــاهده كــرد حاضر شــد كه مشــاور موســیقی 
رادیــو ایــران شــود و بــه ایجــاد برنامــه »گلهــا« كمــك 
كنــد كــه برخــی او را مبتكــر ایــن برنامــه مــی داننــد. 
خالقــی كــه بــر انــواع فرضیــه هــای موســیقی و علوم 
صــدا تســلط كامــل داشــت در زنــده كــردن موســیقی 
اصیــل ایرانــی خدمــات ارزنــده بعمــل آورد از جملــه 
توجــه بــه چنــگ رودكــی. وی بــود كــه توصیــه مــی 
ــی و واژه هــای گمشــده  كــرد ریشــه موســیقی ایران
ــوب  ــردم جن ــا و م ــان تاجیكه ــد در می پارســی را بای

روســیه و قفقــاز شــمالی جســتجو كننــد.

کتاب حال و هواى 
عجیب در توکیو

نویسنده: هیرومى کاواکامى

ترجمه: مژگان رنجبر
حـــال و هـــواى عجیـــب در توکیـــو داســـتان زن 
ـــن  ـــا ای ـــود، ام ـــى ش ـــق م ـــه عاش ـــت ک ـــالى اس میانس

یـــک عشـــق متعـــارف نیســـت…
در پشـــت جلـــد کتـــاب، قســـمتی از متـــن حـــال و 

هـــواى عجیـــب در توکیـــو آمـــده اســـت:
ـــان روشـــى  ـــه هم ـــس ب ـــى اســـت، پ ـــر عشـــق واقع اگ
بـــا آن رفتـــار کـــن کـــه بـــا یـــک گیـــاه رفتـــار مـــى 
ـــاران از آن  ـــاد و ب ـــر ب ـــن،و در براب ـــه اش ک ـــى تغذی کن
ـــال  ـــى کام ـــى توان ـــه م ـــر کارى را ک ـــن. ه ـــت ک محافظ
ـــت، در  ـــى نیس ـــق واقع ـــر عش ـــا اگ ـــى. ام ـــام ده انج
ایـــن صـــورت بهتریـــن کار ایـــن اســـت کـــه بـــه آن 

ـــود. ـــرده ش ـــا پژم ـــى ت ـــى کن ـــى توجه ب
شـــود کـــه  مـــى  شـــروع  جایـــى  از  داســـتان 
ـــِم دوران  ـــى معل ـــال اتفاق ـــکلى کام ـــه ش ـــکیکو” ب “اِتس
ــى  ــزى نمـ ــد. چیـ ــى کنـ ــات مـ تحصیلـــش را مالقـ
ـــته و  ـــکل آراس ـــر و ش ـــا آن س ـــه” ب ـــه “سنس ـــذرد ک گ
ـــار  ـــراه دارد، ی ـــه هم ـــه ب ـــه همیش ـــى ک ـــف چرم آن کی

گرمابـــه و گلســـتاِن اِتســـکیکو مـــى شـــود.
ـــى  ـــى م ـــش فضای ـــه مخاطب ـــنده ب ـــس از آن نویس پ
ــارف را درک  ــق نامتعـ ــن عشـ ــد ایـ ــا بتوانـ ــد تـ دهـ
ـــن  ـــه درک ای ـــد ک ـــن ش ـــر ای ـــوان منک ـــى ت ـــد. نم کن
ـــدت  ـــه ش ـــِگ ب ـــالل فرهن ـــى از خ ـــط عاطف ـــوع رواب ن
محجـــوِب ژاپـــن اندکـــى ســـخت و دیربـــاور اســـت.

ــفر  ــه سـ ــد، بـ ــى گذراننـ ــت مـ ــم وقـ ــا هـ ــا بـ آنهـ
مـــى رونـــد، از هـــم خبـــر مـــى گیرنـــد امـــا انـــگار 
اتســـکیکو چنـــدان در قیـــد و بنـــِد ایـــن رابطـــه 
ــد  ــى توانـ ــم نمـ ــودش هـ ــاید خـ ــا شـ ــت یـ نیسـ

چنیـــن عالقـــه اى را هضـــم کنـــد.
در ایـــن میـــان ابـــراز عالقـــه هایـــى هـــم از ســـمت 
اتســـکیکو صـــورت میگیـــرد امـــا انـــگار بـــاور نـــدارد 
کـــه ایـــن همـــه ســـال صبـــر کـــرده تـــا مـــرد 
ــد. ــى کنـ ــش بازآفرینـ ــود معلمـ ــش را در وجـ رویاهایـ

رسانه در آینه تصویر
شــماره جدیــد هفته نامــه »امیــد جــوان« بــه 

ســردبیری مهــرداد خدیــر

گهی که شرح فراقت کنم بدیده سواد
شود سیاهی چشمم روان بجای مداد

کجا قرار توانم گرفت در غربت
که گشته ام بهوای تو در وطن معتاد
هر آنکسی که کند عزم کعبٔه مقصود
گر از طریق ارادت رود رسد بمراد

در آن زمان که وجودم شود عظام رمیم
ز خاک من شنوی بوی بوستان وداد
مریز خون من خسته دل بتیغ جفا
مکن نظر بجگر خستگان بعین عناد
بهر چه امر کنی آمری و من مامور

بهر چه حکم کنی حاکمی و من منقاد
کسی که سرکشد از طاعتت مسلمان نیست
که بغض و حب توعین ضاللتست و رشاد

بسا که وصف عقیق تو مردم چشمم
بخون لعل کند بر بیاض دیده سواد

مخوان براه رشاد ای فقیه و وعظ مگوی
مرا که پیر خرابات می کند ارشاد

خواجوی کرمانی 

هرچه بیشتر از تو دور 
میشوم خاموشی در من 

سرعت می گیرد 
به خوابی عمیق فرو 

رفته ام 
بی انکه دیگر خواب ببینم 
انگار، تمام شده ام بی تو

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی


