
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: در بازسازی بناهای باستانی به مقاوم سازی توجه نشده است

رنا
: ب

س
عک

 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 1037

دوشنبه 22 آبان 1396
  16 صفحه

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

انس طال        1.275.13

مثقال طال    5.408.000

گرم طالی 18  1.248.000

گرم طالی 24   1.664.370

انس نقره             16.88

انس پالتین         931.15

انس پاالدیوم       992.90

بهار آزادی      13.000.000

امامی          13.547.000

نیم          6.840.000

ربع          3.867.000

گرمی       2.560.000

دالر             40.800

یورو            48.930

پوند            54.980    

درهم امارات        11.220

لیر ترکیه            10.870

یوان چین          6.350

ین ژاپن               360    

دالر کانادا         33.090

دالر استرالیا      32.120 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

 04 تا 16

تهران

9  تا  18

سایه زلزله بر سر ساختمان های تاریخی
 رییس سازمان میراث فرهنگی:

شهرداری ها به حفظ ابنیه 
3تاریخی کمک کنند
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رنا
 ای

س:
عک

روز گذشـته صـدرا محقـق، خبرنـگار حـوزه 
بـه امضـای  نامـه ای  محیط زیسـت تصویـر 
بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت در توییتـر منتشـر 
کـرد کـه در آن از عیسـی کالنتـری، رییـس 
سـازمان محیط زیسـت کشـور خواسته شـده 
بـا احـداث دو واحد پتروشـیمی در سـواحل 
دریـای خـزر موافقـت کنـد. زنگنـه در نامـه 
خـود نوشـته »بـا توجه به نیـاز ایـن واحدها 
خنک کـن،  آب  مالحظـه  قابـل  حجـم  بـه 
احـداث دو واحد از موارد یادشـده در سـاحل 
به طوری کـه  پیش بینی شـده،  خـزر  دریـای 
به سـادگی امـکان دسترسـی بـه دریـا بـرای 
برداشـت آب داشـته باشـد.« واحد نخسـت 
قرار اسـت در امیرآباد مازندران باشـد و واحد 
دوم در منطقـه عمومـی رودسـر. در حالـی 
زنگنـه از کالنتـری ایـن موضـوع را خواسـته 
کـه ایـن روزها خشـک شـدن خلیـج گرگان 
و تـاالب میانکالـه در صـدر خبرهـای محیـط 
زیسـتی کشـور اسـت. از طرف دیگر شـهریور 
امسـال وبسـایت sciencealert گزارش داد 
کـه بر اسـاس تحقیقـی که توسـط محققان 
دانشـگاه تگزاس انجام شـده، دریـای خزر از 
سـال 1996 هـر سـاله حـدود هفـت سـانتی 
متـر )2.8 اینـچ(  از آب خود را از دسـت می 
دهـد. بدیـن ترتیب ارتفـاع آب بـزرگ ترین 
دریاچـه جهـان از حدود 20 سـال پیش، یک 
و نیـم متـر کمتـر شـده.  ایـن تیم در سـال 
2002 درگیـر تحقیـق دیگـری بود کـه به طور 
اتفاقـی متوجـه شـدند سـطح آب دریـای 
خـزر در حـال نوسـان اسـت. بـه گفتـه ایـن 
محققـان، دلیـل اصلی کم شـدن ارتفـاع آب 
ایـن دریاچـه، افزایش دما و تغییـرات اقلیم 
بـوده اسـت. محققـان می گوینـد کـه دمـای 
هـوای سـطح بـاالی دریـای خزر  نسـبت به 
سـال 1979  حـدود یـک درجـه سـانتیگراد 
)1.8 درجـه فارنهایت( گرم تر شـده و موجب 
افزایـش تبخیـر شـده  اسـت. بـر اسـاس 
ایـن پژوهـش، اگرچـه سـطح آب خـزر در 
چنـد صـد سـال گذشـته نوسـان داشـته اما 
تغییرات تشـدید شـده در قرن گذشته نشان 
مـی دهد کـه تبخیـر ناشـی از درجـه حرارت 
گرمایـی بیشـترین تاثیـر را بـر سـطح آب 
داشـته. آنطـور کـه »کالرک ویلسـون« یکـی 
از پژوهشـگران ایـن تحقیـق می گویـد علت 
اصلـی بـاال و پایین رفتـن آب خـزر، احتماال 
تبخیـر اسـت کـه تقریبـا به طـور کامل تحت 
تاثیـر دمـا قـرار می گیـرد. بـه گفتـه محققان 
ادامـه  رونـد  ایـن  اگـر  تگـزاس،  دانشـگاه 
داشـته باشـد، خیلـی طـول نمی کشـد کـه 
ارتفـاع آب ایـن دریاچـه کـه بین کشـورهای 
روسـیه، آذربایجان، قزاقسـتان، ترکمنسـتان 
و ایـران مشـترک اسـت، پایین تـر از ارتفـاع 
می گیـرد.  اقـرار   1970 دهـه  در  دریـا  ایـن 
ایـن تحقیـق می گویـد کـه در مـدل هـای 
آب و هوایـی فعلـی، تبخیـر می توانـد حتـی 
آب هـای شـمالی خـزر را در طی 75 سـال از 
بیـن ببـرد. در حالـی ایـن تحقیق نسـبت به 
آینـده دریاچه خزر هشـدار می دهـد که ما در 
کشـورمان بـه راحتی بـه فکر اسـتفاده از آب 
دریـای خـزر می افتیم. از انتقـال آب به کویر 
گرفتـه تـا احـداث پتروشـیمی بـه پشـتوانه 

دریاچه. ایـن 

تهدیدی جدید
در این پیام ما می خوانیدبرای خزر

مرگ ساالنه 230 یزدی 
بر اثر آلودگی هوا

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی 
یـزد اعـالم کـرد سـهم افـراد جامعـه در 
و  اسـت  درصـد  تنهـا 25  سالمت شـان 
ساالنه 230 نفر در استان به دلیل عوارض 
ناشـی از آلودگـی هـوا جـان می سـپارند.

ورود دادستانی به 
شکار غیرقانونی 

پرندگان
و تخریـب  پرنـدگان مهاجـر  نسل کشـی 
جبران ناپذیـر زیسـتگاه ها سـبب شـده تـا 
فعاالن زیسـت محیطی از کاهش جمعیت 
پرنـدگان مهاجـر در تاالب هـای شـمالی و 
جنوبـی کشـور طـی سـال های اخیـر خبـر 
داده و نسـبت بـه رونـد رو بـه افزایـش 

نابـودی ایـن پرنـدگان هشـدار دهنـد. 
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پول به گورستان باستانی 
فالورجان نرسید

 بزرگ ترین گورستان کشف شده در 50 سال اخیر 
به حال خود رها شده است

یادداشت
رضا عبادی زاده

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  معــاون 
صنایع دســتی و گردشــگری قــم گفتــه 
ــر  ــه از نظ ــالمتی ها ک ــی س ــه تاریخ خان
فراوانــی  ارزش  تاریخــی  و  معمــاری 
ــد. ــب ش ــک تخری ــط مال ــت، توس داش
 1384 ســال  در  ســالمتی ها  خانــه 
بــه شــماره  12544 در فهرســت آثــار 
ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده بــود و 
دارای ارزش تاریخــی و فرهنگــی بــود 
ــتعالم از اداره کل  ــدون اس ــک ب ــه مال ک
میــراث فرهنگــی آن را تخریــب کــرده 
ــا  ــام ی ــه انج ــی گفت ــار کاوس ــت. عم اس
ــه عملیــات اجرایــی  صــدور مجــوز هرگون
نوســازی  و  تخریــب  ساخت وســاز 
گواهــی پایــان کار ســاختمان در محــدود 
بافــت تاریخــی بــدون اســتعالم و کســب 
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  از  مجــوز 
ممنــوع  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
معاونــت  کــرده  اضافــه  وی  اســت. 

ــط  ــه توس ــی ک ــی اقدام ــراث فرهنگ می
یــک  را  اســت  انجام شــده  مالــک 
ــود  ــه خ ــد و وظیف ــرز می دان ــف مح تخل
می دانــد، موضــوع در مراجــع قانونــی 
اســت. کاوســی  پیگیــری  دســت  در 
ادامــه داد: »خانــه ســالمتی ها از نظــر 
ــاری  ــری، معم ــای تاریخــی، هن ویژگی ه
و فرهنگــی بســیار بــا ارزش بــود و در 
ــت  ــرار داش ــی ق ــت تاریخ ــدوده باف مح
و در فهرســت آثــار ملــی ایــران نیــز 
بــه ثبــت رســیده بــود.« وی بیــان کــرد: 
ــاعدت  ــی مس ــراث فرهنگ ــت می »معاون
ــای  ــل بخشــی از هزینه ه ــود را در تقب خ
تعمیــرات، بــه مالــک اعــالم نمــوده بــود 
کــه متأســفانه مالــک بــا نادیــده گرفتــن 
ــی  ــی، در تعطیل ــفاهی و کتب ــرات ش تذک
جمــع آوری  بهانــه  بــه  و  اربعیــن  روز 
نخاله هــای ســاختمانی ملــک مجــاور، 

ــرد.« ــب ک ــی را تخری ــر تاریخ ــن اث ای

خانه تاریخی سالمتی ها
 در قم تخریب شد

مالک در روز اربعین دست به تخریب این بنا زد

پایگاه خبری تحلیلی 

k e r m a n e n o . i r

صداقت، انصاف، بی طرفی

telegram:@kermane_no
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گزارشی از مرکز مشاوره 
بیماری های اجتماعی کرمان

بیماران تنهای تنها
»نمی گــن اینجــا نیــا امــا وقتــی حتــی 
اجــازه نمــی دن دســت خواهرزادمــو بگیــرم 
ــه  ــا ک ــن، این ــون ازم می ترس ــی همش یعن
خانوادمــم تــوی ایــن چهــار پنــج ســال 
حــاال  شــده  عــوض  رفتارشــون  اینهمــه 
دیگــه وای بــه حــال غریبه هــا، منــم ســعی 
می کنــم از همــه قایــم کنــم کــه ایــدز دارم.« 
این هــا درددل یکــی از مراجعــه کننــدگان 
ــان  ــی کرم ــای اجتماع ــز بیماری ه ــه مرک ب
اســت، مرکــزی کــه حــدودا 100 معتــاد 
مبتــال بــه ایــدز را تحــت پوشــش دارد و بــه 
آن هــا خدمــات پزشــکی، مشــاوره و آمــوزش 

می دهــد. 
حســین امیــری پرســتار مرکــز مشــاوره 
ــا  ــام م ــه پی ــی رازی ب ــای اجتماع بیماری ه

می گویــد...

روزانهم صبح اریان

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی )نوبت اول(

شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان كرمــان در نظــر دارد فعالیــت هــای مربــوط بــه احــداث، توســعه، اصــاح و 
بهینــه ســازی شــبکه و تاسیســات توزیــع نیــروی بــرق روســتایی حــوزه عملیاتــی خــود را از محــل موافقتنامــه طــرح های 
تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای بــه شــماره 1301015،002 و از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی 

بــه شــرح ذیــل بــه پیمانــکاران واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد.

1 - ارائـه گواهـی رتبـه بنـدی نیـرو از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی کشـور /سـازمان برنامـه و بودجـه و گواهینامه تاییـد صاحیت 
ایمنـی مرتبـط از اداره تعـاون ،کار ورفـاه اجتماعـی ا لزامی میباشـد.

2- ارائه كد معاماتی )فرابورس( الزامی است.
3- زمان واریز وجه بابت خرید اسناد مناقصه : از تاریخ دوشنبه  1396/08/22  لغایت  1396/08/29

4- محـل فـروش اسـناد : كرمـان- خیابـان خواجـوی کرمانـی - خیابـان توانیر - شـركت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان - 
سـاختمان شـماره 3 - اداره تـداركات و قرادادها  -  تلفـن -03432520003

5- مـدارك مـورد نیـاز جهـت تحویـل اسـناد : بـه ازای هر یک جلد شـماره مناقصـه فیش واریـزی به مبلـغ 500.000  واریز به حسـاب 
سـپهر شـماره 0101824764005 بانـك صادرات شـعبه صنعتی كرمان ،كد شـعبه 3280

6- آدرس محل تحویل پیشنهادات : كرمان ، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر ، دبیرخانه شركت توزیع برق شمال استان كرمان.
7- زمان و محل تحویل پاکت های مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح و در تاریخ شنبه 11  آذرماه 1396 در محل دبیرخانه شرکت.

8- زمان و محل بازگشایی پاکت های مناقصه ساعت 12:30 روز شنبه 11  آذرماه 1396 دز محل سالن کنفرانس شرکت
9- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

10- پیشـنهادهای فاقـد امضـاء ،مشـروط ، مخـدوش وپیشـنهاداتی كـه بعـد از موعد مقرر واصل شـود ترتیـب اثر داده نخواهد شـد و 
حضـور پیشـنهاد دهندگان در جلسـه بـا ارائه معرفـی نامه بامانع میباشـد .

11-  مناقصـات بـه صـورت یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفی می باشـند و سـایر اطاعات و جزئیـات و شـرایط و الزامـات مربوطه در 
اسـناد مناقصه مندرج اسـت

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد
شبكه اطاع رسانی معامات توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد

پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد

ردیف
 شماره
مناقصه

مناطق عملیاتیموضوع  مناقصه
مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در فرایند 
ارجاع کار)ریال(

 زمان و محل
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وحــش  حیــات  بــر  نظــارت  کارشــناس 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
هرمــزگان گفــت: همزمــان بــا فصــل پائیــز و 
مناســب شــدن هــوا ، مهاجــرت فالمینگوهــا 
بــه کرانــه هــای خلیــج فــارس در ایــن 
اســتان آغــاز شــده اســت. بــه گــزارش 

ایرنــا، فهیمــه گــودرزی افــزود: ســواحل 
ــق  ــم عم ــاحلی ک ــای س ــرداب ه ــی، م ِگل
، باتــالق هــا و مانــداب هــای حاصــل از 
طغیــان دریاچــه هــا مهــم تریــن زیســتگاه 

فالمینگوهــا اســت.
در  گذشــته  ســال  داشــت:  بیــان  وی 

پرنــدگان  زمســتان  نیمــه  سرشــماری 
 9 و  هــزار  یــک   ، آبــزی  و کنــار  آبــزی 
ــای  ــاالب ه ــواحل ت ــو در س ــه فالمینگ قطع
ــر  ــزود: ه ــزگان شــمارش شــد. وی اف هرم
ــوار ســاحلی  ــوا، ن ــا ســرد شــدن ه ســال ب
ــده  ــه پرن ــدود 90 گون ــرای ح ــزگان پذی هرم
شــکاری(  و  ، کنارآبــزی  )آبــزی  مهاجــر 
ــده  ــه پرن ــزار قطع ــش از 70 ه ــب بی در قال

بــرای زمســتان گذرانــی اســت.

آغاز مهاجرت فالمینگوها به هرمزگان

سقف های سبز آثار تغییرات آب و هوا را کاهش می دهند
محققان دانشگاه سویل در اسپانیا دریافتند برای مقابله با آثار گرمایش زمین تا پایان 
قرن حاضر میالدی احداث سقف سبز ضروری است. این مطالعه که در شهر سویل 
صورت گرفته نشان می دهد برای مثال برای مقابله با آثار گرمایش زمین تا پایان قرن 
حاضر، الزم است در شهر سویل بین 207 تا 740 هکتار سقف سبز احداث شود.

ورود دادستانی به شکار غیرقانونی پرندگان
پرونده جلوگیری از نسل کشی پرندگان مهاجر در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفت

شکارچیان پرنده های مهاجر در تاالب های استان مازندران

و  مهاجــر  پرنــدگان  نسل کشــی 
زیســتگاه ها  جبران ناپذیــر  تخریــب 
فعــاالن  تــا  شــده  ســبب 
زیســت محیطی از کاهــش جمعیــت 
تاالب هــای  در  مهاجــر  پرنــدگان 
طــی  کشــور  جنوبــی  و  شــمالی 
ــبت  ــر داده و نس ــر خب ــال های اخی س
بــه رونــد رو بــه افزایــش نابــودی ایــن 
پرنــدگان هشــدار دهنــد. اینهــا دلیلــی 
ــور  ــتانی کل کش ــر ورود دادس ــت ب اس
پرنــدگان  نسل کشــی  پرونــده  بــه 
مهاجــر. محمدجــواد حشــمتی، معــاون 
قضایــی دادســتان کل کشــور بــا اعــالم 
می گویــد:  تســنیم  بــه  خبــر  ایــن 
نسل کشــی  از  جلوگیــری  پرونــده 
پرنــدگان مهاجــر به ویــژه در شــمال 
ــاز  ــور ب ــتانی کل کش ــور، در دادس کش

شــده و امیــد داریــم، بــا همــکاری 
ــت و  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــه  ــل ک ــن معض ــط ای ــای ذی رب نهاده
ســودجویی  نتیجــه  در  سال هاســت 
ــه زودی و  ــده ب ــود آم ــان به وج متخلف
بــه صــورت ریشــه ای رفع شــود. وی در 
ــدگان مهاجــر در  مــورد نسل کشــی پرن
تاالب هــای جنوبــی کشــور هــم گفتــه: 
ــه اینکــه در شــمال کشــور  ــا توجــه ب ب
شــاهد وضعیــت حادتــری هســتیم 
پرنــدگان  نسل کشــی  بــا  برخــورد 
مهاجــر در شــمال کشــور را در اولویــت 
قــرار داده ایــم امــا از دادســتان های 
ــن  ــا ای ــر ب ــتان  های درگی ــی اس تمام
معضــل خواهــان ورود جــدی بــه ایــن 

شــده ایم. مقولــه 

عواقب شوم نسل کشی 
پرندگان

سال هاســت کــه به  رغــم اعتراضــات 
پرنــدگان  نسل کشــی  گســترده، 

مهاجــر در شــمال و جنــوب کشــور 
ــه  ــد و عرض ــه دارد. صی ــان ادام همچن
غیرقانونــی پرنــدگان مهاجــر، رتبــه 
دوم کشــتار پرنــدگان مهاجــر در جهــان 
امــا،  کــرده.  کشــورمان  نصیــب  را 
ــط زیســت  ــه محی آســیب های وارده ب
و حیــات وحــش، تنهــا بخشــی از 
عواقــب شــوم نسل کشــی پرنــدگان 
و  شــمالی  تاالب هــای  در  مهاجــر 
جنوبــی کشــور اســت. شــیوع ویــروس 
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در 
فصــل زمســتان کــه بــا کشــتار و عرضــه 
ــژه در  ــر به وی ــدگان مهاج ــت پرن گوش
اســتان های شــمالی کشــور شــاهد 
ــد  ــد صی ــن پیام ــتیم مهم تری آن هس
ــدگان مهاجــر اســت. پیامــدی کــه  پرن
نه تنهــا محیــط زیســت، بلکــه بهداشــت 
مخاطــره  بــه  را  جامعــه  عمومــی 
انداختــه و بــه دنبــال آن بــا خســارات 
صنعــت  بــه  کــه  جبران ناپذیــری 

مرغــداری وارد می کنــد اقتصــاد کشــور 
تهدیــد  می کشــد.  چالــش  بــه  را  
ــترده  ــیب گس ــی، آس ــت عموم بهداش
ــه  ــب وجه ــش، تخری ــات وح ــه حی ب
ــه  ــی، هم ــع بین الملل ــور در مجام کش
و همــه بهایــی اســت کــه سال هاســت 
ازای مماشــات مقامــات محلــی  در 
ــدار  ــاد، دامگاه ــد صی ــر از ص ــا کمت ب
جامعــه  بــه  متخلــف  فروشــنده  و 

می شــود. تحمیــل 

شکار پرندگان مهاجر ممنوع 
است

علــی تیمــوری، مدیــرکل حفاظــت 
ــازمان  ــد س ــکار و صی ــت ش و مدیری
حفاظــت محیــط زیســت 16 آبان مــاه 
امســال بــود کــه اعالم کــرد: حــدود 20 
ــر  ــدگان مهاج ــای پرن درصــد از گونه ه
کشــور در زمســتان بــه فریدونکنــار 
تاکیــد  وی  می کننــد.  مهاجــرت 
ــدگان  ــه پرن ــرادی ک ــا اف ــود ب ــرده ب ک
مهاجــر را به طــور غیرقانونــی شــکار 
ــود و  ــدی می ش ــورد ج ــد، برخ می کنن
از دادســتانی کل کشــور می خواهیــم 
ــا  ــراد ب ــن اف ــازات ای ــرای مج ــه ب ک

ــای  ــط زیســت و نیروه ســازمان محی
آن همــکاری الزم را انجــام دهــد.

هشدار به متخلفان
13 آبان مــاه امســال اســدهللا افالکــی، 
ســازمان  شــکار  و  صیــد  مدیــرکل 
ضمــن  محیط زیســت،  حفاظــت 
ــد و شــکار  ــان صی ــه متخلف هشــدار ب
مشــاهده  به دلیــل  امســال  گفــت: 
پرنــدگان،  حــاد  فــوق  آنفلوآنــزای 
شــکار پرنــدگان آبــزی و غیرآبــزی 
ــه  ــت و آنچ ــوع اس ــل ممن ــور کام به ط
جــرم  می دهــد،  رخ  فریدونکنــار  در 
مشــهود اســت. همزمــان بــا ایــن 
كهــرم،  اســماعیل  دكتــر  گفته هــا، 
ــش  ــتاد حیات وح ــناس و اس پرنده ش
بــه همشــهری گفــت: آوازه كشــتار 
پرنــدگان مهاجــر در فریدونکنــار تــا 
ــد،  ــدازه ای اســت كــه روزنامــه لومون ان
پرتیراژتریــن روزنامــه فرانســوی زبان 
ــا اعــالم  ــن، در گزارشــی ب پیــش از ای
بزرگ تریــن  فریدونکنــار  اینكــه 
ــان  ــدگان مهاجــر در جه كشــتارگاه پرن
تــا  توریســت ها خواســت  از  اســت 
از رفتــن بــه فریدونکنــار صرف نظــر 

ــد.  كنن

دادسـتان  قضایـی  معـاون  حشـمتی،  محمدجـواد 
کل کشـور:پرونده جلوگیـری از نسل کشـی پرنـدگان 
مهاجـر بـه ویژه در شـمال کشـور، در دادسـتانی کل 
کشـور بـاز شـده و امید داریـم، با همکاری سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت و نهادهـای ذی ربـط ایـن 
سـودجویی  نتیجـه  در  سالهاسـت  کـه  معضـل 
صـورت  بـه  و  زودی  بـه  شـده  ایجـاد  متخلفـان 

ریشـه ای رفـع شـود. 
بـا توجـه بـه اینکه در شـمال کشـور شـاهد وضعیت 
پرنـدگان  بـا نسل کشـی  برخـورد  حادتـری هسـتیم 
مهاجـر در شـمال کشـور را در اولویـت قـرار داده ایم 
امـا از دادسـتان های تمامـی اسـتان  های درگیـر بـا 
ایـن معضـل خواهـان ورود جـدی بـه ایـن مقولـه 

شـده ایم.

کشف 7حلقه مار کمیاب
از شکارچیان در سرباز

فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســرباز در جنــوب 
ــار  ــه م ــت حلق ــت: هف ــتان گف ــتان و بلوچس سیس
ســمی و کمیــاب از گونــه هــای مختلف از شــکارچیان 
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــف ش ــتان کش ــن شهرس ــف در ای متخل
پلیــس، ســرهنگ ســیامک مــرادی اظهــار داشــت: در پــی کســب خبــری 
ــه شــکار و قاچــاق  ــدام ب ــده ای ســودجو در ســرباز اق ــه ع ــر اینک ــی ب مبن
ــوران  ــتور کار مام ــوع در دس ــی موض ــد بررس ــی کنن ــاب م ــات کمی حیوان
پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت. وی افــزود: بــا تالش 
ــه گرفتــن مارهــای ســمی  ــدام ب ــر از شــکارچیان کــه اق ــار نف مامــوران چه
کمیــاب بــه صــورت زنــده و قاچــاق آنهــا بــه خــارج از کشــور مــی کردنــد، 
دســتگیر شــدند. فرمانــده انتظامــی ســرباز تاکیــد کــرد: نیــروی انتظامــی 
بــا افــراد ســودجو کــه مــی خواهنــد بــه چرخــه طبیعــت و محیــط زیســت 

ــد. ــی کن ــه برخــورد م ــون قاطعان ــد براســاس قان ــه بزنن صدم

مرگ ساالنه 230 یزدی به دلیل 
آلودگی هوا 

ــزد  ــوم پزشــکی ی معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
ــه در  ــراد جامع ــه ســهم اف ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
سالمت شــان تنهــا 25 درصــد اســت، اعــالم کــرد: 
ــوارض  ــل ع ــه دلی ــتان ب ــر در اس ــاالنه 230 نف س
ناشــی از آلودگــی هــوا جــان می ســپارند. بــه گــزارش ایســنا، »محمدحســن 
لطفــی« در نشســت کارگــروه تدویــن ســند جامــع ســالمت اســتان افــزود: 
یــزد در شــیوع دیابــت، اختــالالت چربــی خــون و فشــار خــون بــه ترتیــب 
در رتبه هــای پنجم،هفدهــم و نهــم کشــور قــرار دارد. وی خاطرنشــان کــرد: 
همچنیــن در زمینــه شــیوع انــواع ســرطان در بیــن مــردان در رتبــه ســوم و 
در مصــرف دخانیــات، فســت فودهــا، نمــک و چاقــی بــه ترتیــب در جایــگاه 
دوازدهــم، ششــم، ســیزدهم و چهاردهــم کشــوری هســتیم از ایــن رو بایــد 
ــح کــرد:  ــد.  وی تصری ســطح ســواد ســالمت مــردم اســتان افزایــش یاب
ســاالنه چهــار هــزار و 860 نفــر در اســتان فــوت می کننــد کــه علــت فــوت 

230 نفــر از آنهــا، عــوارض ناشــی از آلودگــی هواســت.

