
رییس انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده کرمان: 70 درصد واحدهای تولیدی بتن در کرمان غیراستاندارد هستند
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  16 صفحه

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

انس طال        1.280.95

مثقال طال    5.448.000

گرم طالی 18  1.257.290

گرم طالی 24   1.687.810

انس نقره            16.99

انس پالتین         931.05

انس پاالدیوم       991.33

بهار آزادی      13.530.000

امامی          14.203.000

نیم          7.130.000

ربع          3.997.000

گرمی       2.660.000

دالر             40.930

یورو            48.580

پوند            55.150    

درهم امارات        11.300

لیر ترکیه            10.710

یوان چین          6.420

ین ژاپن               367    

دالر کانادا         32.800

دالر استرالیا      32.010 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

 04 تا 14

تهران

07 تا  14

چالش بتن در استان زلزله سردار سلیمانی در پیامی به رهبر 
انقالب اعالم کرد:

6 پایان داعش
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ان
مار

 ج
س:

عک

گســترده  تخریــب  کــه  روزهایــی  در 
ســاختمان های مســکن مهــر در اســتان 
ذهــن  در  را  ســوال  ایــن  کرمانشــاه 
مــردم ایجــاد کــرده کــه چگونــه ایــن 
ــتر از  ــاز بیش ــا نوس ــاختمان های تقریب س
تخریــب  قدیمی ســاز  ســاختمان های 
شــدند، دبیــر شــورای فنــی اســتان کرمــان 
گفتــه »53 درصــد تولیدکننــدگان بتــن در 
اســتان کرمــان، بتــن غیراســتاندارد تولیــد 
اســتاندارد  بتــن  اگرچــه  مــی کننــد.« 
ســالم  ضامــن  نمی توانــد  به تنهایــی 
ــه باشــد  ــل زلزل ــدن ســاختمان در مقاب مان
امــا در ایــن موضــوع تأثیرگــذار اســت. 
ــن اســت  ــا ای ــار ماجــرا ام ــه تاســف ب نکت
ــدی  ــای تولی در اســتانی 53 درصــد بتن ه
گفتــه  بــه  کــه  هســتند  غیراســتاندارد 
رییــس مرکــز زمین شناســی، کرمــان روی 
ــه قــرار دارد. 18 گســل فعــال  کمربنــد زلزل
ــن  ــا ای ــود دارد و باره ــتان وج ــن اس در ای
ــروز زلزله هــای مخــرب  گســل ها موجــب ب
شــدند. از زلزلــه ســیرچ در دهــه 60 گرفتــه 
تــا زلزله هــای بــم و زرنــد در دهــه 80 
ــس از  ــرد. پ ــدار ک ــا را داغ ــی ه ــه کرمان ک
ــازی  ــد مقاوم س ــم بای ــه می گویی ــر زلزل ه
امــا  بگیریــم  جــدی  را  ســاختمان ها 
بــم  ویرانگــر  زلزلــه  از  پــس  ســال   16
مقاوم ســازی  تنهــا  نــه  می بینیــم کــه 
بتن هــای  کــه  نشــده  گرفتــه  جــدی 
ــد. ــده ان ــم ش ــتانداردتر ه ــدی غیراس تولی

از زلزله بم هم درس 
در این پیام ما می خوانیدنگرفتیم

توالت های ایرانی 
جان گردشگران 

خارجی را می گیرد
رییـس پیشـین هیـات مدیـره جامعه 
راهنمایـان ایرانگردی و جهانگردی گفته 
ضریب ایمنی سـرویس های بهداشتی 
تاکنـون برخی گردشـگران خارجی را به 

دردسـر انداخته.

فاضالب،چالوس
راتهدیدمیکند

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
تصفیـه  سیسـتم  گفتـه  چالـوس 
در  تنهـا  شـهری  شـبكه  و  فاضـالب 
یک  سـوم سـطح شـهر یعنی 30 درصد 
اجـرا شـده اسـت كـه ضعیـف اسـت و 
از طرفـی در سـطح روسـتاها هیچ گونه 
برنامـه ای در خصوص اجـرای فاضالب 

اجـرا نشـده اسـت.
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وضعیت مبهم تشکیل 
شورای بافت تاریخی

با وجود مخالفت کمیسیون فرهنگی، سلحشوری بر تشکیل
 این شورا اصرار دارد

یادداشت
رضا عبادی زاده

بــار  اولیــن  بــرای  کرمــان 
لنداســتارز  رویــداد  برگزارکننــده 
جهانــی اش  اســتاندارئهای  بــا 
اســت. ایــن رویــداد کــه توســط 
برگــزار  پدیــدار  فنــاوری  شــرکت 
و  گــپ  پنــل  حــاوی  می گــردد 
گفتــی بــا حضــور منصــور خضرایــی 
ــران  ــذار زورق و مه ــش، بنیان گ من
شــتاب دهنده  مدیــر  کرمــی، 
اســاس  بــر  اســت.  ســریرلند 
آقــا،  لــورک  زهــره  گفته هــای 
ــن  ــداد، ای ــن روی ــی ای ــر اجرای دبی
ایــن  بخــش  اصلی تریــن  پنــل 
رویــداد 3 ســاعته بــا اســتاندارد 
ــان طــی  جهانــی اســت. ایــن مهمان
در  یک ســاعته  مصاحبــه  یــک 
ــتان  ــتانه، داس ــالً دوس ــی کام فضای
کســب وکار و زندگــی حرفــه ای خــود 
ــده و از  ــهیم ش ــن س ــا حاضری را ب
خــود  موفقیت هــای  و  چالش هــا 
هــر  از  پــس  می گوینــد.  ســخن 
مصاحبــه بســتری فراهــم اســت 
ــوی آزاد  ــن گفتگ ــان ضم ــه مهمان ک

ــده  ــنا ش ــر آش ــا یکدیگ ــرادی ب انف
خــود  پروژه هــای  و  کارهــا  از  و 
جویــا شــوند و شــبکه ایجــاد کننــد. 
ــرای  ــده ای ب ــه ای ــرادی ک ــه اف هم
راه انــدازی کســب وکار دارنــد، یــا 
کســب وکار خــود را شــروع کرده انــد 
ــتند،  ــه ای از آن هس ــر مرحل و در ه
متخصصــان  نویســان،  برنامــه 
ســرمایه گذاران  محتــوا،  تولیــد 
ــر  ــوزه در ه ــن ح ــراد ای ــه اف و هم
ــد در  ــند می توانن ــه باش ــطحی ک س
ایــن رویــداد شــرکت کــرده و عــالوه 
جهــت  در  آن  از  شبکه ســازی  بــر 
اســتفاده  خــود  رونــد کار  بهبــود 

نماینــد. 
چهارشــنبه  لنداســتارز  اولیــن 
هشــتم آذرمــاه از ســاعت 17 لغایــت 
ــزار  ــی برگ ــاق بازرگان 20 در محــل ات
ــد در  ــراد می توانن ــد. اف ــد ش خواه
ــام  ــه ثبت ن ــبت ب ــد نس ــایت ایون س
خــود اقــدام نماینــد و یــا بــا شــماره 
داخلــی   034-32263200 تلفــن 

131 تمــاس حاصــل فرماینــد.

برای اولین بار توسط شرکت فناوری پدیدار برگزار می شود

اولینرویداد
لنداستارزدرکرمان

صداقت 
انصاف 
بی طرفی

2

تالشبرای
بازکردن
بخت»بختگان«

مدیر حفاظت از تاالب ها:
 10 میلیون دالر اعتبار برای 
بختگان پیش بینی می شود

تاالب هــای  از  حفاظــت  طــرح  مدیــر 
ــدن  ــی ش ــورت نهای ــه در ص ــران گفت ای
تــاالب  احیــای  ســند  پیش نویــس 
از  دالر  میلیــون   10 حــدود  بختــگان، 
ایــن  بــه  ســازگاری  صنــدوق  ســوی 
پــروژه تعلــق می گیــرد و قــرار اســت 
تمــام جوانــب در حوضــه آبریــز دریاچــه 
ــود.  ــده ش ــروژه دی ــن پ ــگان در ای بخت
بختــگان  تــاالب  وضعیــت  اکنــون 

نیســت. مناســب 

روزانهم صبح اریان

-تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه روز دوشـنبه مورخ 96/08/29 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: تا سـاعت 16:00 روز پنجشـنبه مورخ 96/09/09.

- مهلت زمانی ارائه پيشـنهادات: تا سـاعت 16:00 روز پنجشـنبه مورخ 96/09/23.

-زمان بازگشـایی مرحله اول: سـاعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/09/25.

- اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه  )پاکت الف(: 

کرمان- بلوار شـهید عباسـپور)پارادیس(- نبش میدان عاشـورا-   تلفن:034-31272012

اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه: مرکز تماس 27313131-021    دفتر ثبت نام: 

88969737 و 021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل  تامین 

کننده/مناقصه گر« موجود اسـت.

آگهیمناقصات
شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان در نظــر دارد پــروژه  هــا بــه شــرح جــدول ذیــل، از محــل اعتبــارات عمرانــی را از طریــق 

برگــزاري مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای، بــر اســاس آييــن نامــه برگــزاري مناقصــات  بــه پيمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه 
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

 شماره
مناقصه

محل اجرای پروژهشرح موضوع مناقصه
برآورداوليه     
)ميليون لاير(

مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه

رتبه های مورد نياز

459ع96
 اجرای شبکه برق فشار

 متوسط
 حداقل پايه 5 نیرو123،000،000 ریال2458ناحیه صنعتی بلورد

 آماده سازی بخشی از460ع96
راه دسترسی

حداقل پايه 5 راه321،000،000 ریال6412شهرک صنعتی شهربابک

 آماده سازی بخشی از461ع96
 راه دسترسی

 حداقل پايه 5 راه250،000،000 ریال4966ناحیه صنعتی ارزوئیه

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

شهرداری و شورای اسالمی شهر درب بهشت

kermaneno.ir

پایگاهخبری
تحلیلی

telegram:
@kermane_no

instagram:
@kermane_no
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

مجتبی پورحبیبی

 پیام ما

میــزان علظــت گــرد و غبــار در شهرســتان 
ــر  ــه 23 براب اهــواز پیــش از ظهــر سه شــنبه ب

حــد مجــاز رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بــر اســاس اعــالم 
ــتان  ــط زیســت اس ــت از محی اداره کل حفاظ

خوزســتان میــزان غلظــت گــرد و غبــار ســاعت 
11 سه شــنبه در شــهرهای اهــواز بــه ســه 
ــوش  ــه 256، ش ــک ب ــزار و 548، اندیمش ه
بــه 339، شوشــتر بــه212 و ماهشــهر بــه 17 

ــرم رســیده اســت. میکروگ

 150 هــوا  در  معلــق  ذرات  عــادی  میــزان 
میکروگــرم بــر مترمکعــب اســت کــه بــر 
ــار در  ــزان علظــت گــرد و غب ایــن اســاس می
شهرســتان اهــواز پیــش از ظهــر سه شــنبه 
بــه 23 برابــر حــد مجــاز رســید. توصیــه 
ــن  ــوی در ای ــی و ری ــاران قلب ــود؛ بیم می ش
ــه موقــع داروهــای  شــرایط ضمــن مصــرف ب
خــود، بــه هیــچ وجــه در معــرض هــوای 

ــد. ــرار نگیرن ــرون ق بی

غلظت گرد و غبار در اهواز
 به ۲۳ برابر حد مجاز رسید

تالش برای باز کردن بخت »بختگان« 
مدیر حفاظت از تاالب ها: 10 میلیون دالر اعتبار برای بختگان پیش بینی می شود

سرگردانی جوجه فالمینگو ها در تاالب خشکیده بختگان

مدیــر  آبان مــاه   29 دوشــنبه  روز 
ــای ایــران  ــت از تاالب ه ــرح حفاظ ط
در  گفــت:  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در 
صــورت نهایــی شــدن پیش نویــس 
ســند احیــای تــاالب بختــگان، حــدود 
صنــدوق  ســوی  از  دالر  میلیــون   10
تعلــق  پــروژه  ایــن  بــه  ســازگاری 

. می گیــرد
ــن  ــرد: ای ــار ک ــت اظه ــل آبش ابوالفض
پــروژه بــا همــکاری ســازمان حفاظــت 
ــاد  ــرو و جه ــط زیســت، وزارت نی محی
دفتــر  تســهیلگری  و  کشــاورزی 
در   )  UNDP ( متحــد  ملــل  عمــران 
ــا اشــاره  ــال پیشــرفت اســت وی ب ح
ــه اینکــه تمــام اطالعــات جمــع آوری  ب
مطــرح  آینــده  جلســه  در  و   شــده 

داریــم  انتظــار  گفــت:  می شــود، 
نهایــی  تهیــه،  اولیــه  پیش نویــس 
صنــدوق  بــه   UNDP طریــق  از  و 
ــدوار  ــا امی ــود ت ــال ش ــازگاری ارس س
باشــیم بتوانــد اعتبــاری حول و حــوش 
ــاورد  ــرای کشــور بی ــون دالر را ب 10 میلی
کــه در ایــن راســتا ســه نهــاد ذکرشــده 
ــران ســازمان  ــر عم ــت  دفت ــا محوری ب
ملــل درگیــر ایــن پــروژه خواهنــد بــود.  
مدیــر طــرح حفاظــت از تاالب هــای 
ــاالب  ــی ت ــاره وضعیــت کنون ــران درب ای
بختــگان نیزگفــت: اکنــون وضعیــت 
تــاالب بختــگان مناســب نیســت البتــه 
ــتیم  ــی داش ــه بارندگ ــال ک ــدای س ابت
ــی زادآوری  ــود حت ــوب ب ــت خ وضعی
بخشــی  و  داشــتیم  را  فالمینگوهــا 
هــم جامعــه محلــی کمــک کردنــد تــا 
جوجــه فالمینگوهــا بــه مرحلــه رشــدی 
برســند کــه بتواننــد مهاجــرت خودشــان 
را داشــته باشــند امــا در حــال حاضــر 

ــدارد. ــی ن ــت خوب ــگان وضعی بخت

روزهای سخت دریاچه
شــهریورماه ســال 94، مدیــر کل محیط 
ــو  ــارس در گفت وگ ــتان ف ــت اس زیس
بــا مهــر اعــالم کــرد:  تنهــا آب جــاری 
ــوان  ــه عن ــگان ب ــه وارد دریاچــه بخت ک
ایــران  بــزرگ  دریاچــه  دومیــن 
ــه  ــر اســت ک ــه ک ــود آب رودخان می ش
بــا خشــک شــدن ایــن رودخانــه تنهــا 
امیــد دریاچــه بــرای احیــا نیــز از بیــن 
مــی رود. ایــن در حالــی بــود کــه یــک 
کارشــناس حــوزه محیــط زیســت نیــز 
در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار مهــر گفــت: 
از  بختــگان  دریاچــه  آب  درصــد   90
طریــق رودخانــه کــر تامیــن می شــود، 
ایــن رودخانــه همیشــه یــک دبــی 
ــق  ــیالب از طری ــه س ــته ک ــت داش ثاب
می شــده  بختــگان  تــاالب  وارد  کــر 
اعــالم کــرد  بایــد  ایــن رو  از  اســت 
ــه  ــا خشــک شــدن ایــن رودخان کــه ب
بختــگان  حیــات  سرچشــمه های 

ــداری  ــت. علم ــه اس ــن رفت ــز از بی نی
ــر از  ــه ک ــر رودخان ــزود: اگ ــه اف در ادام
ــن  ــا از بی ــم ب ــور حت ــرود به ط ــن ب بی
رفتــن شــریان حیاتــی بختــگان دیگــر 
نمی تــوان منتظــر احیــای تــاالب بــود.

آبگیری پس از 10 سال
در دی مــاه ســال 94 مدیــر کل محیــط 
ــوص  ــارس در خص ــتان ف ــت اس زیس
ــن  ــای ای ــت دریاچه ه ــن وضعی آخری
گفــت:  مهــر  خبرنــگار  بــه  اســتان 
اخیــر  بارش هــای  بــه  توجــه  بــا 
اســتان فــارس، وضعیــت برخــی از 
ــن  ــه وارد دهمی ــتان ک ــای اس تاالب ه
ســال خشکســالی شــده بودنــد بهبــود 
ــه داد:  ــوی ادام ــزه ول ــرد. حم ــدا ک پی
ــا  ــن راســتا انتظــار مــی رود کــه ب در ای
بارش هــای مناســبی کــه در ســطح 
داشــت وضعیــت  اســتان خواهیــم 
بــه  نســبت  فــارس  تاالب هــای 

ســال های گذشــته بهتــر شــود. 

تدوین برنامه مدیریت احیا
بیســت وپنجم مهرمــاه 95 بــود کــه 
اســتان  زیســت  محیــط  مدیــرکل 

فــارس از تدویــن برنامــه مدیریــت 
یکپارچــه بــرای احیــای تــاالب بختگان 
به پایــان  بــا  وی گفــت:  داد.  خبــر 
رســیدن کار مطالعــات حــوزه آبگیــر 
ــان  ــا پای ــه ای ت ــگان برنام ــاالب بخت ت
امســال بــرای حفــظ و نگهــداری ایــن 
تــاالب ارزشــمند تدویــن می شــود. 
ــال 96  ــت س ــه از اردیبهش ــن برنام ای
اجرایــی  بختــگان  آبخیــز  در حــوزه 

می  شــود.

زنده با باران
ــرح  ــی ط ــر مل ــاه 96 مدی در خردادم
ســازمان  تاالب هــای  از  حفاظــت 
حفاظــت محیــط زیســت در اظهــارات 
ــای  ــا بارندگی ه ــرد: ب ــالم ک ــد اع جدی
امســال دریاچــه بختــگان پــس از 
ــده  ــد و زن ــود دی ــه خ ــال ها، آب ب س
شــد. بــه گــزارش آبشــت افــزود: 
بارش هــای ســال جــاری باعــث شــد، 
بعــد از ســال ها کــه دریاچــه بختــگان 
ــارس تشــنه یــک قطــره  در اســتان ف
بــه خــودش  امســال آب  بــود  آب 

ــود. ــده ش ــد و زن ببین

مدیــر طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران گفــت: 
ــای  ــند احی ــس س ــدن پیش نوی ــی ش ــورت نهای در ص
تــاالب بختــگان، حــدود 10 میلیــون دالر از ســوی 
ــرد  ــق می گی ــروژه تعل ــن پ ــه ای ــازگاری ب ــدوق س صن
آبریــز  حوضــه  در  جوانــب  تمــام  اســت  قــرار  و 
ــود. وی  ــده ش ــروژه دی ــن پ ــگان در ای ــه بخت دریاچ
دربــاره وضعیــت کنونــی تــاالب بختــگان گفــت: 
ــت  ــب نیس ــگان مناس ــاالب بخت ــت ت ــون وضعی اکن
ــه ابتــدای ســال کــه بارندگــی داشــتیم وضعیــت  البت
ــتیم و  ــا را داش ــی زادآوری فالمینگوه ــود حت ــوب ب خ
بخشــی هــم جامعــه محلــی کمــک کردنــد تــا جوجــه 
ــد  ــه بتوانن ــند ک ــدی برس ــه رش ــه مرحل ــا ب فالمینگوه
ــال  ــا در ح ــند ام ــته باش ــان را داش ــرت خودش مهاج

ــدارد. ــی ن ــت خوب ــگان وضعی ــر بخت حاض

فاضالب، محیط زیست چالوس 
را تهدید می کند 

ــوس  رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت چال
ــط  ــکونی محی ــای مس ــالب واحده ــت: فاض گف
زیســت چالــوس را تهدیــد مــی کنــد.  ابوالقاســم 
مازنــدران  ایســنا  بــا  گفت و گــو  در  محمدپــور 
ــوم  ــا در یک  س ــهری تنه ــبكه ش ــالب و ش ــه فاض ــتم تصفی ــت: سیس گف
ــف اســت و  ــه ضعی ــرا شــده اســت ك ــی 30 درصــد اج ســطح شــهر یعن
ــرای  ــوص اج ــه ای در خص ــه برنام ــتاها هیچ گون ــطح روس ــی در س از طرف
ــد راهكارهــای كوتاه مــدت در  ــن بای فاضــالب اجــرا نشــده اســت و بنابرای
ــده كــه همــان  ــا حداقــل آلودگــی وارد محیــط پذیرن نظــر گرفتــه شــود ت
آب هــای زیــر زمینــی و آب هــای ســطحی اســت صــورت نگیــرد.  وی افزود: 
ــدار ســعی شــد موضــوع  ــا كمــک فرمان ــوس ب در ســطح شهرســتان چال
ــای  ــا و واحده ــل در آپارتمان ه ــود و حداق ــه ش ــالب نهادین ــرای فاض اج
اجــرای سیســتم  هســتند  رودخانه هــا  و  دریــا  مســكونی كــه كنــار 

ــود.  ــط ش ــری وارد محی ــی كمت ــا آلودگ ــند ت ــته باش ــیبتیک را داش س

بدهی 1۲ میلیاردتومانی به 
پیمانکار پروژه آبرسانی اردبیل

مدیر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اردبیــل گفــت: 
مــا از بابــت احــداث بــرج آبگیــر و اجــرای پــروژه 
زون بنــدی آب شــرب اردبیــل بــه پیمانــکار پــروژه 
آبرســانی اردبیــل 12 میلیــارد تومــان بدهــکار 

هســتیم.
ــر  ــنا، اصغ ــل از ایس ــه نق ــان( ب ــداری آذربایج ــق )بی ــزارش اویاقلی ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــل اظه ــه اردبی ــروژه آبرســانی ب ســلیمان زاده در جلســه بررســی پ
ــه ســزایی در ارتقــای کیفیــت آب شــرب اردبیــل  ــر ب ــر کــه تاثی ــرج آبگی ب
ــا  ــه ب ــوری ک ــه ط ــته ب ــی داش ــرفت خوب ــر پیش ــال اخی ــار س دارد در چه
ــار مــورد نیــاز ایــن پــروژه ســال آینــده قابلیــت افتتــاح دارد.  تامیــن اعتب
وی گفــت: از 20 میلیــارد تومــان اعتبــار پیش بینی شــده بــرای پــروژه 
ــه  ــی ک ــرده در حال ــدا نک ــاص پی ــی اختص ــون ریال ــل تاکن ــانی اردبی آبرس
پیمانــکار به رغــم پرداخــت نشــدن بخــش عظیمــی از مطالباتــش همچنــان 

ــرد. ــش می ب ــه پی ــزه ب ــت و انگی ــا رغب کار را ب

سیاستآبرسانیآلودگی

از  اداره کل حفاظــت  اعــالم  اســاس  بــر 
ــزان  ــتان می ــتان خوزس ــت اس ــط زیس محی
عــادی ذرات معلــق در هــوا 1۵0 میکروگــرم 
ــاس  ــن اس ــر ای ــه ب ــت ک ــب اس ــر مترمکع ب
ــتان  ــار در شهرس ــرد و غب ــت گ ــزان علظ می
ــه  ــنبه ب ــروز، سه ش ــر دی ــش از ظه ــواز پی اه

ــید. ــاز رس ــد مج ــر ح ۲۳ براب

ســازمان  رئیــس 
و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــا  آبخیــزداری کشــور ب
اشــاره بــه حضــور ســه 
هــزار نیــروی جنگل بــان در یــگان حفاظــت 
منابــع طبیعــی بــر تاثیرگــذاری چشــمگیر 
ــان  ــان و محیط بان ــت از جنگل بان ــه حمای الیح
بــر بهبــود وضعیــت قضایــی و معیشــتی 

جنگل بانــان تاکیــد کــرد. 
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  خداکــرم جاللــی 
ــه  ــر الیح ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
حمایــت از جنگل بانــان و محیط بانــان از ســوی 
دولــت تقدیــم مجلــس شــده و در دســتور کار 
اســت،  مجلــس  مربوطــه  کمیســیون های 

اظهــار کــرد: ایــن طــرح کامــل شــده و عــالوه 
بــر حمایتــی کــه در زمینــه خســارات و صدمــات 
وارد شــده بــه جنگل بانــان و محیط بانــان لحــاظ 
شــده بــود، مــوادی بــرای حمایت هــای قانونــی 
ــان پــس از شــهادت  ــان و جنگل بان از محیط بان

و مصدومیــت اعمــال شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه محیط بانــان و جنگل بانــان 
از نظــر تامیــن حقــوق و مزایــا وضعیــت بســیار 
نامناســبی دارنــد، گفــت: امیدواریــم بــا تصویب 
ــن  ــان در صح ــان و محیط بان ــه جنگل بان الیح
علنــی مجلــس شــاهد ایــن باشــیم عزیزانــی 
کــه در خــط مقــدم حمایــت و صیانــت از 
مــورد  دارنــد،  حضــور  مراتــع  و  جنگل هــا 

ــد. ــرار گیرن ــت ق حمای

واکنش ابتکار به گرد و خاک 
شدید در خوزستان

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــار کــه  ــه توفان هــای گــرد و غب در واکنــش ب
ــتان  ــاط خوزس ــی نق ــروز در برخ ــح ام از صب
ــه  ــژه اهــواز رخ داده و آلودگــی هــوا را ب به وی
بیــش از 66 برابــر حــد مجــاز رســانده، پیامی 

