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تهرانکرمان

 خطر عبور زیرگذر از محوطه جهانی شوش

معاون سازمان محیط زیست خبر داد
تهیه برنامه جامع کاهش 
3آلودگی هوا در کالنشهرها
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مــدرک  کــه  دختــری  جمعه شــب 
برنامه ریــزی  مدیریــت  فوق لیســانس 
داشــت بــه همــراه یــک آتش نشــان 
ایــن دختــر  آمــد.  بــه روی صحنــه 
از  افتخــار  بــا  دورهمــی  برنامــه  در 
رفتارهایــی حــرف زد کــه اگــر بــه قــول 
مهــران مدیــری فقــط یــک میلیــون 
رفتــار  دختــر  ایــن  هماننــد  ایرانــی 
ایــن  نابــود می شــود.  ایــران  کننــد، 
ــه  ــه ب ــت ک ــه گف ــن برنام ــر در ای دخت
تاریکــی خوشــش  »از  اینکــه  دلیــل 
تمامــی  دارد  عــادت  نمی آیــد« 
چراغ هــای خانــه را روشــن کنــد. موقــع 
ظــرف شســتن عالقــه ای بــه بســتن 
تــا  از شــروع کار  و  نــدارد  آب  شــیر 
ــن  ــت. او ای ــاز اس ــیر آب ب ــان، ش پای
ــف  ــده تعری ــا خن ــود را ب ــای خ رفتاره
ــیمانی  ــانی از پش ــچ نش ــرد و هی می ک
در  نمی شــد،  دیــده  چهــره اش  در 
یکــی  امســال  تابســتان  حالــی کــه 
از  ایــران  ســال های  ســخت ترین  از 
ــز امســال  ــود. پایی ــرق ب ــن ب نظــر تأمی
ــی  ــر کم بارش ــر از نظ ــال اخی در 67 س
ــور  ــرف کش ــره ب ــوده. ذخی ــابقه ب کم س
ــده ای  ــران آب در آین ــده و بح ــر ش صف
ــد  ــی را تهدی ــت مل ــدان دور، امنی نه چن
این گونــه  ایــن شــرایط،  در  می کنــد. 
دیوانــه وار مصــرف آب و بــرق نشــان 
و  مســوولیت  بــی  شــهروندی  از 
ــودش  ــه خ ــا ب ــه تنه ــواه دارد ک خودخ
برعکــس  بــس.   و  می کنــد  فکــر 
کنــار آن دختــر  آتش نشــانی کــه در 
ــختی های کارش  ــود و از س ــتاده ب ایس
کــه  فداکاری هایــی  از  می گفــت. 
انجــام  بایــد  آتش نشــان ها  بعضــًا 
مــردم  جــان  از  بتواننــد  تــا  دهنــد 
ــًا در  ــر دقیق ــن دخت ــد. ای ــت کنن حفاظ
ــا  ــود. او ب ــان ب ــل آتش نش ــه مقاب نقط
ــا  ــه ایرانی ه ــان هم ــود ج ــای خ رفتاره

می انــدازد.  خطــر  بــه  را 

شهروند بی مسوولیت

مناطق بدون اکسیژن اقیانوس ها  
چهار برابر شد

به مناطقی که اکسیژن در آن ها تقریبا وجود ندارد، مناطق مرده می گویند 
بزرگ ترین انقراض گونه ها در تاریخ زمین با آن ها مرتبط بوده است

رضا عبادی زاده
یادداشت
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استاندار کرمان در مراسم یادبود 
آیت هللا هاشمی رفسنجانی:

هاشمی ریشه فتنه
را درست شناخت 

دعایی: هاشمی تا آخرین 
لحظه زندگی خود در کنار 

آیت هللا خامنه ای بود
ــا وجــود  ــوز چشــم های دوســتدارانش ب هن
گذشــت یکســال از درگذشــتش گریــان 
ــه  اســت، همگــی در کرمــان، شــهری کــه ب
ــت هللا هاشــمی رفســنجانی  ــاد آی ــام و ی ن
شــناخته می شــود جمــع شــده اند تــا یــاد و 

ــد. ــه دارن ــده نگ ــره اش را زن خاط
صبــح روز شــنبه 16 دی مــاه مراســم یادبــود 
آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی رییــس 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  پیشــین 