آب و هواآب و هواخزندگان

ــط  ــش محی ــات وح ــر حی ــارت ب ــناس نظ کارش
زیســت هرمــزگان: ســال گذشــته در سرشــماری 
ــزی،  ــار آب ــزی و کن ــدگان آب ــتان پرن ــه زمس نیم
یــک هــزار و 9 قطعــه فامینگــو در ســواحل 
تــاالب هــای هرمــزگان شــمارش شــد. شــمارش 
سرشــماری  ســایت   55 در  مهاجــر  پرنــدگان 
هرمــزگان، از دی مــاه هــر ســال آغــاز مــی شــود 

ــه دارد. ــاه ادام ــک م ــدت ی ــه م و ب

مدیر کل پیش بینی 
سـریع  هشـدار  و 
سـازمان هواشناسی 
از افزایش شـاخص 
آالینده هـا در شـهرهای صنعتـی از روز سه شـنبه 

)23 آبـان مـاه( خبـر داد.
اظهـار  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  وظیفـه  احـد 
کـرد: بـر اسـاس تحلیـل آخریـن نقشـه های 
پیش یابـی، بـا گـذر سـامانه بارشـی به سـمت 
سـواحل  بـرای  امـروز  کشـور  شـرقی  نیمـه 
دریـای خـزر، ارتفاعـات البرز و شـمال شـرق 
در  بـاد  وزش  بـرق،  و  رعـد  و  بـاران  بـارش 
ارتفاعـات بـارش بـرف و کاهـش نسـبی دمـا 

. د می شـو پیش بینی 
وی افـزود: شـدت بـارش در ایـن مـدت در 

خراسـان  و  گلسـتان  مازنـدران،  اسـتان های 
شـمالی خواهـد بـود همچنین امـروز در برخی 
نقـاط شـرق و جنـوب شـرق کشـور افزایـش 
بـاد رخ  بـاران و وزش  بـارش خفیـف  ابـر و 

داد. خواهـد 
آبان مـاه(   22( فـردا  اینکـه  بیـان  بـا  وظیفـه 
خواهـد  ادامـه  شـرق  درشـمال  بـاران  بـارش 
داشـت، اظهارکـرد: روز یکشـنبه بـه علـت وزش 
بـاد شـدید در اسـتان های تهـران، قـم، البـرز، 
قزویـن، مرکـزی، سـمنان، اصفهـان و روزهـای 
شـرق  یـزد،  شـرق  در  سه شـنبه  و  دوشـنبه 
خراسـان  رضـوی،  خراسـان  جنـوب  کرمـان، 
جنوبـی و جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان گرد و 

داد. خـاک رخ خواهـد 

کشتار به بهانه معیشت
 رییــس اداره حیــات وحــش مازنــدران 
ــه  ــار ب ــدگان در فریدونکن گفــت: کشــتار پرن
بهانــه معیشــت حمایــت می شــود امــا 
نمی توانیــم بپذیریــم کــه همــه افــرادی کــه 
ــه  ــن کار ب ــد ای ــد، نیازمن ــن کار را می کنن ای

ــتند.  ــان هس ــوان معیشتش عن
ربیعــی،  کــوروس  مهــر،  گــزارش  بــه 
کل  اداره  وحــش  حیــات  اداره  رییــس 
نشســت  در  مازنــدران  زیســت  محیــط 
»مهمان نــوازی بــا دام و تفنــگ،  واکاوی 
علــل کشــتار پرنــدگان مهاجــر« گفــت: 
تحــت  فریدونکنــار  بین المللــی  تــاالب 
عنــوان بیســت و دومیــن تــاالب ایــران 
ــه  ــال 1382 ب ــر در س ــیون رامس در کنوانس
ــل از این کــه ایــن منطقــه  ثبــت رســید. قب
تحــت عنــوان تــاالب بین المللــی هــم قــرار 
بگیــرد، صیــد و شــکار پرنــدگان آن جــا 

جریــان داشــته اســت. 
مــا در ســال 1380 ایــن منطقه را بــه دالیلی 
ــه  ــا ک ــی دامگاه ه ــه پیرامون ــک منطق ــا ی ب
شــامل 5 هــزار و 427 هکتــار می شــود، 
ــوع  ــدازی ممن ــه تیران ــک منطق ــوان ی به عن

انتخــاب کردیــم. 
البتــه در ایــن منطقــه فقــط تیرانــدازی 
ممنــوع اســت و شــکار ممنــوع نیســت. 
ربیعــی افــزود: برخــالف ســایر مناطقــی کــه 
در کشــور می بینیــد کــه منطقــه تیرانــدازی 
و شــکار ممنــوع داریــم، مــا آن جــا پذیرفتیم 
کــه ایــن دامــگاه داران کــه صاحــب عرصــه 
ــت  ــان در حفاظ ــتند و خودش ــن هس و زمی
ــرداری را  ــک بهره ب ــد، ی ــش دارن ــاالب نق ت
ــند.  ــتند باش ــه ازا داش ــوق ماب ــوان حق به عن
ــه  ــم پروان ــل از آن ه ــان و قب ــان زم از هم
برایشــان  را  مرغابی هــا  شــکار  انتفاعــی 

صــادر می کردیــم.
ــر  ــم از نظ ــه ه ــرد: منطق ــح ک وی تصری
ــه  ــدگان مهاجــری ک ــت پرن ــم جمعی تراک
آن جــا داشــته، هــم گونه هــای کمیــاب و 
ــای  ــل درن ــی مث ــراض بحران در خطــر انق
داشــته،  کــه  زمســتان گذران  ســیبری 
حــد  آخریــن  یعنــی  دارد.  اهمیــت 
درنــای  زمســتانی  مهاجــرت  جنوبــی 
دریــای  جنوبــی  ســاحل  در  ســیبری 
ــک  ــت. ی ــوده اس ــار ب ــزر و فریدونکن خ
ــا  ــال 82 ت ــم از س ــی ه ــروژه بین الملل پ
ــاب  ــس ایج ــده، پ ــرار ش ــا برق 88 آن ج
مدیریــت  یــک  منطقــه  کــه  می کــرد 
ــان و  ــور صاحب ــا حض ــم ب ــارکتی، ه مش
ــت  ــط زیس ــم محی ــه و ه ــکان عرص مال
کــه یــک نــوع حاکمیــت و مدیریــت 
ــه  ــش دارد، در آن منطق ــات وح ــر حی ب

ــود. ــرار ش برق

خبر

افزایش آلودگی هوا از سه شنبه
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می ریی
از  دزفــول  و گردشــگری  دســتی 
مرمــت کاروانســرای بــازار قدیــم 
دزفــول در ســال آینــده خبــر داد. 
ــه ایســنا گفتــه  حجــت هللا آریایــی ب
در ســال گذشــته هشــت پــروژه 
اجرایــی و 2 پــروژه مطالعاتــی در 
ــول  ــای دزف ــت بناه ــوص مرم خص
بــا ســازمان نوســازی و بهینه ســازی 
شهرســتان صــورت گرفتــه اســت کــه 
کاروانســرای بــازار قدیــم دزفــول در 

ــرار دارد. ــت ق اولوی
بخش هــای  خصــوص  در  وی 
اضافــه  ایــن کاروانســرا  مرمتــی 
باقــی  بخش هــای  از  کــه  کــرد 
ــا،  ــد خانه ه ــوان از گنب ــده می ت مان
فضــای گنبــد  و  طــاق  تزیینــات 
کاروانســرا  در  موجــود  نقاشــی  و 
ایــن مــوارد را در  بــرد کــه  نــام 
ــم.  ــرار داده ای ــت ق ــت کار مرم اولوی
همچنیــن  کــه  گفــت  آریایــی 
تــا  گنبدخانه هــا  دیــوار  اجــرای 

پاتاق هــا، عایــق کاری و آجــرکاری 
بــام گنبدهــا، بازســازی اتاق هــای 
موجــود بــر روی هشــتی ها، مرمــت 
ــت  ــی، مرم ــوار بیرون ــاه و دی جان پن
ــایر  ــرقی و س ــع ش ــاه و ضل جان پن
و  بیرونــی  کف ســازی  دیوارهــا، 
ایوانچه هــا،  نــازک کاری  داخلــی، 
و  طراحــی  و  نورپــردازی  اجــرای 
نصــب   در بــرای حجره هــا بــا توجــه 
قدیــم  معمــاری  بافت هــای  بــه 
شهرســتان دزفــول انجــام می شــود. 
بــازار قدیــم یــا بــازار کهنــه دزفــول در 
ــی  ــز خدمات ــن مرک گذشــته مهمتری
ــرار  ــه ق ــه قلع ــاور محل ــول مج دزف

داشــته  اســت.

ــان را  ــتانی فالورج ــتان باس ــان گورس ــار ام ــود اعتب کمب
ــده اســت. بری

چهــار مــاه و هشــت روز از کشــف ایــن گورســتان 
می گــذرد امــا هنــوز مطالعــات باســتان شناســی در آن 
صــورت نگرفتــه، آن هــم در حالــی کــه گفتــه می شــود 
ایــن مجموعــه تاریخــی بزرگ تریــن گورســتان تاریخــی 
کشــف شــده در فــالت مرکــزی ایــران در  طــول پنجــاه 
ســال اخیــر توســط ســازمان میــراث فرهنگــی اســت.

نیاز به 50 میلیون
گــروه  مســوول  علیــان،  علمــدار  کــه  آنطــور 
بــه  اصفهــان  فرهنگــی  میــراث  باستان شناســی 
تســنیم گفتــه بــرای نخســتین مرحلــه مطالعــات 
میلیــون   50 تــا   40 بــه  دســت کم  باستان شناســی 
تومــان نیــاز اســت. او اضافــه کــرده کــه وضعیــت 
گورســتان هنــوز بــه جایــی نرســیده اســت چــون اعتبــار 
ــات  ــری مطالع ــک س ــه ی ــتان ب ــن گورس ــت، ای نیس
اولیــه نیــاز دارد و هم چنیــن بایــد تعییــن حریــم شــود 
همچنیــن بــرای ایجــاد ســایت مــوزه هــم حفاری هــای 
گســترده، بــه طراحــی نیــاز دارد کــه موضــوع پیچیــده ای 
اســت و بایــد بــه مرحلــه اجــرا برســد. در بخــش 
ــی 60  ــوزه حــدود 50 ال ــات و طراحــی ســایت م مطالع

میلیــون تومــان نیــاز دارد.

احتمال آسیب به گورستان
تنهــا  باستان شناســی  مطالعــات  نشــدن  شــروع 
ــوول  ــه مس ــان ک ــتانی فالورج ــتان باس ــکل گورس مش
گــروه باســتان شناســی میــراث فرهنگــی اصفهــان 
آن را »منحصــر به فــرد و خــاص« عنــوان می کنــد، 
نیســت. از آنجایــی کــه اعتبــاری بــرای ایــن گورســتان 
ــرای آن  ــم ب ــی ه ــس نگهبان ــده پ ــه نش ــر گرفت در نظ
ــتانی آن  ــور باس ــب قب ــال تخری ــدارد و احتم ــود ن وج
ــه  ــد ک ــوص می گوی ــن خص ــان در ای ــود دارد. علی وج
نــوع معمــاری آثــار بــه گونــه ای اســت کــه اگــر انســان 
ســراغش نــرود مشــکلی برایــش پیــش نمی آیــد 
توســط   گذشــته  ســال های  تخریب هــا  بیشــترین 
قاچاقچیــان صــورت گرفتــه؛ اگــر بتوانیــم یــک مقــدار 
ــی در  ــورد خاص ــم م ــن کنی ــت را تامی ــای امنی بحث ه

بخــش حفاظتــی پیــش نمی آیــد.

گورستانی با 400 گور سنگی
توســط  امســال  تیــر   14 کــه  گورســتان  ایــن 
بــه  گســتره ای  در  شــد  کشــف  باستان شناســان  
ــش از  ــه و دارای بی ــرار گرفت ــار ق ــاحت 168 هکت مس
400 گورســنگی اســت. بررســی معمــاری ســنگی و 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــن گوره ــفالی ای ــای س یافته ه
احتمــاالً ایــن گورســتان بــزرگ در دوره اشــکانی فعــال 
بــوده اســت. حافــظ کریمیــان، مدیــر اداره میــراث 

فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری شهرســتان 
فالورجــان یــک روز پــس از کشــف ایــن گورســتان گفته 
بــود کــه در صــورت تخصیــص ایــن اعتبــار، اطالعــات و 
ــای  ــاکن در دوره ه ــوام س ــمندی از اق ــای ارزش یافته ه
مختلــف تاریخــی در مناطــق جنوبــی اصفهــان بــه 
ــون تخصیــص  ــاری کــه تاکن دســت خواهــد آمــد. اعتب
نیافتــه و بــزرگ تریــن گورســتان تاریخــی کشــف شــده 
ــا شــده.  ــه حــال خــود ره ــر، ب ــران در 50 ســال اخی ای
ــد کــه  ــان می گوی مســوول گــروه باستان شناســی اصفه
در ایــن مــورد از بخشــداری و یــا فرمانــداری  شهرســتان 
ــاری  ــت اعتب ــه وضعی ــتگی ب ــا بس ــد، ام ــول داده ان ق
ــود در  ــق می ش ــد محق ــب باش ــر مناس ــت دارد، اگ دول

ــل اســت. ــد قب ــن صــورت مانن ــر ای غی

کاروانسرای بازار قدیم دزفول
در نوبت مرمت

سایه زلزله بر سر 
ساختمان های تاریخی

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی: در بازسازی 
بناهای تاریخی به مقاوم سازی توجه نشده است

ــازمان  ــتور کار س ــه در دس ــی اگرچ ــه تاریخ ــاختمان ها و ابنی ــازی س بازس
ــکن و  ــات راه، مس ــز تحقیق ــس مرک ــا ریی ــرار دارد ام ــی ق ــراث فرهنگ می
شهرســازی نســبت بــه بازســازی ســاختمان های تاریخــی بــدون توجــه بــه 

مقاوم ســازی هشــدار می دهــد.
محمــد شــکرچی زاده گفتــه متأســفانه در بازســازی  ســاختمان های تاریخــی 
تاکنــون توجهــی بــه مقاوم ســازی بناهــا نشــده یــا بســیار کــم بــوده، ایــن 
ــران  ــده ای ــام ش ــای انج ــه پیش بینی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس در حال
ــه  ــاالی هفــت ریشــتری را تجرب ــه ب ــار، یــک زلزل حــدودا هــر 10 ســال یکب
ــم  ــد بگویی ــان بای ــای تاریخی م ــود بناه ــرایط موج ــا ش ــا ب ــه م ــد ک می کن
ــر از آن را  ــدرت کمت ــر ق ــت در براب ــی مقاوم ــی توانای ــن ســاختمان ها حت ای
هــم ندارنــد، مســاله ای کــه بایــد هرچــه ســریعتر مــورد توجــه قــرار بگیــرد. 
ــی  ــوع ســاختمان ها خصوصــا بناهای ــن ن ــه متأســفانه ای ــرده ک ــه ک او اضاف
ــح بومــی ســاخته شــده اند  ــا خشــت و مصال ــوده و ب ــد اســکلت ب ــه فاق ک
در برابــر زلزلــه کــه احتمــال وقــوع آن در ایــران بســیار زیــاد اســت توانایــی 
مقاومــت نداشــته و در اســتانداردها و آیین نامــه هــای مــا نیــز لحــاظ 
ــا وزارت راه  ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــکاری س ــتار هم ــده اند. او خواس نش
شــده و گفتــه کارگروهــی مشــخص بــرای بررســی و انجــام تحقیقــات الزم 
ــراث  ــت از می ــت بحــث حفاظ ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــاد شــود. وی ب ــد ایج بای
ــر  ــه در براب ــر زلزل فرهنگــی و تاریخــی در کشــور گفتــه ایــن بناهــا عــالوه ب
ــه هوازدگــی و شــرایط محیطــی نیــز هســتند کــه  خطــرات دیگــری از جمل
ــه و  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــده م ــژه تشــکیل ش ــروه وی ــد توســط کارگ بای

ــود. ــادر ش ــرای آن ص ــی ب ــتورالعمل های نهای دس

پول به گورستان باستانی فالورجان نرسید
بزرگ ترین گورستان تاریخی کشف شده در 50 سال اخیر  به دلیل کمبود 

اعتبار به حال خود رها شده است

ــن  ــرای ای ــاری ب ــه اعتب ــی ک  از آنجای
ــس  ــده پ ــه نش ــر گرفت ــتان در نظ گورس
نگهبانــی هــم بــرای آن وجــود نــدارد و 
ــود  ــتانی آن وج ــور باس ــب قب ــال تخری احتم
دارد. علیــان در ایــن خصــوص می گویــد کــه 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــار ب ــاری آث ــوع معم ن
اگــر انســان ســراغش نــرود مشــکلی برایــش 
تخریب هــا  بیشــترین  نمی آیــد  پیــش 
قاچاقچیــان  توســط   گذشــته  ســال های 
ــدار  ــک مق ــم ی ــر بتوانی ــه؛ اگ ــورت گرفت ص
ــورد  ــم م ــن کنی ــت را تامی ــای امنی بحث ه
خاصــی در بخــش حفاظتــی پیــش نمی آیــد.

کشمکش بر سر ثبت ملی 
ماندن باغ سیب کرج

مدیــرکل  میرچــی،  عبدالناصــر 
میــراث فرهنگــی البــرز گفتــه 
نبایــد بــه صــرف اینکــه بــاغ 
ســیب مهرشــهر کــرج ســاختمان 
یــا بنــا نیســت رونــد ثبــت ملــی کــردن آن را زیــر ســؤال 
بــرد.   برخــی مــی گوینــد چــون بــاغ ســیب ســازه 
ــت  ــود، ثب ــی ش ــا محســوب نم ــاختمانی نیســت و بن س
ملــی آن درســت نبــوده اســت. ایــن خصــوص بایــد گفــت 
ــی  ــاختمانی و بنای ــازه س ــه س ــا ب ــی تنه ــار مل ــت آث ثب
ــراث  ــی و می ــر تاریخــی، طبیع ــر اث ــردد و ه ــی گ ــاز نم ب
ناملموســی کــه از ارزش تاریخــی و معنــوی برخــوردار 

ــی را دارد. ــار مل ــت آث ــت درفهرس ــت ثب ــد قابلی باش

مالک، زیربار مرمت 
هتل قو نمی رود

کارشــناس  محمد پــور،  ســعید 
حقوقــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــا  خوزســتان گفتــه مکاتبه هایــی ب
مالــک هتــل   قــو در اهــواز صــورت 
گرفتــه و قــرار شــده ایــن بنــا را مالــک در اختیــار ســازمان 
ــدد  ــت مج ــس از مرم ــد و پ ــرار ده ــی ق ــراث فرهنگ می
ــان  ــو در زم ــل  ق ــک هت ــرد. مال ــل بگی ــا را تحوی ــن بن ای
انجــام عملیــات بدقولــی  کــرد و متاســفانه همکاری هــای 
الزم را بــا ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای مرمــت انجــام 
باعــث  مالــک  بی توجهی هــای  همیــن  و  نمی دهــد 
می شــود تــا ایــن بنــای ارزشــمند دچــار آســیب های 

ــرود. جــدی شــود و در نهایــت از بیــن ب

طرح نرده کشی 
سی وسه پل رد شد

طاهــری، معــاون میــراث  فرهنگی 
میراث فرهنگــی،  کل  اداره 
گردشــگری  و  صنایع دســتی 
می گویــد:  اصفهــان  اســتان 
ــان،  ــل اصفه ــای سی وســه پ ــرح نرده کشــی در دهانه ه ط
ــون در  توســط کارشناســان میراث فرهنگــی رد شــده و اکن
حــال بررســی های بیشــتر در ایــن زمینــه هســتیم. 
بــه گفتــه  وی، هنــوز طــرح جدیــدی بــه عنــوان جایگزیــن 
بــه  پــل  سی وســه  دهانه هــای  در  چوبــی  نرده هــای 
دســت نیامــده و بایــد بررســی های بیشــتری انجــام 

شــود.

شهرداری ها به حفظ 
ابنیه تاریخی کمک کنند

ــس  ــان، ریی ــر مونس ــی اصغ عل
ســازمان میــراث فرهنگــی صبــح 
تلویزیونــی  برنامــه  در  دیــروز 
حــاال خورشــید گفــت کــه حفــظ 
و حراســت از بناهــای تاریخــی و فرهنگــی کــه جــزو 
فضاهــای شــهری محســوب می شــوند فقــط وظیفــه 
ســازمان میراث فرهنگــی نیســت، در همه جــای دنیــا 
شــهرداری ها نقــش مهمــی در ایــن حــوزه ایفــا می کننــد، 
چراکــه حفــظ ایــن بناهــای تاریخــی بــه ایجــاد اشــتغال 
و درآمــد شــهرها می انجامــد و تمــام شــهر از آن منتفــع 

می شــوند.

نظرخبرخبر مرمت

گمانــه زنــی بــرای تعییــن حریــم تپــه چــال پیرتــاج 
ــه حــدود  ــق ب شهرســتان بیجــار در اســتان کردســتان و متعل
ــی حفاظــت از  ــه زن ــا هــدف گمان ــش ب ــزار ســال پی ــج ه پن
عرصــه و پشــنهاد حریــم ایــن محوطــه ارزشــمند انجــام شــد.
ــی و  ــراث فرهنگ ــی پژوهشــگاه می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرای  ــی ب ــه زن ــت گمان ــریفی، سرپرس ــاز ش ــگری، مهن گردش
تعییــن حریــم تپــه چــال پیرتــاج گفــت کــه ایــن  تپــه 

ــراز  ــا اب ــه هــزاره ســوم پیــش از میــالد اســت. او ب ــق ب متعل
ــر  ــر در اث تاســف از تخریــب ایــن محوطــه در ســال های اخی
ــا  فعالیت هــای کشــاورزی، از کشــیده شــدن کشــت و زرع ت

ــر داد. ــه خب ــای تپ ــه ه دامن
ــوداگران  ــاز س ــر مج ــای غی ــناس کاوش ه ــتان ش ــن باس ای
میــراث فرهنگــی را یکــی دیگــر از عوامــل تخریــب ایــن تپــه 

تاریخــی اعــالم کــرد.

محســن کریمــی، سرپرســت معاونــت میــراث فرهنگــی 
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان مرکــزی گفتــه 50 بنــای تاریخــی ایــن اســتان بــرای 
ــه عملیــات مرمــت  ــی ب ــه آســیب احتمال جلوگیــری از هرگون
اضطــراری نیــاز دارد. بــه گفتــه او منــزل حــاج آقــا محســن، 
ــد  ــیخ محم ــه ش ــژاد، مدرس ــه امیرن ــپهداری، خان ــه س مدرس
ابراهیــم، امامــزاده مشــهدالکوبه، مســجد ســرخ ســاوه، 

ــزاده  ــنجان و امام ــتان س ــجد شبس ــدان، مس ــزاده انج امام
ــه  ــار تاریخــی هســتند کــه ب عبــدهللا گودزرشــماری از ایــن آث
بــه مرمــت و باســازی نیــاز دارنــد. قدمــت تاریخــی ایــن ابنیــه 
ــا دوران  ــال ت ــار از 400 س ــا قاج ــه ت ــه دوره صفوی ــوط ب مرب
معاصــر را شــامل مــی شــود. وی اضافــه کــرده کــه ســازمان 
برنامــه و بودجــه 10 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای مرمــت ابنیــه 

ــرده اســت. ــزی مصــوب ک تاریخــی اســتان مرک

نیاز 50 بنای تاریخی مرکزی به مرمت اضطراری
قدمت این ابنیه مربوط به دوران صفویه تا قاجار است

مدیرکل یونسکو مشخص شد
آدری آزوالی در سی ونهمین کنفرانس عمومی یونسکو با اکثریت آرا، به عنوان مدیرکل 
جدید این سازمان انتخاب شد. او یازدهمین مدیرکل یونسکو و دومین بانویی است 
که تاکنون مدیریت یونسکو را به عهده گرفته است. او متولد سال 1972 است و از 

فوریه 2016 تا می 2017 وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه بوده است.

گمانه زنی برای تعیین حریم تپه چال پیرتاج
این تپه بر اثر کشاورزی و حفاری های غیرمجاز آسیب دیده است
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این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

بهزیســتی  مدیــرکل  حیــدری،  اســدهللا 
لرســتان نیــز دربــاره 31 کمــپ غیرمجــاز 
تــرک اعتیــاد گفــت: برخــی از صاحبــان 
ــرک  ــی ت ــل باطن ــن کمپ هــا علی رغــم می ای
کننــدگان مبتالیــاد بــه اعتیــاد مــواد مخــدر، 
ــه زور می برنــد و تحــت درمــان  افــرادی را ب

آنــان  خانواده هــای  از  و  می دهنــد  قــرار 
ــه  ــن زمین ــاتی در ای ــد. گزارش ــول می گیرن پ
ــه  ــد ارائ ــر الزم باش ــه اگ ــت ک ــود اس موج

خواهــم داد.
ــد:  ــادآور ش ــتان ی ــتی لرس ــرکل بهزیس مدی
ــا  ــاد ی ــا، معت ــن کمپ ه ــان ای ــی صاحب برخ

بهبودیافتــه هســتند و بــدون هیــچ مجــوزی 
ایــن کار را انجــام مــی دهنــد و چــون درآمد 

ــد. ــت می پردازن ــه فعالی ــی دارد ب خوب
ــتان  ــتاندار لرس ــی، اس ــی خادم ــید موس س
مدیــرکل  صحبت هــای  بــه  واکنــش  در 
بــردن  تأکیــد کــرد:  لرســتان  بهزیســتی 
ــه  ــی ب ــل باطن ــم می ــه زور و علی رغ ــراد ب اف

ــت. ــی اس ــارز آدم ربای ــداق ب ــپ مص کم

توسل به زور برای ترک اعتیاد!

جان باختن هفت زائر ایرانی در راه بازگشت از کربا
رسانه های عراقی اعالم کردند که یک خودروی حامل زائران اربعین حسینی در راه 
بازگشت از کربال دچار سانحه شده و هفت زائر ایرانی جان باختند.