را در کانــال تلگــرام خــود منتشــر کــرد.
ــروز  ــن؛ ام ــزاری خبرآنالی ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــوا را  ــتان، کیفیت ه ــاک در خوزس ــان خ توف
ــت ؛  ــرده اس ــتاندارد ک ــر از اس ــر، بدت 66 براب
ــرد و  ــان و گ ــدت توف ــال 93. ش ــابه س مش
خــاک بــه قــدری اســت کــه مانــع برگــزاری 
نمــاز جمعــه امــروز اهــواز شــده و 9 پــرواز را 
نیــز لغــو کــرده اســت. لیــگ برتــر دوچرخــه 
ــل  ــه دلی ــهر ب ــز در ماهش ــور نی ــواری کش س
گــرد و غبــار برگــزار نشــد. امــا معصومــه 
ابتــکار، رییــس ســازمان محیــط زیســت در 
پیامــی دربــاره ایــن توفان هــا نوشــته اســت:

وقــوع توفان هــای گــرد و غبــار بســیار ناگــوار 
و ســبب عــوارض مختلفــی بــرای مــردم 
اســت. مقابلــه بــا گــرد و غبــار از برنامه هــای 
ــال  ــوده؛ از کاشــت نه ــت ب مــورد توجــه دول
ــع  ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــا مســوولیت س ب
تــا احیــای هورالعظیــم کــه اگر چــه هــر 
ــت،  ــددی روبه روس ــکالت متع ــا مش ــک ب ی
ــش و  ــم و بی ــا ک ــی بخش ه ــی در برخ ول
ــه طــور قابــل مالحظــه ای  در برخــی دیگــر ب
اقدامــات مشــهود اســت امــا در عیــن حــال 
ــتان و  ــه ای خوزس ــالی 2 ده ــد خشکس رون
بســیاری از نقــاط دیگــر غــرب آســیا رو بــه 

ــوده اســت. تزایــد ب
ایــن مســوولیت یــک شــخص نیســت؛ بلکــه 
هواشناســی،  ســازمان  میــان  مســوولیت 
درمــان  بهداشــت،  وزارت  کشــور،  وزارت 
وزارت  نیــرو،  وزارت  پزشــکی،  آمــوزش  و 
کشــاورزی و ســازمان جنــگل و مراتــع و 
ــازمان  ــه، س ــور خارج ــزداری، وزارت ام آبخی
برنامــه و بودجــه و ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت توزیــع شــده اســت، همچنیــن یــک 
مســوولیت بین المللــی هــم در میان هســت. 
بــه دلیــل ماهیــت اکثریــت قریــب بــه 
اتفــاق توفان هــای موجــود کــه از کشــورهای 
خارجــی و عمدتــا عــراق منشــا می گیــرد، در 
ماه هــای اولیــه مســوولیت بــرای اجــرای 
تفاهم نامه هــای مربوطــه بــه عــراق ســفر 
ــی آن، شــروع درخــت  ــی در ط ــردم و حت ک
کاری اعــالم شــد، ولــی بــا باالگرفتــن جنــگ 
ــد.  ــکوت مان ــه مس ــن برنام ــور ای در آن کش
ــه  ــت، ب ــوب اس ــش خ ــری و پرس مطالبه گ
صورتــی کــه همــه مســووالن و دســتگاه های 
همــکاری  سمت و ســوی  بــه  را  مربوطــه 

ــد. ــوق ده ــی س فرابخش

سوژه

آخرین وضعیت الیحه حمایت
از جنگل بانان و محیط  بانان

پیش بینی بارش برف در مناطق غربی کشور
در پایان هفته شاهد کاهش دما و بارش برف در مناطق غربی کشور خواهیم بود. به 
گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه های هواشناسی، از اواخر روز سه شنبه و طی روز 
چهارشنبه در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش برف پیش بینی می شود و روز پنجشنبه 
در شمال کشور، شمال غرب، جنوب و دامنه های زاگرس ادامه خواهد داشت.
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ــاختمان های  ــل س ــی مقاب دیوارکش
تاریخــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــش  ــم پی ــاه و نی ــک م ــش از ی بی
ــتی  ــات تروریس ــال اتفاق ــه دنب و ب
چندمــاه قبــل در مجلــس آغــاز 
شــد تــا امنیــت بیشــتری بــرای 
نماینــدگان مــردم تامیــن کنــد، امــا 
ایــن اقــدام بــا مخالفت دوســتداران 
مســووالن  و  فرهنگــی  میــراث 
ــا  ــد. ب ــه ش ــی مواج ــراث فرهنگ می
وجــود ایــن صحبت هــا و توقــف 

ــان  ــس در هم ــی دور مجل دیوارکش
زمــان، امــا ســپیده ســیروس نیا، 
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان تهــران بــه 
ایســنا می گویــد کــه  هنــوز طرحــی 
بــرای اداره کل اســتان ارســال نشــده 
ــرح  ــی مط ــا در شــورای فن اســت ت
ــام  ــس انج ــا مجل ــه ب ــود، مکاتب ش
ــی  ــود، ول ــه ش ــرح ارائ ــا ط ــده ت ش
ــیده  ــا نرس ــت م ــزی دس ــوز چی هن
ــد: اداره کل  ــد می کن ــت. او تاکی اس

ــون  ــا کن ــراث فرهنگــی اســتان ت می
مکاتبــات و تاکیــدات زیــادی بــرای 
تســریع ایــن اتفــاق بــا  بخــش 
مجلــس  پشــتیبانی  و  مهندســی 
داشــته اســت، امــا هنــوز طــرح هــا 
ــول  ــات ح ــه اتفاق ــیده اند. هم نرس
محــور میــدان بهارســتان و مجلــس 
شــورای اســالمی، فقــط دیوارکشــی 
ــه  ــت، بلک ــس نیس ــراف مجل در اط
پــروژه  اجــرای  نیــز  گذشــته  از 
توســعه فضــای اطــراف مجلــس 
نیــز در دســتور کار بــوده؛ طرحــی 
کــه بــه گفتــه برخــی کارشناســان در 
ســال های 77- 76 بــه تصویــب 

ــت. ــیده اس رس

ــام  ــه ای از ابه ــی در هال ــت تاریخ ــورای باف ــکیل ش تش
ــه اســت. ــرار گرفت ق

فرهنگــی  آنکــه کمیســیون  از  پــس  هفتــه  یــک 
مجلــس در جریــان بررســی طــرح حمایــت از احیــای 
ــورای  ــکیل ش ــا تش ــی، ب ــی و فرهنگ ــای تاریخ بافت ه
ــوری،  ــه سلحش ــرد، پروان ــت ک ــی مخالف ــت تاریخ باف
عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالی میــراث فرهنگــی 
ــردن  ــی ک ــال عملیات ــه به دنب ــه ک ــت گفت ــه مل ــه خان ب

ــت. ــورا اس ــن ش ــکیل ای ــده تش ای
تاریخــی  بافت هــای  احیــای  از  حمایــت  طــرح  در 
و فرهنگــی کــه کلیــات آن ششــم شــهریور امســال 
ــورای  ــکیل ش ــنهاد تش ــدگان پیش ــد، نماین ــب ش تصوی
بافــت تاریخــی را به منظــور حفاظــت از ایــن بافــت 
ارائــه دادنــد. بــر ایــن اســاس قــرار بــود در هــر اســتان 
ایــن شــورا بــا حضــور اســتاندار به عنــوان رییــس، 
معــاون عمرانــی اســتاندار به عنــوان نایــب رییــس، 
شــورا،  دبیــر  به عنــوان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــات  ــای هی ــر از اعض ــازی، دو نف ــرکل راه و شهرس مدی
ــاری و  ــا تخصــص معم ــی دانشــگاه های اســتان ب علم
یــا شهرســازی بــه پیشــنهاد مدیــرکل میــراث فرهنگــی 
و حکــم رییــس شــورای بافــت تاریخــی، یــک عضــو از 

شــورای اســالمی اســتان، یــک عضــو از اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر مربوطــه حســب مــورد و شــهردار شــهر 

ــود. ــکیل ش ــورد تش ــب م ــه حس مربوط

مخالفت کمیسیون فرهنگی
در جریــان بررســی طــرح حمایــت از احیــای بافت هــای 
ــا  تاریخــی و فرهنگــی، کمیســیون فرهنگــی مجلــس ب
تشــکیل ایــن شــورا مخالفــت کــرد. هفتــه گذشــته بــود 
کــه احــد آزادی خــواه، ســخنگوی ایــن کمیســیون گفــت 
کــه مقــرر شــده کارگروه هایــی ذیــل ادارات میــراث 

ــد. ــری کنن ــن کار را پیگی فرهنگــی اســتان ها ای
ــکیل  ــا تش ــس ب ــی مجل ــیون فرهنگ ــت کمیس مخالف
شــورای بافــت تاریخــی بــه ایــن برمی گــردد کــه برخــی 
اعضــا معتقــد هســتند کــه به دلیــل وجــود کارگروه هــای 
ــوازی  ــورا م ــن ش ــکیل ای ــتان ها، تش ــابه ای در اس مش
کاری اســت و نمی توانــد موثــر باشــد.  اگرچــه در 
ابتــدا قــراری بــر حــذف ایــن شــورا از طــرح حمایــت از 
ــی در جلســه  ــوده و حت ــای بافت هــای تاریخــی نب احی
ــده  ــرار ش ــی ق ــیون فرهنگ ــته کمیس ــنبه گذش ــه ش س
ــه ترکیــب  عضــوی از ســمن های تخصصــی و اوقــاف ب
ــا  ایــن شــورا اضافــه شــود امــا در نهایــت نماینــدگان ب
ــا  ــت تاریخــی« ب ــوازی کاری شــورای باف اســتدالل »م
ــه  ــی ک ــد. موضوع ــت کردن ــورا مخالف ــن ش ــکیل ای تش
ــراث  ــورای عالی می ــس در ش ــر مجل ــو ناظ ــدای عض ص

ــت. ــی را درآورده اس فرهنگ

کارگروه های استانی عملکرد خوبی نداشتند
سلحشــوری معتقــد اســت اگرچــه کمیته هــای مشــابه 
اســتانی بــرای حفاظــت از بافــت تاریخــی وجــود 
ــی  ــون خروج ــه تاکن ــت ک ــن اس ــاله ای ــا »مس دارد ام
مناســبی از آن دیــده نشــده.« وی از آنجــا کــه تشــکیل 
ــد از  شــورای بافــت تاریخــی را بســیار ضــروری می دان
ــات  ــابه در جلس ــای مش ــذف کمیته ه ــرای ح ــالش ب ت
چنیــن  بازگردانــدن  و  فرهنگــی  کمیســیون  آتــی 
شــورایی بــه طــرح خبــر می دهــد و می گویــد کــه اگــر 
ــب  ــان ترکی ــالح و دارای هم ــور اص ــای مذک کارگروه ه
مدنظــر در شــورا شــوند دیگــر بــر تشــکیل شــورا اصــرار 
نخواهــم کــرد در غیــر ایــن صــورت تمــام تــالش خــود 

ــرد. ــن طــرح خواهــم ک ــل ای ــر تشــکیل شــورا ذی را ب

میراث فرهنگی در انتظار بهارستان
طرح دیوارکشی مجلس هنوز ارسال نشده است

شناساییالیههایاستقراری

پارینهسنگیدرسمنان
محوطه میرک از معدود محوطه های پارینه سنگی 

با قدمتی 63 هزار ساله در ایران است

و  جدیــد  پارینه ســنگی  بــه  مربــوط  اســتقراری  الیه هــای  شناســایی 
ــزی نشــان  ــر مرک ــروژه پارینه ســنگی شــمال کوی ــی در پ پارینه ســنگی میان
ــط  ــرداب( و محی ــه )م ــکل دریاچ ــی به ش ــه توال ــه ب ــن محوط ــد ای می ده
ــان  خشــک درآمــده و در ادوار خشــک مــورد ســکونت جوامــع انســانی پای

ــوده اســت.  عصــر پلیئستوســن ب
ــه  ــل کاوش محوط ــومین فص ــات س ــت هی ــب، سرپرس ــد وحدتی نس حام
میــرک ســمنان گفتــه پــروژه پارینه ســنگی شــمال کویــر مرکــزی بــا 
همــکاری چنــد تــن از متخصصــان داخلــی و خارجــی و مؤسســات ایرانــی 
)دانشــگاه تربیــت مــدرس و اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان ســمنان( و 
ــه،  ــوم فرانس ــی عل ــز مل ــس، مرک ــی پاری ــوزه انسان شناس ــی )م ــر ایران غی
دانشــگاه بــوردو و دانشــگاه فــرارا( در حالــی ســومین فصــل خــود را پشــت 
ســر می گــذارد کــه ماحصــل ســه فصــل قبــل، شناســایی الیه هــای 
ــا  ــی پیرامــون 27 ت ــا قدمت ــد )ب ــه پارینه ســنگی جدی ــوط ب اســتقراری مرب
35 هــزار ســال پیــش( و پارینه ســنگی میانــی )بــا قدمتــی مابیــن 47 تــا 

ــوده اســت.  63 هــزار ســال پیــش( ب
ــران  ــای پارینه ســنگی در ای ــدود محوطه ه ــره مع ــرک را از زم ــه می او محوط
ــد را داشــته و از  ــی و جدی ــه هــر دو اســتقرار پارینه ســنگی میان دانســت ک
همیــن روی دارای اهمیتــی شــایان توجــه در بحــث انتقــال از پارینه ســنگی 
ــه  ــا اشــاره ب ــان اســت. وحدتی نســب ب ــد در منطقــه و جه ــه جدی ــی ب میان
ــب  ــوزن و اس ــی، گ ــامل گاو وحش ــده ش ــکار ش ــوران ش ــای جان ــت بقای ثب
وحشــی از الیه هــای محوطــه، از بازبینــی و تاییــد مجــدد نمونه هــای 

ــر داد. ــه روش OSL خب ــن یابی ب س

وضعیت مبهم تشکیل شورای بافت تاریخی
عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی با وجود مخالفت 

کمیسیون فرهنگی، بر تشکیل این شورا اصرار دارد

67 نماینـده مجلـس بـا عنـوان اینکه به 
علـت نبـود مشـوق های الزم بـرای احیـا 
و مرمـت بافت هـای تاریخـی و فرهنگـی بـه 
درسـتی از ایـن سـرمایه ها حفاظـت و حراسـت 
نشـده و تملک واحدهای میراثی اگرچه توسـط 
سـازمان میـراث فرهنگـی در حال انجام اسـت 
امـا نه منابـع این سـازمان برای تملک بیشـتر 
پاسخگوسـت و نـه ایـن سـازمان از واحدهـای 
تملـک شـده بـه خوبـی اسـتفاده کـرده، طرح 
حمایـت از احیـای بافت هـای تاریخـی را امضا 
و بـه هیـات رییـس مجلـس تقدیـم کردند که 

کلیـات آن تصویب شـده اسـت.

مرمت دومین فرودگاه 
قدیمی کشور

معــاون  مختــاری،  اشــکان 
میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
اســتان هرمــزگان  گردشــگری 
گفتــه مرمــت دومیــن فــرودگاه کشــور کــه در شهرســتان 
ــارد و 300  ــک میلی ــا ی ــع اســت ب ــه بندرلنگــه واق بندرلنگ

ــد.  ــام ش ــه انج ــال هزین ــون ری میلی
ــک  ــه در ی ــت ک ــام گرف ــه انج ــت در 2 مرحل ــن مرم ای
مرحلــه 600 میلیــون و در مرحلــه دوم 700 میلیــون ریــال 
ــه  ــال 1385 ب ــی در س ــای تاریخ ــن بن ــد. ای ــه ش هزین
شــماره 15405 در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــده اســت.

مستندسازی 
سنگ نگاره های  تربت  

رییــس  محمــدی،  علــی 
تربــت  میراث فرهنگــی  اداره 
مستندســازی  آغــاز  از  حیدریــه 
ایــن  تاریخــی  ســنگ نگاره های 
ــگاه  ــان دانش ــده می ــه منعق ــرو تفاهم نام ــتان، پی شهرس
ــا مشــارکت  ــی، ب ــه و اداره کل میراث فرهنگ ــت حیدری ترب
گــروه باستان شناســی ایــن دانشــگاه خبــر داد. ایــن 
چنــد  در  پراکنــده  به صــورت  تاکنــون  ســنگ نگاره ها 
ــامل دوران  ــتر ش ــده و بیش ــف ش ــتان کش ــه شهرس نقط
ــی،  ــوش حیوان ــالمی و نق ــا دوران اس ــخ ت ــش از تاری پی
ــت  ــش اس ــاروری و زای ــاد ب ــه نم ــی ک ــز کوه ــژه ب به وی

. د می شــو

23 آذر؛ جشن ثبت 
جهانی سفال کلپورگان

زهــی،  عیســی  بهــروز 
صنایع دســتی  معــاون 
از  سیستان و بلوچســتان 
ســفال کلپــورگان  شــدن  جهانــی  برگــزاری جشــن 
ناظــران شــورای جهانــی  بــا حضــور  آذر  در روز 23 

داد. خبــر  صنایع دســتی 
جهانــی  شــورای  طــرف  از  جشــن  ایــن  او گفتــه   
ایــن  ناظــران  حضــور  بــا   »wcc« صنایع دســتی 
شــورا و معــاون رییس جمهــوری و رییــس ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور و 
ــود. ــزار می ش ــازمان برگ ــن س ــتی ای ــاون صنایع دس مع

 نهایی شدن طرح ایمنی 
سی و سه پل در آذرماه

الهیــاری،  فریــدون 
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشــگری  و  صنایع دســتی 
پیشــنهادات  و  راهکارهــای  اصفهــان گفتــه  اســتان 
مطــرح  پــل  سی و ســه  ایمن ســازی  بــرای  زیــادی 
شــده کــه در حــال ارزیابــی اســت و طــرح نهایــی 
ــاه امســال  ــان آذر م ــا پای ــل ت ایمن ســازی سی و ســه پ
صــورت  ایمن ســازی  پــل  بــرای  می شــود.  نهایــی 
گیــرد در مــورد روش، پیشــنهادات بایــد در شــورای 
ــون در  ــه اکن ــود ک ــی ش ــرح و نهای ــتان مط ــی اس فن

هســتیم. نظــران  صاحــب  بــا  مشــورت  حــال 

میراثمیراثمیراث میراث

ــا  ــدار ب ــیه در دی ــگ روس ــر فرهن ــاون وزی ــف، مع ــک ریژک ال
ســیدمحمد بهشــتی، رییــس پژوهشــگاه میــراث فرهنــگ و 
گردشــگری، معمــاری پرســپولیس را الهــام بخــش یونانی هــا 
ــاری  ــی از معم ــاری یونان ــه معم ــرد ک ــح ک ــت و تصری دانس
ایرانــی تاثیــر پذیرفتــه اســت. ســید محمــد بهشــتی، رییــس 
ــکر  ــن تش ــگری ضم ــی و گردش ــراث فرهنگ ــگاه می پژوهش
از دعــوت طــرف روســی بــرای شــرکت درهمایــش ســن 

پترزبــورگ؛ بــه معرفــی اجمالــی ســاختار و فعالیت هــای 
ــتگاه ها و  ــن دس ــود بی ــای موج ــی ه ــگاه و هماهنگ پژوهش
نهادهــای ذیربــط در ایــن حــوزه و مدیریــت یکجــا و هماهنــگ 
میــراث  درحقیقــت  داشــت:  اظهــار  او  پرداخــت.  آن هــا 
ملمــوس و غیرملمــوس، میــراث منقــول و غیرمنقــول در همــه 
حوزه هــای حفاظــت، پژوهــش و معرفــی در ایــران همگــی در 

ــی شــوند.  ــت م ــری و مدیری ــک تشــکیالت  پیگی ی

ــه  ــره جامع ــات مدی ــی، رییــس پیشــین هی مســعود عبدالله
دربــاره  ایســنا  بــه  جهانگــردی  و  ایرانگــردی  راهنمایــان 
ضریــب ایمنــی ســرویس های بهداشــتی کــه تاکنــون برخــی 
ــه و دچــار آســیب  ــه دردســر انداخت گردشــگران خارجــی را ب
جســمی کــرده گفتــه برخــی از ایــن اماکــن بــه خاطر نداشــتن 
روشــنایی و تاریــک و تنــگ بــودن فضــا، حادثه آفریــن 
ــه  ــن ســرویس ها ک ــه پله هــای ای ــوده ک ــواردی ب شــده اند. م

اغلــب هــم محیطــی لغزنــده دارنــد، باعــث آســیب جســمی 
شــده، گاهــی هــم دستشــویی ها درســت ترمیــم نمی شــوند، 
قفــل درهــا معمــوال خــراب اســت کــه ایــن قضیــه مخاطراتــی 
ــه گردشــگران خارجــی  ــواردی ک ــراه داشــته. وی از م ــه هم ب
ــع  ــود مای ــد، نب ــکایت می کنن ــاد ش ــرا زی ــه آن اخی ــبت ب نس
شــوینده دســت و آب گــرم در ســرویس های بهداشــتی و 

ــی شــیرآالت اســت. خراب

معاون وزیر فرهنگ روسیه:

معماری پرسپولیس الهام بخش یونانی ها بوده است
توالت های ایرانی جان گردشگران خارجی را می گیرد

گردشگری زیر سایه کمبود سرویس های بهداشتی

سفر ۶1 میلیون گردشگر به نیویورک در سال ۲017
نیویورک تایمز نوشت: پیش بینی می شود شهر نیویورک در سال 2017 از رکورد 
چشمگیر 61.8 میلیون گردشگر داخلی و خارجی میزبانی کند. کمپین جهانی 

گردشگری نیویورک تحت عنوان »نیویورک واقعی« برای جذب شمار بیشتری 
توریست از سراسر  جهان اخیرا آغاز به کار کرده است.
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این صفحه می خوانیم
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
1۳۹۶ حوزه ثبتی

 شهرستان رفسنجان
بــه اســتناد مــاده 12 قانــون 
ثبــت اســناد و امــالک و 
مــواد 54 و 59 اصالحــی 
آییــن نامــه قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
و همچنیــن مســتند بــه مــاده 13 قانــون 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــمی در  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــول  ــت مجه ــه بعل ــی ک ــوص امالک خص
ســهام  از  قســمتی  بــودن  المالــک 
ــه تنظیــم  ــه صــدور رای ب پــالک منجــر ب
اظهارنامــه حــاوی تحديــد حــدود گردیــده 
مــالک  فهرســت  وســیله  بدیــن  انــد 
مجهــول المالکــی کــه در ســه ماهــه دوم 
ــهریور(  ــرداد و ش ــر و م ــال 1396 )تی س
واقــع در بخــش 9 کرمــان مــورد تقاضــای 
ثبــت واقــع شــده انــد بــه ترتیــب پــالک 
ــوع ملــک و  ــزان و ن ــام متقاضــی، می و ن
مســاحت و محــل وقــوع ملــک بــه شــرح 

ــی شــود: ــی م ــل آگه ذی
 امــالک تقاضــای ثبــت شــده در بخــش 
شهرســتان  ثبتــی  حــوزه  از  9 کرمــان 

رفســنجان
1-پــالک 3288 فرعــی مجــزی شــده از 
975 فرعــی از 1818 اصلــی فاطمــه عــرب 
نــژاد خانوکــی شــماره شناســنامه 993 
ــر در ششــدانگ  ــد اکب ــد فرزن صــادره زرن
خانــه بــه مســاحت 461/75 مترمربــع 
شــهر  آبــاد  کمــال  اراضــی  در  واقــع 
رفســنجان خیابــان میــر افضلــی رحمــت 

ــوان 5 ــه رض ــاد کوچ آب

2- پــالک 4116 فرعــی مجــزی شــده 
فاطمــه  اصلــی   1819 از  فرعــی   37 از 
شناســنامه  شــماره  حســنخانی  پــور 
542 صــارده رفســنجان فرزنــد احمــد 
ــاحت 305  ــه مس ــه ب ــدانگ خان در شش
مترمربــع واقــع در اراضــی علــی آبــاد 
اربابــی رفســنجان خیابــان معلــم کوچــه 6

شــده  مجــزی  فرعــی   1111 3-پــالک 
علــی  اصلــی   1823 از  فرعــی   932 از 
شــماره  آبــادی  خلیــل  میرزائــی 
ــد  شناســنامه 18 صــادره رفســنجان فرزن
ــاحت  ــه مس ــدانگ خان ــین در شش حس
279 مترمربــع در اراضــی خلیــل آبــاد 
رفســنجان خیابــان امــام هــادی )ع( 

کوچــه2
ــی مجــزی شــده از  ــالک 334 فرع 4-پ
19 فرعــی از 1895 اصلــی محمدرضــا پــور 
حســینی عبــاس آبــاد شــماره شناســنامه 
452 صــادره رفســنجان فرزنــد اصغــر در 
ششــدانگ خانــه مســاحت 195 مترمربــع 
ــنجان  ــاد رفس ــم اب ــی قاس ــع در اراض واق

خیابــان بســیج کوچــه 14
زهــرا   2145 از  فرعــی   867 5-پــالک 
ــی  ــماره مل ــی ش ــی کران ــادات قرش الس
ــی  ــید محمدعل ــد س 3070222056 فرزن
مســاحت28/2  مغــازه  ششــدانگ  در 
مترمربــع واقــع در شــهرک هــزار واحــدی 
رفســنجان خیابــان رســول اکــرم )ص(