ــام... نظ

روزانهم صبح اریان

شــرکت معــادن اســفندقه در نظــر دارد، از طریــق مناقصــه از میــان شــرکتهای معدنــی نســبت بــه انتخــاب پیمانــکار 
ــاز -  ــی و روب ــاز و زیرزمین ــادن روب ــدادی از مع ــتخراج در تع ــازی و اس ــاده س ــاف، آم ــات اکتش ــام عملی ــرای انج ب
ــه  ــا ارائ ــی ب ــخ درج آگه ــردد از تاری ــکاران واجــد شــرایط درخواســت مــی گ ــذا از پیمان ــد. ل ــام نمای ــی افن زیرزمین
معرفینامــه و رســید واریــز وجــه بــه مبلــغ 1/۰۰۰/000 ریــال بــه شــماره حســاب ۳۱۰۰۰۶۱ ۱۳۴۱۷۰۰۰ مربــوط بــه شــرکت 
ــه دفتــر کمیســیون معامــالت شــرکت  معــادن اســفندقه نــزد بانــک گردشــگری شــعبه شــفا، در ســاعات اداری ب
ــادن  ــرکت مع ــان- ش ــنگ کرم ــرکت زغالس ــی - ش ــهید صدوق ــوار ش ــان - بل ــانی: کرم ــه نش ــفندقه ب ــادن اس مع
اســفندقه - کــد پســتی ۷۶۱۷۹۱۴۵۸۵ تلفــن: ۰۳۴۳۲۱۳۲۰۴۲ مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد و در 
تاریــخ مقــرر اســناد منافصــه را بــه واحــد کمیســیون معامــالت مســتقر در دفتــر مرکــزی شــرکت تحویــل نماینــد.

1- سپرده شرکت در مناقصه طبق مبلغ مندرج در اسناد مناقصه می باشد
2- تاریخ شروع فروش اسناد: روز شنبه مورخ 96/۱۰/16

3- تاریخ پایان فروش اسناد : قبل از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ 96/10/26
4- تاریخ تسلیم پیشنهاد : قبل از ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ 96/۱۱/8

5- تاریخ بازگشایی پاکتها: روز دوشنبه مورخ 96/۱۱/9
شرکت معادن اسفندقه ضمنا هزینه درج آگهی از برنده مناقصه کسر میگردد.

آگهی مناقصه عمومی شرکت معادن اسفندقه
  به شماره ثبت 242 )سهامی خاص(

انس طال         1.319.37

مثقال طال     5.883.000

گرم طالی 18  1.358.180

گرم طالی۲۴    1.811.810

انس نقره             17.۲6

انس پالتین         97۴.90

انس پاالدیوم      1/087/۴0

بهار آزادی      1۴.۴10.000

امامی          1۴.675.000

نیم           7.۲80.000

ربع          ۴.۲57.000

گرمی        ۲.790.000

دالر               ۴3.150

یورو              5۲.650

پوند              59.090    

درهم امارات        11.880

لیر ترکیه            11.730

یوان چین           6.890

ین ژاپن              3/8۲0    

دالر کانادا         35.5۴0

دالر استرالیا      33.810
۲  تا  ۵۷-  تا  ۱۷

پایگاه خبری تحلیلی 

kermaneno.ir

@kermane_no

@kermane_no
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

ســتاد مردمــی نجــات آشــوراده و حمایــت از 
مناطــق چهارگانــه حفاظتــی ایــران درواکنش 
بــه واگذاری هــای اخیــر ســازمان محیــط 
ــاخت  ــرح س ــه ط زیســت هشــدارداد هرگون
و ســاز در آشــوراده واکنــش قاطــع مردمــی 

ــال خواهــد داشــت. در بخشــی از  ــه دنب را ب
بیانیــه ای کــه روز گذشــته خبرگــزاری مهــر از 
ــه  ــده ک ــرد آم ــن ســتاد منتشــر ک ســوی ای
ســتاد مردمــی نجــات آشــوراده و حفاظــت از 
ــران )ســمنا(  ــی ای ــه حفاظت مناطــق چهارگان

ــازمان  ــدودی از مســووالن س ــداد مع ــه تع ب
ــرای  ــر اج ــه ب ــت ک ــط زیس ــت محی حفاظ
از  قســمتی  در  گردشــگری  طرح هــای 
ــره  ــه )جزی ــات وحــش میانکال ــگاه حی پناه
آشــوراده( اصــرار دارنــد هشــدار می دهــد 
کــه در صــورت ارتــکاب ایــن اقــدام بــا 
ــی  ــه مدن ــابقه جامع ــی س ــل ب ــس العم عک
ایــران در ســطح ملــی و بیــن المللــی روبــرو 