پشت پرده ممنوعیت ورود آفرودها
به کویر مرنجاب

طبق این دستور از حضور  خودروهایی که بدون مجوز قصد ورود به این منطقه را دارند جلوگیری می شود

دادسـتان آران و بیـدگل اواسـط هفتـه  
ممنوعیـت  حکـم  درحالـی  گذشـته 
و  دیفرانسـیل  دو  خودروهـای  ورود 
موتورهـای کـراس را به مناطـق کویری 
ایـن شهرسـتان بویـژه مرنجـاب صادر 
کـرد کـه ورود بـه ایـن کویـر در شـش 
بـا  سـومین بار  بـرای  گذشـته،  سـال 
محـدود  و  ممنـوع  دادسـتانی  حکـم 
شـده اسـت. سـال 1390 فیلم هایی از 
مرنجـاب بیـرون آمـد کـه متعاقب آن 
ورود گردشـگران بـه ایـن کویـر محدود 
آژانس هـای  مدتـی  بـرای  و  شـد 
از  را  مرنجـاب  تورهـای  گردشـگری 
برنامه هـای خـود حذف کردنـد، اتفاقی 
تحت الشـعاع  را  منطقـه  اقتصـاد  کـه 
قـرار داد. این دسـتور از شـورای تامین 
نیـروی  از  متشـکل  کـه  شهرسـتان 

انتظامـی، فرمانداری و دادسـتانی آران 
و بیـدگل بـود، بیـرون آمـد.

در  کـه  اصفهـان  اسـتان  دادگسـتری 
بی ارتبـاط  را  حکـم  ایـن  سـال  آن 
را  آن  و مسـوولیت  بـا دسـتگاه قضـا 
متوجـه نیـروی انتظامـی دانسـته بود، 
چهار سـال بعد دسـتور »برخـورد قاطع 
در  مختلـط  تورهـای  و  متخلفـان  بـا 
منطقـه مرنجـاب« را صـادر کـرد. ایـن 
دسـتور بـدون آن کـه سـازمان میـراث 
فرهنگـی و گردشـگری در جریـان قرار 
داده شـود، مسـتقیم به دادسـتان آران 
و بیـدگل ابـالغ شـد. ایـن دومین بـار 
بـود کـه ورود به مرنجاب محدود شـد.

ریـدون  نوشـته  ایسـنا  کـه  طـور  ان 
الهیـاری - مدیـرکل میـراث فرهنگـی 
آن   - اصفهـان  اسـتان  و گردشـگری 
زمـان بـرای ایسـنا تعریـف کـرد که در 
و  فیلم هـا   94 سـال  محـرم  هشـتم 
عکس هایـی از کویـر مرنجـاب منتشـر 

شـد کـه عـده ای را خشـمگین کـرد و 
قـرار بـود مقابـل خانه امـام جمعه آران 
و بیـدگل تجمـع کننـد، بـا فرمانـدار آن 
شهرسـتان صحبـت شـد کـه شـرایط را 
مدیریـت کنـد، پـس از ایـن صحبت ها 
فکـر می کردیـم مشـکل حل شـده، اما 
بـا حکـم دادگسـتری اصفهـان مواجـه 
شهرسـتان  بـه  مسـتقیم  کـه  شـدیم 

بود. ابـالغ شـده 
ممنوعیـت و محدودیـت ورود بـه کویر 
میانجی گـری  بـا  سـال  آن  مرنجـاب 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان 
دادسـتان  امـا  شـد،  حـل  اصفهـان 
در  کـه  بـود  کـرده  تهدیـد  اصفهـان 
منطقـه  نشـدن  سـاماندهی  صـورت 
بسـته  بـرای  مرنجـاب،  گردشـگری 
مصوبـه  منتظـر  منطقـه  ایـن  شـدن 
بـه وظیفـه  و  بـود  نخواهـد  قانونـی  و 

خواهـد کـرد. عمـل  خـود  شـرعی 
حـاال بعد از گذشـت دو سـال از اعمال 

بـرای  محدودیـت  و  ممنوعیـت 
بویـژه  اصفهـان  کویرهـای  بـه  ورود 
مرنجـاب، بـه بهانه هایـی که به اسـتناد 
گزارش هـای دادسـتان ناشـی از رفتـار 
ناهنجـار و نامتعـارف برخـی مسـافران 
بـود، اکنـون عامـل دیگری دسـت مایه 
حکـم تازه دادسـتان شهرسـتان آران و 

بیـدگل شـده اسـت.
معـاون  یارمحمدیـان  محسـن 
گردشـگری اسـتان اصفهـان - دربـاره 
حکـم تـازه دادسـتانی شهرسـتان آران 
آبان مـاه   16 سه شـنبه  کـه  بیـدگل  و 
خودروهـا  ورود  آن  پیـرو  و  صـادر 
بـه  سـنگین  موتورسـیکلت های  و 
جملـه  از  شهرسـتان  ایـن  کویرهـای 
چـاه  یخـاب،  سـیازگه،  ابوزیدآبـاد، 
شـد،  ممنـوع  مرنجـاب  عـروس، 
هنـوز  مناطـق  ایـن  ایسـنا گفـت:  بـه 
حـد  در  زیرسـاخت هایی  و  امکانـات 
وارد  آن هـا  بـه  وسـعت جمعیتـی کـه 
می شـود، ندارنـد. متاسـفانه پیـش از 
آن کـه مدیریـت و بخش هـای دولتـی 
و گردشـگری  فرهنگـی  میـراث  مثـل 
شـوند، گردشـگران  مناطـق  ایـن  وارد 
بـرای  بودنـد،  یافتـه  را  کویرهـا  ایـن 

همیـن هـم سـامان دهی آن ها سـخت 
اسـت. شـده 

او با اشـاره بـه وضعیت کویـر مرنجاب 
عجیـن  حاشـیه  بـا  سال هاسـت  کـه 
شـده، اظهـار کـرد: بیراهه هـا و راه های 
ورود بـه ایـن منطقـه بسـیار اسـت و 
مـا در ایـن سـال ها فقـط توانسـته ایم 
را  آن  اصلـی  ورودی هـای  از  یکـی 
سـاماندهی کنیم. بیشـتر آفرودسوارها 
از ایـن بیراهه هـا و سـایر  ورودی های 
و  می شـوند  وارد  مرنجـاب  بـه 
شـده،  سـخت  واقعـا  آن هـا  کنتـرل 
تخریب هایـی کـه ایـن چنـد سـال نیز 
بـه گیاهـان منطقـه وارد شـده، قابـل 

جبـران نبـوده اسـت.
منطقـه ی  هـر  این کـه  بیـان  بـا  وی 
دارد،  تحمـل  ظرفیـت  گردشـگری 
از  بیـش  گذشـته  هفتـه  دو  افـزود:  
700 دسـتگاه خودروی دو دیفرانسـیل 
مرنجـاب  وارد  روز  یـک  در  همزمـان 
شـدند کـه اعتراض هـای زیـادی را بـه 
همـراه داشـت و  بـه صـدور حکمـی از 
سـوی دادسـتان منجـر شـد کـه ورود 
ایـن خودروهـا را بـه مرنجـاب ممنـوع 
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــگری اداره می ــاون گردش مع
ــا  ــزود: م ــان اف ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش دس
ــودرو  ــتگاه( خ ــم )۷۵0 دس ــن حج ــه ای ــم ک موافقی
بــه منطقــه وارد نشــود، ولــی بــا ممنوعیــت کامــل هــم 
ــه  ــرای هــر منطق ــم ب موافــق نیســیتم ، چــون معتقدی
بایــد ظرفیت ســنجی و متناســب بــا آن عمــل کــرد، این 
موضــوع را هــم از طریــق دادســتان پیگیــری کــردم و 
چنــد بــار تمــاس تلفنــی گرفتــم، امــا ایشــان پاســخی 
ــاب از  ــوولیت مرنج ــه مس ــان این ک ــا بی ــد! ی ب ندادن
دو ســال پیــش بــه فرمانــداری آران و بیــدگل واگــذار 
ــه  ــیدگی ب ــوول رس ــدار مس ــرد: فرمان ــار ک ــده اظه ش
ــه ایشــان  ــاق ب ــن اتف ــس از ای ــه اســت، پ ــن منطق ای
هــم گفتیــم نبایــد بــه شــرایطی می رســیدیم کــه اداره 

ــع طبیعــی شــاکی شــوند. ــط زیســت و مناب محی

ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتاندار لرس ــی، اس خادم
تأکیــد کــرد:  غیرمجــاز،  اعتیــاد  تــرک  مراکــز 
ــازمان  ــوند و س ــاماندهی ش ــد س ــز بای ــن مراک ای
ــان مراکــز فرصــت  ــه صاحب ــاه ب ــک م بهزیســتی ی
ــن  ــدف ای ــد. ه ــدام کنن ــوز اق ــرای مج ــا ب ــد ت ده
نیســت کــه چنیــن مراکــزی تعطیــل شــوند و بایــد 
ــز  ــاد مراک ــای الزم و ایج ــدور مجوزه ــرای ص راه ب

ــود. ــاز ش ــد ب جدی

مدیرحفاظــت و بهــره بــرداری منابــع 
شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی 
گفــت: منابــع آب زیرزمینــی اســتان مرکــزی 
ســاالنه 235میلیــون مترمکعــب کاهــش 
ــه ســبب  ــد کــه بخــش عمــده آن ب مــی یاب
ــاز  ــای غیرمج ــاه ه ــه چ ــی روی ــت ب برداش
اســت.  رحمــان کریمــی اظهــار داشــت: 
ــون 127 حلقــه چــاه غیرمجــاز  امســال تاکن
ــدود  ــر و مس ــزی پ ــتان مرک ــال در اس امس
شــده کــه حــدود هفــت میلیــون متــر مکعب 
آب بــا انســداد چــاه هــای غیرمجــاز در ســال 

جاری صرفه جویی می شود.
 راه انــدازی نیــروگاه بــرق - آبــی بــا 
آب  انتقــال  خــط  از  اســتفاده 
ســتاد  در  کــه  بــود  موضوعــی  طالقــان 
ــی  ــرح و بررس ــتان مط ــی اس اقتصادمقاومت
شــد.  زهــرا عربشــاهی رییــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه اســتان البــرز عصر شــنبه در 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان کــه در 
ــزار  ــتانداری برگ ــت اس ــهدای دول ــالن ش س
شــد، بــا بیــان اینکــه تعــداد کل پــروژه هــای 
واگــذار شــده بــه بخــش خصوصــی 101 
پــروژه اســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر  و 
ــک  ــروژه تمل ــدود 104 پ ــاری ح ــال ج در س
قابلیــت واگــذاری بــه بخــش خصوصــی 
ــون 17  ــا کن وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ت
ــذار شــده  ــه بخــش خصوصــی واگ ــروژه ب پ

است.
مجلــس  در  پلدختــر  نماینــده   
بــا  گفــت:  اســالمی  شــورای 
اعتبــارات،  قطره چکانــی  تخصیــص 
انجــام  بــه  نیمه تمــام  پروژه هــای 
نمی رســند. ســید حمیدرضــا کاظمــی اظهــار 
ــام ایســتگاه  ــه تم ــروژه نیم ــرد: هشــت پ ک
پمپــاژ در شهرســتان پلدختــر وجــود دارد کــه 
ــور  ــا هن ــدند ام ــروع ش ــت ش ــال اس 14 س

هیچ کدام به نتیجه نرسیدند.
 معــاون غــذا و داروی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی لرســتان گفــت: 
برچســب  فاقــد  وارداتــی کــه  کاالهــای 
ــد وزارت بهداشــت  ــورد تایی ــوده م ــت ب اصال
ــرد:  ــار ک ــپهوند اظه ــا س ــر رض ــت. دکت نیس
برخــی از فراورده هــای آرایشــی و بهداشــتی 
غیرمجــاز و قاچــاق در بــازار وجــود دارد کــه از 
مبــادی غیرقانونــی وارد کشــور می شــوند. 
ــی از  ــچ اطالعات ــه هی ــت ک ــن در حالیس ای
شــرایط تولیــد، نگهــداری و محــل ایــن مــواد 

در دست نداریم.
و  انتظامــی سیســتان  فرمانــده   
بلوچســتان از انهــدام یــک بانــد 
مســلح مــواد مخــدر و کشــف یک تــن و 500 
ــج  ــی و دســتگیری پن ــواد افیون ــرم م کیلوگ
قاچاقچــی در یــک درگیــری مســلحانه خبــر 

داد.

گزیده ها

خرمای استعمران خوزستان 
ثبت جغرافیایی شد

، معــدن و تجــارت  رییــس ســازمان صنعــت 
خوزســتان گفــت: خرمــای اســتعمران کــه بــا 
نام هــای ســمبرون، ســمبارون و ســعمران نیــز 
ــی  ــت جغرافیای شــناخته می شــود دارای نشــان ثب

ــد. ش
نــورهللا حســن زاده  اظهــار کــرد: خرمای اســتعمران اســتان خوزســتان از ســوی 
دفتــر حمایــت از مالکیــن صنعتی معاونــت آمــوزش، پژوهش و فنــاوری وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه ثبــت نشــان جغرافیایــی رســیده اســت کــه ایــن 
ــز شــدن از محصــوالت  ــوی، متمای ــت معن ــوق مالکی ــظ حق ــر موجــب حف ام
ــدگان و  ــرای تولیدکنن ــده ب ــاد ش ــزوده ایج ــدی از ارزش اف ــابه و بهره من مش
تشــکل های ذیربــط خواهــد شــد.وی افزود: نشــان جغرافیایی نشــانه ای اســت 
کــه بــر روی کاالهایــی کــه دارای یــک منطقــه جغرافیایــی خاص بــوده و کیفیت 
ــا از  ــی اســت، نصــب می شــود ت ــه جغرافیای و شــهرت آن بواســطه آن منطق

ســایر محصــوالت مشــابه متمایــز شــود.

29 میلیون کارت هوشمند ملی 
صادر شد

ــان اینکــه  ــا بی رییــس ســازمان ثبــت احــوال ب
ملــی  هوشــمند  کارت  میلیــون   29 تاکنــون 
بــرای افــراد واجــد شــرایط صــادر شــده اســت، 
افــزود: از 29 میلیــون کارت هوشــمند ملــی 
صــادر شــده تاکنــون 27 میلیــون نفــر کارت خــود را تحویــل گرفتــه انــد 
ــد درخشــان  ــن هســتند. حمی ــل گرفت ــز در حــال تحوی ــا نی ــی آنه و باق
ــی فضــای  ــر شــورای عال ــا دبی ــا روز یکشــنبه در نشســت مشــترک ب نی
ــی از  ــروژه صــدور کارت هوشــمند مل ــه پ ــان اینک ــا بی مجــازی کشــور ب
ابتــدای ســال 1396 مــورد اســتقبال جــدی مــردم قــرار گرفــت، اظهــار 
ــت  ــد دریاف ــور واج ــال در کش ــاالی 15 س ــر ب ــون نف ــت: 64 میلی داش
ــراد  ــن اف ــی از ای ــرای نیم ــون ب ــه تاکن ــی هســتند ک کارت هوشــمند مل
کارت صــادر شــده اســت. درخشــان نیــا اضافــه کــرد: در ســال 97 ایــن 
کارت هــا فاقــد اعتبــار خواهنــد بــود، از مــردم مــی خواهیــم کــه بــرای 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــی خ ــن کارت هوشــمند مل گرفت

خبرخبرخوزستان
دبیرسـتاد  معـاون 
گفـت:  بشـر  حقـوق 
ایجـاد هماهنگـی بیـن 
کارشناسـان  و  قضـات 
در برداشـت از اصطالحاتـی کـه در مـاده 91 قانـون 
مجـازات اسـالمی دربـاره کمال عقل مجرمـان زیر 
18 سـال مـورد بیـان مقنـن قـرار گرفتـه اسـت، 
مـی توانـد بـه اجـرای صحیح مـاده مذکـور کمک 
کنـد. احمـد شـجاعی رییـس سـازمان پزشـکی 
قانونـی کشـور در جلسـه ای بـا حضور کارشناسـان 
پزشـکی قانونـی و برخـی از کارکنـان سـتاد حقوق 
بشـر ، قضـات و حقوقدانـان و صاحبنظـران کـه در 
سـاختمان مرکـزی سـازمان پزشـکی قانونـی بـه 
منظـور ایجـاد هماهنگـی در اجرای مـاده 91 قانون 
مجـازات اسـالمی برگزار شـد، دراین بـاره اظهارکرد: 

تشـخیص رشـد و کمـال عقـل در مجرمیـن کمتر 
از 18 سـال موضوعـی مهـم و پیچیـده اسـت و 
تعاریـف مبنـای فقهـی و حقوقـی دارد کـه پـس 
از روشـن شـدن آنهـا نوبـت علـم پزشـکی قانونـی 
اسـت کـه نظـر بدهـد. خسـرو حکیمـی معـاون 
دبیـر سـتاد حقـوق بشـر و مشـاور رییـس قـوه 
قضاییـه هـم دراین جلسـه گفت: مسـائل قضایی 
و راه حـل هـای مختلـف در جهت انجام دادرسـی 
عادالنـه واجـد اهمیت اسـت، نـگاه به هـر موضوع 
قضایـی، از دیـدگاه بیننده آن بـا توجه به تخصص 
و شـرح وظایـف و تعهـد شـغلی وی قابـل توجـه 
اسـت. ایجـاد هماهنگی بین قضات و کارشناسـان 
در برداشـت از اصطالحاتـی کـه در مـاده 91 قانـون 
مجازات اسـالمی مورد بیان مقنـن قرار گرفته، می 
توانـد بـه اجـرای صحیـح مـاده مذکور کمـک کند.

واکاوی قانون مجازات اسامی درباره کمال 
عقلی مجرمان زیر 18 سال
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آگهی مزایده مال غیرمنقول 
پرونده اجرائی کاسه 

9400۵66
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهـن منصـور ترابـی زاده 
نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود در مهلـت تعیین 
شـده اقدام ننمـوده اند لذا در اجرای مقـررات ماده 
واحـده قانـون اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانـون 
ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنـا بـه درخواسـت 
بسـتانکار ششـدانگ پـالک شـماره 1808 فرعی از 
8 اصلـی واقـع در بخش 4 کرمـان به آدرس کرمان 
بلـوار بوعلـی بوعلی 9 غربی 2 که سـند مالکیت آن 
در صفحـه 524 دفتـر 231 امـالک ثبـت و صـادر 
شـده اسـت با حدود اربعه : شـماال ، شـماال در دو 
قسـمت ، اول دیوار و پنجره اسـت بطـول )83/6( 
شـش متر و هشـتاد و سـه سـانمتیمتر به فضای 
معبـر مجـاور دوم نرده ایسـت بطـول )70/4( چهار 
متـر و هفتـاد سـانتیمتر بـه فضـای معبر مجـاور، 
شـرقا: دیواریسـت بطـول )55/8( هشـت متـرو 
پنجـاه و پنـج سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجاور 
شـماره 1022 فرعـی ، جنوبًا: در هشـت قسـمت که 
قسـمتهای دوم و پنجـم و هفتـم آن غربـی اسـت 
اول دیواریسـت بطول )63/3( سـه متر و شـصت 
و سـه سـانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم 
دیواریسـت بطول )37/0( سـی و هفت سانتیمتر 
بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی سـوم درب و دیوار 
اسـت بطـول )18/1( یـک متر و هجده سـانتیمتر 
بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی چهـار دیواریسـت 
بـه  سـانتیمتر  شـصت   )60/0( بطـول  مشـترک 
آپارتمان قطعه 2 پنجم دیواریسـت مشـترک بطول 
)02/1( یـک متـر و دو سـانتیمتر به آپارتمان قطعه 
2 ششـم دیواریسـت مشـترک بطول )89/1( یک 
متـر و هشـتاد و نه سـانتیمتر به آپارتمـان قطعه 2 
هفتم دیواریسـت مشـترک بطول )60/0 ( شـصت 
سـانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 هشـتم دیواریسـت 
هشـت  و  متـر  )08/6(شـش  بطـول  مشـترک 
سـانتیمتر به آپارتمان قطعه 2، غربًا: در دو قسـمت 
اول دیـوار و پنجره اسـت بطـول )40/4( چهار متر و 
چهـل سـانتیمتر به فضای معبـر مجـاور دوم دیوار 
و پنجـره اسـت بطـول )00/3( سـه متر بـه فضای 

معبـر مجـاور * حـدود پارکینگ قطعه 6 : شـماال : 
مرزیسـت بطـول )40/2( دو مترو چهل سـانتیمتر 
بـه محوطـه پارکینـگ، شـرقا: دیواریسـت بطـول 
)80/4( چهـار متـر و هشـتاد سـانتیمتر بـه ملـک 
مجاور شـماره 1022 فرعی از شـماره 8 اصلی، جنوبًا 
: مرزیست بطول )40/2( دو متر و چهل سانتیمتر 
بطـول  مرزیسـت  غربـًا:  پارکینـگ،  محوطـه  بـه 
)80/4( چهار متر و هشـتاد سـانتیمتر به پارکینگ 
قطعـه 07 کـه بـر طبـق نظریـه کارشـناس رسـمی 
حـدود اربعـه فعلی ملـک با سـند مالکیت تطبیق 
مینمایـد . عرصـه ملک طلق اسـت. طبـق پایانکار 
صـادره شـهرداری منطقه دو بـه شـماره 91005649 
مـورخ 1391/06/04 )پایانـکار جهـت کار مجتمع (، 
آپارتمـان مذکـور دارای کاربـری مسـکونی بـوده بـه 
مسـاحت اعیان 97/78 متر مربع با حق اسـتفاده 
از پارکینگ شـماره 6 به مسـاحت های 11/52 متر 
مربـع ، بـا حـق اسـتفاده از قـدر السـهم از عرصه و 
سـایر مشـارعت و مشـارکت بر طبق قانـون تملک 
آپارتمانها آیین نامه اجرایی آن، بنا و مستحدثات : 
ملـک مـورد ارزیابی دارای بنـای مجتمع پنج طبقه 
واقـع در شـمال طبقـه اول بـه مسـاحت 97/78 
مترمربع میباشـد. مشخصات ساختمان: 1- نقشه 
بنا مطابق اصول فنی میباشـد اسـکلت سـاختمان 
بتـن آرمـه ، نوع سـقف هـا تیرچـه بلـوک و رو کار 
بنـا سـفال اسـت، کیفیـت مصالـح مصرفـی عالی 
میباشـد. بنا شـمالی جنوبی اسـت. عایق کاری بنا 
از لحـاظ رطوبت کامل میباشـد. عمـر تقریبی بنا 4 
سـال میباشـد عمر مفید بنا حدود 36 سال پیش 
بینی میشـود. سیستم گرمایشـی پکیج، سیستم 
سرمایشـی کولرآبی میباشد. کاربرد ملک مسکونی 
بنـا : عیـب خاصـی  اسـت. معایـب مشـهود در 
مشـاهده نگردید. سـایر عواملی که در ارزش ملک 
موثر میباشـد شـامل تجهیـزات داخلـی و خارجی 
)نمـای بیرونـی( ملـک و سـایر مـوارد در ملـک 
بشـرح ذیـل اسـت )نمـای سـفال ، انـدود داخـل 
گچ و رنگ، کف سـرامیک، آشـپزخانه و سـرویس 
دارای کاشـی و سـرامیک و شـیر آالت کرومه درجه 
 UPVCپنجـره هـا و  یـک، کابینـت MDF، درب 
دو جـداره، آیفـون تصویـری و درب ضـد سـرقت 
میباشـد( ملـک مذکـور دارای یـک انشـعاب بـرق 

تک فاز 25 آمپر به شـماره کنتـور 12179753، یک 
انشـعاب آب، ½ اینـچ مشـترک و یـک انشـعاب 
گاز G6  بـه شـماره کنتـور 6026386216 میباشـد. 
ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکر 
بـه شـرح زیـر تعییـن میشـود.1- ارزش 97/78 
مترمربـع عرصـه و اعیـان آپارتمـان مذکـور بـه قرار 
هـر متر مربع 18/000/000 مبلـغ 1/760/040/000 ریال 
بـرآورد میگـردد. 2- ارزش 11/52 متـر مربع اعیان 
انبـاری و پارکینـگ آپارتمـان مذکور به قـرار هر متر 
مربـع 12/000/000 ریال ، مبلـغ 138/240/000 برآورد 
میگردد.3- ارزش مشـاعات و انشـعابات ذکر شده 
مبلـغ 41/720/000 ریال بـرآورد میگردد. با امتیازاب 
، بـرق ،گاز، تلفـن و ملـک اقـای منصور ترابـی زاده 
طبـق سـند رهنـی شـماره 28858- 91/12/20 و 
30640-92/6/7 دفترخانـه شـماره 90 کرمـان در 
رهن بانک کارآفرین واقع میباشـد از سـاعت 9 الی 
12 ظهـر روز دوشـنبه مورخـه 96/9/13 اداره اجرای 
اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلع شـمالی پارک 
نشـاط از طریـق مزایده بفـروش میرسـد و مزایده 
از مبلـغ پایـه کارشناسـی 1/940/000/000 ریال ) یک 
میلیـارد و نهصـد و چهـل هـزار ریـال( کـه قطعـی 
گردیـده اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد فـروش کال« نقـدی اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط 
بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مورد مزایـده از 
ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیز بدهـی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده 
یـا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایده اسـت ضمن 
آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صورت وجـود مازاد 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محل 
مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد ضمنـا« 
چنانچـه روزمزایده با تعطیل رسـمی مصادف گردد 
روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد 
طالبیـن مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر 
در سـاعات اداری بـه اداره اجـرای اسـناد رسـمی 
کرمـان مراجعـه نمایند. م الف 804   تاریخ انتشـار 
:96/8/22  سـیدرضا انصاری – رییس اداره اجرای 