ــی  ــد زینل ــی  احم ــالک 2424 اصل 6-پ
داورانــی شــماره شناســنامه 11 صــادره 
در  میرزامحمــد  فرزنــد  رفســنجان 
ششــدانگ خانــه مســاحت 420 مترمربــع 
ــواب  ــان ن واقــع در شــهر رفســنجان خیاب

ــاد ــه اقتص ــب کارخان جن
ثبــت  قانــون   16 مــاده  بموجــب  لــذا 
ــی  ــا اشــخاص حقیق چنانچــه شــخص ی
یــا حقوقــی نســبت بــه هــر یکــی از 
امــالک مــورد تقاضــای ثبــت در ایــن 
آگهــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت 
انتشــار آگهــی حداکثــر ظــرف 90 روز 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت 
تســلیم  رفســنجان  امــالک  و  اســناد 
همچنیــن  نماینــد.  دریافــت  رســید  و 
اســاس  بــر  بایســت  مــی  معتــرض 
ــوط  ــون مرب ــده قان ــاده واح ــره 2 م تبص
ثبتــی  هــای  پرونــده  اعتراضــات  بــه 
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــوب 1373 ظ مص
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت 
دادخواســت الزم در ایــن خصورصــر را 
ــید آن را  ــم و رس ــح تقدی ــه دادگاه صال ب
ــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد. همچنیــن  ب
در صورتــی کــه قبــال بیــن معتــرض و 
متقاضــی ثبــت قبــل از انتشــار نوبــت اول 
ایــن آگهــی دعوایــی در ایــن خصــوص در 
جریــان باشــد مــی بایســت ظــرف مــدت 
ــر جریــان  90 روز گواهــی دادگاه مشــعر ب
ــه اداره ثبــت  دعــوی را از دادگاه اخــذ و ب
ارائــه نمایــد و اال حــق وی ســاقط و ادامــه 
ــان  ــی جری ــام متقاض ــی بن ــات ثبت عملی

ــت. ــد یاف خواه
م الف 679

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/8/1
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/9/1

محمــد آرمــان پــور- رئیــس ثبــت اســناد 
و امــالک رفســنجان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم 
سال 96 گلباف

ــون  ــاده 12 قان ــب م ــیله بموج بدینوس
ثبــت اســناد وامــالک و مــواد اصالحــی 
ــول  ــالک مجه ــه ام ــن نام 54 و 59 آئی
 1396 ســال  دوم  مــاه  ســه  در  کــه  المالــک 
)تیر،مــرداد و شــهریور( بخــش هــای 26 و 27 
کرمــان تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفــت شــده اســت 

ــردد. ــی میگ ــل آگه ــرح ذی بش
از بخش 27 کرمان

پــالک یــک فرعــی از 1511 اصلــی بخــش 27 کرمان 
مالکیــت آقــای ســلیمان انصــاری فرزنــد قاســم بــه 
شــماره شناســنامه 42 در ششــدانگ یک بــاب خانه 
واقــع در گلبــاف محلــه کــوش کوچــه شــهید میرتاج 

الدینــی مســاحت ششــدانگ 269/66 مترمربع
از بخش 26 کرمان

پــالک ثبتــی 1051 فرعــی از 83 اصلــی بخــش 26 
کرمــان مالکیــت صدیقــه رضــا پورجوشــانی فرزنــد 

اکبــر شــماره شناســنامه 2155 ششــدانگ یــک باب 
ــان  ــان خیاب ــتای جوش ــع در روس ــاغ واق ــه و ب خان
امــام خمینــی کوچــه دوم ســمت راســت درب 
ــع ــه مســاحت ششــدانگ 996/76 مترمرب ــارم ب چه

پــالک ثبتــی 1053 فرعــی از 83 اصــی بخــش 26 
مالکیــت آقــای رضــا شــیخ زاده فرزنــد قاســم بــه 
شــماره شناســنامه 20 ششــدانگ یــک بــاب واقــع 
در جوشــان خیابــان امــام کوچــه شــماره 2 بــه 

ــدانگ 276/84 ــاحت شش مس
پــالک ثبتــی 1054 فرعــی از 83 اصلــی بخــش 26 
مالکیــت آقــای رســول شــیخ زاده فرزنــد قاســم بــه 
شــماره شناســنامه 79 ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
واقــع در جوشــان خیابــان امــام کوچــه شــماره 2 بــه 

مســاحت ششــدانگ 255 مترمربــع
ــه  ــت چنانچ ــون ثب ــاده 16 قان ــتناد م ــه اس ــذا ب ل
شــخص یا اشــخاصی )حقیقــی و حقوقی( نســبت 
ــی،  ــن آگه ــت شــده در ای ــالک تقاضــای ثب ــه ام ب
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ اولین 

نشــر آگهــی حداکثــر ظــرف مــدت 90 روز اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک گلبــاف 
ــا  ــد ضمن ــت نماین ــید دریاف ــد و رس ــلیم نماین تس
ــه  ــون مربوطــه ب ــاده واحــده قان ــق تبصــره 2 م طب
ــوب 1373،  ــی مص ــای ثبت ــده ه ــات پرون اعتراض
ــخ  ــاه از تاری ــدت یکم ــرض بایســتی ظــرف م معت
تســلیم اعتــراض خــود بــه اداره ثبــت دادخواســت 
الزم را نیــز بــه دادگاه تقدیــم نمایــد و چنانچــه بیــن 
تقاضــا کننــده و دیگــری قبــل از انتشــار نوبــت اول 
آگهــی دعــوی دادگســتری در جریــان باشــد طبــق 
مــاده 17 قانــون ثبــت دعــوی مــی بایســتی ظــرف 
ــان  ــر جری ــعر ب ــی دادگاه مش ــور گواه ــدت مذک م
دعــوی از دادگاه اخــذ و بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد واال 

حــق وی ســاقط خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/1

ــناد و  ــت اس ــس اداره ثب ــودی - رئی ــد مقص محم

ــف 629  ــاف- م ال ــالک گلب ام

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9600405 
طبـق مـاده 18 و 19 ائیـن نامـه اصالحی اجـرای ثبت اسـناد و امالک 
بدینوسـیله بـه احسـان امیـری  فرزنـد محمـد به شـماره شناسـنامه 
3 کـد ملـی 3051291110 ابـالغ میشـود بانـک سـپه کرمـان جهـت وصـول فعـال 
4.560.000.000 لاير موضـوع الزم االجـرا بموجـب سـند شـماره 92.5.14-207922 
و مبلـغ 228.000.000 لاير نیـم عشـر دولتـی علیـه شـما  اجرائیـه صـادر نمـوده ،با 
توجه به اینکه آدرس شـما طبق اعالم مامور ابالغ شناسـنائی نگردیده و بسـتانکار 
نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهت ابـالغ اوراق اجرائیه معرفـی نمایدوادرس فعلی 
شـما نیـز بـرای این ادراه مشـخص نمیباشـد لـذا طبق مـاده فوق ایـن اگهی یک 
نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر اال نتشـار منتشـر و شـما از تاریخ انتشـار کـه از روز 
ابـالغ محسـوب مـی گردد ظرف مـدت ده روز مهلت دارید که نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی اقـدام نمائیـد بدیهی اسـت در غیر اینصـورت طبق مقررات نسـبت به ادامه 
عملیـات اجرائـی اقـدام خواهد شـد ضمنا بجز ایـن اگهی ، اگهی دیگری منتشـر 

نخواهد شـد.م الـف 3401 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان –سید رضا انصاری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139604019063000246.1
ــد حســن  ــی فرزن ــور کان ــی پ ــای ســعید غالم ــه اق بدینوســیله ب
کالســه  پرونــده  بدهــکار   3052057146 ملــی  شــماره  بــه 
139604019063000246.1 کــه برابــر گــزارش مامــور ابــالغ شــناخته نگردیــده ایــد 
ــه شــماره 962381 عهــده بانــک  ــر چــک صــادره ب ــالغ مــی گــردد کــه براب اب
ملــی مبلــغ 43200000 لاير بــه اقــای ســید محمــد کاظــم پــور حســینی بدهــکار 
مــی باشــید کــه اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار در خواســت صــدور اجرائیه 
نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن 
اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 ائیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد 
ــخ  ــه تاری ــی ک ــن اگه ــالغ ای ــخ اب ــردد از تاری ــی گ ــالغ م ــه شــما اب رســمی ب
ابــالغ اجرائــی محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر 
میگــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیر 
اینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد.م الــف 3403 
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علیرضا محمدی کیا

ایران ویچ
کرمانشاه تا ۶ ماه آینده می لرزد 
رییس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات می گوید:
 برای زلزله با بزرگی 7.3کرمانشاه- سرپل ذهاب، 767 پس لرزه تاکنون رخ داده 
است. پس لرزه های زلزله کرمانشاه از بزرگی کیمنه 1.3تا 4.7بوده اند.

بیم و امیدهای یک آمار و رتبه دومی
که به دل نمی چسبد

زنجان رتبه دوم کشور در باال بودن سرانه مطالعه را دارد

ــودن  ــا دارا ب ــی ب ــان درحال اســتان زنج
ــه دوم  ــه رتب ــه 92 دقیق ــرانه مطالع س
کشــوری راکســب کــرده اســت کــه تنهــا 
7 درصــد از زنجانــی هــا عضــو کتابخانــه 
هــا هســتند وایــن امــر بــه هیــچ وجــه 

آینــده مطالعــه راتضمیــن نمــی کنــد.
ایــن روزهــا  و  در جــوالن تلگــرام، 
ــیاری  ــر و بس ــتا، توتیت ــاپ، اینس واتس
ــوز  ــازی هن ــای مج ــبکه ها در فض از ش
همــه  بــا  را  خــود  جایــگاه  کتــاب 
ــوان  ــرده و کتابخ ــظ ک ــا حف فرازوفروده
ــاب  ــگ و لع ــه رن ــر هم ــاب را ب ــا کت ه
هــا فضــای مجــازی ترجیــح می دهنــد 
تــا در هیاهــوی دنیــای اینترنــت در 
یــار مهربــان خلوتــی  بــا  گوشــه ای 

ــند. ــته باش داش
افــراد  زندگــی  در  به قــدری  کتــاب 

تاثیــر می گــذارد کــه امــروزه فضاهــا 
نمی تواننــد  مجــازی  شــبکه های  و 
ــاب  ــد، کت ــته باش ــذاری را داش آن اثرگ
ایــن کلمــه چهــار حرفــی آن قــدر مفیــد 
اســت کــه می توانــد ذهــن و فکــر 
افــراد را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد. 
ســرانه مطالعــه کتــاب در کشــورهای 
ولــی  اســت  زیــاد  توســعه یافته 
متأســفانه ســرانه مطالعــه کتــاب در 
کشــور ایــران نســبت بــه ســرانه جهانــی 
پاییــن اســت و ســیزدهمین کشــور 

درزمینــٔه مطالعــه کتــاب هســتیم.
ــد  ــعه بای ــرای توس ــه ب ــک جامع بی ش
ــاب ســوق داده  ــه کت ــه ســمت مطالع ب
شــود و بایــد ایــن مهــم از دانــش 
آمــوزان و از ســنین پاییــن شــروع شــود 
ــی شــکل  ــراد در کودک ــه ذهــن اف چراک
دانــش  ذهنــی  وتــرواش  می گیــرد 
ــان  ــه زب ــد و ب ــت می کن ــوزان را تقوی آم
ســاده بایــد بگوییــم کــه کتــاب خــوراک 

ــردن  ــی ک ــر زندگ ــن اســت و در بهت ذه
ــد اســت. ــراد بســیار مفی اف

7 درصد زنجانی ها عضو 
کتابخانه ها هستند 

ــاد  ــرکل نه ــر نوشــته مدی ــه مه آن طورک
عمومــی کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
ــر از  ــگار مه ــا خبرن ــو ب زنجــان در گفتگ
وجــود 92 بــاب کتابخانــه شــهری و 
روســتایی در ســطح اســتان زنجــان 
خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد 35 
ــاب  ــتایی و 57 ب ــه روس ــاب کتابخان ب

ــت. ــهری اس ــه ش کتابخان
بیــش از یــک میلیــون و 200 هــزار 
جلــد کتــاب در کتابخانــه هــای اســتان 
ــت  ــش از هف ــود دارد و بی ــان وج زنج
درصــد زنجانــی هــا عضــو کتابخانــه  
هــا هســتند ولــی ایــن درصــد کــم 
ــزود: بیــش از  ــی نیــک اف اســتامیر عل
ــاب  ــد کت ــزار جل ــون و 200 ه ــک میلی ی

در کتابخانــه هــای اســتان زنجــان وجود 
ــی  دارد و  بیــش از هفــت درصــد زنجان
هــا عضــو کتابخانــه  هــا هســتند ولــی 

ــم اســت. ــن درصــد ک ای
فرهنــگ  ترویــج  و  تعمیــق  بــر  وی 
جامعــه  در  کتاب خوانــی  و  مطالعــه 
تأکیــد کــرد و افــزود:  رســانه ها نقــش 
توســعه  زمینــه  در  اساســی  و  مهــم 
فرهنــگ مطالعــه در جامعــه دارنــد و 
بایــد بــر تحقــق ایــن امــر تاکیــد کننــد.

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
ــا بیــان اینکــه اعضــای فعــال  زنجــان ب
کتابخانه هــای عمومــی اســتان طــی  
ــد  ــاری 17 درص ــال ج ــه س ــت ماه هف
رشــد دارد، گفــت: تعــداد اعضــای فعــال 
بــه 77 هــزار نفــر رســیده و ســه درصــد 
اســتان  منابــع کتابخانــه هــای  بــه 
اضافــه شــده و تعــداد صندلی هــای 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان زنجــان 
از پنــج  هــزار و 795 صندلــی بــه 5 هزار 
و 926 صندلــی افزایــش یافتــه اســت.

ساخت پروژه کتابخانه مرکزی 
زنجان متوقف شد

ــای  ــی کتابخانه ه ــاد عموم ــر کل نه مدی

ــروژه  اســتان زنجــان گفــت: ســاخت پ
کتابخانــه مرکــزی بــا وجــود تمــام 
ــرای اســتان زنجــان  مزیت هایــی کــه ب
ــود  ــل نب ــه دلی ــر ب ــال حاض دارد در ح

اعتبــارات متوقف شــده اســت.
طبــق مصوبــه دولــت در ســال های 
ــی  ــه تمام ــر اینک ــی ب ــا 88 مبن 86 ت
اســتان ها بایــد دارای کتابخانــه مرکــزی 
باشــند، اســتان زنجــان نیــز اقــدام بــه 
اجــرای ایــن طــرح کــرد کــه متأســفانه 
ایــن اقــدام نتیجــه مثبتــی تــا بــه امروز 
ــاره  ــا اش ــش ب ــتنیک بخ ــته اس نداش
ــه  ــه  توقــف اجــرای عملیــات کتابخان ب
ــق  مرکــزی اســتان زنجــان، افــزود: طب
مصوبــه دولــت در ســال های 86 تــا 88 
مبنــی بــر اینکــه تمامــی اســتان ها بایــد 
دارای کتابخانــه مرکــزی باشــند، اســتان 
ــن  ــرای ای ــه اج ــدام ب ــز اق ــان نی زنج
ــدام  ــن اق طــرح کــرد کــه متأســفانه ای
ــه امــروز نداشــته  ــا ب ــی ت نتیجــه مثبت
کتابخانــه  اســتانها  از  اســت.خیلی 
مرکــزی دارنــد ولــی اســتان زنجــان از 
ایــن نعمــت محــروم شــده اســت، ایــن 
کتابخانــه فرصــت خوبــی بــرای اعتــالی 

فرهنگــی جامعــه اســت.

گزارش
ته

نک

ــان  ــتان زنج ــه در اس ــرانه مطالع ــه س ــش  ب ــک بخ نی
اشــاره کــرد و افــزود:  ســرانه مطالعــه در ســطح 
کشــور7۵ دقیقــه اســت ولــی ســرانه مطالعه در اســتان 
زنجــان ۹۲ دقیقــه اســت.وی ادامــه داد: زنجــان بعــد 
از تهــران مقــام دوم در بحــث ســرانه مطالعــه کتــاب را 
ــت. ــم اس ــیار ک ــتان بس ــرانه در اس ــن س ــی ای دارد ول
مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومی اســتان زنجــان گفت: 
ــتان  ــی در اس ــق کتابخوان ــعه و تعمی ــتای توس در راس
بایــد موانــع و چالــش هــای موجــود در رونــد توســعه 
فرهنــگ مطالعــه و کتاب خوانــی در اســتان مــورد 
بررســی دقیــق و کارشناســی قــرار گیــرد. نماینــده ولــی 
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه زنجــان گفــت: کســانی  
ــچ  ــدن هی ــاب خوان ــد از کت ــاب دارن ــا کت ــس ب ــه ان ک
وقــت خســته نمــی شــوند و همیشــه افــراد موفقــی در 

زندگــی خــود هســتند.

جامعــه  مدیــره  هیــات  رییــس 
ایــن  گفــت:  خراســان  یــاوری 
تشــکل بــا همیــاری و مشــارکت فعــاالن 
ــه زدگان  ــرای زلزل ــوکاران ب ــادی و نیک اقتص
کرمانشــاه هنرســتان فنــی و حرفــه ای مــی 

سازد.
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
روســتایی اســتان کرمانشــاه گفــت: 
روســتاهای زلزلــه زده اســتان هیــچ مشــکلی 
در تامیــن آب شــرب ندارنــد و همــکاران مــا 
از همــان ســاعات ابتدایــی وقــوع حادثــه 
ــاز  ــردم آغ ــه م ــود را ب ــانی خ ــات رس خدم
کردنــد. ایــرج شــهبازی اظهــار کــرد: بــا 
ــع  ــا مناب ــان آبف ــبانه روزی کارکن ــالش ش ت
تولیــد آب در اکثــر روســتاهای قصرشــیرین 
و ســرپل ذهــاب راه انــدازی و آب وارد شــبکه 
ــده  ــه ش ــتاهای تابع ــانی روس ــای آب رس ه

است.
خوزســتان  مرزبانــی  فرمانــده   
گفت:مامــوران دریابانــی پاســگاه 
شــناور دهانــه ارونــدرود یــک فرونــد شــناور 
تجــاری حامــل 30 هــزار تختــه پتــو قاچــاق 

را در این رودخانه توقیف کردند.
انتظامــی  نیــروی  فرمانــده   
ــت: 29  ــاری گف ــال و بختی چهارمح
قبضــه ســالح شــکاری قاچــاق در محــور 

اصفهان – شهرکرد کشف و ضبط شد.
خدمــات  مرکــز  رییــس  نایــب   
اســتان  خارجــی  ســرمایه گذاری 
مرکــزی گفــت: 32 پــروژه  ســرمایه گذاری 
دســت  در  مرکــزی  اســتان  در  خارجــی 

پیگیری و اقدام است.
اســتان  هواشناســی  مدیــرکل 
تــا  پنــج  کاهــش  از  کرمانشــاه، 
هشــت درجــه زیــر صفــر دمــای هــوا در 

استان کرمانشاه خبر داد.
 اســتاندار کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه 
پرداخــت  هــای  پیامــک  هنــوز 
اقســاط مســکن مهــر بــرای مــردم زلزلــه زده 
ارســال مــی شــود، گفــت: پیامــک پرداخــت 

اقساط مسکن مهر را قطع کنید.

گزیده ها

لنا
:ای

س
عک
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این صفحه می خوانیم
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۳۹۶ 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان 
بدیــن وســیله حســب مفــاد مــاده 12 
ــالک کشــور  ــت اســناد و ام ــون ثب قان
آییــن   54 و   59 اصالحــی  مــواد  و 
ــواد  ــه اســتناد م ــن ب ــت و همچنی ــون ثب ــه قان نام
ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون   2 و   1
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مــواد  بــه  امالکــی کــه مســتندا  )درخصوصــی 
ــد(  ــده ان ــه رد تقاضــای ثبــت گردی ــور منجــر ب مزب
، امــالک مجهــول المالــک کــه در ســه ماهــه دوم 
ــع در  ــرداد و شــهریور( واق ــر و م ســال 1396 )تی
بخــش هــای 2 و 3 و 28 حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ــه  ــده ب ــه ش ــا پذیرفت ــت آنه ــای ثب ــان تقاض کرم
ــی و بخــش  ــی از اصل ــالک فرع ــب شــماره پ ترتی
محــل وقــوع امــالل تقاضــای ثبــت شــده پذیرفتــه 
شــده بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود لــذا بدیــن 
وســیله مســتندا بــه مــاده 16 قانــون ثبــت اســناد 
از )حقیقــی  اعــم  امــالک چنانچــه شــخصی  و 
ــل  ــروحه ذی ــالک مش ــه ام ــبت ب ــی( نس و حقوق
ــند  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــن آگه ــدرج در ای من
بایســتی از تاریــخ انتشــار نوبــت اول آگهــی مزبــور 
ــر ظــرف  ــد شــده حداکث ــی قی ــای آگه ــه در انته ک
مــدت 90 روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالک شهرســتان کرمــان تســلیم نمــوده 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 86 آیی ــه م ــت ب ــا عنای و ب
ثبــت مصــوب 1380/11/8 و همچنیــن مســتندا 
ــه  ــوط ب ــون مرب ــده قان ــاده واح ــره دو م ــه تبص ب
ــی  ــای معترضــی ثبت ــده ه ــف پرون ــن و تکلی تعیی
بایســتی  مــی  معتــرض   1373 ســال  مصــوب 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ظ
دادخواســت  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  بــه 

ــا  ــه دادگاه ی ــوی ب ــرح دع ــر ط ــی ب ــز مبن الزم نی
ــوده و  ــه نم ــی ارائ ــالح قضای ــع ذیص ــایر مراج س
گواهــی مربوطــه مشــعر بــر جریــان طــرح دعــوی 
ــر  ــام تصوی ــه انضم ــی اخــذ و ب را از مراجــع قضای
دادخواســت تقدیمــی بــه اداره ثبــت اســناد و 
ــی  ــد بدیه ــه نمای ــان ارائ ــتان کرم ــالک شهرس ام
اســت در صــورت عــدم تقدیــم دادخواســت و 
ــیدگی  ــع رس ــوی از مرج ــرح دع ــی ط ــه گواه ارائ
ــا  ــورد تقاض ــک م ــه مل ــبت ب ــی نس ــده قضای کنن
ــوق  ــن ف ــه مادئی ــه ب ــا توج ــرض ب ــرف معت از ط
ــی  ــک( گواه ــت )مال ــی ثب ــه متقاض ــر چنانچ الذک
ــع  ــه دادخواســت از دادگســتری و مراج ــدم ارائ ع
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــذ و ب ــی اخ قضای
تســلیم نمایــد وفــق مقــررات و بــا توجــه بــه 
ــر  ــن دیگ ــراض معترضی ــده اعت ــن ش ــاه تعیی یکم
رســیدگی  و  اســتماع  قابــل  اداره  ایــن  نظــر  از 
نبــوده و ادامــه عملیــات ثبتــی بنــام متقاضــی 
ثبــت ادامــه خواهــد یافــت ، ضمنــا چنانچــه بیــن 
ــی  ــا حقوق ــی و ی ــده و اشــخاص حقیق تقاضــا کنن
ــور  ــل از انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی مزب دیگــر قب
ــان  ــه در جری ــی صالح ــم قضای ــی در محاک دعوای
رســیدگی مــی شــد مطابــق مــاده 17 قانــون ثبــت 
اســناد و امــالک کشــور طــرف دعــوی مــی بایســت 
ــی 90 روز  ــن آگه ــت ای ــن نوب ــر اولی ــخ نش از تاری
تصدیــق محکمــه را مشــعر بــر جریــان دعــوی بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــالک تســلیم نمایــد در 
ــن صــورت حــق او ســاقط خواهــد شــد و  ــر ای غی
ادامــه عملیــات ثبتــی بنــام متقاضــی ثبــت ادامــه 

ــت:  ــد یاف خواه
ــع در بخــش دو  ــت شــده واق امــالک تقاضــای ثب

کرمــان
5 فرعــی از 2233 اصلــی آقــای رضــا مالئــی نــژاد 
ــه مســاحت 190/60  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب

کرمــان خیابــان شــهاب  در  واقــع  مربــع  متــر 
ــماره 63 ــه ش کوچ

4574 اصلــی خانــم فاطمــه نصیــری بزنجانــی 
متــر   446/75 مســاحت  بــه  خانــه  ششــدانگ 
مربــع واقــع در کرمــان خیابــان ســرباز کوچــه 34
ــدر  ــی حی ــای منصــور ژرفاقربانعل ــی اق 4736 اصل
ــاحت 184/65  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
کوچــه  ســرباز  خیابــان  در  واقــع  مربــع  متــر 
گلســتان شــرقی 13 اولیــن کوچــه فرعــی انتهــای 

ــه کوچ
5216 فرعــی از 3968 اصلــی خانــم مــژگان زعیــم 
آبــادی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــیاب  ــان سرآس ــع در کرم ــع واق ــر مرب 274/4 مت
یــک  شــماره  احمــدی کوچــه  شــهید  خیابــان 