اسـناد رسـمی کرمان

آگهی    رای   افراز 
واسـناد  ثبـت  اداره  طریـق  از  چـون 
وامـالک منطقـه دو شهرسـتان کرمان 
 –  96/1102/6765 شـماره  افـراز  رای 
96/8/9 نسـبت بـه پـالک صفر فرعـی از 61 اصلی 
بخـش 6 کرمـان صادر گردیده ومتقاضـی افراز قادر 
بـه نشـانی وآدرس سـایر مالکیـن مشـاعی نمـی 
باشـد بدینوسـیله رای مزبـور در یـک نوبـت آگهـی 
تـا چنانچـه مالکیـن مشـاعی دیگـر یـا اشـخاص 
حقیقـی یـا حقوقـی برملـک مزبـور وقطعـه مـورد 
افـراز حقـی را بـرای خـود قائـل می باشـند مطابق 
مقـررات از تاریـخ انتشـار این آگهی ظـرف مدت ده 
روز اعتراض خود را از طریق دادگسـتری شهرسـتان 
کرمـان اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مهلت 
یـاد شـده رای افـراز قطعـی وسـند مالکیـت مفروز 
آن طبـق مقـررات بنـام متقاضـی صـادر خواهـد 
شـد .  »  رای افـراز  « نظربـه اینکـه خانـم فـروغ 
از   -سـهم  مالـک 7508  منصـوری     السـادات 
96000سـهم ششـدانگ پـالک 0 فرعـی از 61 اصلی  
بموجـب درخواسـت وارده بشـماره  1102/33800 – 
95/12/15     تقاضـای افـراز سـهام مشـاعی خود را 
باسـتناد قانون افراز وفروش امالک مشـاع را نموده 
انـد چون اسـناد مالکیت مشـاعی پـالک مزبوربنام 
مالکیـن صـادر وتسـلیم گردیـده وعملیـات ثبتـی 
ملـک مزبـور باتمـام رسـیده اسـت . پـس از طـی 
مراحـل مقدماتی واینکه بوسـیله آگهـی به مالکین 
مشـاعی وقـت بازدیـد از محل اعالم شـده که آگهی 
مزبـور در هفته نامه شـماره 699 مورخـه 95/12/24 
صبـح کرمـان منتشـر شـده .پرونـده بـه نماینـده 
ونقشـه بـردار ارجـاع گردیـده . لـذا ابتـدا وضعیـت 
ثبتـی وحـدودات اربعـه سـپس  اقدامـات صـورت 
گرفتـه ونهایتـا« حدود ومشـخصات قطعـه افرازی 
وحـدودات باقیمانـده قیـد مـی گـردد . کـه نوسـط 
نامبـردگان اقدامـات ومراحل مقدماتی افـراز انجام 
در رابطـه با موضـوع افراز در اجرای مـاده 154 قانون 
ثبت بموجب نامه شماره 1102/384 – 96/1/24  از 
مدیریـت جهاد کشـاورزی اسـتعالم ونقشـه قطعه 
افـرازی کـه روی کل نقشـه ملـک ترسـیم شـده به 
اداره مزبـور ارسـال .شـده در پاسـخ مدیریـت جهاد 
کشـاورزی  بـا تاییـد نقشـه افـرازی که مممهـور به 

مهر می باشـد بموجب نامه شـماره 21/1/96/3035 
– 96/7/19  اعالم نموده اسـت باسـتناد نامه شماره 
96/53075 – 96/7/17 مدیریـت امـور اراضـی   که 
اعـالم نمـوده ملـک مزبور بصـورت کاربـری باغ می 
باشـد وبـا توجـه به تعهـد مالک متقاضـی مبنی بر 
اینکـه قطعـه افـرازی بایسـتی بصـورت کشـاورزی 
حفـظ گـردد . افراز قطعه مشـخص شـده در نقشـه 
ارسـالی را کـه ممهـور بـه مهـر ایـن مدیریـت مـی 
باشـد بالمانـع اعـالم نمـوده اسـت .از طرفـی چون 
پـالک مزبـور از طریـق شـعبه هشـتم بازپرسـی 
کرمـان بـه مبلغ پنج ملیلرد ریـل واز طریق معاونت 
محتـرم قضائـی محاکم عمومی وحقوقـی به مبلغ  
1905933916 ریـال بازداشـت بـوده لـذا بـا مراجـع 
مربوطه مکاتبه ودر پاسـخ  معاونت محترم قضائی 
محاکـم عمومـی وحقوقـی بموجـب نامـه شـماره  
1396021000581458 – 96/7/30 صراحتـا« اعـالم 
نمـوده کـه افـراز سـهم متقاضـی از نظـر آن دادگاه 
بالمانـع و شـعبه 7 کیفـری 2 کرمـان نیـز بموجـب 
نامه شـماره 9610113412200344 – 96/7/30 اعالم 
نمـوده بـا توجـه بـه اینکـه مالکیـت خانـم زینـب 
حسـین شـاهی در قبـال آزادی  محمـد حسـین 
شـاهی در قبـال پنـج میلیارد ریـال بازداشـت بوده 
وچـون در نهایـت حکـم بـر برائـت نامبـرده صـادر 
شـده وقطعیـت یافتـه پرونـده بایگانـی شـده کـه 
تلویحـا« بـا افـراز موافقـت ویـا مخالفتـی بـا افـراز 
صورت نگرفته اسـت ..توسـط نماینده ونقشـه بردار  
آخریـن پـالک فرعـی از 61 اصلـی )  پـالک 25 
فرعـی از 61 اصلـی ( را از طریـق بایگانـی جهت آن 
منظـور وحـدود قطعه افـرازی به این شـرح تعریف 
مـی گـردد .ششـدانگ یـک قطعـه زمین کـه قبال« 
بصـورت بـاغ بـوده پـالک شـماره 25 فرعـی از 61 
اصلـی مجـزای شـده از پـالک 0 فرعـی از 61 اصلی 
بخـش 6 کرمـان بمسـاحت  48483/2  مترمربـع 
شـماال« بطـول 319 متـر دیواریسـت بـه باقیمانده 
پـالک 61 شـرقا« بطـول 158 متـر دیواریسـت بـه 
اراضـی پـالک 71 اصلـی جنوبـا« بطـول 293 متـر 
بطـول  اول  غربـا«   61 باقیمانـده  بـه  دیواریسـت 
119 دوم بطبصـورت شکسـته بطـول 14 متـر درب 
ودیواریسـت بـه جاده جوپـاری . با افـراز این قطعه  
بلحاظ اینکه قطعه مزبور که طبق نقشـه در قسـمت 

شـمالی واقـع شـده کـه موجـب قطـع مجـاورت 
باقیمانـده در دو قسـمت جنوبـی وشـمالی مـی 
گردد .لذا باقیمانده در دو قسـمت شـمالی وجنوبی 
مطابـق نقشـه افرازیوصورت جلسـه افـرازی به این 
نحـو تعریـف شـده . الـف – حـدود قطعه شـمالی 
پـالک 26 فرعـی از 61 اصلـی بمسـاحت 130851  
مترمربـع شـماال« بطـول 300 متـر مرزیسـت بـه 
پالک 71 اصلی شـرقا« بطول 338 متر مرزیسـت 
بـه پـالک 2 فرعـی از 61 اصلـی جنوبا« بطـول 319 
متـر بدیـوار قطعه افرازی پـالک 25 فرعی غربا« در 
دو قسـمت کـه قسـمت دوم بصـورت مورب اسـت 
بطولهـای 232 متـر و250 متـر مرزیسـت بـه جاده 
جوپـار – کرمـان قدیـم .ب- حـدود قطعـه جنوبـی 
پالک 27 فرعی از 61 اصلی بمسـاحت  489215/8  
مترمربع محدود اسـت شـماال« در پنج قسـمت که 
قسـمتهای دوم وسـوم وچهـارم شـرقی اسـت اول 
بطـول 293 متـر بدیـوار قطعـه افـرازی پـالک 25 
فرعـی  دوم بطـول 204 متـر مرزیسـت بـه پالک 2 
فرعـی از 61 اصلـی سـوم بطول 170 متر مرزیسـت 
بـه پـالک 71 اصلـی  چهـارم بطـول 30 متـر پنجم 
بطـول 283 متـر مرزیسـت بـه پـالک 3 فرعـی از 

61 اصلـی .
شـرقا«  در شـش قسـمت که قسـمتهای سـوم و 
پنجـم آن شـمالی قسـمت دوم آن جنوبـی اسـت 
. اول مرزیسـت بطـول )00 / 495( چهارصـد ونـود 
وپنـج متـر بـه شـماره سـه فرعـی از شـصت ویک 
اصلـی دوم مرزیسـت بطـول )00 / 160( یکصـد 
وشـصت متر به شـماره سـه فرعی از شـصت ویک 
اصلـی سـوم مرزیسـت بطـول )00 / 30( سـی متر 
به شـماره سـه فرعی از شـصت ویک اصلی چهارم 
مرزیسـت بطـول )00 / 100( یکصـد متـر به شـماره 
سـه فرعی از شـصت ویک اصلی پنجم مرزیسـت 
بطـول )00 / 35( سـی وپنـج متـر بـه شـماره سـه 
فرعـی از شـصت ویـک اصلـی ششـم مرزیسـت 
بـه  متـر  وشـصت  سـیصد   )360  /  00( بطـول 
شـماره سـه فرعـی از شـصت ویک اصلـی. جنوبا« 
مرزیسـت بطول )00 / 350( سـیصد وپنجاه متر به 

شـماره سـه فرعـی از شـصت ویـک اصلی
غربـا« در دو قسـمت اول درب و دیـوار بطـول )00 / 
910( نهصـد وده متـر به جـاده جدید کرمـان جوپار 

دوم مرزیسـت بطـول 679  متـر بـه جـاده کرمـان 
جوپـار .توضیـح اینکـه ملـک مزبـور قبـال« بصورت 
عـادی بیـن مالکین تقسـیم شـده وقطعـه منظور 
شـده جهـت متقاضـی افـراز منطبـق بـا تقسـیم 
صـورت گرفتـه مـی باشـد .و در محـل ایـن قطعـه 
مفـروز وتوسـط متقاضـی حصـار کشـی ومحصـور 
شـده است ضمنا« سـهم متقاضی به نسبت سهام 
وی 52286/18 مترمربـع  مـی باشـد امـا چـون 
قطعـه مزبـور در قسـمت مناسـبی واقع شـده که از 
لحـاظ محـل نسـبت بـه بقیـه مرغوبیت بیشـتری 
دارد لـذا سـهم متقاضـی 48483/2  مترمربـع در 
نظـر گرفتـه شـده . چـون توسـط نماینـده ونقشـه 
بـردار گواهـی شـده  کـه قطعـه افـرازی وقطعـات  
باقیمانده هر سـه  داخل در محدوده سـند مالکیت 
اولیـه پـالک 0 فرعـی  از 61 واقع شـده تجـاوزی به 
مجاوریـن صـورت نگرفتـه .لـذا رای بـر افراز سـهام 
مشـاعی خانـم فـروغ السـادات منصـوری  بشـرح 

فـوق صادرمـی گردد 
امـور اداری مکلـف اسـت تـا رای مزبـور را بوسـیله 
انتشـار در یکـی از روزنـا مـه هـای کثیراالنتشـار 
کشـوری ویکـی از روزنامـه هـای محلـی بـه اطالع 
مالکیـن مشـاعی دیگـر وکسـانیکه مدعـی حقـی 
بـرای خـود مـی باشـند  برسـاند واعـالم میـدارد 
کسـانیکه بـرای خـود خقـی را قائـل هسـتند مـی 
روز  ده  بـه مـدت  آگهـی  انتشـار  تـارخ  از  تواننـد 
اعتـراض خـود را از طریـق دادگاه اعـالم نماینـد . 
ضمنا« چون باقیمانده به دو قسـمت شـده وپالک 
فرعـی آن تغییـر نمـوده اسـت لـذا دفتـر امـالک 
بایسـتی به نشـانی که از مالکین در سـوابق موجود 
می باشـد به تمامی مالکین اخطار نمایند تا اسـناد 
خـودرا جهت اصالح وصدورسـند مالکیـت جدید به 

ایـن اداره ارایـه نماینـد. م الـف762
 محمـود مهـدی زاده رییـس ثبـت اسـناد امـالک 

منطقـه دو کرمـان 
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ادغـام  دربـاره  گفـت:  بهداشـت  وزیـر 
علـوم  وزارت  در  پزشـکی  آمـوزش 
مطـرح  نسـنجیده ای  حرف هـای 
میشـود و هیـچ عقـل سـلیمی ادغـام 
وزارت  در  پزشـکی  آمـوزش  دوبـاره 
وزیـر  پذیرد.هاشـمی  نمـی  را  علـوم 

بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی در 
جمـع معاونـان آموزشـی دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی ضمـن بیان ایـن مطلب 
اظهـار کـرد: حـدود ربـع قرن اسـت که 
آمـوزش پزشـکی از آمـوزش عالی جدا 
شـده و جـدا از اینکـه در آن زمـان این 

اتفـاق درسـت بـوده یـا غلط تـا االن به 
همـان شـکل پیـش رفتـه اسـت.

وی ادامه داد: در حال حاضر در اسـناد 
بـاال دسـتی ایـن موضـوع مـورد تاکیـد 
قـرار گرفتـه اسـت و به حـدی برای آن 
هزینـه شـده اسـت که دیگـر هیچ عقل 
سـلیمی ادغـام دوبـاره آمـوزش علـوم 
پزشـکی در وزارت علـوم را نمـی پذیرد.

هـزار   20 اگـر  گفـت:  بهداشـت  وزیـر 
و  آمـوزش  بـرای  بیمارسـتانی  تخـت 
پژوهـش تخصیـص پیـدا کنـد، کارهای 
آمـوزش  حـوزه  در  درخشـانی  بسـیار 

داد. انجـام  می تـوان  پزشـکی  علـوم 
هاشـمی همچنیـن در حاشـیه همایش 
علـوم  دانشـگاه  آموزشـی  معاونیـن 
اظهـار  خبرنـگاران  جمـع  در  پزشـکی 
کـرد: آمـوزش باعـث پیشـرفت بشـر و 
همـه جوامـع می شـود و هیـچ انسـانی 
باشـد.  غافـل  آمـوزش  از  توانـد  نمـی 
زیـادی  پزشـکی تالش هـای  در حـوزه 
آمـوزش  از گذشـته های دور در زمینـه 
انجـام شـده اسـت بطـوری کـه امروزه 
هیـچ نیـازی بـه اعـزام بیمار بـه خارج 

از کشـور نداریـم.

موضــع  دربــاره  دارو  و  غــذا  ســازمان  رییــس 
ایــن ســازمان در دوره جدیــد در زمینــه تاســیس 
ــر  ــی ب ــت: پیشــنهادی مبن ــی، گف ــای گیاه داروخانه ه
تاســیس داروخانه هــای اختصاصــی بــرای عرضــه 
فرآورده هــای گیاهــی مطــرح شــده اســت، امــا از 
آنجایــی کــه ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال داروســازان 
ــون  ــرح تاکن ــن ط ــت، ای ــرار نگرف ــه داران ق و داروخان

ــت. ــده اس ــرا نش اج
راه انــدازی  دربــاره  اصغــری  غالمرضــا  دکتــر 
داروخانه هــای مســتقل گیاهــی، گفــت: داروخانه هایــی 
کــه در حــال حاضــر در کشــور فعالنــد، می تواننــد همــه 
ــی  ــچ منع ــد و هی ــه کنن ــی را عرض ــای گیاه فرآورده ه
بــرای عرضــه فرآورده هــای گیاهــی و دارویــی ندارنــد.

عطاری ها چه فرآورده هایی را می توانند ارائه 
کنند؟

ــز  ــاری نی ــای عط ــر واحده ــوی دیگ ــزود: از س وی اف
در کشــور در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد و تنهــا 
مجازنــد فرآورده هــای گیاهــی غیردارویــی را بــه مــردم 
بــا اشــکال ســنتی مختلــف عرضــه کننــد. بنابرایــن مــا 
هیــچ مشــکلی در زمینــه عرضــه فرآورده هــای گیاهــی 
نداریــم و اینطــور نیســت کــه در ایــن حــوزه کاری بــر 

ــده باشــد و انجــام نشــود. روی زمیــن مان
رییــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه پیشــنهادات 
داروخانه هــای  تاســیس  زمینــه  در  شــده  طــرح 
ــی  ــنهادی مبن ــرد: پیش ــار ک ــی، اظه ــی اختصاص گیاه
ــرای عرضــه  ــر تاســیس داروخانه هــای اختصاصــی ب ب
فرآورده هــای گیاهــی مطــرح شــده اســت، امــا از 
آنجایــی کــه ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال داروســازان 
و داروخانــه داران، قــرار نگرفــت و آنهــا تمایلــی ندارنــد 
کــه صرفــا و بــه طــور اختصاصــی داروی گیاهــی ارائــه 
ــرح  ــن ط ــد، ای ــیمیایی ندهن ــر داروی ش ــد و دیگ کنن

ــون اجــرا نشــده اســت. تاکن
اصغــری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر داروخانه هــا 
بــه  و شــیمیایی  داروی گیاهــی  ارائــه  بــه  مجــاز 
صــورت توامــان هســتند و منعــی بــرای ارائــه داروهــا 
ــه داد:  ــد، ادام ــی ندارن ــی داروی ــای گیاه و فرآورده ه
بــه همیــن دلیــل اســت کــه تاکنــون پیشــنهاد ایجــاد 
داروخانه هــای اختصاصــی گیاهــی مــورد اســتقبال 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــازان ق ــوی داروس ــی از س چندان

عطاری هایی که دارو عرضه کنند، متخلفند
ــا و  ــر عطاری ه ــارت ب ــوه نظ ــاره نح ــه درب وی در ادام
فرآورده هایــی کــه عرضــه می کننــد، گفــت: بایــد توجــه 

کــرد کــه عطاری هــای غیرمجــاز و فاقــد پروانــه توســط 
صنــف عطــاران مــورد برخــورد قانونــی قــرار می گیرنــد. 
بــر ایــن اســاس صنــف ایــن واحدهــا را بازرســی کــرده 
و متخلفیــن را بــه تعزیــرات معرفــی می کنــد. از طرفــی 
اگــر در عطاری هــا دارویــی عرضــه شــود، ایــن وظیفــه 
برعهــده ماســت کــه بازرســی های الزم را انجــام دهیــم.

اصغــری بــا بیــان اینکــه بنابرایــن در صــورت مشــاهده 
ــت: در  ــم، گف ــون می کنی ــال قان ــی اعم ــن تخلفات چنی
شهرســتان ها مــواردی داشــتیم کــه برخــی عطاری هــا 
ــه  ــردم عرض ــه م ــند، ب ــد بفروش ــه نبای ــی را ک داروهای
می کردنــد کــه متخلفیــن بــه تعزیــرات معرفــی شــدند.

هیچ عقل سلیمی ادغام آموزش 
پزشکی در وزارت علوم را نمی پذیرد

دفتر رییس جمهور اعام کرد
در جلسه اخیر سران قوا بحثی 
درباره تغییر ساختار دولت نشد

ـــب  ـــا تکذی ـــور ب ـــر رییس جمه ـــانی دفت ـــالع رس ـــات و اط ـــاون ارتباط مع
اظهـــارات یکـــی از نماینـــدگان مجلـــس مبنـــی بـــر »بررســـی ایجـــاد 
ـــق  ـــوا و تواف ـــران ق ـــر س ـــه اخی ـــت در جلس ـــاختار دول ـــرات در س تعیی
ضمنـــی بـــر روی آن« گفـــت: در جلســـه اخیـــر ســـران محتـــرم ســـه 
ـــرح  ـــت مط ـــاختار دول ـــرات در س ـــوص تغیی ـــی در خص ـــچ بحث ـــوه هی ق
ـــدارد. ـــت ن ـــز صح ـــه نی ـــن زمین ـــده در ای ـــان ش ـــای بی ـــده و ادعاه نش

ــن  ــوا مهمتریـ ــای قـ ــات روسـ ــزود: در جلسـ ــماعیلی افـ ــز اسـ پرویـ
ــرای  ــوا، بـ ــن قـ ــط بیـ ــای کالن و مرتبـ ــور و اولویت هـ ــائل کشـ مسـ
تصمیم گیـــری ســـریعتر و هماهنگـــی بیشـــتر در مســـیر اجـــرای 
ــرد.  ــی گیـ ــرار مـ ــث قـ ــورد بحـ ــردم مـ ــه مـ ــت بـ ــا و خدمـ برنامه هـ
ـــوا  ـــک از ق ـــر ی ـــی ه ـــایل درون ـــا مس ـــاختار ی ـــه س ـــوط ب ـــری مرب پیگی
ـــران  ـــه س ـــوع جلس ـــا موض ـــود را دارد و طبع ـــی خ ـــده قانون روال و قاع

قـــوا نبـــوده اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد: اعـــالم نادرســـت هرگونـــه مطالـــب  یـــا ادعـــا بـــه 
عنـــوان جزئیـــات جلســـه ســـه نفـــره ســـران قـــوا، آنهـــم بالفاصلـــه 
ـــوولیتی  ـــته و مس ـــور نداش ـــه حض ـــانی ک ـــوی کس ـــه و از س ـــد از جلس بع

در ایـــن زمینـــه ندارنـــد، موثـــق و پذیرفتنـــی نیســـت.
وی بـــا اعـــالم اینکـــه »اطـــالع رســـانی جلســـات ســـران قـــوا روال 
ــر رواج  ــه در برابـ ــت کـ ــا خواسـ ــانه هـ ــود را دارد« از رسـ ــاص خـ خـ
گمانه هـــا و شـــایعات بویـــژه در خصـــوص جلســـه ســـران قـــوا 
ـــع رســـمی و مســـوول  ـــه را از مراج ـــات مربوط ـــند و اطالع حســـاس باش

ــد. ــری کننـ پیگیـ

موضع سازمان غذا و دارو درباره تاسیس 
داروخانه های گیاهی

بــا  دارو  و  غــذا  ســازمان  رییــس 
ــه پیشــنهادات طــرح شــده در  اشــاره ب
ــی  ــای گیاه ــیس داروخانه ه ــه تاس زمین
ــی  ــنهادی مبن ــرد: پیش ــار ک ــی، اظه اختصاص
بــر تاســیس داروخانه هــای اختصاصــی بــرای 
ــده  ــرح ش ــی مط ــای گیاه ــه فرآورده ه عرض
ــنهاد  ــن پیش ــه ای ــی ک ــا از آنجای ــت، ام اس
مــورد اســتقبال داروســازان و داروخانــه داران، 
قــرار نگرفــت و آنهــا تمایلــی ندارنــد کــه صرفــا 
ــه  ــی ارائ ــی داروی گیاه ــور اختصاص ــه ط و ب
کننــد و دیگــر داروی شــیمیایی ندهنــد، ایــن 

ــت. ــده اس ــرا نش ــون اج ــرح تاکن ط

مهر و موم ها در تاسیسات هسته ای موقت است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تصویب مدل غیرحجمی تعرفه سرویس های 

ثابت خبر داد و اعالم جزییات آن را به روزهای آینده موکول کرد.
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دبیـر سـتاد هفتـه پژوهـش و فن آوری اسـتان 
کرمان با اشـاره به سـفر معـاون علمی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری به کرمـان در هفته »پژوهش 
و فـن آوری«، گفـت: مراسـم بزرگداشـت هفتـه 
»پژوهـش و فـن آوری« سـال 1396 هماننـد 

سـال هـای گذشـته در آذرمـاه برگزار می شـود.
بـه گـزارش خبرگزاری ایسـنا منطقه کویـر، دکتر 
»محمدعلـی طاهـر« در سـتاد هفتـه »پژوهش 
و فـن آوری« اسـتان بـا اعـالم این خبـر افزود: 
فـن  و  »پژوهـش  هفتـه  بزرگداشـت  مراسـم 

آوری« امسـال روز سه شـنبه 7 آذرماه از ساعت 
9.30 لغایـت 11.30 در تـاالر وحـدت دانشـگاه 
شـهید باهنر کرمـان و با میزبانی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان برگزار مـی گردد. طاهـر تصریح 
بـرای  مـدارک  ارسـال  مهلـت  آخریـن  کـرد: 
انتخـاب پژوهشـگران برتـر بـه دبیرخانـه هفتـه 
در  اسـتانی مسـتقر  آوری«  فـن  و  »پژوهـش 
معاونت پژوهشـی دانشـگاه شـهید باهنر کرمان 

24 آبـان مـاه سـال جاری اسـت.

سفر معاون علمی رییس جمهور 
به کرمان در هفته پژوهش

فاطمــه پورفریدونی، محبوبه حریفی، صوفیه زیدآبادی نژاد، ســاغر اســکندری و 
الهه شــمس الدینی در بخش دختران و عباس محموآبادی در بخش پســران به 
اردوی تیم ملی جودو دعوت شــدند.

گزارشی از مرکز مشاوره بیماری های اجتماعی کرمان

بیماران تنهای تنها 

در 72 ساعت اول ورود ویروس ایدز به بدن می توان آن را در نطفه خفه کرد

کریمـی معتقـد اسـت ایـن بیمـاری در کشـور ما به 
خـط هشـدار رسـیده امـا متاسـفانه هیـچ آگاهـی و 
اطاع رسـانی در خصـوص این بیمـاری، روش های 
انتقـال و پیشـگیری از آن مخصوصـا بـه نوجوانـان 

نمی شـود. داده 
  )HIV ایـدز)  بـه  مبتـا  بیمـاران  می گویـد:  وی   
ازدواج  می توانـد  جامعـه  افـراد  دیگـر  هماننـد 
عمـری  طـول  و  ظاهـر  از  و  شـوند  بچـه دار  کـرده، 
آنجایـی  از  امـا  باشـند  برخـوردار  دیگـران  ماننـد 
انـگ  ایـن بیمـاری در جامعـه مـا یـک  کـه هنـوز 
تلقـی می شـود و بـا ایـن بیمـاران برخـورد بسـیار 
معتقـدم  هـم  مـن  می گیـرد،  صـورت  نامناسـبی 

کننـد. پنهـان  را  خـود  بیمـاری  بایـد  مبتایـان 

رییـس دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان گفـت: 
عـاوه بر مراسـم تجلیل از پژوهشـگران، مقرر 
شـده کـه نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش 
و فـن آوری دانشـگاه هـا، مراکـز تحقیقاتـی 
محـل  در  اجرایـی  هـای  سـازمان  و  اسـتان 
فـن  و  »پژوهـش  هفتـه  مراسـم  برگـزاری 
آوری« در دانشـگاه شـهید باهنـر برگزار شـود.

»نمی گـن اینجـا نیـا امـا وقتـی حتـی 
خواهرزادمـو  دسـت  نمـی دن  اجـازه 
بگیـرم یعنـی همشـون ازم می ترسـن، 
اینـا کـه خانوادمـم توی ایـن چهار پنج 
سـال اینهمـه رفتارشـون عـوض شـده 
غریبه هـا،  حـال  بـه  وای  دیگـه  حـاال 
منـم سـعی می کنـم از همـه قایـم کنم 

کـه ایـدز دارم.« 
این هـا درد دل یکـی از مراجعه کنندگان 
بـه مرکـز بیماری های اجتماعـی کرمان 
اسـت، مرکـزی کـه حـدودا 100 معتـاد 
مبتـال بـه ایـدز را تحت پوشـش دارد و 
بـه آن هـا خدمـات پزشـکی، مشـاوره و 

آمـوزش می دهـد. 
حسـین امیـری پرسـتار مرکز مشـاوره 
بیماری هـای اجتماعـی رازی بـه پیـام 
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ابتـدا از خانـواده و جامعـه طـرد شـده 
رفتـه  سـپس  و  می شـوند  منـزوی  و 
رفتـه بـه مسـائل و مشـکالت دیگـری 
نیـز دچـار می شـوند. بیشـتر بیمـاران 
ایـن مرکـز حتـی در 24 سـاعت یـک 
وعـده غـذا نمی خورنـد، خانـه و محـل 
سـکونتی ندارنـد و معمـوال در پارک هـا 
شـب را بـه صبـح می رسـانند و هیـچ 

نهـادی حامـی آن هـا نمی شـود.