ــت ــن بس ــه ب ــل کوچ ــی داخ ــروى نانوای روب
ــدی  ــادق )ع( بتص ــام ص ــجد ام ــی مس 1172 اصل
اداره اوقــاف و امــور خیریــه کرمــان ششــدانگ 
مترمربــع   582/32 بمســاحت  مســجد  محــل 
واقــع در کرمــان خیابــان نجلــی نبــش کوچــه 

شــماره 3
3333 اصلــی مســجد امــام صــادق )ع( بتصــدی 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان کرمــان 
ــه مســاحت 17/54  ــه مســجد ب ششــدانگ محوط
ــام صــادق ــان مســجد ام ــع در کرم ــع واق مترمرب

ســید  آقایــان  اصلــی   2788 از  فرعــی   5609
محمد-سیدعلی-سیدمهدی-سداســماعیل-

زهراالســادات  خانمهــا  سیداحمد-سیدحســن-و 
و فاطمــه الســادات همگــی احمــدی موســوی 
ــاب  هرکــدام 12 ســهم از 96 ســهم ششــدانگ یکب
متــر   258/77 مســاحت  بــه  مســکونی  خانــه 
ــش  ــت هللا صالحــی نب ــان ای ــع در خیاب ــع واق مرب

کوچــه شــماره 10
5729 فرعــی از 2788 اصلــی خانــم معصومــه 

ــر  ــتمل ب ــازه مش ــاب مغ ــدانگ یکب ــجاعی شش ش
مســکونی بــه مســاحت 60/7 متــر مربــع واقــع در 
ــه 64 ــش کوچ ــمالی نب ــوذر ش ــان اب ــان خیاب کرم

ــر  ــی صاب ــای عل ــی آق ــی از 2788 اصل 6271 فرع
ــه مســاحت 32 متــر  ماهانــی ششــدانگ مغــازه ب
مربــع واقــع در کرمــان خیابــان ابــوذر شــمالی 

ــه 61و63 ــن کوچ بی
مطهــره  خانــم  اصلــی   2788 از  فرعــی   8105
مهرجــو ششــدانگ کارگاه بمســاحت 345 متــر 
ــی  ــری غرب ــان مطه ــان خیاب ــع در کرم ــع واق مرب

کوچــه ابتــدای اســیا بــاد جنوبــی
14702 فرعــی از 2788 اصلــی آقــای ماشــاهللا 
بــه  متروکــه  کوچــه  ششــدانگ  خدادادپــور 
مســاحت 38/53 متــر مربــع واقــع در کرمــان 

7 مولــوی  مولــوی کوچــه  خیابــان 
بهجــت  خانــم  اصلــی   2788 از  فرعــی   14718
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  گوکــی  نوحــی 
ــان  ــع در خیاب ــع واق ــر مرب ــاحت 477/62 مت مس
مطهــری کوچــه اســیاباد جنوبــی فرعــی ســوم 

ســمت چــپ اراضــی تکریــت ابــاد
3848 فرعــی از 2975 اصلــی اقــای حمیــد فــالح 
ــه  ــکونی ب ــه مس ــاب خان ــدانگ یکب ــه زای شش الل
ــان  ــه ادرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 187/65مت مس
ــی بعــد از ســه راه بازرگانــی کوچــه  کمربنــدی غرب

ــت 36 والی
حامــد  آقــای  اصلــی   2975 از  فرعــی   3858
رشــیدی زاده کرمانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــان  ــه ادرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 01/175 مت مس
ــپ ــمت چ ــی اول س ــل بریدگ ــاهد مقاب ــوار ش بل

قنبــر شــیخ  اقــای  اصلــی  فرعــی 2975   3864
حســینی لــری شــش دانــگ یکبــاب خانــه مســکونی 
بــه مســاحت 8/241 متــر مربــع واقــع در شــهرک هللا 

ــان بهارســتان کوچــه 3 فرعــی دوم ــاد خیاب اب

3865 فرعــی از 2975 اصلــی آقــای علــی امیــری 
ســر مشــک ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع واقــع در کرمــان ضلــع جنوبــی  2/154 متــر مرب

بلــوار ابوالفضــل کوچــه ویــالى پــارس
ــه  ــت ال ــای حج ــی اق ــی از 2975 اصل 3869فرع
اســدی  شــیخ  صدیقــه  خانــم  و  چنگیــز  پــور 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــا المناصف ــی ب بزنجان
بــه مســاحت 168 متــر مربــع واقــع در کرمــان هللا 

ــاس 8 ــه ی ــی کوچ ــان یاس ــاد خیاب اب
اقــای مصطفــی  اصلــی   2975 از  3870 فرعــی 
پــور  قربانــی  ســمیہ  وخانــم  راوری  رســتمی 
رفســنجانی بــا المناصفــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 160/98 مترمربــع واقــع در بلــوار 

شــاهد شــاهد 12 فرعــی اول ســمت چــپ
امالک تقاضا شــده واقع در بخشــی 28 کرمان

11 فرعــی از 46 اصلــی اقــای قدمعلــی روحــی 
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  امیرحســینی 
رایــن  واقــع در  470/97 متــر مربــع  مســاحت 
ــج( ــارک ولی)ع ــرو پ ــه روب ــام )ره( کوچ ــان ام خیاب
آگهــی اصالحــی پــالک 15066 فرعــی از 3968 
اصلــی بخــش 2 کــه در آگهــی نوبتــی ســه ماهــه 
ــی  ــای عل ــی بج ــام متقاض ــتباها ن ــارم 95 اش چه
ــددا  ــده مج ــر گردی ــری منتش ــد صف ــری احم صف

ــردد: ــر میگ منتش
ــان  ــی 2 کرم ــی بخش ــی از 3968 اصل 15066 فرع
آقــای علــی صفــری ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور بــه مســاحت 2989/20 متــر مربــع واقــع 
ــاه شــهرداری  ــب گل و گی ــان جن ــان - کرم در ماه

بعــد از پمــپ گاز
تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/8/1 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/9/1

محمــود مهدی زاده- رئیس ثبت اســناد و امالک 
منطقــه 2 کرمان - م الف 661
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رییس جمهـور پایـان داعـش را بـه همـه 
رزمنـدگان اسـالم، دیپلمـات هـای کشـور 
دولـت و ملـت رهبـری انقـالب، نیروهای 
تبریـک  و سـوریه  ،عـراق  ایـران  مسـلح 

. گفت
حسـن  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
روحانـی صبـح روز  گذشـته در پنجمیـن 

کنگـره سراسـری خانـه کشـاورز کـه در 
اردوگاه شـهید باهنـر تهـران برگزار شـد، با 
اشـاره بـه اعـالم پایـان سـیطره گروهـک 
تروریسـتی داعـش اظهـار کـرد: از همـه 
رزمنـدگان اسـالم، دیپلمات هـای کشـور، 
دولـت و ملـت و مقـام معظـم رهبـری و 
همچنیـن نیروهـای مسـلح ایـران، عراق، 

سـوریه و لبنـان بـه خاطر پایـان گروهکی 
کـه جز شـر، نکبت، ویرانی و آدمکشـی و 
توحـش چیزی به همراه نداشـت تشـکر 

مـی کنم.
گروهـک  ماهیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تروریسـتی داعـش و حمایتهـای غـرب 
از ایـن گروهـک خاطـر نشـان کـرد: ایـن 
گروهـک توسـط قدرتهای بـزرگ و برخی 
کشـورهای مرتجـع منطقـه مـورد حمایت 
قـرار گرفتنـد و مسـلح شـدند و آنچـه که 
در موزه هـای عراق و سـوریه از سـوی آنها 
بـه تـاراج رفت، توسـط همـان دولت ها در 

بـازار فروخته شـد.
آثـار  فـروش  اینکـه  بیـان  بـا  روحانـی 
ظلـم  برابـر  در  کوچکـی  اقـدام  موزه هـا 
و  داعـش  سـوی  از  کـه  اسـت  بزرگـی 
آنهـا  افـزود:  افتـاد،  اتفـاق  آن  حامیـان 
دختـران مـردم را در بازارهـا فروختنـد و 
بـا جنایـات خـود کاری کردنـد کـه روی 
آنهـا  شـود.  سـفید  تاریـخ  جنایتـکاران 
انسـانها را زنـده زنـده در قفس سـوزاندند 
و سـر بهتریـن جوانان منطقـه را با خنجر 
بریدنـد. همـه ایـن اقدامات را مـردم دنیا 

کردنـد. مشـاهده 

ــش  ــال افزای ــر از اعم ــازار خب ــم ب ــتاد تنظی ــر س دبی
ــال  ــاه س ــدای آذرم ــه از ابت ــق برنام ــان طب ــت ن قیم

جــاری داد.
نــان بخــش الینفــک زندگــی ایرانیــان بــه شــمار 
ــت آن  ــت و قیم ــش کیفی ــش و کاه ــی رود و افزای م
بــرای تمــام ایرانیــان مهــم  بــوده و بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــردم ب ــان را  م ــت ن ــش قیم ــر افزای ــه خب ــت ک اس

شــدت دنبــال می کننــد. 
قیمــت نــان کــه ســه ســال آرامــی داشــت مدت هاســت 
ــت  ــاری اس ــل ج ــدن در محاف ــران ش ــه گ ــه زمزم ک

ــه خــود گرفــت. باالخــره رنــگ اجرایــی ب
از گلــه و شــکایت  بعــداز گذشــت چندیــن  مــاه 
نانوایــان از ارزانــی قیمــت نــان و  عــدم  تغییــر قیمــت 
ــا  ــتاد ب ــن س ــره ای ــازار، باالخ ــم ب ــتاد تنظی توســط س
افزایــش قیمــت 15 درصــدی ایــن محصــول موافقــت 
ــان درخواســت افزایــش 30  ــد کــه نانوای کــرد، هــر چن

ــتند. ــدی را داش درص
ــاره بــه  ــازار در ایــن ب یکــی از اعضــای ســتاد تنظیــم ب

تســنیم گفتــه: میــزان افزایــش قیمــت نــان در کشــور، 
حــد اکثــر 15 درصــد قیمــت فعلــی اســت و ایــن رقــم 

ممکــن اســت در برخــی از اســتان ها کمتــر باشــد.
ــان در  ــت ن ــش قیم ــزان افزای ــن می ــزود: تعیی وی اف
ــاف سپرده شــده اســت  ــاق اصن ــس ات ــه ریی ــران ب ته
ــش  ــزان افزای ــتاندار، می ــتان ها اس ــایر اس ــا در س ام

ــد. ــن می کن ــد تعیی ــقف 15درص ــا س ــت را ت قیم
 قاســم زراعــت رییــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی نیــز 
بــا بیــان اینکــه زمــان اعمــال افزایــش قیمــت ابتــدای 
آذر مــاه اســت، گفــت: در ســه ســال گذشــته بــا وجــود 
هزینه هــای  ماننــد  تولیــد  هزینه هــای  افزایــش 
ــن منظــور  ــه همی ــود ب ــت ب ــان ثاب کارگــری، قیمــت ن
ــش 15  ــه افزای ــرده ک ــوب ک ــازار مص ــم ب ــتاد تنظی س

ــه باشــد. ــر وزن چان ــدون تغیی درصــد قیمــت ب
وی افــزود: مــاه آینــده  جلســات طــرح و برنامــه 
موردنظــر بــرای طــرح یکسان ســازی طــرح گنــدم، آرد 
ــا  ــود، ام ــی می ش ــیده  و اجرای ــه رس ــه نتیج ــان ب و ن

ــود. ــت نمی ش ــش قیم ــه افزای ــر ب ــر منج ــن ام ای
رییــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی بــه ایــن نکتــه 
ــا  ــان تنه ــه افزایــش 15 درصــدی ن ــرد ک ــز اشــاره ک نی

می دهــد. پوشــش  را  هزینه هــای کارگــری 
علــی فاضلــی نیــز در حاشــیه دهمیــن اجالســیه 

جمــع  در  ایــران  اصنــاف  اتــاق  ششــم  دوره 
ــاق  ــس ات ــوان ریی ــه عن ــرد:  ب ــار ک ــگاران اظه خبرن
ــورت  ــان به ص ــت ن ــش قیم ــن افزای ــا ای ــاف، ب اصن
ــان  ــه ن ــت ک ــد اس ــف و معتق ــدی مخال ــد در ص ص

شــود. بایدتک نرخــی 
ــن  ــازار در ای ــم ب ــتاد تنظی ــر س ــی دبی ــن بهرام محس
بــرای  آرد  قیمــت  اســاس  ایــن  بــر  بــاره گفــت: 
ــود  ــد ب ــابق خواه ــان س ــنتی 660 توم ــای س نانوایی ه
و بــرای نانوایی هــای صنعتــی 900 تومــان اســت و 
افزایــش قیمــت نــان تاثیــری در قیمــت آرد نخواهــد 

ــدارد. ــت ن ــش قیم ــش افزای ــت و آرد افزای داش

ریشه کن شدن داعش
خبر بسیار خوبی است

سردار سلیمانی در پیامی به رهبر 
انقالب اعالم کرد:

پایانداعش

فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه در پیامـی بـه محضـر مقـام معظـم رهبـری 
بـا اعـالم پایـان سـیطره شـجره خبیثـه داعـش، رهبـری حکیمانـه ایشـان و 
پایـداری ملـت، دولت، ارتـش و نیروهای مردمی عراق و سـوریه و مجاهدین 
و شـهدای مدافـع حـرم از دیگـر کشـورهای اسـالمی را عامـل پیـروزی جبهه 
مقاومـت دانسـت.در پـی پیـروزی تاریـخ سـاز جبهـه مقاومت اسـالمی عراق 
و سـوریه بـر فتنـه تروریسـم تکفیـری و پایـان یافتـن سـیطره داعـش که با 
پاییـن کشـیدن پرچـم ایـن گـروه امریکایـی - صهیونیسـتی در »بوکمـال« 
رقـم خـورد؛ سـردار سرلشـکر پاسـدار حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده نیروی 
قـدس سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی، پیام مهمـی به محضر مقـام معظم 
رهبـری حضـرت امـام خامنـه ای )مدظله العالی( منتشـر کرد. در بخشـی از 
ایـن پیـام آمـده: حقیـر بـه عنـوان سـرباز مکلـف شـده از جانـب حضرتعالی 
در ایـن میـدان، بـا اتمـام عملیـات آزادسـازی ابوکمـال آخرین قلعـه داعش 
بـا پاییـن کشـیدن پرچم ایـن گـروه آمریکایی – صهیونیسـتی و برافراشـتن 
پرچـم سـوریه، پایـان سـیطره ایـن شـجره خبیثه ملعونـه را اعالم مـی کنم و 
بـه نمایندگـی از کلیـه فرماندهـان و مجاهدیـن گمنـام ایـن صحنـه و هـزاران 
شـهید و جانبـاز مدافـع حرم ایرانـی، عراقی، سـوریه ای، لبنانی، افغانسـتانی 
و پاکسـتانی کـه بـرای دفـاع از جـان و نوامیس مسـلمانان و مقدسـات آنان 
جـان خـود را فـدا کردنـد ایـن پیـروزی بسـیار بـزرگ و سرنوشـت سـاز را به 
حضـرت عالـی و ملـت بزرگـوار ایـران اسـالمی و ملـت هـای مظلـوم عـراق 
و سـوریه و دیگـر مسـلمانان جهـان تبریـک و تهنیـت عـرض مـی نمایـم و 
پیشـانی شـکر را در مقابـل پیشـگاه خداونـد قـادر متعـال بـه شـکرانه ایـن 

پیـروزی بـزرگ بـر زمیـن می سـاییم.

افزایش 15 درصدی قیمت نان از امروز
افزایش قیمت در استان ها متفاوت بوده و تا سقف 15 درصد است

نــان  قیمــت  اســاس  ایــن  بــر 
ــا کنــون  800 تومــان  ســنگگ کــه ت
ــی  ــای احتمال ــاس قیمت ه ــر اس ــوده ب ب
جدیــد  بــه 920 تومــان می رســد. مــا 
ــون   ــان تافت ــب ن ــه ترتی ــا ب ــی نان ه بق
ــه 920  ــری 800 ب ــه 460 ،برب ــوده  ب 400 ب
و لــواش  220 بــوده کــه  250 تومــان 
ــوع  ــن موض ــر ای ــاز ب ــید.اما ب ــد رس خواه
ــر  ــت در ه ــش قیم ــه افزای ــده ک تاکیدش
عهــده  بــه  و   بــوده  متفــاوت  اســتان 

ــت. ــده اس ــته ش ــتاندار گذاش اس

 انتقاد رییس جمهور از مسکن مهر به جا بود
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه انتقاد رییس جمهور از مسکن مهر سر پل 
ذهاب به جا و به حق بود، گفت: نباید هر انتقاد دولت را به معنای سیاسی 

کاری تلقی کنند.

ینا
اس

س:
عک

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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کرمان ویچ

آگهی مزایده مال غیرمنقول – نوبت دوم
ــی  ــده اجرائ ــان در نظــر دارد در خصــوص پرون ــی کرم اجــرای احــکام حقوق
کالســه 960831 لــه آقــای مجتبــی علیرضایــی و علیــه آقایــان علــی 
علیرضایــی، امیرحســین علیرضایی،محمودرضــا علیرضایــی، و خانمهــا مریــم علیرضایــی، 
نهربــا علیرضایــی و زهــرا مهــدوی یــک بــاب خانــه کــه بــر روی عرصــه دو طبقه ســاختمان 
بــا اســکلت آجــری، ســقف تیرآهــن، نمــا ســفال و همکف شــامل پذیرایــی، اتاق نشــیمن 
ــه ،  ــام ایــزوگام – طبقــه اول شــامل: 4خواب و آشــپزخانه ایــن، کابینــت فلــزی، پشــت ب
حمــام و ســرویس و هــال خصوصــی ، سیســتم سرمایشــی کولر آبــی – گرمایــش بخاری 
گازی – انشــعابات آب ، بــرق ، گاز و تلفــن – دارای حیــاط ســازی بــا فــرش موزاییــک– 
ــع ، طبقــه اول: 130مترمربــع – باریــک ســازی جنوبــی  ــا: همکــف :160 مترمرب کل زیربن
215 مترمربــع بــه آدرس کرمــان – کرمــان – خیابــان آبنــوس – کوچــه شــماره 3 ، پــالک 
19 کدپســتی 7619657638، کــه طبــق اعــالم کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان 
مبلــغ 8/790/000/000 ریــال از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند لــذا طالبیــن خریــد مــی 
تواننــد ضمــن بازدیــد از ملــک موصــوف ظــرف مــدت 5 روز تــا قبــل از روز برگــزاری مزایــده 
پیشــنهاد خریــد خــود را بــا انضمــام 10درصــد مبلــغ پیشــنهادی کــه بــه حســاب ســپرده 
ــل  ــود در پاکــت دربســته تحوی ــد نم ــز خواهن دادگســتری بشــماره 2171293951000 واری
اجــرای احــکام نماینــد. جلســه مزایــده راس ســاعت 9 صبــح مورخــه 1396/9/19 با حضور 
نماینــده دادســتان منعقــد و شــخصی برنــده مزایــده خواهــد شــد کــه باالتریــن مبلــغ را 
پیشــنهاد نمــوده باشــد. در صــورت انصــراف برنــده مزایــده، مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت 

ضبــط خواهــد شــد. م الــف 1803
شعبه 4 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – محسن ذکائی

رای قاضی شورا
ــان  ــم خیاب ــد قدمعلی-ســاکن ب ــی فرزن ــای منصــور  برهان ــان: اق خواه

ــهیدبدرابادی ــه ش ــه 12 کوچ فردوســی کوچ
خوانــده اقــای علــی نظــام ابــادی فرزنــد محمــد مجهــول المــکان خواسته:اســترداد 

پــالک اتومبیــل
رای قاضی  شورا 

در خصــوص دادخواســت اقــای منصــور برهانــی فرزنــد قدمعلــی بــه طرفیــت آقــای علی 
نظــام ابــادی فرزنــد محمــد بــه خواســته اســترداد پــالک خــودروی ســواری پــژو پــارس 
مــدل 90 بــه شــماره پــالک انتظامــی 65-338ج99 بــه رنــگ ســفید شــورا بــا توجــه 
بــه اوراق و محتویــات پرونــده و متــن دادخواســت تقدیمــی و اظهــارات بعــدی خواهــان 
در جلســه رســبدگی شــورا و تصویــر مصــدق مبایعــه نامــه عــادی فــی مــا بیــن طرفیــن 
بــه تاریــخ 93/8/20 و بــا عنایــت بــه پاســخ اســتعالم بــه عمــل امــده از پلیــس اگاهــی 
ف-ا-ش-بــم و مدیریــت راهنمایــی و رانندگــی کــه پــالک هــای فــوق بــه نــام خواهــان 
مــی باشــد و اینکــه پــالک شــخصی بــوده و پــس از انجــام معاملــه مــی بایســت فــک 
شــود و بــا توجــه بــه عــدم حضــور خوانــده علیرغــم دعــوت از طریــق نشــر اگهــی لــذا 
شــورا را دعــوی خواهــان را  مقــرون بــه صحــت تلقــی و بــه اســتناد مــواد 220-219-10-
221-223 قانــون مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه اســترداد پالکهــای خــودروی 
فــوق الذکــر در حــق خواهــان صــادر و اعــالم میــدارد رای صــادره غیابی محســوب و ظرف 
مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف همیــن 

مــدت قابــل تجدیــد نظــر در دادگســتری شهرســتان بــم مــی باشــد.م/الف 181
روح اله ایران پور-قاضی شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بم

اجرائیه 
ــجاد  ــم س ــوم له ــوم له/محک ــخصات محک  مش
ــم- ــد علــی نشــانی کرمــان- ب برخــورداری  فرزن

بــروات بلــوار شــهدا 18

 مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم    احمــد مالحــی 

ــد محمــد نشــانی اســتان هرمــزگان شهرســتان  الفتــی فرزن

ــاری  حســین  ــه هکت قشــم -شــهر قشم-رمکان-شــهرک ن

ســلجوقی فرزنــد تیمــور نشــانی مجهــول المــکان

محکــوم بــه  بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربــوط 

مربــوط  دادنامــه  شــماره  و   9610093904100060 شــماره  بــه 

ــزام  ــه ال ــوم اســت ب ــه محک ــوم علی 9609973904100298 محک

ــده ردیــف  ــه تهیــه مقدمــات ســند و خوان ــده ردیــف اول ب خوان

ــه  ــه حضــور در یکــی از محاضــر رســمی و انتقــال ســند ب دوم ب

ــان  ــام خواه ن

محکوم علیه مکلف است  ازتاریخ ابالغ اجرائیه : 

1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد }مــاده 34 قانــون 

اجــرای احــکام مدنــی{2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 

بدهــد 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 

بــه از ان میســر باشــد . چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 

اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل 

ــول،  ــول و غیرمنق ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ــداد ی تع

ــه  ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ب

هــر عنــوان نــزد بانکهــا وموسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 

خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و 

کلیــه امولــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه 

مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و 

هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل 

از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقــام 

ــه بازداشــت  ــه درخواســت محکــوم ل ــه نمایــد واال ب قضایــی ارائ

مــی شــود}مواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

1394{4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت اموال 

بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم، حبــس تعزیــری درجــه هفــت 

ــی و مــاده  ــون اجــرای احــکام مدن را در پــی دارد.}مــاده 34 قان

ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان 20 ق.م.ا. و م

1394{5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 

ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی

دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا 

ــا هــر دو مجــازات  ــه ی جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب

میشــود.}ماده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

1394{6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 

شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 

لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی وکیــل توســط محکــوم علیــه 

خواهــد بود.}تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــف 182 ــی 1394{.م/ال مال

ــل  ــورای ح ــماره 1 ش ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــر ش ــئول دفت مس

ــی ــان کروک ــه دهق ــروات  – مهدی ــالف ب اخت

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از برگزاری 159 دوره آموزشی در سطح شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان و آموزش 3 هزار و 933 نفر، از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. وی 
افزود: در طی برگزاری این 159 دوره 3 هزار و 933 نفر تحت اموزش قرار گرفته اند که شامل 
شاغلین واحد های صنعتی و ذی نفعان خوشه های کسب و کار می باشند و تاکنون توانسته ایم 
بیش از 60درصد از برنامه پیش بینی شده برای سال جاری را محقق نماییم .