خـون و فرآورده هـای خونـی 
تنهـا راه انتقـال ایـدز 

بیمـاری  متاسـفانه  امیـری  بـه گفتـه 
و  انـگ  یـک  مـا  جامعـه  در    HIV
هنـوز  و  می شـود  تلقـی  آبرویـی  بـی 
بسـیاری نمی داننـد کـه ایـن بیمـاری 
فرآورده هـای  و  خـون  طریـق  از  تنهـا 
خونـی قابلیت انتقـال را دارد به همین 
از تـرس مبتـال شـدن و  افـراد  دلیـل 
واگیـر دار بـودن این بیمـاری ، از بیمار 
را طـرد می کننـد،  او  و  فاصلـه گرفتـه 
  HIV در حالیکـه یـک بیمـار مبتـال بـه

در صورتـی کـه  تحـت مراقبـت باشـد، 
داروی ضـد ویـروس اسـتفاده کنـد و 
تغذیـه مناسـب داشـته باشـد ایمنـی 
بدنـش حفـظ شـده و می توانـد زندگی 
داشـته  جامعـه  افـراد  بقیـه  هماننـد 
باشـد. در ایـن بیمـاری ویـروس وارد 
شـده بـه بـدن بـه گلبول هـای سـفید 
حملـه و سـطح ایمنـی بـدن را پاییـن 
سـایر  مقابـل  در  را  بـدن  و  مـی آورد 
بنابرایـن  می کنـد  بی دفـاع  عفونت هـا 
در ایـن بیمـاری مراقبـت و توجـه بـه 

دارد. اهمیـت  بسـیار  بیمـاران 
یکـی دیگـر از مراجعـه کننـدگان ایـن 
سـاله   50 حـدودا  مـردی  کـه  مرکـز 
اسـت برعکس دیگـر مراجعـه کنندگان 
از سـر و وضع مناسـبی برخوردار اسـت 
و در چهـره  و حـرف زدنـش نیـز هیـچ 
اعتیـاد وجـود  بـا  از درگیـری  نشـانی 
نـدارد، وضعیـت خـود را اینگونه شـرح 
طریـق  از  و   74 سـال  از  می دهـد:» 
خالکوبـی ایـدز گرفتـم، رفتار همسـر و 

فرزندانـم هیـچ تغییـری نکـرد طـوری 
کـه گاهـی فرامـوش می کنـم کـه ایـن 
بیمـاری را دارم، البتـه همیشـه سـعی 
ایـن  از  آشـنا  و  دوسـت  کرده ایـم 
کـه  چـون  نداننـد،  چیـزی  موضـوع 
می دانیـم هنـوز پذیـرش ایـن بیمـاری 
برای بسـیاری از افراد سـخت اسـت.«

درمان قطعی با تشخیص در 
72 ساعت اولیه

رفتـاری  بیماری هـای  مشـاوره  مرکـز 
مرجـع، مرکـز دیگـری در شـهر کرمان 
اسـت کـه بـه طـور کلـی کسـانی کـه 
هسـتند  بیمـاری  ایـن  بـه  مشـکوک 
تشـخیص  و  آزمایـش  انجـام  بـرای 
می کننـد، کریمـی  مراجعـه  آنجـا  بـه 
پیـام  بـه  مرکـز  ایـن  شـناس  روان 
 HIV ویـروس  اگـر  می گویـد:  مـا 
 72 در  بـدن  بـه  شـدن  وارد  از  بعـد 
شـود،  داده  تشـخیص  اولیـه  سـاعت 
بـا داروهایـی می تـوان آن را در نطفـه 
خفـه کـرد، افـرادی کـه سـابقه رابطـه 
و  تزریـق  سـابقه  پرخطـر،  جنسـی 
بیمـاری سـل داشـته اند یـا پزشـکان 
و پرسـتارانی کـه بـا ایـن بیماران سـر 
و کار دارنـد یـا کارگـران شـهرداری کـه 

زباله هـای تیـز را جمـع آوری می کنند 
بـدن و دسـت  در  و زخـم و خـراش 
می تواننـد  می شـود،  ایجـاد  آن هـا 
مرکـز  بـه  آزمایـش  انجـام  بـرای 
مراجعـه کـرده و از خدمـات رایـگان و 

شـوند. برخـوردار  محرمانـه 

لزوم اطاع رسانی به 
نوجوانان 

بیمـاری  ایـن  اسـت  معتقـد  کریمـی 
در کشـور مـا بـه خـط هشـدار رسـیده 
امـا متاسـفانه هیـچ آگاهـی و اطـالع 
بیمـاری،  ایـن  خصـوص  در  رسـانی 
از  پیشـگیری  و  انتقـال  روش هـای 
داده  نوجوانـان  بـه  مخصوصـا  آن 

. د نمی شـو
 وی می گویـد: بیمـاران مبتـال بـه ایدز 
)HIV(  هماننـد دیگـر افـراد جامعـه 
می توانـد ازدواج کرده، بچه دار شـوند و 
از ظاهـر و طـول عمـری ماننـد دیگران 
آنجایـی کـه  از  امـا  باشـند  برخـوردار 
هنـوز ایـن بیمـاری در جامعـه مـا یک 
انـگ تلقـی می شـود و با ایـن بیماران 
صـورت  نامناسـبی  بسـیار  برخـورد 
می گیـرد، مـن هـم معتقـدم مبتالیان 

بایـد بیمـاری خـود را پنهـان کننـد.

شـهردار منطقـه سـه شـهر کرمان از 
 

مقابـل  پیـاده  عابـر  پـل  نصـب 
ترمینال جدید در آینده نزدیک خبر داد. 

خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  ابراهیمـی  منصـور 
مهرگفـت : بـا توجـه بـه پـر تـردد بـودن بلوار 
و  بلـوار  ایـن  در  ترمینـال  وجـود  و  شـاهد 
درخواسـت های مکرر شـهروندان و مسافران 
ایـن  در  پیـاده  عابـر  پـل  بـه نصـب  نسـبت 
محـل، این پل در دسـتور کار قـرار گرفت و به 
زودی بـرای رفاه حال مسـافران و شـهروندان 

نصـب خواهـد شـد.
معـاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی 
انتظامی اسـتان کرمان بـا بیان این 
مطلـب کـه امسـال آخریـن سـال معافیـت 
سـربازی بـا اخـذ جریمـه ریالی اسـت، اعالم 
کـرد: ثبـت نام طـرح جریمه غیبت سـربازی 
از مشـموالن واجد شـرایط تا آخر سـال ادامه 
دارد و ایـن طرح در سـال آینـده اجرا نخواهد 

شد.
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امور 
عمرانـی اسـتانداری کرمـان گفـت: 
گلـزار هـای واقع در بقـاع متبرکه و امـام زاده 
هـا بـا همـکاری اداره کل اوقـاف از وضعیـت 
مطلوبـی برخوردار هسـتند اما در روسـتاهایی 
کـه گلـزار هـای شـهدا از مرکـز روسـتا فاصله 
دارنـد و از خطـوط انتقـال بـرق نیـز دور مـی 
باشـند، گلزارهای شـهدا به رسیدگی بیشتری 
نیاز دارند و  بهتر اسـت در راسـتای سیاسـت 
هـای اقتصاد مقاومتـی از انرژی خورشـیدی 
برای روشـنایی این گلزارها اسـتفاده شـود تا 
عـالوه بـر روشـنایی، هزینـه کمتـری صـرف 

شود.
اعتـراض 150 نفـری کارکنـان قطران 
دفترچـه  نشـدن  تمدیـد  بـه  زرنـد 

بیمه
تمدیـد  عـدم  دلیـل  بـه  امـروز  صبـح 
دفترچه هـای درمانـی تأمیـن اجتماعـی 150 
از کارکنـان کارخانـه قطـران شهرسـتان  نفـر 
کردنـد. برگـزار  اعتراض آمیـز  تجمـع  زرنـد 
وژگونـی خـودروی پـژو 4 کشـته بـر 
خـودرو  جـای گذاشت/سرنشـینان 

زائران پیاده روی کربال بودند
واژگونـی یـک دسـتگاه پـژو 405 در محـور 
نهبنـدان یـک مصـدوم و 4 نفـر  شـهداد - 

فوتـی بـر جـای گذاشـت.
طـرح نـذر کتـاب در اسـتان کرمـان 

اجرا می شود
اسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  مدیـرکل 
کرمـان با اشـاره بـه اینکه طرح نـذر کتاب در 
هفتـه کتـاب در اسـتان کرمـان آغاز می شـود 
گفـت: مـردم بـا نـذر کتـب و اهدا بـه مناطق 
کـم برخـوردار می تواننـد در ایـن کار معنـوی 

کنند. مشـارکت 

گزیده ها

رضا سروش نیا شهردار 
سیرجان شد

مراسـم معارفـه شـهردار سـیرجان صبـح شـنبه بـا 
حضـور نماینـده مـردم سـیرجان در مجلـس، امـام 
سـیرجان،  شـهر  شـورای  ادوار  اعضـای  جمعـه، 
مسـووالن  و  ادارت  و  دولتـی  نهادهـای  روسـای 
نظامـی و انتظامـی برگـزار شـد.به گـزارش  روابط عمومی شـهرداری و شـورای 
اسـالمی شـهر سـیرجان نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در دخالـت در 
جابه جایـی  نیروهـای شـهرداری ظلـم و خیانـت بـه مـردم اسـت؛ بـه شـهردار 
بایـد اجـازه داد آزادانـه تصمیـم بگیـرد و آزادانـه کار کنـد. معـاون اسـتاندار 
کرمـان و فرمانـدار ویـژه سـیرجان نیـز گفت : همه باید به توسـعه شـهر کمک 
کنیـم؛ اینکـه فـردی در چارچـوب اختیـارات قانونی کارش را انجـام نمی دهد و 
از عملکـرد شـورا انتقـاد می کنـد و جـو روانـی ایجـاد می کنـد اصال شایسـته و 
قابـل قبـول نیسـت. منصـور مکی آبـادی اضافـه کـرد: متاسـفانه بنا بـه دالیلی 
طـی  سـال های گذشـته اعتمـاد مـردم نسـبت به شـهرداری خدشـه دار شـده؛ 

بایـد اعتمـاد مـردم را نسـبت بـه شـهرداری  برگردانیـم.

کمبود پزشک در منوجان 
قربانی گرفت

کـودک دو سـاله اهـل کنـدر بخش آسـمینون منوجان 
بـر اثـر گـزش عقـرب و علیرغـم رسـیدن بـه موقع به 
بیمارسـتان جـان خـود را از دسـت داد. مدیـر شـبکه 
بهداشـت ودرمـان منوجان گفت:متاسـفانه این عقرب، 
کشـنده وبسـیار خطرنـاک اسـت کـه درمحـل گـزش درد چندانـی احسـاس نمی 
شـودکه ایـن امرباعـث کـم توجهی بیمار وپزشـک به آن می شـود. بیانـی گفت:از 
آنجایـی کـه متاسـفانه درایـن شهرسـتان ماباکمبـود شـدید پزشـک اسـتخدامی 
مواجـه هسـتیم وبارهادرخواسـت پزشـک عمومـی اسـتخدامی کـرده ایـم کسـی 
حاضرنشـده اعالم آمادگی کندوماچاره ای جز پذیرفتن پزشـکان طرحی نیسـتیم 
. بیانـی تصریـح کرد:پزشـک معالـج کـودک دو روز ازطرحـش می گذشـت وفقط 
بایـد کـودک را24سـاعت تحـت مراقبـت قـرار مـی داد درضمـن آمپول اشـتباهی 
تزریـق نشـده بـا ایـن کـه دسـتورالعمل عقـرب گزیدگـی دراتـاق پزشـک بـوده ، 
مطالعـه نکـرده وگـزارش تخلـف وی بـه نظـام پزشـکی ودانشـگاه علوم پزشـکی 

ارسـال وبرخـورد حقوقـی الزم دراسـرع وقـت انجام خواهدشـد

برقحادثهخبر
بــه گــزارش روابــط 
شــركت  عمومــی 
ــرق  ــروی ب ــع نی توزی
اســتان  شــمال 
بلــوار  كنــدرو  بانــد  روشــنایی  كرمــان، 
تــا  هوانیــروز  بلــوار  حدفاصــل  جمهــوری 
فــرودگاه آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی شــهر 
ــمالغرب  ــور ش ــد.مدیر ام ــن ش ــان روش كرم
كرمــان گفــت: پــروژه تامیــن روشــنایی بلــوار 
جمهــوری اســالمی شــهر كرمــان بــا اعتبــاری 
ــه اول  ــال در نیم ــون ری ــر 250 میلی ــغ ب بال

آبــان مــاه 96 بــه بهــره بــرداری رســید.
تامیــن  كــرد:  نشــان  خاطــر  محســنی 
نقــش  شــهر  ســطح  عمومــی  روشــنایی 

مهمــی در  احســاس امنیــت و افزایــش 
داشــت كــه  خواهــد  مــردم  رضایتمنــدی 
ــت  ــكاران مدیری ــت هم ــا هم ــبختانه ب خوش
امــور بــرق غــرب كرمــان، فــاز اول روشــنایی 
ــل  ــوری ) حدفاص ــوار جمه ــدرو بل ــیر كن مس
دانشــكده تربیــت بدنــی تــا ســه راهــی 
ــن شــد و  بلواررضــوان( در زمســتان 94 تامی
ــرودگاه (  ــا ف ــروز ت ــوار هوانی ــاز دوم آن )بل ف
ــدار،36  ــل خودنگه ــر كاب ــب 1025 مت ــا نص ب
ســدیم،  بخــار  وات   150 چــراغ  دســتگاه 
36 دســتگاه دســتك ســه متــری و یــك 
ــر در  ــور معاب ــو روشــنایی و كنت دســتگاه تابل
ــن  ــاه ســال 96 تامی ــان م ــی آب ــه ابتدای نیم

ــد. گردی

مسیر كندرو هوانیروز 
تا فرودگاه كرمان روشن شد

نجمه فاطمی
خبرنگار پیام ما 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت

از  مـاه  هشـت  حـدود  کـه  درحالـی 
آلمـان  فولکـس  شـرکت  نمونه گیـری 
خـودروی  سـاخت  بـرای  ایـران  گاز  از 
پایـه گاز سـوز گذشـته و هنـوز نتیجـه 
نشـده،  مشـخص  نمونه گیـری  ایـن 
جایگاه هـای گاز  احـداث  طـرح  مدیـر 
طبیعـی فشـرده بـر این بـاور اسـت اگر 
آلمانـی ها خـودروی پایه گازسـوز تولید 
کننـد، تعرفـه هـا بایـد اصـالح شـود تا 
خودروهای موتور پایه گازسـور ارزان تر از 

خودروهـای بنزینی شـود و مردم رغبت 
بیشـتری برای خریـد خودروهـای پایه 

گاز سـوز داشـته باشـند.
علـی مهرابـی در گفت وگـو با ایسـنا، با 
اشـاره به نمونه برداری گاز ایران توسـط 
هـدف  بـا  آلمـان  فولکـس  شـرکت 
سـاخت خـودروی موتـور پایه گازسـوز 
اردیبهشـت ماه  در  آلمانی هـا  گفـت: 
از گاز ایـران بـرای سـاخت خـودروی 
موتورهـای پایـه گازسـوز نمونه بـرداری 

ایـن  نتیجـه  هنـوز  امـا  کردنـد، 
نمونه بـرداری مشـخص نشـده اسـت.
نماینـده  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
در  آلمـان  واگـن  فولکـس  شـرکت 
بـا  جـاری  سـال  مـاه  اردیبهشـت 
اسـتان های  گاز   از  ایـران  در  حضـور 
مشـهد،  اصفهـان،  شـیراز،  اهـواز، 
کـرد.  نمونه گیـری  تبریـز   و  تهـران 
ایـن شـرکت  مخـازن برداشـت گاز و 
تجهیـزات مربوطـه را از آلمان وارد کرد 
و ایـن مخـازن را بعـد از نمونه گیـری 
بـرای   CNG  گاز ایسـتگاه های  از 
مـورد  تـا  بـرد  آلمـان  بـه  بررسـی 
آزمایـش قرار دهد. گرفتـن ویزا و وارد 

بـود. زمان بـر  تجهیـزات  کـردن 

رغبت خرید بیشتربا تولید خودرو 
های پایه گاز سوز آلمانی 

رایزنی ها هم هنوز دست 

سیمان کاران را نگرفته است

اخیـرا  و  دارد  ادامـه  عـراق  بـه  حالـی کـه محدودیت هـای صـادرات سـیمان  در 
محدودیت هـای صـادرات لبنیـات هـم بـه آن اضافـه شـده اسـت، دبیـر انجمـن 
کارفرمایـان صنعت سـیمان معتقد اسـت بیش از اینکه این تصمیمـات دولت عراق 
سیاسـی باشـد، به خاطر منافع ملی این کشـور اسـت و با وجود رایزنی ها و وعده ها 

بـرای حـل ایـن مشـکل هنـوز چیـزی دسـت سـیمان کاران را نگرفته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، در حالـی کـه عراق یکـی از جدی تریـن مقاصد صادرات سـیمان 
ایران بود، در سـال های گذشـته این کشـور به دنبال دامپینگ صادرکنندگان سـیمان 
ایـران بـه عـراق بخاطر مـازاد تولید داخلی و سیاسـت های حمایتی عـراق از صنعت 
سـیمان ایـن کشـور، سـیمان صادراتـی ایـران بـه عـراق را تـا بیـش از 100 درصـد 
مشـمول تعرفـه کـرد و ایـن تعرفـه هـا هم چنـان پا بـر جاسـت. این تعرفـه گذاری 
در حالـی اتفـاق مـی افتد که مصرف سـیمان سـاالنه حدود 20 میلیون تن اسـت که 
پیش بینـی مـی شـود به خاطر بازسـازی مناطق جنـگ زده این مقـدار افزایش پیدا 
کنـد. البتـه عـراق در نظر دارد  تولیدکننـدگان خود را در صنعت سـیمان مورد حمایت 
قـرار دهـد بـه همیـن دلیل بـر خـالف سـیمان، محدودیتـی بـرای واردات کلینکر به 
عنـوان مـاده اولیـه سـیمان قائـل نشـده اسـت. عبدالرضـا شـیخان - دبیـر انجمن 
کارفرمایان صنعت سـیمان- در این باره به ایسـنا گفت: یکی از محصوالت اساسـی 
که به عراق صادر می شـد و عراق نیز به طور اسـتراتژیک به آن نیاز داشـت، سـیمان 
بـود کـه دولـت این کشـور در پـی تقویت تولید داخلی خـود تعرفه سـیمان را باال برد 
و افزایـش قیمـت سـیمان را در عـراق پذیرفـت تا در ایـن حوزه ایجاد اشـتغال کند.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه وضـع تعرفـه 40 درصدی برای صـادرات لبنیـات به عراق 
توسـط دولـت ایـن کشـور، اضافه کـرد: برخـی ایـن محدودیت هـای صادراتـی را که 
چنـدی پیـش شـامل صادرات لبنیات هم شـد، به خاطـر مذاکرات اخیـر العبادی با 
عربسـتان تحلیـل می کنند کـه البته من اعتقاد دارم این سیاسـت ها بیـش از اینکه 

سیاسـی باشـد، مرتبط بـا منافع ملی عراق اسـت.

حفر یک حلقه چاه جدید 
در قم

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای 
و  جابجایــی  از  قــم،  صنعتــی 
حفــر یــک حلقــه چــاه جدیــد در 
شــهرک صنعتــی شــکوهیه بــا هــدف افزایــش آبرســانی بــه 
واحدهــای تولیــدی ایــن شــهرک خبــر داد. بــه گــزارش ایلنا  
ــای شــهرک  ــد از زیرســاخت ه ــژاد در بازدی ــی ن ــر طیب امی
صنعتــی شــکوهیه بــا اعــالم ایــن خبــر اظهارداشــت: یکی از 
زیرســاخت هــا و خدمــات مــورد نیــاز و ضــروری واحدهــای 
صنعتــی آب اســت کــه مــی بایســت همزمــان بــا اســتقرار 

واحدهــای صنعتــی در اختیــار قــرار گیــرد.

تکنولوژی قدیمی عامل 
آلودگی هوا

یــک کارشــناس صنعــت خــودرو 
قدیمــی  خودروهــای  گفــت: 
و بی کیفیــت در حــال تولیــد 
مهمتریــن عامــل آلودگــی هــوای 
شــهرها هســتند. ابوالفضــل خلخالــی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در دنیــا آالیندگــی ناشــی از تــردد 
ــی  ــع اصل ــده و مناب ــرل ش ــادی کنت ــد زی ــا ح ــا ت خودروه
ــای  ــن )co2( و گازه ــید کرب ــتر دی اکس ــی را بیش آالیندگ
ــل قدیمــی  ــه دلی ــا ب ــا در کشــور م ــد ام ــه ای می دانن گلخان
بــودن تکنولــوژی برخــی خودروهــای در حــال تولیــد، ایــن 

ــد. ــوا دارن ــی ه ــش را در آلودگ محصــوالت بیشــترین نق

جامعهقم

هیـات تجـاری اتحادیـه اروپا که صبح امـروز از یکـی از کارخانجات 
صنایع تبدیلی گوشـت قرمز بازدید کرد، از تکنولـوژی موجود درایران 
ابراز شـگفتی کرد. فرهاد آگاهی، نائب رییس کمیسـیون کشـاورزی 
اتـاق بازرگانـی ایـران در حاشـیه ایـن بازدید بـه خبرنـگار اقتصادی 
خبرگـزاری تسـنیم اظهـار داشـت: صنایع تبدیلـی در ایران،بخشـی 
از مهمتریـن حـوزه هـای صنایـع غذایـی محسـوب مـی شـوند که 
توانسـته اسـت عالوه بـر تامین پروتیین مـورد نیاز مردم، اشـتغال 
زیادی را نیز در کشـور ایجاد کند. به گفته آگهی، سـامان بخشـیدن 

بـه آمـار دام هـای ایرانـی و متمرکـز شـدن آمـار تولیـد ، یکـی از 
دسـتاوردهای بزرگ شناسـنامه دار شـدن دام های ایرانی اسـت که 
میتوانـد نقـش بسـزایی در موفقیت برنامه های تنظیم بازار داشـته 
باشـد. آگاهـی اضافـه کـرد: هـدف ما در این سلسـله جلسـات این 
اسـت کـه اروپایـی ها را متقاعد کنیم که اگر بدنبال سـهم بیشـتر از 
بازار گوشـت ایران هسـتند، باید در ایران سـرمایه گذاری کنند و این 
سـرمایه گذاری ها باید در گام نخسـت در بخش های زیر سـاخت 

و انتقـال دانش فنی باشـد.

نمایـش  و  معرفـی  راسـتای  در  سـایپا  سـازی  خـودرو  گـروه 
دسـتاوردهای صنعـت خـودرو و قطعـات در دوازدهمین نمایشـگاه 
بیـن المللـی قطعات، لـوازم و مجموعـه های خودرو تهران شـرکت 
مـی کنـد.  بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از سـایپا نیـوز؛ در دوازدهمین 
نمایشـگاه بیـن المللـی قطعـات، لـوازم و مجموعـه هـای خـودرو 
تهـران، کـه بـا حضور قطعه سـازان مختلف داخلـی و خارجی برگزار 
خواهد شـد، گروه خودروسـازی سـایپا با شـرکت های سازه گستر، 
مگاموتـور، سـایپا یـدک، فنرسـازی زر، رینگ سـایپا، خدمات فنی 

رنـا، ایندامیـن، پالسـکوکار، رادیاتـور ایـران، سـایپا شیشـه، سـایپا 
آذیـن، قالـب هـای بـزرگ صنعتی و شـرکت دانگ فنگ بـه عنوان 
شـریک تجـاری سـایپا دیـزل حضـور دارد. در ایـن نمایشـگاه کـه 
ویترینـی از توانمنـدی شـرکت هـای گروه خودروسـازی سـایپا در 
حـوزه قطعـات و زنجیـره تامین خودرو اسـت، شـرکت هـای گروه 
عـالوه بر عرضـه محصوالت خود، در راسـتای توسـعه بازارهای خود 
به صورت مسـتقیم و بی واسـطه با سـایر شـرکت های تولید کننده 

خـودرو و مشـتریان بـه مذاکـره خواهنـد پرداخت.

حضور سایپا در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شگفتی اروپاییان از تکنولوژی موجود در ایران

دهمین دوره نمایشگاه بازار صنعت ساختمان از 19 لغایت 21 آذر ماه امسال 

به مدت 3روز در محل شبستان مصلی امام )ره (تهران گشایش می یابد. 

افزایش تولید زنجیر فوالد و کاهش 
30درصدی مس 

ــس در  ــد م ــد کات تولی
ــال  ــاه اول س ــت م هف
زمــان  بــه  نســبت   1۳96
مشــابه ســال قبــل افتــی ۳0 
درصــدی داشــت و رقــم ۷۷ 
ــت  ــه ثب ــن را ب ــزار و 600 ت ه
ــد  ــه تولی ــی ک ــاند در حال رس
کنســانتره مــس بــا رشــد ســه 
ــل  ــه قب ــبت ب ــدی نس درص
644 هــزار و 160 تــن رســید.