کرمــان  اســتان  بهزیســتی  کل  مدیــر 
حــال  رفــاه  بــه  توجــه جــدی  خواســتار 
ــد. ــهری ش ــط ش ــی محی ــوالن در طراح معل

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 

ــتان  ــتی اس ــی اداره کل بهزیس ــط عموم رواب
کرمــان، عبــاس صــادق زاده بــا بیــان اینکــه 
مناســب ســازی فضــای شــهری الزامــی 
اســت، عنــوان کــرد: در راســتای حمایــت 

ــال  ــاه ح ــژه رف ــه وی ــهروندان ب ــوق ش از حق
ــا  ــد ب ــهری بای ــط ش ــی محی ــوالن طراح معل

ــود. ــام ش ــت انج دق
صــادق زاده بــا تاکیــد بــر اولویــت قــرار دادن 
ــل از مناســب  ــت: قب ــوالن گف مشــکالت معل
ــکار  ــد اف ــهری بای ــای ش ــط ه ــازی محی س
ــانی  ــت رس ــرای خدم ــردم ب ــادات م و اعتق
و کمــک بــه جامعــه هــدف و معلــوالن را 

ــم. ــرار دهی ــدف ق ه

رفاه حال معلوالن در طراحی 
محیط شهری

کرمان روی کمربند زلزله قرار دارد

چالش بتن در استان زلزله

70 درصد واحدهای تولیدی بتن غیراستاندارد هستند

در حالـــی دبیـــر شـــورای فنـــی اســـتان کرمـــان 
گفتـــه 53 درصـــد واحدهـــای تولیـــدی بتـــن در 
کرمـــان اســـتاندارد نیســـتند کـــه انجـــم شـــعاع، 
رییـــس انجمـــن صنفـــی تولیـــد کننـــدگان بتـــن 
ــای  ــد واحدهـ ــه 70 درصـ ــان  گفتـ ــاده کرمـ آمـ
ـــت  ـــر قیم ـــتاندارد و زی ـــن غیراس ـــن، بت ـــد بت تولی
مصـــوب تولیـــد مـــی کننـــد کـــه مـــی توانـــد در 
ـــود آورد.  ـــه وج ـــان ب ـــرای کرم ـــه ای ب ـــده فاجع آین
ـــای  ـــرل ه ـــه او کنت ـــه گفت ـــنا، ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
دوره ای اداره اســـتاندارد ضعیـــف اســـت و موضـــوع 
فـــروش زیـــر قیمـــت مصـــوب توســـط شـــرکت 
ـــد  ـــی ده ـــان م ـــان نش ـــن در کرم ـــد بت ـــای تولی ه
کـــه اســـتانداردهای الزم توســـط شـــرکت هـــای 

تولیـــد بتـــن رعایـــت نمـــی شـــود.

مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
دسترسـی همه افـراد جامعه از حقـوق اجتماعی 
خـود اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اعتبـار کافـی 
و  هـای شـهری  مناسـب سـازی محیـط  بـرای 
اماکـن عمومـی توسـط اسـتانداری، متاسـفانه 
اماکـن  معابـر،  در  توجهـی  قابـل  اقدامـات 
صـورت  معلـوالن  ویـژه  تفریحـی  و  عمومـی 

نگرفتـه اسـت.

دبیـر شـورای فنی اسـتان کرمـان گفته 
بتـن  تولیـد  واحدهـای  درصـد   53

نیسـتند. اسـتاندارد  اسـتان کرمـان 
در روزهایـی کـه بیـش از 430 نفـر در 
غـرب کشـور در زلزلـه 7.3 ریشـتری، 
بـه دلیـل مقـاوم نبـودن سـاختمان ها 
و اسـتفاده از مصالـح غیراسـتاندارد در 
در  شـدند،  سـازی کشـته  سـاختمان 
وضعیـت کیفـی  شـده  اعـالم  کرمـان 
بتـن های تولیـدی زیر خط اسـتاندارد 

ست. ا
جعفـر رودری امروز در جلسـه شـورای 
محوریـت  بـا  کرمـان  اسـتان  فنـی 
اجبـاری  اسـتانداردهای  بـر  نظـارت 
مصـرف  و  توزیـع  تولیـد،  مراحـل  در 

گفتـه: سـاختمانی  مصالـح 
واحدهـای  درصـد   53 متاسـفانه 
تولیـد بتـن در سـطح اسـتان کرمـان 

هسـتند. غیراسـتاندارد 
آنطـور که ایسـنا نوشـته، وی خواسـتار 
و  اسـتاندارد  کل  اداره  ویـژه  نظـارت 
سـازمان نظام مهندسـی در این راسـتا 

است. شـده 
بـه گفتـه او 66 واحـد تولیـدی بتن در 
سـطح  اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه 
31 واحـد طبـق اسـتاندارد و 35 واحد 
بیشـترین  و  هسـتند  غیراسـتاندارد 
شهرسـتان  در  غیراسـتاندارد  واحـد 

دارد. قـرار  سـیرجان 
غیراسـتاندارد  مصالـح  از  اسـتفاده 
در سـاختمان سـازی یکـی از عوامـل 
بـاال بـودن تخریـب سـاختمان هـا در 

اسـت. زلزلـه  ماننـد  رخدادهایـی 
بـه  دانشـگاه  اسـتاد  جاللـی،  شـهرام 

گویـد: مـی  همشـهری 
سـاختمانی  مصالـح  از  اسـتفاده    
اسـتاندارد و ایمـن میـزان اضطـراب و 
دلهـره را کاهـش مـی دهـد.  بحـران 
آمریـکا  ماننـد  کشـورهایی  در  زلزلـه 
اسـت.  شـده  مهـار  تقریبـا  ژاپـن  و 
چـرا کـه آنهـا توانسـته انـد بـا رعایـت 
اسـتانداردهای الزم و اصولـی ایمنی در 
سـاختمان هـا و ابنیـه فنـی بـه جایـی 
نبیننـد.  آسـیب  زلزلـه  از  کـه  برسـند 

اسـتفاده از مصالح مرغوب و استاندارد 
اگـر به طـور صحیـح و دقیـق و مطابق 
بـا آیین نامه ها باشـد، میـزان تخریب 
سـاختمان هـا را هنـگام وقـوع بالیـای 
طبیعـی بـه شـدت کاهـش مـی دهد. 
یکـی از ایـن مصالـح مهـم در صنعـت 
سـاخت و سـاز ، بتـن آماده اسـتاندارد 

. ست ا
در زلزلـه اخیر کرمانشـاه هـم که بیش 
از 430 تـن کشـته شـدند، اسـتفاده از 
مصالـح غیـر اسـتاندارد متهـم ردیـف 

اول بـاال رفتـن تلفـات عنوان شـده.
بخـش  رییـس  بیت الهـی،  علـی 
مسـکن  راه،  تحقیقـات  مرکـز  زلزلـه 
ایـن  در  پیـش  چنـدی  شهرسـازی  و 
خصـوص بـه ایلنـا گفت کـه قطعا علت 
تخریـب جدی سـاختمان های مسـکن 
سـاختمانی  مصالـح  از  اسـتفاده  مهـر 

بـوده اسـت. غیـر اسـتاندارد 
در حالـی بـه گفتـه دبیـر شـورای فنـی 
اسـتان کرمـان 53 درصـد بتـن هـای 
کـه  هسـتند  غیراسـتاندارد  تولیـدی 

کرمـان یکـی از زلزله خیزتریـن مناطق 
کشـور اسـت. آنطور کـه مهر نوشـته در 

ایـن اسـتان 18 گسـل قـرار دارد.
زمیـن  مرکـز  رییـس  رشـیدی،  علـی 

مـی گویـد: شناسـی کرمـان 
از گسـله هـای  ایـن گسـل هـا خـود 
اکثـر  انـد کـه  مختلـف شـکل گرفتـه 
برگرفتـه  در  را  اسـتان کرمـان  مناطـق 
 18 ایـن  بـه  تنهـا  تـوان  نمـی  و  انـد 
گسـل اشـاره کـرد. اسـتان کرمـان در 
واقـع روی کمربنـدی قـرار دارد کـه بـه 
کمربنـد زلزلـه خیز شـهرت دارد و بروز 
اخیـر  لـرزه هـای سـال هـای  زمیـن 
نشـان دهنـده فعـال بـودن برخـی از 

ایـن گسـل هـا اسـت.
بـه گفتـه محسـن صالحـی، مدیـرکل 
زلزلـه   23 اسـتانداری کرمـان  بحـران 
بـزرگ در یـک قـرن اخیـر در اسـتان 
مـی  تسـنیم  بـه  او  داده.  رخ  کرمـان 

گویـد:
 ایـن زمین لرزه ها ناشـی از 18 گسـل 
فعـال باالی 100 کیلومتر در این اسـتان 
نایبنـد،  کوهبنـان،  هـای  است،گسـل 
لکـر کـوه و گلبـاف از جملـه مهمتریـن 
ایـن گسـل ها هسـتند. زلزلـه های بم، 

زرنـد، فهـرج، ریگان، اللـه زار و نگار در 
10سـال گذشـته و زلزلـه هـای گلبـاف 
وشـهداد در 60 سـال گذشـته و گیسک 
زرنـد در 50 سـال گذشـته از مهمترین 

زلزلـه های ایـن اسـتان بودند.
زمیـن لـرزه 6.3 ریشـتری شـهر بـم 
در دیمـاه 1382 یکـی از بـزرگ تریـن 
کشـور  اخیـر  دهـه  دو  هـای  زلزلـه 
بـوده اسـت. در ایـن زمیـن لـرزه آمار 
تلفـات رسـمی بیش از 25 هـزار نفر و 
مجروحـان حـدود 50 هـزار نفـر اعـالم 
شـد و بیـش از یکصد هـزار نفر نیز بی 
خانمـان شـدند. بر اثـر ایـن حادثه 90 
درصـد از سـازه های شـهر بـم بـه کلـی 
تخریـب شـدند. همچنیـن ارگ بـم که 
بـا 2500 سـال قدمت بزرگترین سـازه 
گلـی جهـان بـود، به کلـی ویران شـد.

زلزلـه  اسـتان  در  تفاسـیر  ایـن  بـا 
از  بیـش  بایـد  مثـل کرمـان  خیـزی 
دیگـر مناطق بر روی اصول سـاختمان 
سـازی تمرکز شـود اما 14 سـال پس 
از زلزلـه مهیـب بـم، اعالم شـده بیش 
از 50 درصـد بتـن های تولید شـده در 

کرمـان اسـتاندارد نیسـتند.

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
 

 288 کشــف  از  گنــج  قلعــه 
کیلومــواد مخــدر و دســتگیری دو قاچاقچــی 

در درگیری با ســوداگران مرگ خبر داد. 
ســرهنگ »علــی پرنــگ« در بیــان جزییــات 
دقیــق ایــن خبــر گفــت: در راســتای مبــارزه 
ــواد  ــزرگ م ــای ب ــد ه ــا بان ــبانه روزی ب ش
مخــدر و ضربــات متعــدد بــر ســوداگران 
مــرگ، پلیــس اطالعــات ایــن شهرســتان بــا 
ــی و پلیســی اعضــای  ــع فن اســتفاده از مناب
یــک بانــد مســلح قاچــاق مــواد مخــدر 
ارتفاعــات  از  را  مــواد  انتقــال  قصــد  كــه 
ــاب  ــتان مین ــمت شهرس ــه س ــج ب ــه گن قلع

ــد. ــایی کردن ــتند، شناس داش
فرمانــده انتظامــی قلعــه گنــج افزود:پــس از 
رصــد اطالعاتــی از محــل تــردد اعضــای ایــن 
ــور  ــه توكه ــزرگ در »منطق ــلح و ب ــد مس بان
هشــت بنــدی« واقــع در شهرســتان مینــاب 
هشــت  توكهــور  پاســگاه  همــكاری  بــا  و 
بنــدی اقــدام بــه اجــرای كمیــن مــی كننــد.

وی ادامــه داد کــه قاچاقچیــان توســط چهــار 
انتقــال  قصــد  ســیكلت  موتــور  دســتگاه 
ــع  ــه موق ــدام ب ــا اق ــه ب ــتند ك ــواد را داش م
ــلحانه در  ــری مس ــك درگی ــوران و در ی مام
نهایــت راننــدگان موتورســیكلت عرصــه را 
برخــود تنــگ دیــده و بــا توجــه بــه پوشــش 
گذاشــتن  جــا  بــه  بــا  منطقــه  جنگلــی 
موتورهــای حامــل مــواد متــواری مــی شــوند 
ــر از  ــه دو نف ــات غافلگیران ــك عملی ــه دری ك

قاچاقچیــان دســتگیر شــدند.
دو  عملیــات  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  وی 
کیلــو   288 و  دســتگیر  قاچاقچــی  نفــر 
ــتگاه  ــج دس ــف و پن ــاک كش ــرم تری 670 گ

توقیــف شــد. نیــز  موتورســیكلت 
در  شــهربابک  مــردم  نماینــده 

 
از  اســالمی  شــورای  مجلــس 
همچنیــن  و  روســتاها  ورودی  روشــنایی 
بــرق رســانی بــه روســتا هــای فاقــد بــرق در 
ــال 96  ــان س ــا پای ــهربابک ت ــتان ش شهرس

خبر داد.
جشــنواره  هشــتمین  اختتامیــه 

 
بــا  والیــت  یادمــان  سراســری 
ــزار  ــت برگ ــات در جیرف ــر اطالع ــور وزی حض
حضــور  بــا  آییــن  ایــن  شــود.  مــی 
اطالعــات،  وزیــر  علــوی  حجت االســالم 
برگزیــدگان جشــنواره شــعر یادمــان والیــت، 
ــت  ــردم والی ــر و م ــگ و هن ــاب فرهن اصح
مــدار جیرفــت و جنــوب اســتان کرمــان 
ــا  ــان ب ــاله همزم ــر س ــود. ه ــی ش ــزار م برگ
ســالروز تبعیــد مقــام معظــم رهبــری در 
ــش  ــت همای ــه جیرف ــان ســتم شــاهی ب زم
شهرســتان  ایــن  در  والیــت«  »یادمــان 

برگزار می شود.

گزیده ها
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صمت

آگهی
نظـــر بـــه شـــکایت خانـــم طاهـــرہ 

عبـــاس  فرزنـــد  نـــژاد  عســـکری 

بـــه طرفیـــت آقـــای علـــی وطـــن خـــواه فرزنـــد 

ـــاده  ـــرای م ـــرداری در اج ـــر کالهب ـــی ب ـــان مبن رمض

174قانـــون آئیـــن دادرســـی کیفـــری مصـــوب 

1392 بـــه نامبـــرده ابـــالغ میگـــردد جهـــت دفـــاع 

ـــاہ  ـــرف یکم ـــوق ظ ـــرح ف ـــه ش ـــش ب ـــام خوی از اتھ

پســـں از انتشـــار ایـــن اگهـــی در شـــعبه چهـــارم 

بازپرســـی دادســـرای عمومـــی و انقـــالب کرمـــان 

ــی  ــع قضایـ ــن - مجتمـ ــوار 22 بهمـ ــع در بلـ واقـ

حاضـــر شـــوند نتیجـــه عـــدم حضـــور صـــدور 

ـــد/ ـــی باش ـــی م ـــم قانون ـــاذ تصمی ـــی و اتخ قرارغیاب

بایگانـــی 960540 ســـال 96

ســـعید عبـــاس زاده- دادیـــار مســـتقر در شـــعبه 

چهـــارم بازپرســـی دادســـرای عمومـــی کرمـــان

م الف 1810

آگهیمناقصه
آگهی مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان 

امام خمینی )ره( شهرستان جیرفت به شماره )43/27/08/96(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه مناقصه گذار

 واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان امام خمینی )ره(موضوع مناقصه
شهرستان جیرفت

مبلغ 10/000/000/000ریال )ده میلیارد ریال(برآورد تقریبی سالیانه

مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(تضمین شرکت در مناقصه

از تاریخ شنبه 96/08/27 به مدت 10 روزمهلت دریافت اسناد مناقصه

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

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

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

در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده مناقصه اســت و در صورت عدم پرداخت ضمانتنامه
 شــرکت در مناقصه آزاد نمی گردد.

افشارمنش ) مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(
شناسه آگهی 108528

دومین معاون شریعتمداری تغییر کرد
ایسنا: یونس الستی با حکم محمد شریعتمداری جایگزین محمدرضا فیاض در سمت 

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. 
همچین وزیر صنعت، معدن و تجارت، با صدور حکمی مجتبی خسروتاج را در سمت 

رییس سازمان توسعه تجارت ایران ابقا کرد.
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ــی،  ــاق بازرگان ــس ات ــا: ریی ایرن
و کشــاورزی  معــادن  صنایــع، 
دومیــن  و  ســی  در  تهــران  
نماینــدگان  هیــات  نشســت 
تجــاری  تــراز  تهــران،  اتــاق 
هفــت مــاه امســال را نزدیــک 
برشــمرد  دالر  میلیــارد   52 بــه 
ــدت  ــن م ــرد: در همی ــان ک و بی
در مجمــوع ارزش کل صــادرات 
داشــته  درصــد کاهــش   2.38

اســت.

کرد:مطابــق  بیــان  خوانســاری 
ــی،  ــک جهان ــزارش بان ــن گ آخری
بهبــود فضــای  ایــران در  رتبــه 
پلــه  چهــار  بــا  کار  و  کســب 
نــزول بــه 124 در بین 190 کشــور 
جهــان رســید، ایــن در شــرایطی 
ــزی  ــه ری ــق برنام ــه مطاب ــود ک ب
هــا مقــرر بــود همــه ســاله ایــن 
داشــته  صعــود  پلــه   10 رتبــه 

ــد. باش
از  تاکیــد کــرد:  همچنیــن  وی 

ــه  ــی رود هرگون ــار م ــت انتظ دول
بــا  را  دســتورالعمل  بخشــنامه، 
توجــه بــه آثــار آن در بخــش 
اجرایــی  کشــور  کار  و  کســب 

ــد. کن
او بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت 
ارز در یــک مــاه گذشــته بــا بیــان 
اینکــه ایــن افزایــش از ســال 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــته ب گذش
ــود،  ــی ب ــش بین ــل پی ــورم قاب ت
ابــراز امیــدواری کــرد کــه دولــت 
ــاره  ــاله چ ــن مس ــه ای ــبت ب نس
ــز  ــد و ارز نی ــی کن ــازی اساس س
همچــون ســایر کاالهــا قیمــت 

ــذاری شــود. گ

رییس اتاق تهران:

تراز تجاری 6.۲ درصد افزایش یافت

بررسیمسائلخودروسازیکشور

باحضورمدیرعاملایرانخودرو

ایرنــا نوشــت: ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــه زارع  ــم یک ــا هاش ــیون ب ــن کمیس ــت ای ــالمی از نشس ــورای اس ش
ــع  ــیون صنای ــت: کمیس ــر داد و گف ــودرو خب ــران خ ــل ای ــر عام مدی
در چنــد مــاه گذشــته بازدیــدی از مجموعــه خودروســازی ایــران 
ــن  ــد از ای ــه در بازدی ــی ک ــن جلســه مباحث ــه در ای خــودرو داشــت ک
ــرح  ــود مط ــده ب ــش آم ــدگان پی ــرای نماین ــه خودروســازی ب مجموع
ــه  ــا توج ــازان ب ــی قطعه س ــریح نگران ــتانی در تش ــعید باس ــد. س ش
ــای  ــی از نگرانی ه ــه داد: یک ــی ادام ــد خودروی ــای جدی ــه قرارداده ب
قطعــه ســازان ایــن بــوده کــه اگــر خــودروی جدیــدی کــه وارد 
ــا  می شــود کمتــر از 40 درصــد میــزان قطعــات تولیــد داخــل باشــد ب
توجــه بــه اینکــه برخــی خودروهــا حــدود یکــی دو ســال آینــده از رده 
ــن  ــد را جایگزی ــات جدی ــد قطع ــازان بای ــوند، خودروس ــارج می ش خ
ــد و  ــه مشــکل برمی خورن ــازان ب ــن اســاس قطعه س ــر ای ــه ب ــد ک کنن
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــل می ش ــا تعطی ــادی از آنه ــداد زی تع
ــده  ــف ش ــور تعری ــازی کش ــه خودروس ــرای ورود ب ــومی ب ــب س قط
ــی در  ــدون کار کارشناس ــی ب ــد اقدام ــر می رس ــه نظ ــزود: ب ــود، اف ب
ــن  ــه ای ــود ک ــری می ش ــه پیگی ــود ک ــه ب ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ای
ــان  ــا بی ــرد. وی ب ــورت پذی ــتی ص ــه درس ــود و ب ــیر خ ــدام از مس اق
ــت  ــدی جوین ــای تولی ــادرات خودروه ــد ص ــوع 30 درص ــه موض اینک
ــه  ــا در منطق ــن خودروه ــع ای ــاب توزی ــه ه ــران ب ــل ای ــر و تبدی ونچ
ــا  ــن قرارداده ــم ای ــرد: امیدواری ــح ک ــی شــده اســت، تصری پیش بین
بــدون مشــکل ادامــه پیــدا کنــد و ایــن نگرانــی کــه تالطمــات سیاســی 
اثــر ســوئی روی قراردادهــا بگــذارد وجــود نداشــته باشــد و مشــکالت 

ــاد نشــود. ــل ایج ــن ســال قب چندی

صورت های مالی شش 
ماهه هرمز منتشر شد

دوره  در  جنـــوب  هرمـــزگان  فـــوالد 
ـــهریور  ـــه 31 ش ـــی ب ـــه منته ـــش ماه ش
ــود بـــه  ــال سـ ــاه 96 مبلـــغ 85 ریـ مـ
ازای هـــر ســـهم اختصـــاص داد و بـــه 
ــزارش  ــه گـ ــید. بـ ــد از پیـــش بینـــی هایـــش رسـ 57 درصـ
ـــهم  ـــر س ـــد ه ـــی درآم ـــش بین ـــرکت پی ـــن ش ـــوز، ای ـــن نی مای
ــارد  ــزار میلیـ ــادل 15 هـ ــرمایه معـ ــا سـ ــی و بـ را حسابرسـ
ریـــال منتشـــر کـــرد. گفتنـــی اســـت ایـــن شـــرکت در دوره 
مشـــابه ســـال مالـــی قبـــل مبلـــغ 90 ریـــال زیـــان بـــه ازای 

هـــر ســـهم اختصـــاص داده بـــود.

حوادث

خدمــات  و  کاال  شــماره گذاری  ملــی  مرکــز  مدیرعامــل 
ایــران )GS1 ایــران( وابســته بــه موسســه مطالعــات و 
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــای بازرگان پژوهش ه
از امــکان ثبــت اطالعــات کاالهــای ایرانــی در بزرگتریــن 
پایــگاه اطالعــات معتبــر و مطمئــن محصــوالت در دنیــا 

داد. خبــر   )GS1Cloud(
ــه محصــوالت  ــت ک ــی« گف ــزاد عمران ــا »به ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوان  ــه عن ــد GTIN ب ــا ک ــون شــرکت، ب ــک میلی ــش از ی بی

ــه  ــان پذیرفت ــد شناســایی محصــوالت در جه ــن ک فراگیرتری
تراکنــش تجــاری  از 6 میلیــارد  بیــش  شــده و روزانــه 
براســاس ایــن کــد در عمــده فروشــی ها، خــرده فروشــی ها 
و فروشــگاه های زنجیــره ای دنیــا انجــام می شــود. وی بیــان 
ــا اســتفاده از همیــن شناســه می تــوان سیســتم های  کــرد ب
ــده  ــی، عم ــای خرده فروش ــری در حوزه ه ــزوده دیگ ارزش اف
فروشــی، تامیــن، پخــش و توزیــع کاال و نیــز تجــارت 

ــد. ــاد کن ــی ایج الکترونیک

امکان ثبت کاالها در پایگاه معتبر اطالعات محصوالت جهان

فرصتی برای معرفی کاالهای ایرانی به دنیا

مکلــف مصادیق جدید قاچاق ارز مشخص شد مرکــزی  بانــک 
ظــرف  حداکثــر  اســت 
مــدت ســه مــاه نســبت بــه 
انتشــار فهرســت صرافی هــای 
و  مجــاز  مســیرهای  و  مجــاز 
تشــریفات قانونــی ورود و خروج 
ــور و  ــمی کش ــه رس ارز در روزنام
ــزی  ــک مرک ــی بان درگاه اینترنت
ــه تغییــرات  اقــدام کننــد. هرگون
ــک  ــط بان ــد توس ــز بای ــدی نی بع
مرکــزی از طــرق مزبــور فــورًا بــه 

ــد. ــوم برس ــالع عم اط

اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس شــورای اســالمی از بررســی 
ــالح  ــه اص ــده الیح ــا مان ــواد مراع م
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و 
ــاق ارز  ــد قاچ ــق جدی ــن مصادی تعیی
ــر داد. در جلســه ایــن کمیســیون خب

رحیــم زارع در گفت وگــو بــا ایســنا از 
ــاق ارز  ــد قاچ ــق جدی ــن مصادی تعیی
ــرح  ــه ش ــادی ب ــیون اقتص در کمیس

ــر داد: ــر خب زی
ــا خــروج ارز از کشــور  ــف- ورود ی ال
بــدون رعایــت تشــریفات قانونــی یــا 

ــاز ــیرهای غیرمج از مس
ــروج ارز  ــه خ ــدام ب ــه اق ب- هرگون
از کشــور بــدون رعایــت تشــریفات 
قانونــی یــا از مســیرهای غیرمجــاز بــه 
شــرط احــراز در مراجــع ذی صــالح بــا 
اســتناد بــه قرائــن و امــارات موجــود 
محســوب  ارز  قاچــاق  عنــوان  بــه 

ــود. ش
پ- انجــام هــر عملــی کــه عرفــًا 
می شــود  محســوب  ارز  معاملــه 
در کشــور از قبیــل خریــد، فــروش 
ــر از  ــخاصی غی ــط اش ــه توس و حوال
ــی  ــه مال ــا موسس ــک ی ــی، بان صراف

بانــک  از  مجــوز  دارای  اعتبــاری 
طــرف  کــه  صورتــی  در  مرکــزی 
ــا موسســه  ــک ی ــه صرافــی، بان معامل
مالــی اعتبــاری داخلــی دارای مجــوز 
ــی  ــن معامالت ــد، همچنی ــور نباش مذک
کــه در حــدود ضوابــط بانــک مرکــزی 
توســط اشــخاصی نظیــر واردکننــدگان 
ــرد از  ــورت می گی ــدگان ص و صادرکنن

ــت. ــارج اس ــد خ ــن بن ــمول ای ش
ت- معاملــه فردایــی ارز اعــم از آنکــه 
ــام  ــر آن انج ــا غی ــی ی ــط صراف توس
شــود. معاملــه فردایــی معاملــه ای 
ــه  ــال ب ــل ارز و ری ــه تحمی ــت ک اس
موکــول  آینــده  روزهــای  یــا  روز 
شــده ولــی منجــر بــه تحویــل ارز 
ــل  ــدا قصــد تحوی ــا از ابت نمی شــود ی
ارز وجــود نداشــته اســت و قصــد 
طرفیــن تنهــا تســویه تفــاوت قیمــت 

ــت. ارز اس
ث- انجــام کارگــزاری خدمــات ارزی 
اشــخاص  بــرای  داخــل کشــور  در 
داشــتن  بــدون  کشــور  از  خــارج 
صرافــی  عملیــات  انجــام  مجــوز 
اســت. کارگــزار  مرکــزی  بانــک  از 
ــه ازای ارز  ــا ب ــه م شــخصی اســت ک

ــت  ــور دریاف ــده را در کش ــه ش معامل
. می کنــد

ج- عــدم ثبــت معامــالت ارزی در 
ســامانه ارزی یــا ثبــت ناقــص یــا 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــع اطالع ــالف واق خ
معامــالت مذکــور در ایــن ســامانه 
ــا موسســه  ــک ی ــی، بان توســط صراف
از  مجــوز  دارای  اعتبــاری  مالــی- 

بانــک مرکــزی.
معتبــر  فاکتــور  ارائــه  عــدم  چ- 
ــا  ــع ی ــالف واق ــور خ ــه فاکت ــا ارائ ی
ــه مشــتری  ــات ناقــص ب دارای اطالع
ــا موسســه  ــک ی ــی، بان توســط صراف
مالــی اعتبــاری دارای مجــوز از بانــک 

مرکــزی.
نگهــداری  یــا  حمــل  عرضــه،  ح- 
ارز فاقــد فاکتــور معتبــر یــا فاقــد 
ــر  ــخاصی غی ــط اش ــوز ورود توس مج
از صرافــی، بانــک یــا موسســه مالــی 
بانــک  از  مجــوز  دارای  اعتبــاری 
ســقف  از  کمتــر  مــوارد  مرکــزی. 
تعیینــی توســط بانــک مرکــزی بــرای 
ورود ارز از کشــور از شــمول ایــن بنــد 

ــت. ــارج اس خ
مصوبــه  براســاس  گفــت:  زارع 

ســایر  از  متخلفیــن  کمیســیون، 
ضوابــط ارزی تعیینــی توســط دولــت 
جریمــه  بــه  مرکــزی  بانــک  یــا 
نقــدی معــادل یــک چهــارم موضــوع 
از  مــورد  چنــد  یــا  دو  و  تخلــف 
محرومیت هــای موضــوع مــاده 69 
می شــوند.  محکــوم  قانــون  ایــن 
ــال  ــع از اعم ــرا مان ــت اج ــن ضمان ای
ضمانــت اجراهــای مقــرر در ســایر 
قوانیــن و مقــررات نیســت. رســیدگی 
بــه تخلــف موضــوع ایــن تبصــره 
تعزیــرات  ســازمان  صالحیــت  در 

اســت. حکومتــی 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر پیام دیروز
استان ها   صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم

روزنامه  »اصفهان امروز از ثروت 
پنهان صادرات محصوالت کشاورزی اصفهان 

خبر داد. 

روزنامه »پیام سپیدار« در گزارشی 
به ایجاد شغل در اولویت های اصلی بانک 

البرز پرداخت. 

روزنامه »خراسان رضوی« از بهره 
برداری 27هزار میلیارد ریال طرح با حضور 

رییس جمهور خبر داد.

روزنامه »سپهر غرب« در گزارشی 
به پاسکاری سالمت مردم توسط متولیان 

پرداخت.

روزنامه»ابتکارجنوب« از توزیع 
2هزار تن جوو کنسانتره بین عشایر این استان 

خبر داد.

روزنامه »بشارت یزد« از میزبانی یزد 
برای جشنواره ملی نقاشی خط قرآن خبر داد.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
از نچرخیدن چرخ ناوگان عمومی در ارسک 

خبر داد.

روزنامه »کاغذ وطن« از برگزاری 
همایش بین المللی باستان شناسی جنوب 

شرق خبر داد. 

روزنامه »افسانه« از میزبانی کرمان 
برای مسافران اقتصادی فارس خبر داد. 

روزنامه »بامداد جنوب« به نقل از 
یک جوان بوشهری نوشت: چشم امیدمان به 

نمایندگان خوزستان است. 

روزنامه »خبرشمال« از ممنوعیت 
استفاده از کاالهای غیر استاندارد در ساخت و 

ساز در بهینه سازی مصرف انرژی  خبر داد. 

روزنامه »خراسان شمالی« 
از ثبت 2 نشان جغرافیایی برای صنایع دستی 

این استان خبر داد. 

اصفهان

البرز

خراسان 
رضوی

همدان

کهگیلویه 
و بویر احمد

 یزد

خراسان 
جنوبی

جنوب کرمان

فارس 

 بوشهر

مازندران

خراسان شمالی
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نگاه
تصاویر خیره کننده از شفق قطبی در سراسر جهان

شفق قطبی یکی از دیدنی ترین و شگفت انگیز ترین رویداد های طبیعی است که کمتر کسی 
در جهان موفق به دیدن آنها می شود. این پدیده جوی کره زمین به دلیل ظهور نورهای 

رنگین و متحرک در آسمان شب است و معموال در عرض های نزدیک به دو قطب زمین به 
وجود می آید. در گزارش زیر تصاویری از شفق قطبی را در کشورهای مختلف از جمله کانادا، 

روسیه، نروژ، آمریکا و ایسلند مشاهده می کنید.          رویترز و گتی ایمیج

عکس نشنال جئوگرافیک گونه خاص و نادری از روباه قطبی را در ایسلند شمالی نشان می دهد.رزمندگان اسالم در منطقه عملیاتی نصر 8 با دشمن بعثی نبرد می کنند.  ایرنا
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بین الملل 

روزنامــه 8 صبــح چــاپ کابــل بــه ســخنان 
مســئول ناتــو در افغانســتان پرداختــه اســت. او 
ــا کشــت مــواد مخــدر اشــاره  بــه مبــارزه ناتــو  ب

کــرده اســت.

خبرگــزاری فرانــس24 بــا پخــش 
انجــام عملیــات  بــه  از ســوریه،  ویدئویــی 
داعــش  نیروهــای  از  ســوریه  پاکســازی 

اســت. پرداختــه 

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ان ان ب ــزاری س خبرگ
اســت:  شــده  مدعــی  زیمبابــوه  تحــوالت 

»موگابــه مجبــور اســتعفتا شــد.«

خبرگـزاری یورونیوز با انتشـار عکسـی غم 
انگیـز از مـرکل، صدراعظـم آلمـان بـه شکسـت 
مذاکـرات احـزاب آلمـان پرداختـه اسـت. مرکل 

آمـده برگـزاری انتخابات اسـت.

خبرگــزاری دویچــه ولــه از دیــدار پوتیــن 
ــی  ــر داده اســت. پوتیــن در پ ــا بشــار اســد خب ب

حــل سیاســی بحــران ســوریه اســت.

االخبار چــاپ بیــروت در شــماره روز ســه 
شــنبه خــود بــه میانجیگــری مصــر و فرانســه 
بــرای نخســت وزیــری دوبــاره ســعد حریــری 

در لبنــان پرداختــه اســت.

ــات  ــه اقدام ــپوتنیک ب ــزاری اس خبرگ
ــه  ــوریه پرداخت ــوالت س ــون تح ــیه پیرام روس
اســت. روســیه در پــی همــکاری سیاســی 

ــت. ــوریه اس ــران س ــل بح ــرای ح ب

پیرامـون  تحقیـق  بـه  گاردیـن  روزنامـه 
کمیسـیون انتخابـات پارلمـان اتحادیـه اروپـا 
دربـاره هزینـه هـای انتخاباتی پرداخته اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
چــاپ لنــدن بــه عــدم اطمینــان بیــن اتحادیــه 
اروپــا و آلمــان پرداختــه اســت. مذاکــرات احزاب 
آلمــان بــا شکســت مواجــه شــده اســت و دولــت 

مــرکل در بحــران بــه ســر مــی بــرد.

خبرگــزاری شــینهوا بــه تحــوالت زیمبابــوه 
ــوه از  ــش زیمباب ــس ارت ــت. رئی ــه اس پرداخت
ــر داده  ــوا خب ــا منانگاگ ــه ب ــوی موگاب ــت وگ گف

اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز در شــماره 
ــوج از ســرگیری شــورش ها در  ــه م ــر خــود ب اخی
برزیــل پرداختــه اســت. ایــن شــورش هــا پــس از 

یــک آرامــش کوتــاه آغــاز شــده اســت.

پیرامـون  تحقیـق  بـا  رویتـرز  خبرگـزاری 
سـربازان آمریکا، به اسـتخدام کـودکان در ارتش 

آمریـکا پـی برده اسـت.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

بیروت

روسیه

انگلیس

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش

با انجام بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر

پرسپولیس کادوي صدرنشیني پارس را پس فرستاد
هفتــه دوازدهــم لیــگ، فرصتــی 
شــاگردانش  و  برانكــو  تــا  بــود 
ــا  ــند و اتفاق ــدول برس ــه صــدر ج ب
پــارس  فصــل  شكســت  اولیــن 
ــینی  ــه صدرنش ــواز زمین ــم در اه ج
را بــرای ســرخ هــا فراهــم كــرد 
ــپولیس  ــوزی پرس ــت س ــا فرص ام
ــری  ــده تغیی ــل پدی ــه مقاب در خان
در جایــگاه ایــن تیــم ایجــاد نكــرد 
تــا پــارس و پرســپولیس همچنــان 
شــانه بــه شــانه هــم در جــدول بــه 

ــد. ــه دهن ــود ادام ــت خ رقاب
ــر  ــی اكب ــن عل ــا رفت پرســپولیس ب

را  ســردرگمی  روزهــای  طاهــری 
ــی  ــش بین ــد و پی ــی كن ــپری م س
ــائل روی  ــن مس ــه ای ــد ك ــی ش م
تمركــز بازیكنــان و در نهایــت رونــد 
ایــن تیــم تاثیراتــی داشــته باشــد. 
علیرغــم  مقابــل  در  پرســپولیس 
ــی  ــانس بزرگ ــه ش ــالت پردامن حم
ــده  ــه دروازه پدی ــرای دســتیابی ب ب
بــا  مدعیــان  جنــگ  نداشــت، 

ــت. ــه یاف ــاوی خاتم تس
ســرانجام  فــوالد  تیــم  اهــواز  در 
ــری  ــت ناپذی ــوار شكس ــت ن توانس
ــد.  ــاره كن ــم را پ ــی ج ــارس جنوب پ

جــم  پــارس  كــه  دیــداری  در 
ــازی هــای قبــل نمایــش  هماننــد ب
ــدان  ــه داد و چن ــی ارائ ــل قبول قاب
ــوالدی  ــود، ف ــت نب ــتحق شكس مس
ــه  ــود ب ــك گل خ ــظ ت ــا حف ــا ب ه
ــاز ارزشــمند دســت پیــدا  ســه امتی

ــد. كردن
فوتبــال  تیــم  مشــهد  در  امــا 
هماننــد  نیــز  تهــران  اســتقالل 
ــاوی  ــه تس ــود ب ــنتی خ ــب س رقی
ــفر  ــا ش ــت ت ــدون گل دســت یاف ب
حــل  راه  دنبــال  بــه  همچنــان 
اساســی بــرای رســاندن تیمــش 

ــتقاللی  ــد. اس ــبختی باش ــه خوش ب
ــا لحظــات پایانــی دروازه  هــا کــه ت
حریــف را زیرفشــار گذاشــته بودنــد 
در نهایــت موفــق بــه گلزنــی نشــدند 
قدرنشناســی  بیــن  ایــن  در  کــه 
جابــر انصــاری و ســجاد شــهباززاده 
ــی پوشــان در  دو مهاجــم اصلــی آب
ــش از  ــا بی ــت ه ــتفاده از فرص اس

ســایر بازیکنــان بــود.
یــک  بــا  اصفهــان  در  ســپاهان 
برتــر  و  کننــده  خیــره  نمایــش 
ــروزی  ــه پی ــل تراکتورســازی ب مقاب
تــا  رســید  شــیرینی  و  پــرگل 
ــان  ــه پای ــم ب ــن تی ــد ای ــای ب روزه
برســد. اســتارت گلزنــی ســپاهان در 
ایــن بــازی توســط ساســان انصاری 
زده شــد و او در دقیقــه چهــارگل 
اول را زد و ســپس در نیمــه دوم از 
ــاز هــم دروازه  روی نقطــه پنالتــی ب
گل  ســومین  گشــود.  را  تراکتــور 

ســپاهان هــم بــا ضربــه زیبــای 
علــی کریمــی در دقیقــه 84 بــه 
ثمــر رســید تــا ســپاهان بــا 14 
ــود  ــدول صع ــه ج ــه میان ــاز ب امتی
وعــده  هوادارانــش  بــه  و  کنــد 

روزهــای بهتــر بدهــد.
در رشــت شــاگردان امیــر قلعــه 
ناكامــی  هفتــه  پنــج  بــه  نویــی 
ــات  ــد و در لحظ ــان دادن ــود پای خ
پایانــی موفــق شــدند گل دوم را 
ــر  ــد و دســت پ ــه ســپیدرود بزنن ب

ــد. ــرك كنن ــت را ت رش
بــا  ســایپا  هــا  بــازی  ســایر  در 
ــش  ــران را از پی ــت ته ــك گل نف ی
ــا  ــوالد ب ــترش ف ــت. گس رو برداش
نتیجــه 2-1 اســتقالل خوزســتان 
آبــادان و  بــرد و دیــدار نفــت  را 
 1-1 تســاوی  بــه  هــم  پیــكان 

نجامیــد. ا

ــانه  ــه ش ــانه ب ــی ش ــارس در حال ــپولیس و پ پرس
هــم حركــت مــی كننــد كــه دو تیــم هفتــه آینــده 
در یــك بــازی فــوق حســاس در شــهر جــم مقابــل 
ــه  ــداری ك ــرد. دی ــد ك ــی خواهن ــف آرای ــم ص ه
ــان  ــده قهرم ــن كنن ــك تعیی ــدون ش ــه آن ب نتیج
ــك  ــا ی ــی ه ــه پرسپولیس لبت ــت. ا ــل اس ــم فص نی
بــازی عقــب افتــاده در مقابــل نفــت آبــادان 
ــت در  ــورت شكس ــا در ص ــد داد ام ــام خواهن انج
دیــدار مقابــل پــارس قطعــا قهرمانــی نیــم فصــل 

ــد داد. ــت خواهن را از دس

مسفوتبال
بــازي  در  ایوانکوویــچ 
نوراللهــی،  پديــده 
ماهینــی،  طارمــی، 
خلیــل  و  احمــدزاده 
ــار  ــت بش ــت و مصدومی ــار نداش زاده را در اختی
ــر  ــی، کار او را ســخت ت ــق ابتدای رســن در دقای
ــن  ــا همچنی ــرخ ه ــرمربی س ــرد. س ــل ک از قب
ــکالت  ــه مش ــت ک ــی گف ــس مطبوعات در کنفران
ــس  ــان پ ــت بازیکن ــگاه و بازگش ــی باش مدیریت
ــه زد  ــش لطم ــه او و تیم ــی ب ــم مل از اردوی تی
ــول  ــدی، قب ــا ح ــوع را ت ــن موض ــوان ای و میت
ــش از  ــا بی ــپوليس انتظاره ــا از پرس ــت ام داش

ایــن اســت.
ــن اســت کــه ســرخ هــا اقتصــادی  واقعیــت ای
تــر از همیشــه بــازی می کننــد و شــاید بــا 
شــرایط موجــود، چــاره کار هــم همیــن پیــروزی 
هــای خفیــف باشــد امــا وقتــی عــدم نمایــش 

دلپذیــر بــا از دســت رفتــن امتیــاز همــراه باشــد، 
تحمــل بــرای هــواداران ســخت و ســخت تر 

ــود. میش
پرســپولیِس برانکــو در لیــگ پانزدهــم همیشــه 
هجومــی بــود و در اغلــب مســابقات گلزنــی 
و  پیــکان  مقابــل  فصــل  ایــن  امــا  می کــرد 
در  اســت.  نرســیده  مهــم  ایــن  بــه  پدیــده 
لیــگ شــانزدهم نقــص هــا از بیــن رفتنــد و 
پرســپولیس گام هــای مثبتــی در راه تکامــل 
برداشــت امــا ســرعت پیشــرفت آن هــا در لیــگ 
هفدهــم، آنچنــان کــه بایــد و شــاید محســوس 
نیســت و نمیتــوان یــک دلیــل مشــخص بــرای 
ایــن موضــوع بیــان کــرد. امــا پرســپولیس 
بــرای برگشــت بــه دوران اوج بایــد نکاتــی را در 
نظــر بگیــرد: بازگشــت ثبــات مدیریتــی، بازیابــی 
ــری  ــت حداکث ــه حمای ــروزی و البت ــش پی عط

ــم. ــی از تی ــای خانگ ــازی ه ــواداران در ب ه

صــورت  توافقــات  بــا 
گرفتــه میــان باشــگاه 
مــس و صداوســیمای 
اســت  قــرار  كرمــان 
ــس  ــن پ ــان از ای ــس كرم ــم م ــای تی ــازی ه ب
ــتانی  ــبكه اس ــن ش ــده روی آنت ــورت زن ــه ص ب

كرمــان بــرود.
در ابتــدای فصــل باشــگاه مــس و صــدا و ســیما 
مذاكراتــی در ایــن خصــوص انجــام دادنــد امــا 
ــرای پخــش  ــغ پیشــنهادی صــدا و ســیما ب مبل
مســتقیم بــازی هــا مــورد قبــول باشــگاه مــس 

قــرار نگرفــت.
ــس  ــگاه م ــه باش ــود ك ــاله ب ــن مس ــس از ای پ
ــش  ــه پخ ــدام ب ــه اق ــب توج ــی جال در حركت
ــه صــورت اینترنتــی كــرد  ــازی هــا ب مســتقیم ب

ــت. ــرار گرف ــز ق ــتقبال نی ــورد اس ــی م و حت
بــا ایــن حــال هزینــه ای كــه پخــش اینترنتــی 

نســبت بــه پخــش از تلویزیــون روی دســت 
مــردم و عالقمنــدان مــی گذاشــت، یكــی از 
ــدم  ــه ع ــبت ب ــا نس ــه انتقاده ــود ك ــی ب عوامل
ــان را  ــبكه كرم ــس از ش ــای م ــازی ه پخــش ب

ــی داد. ــه م ادام
ایــن در حالــی بــود كــه دو تیــم دیگــر اســتان، 
ــا صــدا  ــی ب ــر توافقات مــس رفســنجان و گل گه
ــر  ــای گل گه ــازی ه ــد و ب ــام دادن ــیما انج و س
ــازی هــای مــس  از شــبكه سراســری شــما و ب
رفســنجان از شــبكه اســتانی كرمــان بــه صــورت 

ــده روی آنتــن رفــت. زن
امــا در روزهــای گذشــته مدیــران باشــگاه مــس 
و صداوســیما بــار دیگــر پــای میــز مذاكــره 
نشســتند و ایــن بــار بــا تعامــل خوبــی كــه 
میــان طرفیــن صــورت گرفــت، بــازی هــای 
ــده پخــش  ــه صــورت زن ــس ب ــن پ ــس از ای م

ــد. ــد ش خواهن

مس باالخره روی آنتن كرمان می رودپرسپوليس بيش از حد اقتصادی

در همه مسابقات این هفته لیگ برتر به احترام 
از دست رفتگان زلزله کرمانشاه يك دقيقه سکوت 

انجام شد

یک هوادار در قبرس تالش زیادی برای نزدیک 
شدن به کریستیانو رونالدو کرد و خود را به نزدیکی 

رونالدو برای گرفتن سلفی رساند؛ اما در آخرین 
لحظات نیروهای امنیتی مانع شدند

مراسم تشییع جنازه نعیم سلیمان  اوغلو 
مشهور به هرکول جیبی؛ قهرمان وزنه برداری 

جهان و المپیک در مسجد فاتح استانبول 
و با حضور جمع کثیری از مقامات و مسوولین 

بلندپایه ترکیه برگزار شد

برنامه بازی های لیگ یک
پانزدهم هفته 
دوشنبه 6 آذر 1396 

 مس رفســنجان - ماشین سازی تبریز
نســاجی مازندران -نفت مسجدسلیمان

مس کرمان -فجرسپاســی شیراز
اکســین البرز - ایران جوان بوشهر

برق جدید شــیراز  - آلومینیوم اراک
شــهرداری ماهشــهر - خونــه بــه خونــه 

مازنــدران
شــهرداری تبریز - گل گهر سیرجان

صبــای قم - بادران تهران
راه آهــن تهران - ملوان بندرانزلی

شانزدهم هفته 
دوشنبه 13 آذر 1396 

ملوان بندرانزلی - شــهرداری ماهشهر
گل گهر ســیرجان  - برق جدید شــیراز   

اکســین  بــه خونــه مازنــدران -  خونــه 
البــرز

آلومینیــوم اراک - مس کرمان
فجرسپاســی شیراز - نساجی مازندران

ایران جوان بوشــهر - مس رفسنجان
ماشین ســازی تبریز - صبای قم

نفت مسجدســلیمان - بادران تهران
راه آهن تهران - شــهرداری تبریز

هفدهم هفته 
یكشنبه 19 آذر 1396

بادران تهران-ماشــین سازی تبریز
مس رفســنجان-نفت مسجدسلیمان

صبای قم-فجرسپاسی شیراز
بوشهر مس كرمان-ایرانجوان 
اراك البرز-آلومینیوم  اكسین 

برق جدید شــیراز-خونه به خونه بابل
نســاجی مازندران-راه آهن تهران

انزلی تبریز-ملوان  شهرداری 
شــهرداری ماهشهر-گل گهر سیرجان

نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر
اســتقالل   1-2 تبریــز  فــوالد  گســترش 

خوزســتان
پیــكان تهران 1-1 صنعت نفت آبادان

ســپیدرود رشت 1-2 ذوب آهن اصفهان
ســپاهان 3-0 تراكتورسازی تبریز

ســیاه جامگان 0-0 استقالل 
نفت تهران 0-1 سایپا

فوالد خوزســتان 1-0 پارس جنوبی جم
پرســپولیس 0-0 پدیده مشهد

برنامــه بازی های لیگ برتر

سیزدهم هفته 
جمعه 3 آذر 1396

تراکتورســازی - سپیدرود رشت 
پدیده - نفت تهران 

اســتقالل خوزستان - پیکان 
صنعت نفت آبادان - ســپاهان 

شنبه 4 آذر 1396 
پارس جنوبی جم - پرســپولیس 

ســایپا - سیاه جامگان 
ذوب آهن - فوالد 

استقالل - گسترش فوالد

چهاردهم هفته 
پنجشنبه 9 آذر 96 

پیکان تهران - اســتقالل تهران
فوالد خوزســتان - سپیدرود رشت

اســتقالل   - ســپاهان  مبارکــه  فــوالد 
ن زســتا خو

گســترش فوالد تبریز – سایپا تهران
جمعه 10 آذر 96 

ســیاه جامگان مشهد – پدیده خراسان
نفــت تهران - پارس جنوبی جم

تراکتورســازی   – آبــادان  نفــت  صنعــت 
تبریــز

پرســپولیس - ذوب آهن اصفهان

جدول

فراز كمالوند سرمربي تيم صنعت نفت آبادان كه از با دلخوري از برخي اتفاقات ايجاد 
شده در آبادان از هدايت نفت كناره گيري كرده بود، به تمرينات تيمش بازگشت.
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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- مقروض بودن به کسی - پیش نویس 

- فلز تمدن
2- بخش و قسمت - از انواع دارایی اصلی 

در اقتصاد
3- نوعی ریحان - پدید آوردن - ستاره 

و کوکب
4- پیاله - پسوند شباهت - ناامید - مادر 

وطن
5- نفس خسته - دفتری که اثرات 
معامالت مالی یک موسسه را نشان 

می دهد - حرف صریح - عالمت منفی
6- هر چیز شبیه مار - درخت زبان 

گنجشک - مرکب دان
7- حرف فقدان انگلیسی - بلیغ و شیوا - 

درآمد خالص حاصله از کار
8- اشک چشم - از شهرهای استان 

گیالن - فالنی
9- آنچه از کسی باقی می ماند - مجلس 

ترحیم - عمارت بلند و با شکوه
10- خرگوش - ضمیر مخاطب - آزاد و رها

11- دهان - زیستن - اقتصاددان انگلیسی  

متولد 1776 میالدی که معتقد بود یک 
عدم تعادل اساسی میان میزان افزایش 
جمعیت و ازدیاد ثروت وجود دارد. وی 

کتاب معروف »رساله درباره اصل جمعیت« 
را بدون نام نویسنده در سال 1798 منتشر 

کرد - چای انگلیسی
12- تیم فوتبال یونانی - واحد پول 
زیمبابوه - »یک« عامیانه - خرید و 

فروش
13- سرها - آرزوها - میوه گرمسیری

14- این عنوان مربوط به کاالها یا خدماتی 
است که در حال حاضر جزو اقالم دارایی 

موسسه می باشد و در آینده ضمن جریان 
عملیات موسسه به حساب هزینه منظور 

خواهد شد - گرز آهنین
15- هزار کیلو گرم - گرو گذار - از انواع 

موسسات مالی
عمودی 

1- تنظیم و پیشنهاد اجرای طرح های مالی 
برای عملیات آینده موسسه بازرگانی - 

فرش انگلیسی
2- محافظ در - پرستاران - زیر و تحت
3- جوانمرد - به تعداد زیاد - پای افزار

4- منحنی - تصدیق روسی - هیچگاه - 
محافظ فلزی جلوی خودروها

5- مادر تازی - فرستاده ازکشوری به کشور 
دیگر - انگیزه زندگی - خدای باستان

6- فارسی زبان - زن گندمگون - ابله و 
بی عقل

7- بیهوده - دارای روحی نامتعادل - زیبا 

و خوشایند
8- از ادات استثنا - درس عبرت آموز

9- زنجیره - خار پشت بزرگ تیرانداز - پدر 
ترکی

10- سرزمین - از عوامل اقتصادی کشور 
- نقطه

11- رنگ سپید - ترانه - محصول درخت 
- باال پوش مردانه

12- نازک اندیشی - به اندازه - بی حرکت 
- نیک

13- اهلی - بسته کوچک مدار در کامپیوتر 
که شامل تعداد زیادی عناصر منطقی است 

- ایستاده
14- از ابزار نواختن تار - آن طرف - خدمت 

و غمخواری و محافظت
15- از انواع شرکت های تجاری طبق ماده 
20 قانون تجارت - از ارکان بانک ها که از 8 

عضو تشکیل شده است.