ــای  ــده از تولیدکننده ه ــه دســت آم ــار ب آم
ــال  ــه امس ــت ماه ــی در هف ــزرگ معدن ب
نشــان مــی دهــد کــه مجموعــه تولیــدات 
زنجیــره فــوالد بــا رشــد همــراه بــوده و در 
عــوض آلومینیــوم کاهــش خفیــف و مس 
کاهــش 30 درصــدی تولیــد را تجربــه 

ــد. کردن
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آمــار اعــالم 
ــرکت  ــا و ش ــوی تولیدکننده ه ــده از س ش
هــای بــزرگ معدنــی نشــان می دهــد کــه 
ــن  ــنگ آه ــانتره س ــول کنس ــد محص تولی
در مجمــوع  از ابتــدای ســال جــاری 21 
میلیــون و 880 هــزار تــن بــوده اســت کــه 
ــه ســال قبــل 19 درصــد رشــد را  نســبت ب
نشــان می دهــد. در ایــن مــدت تولیــد 
گندلــه، آهــن اســفنجی، فــوالد خــام و 
ــا رشــد همــراه  محصــوالت فــوالدی نیــز ب
شــدند. همچنیــن بــر اســاس همیــن 
ــی گل  ــی و صنعت ــات شــرکت معدن اطالع
گهــر بــا مجمــوع تولیــد هشــت میلیــون و 
30 هــزار تــن، شــرکت صنعتــی و معدنــی 
چادرملــو بــا چهــار میلیــون و920 هــزار تــن، 
شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی بــا تولیــد دو 
میلیــون و 860 هــزار تــن، شــرکت ســنگ 

آهــن گهــر زمیــن بــا دو میلیــون و470 هزار 
ــع  ــادن و صنای ــعه مع ــرکت توس ــن، ش ت
ــا تولیــد دو میلیــون  ــه ب ــی خاورمیان معدن
ــیان  ــال پارس ــرکت اپ ــن، ش ــزار ت و 180 ه
ســنگان بــا یــک میلیــون و 210 هــزار تــن و 
شــرکت ســنگ آهن ســنگان بــا 190 هــزار و 
940 تــن کنســانتره ســنگ آهــن بــه ترتیب 

رده بنــدی مــی شــوند.
گندلــه نیــز از ابتــدای ســال جــاری نســبت 
بــه ســال گذشــته 24 درصــد رشــد را تجربه 
کــرد و مجمــوع تولیــد ایــن محصــول 
ــید.  ــن رس ــزار ت ــون و 960 ه ــه  17 میلی ب
ــا تولیــد  در ایــن میــان شــرکت گل گهــر ب
شــش میلیــون و 130 هــزار تــن ، شــرکت 
ــون و  ــار میلی ــد چه ــا تولی ــه ب ــوالد مبارک ف
430 هــزار تــن،  شــرکت فــوالد خوزســتان 
ــا تولیــد ســه میلیــون و 760 هــزار تــن،  ب
شــرکت چادرملــو بــا تولیــد یــک میلیــون 
و 860 هــزار تــن و میدکــو بــا تولیــد یــک 
میلیــون و 760 هــزار تــن بــه ترتیــب تولیــد 
در جــدول تولیدکننــدکان کندلــه جــای مــی 
گیرنــد. بــا وجــود افزایــش تولیــد ایــن دو 
محصــول زنجیــر فــوالد تولیــد ســنگ آهن 
ــدای  ــاه ابت ــدی شــده در هفــت م ــه بن دان

امســال هفــت درصــد افــت، معــادل ســه 
میلیــون و 500 هــزار تــن را نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرد. 
ولــی در مقابــل تولیــد آهــن اســفنجی 
تولیــد 10 میلیــون و 760 هــزار تــن تولیــد 
داشــت کــه ایــن تولیــد گــواه رشــد 11 
درصــدی ایــن محصــول نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال قبــل بــود.
در کنــار محصــوالت بــاال دســتی مــی تــوان 
گفــت کــه تولیــد محصــوالت فــوالدی 
ــاه گذشــته از ســال  ــت م ــن هف ــز در ای نی
جــاری نســبت بــه ســال قبــل پنــج درصــد 
ــم  ــون رق ــا کن ــش داشــته اســت و ت افزای
شــش میلیــون و 111هــزار و 229 تــن را بــه 

ثبــت رســانده اســت.
کــه  می دهــد  نشــان  آمــار  ادامــه  در 
ــزار و 871  ــون و 571ه ــازان 9 میلی فوالدس
تــن شــمش فــوالد تولیــد کردنــد کــه ایــن 
رشــد نســبت بــه ســال گذشــته 14 درصــد 
رشــد داشــته اســت. از ســوی دیگر بررســی 
تولیــد دو محصــول مــس و آلومینیــوم 
نشــان می دهــد کــه ایــن دو محصــول در 
ســال جــاری متحمــل افــت شــد. گرچــه 
افــت را بــرای آلومینیــوم می تــوان جزئــی 

ذکــر کــرد امــا افــت تولیــد مــس در ســال 
جــاری درخــور توجــه اســت.

ــن  ــوم، ای ــد آلومینی ــار تولی ــر اســاس آم ب
محصــول از ابتــدای ســال جــاری نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افتی ســه 
ــزار و  ــم  194 ه ــه رق درصــدی داشــت و ب
ــد مــس  ــد کات ــا تولی ــن رســید. ام 913 ت
در هفــت مــاه اول ســال 1396 نســبت 
ــی 30  ــل افت ــال قب ــابه س ــان مش ــه زم ب
ــزار و 600  ــم 77 ه ــت و رق ــدی داش درص
تــن را بــه ثبــت رســاند در حالــی کــه تولیــد 
ــا رشــد ســه درصــدی  کنســانتره مــس ب
ــن  ــزار و 160 ت ــل 644 ه ــه قب ــبت ب نس

رســید.

اجرائیه
مشـخصات محکـوم له:حسـن نظری،نـام پـدر: غالمرضا،بـه 

نشـانی: کرمان-منوجان-قلعـه- خیابان علی ابـن ابیطالب-

جنـب تعاونـی 4 -فروشـگاه پارسـیان مشـخصات محکوم علیه: اشـرف 

آبادی. فخـر 

محکـوم بـه: بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره و 

شـماره دادنامـه مربوطـه 9609973891200205 محکـوم علیـه محکـوم 

اسـت بـه پرداخـت مبلـغ یکصـد و چهل میلیون و سـیصد و بیسـت و نه 

هـزار ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ سـیصد و هفتاد و هفـت هزار و 

هشـتصد و بیسـت و دو تومـان بابـت هزینه دادرسـی در حـق خواهان و 

نیـز مبلغـی بابـت نیـم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولت.

محکوم علیه مکلف اسـت از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظـرف ده روز مفـاد آن را بموقـع اجـرا گـذارد )مـاده 34 قانون اجرای 

احـکام مدنـی(.2- ترتیبـی بـرای پرداخـت محکـوم بـه بدهـد.3- مالی 

معرفـی کنـد کـه اجـرای حکـم و اسـتیفا محکـوم به از آن میسـر باشـد.

چنانچـه خـود را قـادر بـه اجرای مفـاد اجرائیـه نداند باید ظرف سـی روز 

کلیـه امـوال خـود را شـامل تعـداد یا مقـدار و قیمـت همه امـوال منقول 

و غیرمنقول،بـه طـور مشـروح مشـتمل بـر میـزان وجوه نقدی کـه به  هر 

عنـوان نـزد بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری ایرانـی یـا خارجی دارد 

بـه همـراه مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالـی کـه او به 

هـر نحـو نـزد اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه مطالبـات او از اشـخاص ثالث 

و نیـز فهرسـت نقـل و انتقـاالت و هـر نـوع تغییـر دیگـر در امـوال مذکور 

از زمـان یـک سـال قبـل از طـرح دعـوای اعسـار بـه ضمیمه دادخواسـت 

اعسـار بـه مقـام قضایـی ارائـه نمایـد و اال بـه درخواسـت محکـوم لـه 

بازداشـت میشـود )مـواد 8 و 3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 

1394(.4- خـوداری محکـوم علیـه از اعالم کامل صورت امـوال به منظور 

فـرار از اجـرای حکم،حبـس تعزیـری درجـه هفـت را در پـی دارد.)مـاده 

34 قانـون اجـرای احـکام مدنی و ماده 20, ق.م.ا و مـاده 16 قانون نحوه 

اجـرای محکومیـت مالـی 1394(.5- انتقـال مـال به دیگری بـه هر نحو 

بـا انگیـزه فـرار از ادای دیـن به نحوی کـه باقیمانده اموال بـرای پرداخت 

دیـون کافـی نباشـد موجـب مجـازات تعزیـری درجـه شـش یـا جـزای 

نقـدی معـادل نصـف محکـوم بـه یـا هـر دو مجـازات میشـود.)ماده 21 

قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394(6- چنانچه صـورت اموال 

پـس از مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوم علیـه از زنـدان منوط 

بـه موافقـت محکـوم لـه یا تودیـع وثیقه یـا معرفی کفیل توسـط محکوم 

علیـه خواهـد بود.)تبصـره 1 مـاده 3 قانون نحوه اجـرای محکومیت مالی 

1394.  م الـف/50

شهرسـتان  اختـالف  حـل  شـورای  دوم  شـعبه  دفتـری  امـور  متصـدی 

پـور سـاالری  منوجان._عاطفـه 
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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

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

روزنامه » دریا « از قشم به عنوان 
اولین مرکز گردشگری حالل کشور خبر داد.

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
اولین باران پاییزی در این استان خبر داد. . 

روزنامه »کاغذ وطن«در گزارشی 
به  کاهش بزهکاری با افزایش مجازات های 

جایگزین حبس پرداخت  .

روزنامه »خراسان شمالی « از 
کاهش آمار والدت و افزایش فوتی ها خبر 

داد . 

روزنامه » افسانه « به  جزئیات 
سقوط هواپیمای نظامی در سروستان فارس 

پرداخت. 

روزنامه »خبر شمال «در گزارشی به 
120 سالگی نیما، پدر شعر نو پرداخت. 

روزنامه »باختر« از توسعه گلخانه برای 
ایجاد اشتغال در کرمانشاه خبر داد.  

روزنامه » صبح ساحل «
از جاماندن سه هزار کودک مهاجر از مدرسه 

خبر داد. 

روزنامه »اصفهان امروز«از آلودگی 
دوباره هوای اصفهان خبر داد . 

روزنامه » پیام سپیدار« ازالزام 
راه اندازی مرکز غربالگری البرز  ظرف 2 هفته  

خبر داد .

روزنامه »سرخاب« از پیرترین مرد 
جهان در آذبایجان  خبر داد. 

روزنامه » شهرآرا« در گزارشی به 
توسعه »بی آر تی« از غرب به شرق  پرداخت. 

هرمزگان

خراسان 
جنوبی

جنوب 
کرمان

خراسان
 شمالی

فارس

مازندران

کرمانشاه

هرمزگان

اصفهان

البرز

 آذربایجان 
شرقی

مشهد
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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 برترین های حیات وحش در هفته ای که گذشت
در گزارش زیر تصاویر منتخب حیات وحش را در سراسر جهان در هفته ای که گذشت 

مشاهده می کنید.
گاردین

نگاه

حضور رزمندگان اسام در عملیات والفجر 9
عکس نشنال جئوگرافیک از جشنواره گای فاکس که به آن »شب آتش بازی« هم می گویند پنجم نوامبر 

هر سال در انگلیس برگزار می شود
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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  پیام
بین الملل

روزنامـه 8 صبح در شـماره روز یکشـنبه خود 
بـه واکنش مجلـس نمایندگان افغانسـتان در برابر 
گفتـه هـای حکمتیـار رهبـر حـزب اسـالمی ایـن 
کشـور پرداختـه اسـت. حکمتیـار می گویـد جنگ 

افغانسـتان قومی اسـت.

ــر  ــاپ آخ ــوز در چ ــف نی ــه گل روزنام
هفتــه خــود بــه ادعــای آمریکایــی هــا مبنــی بر 
اینکــه موشــک هــای ایرانــی عربســتان را مــورد 

هــدف قــرار داده انــد پرداختــه اســت.

خبرگـزاری سـی ان ان بـه گفتـه هـای 
ترامـپ در ویتنـام دربـاره روسـیه پرداخته اسـت. 
ترامـپ گفتـه اسـت بـرای توسـعه روابط مسـئله 
دخالت روسـیه در انتخابات نادیـده گرفته خواهد 

. شد

روزنامـه نیویـورک تایمز در گزارشـی 
بـه بررسـی اتفاقات اخیـر در عربسـتان پرداخته 
اسـت: »آیا شـاهزاده می تواند یک پادشـاهی را 

متحـول کند؟«

ــت  ــه تویی ــه ب ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
جدیــد ترامــپ دربــاره رهبــر کــره شــمالی پرداخته 
اســت. ترامــپ کیــم جونــگ اون را چــاق و کوتولــه 

خوانــده اســت.

روزنامــه المســتقبل بــا تیتــر »لبنــان 
بررســی  بــه  زیــر میکروســکوپ جهــان«، 
تحــوالت روزهــای اخیــر لبنــان و حضــور ســعد 

ــت. ــه اس ــتان پرداخت ــری د ر عربس حری

خبرگــزاری اســپوتنیک بــه گفتــه هــای 
ترامــپ در ویتنــام پرداختــه اســت. ترامــپ گفته 
ــی  ــم جهان ــان بازگشــت و ترمی ــه »زم اســت ک
ــه حــل  ــل ب فرارســیده اســت. نظــام بیــن المل

مســئله کــره شــمالی کمــک خواهــد کــرد.

یورونیـوز بـه اظهـارات ترامـپ در ویتنـام 
پاسـخ  بـرای  و درخواسـت خانـواده حریـری 
حریـری  سـعد  بازداشـت  دربـاره  عربسـتان 

اسـت. پرداختـه 

ــی  ــخنرانی جرم ــه س ــزرور ب ــه آب روزنام
کوربیــن رهبــر حــزب کارگــر بــر علیــه تــرزا مــی 
ــت  ــی کفای ــی را ب ــن م ــت. کوربی ــه اس پرداخت

ــت. ــده اس خوان

ــن  ــس 24 در مهمتری ــزاری فران خبرگ
ــته  ــور دس ــک گ ــف ی ــه کش ــود ب ــای خ خبره
جمعــی در عــراق پرداختــه اســت. ایــن جنایــت 

توســط داعــش انجــام شــده اســت.

ــای  ــه دیداره ــوا ب ــین ه ــزاری ش خبرگ
شــی جیــن پینــگ رییــس جمهــور ایــن کشــور 
در ویتنــام بــا مقامــات ژاپــن، فیلیپیــن و شــیلی 

ــه اســت. پرداخت

خبرگـزاری رویتـرز بـه جزئیـات بیشـتری 
از حضـور سـعد حریـری در عربسـتان پرداختـه 
اسـت. سـعودی ها پـس از نشسـتن هواپیمای 
حریـری، گوشـی همـراه او را گرفتنـد و او در یک 

شـوک فرورفته اسـت.

افغانستان

امارات

آمریکا

آمریکا 

آلمان

بیروت

روسیه

اروپا

انگلستان

فرانسه 

چین

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ورزش جیری ساناک مربی اهل کشور چک به عنوان دستیار شفر به ایران آمد 
و در تمرینات استقالل در جزیره کیش حضور یافت. وی پیش از این در 

اسالویا پراگ چک، تیم زیر 19 سال و تیم زیر 17 سال جمهوری چک هم 
مشغول به فعالیت بوده است.

مدیران مس پشت نقاب بومی گرایی
حال خراب تیم های مس را با سیاست های صحیح خوب کنید

ــس  ــال م ــم فوتب ــه تی ــی ک در روزهای
کرمــان بــه عنــوان گل ســر ســبد ورزش 
مــس بــا نتایــج ضعیــف و ناامیــد کننده 
خــود موجبــات نارضایتــی مــردم کرمــان 
را فراهــم کــرده اســت، ســایر تیم هــای 
ــری  ــه گی ــز در نتیج ــس نی ــی م ورزش
ــه  ــد ک ــوده ان ــاده نب ــوق الع ــان ف آنچن
باشــگاه مــس بتوانــد عملکــردش را بــر 

اســاس نتایــج بولــت کنــد.
یــک  عملکــرد  ارزیابــی  شــاخص 
ــه  ــت ک ــی اس ــوال نتایج ــگاه معم باش
تیــم هــای آن کســب مــی کننــد؛ 
حتــی فعالیــت هــای فرهنگــی باشــگاه 
ــدک  ــز ی ــی را نی ــام فرهنگ ــه ن ــا ک ه
ــج  ــعاع نتای ــت الش ــند، تح ــی کش م
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــی گی ــرار م ق
اســت کــه هنــوز هــم از نــام مدیرانــی 
مثــل نیکنفــس و یــا برهانــی نــژاد بــه 
ــه  ــی ب ــال رویای ــم زدن س ــطه رق واس

ــود. ــی ش ــاد م ــی ی نیک

ــران در دوران  ــه مدی ــت ک ــی اس طبیع
ــی از  ــش های ــا چال ــود ب ــت خ مدیری
ــوند  ــرو ش ــود روب ــان خ ــوی مخالف س
امــا مدیــری موفــق اســت کــه بتوانــد 
ــات  ــا سیاســت هــای خــاص، جریان ب
ــه  ــا ب ــی از آن ه ــد و حت ــرل کن را کنت
ــد.  ــتفاده کن ــه اش اس ــود مجموع س

ــای  ــف ه ــار ضع ــس در کن ــران م مدی
مدیریتــی خــود در ســال هــای اخیــر، 
ــر  ــل عناص ــبی در مقاب ــت مناس سیاس
جریانــات  برخــی  و  طلــب  فرصــت 
ــال  ــم فوتب ــال تی ــا ح ــد ت ــته ان نداش

ــد. ــی برس ــت کنون ــه وخام ــس ب م
اوقــات تلــخ مــردم کرمــان تنهــا بابــت 
ــس نیســت؛  ــال م ــم فوتب ــی تی ناکام
بلکــه در ســایر رشــته هــا هــم موفقیت 
چشــمگیری بــه دســت نیامــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه مدیــران مس 
بــا شــعار اســتفاده از پتانســیل های 
بومــی و پشــتوانه ســازی بــرای آینــده 
کامــال از شــرایط مدنظــر و مــورد عالقــه 
ــه  ــد و ب ــه ان ــه گرفت ــا فاصل کرمانی ه
ــا پنهــان شــدن پشــت نقــاب  نوعــی ب
بومــی گرایــی عمــال هیــچ نقطــه عطفی 

ــد. ــاد نکرده ان ــس ایج در ورزش م
ــم  ــوب در تی ــدان خ ــه چن ــت ن وضعی
هــای پایــه مــس هــم نشــان مــی دهد 
ــث  ــل در بح ــس حداق ــران م ــه مدی ک
ــم  ــی و پشــتوانه ســازی ه ــی گرای بوم
ــت  ــود موفقی ــای خ ــده ه ــق وع مطاب
ــه  ــا کارنام ــی نداشــته اند ت ــل توجه قاب

ــی باشــد. ــا تاریک ــی آن ه مدیریت

ــس  ــگاه م ــتی های باش ــه باالدس البت
در شــرکت مــس هــم کــم مقصــر 
بــه  هایــی کــه  مشــاوره  نیســتند. 
مدیــران رده بــاالی شــرکت صــورت 
ــه ســمتی  ــرد، تصمیمــات را ب مــی گی
جهــت می¬دهــد کــه بــه حــال خــراب 
ورزش مــس افاقــه ای نــدارد و حتــی 
عکــس موضــوع را نیــز در پــی داشــته 
اســت. افــرادی بــه نظــر در نقــش 
ــش از  ــه پی ــد ک ــور دارن ــاور حض مش
ایــن در ســقوط تلــخ مــس نقــش 

ــد! ــی کردن آفرین
بــه هــر شــکل مردم کرمــان و هــواداران 
مــس کــه صاحبــان معنــوی تیــم مس 
هســتند نگرانــی کامــال بجایــی نســبت 
بــه شــرایط مــس دارنــد و فریــاد مــی 
زننــد آقایــان! حــال خــراب مــس را بــا 
صحیــح  تصمیمــات  و  سیاســت ها 

خــوب کنیــد...!

ــت  ــر پرداخ ــی ب ــازی مبن ــای مج ــایعاتی در فض ش
ــرکت  ــوی ش ــارد از س ــدود 2.5 میلی ــی در ح مبلغ
مــس بــه باشــگاه تراکتورســازی بــا فشــار نمایندگان 
تبریــز و بــه دلیــل وجــود معــادن مس در ســونگون 
مطــرح شــده اســت کــه ایــن باشــگاه توانســت بــا 
پرداخــت بدهــی هــا مجــوز حرفــه ای AFC را بگیرد 
و از خطــر حــذف آســیایی فــرار کنــد. در حالــی کــه 
ــه  ــته بودج ــال گذش ــه س ــس در دو س ــرکت م ش

باشــگاه مــس را کاهــش داده اســت!!!

رالیفوتبال
داورزنــی  محمدرضــا 
ــت  ــوص وضعی در خص
ســرخابی  باشــگاه  دو 
و ادامــه همــکاری دو 
ــه  ــا توج ــتقالل ب ــپولیس و اس ــل پرس مدیرعام
بــه قانــون بازنشســتگان گفــت: دو باشــگاه 
ــور  ــت و همینط ــی مدیری ــی ثبات ــرخابی از ب س
ــوع ســاختار مدیریتشــان  تغییــرات جــدی در ن
ــه  ــدی مواج ــکالت ج ــا مش ــا ب ــد ت ــث ش باع
ــان  ــه بازیکن ــی ب ــال بده ــور مث ــه ط ــوند. ب ش
و مربیــان قــرارداد می بســتند و از طرفــی از 
باشــگاه کنــار گذاشــته مــی شــدند.بیش از 
ــگاه  ــه باش ــا از س ــکایتی در فیف ــده ش 55 پرون
شــده بــود و ارقــام ســنگینی را بــرای هــر ســه 
ــره  ــه پنج ــد ک ــت دیدی ــم زد.در نهای باشــگاه رق
دو باشــگاه اســتقالل و تراکتورســازی بســته 
شــد.البته همــه دوســتانی کــه بــه عنــوان مدیــر 

آمدنــد تــالش کردنــد وضــع موجــود را اداره 
ــک  ــه از ی ــل اینک ــه دلی ــت ب ــا در نهای ــد ام کنن
ــد در  ــع مواجــه بودن ــی ثباتــی در تامیــن مناب ب
انتهــای ســال بــا بدهــی هــای مختلــف مواجــه 
مــی شــدند کــه تــوان پردخــت آن را نداشــتند.

ــوان وزارت ورزش در اداره داخلــی  ــه هیــچ عن ب
باشــگاه هــا دخالــت نمــی کنــد.در مــورد آینــده 
ــت  ــد گرف ــم خواه ــم تصمی ــگاه ه ــر دو باش ه
پاســخگوی  و  جوابگــو  ورزش  وزارت  البتــه 
جــواب هــای مجلــس شــورای اســالمی خواهــد 
بــه عنــوان  زیــرا شــخص وزیــر هــم  بــود 
رییــس مجمــع  بایــد حامــی و پاســخگوی 
ــم  ــالش می کنی ــد. ت ــگاه باش ــات دو باش اتفاق
دولــت  دوش  روی  بــر  آن  مســوولیتی  بــار 
ــی  برداشــته شــود چــون هــر دو باشــگاه توانای

ــد. ــترده را دارن ــای گس ــت ه فعایل

همیلتــون،  لوییــس 
ــای  ــی دنی ــتاره برزیل س
ادعــا  اتوموبیلرانــی 
ــب  ــه ش ــه جمع ــرد ک ک
ــان  ــه مینــی بــوس حامــل کارکن افــراد مســلح ب
ــه کــرده و حتــی اســلحه را  تیــم مرســدس حمل
روی ســر یکــی از حاضــران در ماشــین گذاشــته 
ــم  ــدادی از تی ــه تع ــد ب ــن بان ــه ای ــد. البت بودن
ــان مرســدس  ــه کارکن ــرده ک ــه ک ــای F1  حمل ه
یکــی از آنهــا بــوده انــد و هنــوز مشــخص نشــده 
آنهــا در نهایــت چــه چیــزی را مــورد ســرقت قــرار 

داده انــد. 
نوشــت:  در صفحــه رســمی خــود  همیلتــون 
»چنیــن حوادثــی هــر ســال در برزیــل رخ مــی 
ــردن آن  ــف ک ــرای متوق ــی ب ــد راه ــد و بای ده
پیــدا کــرد. برخــی از هــم تیمــی هــای مــن مــورد 
ــرای آنهــا دعــا  ــد. ب حملــه مســلحانه قــرار گرفتن

ــن  ــه ای ــن نکت ــم تری ــد. در حــال حاضــر مه کنی
ــه در  ــداده و هم ــاق خاصــی رخ ن ــه اتف اســت ک

ــد.« ــه ســر مــی برن ــل ب ســالمت کام
جالــب اینجاســت کــه همیلتــون اشــاره کــرد 
کارکنــان مرســدس بنــز ترجیــح مــی دهنــد 
گزارشــی از ایــن ســرقت را بــه پلیــس ارائــه 

نکننــد.
ــیر  ــدگان از مس ــابقات رانن ــن مس ــه در ای اگرچ
ــس  ــکورت پلی ــا اس ــابقه ب ــل مس ــا مح ــل ت هت
ــی  ــت م ــه حرک ــد گلول ــای ض ــل ه و در اتوموبی
کننــد، امــا در ســالهای اخیــر از ایــن دســت 

ــت. ــرات رخ داده اس ــه ک ــات ب اتفاق
ــان  ــی از کارکن ــورد یک ــابه درم ــه مش ــک واقع ی
مرســدس در ســال گذشــته رخ داد کــه یکــی از 
اعضــای تیــم توســط دو نفــر پیــش از مســابقات 

دزیــده شــده بــود.