جدول شماره 1044

سودوکو شماره 1044

پاسخ سودوکو شماره 104۳

گفتــه  مکزیکــی  ســاندویچ های  بــه  تاکــو 
مــواد  پیچیــدن  از  معمــوالً  کــه  می شــود 
نــان ترتیــالی ذزت یــا گنــدم  مختلــف در 
ــا  ــی ب ــو ماه ــه تاک ــرز تهی ــه می شــوند. ط تهی
نــان هــم قبــالً شــرح داده شــده اســت. 
پیچیــدن  از  امــا  لقمــه ای  ماهــی  تاکــوی 
می شــود.  حاصــل  بــرگ کاهــو  در  ماهــی 
ــی از آرد  ــی در مخلوط ــک ماه ــای کوچ تکه ه
غلــط داده و ســپس داخــل روغــن ســرخ 
ــرار  ــو ق ــرگ کاه ــد از آن روی ب ــوند. بع می ش
سالســا،  ســس  بــا  همــراه  و  می گیرنــد 
ســس ســفید )ســس رنــچ(، جعفــری و لیمــو 
ماهــی  تاکــوی  می شــوند.  ســرو  تــرش 
ــه  ــت ک ــذ اس ــالم و لذی ــی س ــه ای غذای لقم
بــه  آن  تزییــن  و  تهیــه  بــا  می توانیــد 
شــکل های مختلــف بچه هــا را تشــویق بــه 

ماهی کنید. خوردن 
ــی آرد،  ــواد خشــک یعن ــدا م ــه: ابت ــرز تهی  ط
ــل  ــل را داخ ــک و فلف ــره، نم ــیر، زی ــودر س پ
ــد.  ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــد و ب ــه ای بریزی کاس

ــک  ــات کوچ ــکل قطع ــه ش ــی را ب ــه ماه فیل
را  ماهــی  تکه هــای  بزنید.ســپس  بــرش 
بغلتانیــد  و  ببریــد  فــرو  آرد  داخــل کاســه 
ــوط آرد  ــا از مخل ــا دور آن ه ــه دور ت ــوری ک ط

شود. پوشانده 
بــه ارتفــاع 1-1/5 ســانت روغــن داخــل یــک 
ــرار  ــاد ق ــد و آن را روی شــعله زی ــه بریزی تاب
را  تــا داغ شــود. ســپس ماهی هــا  دهیــد 
ــد و  ــرار دهی ــن داغ ق ــی آرام داخــل روغ خیل

مراقب پاشــیده شدن روغن باشید.
ــا  ــا آرد روی آن ه ــد ت ــرخ کنی ــا را س ماهی ه
ــدود 5  ــد )ح ــره در بیای ــی تی ــگ طالی ــه رن ب
دقیقــه(. چــون ماهــی در روغــن غوطــه ور 
نیســت الزم اســت بعــد از چنــد دقیقــه آن هــا 
ــا طــرف دیگرشــان هــم ســرخ  را برگردانیــد ت

شود.
قطعــات ماهــی  ســرخ شــده را داخــل دیســی 
کــه روی آن دســتمال حولــه ای کشــیده شــده 

قرار دهید تا روغن اضافی گرفته شــود.
بــرای ســرو، برگ هــای کاهــو پیــچ را بشــویید 

ــاره نشــوند.  ــا پ ــد ت ــی خشــک کنی ــه آرام و ب
ــی  ــه ماه ــا 5–6 تک ــدام از برگ ه ــر ک روی ه
قرمــز  ســس  آن  بــه  ســپس  و  بگذاریــد 
)ترجیحــًا سالســا( و ســس ســفید )ترجیحــًا 
ــری خــرد شــده را  ــد. جعف ــچ( بزنی ســس رن
ــد و آن را  ــه ای بریزی ــوی ماهــی لقم روی تاک

همــراه با لیمو ترش تازه ســرو نمایید.

تاکوی ماهی لقمه ای

عجب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تالش می کنند. اگر همین انرژی را 
صرف عشق ورزیدن به هم نوعان خود کنند، شیطان در تنهایی خود خواهد مرد!
هلن کلر

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیـن: شـما امـروز خیلـی ایـده آل فکر می کنیـد و این 
چیـز بـدی نیسـت. حداقـل فعالیت هایتـان بـر پایه سـاختن 

جهانی بهتر شکل می گیرد.
ادیبهشت: خوشبختانه، برداشتن گامی اسـتوار كـه تمام طول 
روز بتوانیـد آن را ادامـه دهیـد برایتـان بسـیار مناسـب تـر از 

گرفتن یك جایزه جالب توجه است.
خرداد:یـك مقـدار تمركـز عمیـق می توانـد واقعـا احسـاس 
آزادی بیش از آنچه كه انتظار دارید به شـما ببخشـد، پس هر 
كاری را كـه فكـر می كنیـد سـرانجامی بـرای شـما نخواهـد 

داشت قبل از اینكه شروع به انجامش كنید خاتمه دهید.
تیر: ممكن اسـت شـما امروز احسـاس كنید اگر زمان را نگه 
داریـد، بـا كمی انعطـاف پذیـری می توانیـد دیگران را تشـویق 

كنید كه طبق روش شما عمل كنند.
مـرداد: وضعیـت مالـی شـما چنیـن اسـت كـه اگرفرصتـی 
پیـش بیایـد كـه بخواهیـد سـاعات كاری تـان را تغییـر دهید 

احتماال انتخاب زیادی نخواهید داشت.
شـهریور: امروز ممكن اسـت احسـاس كنید كسـی مانع راه 
شـما اسـت، اما عجیب اینكه این مانع می تواند بسـیار كمك 
كننده باشـد، برخالف بعضی از همسـاالنتان كار كردن با وجود 

محدودیت هایتان به شما احساس آرامش می دهد.
مهر: امروز ممكن اسـت نزدیك ترین دوسـت شـما، شـما را 
بـه خوبـی درك نكند. شـما نمی توانید امـروز این كار را آسـان 
تـر كنیـد چـرا كـه مایل نیسـتید هـر چیـزی را كه الزم اسـت 

بدانند به آنها بگویید.
آبـان: ممكـن اسـت اخیـرا فرصـت هایـی را بـا بی تصمیمی 
غیرقابـل انتظار و تاخیرات، عقب انداخته باشـید. حاال آخرین 
فرصـت بـرای شـما پیـش آمده كـه بتوانید شـغلی كـه بتواند 

آینده شما را تضمین كند را با اقتدار كامل دنبال كنید.
آذر: اگـر چـه نقـش شـما در دنیـای بیرونـی اسـت، ممكـن 
اسـت امروز بترسـید كه حد و مرز خود را هنوزمشـخص نكرده 

باشید. 
دی: وجـود اینكـه شـما بـه طـور طبیعی محتاط هسـتید، باز 
هـم مایـل هسـتید كـه امـروز بـرای شـما بـه طـور جالـب و 

مهیجی ناشناخته باشد.
بهمـن: شـما ممكن اسـت اخیـرا دچـار حساسـیت عاطفی 
شـده باشـید، امـروز، به هـر حال، شـما آماده هسـتید كه كار 
دشـوار و ضـروری را بـرای مواجه شـدن بـا ترس هایتان انجام 

دهید و بر آنها غلبه كنید.
اسـفند:  شـما ممكن اسـت این روزها از بازی های جبر زمانه 
باشـيد.  شـده  خسـته  می  آیـد  پیـش  روابط تـان  در  كـه 

خوشبختانه، می توانید برای آن راهی پیدا كنید.

 آیــا مــی دانیــد رنــگ ســفید بــرای 
ــگ  ــده و رن ــور عســل آرامــش دهن زنب

قهوه ای ناراحت كننده است؟
 آیــا مــی دانیــد انســان بــا خــوردن 
20 نیــش از زنبــور عســل در آن واحــد 

خواهد مرد؟
ــور داران  ــدن زنب ــد ب ــا مــی دانی  آی
می توانــد بیــش از 100 نیــش زنبــور 

عسل را تحمل كنند؟
 آیــا مــی دانیــد زنبــور بی نظمــی را 
ــدوی  ــوی كن ــر جل ــدارد،  اگ ــت ن دوس
آنهــا بایســتید بــه شــما حملــه خواهند 

كرد؟
آب  ســختی  دانیــد  مــی  آیــا   

مشابه سختی بتن است؟
ــه  ــا مــی دانیــد رعــد و برقــی ب  آی
طــول 6.1 كیلومتــر دارای برقــی كافــی 
بــرای روشــن كــردن 1 میلیــون المــپ 

است؟
ــت  ــگام صحب ــد هن ــی دانی ــا م  آی
ــه  ــه 72 ماهیچ ــر كلم ــا ن ه ــرای بی ب

به كار گرفته می شود؟
ــا  ــون میگوه ــد خ ــی دانی ــا م  آی
ــی  ــا خون ــت، عنكبوته ــگ اس ــی رن آب

روشن و شفاف دارند؟
  آیــا مــی دانیــد دانــه نوعــی 
درخــت غــول پیكــر از خانــواده كاج 

فقط 0.005 گرم وزن دارد؟
ــان در  ــد 85% گیاه ــی دانی ــا م  آی

اقیانوسها رشد می كنند؟
 آیــا مــی دانیــد تنهــا چیزی كــه در 
اســید حــل نمی شــود المــاس اســت 
و فقــط خیلــی زیــاد آن را از بیــن 

می برد؟
 آیــا مــی دانیــد زرافــه تــازه متولــد 

شده 2 متر قد دارد؟

ــا میدانیــد از دســت دادن تنهــا   آی
ــی  ــنگی م ــب تش ــدن موج 1% از اب ب

شود؟
ــور  ــه ط ــما ب ــد ش ــی دانی ــا م  آی
ــی  ــک م ــار در روز پل ــط 15000 ب متوس

زنید؟
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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 بازار4 رب انار درجه یک ، در میادین میوه و تره بار با قیمت 9 هزار تومان بفروش می رسد. 
خیار شور ممتاز درشت و ساندویچی ، بین 10-15 سانتی متر: 30,000 ریال 

خیار شور نول متوسط ، بین 6-10 سانتی متر:40,000 ریال
خیار شور ویژه ریز ، بین 3-6 سانتی متر: 55,000 ریال

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 6300
بیشترین قیمت: ......... 8000

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 5100
بیشترین قیمت: ......... 5600

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

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

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 22800
بیشترین قیمت: ........ 24000

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

از روش هـای پخـت مـواد غذایی کـه ارزش مواد 
غذایـی حفـظ خواهـد شـد و ایرانیـان آن را مـی 
پسـندند ، کبـاب کـردن ماده غذایی اسـت. دراین 
روش گوشـت و مـرغ بـر روی آتـش قـرار مـی 
گیرنـد و طبـخ مـی گردنـد. روش هـای زیـادی 
بـرای قـرار گیـری بـر روی آتـش و آمـاده کـردن 
مـواد وجـود دارد. از سـوخت هایـی کـه در ایـن 
کار کمـک خواهـد مـی کنـد چـوب ، زغـال ، گاز 
و بـرق اسـت. بـا توجـه بـه آپارتمـان نشـینی و 
نزدیـک شـدن خانـه هـا بـه یکدیگـر الزم اسـت 
روشـی انتخـاب شـود کـه بتـوان در فضـای خانه 
نیـز کبـاب درسـت کـرد. بـا توجه بـه ایـن قضیه 
گاز و بـرق از بهتریـن سـوخت هـا بـرای کبـاب 
پزهـای خانگـی اسـت. این وسـیله را مـی توانید 
در فضـای آشـپزخانه قـرار دهیـد و از کارایـی آن 

ببرید. سـود 

انواع کباب پز
کبـاب پزهـا در مدل ها ایسـتاده و رومیزی تولید 
شـده انـد کـه در مـدل ایسـتاده مـی تـون ارتفاع 
پایـه هـا را بـه صـورت دسـتی تنظیـم کـرد.  نوع 
هـای زغالـی ، برقـی و گازی از هـر دو نـوع ایـن 
کبـاب پز هـا موجود اسـت. مصرف کننـدگان می 
تواننـد جهـت اسـتفاده از ایـن وسـیله در مـکان 
هـای بـاز از نـوع زغالی اسـتفاده کننـد. در محیط 
هـای بسـته نیـز بـا توجـه بـه در دسـترس بودن 
گاز و بـرق ، ایـن دو مـدل توصیـه خواهند شـد.

کباب پز بدون دود برقی
در مـدل کبـاب پزهـای برقـی بـا توجـه بـه اینکه 
دودی ایجـاد نخواهنـد کرد ، مناسـب برای فضای 
منـزل هسـتند. المنـت بـه کار رفته در ایـن کباب 

پزهـا وظیفـه تامیـن گرمـا را بـر عهـده دارد. از 
اجـزای دیگـر تشـکیل دهنـده ایـن وسـیله برقی 
سـینی نچسـبی اسـت کـه افـراد مـی تواننـد بـه 
عنـوان تابـه ای نچسـب از آن اسـتفاده نماینـد. 
بـه وسـیله این مـدل از کبـاب پز می تـوان گباب 
را بـه روش گریـل و یـا پخـت بـر روی صفحـه 
آماده کرد. در روش اول الزم اسـت توری توسـط 
ترموسـتات گـرم گردند و ماده غذایـی بر روی آن 
قـرار گیـرد. در روش دوم نیـز قضیـه بـه همیـن 
قـرار اسـت ، فقـط مـواد غذایـی بـر روی سـینی 
نچسـب قـرار خواهـد گرفـت. در ایـن دو روش 
ترموسـتات  توسـط  تولیـد شـده  دمـای  میـزان 

قابـل تنظیم اسـت.

قطعـات بـه کار رفتـه در سـاخت کبـاب 
برقی پـز 

سـاخت و طراحـی کبـاب پـز برقی برای اسـتفاده 
کننـدگان مطلـوب اسـت و راضـی کننـده خواهـد 
بـود. از اصلـی تریـن اجزای تشـکیل دهنـده این 
کبـاب پزهـا مـی تـوان بـه سـینی نچسـب قابـل 
جداسـازی و شستشـو، ترموسـتات قابـل تنظیم 
، سـطح گریـل ، درب شیشـه ای قابـل شستشـو 
و شـفاف جهـت رویـت فضـای داخلـی ، کلیـد 
تنظیـم درجه حـرارت، کلید تنظیم دسـتور االعمل 
هـای مخصـوص پخـت مـواد مختلـف غذایـی و 
تنظیـم کننـده ارتفـا تـوری اشـاره کـرد. ایـن اجزا 
در بیشـتر کبـاب پزهـای برقـی دیده می شـوند ، 
امـا ممکـن اسـت در برخـی از آنهـا یـک یـا چند 
گزینـه را نیابیـد. تولیـد کننـدگان در برخی از مدل 

هـا بعضـی از ایـن اجـزا را قـرار نـداده اند.

نکات قابل توجـه در خرید و نگهداری 

پز کباب 
هـر چـه امکانـات و قابلیـت هـای گنجانده شـده 
نیـز  آن  از  اسـتفاده  باشـد،  بیشـتر  دسـتگاه  در 
راحـت تـر خواهـد بـود. هر چه تـوان این وسـیله 
غذایـی  مـواد  پخـت  باشـد، سـرعت  الکتریکـی 
بیشـتر خواهـد بـود . بـا توجـه بـه نیـاز و میـزان 
بایـد  تـوان مناسـب  ایـن محصـول  از  اسـتفاده 
انتخاب شـود. میزان اسـتفاده از انرژ ی در کباب 
پـز از گزینـه هـای دیگریسـت کـه بایـد بـه آن 

توجـه شـود.
بـه وسـیله کبـاب پـز برقـی مـی تـوان در فضای 
داخلـی منـزل انـواع کبـاب هـا را آمـاده کـرد و 
طمـع کبـاب واقعـی را از کبـاب های آماده شـده 
توسـط ایـن وسـیله دریافـت کـرد. ایجـاد بـوی 
نامطبـوع و دود نیـز در هنگام آماده سـازی کباب 
مـش        کلـی ایجـاد نخواهـد کـرد. امـا الزم 
اسـت پـس از آمـاده سـازی کبـاب و اتمـام کار 
تمامـی قسـمت هـای کبـاب پـز را تمیـز کـرد تا 
در مـوارد بعـدی اسـتفاده ، نشـانی از سـوختگی 
و لکـه بـر رو آن ایجـاد نگـردد و مـواد کبـاب در 

داخـل آن باقـی نمانـد تـا فاسـد شـوند.

نکات بهداشتی استفاده از کباب پز
دسـتگاه کبـاب پـز خود را قبـل و بعد از اسـتفاده 
تنهـا  نـه  امـر  ایـن  نماییـد.  و ضدعفونـی  تمیـز 

سـالمت شـما را تأمیـن مـی کنـد، بلکـه در طـول 
عمـر بیشـتر باربیکیـو نیـز مؤثـر اسـت.

برای جلوگیری از فاسـد شـدن مـواد غذایی، قبل 
از طبـخ و پـس از طبـخ و خنـک شـدن، آن ها را 

در یخچـال یـا کلمن یخ نگهـداری کنید.
بـرای جلوگیـری از انتقـال میکـروب هـا، مـواد 
غذایـی خـام و پختـه را در یـک ظـرف نگـه داری 
نکنیـد. همچنیـن پـس از تمـاس بـا مـواد خـام 
بـه ویـژه انـواع گوشـت و مرغ، دسـت هـای خود 
را بشـویید. برخـی باربیکیـو هـا دارای امکانـات 
بیشـتری از عمـوم ایـن محصـوالت دارنـد ، ایـن 
نـکات را بخوانیـد و در صورتیکـه از این ویژگی ها 
خوشـتان آمـد ، در هنگام خریـد از دارا بودن این 

ویژگـی هـا مطمئن شـوید:
سیسـتم قطـع خـودکار بـرای گریـل تـا بتوانیـد 
بـه کارهـای دیگرتـان در آشـپزی بـدون نگرانـی از 
غـذای روی گریـل برسـید ، اگـر بچـه ی کوچـک 
در خانـه داریـد و یـا اکثـرا بـه تنهایـی آشـپزی 
میکنیـد یا دوسـت داریـد صفر تا صد کار آشـپزی 
را خودتـان انجـام میدهیـد پیشـنهاد میشـود این 
قابلیـت بر روی دسـتگاهتان باشـد،  فن و دریچه 
هوادهـی و هـود از دیگـر سیسـتم هـای کاربـردی 
بـر روی دسـتگاه هـای باربیکیو اسـت که به لحاظ 

ایمنـی بسـیار حایـز اهمیت اسـت.

از کباب پز بیشتر بدانید

رییــس اتحادیــه باغــداران مازنــدران بــا بیــان اینکــه مــا حــدود 9 مــاه از ســال در کشــور 
کیــوی داریــم، گفــت: کیــوی ایــران بــه کشــورهای زیــادی از جملــه هندوســتان، ترکیــه و 

کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر صــادر مــی شــود.
ــه مباحــث مطــرح شــده  ــگار مهــر، در واکنــش ب ــا خبرن محمدرضــا شــعبانی در گفتگــو ب
مبنــی بــر امضــای توافــق نامــه میــان ایــران و نیوزیلنــد در زمینــه واردات کیــوی بــه ایــران 
بــا بیــان اینکــه کشــور مــا یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ ایــن محصــول در جهــان اســت، 
ــم صــادر  ــدی خــود را مــی توانی ــوی تولی ــا 50 درصــد کی ــن م ــر ای ــالوه ب اظهارداشــت: ع

کنیــم.

مدیـر امـور باغبانی و زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی خراسـان رضوی گفت: 
176 هکتار از مزارع این اسـتان زیر کشـت زرشـک قـرار دارد.

هاشـم نقیبـی گفـت: از این مقدار سـطح زیر کشـت 144 هکتار بـارور و بقیه 
غیـر بارور می باشـد. 

وی بـا بیـان اینکـه متوسـط برداشـت زرشـک در هـر هکتـار یک تن اسـت 
اظهار کرد: سـاالنه 140 تا 150 تن زرشـک در این اسـتان تولید و برداشـت می 
شـود.  وی گفـت: عمـده تولید زرشـک در این اسـتان به مصرف تـازه خوری 
مـی رسـد و مقـدار اندکـی نیـز بـرای دیگـر فـرآورده های زرشـک اسـتفاده 

می گـردد.

50 صد150
در

ن 
ت

کیوی تولیدی می تواند صادر شود تولید ساالنه زرشک در خراسان رضوی

نبض بازار

اپارتمان دو واحد 100متری
محل: کرمان

تعداد اتاق: دو
حومه شهر: نیست

متراژ )متر مربع(: 100
ودیعه: 8.000.000 تومان

اجاره ماهیانه: 600.000 تومان
دو واحد اول و دوم .

نوع سازه:تیرآهنی 
موقعیت: جنوبی 

دو خواب 
 آشپزخانه اوپن 

با تراس 
با امکانات اب . برق . گاز . تلفن  

 هر واحد8میلون

تماس: 09173043076

107 متری,جلفا,دراج
محل: تهران، سید خندان

تعداد اتاق: دو
حومه شهر: نیست

متراژ )متر مربع(ک 107
قیمت کل: 645.000.000 تومان

پارکینگ/انباری
آسانسور/بالکن

طبقه سوم
24 واحدی

MDF کابینت
کف سرامیک

نما سنگ
تماس: 09904544492

دستگاه جوش آرگون
محل: تهران، تهران  سر

قیمت:6.500.000 تومان/ دستگاه مارک تکنو جوش
جوش تمامی فوالد و آلومینیوم سر سیلندر

آب خنک AC dc /تماس: 09122380373

پخش ترانس جوش میلر
محل:کرمان

قیمت: 210.000 تومان
ترانس جوش 200 آمپرمیلر کیفی پنکه دار

نو و آکبند دارای یک سال ضمانت
قابلیت جوشکاری تا الکترود3

مناسـب بـرای صنایع کوچک و مصـارف خانگی و آهنگری 
و دروپنجـره سـازی و ...قیمـت ترانـس بـا کابـل و انبـر و 

گیـره 240 هزارتومان
تماس: 09138557101

امالک  کسب و کار

از روش هــای پخــت مــواد غذایــی کــه ارزش مــواد غذایــی حفــظ خواهــد شــد و 

ایرانیــان آن را مــی پســندند ، کبــاب کــردن مــاده غذایــی اســت. کبــاب پزهــا در 

مــدل هــا ایســتاده و رومیــزی تولیــد شــده انــد کــه در مــدل ایســتاده مــی تــوان ارتفــاع 

پایــه هــا را بــه صــورت دســتی تنظیــم کــرد.  نــوع هــای زغالــی ، برقــی و گازی از هــر دو 

نــوع ایــن کبــاب پــز هــا موجــود اســت. مصــرف کننــدگان مــی تواننــد جهــت اســتفاده از 

ایــن وســیله در مــکان هــای بــاز از نــوع زغالــی اســتفاده کننــد. در محیــط هــای بســته نیز 

بــا توجــه بــه در دســترس بــودن گاز و بــرق ، ایــن دو مــدل توصیــه خواهنــد شــد.

 ایران خودرو
     42,900,000 .................................. EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید .........................................42,900,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 33,500,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 117,000,000   
31,500,000 ................................................ LX  سمند
41,100,000 ........................................ LX  پژو پارس

وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,400,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,700,000
38,900,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,900,000  ...................................................... LX رانا

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

28,600,000 ............................................... EX   ساینا
27,800,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

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

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,000,000

رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,600,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,400,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  99,600,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  64,400,000
هیوندای I20 جدید .............................  91,000,000

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

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

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

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  122,000,000 

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

این صفحه می خوانیم

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

به گزارش فون ورلد، به نظر می رسد که اپلیکیشن تلگرام در پاکستان مسدود شده 
است. این پیام رسان از چند روز پیش در پاکستان داون شده و در حال حاضر 
میلیون ها نفر از مردم این کشور به آن دسترسی ندارند. عده ای بر این عقیده اند که 
مسدود شدن آن در پاکستان تصمیمی از سوی مقامات اجرایی این کشور بوده است.

سوژهسوژه
خبرگــزاری  دوشــنبه  روز 
ــم  ــرد خان ــالم ک ــا اع ایرن
ــر  ــه‹ بازیگ ــگ آئ ــی یان ›ل
ســریال های  مشــهور 
کــره ای کــه در ایــران بــا نــام ›یانگــوم‹ شــناخته 
می شــود 50هــزار دالر بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه 
کمــک کــرد. بــه گــزارش رایزنــی مطبوعاتــی ســفارت 
جمهــوری اســالمی ایــران در ســئول کــره جنوبــی چک 
50هــزار دالری ایــن بازیگــر کــه در ایــران عالقه منــدان 
زیــادی دارد روز دوشــنبه توســط آقــای ›لــی ســونگ 
گیــو‹ رئیــس بنیــاد کمــک بــه معلولیــن کــره جنوبــی 
بــه طاهریــان ســفیر کشــورمان در کره جنوبــی تحویل 

شــد.
ــیاری از  ــد بس ــورد تمجی ــه م ــم آئ ــدام خان ــن اق ای
ــر  ــرف دیگ ــا از ط ــت؛ ام ــرار گرف ــر ق ــران توییت کارب

تعــدادی از کاربــران ایــن موضــوع را دســت مایه طنــز 
ــد. ــرار دادن ق

آوا: یانگــوم به جــای کمــک نقــدی بایــد می آمــد 
ــرد  ــرای زلزله زده هــا غــذای خوشــمزه درســت می ک ب

ــی ادا بشــه! ــب به خوب ــق مطل ــه ح ک
دالرام: یانگــوم بــه زلزله زده هــا کمــک کــرد ولــی هنــوز 
خبــری ازجومونــگ نیســت… بــه نظــرم صداوســیما 
ــرار  ــد تک ــگ بای ــای جومون ــه ج ــد ب ــه بع ــن ب از ای

ــه جواهــری در قصــر رو پخــش کن
ــا  ــرده ام ــک ک ــوم کم ــرا یانگ ــد چ ــور: میدونی فری
ــه! دو   ــال جنگیدن ــوز در ح ــون هن ــه؟ چ ــگ ن جومون

ــه… ــک کن ــاد کم ــن بی ــش نک ــه پخ دقیق
خانــم ›لــی یانــگ آئه‹ بــا بــازی در ســریال »جواهری 
در قصــر« کــه در ســال 2003 توســط کانــال ام بی ســی 

کــره جنوبــی تهیــه شــد در ایــران به شــهرت رســید.

راه  شــرکت  یــک 
بــه  ژاپــن  در  آهــن 
دلیــل اینکــه یکــی از 
ثانیــه   20 قطارهایــش 
زودتــر از زمــان مقــرر بــه راه افتــاده، از مســافران 

کــرد. عذرخواهــی 
بی بی ســی  جهانــی  ســرویس  گــزارش  بــه 
مدیــران مســیر توکیــو بــه شــهر »تســوکوبا« 
شــرکت »تســوکوبا اکســپرس« می گوینــد آن هــا 
»از صمیــم قلــب بابــت مشــکالتی کــه بــرای 
ــد. ــی می کنن ــده« عذرخواه ــش آم ــافران پی مس

در بیانیــه ایــن شــرکت که در وبســایت آن منتشــر 
شــده، آمــده کــه قطــاری کــه قــرار بــوده ســاعت 9 
و 44 دقیقــه و 40 ثانیــه صبــح بــه وقــت محلــی 
حرکــت کنــد، ســاعت 9 و 44 دقیقــه و 20 ثانیــه 

صبــح بــه راه افتــاده اســت.
ــتباه  ــن اش ــل ای ــه شــرکت دلی ــر اســاس بیانی ب
ــه  ــدول برنام ــار ج ــان قط ــه کارکن ــوده ک ــن ب ای

ــد. ــرده بودن ــرل نک ــار را کنت قط
ــران توییتــر فارســی  توییت هــای تعــدادی از کارب

ــم: ــاره را می خوانی ــن ب در ای
ــن  ــم مســئوالن ای ــوی: حــس می کن علیرضــا عل
ــن  ــا ای ــه آق ــه ن ــی بگ ــودن یک ــر ب شــرکت منتظ
چــه حرفیــه. شــما خدماتتــون بــه ایــن مملکــت 
خیلــی بیشــتر از ایــن حرفاســت و … ولــی خــب، 

اونجــا ژاپنــه و کســی ازیــن چیــزا بلــد نیســت.
امیــر: اینجــا 20 ثانیــه دیــر برســه مــا از شــهرداری 

تشــکر هــم می کنیــم!
ــه کنایــه گفتــه: عــذر خواهــی شــما 20  نرمیــان ب

ــه؟  ــردم رو برمی گردون ــر م ــه عم ثانی

کمک مالی یانگوم 
به زلزله زدگان کرمانشاه

»عذرخواهی بابت ۲0 ثانیه
 حرکت زودتر«

سازمان مردم نهاد زیست محیطی جامعه سبز 
اندیش: در رخدادى كم نظير صبح دیروز از یک 
خانواده یوزپلنگ آسيايى شامل یک يوزپلنگ مادر 
و سه توله اش در پارک ملى توران تصويربردارى شد. 

@anjoman_sabz

یک پمپ بنزین در سیستان و بلوچستان به 
خودروهای حامل کمک به آسیب دیدگان زلزله 
کرمانشاه و سرپل ذهاب سوخت رایگان می دهد

@paxima_mojavezi

رویترز در اینستاگرام: عملیات سوزاندن و از 
بین بردن آشغال های آویزان شده روی کابل های 

برق در شهر هایکو چین بوسیله پهپادها

و 755  هـزار   221 ثبـت  از  رگوالتـوری  معـاون 
شـکایت مربـوط به ارسـال  پیامک های تبلیغاتی 
خبـر داد کـه ایـن نهـاد با بررسـی این شـکایات، 
حـدود 3 هـزار خـط ارسـال کننده ایـن پیامک ها 

را مسـدود نموده اسـت.
از شـماره های  امـکان شـکایت  پیـش  چنـدی 
شـخصی، تلفن ثابت و سرشـماره های تبلیغاتی 
فراهم شـد و کاربران توانسـتند با ارسال این گونه 
شـماره ها بـه سـامانه 195 آن هـا را گـزارش کنند. 
حـال مجیـد حقـی، معـاون رگوالتـوری آمـاری 
از ایـن قابلیـت ویـژه اضافـه شـده بـه سـامانه 

شـکایات ارائـه داده کـه بـه شـرح زیر اسـت:
»بـا توسـعه امکانـات سـامانه پیامکـی 195 و 
فراهـم شـدن قابلیت هـای جدیـد، تاکنـون 221 
هـزار و 755 شـکایت ثبـت شـده اسـت. از ایـن 
تعـداد شـکایت ، 95 هـزار و 579 شـکایت بـا 
قالـب درسـت ارسـال شـده کـه 90 هزار شـکایت 
بـه خطـوط تلفـن همـراه شـخصی، یـک  هـزار و 
676 شـکایت بـه خطـوط تلفن ثابـت و 3 هزار و 
445 شـکایت به سرشماره های تبلیغاتی مربوط 

می شـود.«
بـه گفتـه وی، پس از بررسـی این شـکایت ها که 
از سـوی 36 هزار و 648 شـاکی اعالم شـده بود، 
دو هـزار و 978 خطـی که پیامک انبـوه مزاحم از 

آن ها ارسـال می شـد، مسدود گشـته است.
از  شـکایت  ارسـال  درسـت  قالـب  گفتنیسـت 
شـماره های ارسـال کننـده پیامک هـا تبلیغاتـی 
بدین شـکل اسـت که مشترکان بایسـتی شماره 
ارسـال کننده پیامـک را بـرای شـماره های تلفـن 
ثابـت به همراه کـد ماننـد ********021 
سرشـماره های  بـرای  و   026******* و 
 ،2000***  ،1000*** شـکل  بـه  تبلیغاتـی 
بـرای  و   5000*** و   3000***
شـماره های تلفـن همـراه شـخصی بـه شـکل 
*********09  و بـدون فاصلـه بـرای 

سـامانه 195 ارسـال کننـد.

وب نوشت 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

در  شــماره ای  چنــد  ســیم کارت 
ــش  ــه کام 2 ســال پی نمایشــگاه تل
ــی نشــد،  ــا عملیات ــی شــد ام معرف
موبایــل  دوم  اپراتــور  معــاون 
ــه یــک ســرویس  ــد: در ارائ می گوی
ابعــاد مختلــف فرهنگــی و امنیتــی 
کــه  گیــرد  مــی  قــرار  مدنظــر 
ــن ســرویس  ــاره ای ــوری درب رگوالت

دارد. نگرانی هایی 
بــا  گفت وگــو  در  صمــدی  باقــر 
ــه  ــاره اینک ــارس درب ــزاری ف خبرگ
چــرا علی رغــم معرفــی ســیم کارت 

ــه  ــد شــماره ای در نمایشــگاه تل چن
ایــن  پیــش،  ســال  دو  کام 
ســرویس هنــوز عملیاتــی نشــده و 
در  کــه  ســرویس هایی  آیــا 
ــی  ــی م ــه کام رونمای ــگاه تل نمایش
شــوند قــرار نیســت الزامــا تجــاری 
و عملیاتــی شــوند؟ اظهــار داشــت: 
ایــن ســرویس از نظــر فنــی آمــاده 
ــی  ــا مشــکالت مقررات ــا ب اســت ام
و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  در 
ــده  ــه ش ــی مواج ــات رادیوی ارتباط

است.

دوم  اپراتــور  بازاریابــی  معــاون 
در  داد:  توضیــح  همــراه  تلفــن 
ارائــه یــک ســرویس عــالوه بــر 
ابعــاد مختلــف  اقتصــادی،  بعــد 
امنیتــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
قــرار  مدنظــر  و  شــده  بررســی 
گرفتــه مــی شــود کــه بــا توجــه بــه 
ــاره  ــوری درب ــائل، رگوالت ــن مس ای
هایــی  نگرانــی  ســرویس  ایــن 

دارد. 
ســیم کارت چنــد شــماره ای بــه 
بــه  نیــاز  بــرای  راه کاری  عنــوان 

ــه،   ــیم کارت ــد س ــای چن ــی ه گوش
ســال  دو  تلــه کام  نمایشــگاه  در 
ــن  ــور دوم تلف ــط اپرات ــش توس پی

ارائه شد. همراه 
طبــق اعــالم، ایــن طــرح بــه دو 
ــماره  ــازی و ش ــماره مج ــکل ش ش
روش  در  کــه  اســت  حقیقــی 
ــیم کارت  ــد س ــی چن ــماره حقیق ش
متصــل  کارت  ســیم  یــک  بــه 
می توانــد  مشــترک  و  می شــوند 
روی گوشــی  را  شــماره  چندیــن 

تک ســیم کارته استفاده کند.
در روش شــماره مجــازی مشــترک 
ــور  ــی را از اپرات ــیم کارت فیزیک س
خریــد  بــا  و  نمی گیــرد  تحویــل 
ــک  ــا را روی ی ــماره، آن ه ــد ش چن
ســیم کارت و یــک گوشــی تــک 

ســیم کارت استفاده می کند. 

سیم کارت چند شماره ای موفق 
به اخذ مجوز نشد

شـبکه  یـک  حقیقـت  در   Pen Up
بـه   S-Pen کاربـران  بـرای  اجتماعـی 
حسـاب مـی آیـد و در آن مـی توانیـد 
نمونـه هـای آمـاده را رنـگ آمیـزی و بـا 

نماییـد. گـذاری  اشـتراک  دیگـران 

در ایـن بـازی که باید بـا کمترین لغزش، 
پیـچ  در  پیـچ  و  باریـک  در مسـیرهای 
حرکـت کنیـد. قلـم را در دسـت گرفتـه و 
مسـیر را دنبـال کنیـد، از برخـورد با موانع 
اجتنـاب و سـکه هـا را جمـع آوری کنید.

ایـن نـرم افـزار نـوت بـرداری یـک کاغذ 
ادامـه دار در اختیـار شـما قـرار می دهـد 
تمـام  بنویسـید  آن  روی  هرچـه  کـه 
نمی شـود. امـا جالـب تـر اینکـه پـس از 
نوشـتن، می توانیـد متن خـود را انتخاب 
کنیـد و انـدازه یا نوع قلـم را تغییر دهید.

اپلیکیشن گلکسی نوت ۸
Pen Up

بازی گلکسی نوت ۸
2 Scribble Racer

اپلیکیشن گلکسی نوت ۸
Squid

کاربری در زیر این پست حمیدرضا امیری، عکاس 
نوشته: گویی زندگی سر جنگ داشت…

@hamidrezaamiri_ 

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط 
زیست با انتشار کارتون زیر از مشکالت ناشی از 

انتقال آب در مبدأ و مقصد نوشته.
@kmadanil

این کاربر تصویر زیر را با عنوان »آزادی« به اشتراک 
گذاشته. 

@mohammad.eghlidos

شناسه کمپانی انیمیشن سازی پیکسار با انتشار 
تصویر زیر از تولید انیمیشن شگفت انگیزان ۲ خبر 

داده. 
@pixar

صدرا می گوید:
ــالم  ــس از اع ــراق پ ــوریه و ع ــش در س ــت داع ــدون خالف ــن روز ب ــروز اولی ام
ــا حــدود  ــن مــدت ده هــا شــهر و هــزاران روســتا ب خالفتشــان در تابســتان 93 اســت. ای
11 میلیــون جمعیــت در چنــگ آن هــا بــود کــه دیــروز بــا آزادســازی شــهر بوکمــال ســوریه 

ــرد ــا ســقوط ک ــن دژ آن ه آخری
این پیروزی بر همه آن ها که در این مبارزه نقش داشتند مبارک

عایدا می گوید:
مثــال اينكــه يكــى بــا اصــرار ميگــه قــد كوتــاه خوبــه، يكــى ديگــم بــا اصــرار ميگــه 
ــى »ســليقه« رو  ــن جماعــت ميخــواد معن ــى اي ــد، پيــش خــودم ميگــم ك ــد بلن ــط ق فق

بفهمــه؟ و اينكــه قــرار نيســت همــه سليقشــون مثــل هــم و يكســان باشــه؟

علیرضا رایگان می گوید:
طــرف رفتــه مــال یکــی دیگــه رو دزدیــده و فرســتاده بــرای زلزلــه زده هــا و رســانه هــا 
اســمش رو بــا آب و تــاب زدنــد دزد بامعرفــت )!( یــارو اگــه معرفــت داشــت کــه مــال کســی 

ــد ــه رو نمی دزدی دیگ
اون زلزله زده ها هم محتاج چهار قلم جنس دزدی این شارالتان نیستند

امیر می گوید:
ــا  ــه ب ــه ه ــدم گرب ــر« برگشــتم دی ــی داد زد »امی ــو یک ــون یه ــوی خیاب ــروز ت ام

ــن ــدن رفت ــتاش خندی ــا از دوس چندت

میالد می گوید:
بــه نظــر مــی رســه مشــکل راننــدگان اســنپ دیــر تســویه کــردن شــرکت اســنپ 

نیســت اینــا مــی خــوان پــول رو لمــس کنــن

روژی می گوید:
دوســتم میگفــت چندتــا مهمــون چینــی داشــتیم براشــون یــه خونــه گرفتیــم. بعــد 

چنــد روز رفتیــم خونشــون دیدیــم نــون بربــری خریــدن بــا میــخ زدن بــه دیــوار
گفتیــم واســه چــی نونــو زدیــد بــه دیــوار؟ گفتــن آخــه تــو نونوایــی هــم نونــا رو همینجــوری 

آویــزون کــرده بودن
  

ول گرد می گوید:
ــم  ــتی؟ گفت ــه نیس ــد وقت ــی چن ــام داد کجای ــتم  پی ــمال دوس ــم ش ــه بودی رفت

ــم. ــو پرابل ــیدم. ن ــه پرس ــاری ک ــه؟ آی ام س ــه حرفی ــت چ ــاری، گف س
شما عمق تسلط به زبان انگلیسی رو ببین

طبق مشاهده چندی از کاربران وبسایت فیس بوک، در حال حاضر امکان حذف 
پست ها در وبسایت این شبکه وجود ندارد. این حرکت فیس بوک، غیرطبیعی و 

نگران کننده است. تعدادی از کاربران فیس بوک که اخیرا متوجه این تغییر شده اند، به 
طرز خوشبینانه ای حدس می زنند که این مسئله تنها یک باگ است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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مدت ارسال آثار در جشنواره 

طراحی لباس کودکتا
 25 آذر تمدید شد

قرار است محسن چاوشی 
با سریال »سایه بان« 

کاری از برادران محمودی همکاری کند.

تیتر یک روزنامه پیام ما 
در این روز به افزایش نرخ 

بیکاری در کرمان اختصاص 
داشت.

کتاب 

»آنچه اتفاق افتاد« 
نوشته هیالری رودهام کلینتون 

درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منتشر شد.

فیلم مجارستانی »در جسم و روح« 

موفق به کسب جایزه اصلی جشنواره بین المللی 
فیلم »کمراایمج« ویژه هنر فیلمبرداری شد.

رضا خوشنويس: آب از دست صياد خوردن بهتره 
تا سالخ.

قهوه چی : سالخ خالص می كنه، 
صياد گرفتار....

فیلم: هزار دستان

فراخوانسینما

موسیقی

نشرسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

آغاز پایان ماههای توفانی 
سال 1288 خورشیدی

نوامبـر 1909  مـاه سـال 1288 هجـری )22  آذر  یكـم 

میـالدی( در پـی فروكـش كـردن توفـان سیاسـی پنـج 

ماهـه، »عضدالملـك« بزرگ وقـت ایل مغول تبـار قاجار 

بـه عنـوان نایـب السـلطنه ایـران در مجلـس سـوگند 

وفـاداری به قانون اساسـی یـاد كـرد. وی از 26 تیرماه به 

تصمیـم شـورای عالی مشـروطیت ایران نایب السـلطنه 

شـاه خردسـال شـده بود.

     ایـن شـورا همـان روز محمدعلـی شـاه را بـه اتهـام 

نقـض سـوگند وفـاداری بـه قانون اساسـی، بـی اعتنایی 

به مشـروطیت و نیز پناهده شـدن به سـفارتخانه بیگانه 

در خاك وطن خود، از پادشـاهی بركنار و پسـر 13 سـاله 

اش را بـه عنوان سـلطان احمدشـاه به جـای او انتخاب و 

بـرادر 9سـاله وی را هـم ولیعهـد قـرارداده بود. 

     ایـن شـورای 28 نفـری كـه پـس از پناهنـده شـدن 

محمدعلـی شـاه به محل تابسـتانی سـفارت روسـیه در 

زرگنـده قلهـك، زمام امور كشـور را به دسـت گرفته، یپرم 

خـان از فرماندهـان مجاهدیـن مشـروطه را رئیـس كل 

پلیـس كـرده و یك دادگاه انقالب برای محاكمه مخالفان 

مشـروطه تشكیل داده بود. فاتحان تهران از جمله سردار 

اسـعد بختیـاری نیـز بـه انتخـاب همیـن شـورای عالـی 

مامـور تشـكیل كابینـه و برگـزاری انتخابات شـده بودند. 

دادگاه انقـالب در مدتـی كوتـاه عـده ای از رجـال و نیـز 

شـیخ فضل هللا نـوری را اعدام و گروهـی دیگر را محكوم 

بـه پرداخـت جرائـم سـنگین نقدی كـرده بود.

روزی که زلزله شهر تاریخی 
نیشابور را ویران كرد

22 نوامبر سال 1267میالدی )666 هجری قمری( 

یك زمین لرزه شدید، شهر تاریخی نیشابورِ خراسان 

را ویران كرد و هزاران َتن را مقتول و مجروح ساخت. 

این شهر سه سال بعد به هزینه دولت وقت تجدید 

بنا شد.

کتاب شور زندگی
استون ایروینگ  نویسنده: 

بنیاتیان مارینا  ترجمه: 

انتشارات: نشانه
ــی ون  ــرای زندگ ــر ماج ــتان پ ــی – داس ــور زندگ ــاب ش کت
گــوگ – کتابــی ارزشــمند و فــوق العــاده خواندنــی از 
ایروینــگ اســتون اســت کــه از ســوی نشــر نشــانه در اختیار 

ــرار داده شــده اســت. ــدان ق ــه من عالق
در پشت جلد کتاب آمده است:

در ایــن کتــاب ون گــوگ نقــاش نــه تنهــا بــه عنــوان یــک 
ــخصیتی  ــوان ش ــه عن ــه ب ــود بلک ــی ش ــرح م ــد مط هنرمن
کــه زندگــی پرآشــوب، پــر تکاپــو و پــر عذابــش را در قالــب 
داســتانی مملــو از شــور و احســاس و عاطفــه ارائــه مــی کند 
ــوان یافــت. ــه اش را در کمتــر زمانــی مــی ت – آنچــه نمون

ــالگی  ــوگ از 21 س ــان ون گ ــی ونس ــاب، بیوگراف ــن کت ای
ــی  ــکالت روان ــر و مش ــر فق ــر اث ــه ب ــالگی – ک ــا 37 س ت
خودکشــی مــی کنــد –  را در قالــب داســتانی کالســیک بــه 

ــذارد. ــی گ ــش م نمای
ــه   ــو نام ــرادرش تئ ــه ب ــود ب ــی خ ــول زندگ ــوگ در ط وان  گ
هــای زیــادی مــی  نویســد کــه منابــع گرانــب هایــی بــرای 

ــاب محســوب مــی  شــوند. ــن کت ــگارش ای ن
تاکنــون هیــچ هنرمنــدی بــه انــدازه ون گــوگ تحــت تاثیــر 
تمایــل شــدید خــود بــه خالقیــت چنیــن بــی رحمانــه بــه 
ــن  ــن حــد از ســطحی تری ــه ای ــا ب ــا ت ــده و ی پیــش نتازی

خوشــی هــای زندگــی بشــری محــروم نگشــته اســت.
ــه  ــی وقف ــی اش کشمکشــی ب ــه زندگ ــه ای ک ــاش نابغ نق

ــود. ــدی ب ــون و نومی ــر، ســرخوردگی، جن ــه فق علی

قسمت هایی از متن کتاب
ــی  ــز نم ــچ چی ــورد هی ــت در م ــچ وق ــان، هی ــن ونس ببی
تونــی کامــال مطمئــن باشــی. فقــط بایــد شجاعتشــو داشــته 
باشــی تــا اون کاری رو کــه فکــر مــی کنــی درســته انجــام 
بــدی. ممکنــه بعدهــا بفهمــی کــه اشــتباه کــردی ولــی الاقل 
آن چــه را کــه فکــر مــی کــردی درســته انجــام دادی و ایــن 

مهمــه.
ونســان، در هــر آدمــی نوعــی کمــال، بچشــم مــی خــوره، هر 
کــس شــخصیت مخصــوص بــه خودشــو داره و اگــه فــرد 

بتونــه اونــو کشــف کنــه آخــر کارش خــوب از آب در میــاد.

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه پیشه و تجارت به سردبیری سید حمید 

متقی منتشر شد

شب رحیل ز افغان خستگان مراحل
مجال خواب نیابند ساکنان محامل

مکش زمام شتر ساربان که دلشدگان را
کشیده است سر زلف دلبران بسالسل

سرشک دیده که می رانم از پی تو مرانش
چرا که شرط کریمان بود اجابت سائل

تنم مقیم مقامست و جان بمرحله عازم
سرم مالزم بالین و دل بقافله مائل
به خامه هر که نویسد فراق نامٔه ما را

عجب که آتش نی در نیفتدش با نامل
نسیم روضٔه خلدست یا شمیم احبا
شعاع نور جبینست یا فروغ مشاعل

بسا که در غم عشق تو ابن مقلٔه چشمم
نوشت بر ورق زر بسیم ناب رسائل

سرم بنعل سمندت متوجست و تو فارغ
دلم ببند کمندت مقیدست و تو غافل
اگرنه با تو نشینم مرا ز عشق چه باقی

وگرنه روی تو بینم مرا ز دیده چه حاصل

خواجوی کرمانی 

چه سرنوشت غریبی که 
کرم ابریشم

تمام عمر می تنید 
و به فکر پریدن بود

عکس نوشت

عكس: 
اميد علوی