داورزنی: اصا و ابدا فشاری برای
استعفای طاهری نیاوردم 

حمله مسلحانه به تیم مرسدس بنز
در برزیل 

طــرح جالب به بهانه مصدومیت های پایان 
ناپذیــر گرت بیل مهاجم ولزی رئال مادرید. 
بیل با وجود بدنســازی های خوب در پیش فصل 

امــا در دو فصل اخیر دچار مصدومیت های زیادی 
شده است

دیدار ستاره های سابق فوتبال جهان در روسیه. 
زیدان، کاکا، دل پیرو و ژابی آلونسو که سه نفر آن 

ها سابقه بازی در رئال را دارند

باشگاه پرسپولیس با ساخت استودیوى 
اختصاصى قصد دارد حواشى و گفتگوهاى 

اختصاصى از بازیکنان و شرایط این تیم را به طور 
مستقیم در اختیار هوادارانش قرار دهد. برنامه »خط 

قرمز« به زودی با اجرا و کارگردانی حامد تهرانی

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

مس رفسنجان 1-2 برق جدید شیراز   

صبای قم 0-1 اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان 2-1 مس کرمان

بادران تهران 1-0 نساجی مازندران

آلومینیوم اراک 0-1 گل گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران 1-0 راه آهن تهران

ایران جوان بوشهر 2-1 شهرداری تبریز

فجر سپاسی شیراز 2-1 ملوان بندرانزلی

برنامه بازی های لیگ یک
هفته سیزدهم

سهشنبه 23 آبان 1396

 نساجی مازندران - صبای قم 

مس رفسنجان - بادران تهران 

راه آهن تهران - آلومینیوم اراک 

شهرداری تبریز - خونه به خونه مازندران

ملوان بندرانزلی - گل گهرسیرجان 

مس کرمان - ماشین سازی  تبریز 

برق جدید شیراز - نفت  مسجدسلیمان 

اکسین البرز - فجر سپاسی شیراز 

شهرداری ماهشهر - ایران جوان بوشهر

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته دوازدهم

چهارشنبه 24 آبان 1396

 گسترش فوالد - استقالل خوزستان 

پیکان - صنعت نفت آبادان

 دوشنبه 29 آبان 1396 

سپیدرود رشت - ذوب آهن 

سپاهان - تراکتورسازی 

سیاه جامگان - استقالل 

نفت تهران - سایپا 

فوالد - پارس جنوبی جم 

پرسپولیس – پدیده

هفته سیزدهم
جمعه 3 آذر 1396

تراکتورسازی - سپیدرود رشت 

پدیده - نفت تهران 

استقالل خوزستان - پیکان 

صنعت نفت آبادان - سپاهان 

شنبه 4 آذر 1396 

پارس جنوبی جم - پرسپولیس 

سایپا - سیاه جامگان 

ذوب آهن - فوالد 

استقالل - گسترش فوالد

هفته چهاردهم
پنجشنبه 9 آذر 96 

پیکان تهران - استقالل تهران

فوالد خوزستان - سپیدرود رشت

فوالد مبارکه سپاهان - استقالل خوزستان

گسترش فوالد تبریز – سایپا تهران

جمعه 10 آذر 96 

سیاه جامگان مشهد – پدیده خراسان

نفت تهران - پارس جنوبی جم

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان

جدول

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما
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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

افقی
1- شــکم بند طبی - ســازش و توافق - 

میزبان مقابل 

2- لجوج - نشــیمنگاه چهارپایه - کام 

دهان

3- ســالن نمایش فیلم - جاودانه و 

همیشگی - شجاع

4- زاویــه ای که هر امتداد با امتداد 

شــمال به جنوب می ســازد - رو به آن 

نمــاز می گزاریم - حمام

5- گیاه - با ارزانی در ســتیز است

6- ابزار و وســایل - از لوازم التحریر 

- برای محافظت از ســرما به پیشانی 

بندند می 

7- ســالح بومیان استرالیا - آرامگاه - 

دو زن با یک شــوهر

8- ســیلی - مدرکی دال بر گذراندن 

یــک دوره تحصیلی - راز

9- یار رامین - قصد شــده - بهره مند

10- مخفی و پوشــیده - رجحان و 

برتری - رختشوی

11- خالــق و آفریدگار - از اصول دین 

اسالم

12- ویــزا - ریز نمرات - بینایی

13- از الفبــای یونانی - وضعیت ماه 

در ســه شــب آخر ماه های قمری - کوه 

همدان

14- ضمیری انگلیســی - محل نشستن 

- خواهش

15- از خود گذشــته - دارای دو جهت 

- هزار کیلو.

عمودی 
1- مو طالیی - پشت سر هم

2- از فرشتگان شب اول قبر - پرونده 

- زاینده

3- رمان جاودانه »شولوخف« روسی - 

کسانی که از نسل علی )ع( هستند

4- تکیه کالم خودستا - عظیم - جهالت

5- راستی - دلسردی - چیز

6- از نهاد خسته برآید - انسان های 

آفریده شده خداوند - تن ... شریف 

است به جان آدمیت

7- همدم - حماسه سرای نامی یونان 

باستان - ستایش

8- بیماری تیفوئید - تشخیص دادن 

- خاتون

9- کشــور عجایب - ســر را به تنه متصل 

مــی کند - نگهبانی

10- غیــر از مــورد قبلی - کاغذ خرید - 

غایب ضمیر 

11- گالبــی - هدایت کننده - دارای 

ویژگی های دالورانه

12- رودی در افغانســتان - همه با هم 

- پارچه کهنه

13- شــک و گمان - مراسم 

گرامیداشــت یاد و خاطره کسی

14- صدمه - تازه ســاخته شده - هر 

شاخه خاص از تولید

15- شــهر آذربایجان غربی - راهی در 

بزرگراه ها که مســیر اصلی را عوض 

می کند.

جدول شماره 10۳۷

سودوکو شماره 10۳۷

پاسخ سودوکو شماره 10۳6

سرگرمی

شـارلوت بادمجان بدون شـک جای خودش را در دل 
هر کسـی که بادمجان و قارچ را دوسـت داشـته باشد 
بـاز می کنـد. ایـن خوراک جـذاب رویـه ای از بادمجان 
پخته شده در فر دارد و مغزش از مخلوط خوشمزه ای 
پـر شـده که مـاده اصلی آن قارچ اسـت: قارچ سـرخ 
شـده بـا پیـاز داغ، رب و گوجـه، ادویه هـای مختلف و 
البتـه مقداری پنیر. شـارلوت بادمجـان را می توانید با 
سـیب زمینـی آب پز یا پوره سـیب زمینی سـرو کنید 
و بـه شـکل های مختلفـی تزییـن کنیـد. اگـر دنبـال 
روش جدیدی برای پخت و سـرو بادمجان هسـتید، 

شارلوت بادمجان را از دست ندهید.
طرز تهیه: فر را با دمای 220 درجه سـانتیگراد روشـن 
کنیـد و اجـازه بدهیـد گـرم شـود. در این مـدت، کاله 
صـورت  بـه  را  آن هـا  و  جـدا کنیـد  را  بادمجان هـا 
ورقه هـای گـرد بـه ضخامـت کمتـر از 1 سـانت بـرش 
بزنیـد. سـپس آنهـا را در یـک سـینی فـر بچینیـد و 
رویشـان خوب روغن زیتون برتر بمالید. سـینی را در 
فـر گرم شـده قرار دهیـد تا زمانی کـه بادمجان ها نرم 

شوند و شروع به قهوه ای شدن کنند.

پیـاز را نگینـی و قارچ هـا را خرد کنید. مقـداری روغن 
زیتـون داخل تابـه بریزید و بگذارید داغ شـود. پیاز را 
داخـل تابـه بریزیـد و تفـت بدهیـد تـا نـرم شـود. 

سپس قارچ و گوجه خرد شده را به آن اضافه کنید.
روی قارچ خشـک کمی آب جوش بریزید و بگذارید 
نـرم شـود. سـپس آن را همـراه آبـش به تابـه اضافه 
کنیـد. رب گوجـه فرنگـی و سـبزی خشـک را نیزبـه 
مـواد اضافـه کنیـد و هـم بزنیـد. مخلـوط را خـوب با 
نمک، فلفل و آویشـن طعم دار کنیـد. حال بگذارید تا 

آب کامل جذب شود.
بـرای تهیـه شـارلوت بادمجـان از 4 کاسـه پودینـگ 
سـرامیکی یـا یـک قالـب مافیـن 6 عددی اسـتفاده 
کنیـد. داخـل قالب ها فویل آلومینیومی بکشـید. کف 
بپوشـانید  بادمجـان  ورقه هـای  بـا  را  دیواره هـا  و 
)بگذاریـد چنـد ورقـه بـرای روی آنهـا باقـی بمانـد(. 
مخلـوط قـارچ را داخـل قالب هـا بریزیـد طـوری کـه 
حـدود 3/2 از آن هـا را پـر کند. سـپس روی هر کدام 
دو سـه بـرگ ریحـان قـرار دهیـد. بعـد از آن روی هر 
کـدام مقداری پنیر موزورالی رنده شـده بریزید. روی 

باقیمانـده  بادمجـان  ورقه هـای  بـا  را  شـارلوت ها 
بپوشـانید و آنهـا را بـه مـدت 15–20 دقیقـه در فـر بـا 

دمای 200 درجه سانتیگراد بپزید.
شـارلوت بادمجـان را از قالـب خـارج کنیـد و بـا پـوره 
سـیب زمینـی یا سـیب زمینی آب پـز و سـاالد دلخواه 
خـود سـرو کنیـد. اگـر از پوره سـیب زمینی اسـتفاده 
می کنیـد، می توانیـد آن را هـم در کاسـه های مشـابه 
قالـب بزنیـد و بـرای زیبایی بیشـتر کنار هر شـارلوت 

یکی از آنها را قرار دهید.

شارلوت بادمجان برتر

خوشبختی توازنی است میان
آنچه می اندیشید
آنچه می گویید
و آنچه انجام می دهید.
ماهاتما_گاندی

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردین: خوشـبختی شـما بسـتگی به این دارد که خودتان را 
با عشـق مسـافرت که تازگی ها گریبان گیرتان شـده اسـت وفق 

دهید.
اردیبهشـت: شـور و هیجان شدید شـما باعث خاموش شدن 
دیگـران می شـود، چراکـه آنهـا از اظهـارات رک و بی پـرده شـما 

می ترسند.
خرداد:امـروز میـزان عصبانیـت شـما زیادتـر می شـود! بـرای 
نامعقـول  و  منطقـی  غیـر  ابعـاد  از دسـت  نمی توانیـد  اینکـه 

احساسات خود فرار کنید.
تیر: شـما معموالً قبل از اینکه کاری را شـروع کنید، در موردش 
فکـر می کنیـد. عجیـب اینکـه به جـای اینکـه کارهـای جدیدی 
انجـام دهیـد بیشـتر در حـال تغییـر دادن همان کارهـای قبلی 

خود هستید.
مـرداد: شـما فکـر می کنیـد که قـادر خواهید بـود بـا آرامش و 
سـکوت تمام شـور و هیجانات اخیر را سـپری کنید و هیچ کس 

هم به شما توجه نخواهد کرد.
شـهریور: شـما امـروز بـه خودتـان اطمینـان کامـل داریـد، اما 
احساسـات تان هنـوز ممکن اسـت بین شـما و آنچه نیـاز دارید 

اتفاق بیفتد فاصله بیندازد.
مهـر: ریسـک کـردن و باز کردن سـفره دلتـان هم اکنـون مهم 
تریـن کاری اسـت کـه می توانیـد انجـام دهیـد. حتـی اگـر 
چیزهایـی کـه آرزویـش را دارید به دسـت نیاوردید، افـراد دیگر 

می فهمند که دقیقًا چه خواسته هایی دارید.
یعنـی سـایره  تیـره  لوتـوی  و  ونـوس جـذاب  امـروز  آبـان: 
فرمانروای تـان، در یـک ردیـف قـرار می گیرند و توجه شـما را به 
سـمت احساسـات عاشـقانه جلـب می کننـد. اما شـما بیشـتر 

سعی می کنید که احساست خود را مخفی کنید.
آذر: اگرچـه شـما می توانیـد هـر موقعیتی كه بـه نظرتان خیلی 
مهـم و جـدی آمـده اسـت را به انـدازه كافـی توجیه كنیـد، ولی 
تصمیـم گیری هـای جدیتـان بیشـتر از آن چیـزی كـه فكـر 

می كردید نیازمند دقت و تمركز هستند.
دی: در حالـی كـه اهـداف بلنـد مـدت شـما برایتـان مهمتـر و 
پررنـگ تـر مـی شـوند، شـما الزم می دانیـد دقیقـًا بفهمیـد كه 

دنبال چه چیزی هستید.
بهمـن: خیلـی خوب اسـت كه قبـل از اینكـه پروژه جدیـدی را 
شـروع كـرده و قـدم جدیـدی برداریـد، زمـان كافـی بـرای فكـر 
كـردن بـر روی گزینه هایی كـه می توانید انتخاب كنید اختصاص 

دهید.
اسـفند: همیـن چنـد روز پیش شـما می خواسـتید شـناخت 
حرفـه ای خـود را بیشـتر کنید، اما امـروز کامالً دیـدگاه متفاوتی 
داریـد. نگرانی هـای شـما تغییـر کـرده اسـت و بـه جـای نگران 

بودن به خاطر زمان حال بیشتر به فکر آینده هستید.

ــا مــی دانیــد مــردم فیلیپیــن    آی
ــی  ــخن م ــه س ــش از 1000 لهج ــه بی ب

گویند؟
  آیــا مــی دانیــد عمــر مفیــد 
انســانها در کــف دستشــان نوشــته 

شده است نگاه کنید 18- 81 = 63
  آیــا مــی دانیــد مســن تریــن 
انســان دنیــا با 142 ســال ســن االن در 

ایران زندگی می کند؟
ــه   آیــا مــی دانیــد ایــران فالتــی ب
وســعت 195/648/1 کیلومتــر مربــع 

است؟
ــا مــی دانیــد گرانتریــن کفــش   آی
دنیــا 1 میلیــارد و 700 میلیــون تومــان 

است؟
 آیــا مــی دانیــد گرانترین ســینمای 

خانگی 210 میلیون تومان است؟
آیــا مــی دانیــد گرانتریــن بلندگــوی 
جهــان 210 میلیــون تومــان قیمــت 

دارد؟
 آیــا مــی دانیــد گرانتریــن ســاعت 
میلیــارد   1 و  بــوده  دنیــا سویســی 

تومان است؟
آیــا مــی دانیــد گرانتریــن ماشــین 
ــاس  ــا الم ــه ب ــس ک ــک الگان ــا ی دنی
تزییــن شــده و بیــش از 1 میلیــارد 

است؟
 آیــا مــی دانیــد فاصلــه بیــن مــچ 
دســت تــا ارنــج برابــر بــا طــول کــف پا 

است؟
ــم  ــا ه ــد مورچــه ه ــی دانی ــا م  آی
شــمردن بلدنــد و قــدم هایشــان را 

برای مسیر یابی می شمارند؟
 آیــا مــی دانیــد یــك نانومتــر یــك 
میلیاردیــم متــر یــا حــدودًا بــه طــول 10 

اتم هیدروژن است؟
 آیــا مــی دانیــد مصــرف زغــال 
اختــه از تنگــی عــروق خــون جلوگیری 

می كند؟
 آیــا مــی دانیــد خورشــید در مــدار 
ــرعت 900000  ــا س ــیری ب ــان ش کهکش

کیلومتر در ساعت حرکت می کند؟
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ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی محمد اصفهانی اجرای 
ویژه آیینی »حدیث سرفرازی« را به صحنه می برد. اصفهانی در یک سال گذشته 

سابقه چند همکاری را با ارکستر ملی ایران داشته است.

فیلمتلویزیون
پخـش  تکلیـف  هنـوز 
»سـرزمین  سـریال 
کمـال  سـاخته  مـادری« 
تبریـزی مشـخص نیسـت و تلویزیـون هـم خـود 
را ملـزم بـه اطالع رسـانی دربـاره پخـش شـدن یـا 
نشـدن ایـن مجموعـه نمی دانـد. بـه گـزارش مهـر، 
سـریال »سـرزمین مـادری« بـه کارگردانـی کمـال 
تبریـزی کـه قـرار بـود از شـبکه سـه سـیما پخـش 
شـود همچنان در آرشـیو صداوسیماسـت و مشخص 
نیسـت کـه چـه زمانـی روی آنتـن خواهـد رفـت و 
ایـن درحالیسـت کـه یک بـار قبل از 14 مهـر آنونس 
هـای تبلیغاتـی این مجموعه روی آنتن شـبکه سـه 
رفـت و یـک بـار هـم حـدود دو هفتـه بعـد، امـا هر 
بـار مردمـی کـه تبلیغـات را دیدنـد نتوانسـتند بـه 
تماشـای سـریال بنشـینند. حـال سـوال این اسـت 

کـه چـرا مسـئوالن تلویزیـون دربـاره سرنوشـت این 
پـروژه بـه مـردم اطالع رسـانی درسـتی نمی کننـد و 
حتـی بـا پخـش و قطـع پخـش تیزرهـا مخاطب را 
دچـار سـردرگمی می کننـد. انتظار نمـی رود مدیران 
رایزنـی  و  از جزییـات جلسـات  را  مـردم  سـازمان 
هـای خـود باخبـر کنند، امـا مسـئوالن تلویزیون می 
تواننـد حداقـل بـه مخاطبی که چندین بـار او را برای 
تماشـای ایـن اثـر منتظر گذاشـته اند اطالع رسـانی 
کننـد کـه ایـن سـریال فعال پخـش نخواهد شـد. از 
آخریـن جلسـه ای کـه بـا حضـور مدیـران سـازمان 
صداوسـیما در مجلـس شـورای اسـالمی برگزار شـد 
حـدود 2 هفتـه مـی گـذرد و در آن زمـان علی اصغر 
پورمحمـدی مدیـر شـبکه سـه اعالم کـرد کـه بعد از 
نمایـش بخش هایی از سـریال »سـرزمین مادری« 
بـرای نماینـدگان بختیـاری مجلـس زمـان پخـش 
ایـن مجموعـه اعـالم مـی شـود ولـی تاکنـون هیـچ 
اطـالع رسـانی صـورت نگرفته اسـت. درحـال حاضر 
مسـاله پخش شـدن یا نشـدن سـریال »سـرزمین 
مـادری« نیسـت بلکـه شـیوه اطـالع رسـانی دربـاره 

ایـن مجموعـه و برخـورد بـا مخاطـب مهـم اسـت.

بازیگــر  میــرن  هلــن 
نامــدار بریتانیایــی چهل و 
پنجمیــن رییــس جمهور 
ــرد. ــف ک ــکا را شــخصیتی شکســپیری توصی آمری

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ونیتــی فــر، 
ــازی  ــی ب ــای مختلف ــه در نقش ه ــرن ک ــن می هل
کــرده و بارهــا در نقــش ملکــه الیزابــت ظاهــر شــده، 
صدایــش را بــه شــخصیت های انیمیشــن وام داده 
و در مجموعــه »ســریع وخشــمگین« در نقــش مادر 
جیســون اســتتم ظاهــر شــده، اکنــون منتظــر یــک 
نقــش جدیــد اســت: دونالــد ترامــپ. بازیگــر برنــده 
جایــزه اســکار می گویــد: خیلــی بامــزه اســت نقــش 

ترامــپ را بــازی کنــی.
هلــن میــرن کــه ســه جایــزه تونــی، امــی و اســکار 
را در کارنامــه دارد در مدرســه فیلــم و تلویزیــون 

دانشــگاه الیــوال ماریمــوت گفــت: عاشــق ایــن 
نقشــم. دوســت دارم آن موهــا را هــم داشــته باشــم! 
چــه شــخصیت فوق العــاده ای... اصــال زندگــی 
ــروی  ــه ب ــن اســت ک ــر از ای ــی جالب ت واقعــی خیل
و شــخصیتی را خلــق کنــی. او یــک نــوع شــخصیت 
شکســپیری اســت کــه شــاید عاقبتــی شکســپیری 

هــم داشــته باشــد.
میــرن دربــاره تحقیق روی شــخصیت جالــب ترامپ 
هــم حــرف زد و گفــت: فکــر نمی کنــم ســخت باشــد 
کــه بخواهــی ببینــی او واقعــا چطــور فکرمــی کنــد. 
ــی.  ــن او را بررســی کن ــی و مدرســه رفت ــد کودک بای
پــدرش را، مــادرش را. خیلــی دربــاره ترامــپ و 
ــدارم، امــا اگــر قــرار باشــد  ــر ن ــه او خب پیــش زمین
ــن نقطــه  ــد از ای ــا بای ــم، قطع ــازی کن نقــش او را ب

شــروع کنــم.
ــد ترامــپ شــخصیت های مختلفــی را تحــت  دونال
تاثیــر خــود قــرار داده و پیــش از ایــن کــه رییــس 
جمهــوری شــود جانــی دپ، آلــک بالدویــن، جیمــی 
ــتریپ در  ــل اس ــی مری ــد و حت ــون، درل هامون فال
نقــش او جلــوی دوربیــن یــا روی صحنــه رفته انــد.

تکلیف نامعلوم 
»سرزمین مادری«

»هلن میرن« 
ترامپ می شود 

کتاب »مردی که به شیکاگو رفت« نوشته 
ریچارد رایت با ترجمه مریم حاجونی توسط 

نشر افق به چاپ دوم رسید.

گروه »موالنا« در چهلمین سالگرد تاسیس خود کنسرت 
»کورده واری« را به سرپرستی و آهنگسازی محمد جلیل 

عندلیبی در تاالر وحدت به صحنه می برد.

فیلم سینمایی »آبجی« به کارگردانی مرجان 
اشرفی زاده در بخش مسابقه جشنواره فیلم های 

مولف نمایش داده می شود.

ویــژه  بــا  ســیما  چهــار  شــبکه 
ــاب و  ــرگ 24« روز کت ــه »ب برنام

کتابخوانی را جشن می گیرد.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد رحیمــی ـ 
تهیه کننــده ویــژه برنامــه »بــرگ 24« ـ در 
ــا روابــط عمومــی شــبکه چهــار  گفت وگــو ب
ســیما گفــت: شــبکه چهــار ســیما همزمــان 
بــا 24 آبــان روز کتــاب و کتابخوانی، جشــن 
بزرگــی بــرای اهالــی کتــاب برگــزار می کنــد 
ــانه ای در  ــی رس ــن مل ــتین جش ــه نخس ک

ــد. ــاب می آی ــاب به حس ــوزه کت ح
اجــرای  بــا  خســروی  ســیروان 
ویدئویــی  موزیــک  در  ترانــه ای، 
ــی  ــه کنندگ ــه تهی ــم »آذر« ب ــا فیل ــط ب مرتب
نیکــی کریمــی و کارگردانــی محمــد حمــزه ای 

حضور پیدا کرد.
منطقــه ای  مرحلــه   قصه گویــان 
ــی  ــنواره بین الملل ــتمین جش »بیس
فکــری  پــرورش  کانــون  قصه گویــی« 
کــودکان و نوجوانــان از 30 آبــان تــا 30 آذر بــا 

یکدیگر رقابت می کنند.
مجلــه ی رودکــی ویــژه ی شــعر 
ــران در کتاب فروشــی های  امــروز ای

مهم تهران توزیع شد.
ــه  ــا« ب ــم ســینمایی »مالیخولی فیل
کارگردانــی و تهیــه کنندگــی مرتضی 
آتــش زمــزم کــه از اواخــر تابســتان امســال 
ــر  ــط تصوی ــه زودی توس ــود، ب ــرده ب روی پ
دنیــای هنــر در شــبکه نمایــش خانگــی 
جدیــد  پوســتر  می شــود.  توزیــع 
»مالیخولیــا« بــا طراحــی امیــن دایــی نیز در 
ــی آن منتشــر شــده  ــع ویدئوی ــتانه توزی آس

است.

گزیده ها
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قیمت خودرو »صفر«

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه 
تجارت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری صادرات سیب 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 76 درصد و از نظر ارزش 79 درصد 
کاهش داشته است؛ چرا که در این مدت قیمت ها در بازار داخلی به نسبت مناسب 
بوده و بار چندانی برای صادرات وجود نداشته است.

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

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 4900
بیشترین قیمت: ......... 5450

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اقـام مصرفـی

بــرای خریــد دســتگاه مخلــوط کــن حتمــًا 
ــار  ــه در هرب ــود و اینک ــاز خ ــه نی ــه اول ب در درج
ــه  ــد ب ــی خواهی ــواد را م ــدار م اســتفاده چــه مق
ــای  ــن ه ــوط ک ــد. مخل ــه نمایی ــد توج کار ببری
کوچــک اگرچــه ممکــن اســت بســیار کــم جــا بــه 
نظــر برســند امــا اگــر نیــاز شــما را بــرآورده نکننــد 
عمــالٌ باعــث هــدر رفتــن هزینــه شــما می شــوند. 
همچنیــن وات یــا میــزان قــدرت مخلــوط کــن را 
هــم بایــد در نظــر گرفت. هرچــه وات آن هــا باالتر 
باشــد ســریعتر  و راحــت تــر مــواد را مخلــوط می 
کننــد. دســتگاه هــای مخلــوط کــن ممکــن اســت 
پــارچ شیشــه ای یــا پالســتیکی داشــته باشــند. 
ــوان  ــد کــه مــی ت برخــی آن هــا دکمــه یــخ دارن
ــواع نوشــیدنی هــای خنــک  ــه ان ــرای تهی از آن ب
اســتفاده نمــود. برخــی از مخلــوط کــن هــا هــم 
دریچــه کوچکــی در بــاالی پــارچ دارنــد کــه ایــن 
امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا بتوانیــد مقادیری از 
مــواد را در حالیکــه مخلــوط کــن کار مــی کنــد بــه 
آن اضافــه نماییــد. بــه طــور کلــی یــک مخلــوط 
ــی  ــه راحت ــاده داشــته و ب ــی س ــد کارآی ــن بای ک

شســته شــود.
می تــوان  برقــی  مخلــوط کــن  دســتگاه  بــا 
نوشــیدنی های ســرد و معجون هــای خوشــمزه ای 
را در چنــد ثانیــه تهیــه کــرد. تهیــه ســوپ، ســس، 
غــذای کــودک، قابلیــت خــرد کــرن انــواع میــوه، 
ســبزیجات و یــخ از دیگــر کاربردهــای ایــن 
دســتگاهها بــه شــمار مــی رود. اگــر قصــد خریــد 
ــد،  ــا حتــی اســتفاده از ایــن دســتگاهها را داری ی

ــد. ــه را بخوانی ــده در ادام ــر ش ــکات ذک ن
* دســتگاه مخلــوط کــن برقــی قــادر اســت 
تمامــی مــواد غذایــی ســفت و نــرم، حتــی یــخ را 
بــه صــورت یکدســت خــرد و لــه کنــد. بنابرایــن، 
ــانی و  ــم، آس ــای محک ــد، تیغه ه ــور قدرتمن موت

ســرعت کار از ویژگی هــای یــک مخلــوط کــن 
ــی رود. ــه شــمار م خــوب ب

* تیغه هــای تیــز بــا جنــس اســتیل از بهتریــن 
ــت و  ــه مقاوم ــتند ک ــا هس ــن تیغه ه ــوع در بی ن
ــواع خــود  ــه دیگــر ان کارایــی بیشــتری نســبت ب

ــد. دارن
* پــارچ دســتگاه مخلــوط کــن از دو جنــس 
پارچ هــای  دارد.  وجــود  پالســتیک  و  شیســه 
ــه  ــفاف تهی ــتیک های ش ــه از پالس ــتیکی ک پالس
می شــوند نســبت بــه جنس هــای شیشــه ای 
ــرای  ــری ب ــوان کمت ــه ت ــبک ترند و ب ــی س خیل
ــواع آن،  ــا در برخــی از ان ــد ام ــاز دارن اســتفاده نی
مــرور زمــان رنگشــان را تغییــر داده و پــارچ کمــی 

زرد رنــگ می شــود.
انتخــاب  هنــگام  کــه  نکاتــی  از  یکــی   *
ــه  ــه آن توج ــد ب ــن بای ــوط ک ــتگاه های مخل دس
ــارچ دســتگاه  ــت پ ــزان ظرفی داشــته باشــید، می
اســت. شــما می توانیــد مناســب بــا تعــداد افــراد 
خانــواده از ظرفیت هــای بیشــتر یــا کمتــر آن 

ــد. ــداری کنی خری
می کنیــد  اســتفاده  پــارچ  از  وقتــی کــه   *
ــارچ  ــم پ ــد حج ــتر از 80 درص ــت بیش ــچ وق هی
مــواد داخــل آن نریزیــد مثــالً در یــک پــارچ 
ــد.  ــواد بریزی ــر م ــک لیت ــر ی ــری حداکث 2/1 لیت
ــدار باعــث می شــود  ــن مق اســتفاده بیشــتر از ای
کــه مــواد هنــگام کار از لبــه پــارچ ســر ریــز بشــود 
ــور  ــه موت ــه زدن ب ــه صدم ــر ب ــن منج و همچنی
ــما دارای  ــارچ ش ــر پ ــد. اگ ــد ش ــول خواه محص
نشــتی باشــد در اســرع وقــت بــه نمایندگــی 

ــد. ــه کنی ــاز مراجع مج
ــرای  ــو ب ــق و چاق ــز از قاش ــگام کار هرگ * هن
ابتــدا  نکنیــد.  اســتفاده  هــم زدن محصــول 
ــل،  ــف کام ــد از توق ــوش و بع ــتگاه را خام دس

ــد. ــم بزنی ــواد را ه م
* هنــگام تهیــه شــیر مــوز، هــم زدن حداقــل دو 
بــار مــواد بــه از بیــن بــردن کف هــا و هــم خــوردن 

خــوب مــواد کمــک می کنــد.
* بــرای تهیــه آب تــوت فرنگــی، آب زغــال اخته، 
ــن  ــت بهتری ــن دس ــی از ای ــو و میوه های آب آلبال

انتخــاب پــارچ مخلــوط کــن اســت.
ــتیکی  ــس پالس ــا از جن ــوط کن ه ــه مخل * بدن
یــا آلومینیومــی ســاخته شــده اســت. بدنه هــای 
آلومینیومــی هــر چنــد کمــی ســنگین تر از جنــس 
پالســتیکی اســت امــا در برابــر ضربــه مقاوم تــر و 
در کل محکمتــر اســت. یکــی دیگــر از خصوصیات 
ــه شــما  ــن اســت ک ــی در ای ــای آلومینیوم بدنه ه
می توانیــد براحتــی تنهــا بــا یــک دســتمال 

مرطــوب آن را تمیــز کنیــد.
* در برخــی از انــواع جدیــد مخلــوط کن هــا روی 
ــه  ــده ک ــه ش ــی تعبی ــه کوچک ــتگاه دریچ در دس
ــا برداشــتن آن بــدون آنکــه مــواد بــه  می تــوان ب
بیــرون بریــزد مــواد دیگــری را بــه مــواد در حــال 

مخلــوط شــدن اضافــه کــرد.
ــته  ــه از ورود هس ــت ک ــیله ای اس ــر وس * فیلت
ــد و  ــری می کن ــوه جلوگی ــه درون آبمی ــپ ب و پال
آبمیــوه ای صــاف بــا طعــم دلنشــین را بــه وجــود 
مــی آورد. فیلتــر در دســتگاه های جدیــد مخلــوط 

ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــن از ابتکارات ک
می کنــد آبمیــوه را بــدون دانــه و تفالــه تهیــه 
کنیــد. ایــن قطعــه در دســتگاه های مختلــف 
ــت  ــده اس ــرار داده ش ــی ق ــای متفاوت ــه گونه ه ب
ــمت  ــن قس ــود ای ــی از وج ــای قدیم ــا مدل ه ام

بی بهــره هســتند.
ــاز  ــر امتی ــه ه ــی ب ــتگا های برق ــت دس * امنی
دیگــری برتــری دارد. قفــل ایمنــی مخلــوط 
کن هــا نیــز از مــواردی اســت کــه دارای اهمیــت 
بســزای اســت، قفــل ایمنــی در مخلــوط کــن بایــد 
بــه صورتــی باشــد کــه در صــورت عــدم قرارگیــری 
ــتگاه  ــدن دس ــن ش ــع روش ــارچ، مان ــح پ صحی

شــود.
* در برخــی از انــواع مخلــوط کن هــا شــیر 
تخلیــه ثابتــی در قســمت پاییــن قــرار داده شــده 
ــه راحتــی از آن خــارج کــرد. تــا بتــوان مــواد را ب

ــی  ــوازم برق ــه ل ــن گون ــازنده ای ــرکتهای س * ش
گاهــی دســتگاههای متنــوع و جداگانــه بــه بــازار 
عرضــه می کننــد کــه بعضــی از آن هــا فقــط 
یــک کار خــاص را انجــام می دهــد و بعضــی 
بــا اســتفاده از لــوازم یدکــی چنــد کار مختلــف را 
ــه ای کــه قــرار  ــه هزین ــد. بســته ب انجــام می دهن
ــوط کــن  اســت بپردازیــد، و انتظــاری کــه از مخل
داریــد، ایــن مــوارد را نیــز مــد نظــر قــرار دهیــد.

راهنمای خرید مخلوط کن 

ــا وجــودی کــه ســهم منطقــه یــک از کل معامــالت مســکن  آمارهــا حاکــی از آن اســت ب
شــهر تهــران تنهــا 1.5 درصــد اســت در مهــر مــاه تعــداد قراردادهــای خریدوفــروش در ایــن 
منطقــه 63 درصــد نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت. مــروری بــر 
وضعیــت بــازار مســکن در مهــر مــاه ســال جاری کــه توســط وزارت راه و شهرســازی منتشــر 
شــده نشــان می دهــد در بیــن مناطــق شــهر تهــران باالتریــن قیمــت بــه منطقــه یــک بــا 
میانگیــن 10 میلیــون و 260 هــزار تومــان در هــر متــر مربــع، کمتریــن قیمــت بــه منطقــه 
18 بــا متــری 2 میلیــون و 296 هــزار تومــان و بیشــترین رشــد قیمــت مربــوط بــه منطقــه 
22 بــا میانگیــن قیمــت متــری 4 میلیــون و 138 هــزار تومــان و 14.5 درصــد رشــد نســبت 

ــه پارســال مربــوط می شــود. ب

انـار یـا همـان صد دانه یاقوت مـا ایرانی ها، این روزها تأللو سـرخی آن در دسـتان 
باغداران منطقه اورامانات از توابع اسـتان کردسـتان چشـم هر رهگذری را به سـوی 
خود خیره می کند. چنورصادقی گفت: 99 درصد سـطح زیرکشـت انار کردسـتان را 
شهرسـتان سـروآباد به خود اختصاص داده و تنها یک درصد سـطح زیرکشـت این 
محصـول دراسـتان مربـوط به شهرسـتان کامیاران اسـت. اورامان یکی از شـهرهای 
شهرسـتان سـروآباد اسـت که دارای 10 هزار نفرجمعیت است و از این تعداد 3 هزار 
و 300 نفر آنها شـهری و مابقی در 12 روسـتای این منطقه سـاکن هسـتند و بیشتر 

انار اسـتان هم در این شـهر تولید می شـود.
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افزایش خرید و فروش در مسکن منطقه یک تهران سطح زیرکشت انار کردستان در سروآباد

نبض بازار

آپارتمان95 متری تهران ویا
ستارخان محل:تهران، 

شهرنیست حومه 
اتاق:دو تعداد 
فروشی نوع: 

کل:توافقی قیمت 
مربع(95 )متر  متراژ 

سوم طبقه 
دو خواب

نور و نقشــه عالی
بازسازی شده 

12 سال ساخت
2/5 واحدی

امکانات کامل
تماس: 09120046059

آپارتمان شهرک نیکزاد 
1۲0متری
محل:کرمان

شهرنیست حومه 
اتاق:دو تعداد 

آگهی دهنده:شخصی نوع 
تومان قیمت کل180.000.000 

مربع(120 )متر  متراژ 

سه واحد آپارتمان نوساز 1۲0 
متری 

 70 ســوییت  یــک  بــا  همــراه 
نیکــزاد  متــری واقــع در شــهرک 
زیــر  اول  دســته  ملکــی  ســند 

کارشناســی قیمــت 
تماس: 09131412759

ترازو50کیلویی
محل:تهران، بازار

قیمت350.000 تومان
ترازو50کیلوگرمی دارای40حافظه جهت ذخیره قیمت کاال

دقت 2گرم وقابل استفاده بابرق وباتری
نمایشگر2طرفه وتنظیم نورنمایشگر

جمع زدن دهها قلم کاالبدون نیاز به ماشین حساب
ترازو بدون چاپگر میباشد

دارای گارانتی وخدمات پس از فروش
تماس: 09128951353

خرید کاغذ باطله
محل:کرمان

نوع:درخواستی
قیمت:توافقی

تماس: 09214786671

اماک کسب و کار

ــات  ــردن مایع ــوط ک ــرای مخل ــه ب ــی ک ــن برق ــوط ک ــتگاه مخل دس
ــد  ــی توان ــه م ــی رود ک ــمار م ــه ش ــایلی ب ــی رود از وس ــه کار م ب
ــه  ــد ثانی نوشــیدنی هــای ســرد و معجــون هــای خوشــمزه ای را در چن
ــذای  ــس، غ ــوپ، س ــه س ــن، تهی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــه کن ــما تهی ــرای ش ب
ــر  ــخ از دیگ ــوه، ســبزیجات و ی ــواع  می ــرن ان ــت خــرد ک ــودک، قابلی ک

ــی رود .  ــمار م ــه ش ــن ب ــوط ک ــتگاه مخل ــای دس کاربرده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

این صفحه می خوانیم

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

دارا خسروشــاهی مدیرعامــل جدیــد 
ــار  کمپانــی اوبــر کــه بــرای اولیــن ب
صندلــی  بــر  نشســتن  از  پــس 
ــان  ــه می ــرکت ب ــن ش ــت ای مدیری
تصویــری  بــود،  آمــده  مــردم 
واضح تــر و امیــدوار کننده تــری از 
بــرای  را  اوبــر  کمپانــی  آینــده 
ترســیم  دنیــا  مــردم  و  بیننــدگان 
ایــن  در  او  اصلــی  هــدف  کــرد. 
شــرکت، فــرار از ابــر ســیاهی اســت 
اخیــر  رســوایی های  از  پــس  کــه 
به وجــود آمــده و اخــراج مدیرعامــل 
یعنــی  شــرکت  ایــن  ســابق 
ــر  ــی اوب ــر روی کمپان ــک« ب »کاالنی

ســایه افکنــده اســت. خسروشــاهی 
به عنــوان  امســال  آگوســت  از 
مدیرعامــل جدیــد اوبــر مشــغول بــه 

فعالیت شده است.
آی تی ایــران،  گــزارش  بــه 
خــود  مصاحبــه  در  خسروشــاهی 
گفــت: »در آن زمــان همــه چیــز 
جامعــه،  ریخــت.  به هــم  ناگهــان 
ــت  ــره و مدیری ــت مدی ــای هیئ اعض
ــیر  ــه مس ــم ب ــی باه ــرکت همگ ش
کــه  شــدند  کشــیده  نادرســتی 
امــا  دیدیــم.  هــم  را  آن  نتیجــه 
ــک شــروع مجــدد و  ــا ی ــدم ب معتق
شکســت های  می توانیــم  موفــق 

در  کنیــم.«  جبــران  را  گذشــته 
ــاهی  ــه خسروش ــی ک ــت، زمان حقیق
بــه مدیریــت اوبــر منصــوب شــد، بــا 
مختلفــی  مشــکالت  و  رســوایی ها 
مواجــه شــد. اختــالف بیــن کارکنــان 
بــاال رفتــه بــود و نفــاق بیــن اعضــای 
ــه شــدیدترین حــد  هیئــت مدیــره ب
ــالوه  ــود. ع ــیده ب ــود رس ــن خ ممک
ــر بــه  ــران اوب ــر ایــن اعتــراض کارب ب
افزایــش نرخ هــا و ضعــف خدمــات 
باعــث رواج پیــدا کــردن هشــتگ 
دنیــا  سراســر  در   DeleteUber
ــود کــه در نتیجــه آن بیــش  شــده ب
از 500 هــزار کاربــر اکانــت اوبــر خــود 

را بــه طور کامل حذف کردند.
حــال دارا خسروشــاهی قصــد دارد 
ــی  ــن کمپان ــدی را در ای ــر جدی عص
ــد.  ــاز کن ــر نســخه 2 آغ ــام اوب ــا ن ب
ــار در  ــن ب ــرای اولی خسروشــاهی ب
یــک مصاحبــه عمومــی اعــالم کــرد 
کــه ایــن شــرکت قصــد دارد مســیر 
ــارد  ــذاری میلی ــرمایه گ ــرای س را ب
دالری کمپانــی SoftBank در اوبــر 
ــی  ــن کمپان ــرا ای ــد. ظاه ــوار کن هم
قردتمنــد ژاپنــی عالقــه خــود را بــه 
نشــان  اوبــر  در  ســرمایه گذاری 

داده است.
هــدف  مهم تریــن  مطمئنــا، 
خسروشــاهی در حــال حاضــر، ســفر 
کشــورهایی  دیگــر  و  شــهرها  بــه 
آنجــا  در  اوبــر  روزی  کــه  اســت 
ــل  ــرده و به دلی ــه می ک ــات ارائ خدم

ســوء مدیریــت کاالنیــک، اعتبــار 
داده  دســت  از  آنجــا  در  را  خــود 
اســت. خسروشــاهی بــا ایــن کار 
قصــد دارد اعتمــاد شــهرها، کشــورها 
و در کل کاربــران سراســر دنیــا را 
دوبــاره بــه اوبــر بازگردانــد و در حــال 
ــه  ــفر ب ــا س ــا ب ــن کار تنه ــر ای حاض
ایــن مناطــق و مالقــات بــا مقامــات 
قانون گــذار و راننــدگان امــکان پذیــر 
اینبــاره  در  خسروشــاهی  اســت. 
گفــت: »به نظــرم در گذشــته و در 
قانون گــذار  مقامــات  بــا  برخــورد 
علی الخصــوص در زمینــه حمــل و 
برخــورد  ناعاقالنــه  کمــی  نقــل 

کرده ایم.«
او در ایــن راســتا بــه لنــدن کــه 
ــا را در  ــر در اروپ ــازار اوب بزرگتریــن ب
برزیــل  همچنیــن  و  دارد  اختیــار 

ــهر و  ــات ش ــا مقام ــرده و ب ــفر ک س
ــزار  ــاتی را برگ ــر جلس ــدگان اوب رانن
ــن زمــان  ــول داد در کمتری کــرد و ق
ممکــن اقداماتــی انقالبــی در جهــت 
ــه  ــگاه اولی ــه جای ــر ب ــت اوب بازگش
البتــه  داد.  خواهــد  انجــام  خــود 
خسروشــاهی در مصاحبــه خــود بــه 
توصیــف  قابــل  غیــر  تالش هــای 
»کاالنیــک« مدیرعامــل اســبق اوبــر 
هــم اشــاره داشــت و اعــالم کــرد کــه 
رســاندن ارزش ســهام شــرکت اوبــر 
بــه 70 میلیــارد دالر تنهــا بــا درایــت 
و هــوش بــی نظیــر کاالنیــک امــکان 
ــوده اســت. او حتــی اذعــان  پذیــر ب
داشــت کــه بــرای حــل برخــی مــوارد 
هنــوز بــا کاالنیــک در تمــاس اســت 

و از تجربیــات او بهره می گیرد.

خسروشاهی: اوبر جدیدی در راه است

کاربرانـی از مجسـمه »دوچرخه سـوار بـا 
اسـلحه ای در خورجینـش« در بـاغ کتاب 
تعجـب کـرده بودنـد و کاربـران دیگـری 

پاسخشـان را اینگونـه دادنـد.

در  محیط زیسـت  دوسـت دار  کاربـران 
را  اعتـراض خودشـان  روزهـای گذشـته 
پرنـدگان مهاجـر در  بـه کشـتار  نسـبت 
فریدونکنـار با هشـتگ باال نشـان دادند.

ریاسـت جمهـوری آمریـکا در فیس بوک 
و توییتـر: عجیبـه كـه كیـم جانـگ اون 
بـه مـن توهیـن میكنـه میگه »پیـر«،در 
حالـى كـه مـن هیچ وقـت نمیـام بهش 
بگـم »قـد كوتـاه و چـاق«..اى بابا..فقـط 
میخواسـتم دوسـت باشـیم. حاال شـاید 

یـك روزى ایـن دوسـتى محقـق بشـه.

توییترگردی
باغ کتاب تهران

توییترگردی
#فریدونکنار

توییترگردی
ترامپ

این عکاس سی ان ان که این روزها در پیونگ یانگ 
کره شمالی به سر می برد تصاویری از این شهر 

ناشناخته دنیا ارسال می کند.
@cnn_justin

اقامت گاه بوم گردی نارتی تی تفت یزد، جایی که 
صاحبخونه هاش خودشون توی یکی از اتاق هاش اقامت 

دارن و از مهموناشون توی باقی اتاقا پذیرایی می کنن. 
@nartitee

کاربری با سواستفاده از ناآگاهی برخی مردم از سواد 
رسانه ای کامنت زیر را در برخی صفحات اینستاگرام 

پست می کند!
@reald.onaldtrump

شناسه »ایران را باید دید« تصویری از کوچه باغ های 
شهرستان تفت استان یزد را به تصویر کشیده.

 @mustseeIran_insta

علی پهلوان می گوید:
مــن فکــر کنــم ســعدی ایــن شــعر »گــه نعــره زدی بلبــل...« رو در ســفرش بــه 

اســترالیا ســروده یعنــی اینجــا یــه صداهایــی از پرنده هــا درمیــاد کــه از گــراز درنمیــاد

محسن بیات زنجانی می گوید:
ــرش  ــن اث ــی، مهم تری ــبکه های اجتماع ــر ش ــر و دیگ ــوولین در توییت ــور مس حض
ایــن اســت کــه دیگــر نمی تــوان مدعــی بی اطالعــی از مشــکالت و حرف هــای مــردم بــود 

در واقع این حضور حجت را بر آنان تمام می کند…

نوید برهان زهی می گوید:
ــونده  ــتان ترس ــتان و بلوچس ــه سیس ــفر ب ــان از س ــن رو چن ــرد م ــف میك تعری
بــودن كــه نگیــن؛ میگفــت بهــم گفتــن لحظــه بــه لحظــه برامــون لوكیشــن بفرســت، تــوی 
ماشــین خوابــت نبــره كــه زنــده نمیذارنــت و… بعــد چنــد وقــت زندگــی كنــار مــا چنــان بــا 
فرهنــگ مــا خــو گرفتــه بــود كــه گفــت بــا همیــن لبــاس بلوچــی میــرم تهــران و بــا همیــن 

ســوار هواپیمــا شــد رفــت

صروش می گوید:
ــودش«  ــمت خ ــیده س ــنپ چت رو کش ــوزرای اس ــتگرم ی ــن »اینس ــه می گ اینک
مــن بــه عینــه دارم می بینــم بــا وجــود در دســترس نبــودن اســنپ چت، از بیــن 15 فرنــدی 
کــه داشــتم همــه فعــال بــودن؛ حــاال بعــد مدتــی چــک کــردم، هیچ کــدوم دیگــه اســتوری 

کــه نمــی ذارن هیــچ، مســیج هــم بهشــون دادم جــواب نــدادن!

علی اف می گوید:
باالخــره یــه روزی میــرم دفتــر گــوگل یکــی دونــه میزنــم زیــر گــوش کارمنــداش 

میگــم مــن ربــات نیســتم احمــق!

طرقه می گوید:
ــه  ــرده ممکن ــه ک ــر کاری ک ــه خاط ــه ب ــر میدون ــی اگ ــه حت ــون این ــی کارگرم خوب
دعــواش کنیــم ولــی بــاز هــم حقیقــت رو میگــه و پنهــان کاری نمیکنــه، راســتگویی خیلــی 

ارزشــمنده حتــی اگــه میدونیــم بــه خاطــرش ممکنــه توبیــخ بشــیم

میرزا فرهیخته می گوید:
یــه روزنامه نــگار جوانمــرد پیــدا شــه دربــاره مشــکل نبــود کارت خــوان در 
ــئولین  ــات بنویســه و از مس ــرار از دادن مالی ــور ف ــه منظ ــکان ب ــای بعضــی از پزش مطب ه

ــه. ــیدگی کن ــت رس درخواس

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلتر توییتر و امکان 
دسترسی آزاد کاربران به این شبکه اجتماعی اظهار کرد: مساله رفع فیلتر توییتر در 

حال بررسی است و شخصا پیگیر رفع فیلتر توییتر هستم.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

نوبت دوم

به مناسبت هزاره 
»بوسعید«

»شهرام ناظری« آلبوم 

»عاشق کیست« 
را امروز منتشر می کند

تیتـر یک روزنامه پیام ما 
در این روز به درمان یک کودک 

با استفاده از سلول های بند 
ناف در کرمان برای نخستین 

بار در کشور اختصاص داشت.

جنون
دیجیتال آرت تورنگ 

سلیمانی
 گالری ابد/ 12 آبان 1396 تا 26 آبان 1396

بیست و سوم آبان ماه
ارکستر ملی ایران 

»حدیث سرافرازی«

 با صدای دکتر محمد 
اصفهانی را می نوازد

اینقدر گیر نده به این جوونا؛ آخه بهشت که زورکی 
نمیشه عزیز برادر...

اونقدر فشار میاری که از اونور جهنم میزنه بیرون...!

فیلم: مارمولک

موسیقیموسیقی 

نمایشگاه سال گشت

دیالوگ

معرفی

رفتیم بیرون سیگار بکشیم 
هفده سال طول کشید

مجموعه داسـتان از نویسندگان معاصر روس
آبتین گلکار ترجمه: 

انتشارات: چشمه
رفتیم بیرون سـیگار بکشـیم هفده سـال طول کشـید شـامل 
نـه داسـتان از هفـت نویسـنده معاصـر روس اسـت کـه در 
ابتـدای هـر داسـتان یـک صفحـه بـه شـرح حـال و فعالیـت 

هـای نویسـنده اختصـاص داده شـده اسـت.
این داستان ها عبارتند از:

دختر بخارا از لودمیال اولتسکایا
حیوان وحشی از لودمیال اولتسکایا

پالتوی سیاه از لودمیال پتروشفسکایا
زن آدم کش از دینا روبینا

حادثه ی خانوادگی از آندری گالسیموف
نیکا از ویکتور پلوین

رفتیـم بیـرون سـیگار بکشـیم هفـده سـال طـول کشـید از 
یلیـزاروف میخاییـل 

وان گوک از میخاییل یلیزاروف
آدم کش و دوست کوچکش از زاخار پریلپین

وجه مشـترک همه داسـتان های کتاب رفتیم بیرون سـیگار 
بکشـیم هفـده سـال طـول کشـید غیـر عـادی بـودن فضـا و 

روایـت آن بـا وجـود انسـان هـای عادی اسـت.
در مـورد ایـن کتـاب چیزی کـه در وهله اول توجـه مخاطب را 
بـه خـودش جلـب مـی کند عنـوان بلند ایـن مجموعه اسـت. 
همین باعث میشـود کنجکاوی شـما تحریک شـود و شـما را 
وادار مـی کنـد کتـاب را در دسـت بگیرید و میـان ورق هایش 
بـه گشـت و گـذار بپردازیـد. یـک ابـر تیـره و تـار فضـای این 
داسـتان هـا را پوشـانده و انـگار نمـی تـوان اثری از شـادی و 
نشـاط و آرامش در آن ها دید. شـاید هنوز سـایه ی کمونیسم 

از جوامـع روس رخت برنبسـته باشـد.

قسمتی از متن کتاب
چـه سـعادتی اسـت کـه گرمـای فیزیکـی بـه صـورت کامـال 
مـادی و محسـوس بـه گرمـای روحـی تبدیـل می شـود و تا 

آخـر عمـر در حافظـه باقـی مـی مانـد.
همـه ی زیبایـی هایـی که به چشـم مـن می آیـد در حقیقت 
در قلـب مـن نهفتـه اسـت، زیـرا آن دیاپازونـی کـه مـن همه 
چیـز را بـا نـت وصـف ناشـدنی آن مـی سـنجم نیـز در قلـب 

من جـای دارد.

رسانه در آینه تصویر
بررسی اختیارات شورای نگهبان در شماره 

جدید هفته نامه مثلث ِبه سردبیری سعید أجرلو

چون سنبل تو سلسله بر ارغوان نهاد
آشوب در نهاد من ناتوان نهاد

چشمت بقصد کشتن من می کند کمین
ورنی خدنگ غمزه چرا در کمان نهاد

هیچش بدست نیست که تا در میان نهد
سری که داشت با تو کمر در میان نهاد

بر سرو کس نگفت که طوطی شکر شکست
بر ماه کس ندید که زاغ آشیان نهاد

در تابم از دو سنبل هندوت کز چه روی
سر برکنار نسترن و ارغوان نهاد

ای جان من جهان لطافت توئی ولیک
دل بر وفای عهد جهان چون توان نهاد
زانرو که در جهان بجمالت نظیر نیست

هر کس که دید روی تو سر در جهان نهاد
الفاظ من به لفظ تو شیرین ز شکرست
گوئی لب تو هم شکر اندر دهان نهاد
خواجو چو نام لعل لبت راند بر زبان
نامش زمانه طوطی شکر زبان نهاد

خواجوی کرمانی 

پرکن از باده ی چشمت 
قدح صبح مرا

 من زتو سرمست شوم یا 
خورشید؟

موالنا

عکس نوشت

عکس:
 محمد خضری مقدم