ــد شــد. خواهن

هشدار سمن ها به محیط زیست

هرگونه طرح ساخت و ساز در آشوراده واکنش قاطعی به دنبال دارد

مناطق بدون اکسیژن اقیانوس ها  چهار برابر شد
به مناطقی که اکسیژن در آن ها تقریبا وجود ندارد، مناطق مرده می گویند که به گفته 

پژوهشگران بزرگ ترین انقراض گونه ها در تاریخ زمین با آن ها مرتبط بوده است

در خلیج فارس هم مناطق مرده وجود دارد

نشــان  علمــی جدیــد  آنالیــز  یــک 
می دهــد کــه بــه واســطه تغییــرات آب 
و هوایــی، گســتره »مناطــق مــرده« در 
اقیانوس هــا، مناطقــی کــه اکســیژن 
و  نــدارد  وجــود  تقریبــا  آن هــا  در 
جانــداران امــکان زنــده مانــدن ندارنــد، 
ــد  ــت و می توان ــده اس ــر ش ــار براب چه
ــا  ــیاری از گونه ه ــراض بس ــب انق موج
شــود. اتفاقــی کــه در گذشــته هــم در 
زمیــن رخ داده و برخــی از بزرگ تریــن 
انقراض هــای تاریــخ بــه کــم شــدن 
ــان و گرمایــش  اکســیژن آب هــای جه

ــد. ــط بودن ــی مرتب جهان
 آنطــور کــه هافینگتــن پســت نوشــته، 
یــا   )Dead zone( مــرده  مناطــق 
مناطــق هیپوکســیکی )کــم اکســیژن(، 
مناطقــی در اقیانــوس  هــای جهــان 

بــزرگ هســتند کــه  دریاچه  هــای  و 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــیژن م ــا اکس در آن ه
ــن آب  ــاق پایی ــی در اعم ــات دریای حی
از بیــن رفتــه اســت. بــه گــزارش ایرنــا، 
تبعــات  از  مناطــق  ایــن  گســترش 
گرمایــش جهــان اســت، وضعیتــی کــه 
ــه ای و  ناشــی از انتشــار گازهــای گلخان
در مناطــق نزدیــک به ســاحل، ناشــی از 
ــای  ــل از روان آب ه ــای حاص آالینده ه
کشــاورزی و فاضــالب اســت. مطالعــه 
جدیــد کــه در مجلــه Science منتشــر 
ــش  ــه افزای ــد ک ــان می ده ــده، نش ش
آالینده هــا بــه عــالوه تغییــر اوضــاع 
فعالیت هــای  نتیجــه  کــه  اقلیمــی 
در  می شــوند،  محســوب  انســانی 
حــال تغییــر دادن شــیمی زیســتی 
مصــرف  افزایــش  و  اقیانوس هــا 
ــتند.  ــا هس ــن محیط ه ــیژن در ای اکس
ــاال  ــدت احتم ــرات در بلندم ــن تغیی ای

بــه از بیــن رفتــن اکوسیســتمی منجــر 
ــوند. ش

افزایش 10 برابری 
سواحل کم اکسیژن

اکســیژن  کــم  مناطــق  وضضعیــت 
)اقیانــوس( توســط گروهــی از محققان 
 )GO2NE( ــی ــیژن جهان ــبکه اکس ش
ــت،  ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
توســط   2016 ســال  کــه  نهــادی 
اقیانــوس  بیــن دولتــی  کمیســیون 
شناســی ســازمان ملــل متحــد تشــکیل 
ــخص  ــده مش ــاد ش ــان ی ــد. محقق ش
کردنــد کــه انــدازه ایــن مناطــق در 
اکســیژن  حداقــل  اقیانوس هــا کــه 
انــدازه  بــه   1950 ســال  از  دارنــد،  را 
منطقــه ای حــدودا برابــر بــا وســعت 
اتحادیــه اروپــا گســترش یافتــه اســت. 
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه حجــم 
اقیانوس هــا  در  اکســیژن  فاقــد  آب 

ــار  ــی بیــش از چه ــازه زمان در همیــن ب
ــداد  ــن تع ــت. همچنی ــده اس ــر ش براب
مناطــق هیپوکســیکی یــا کــم اکســیژن 
در ســواحل 10 برابــر شــده و از کمتــر از 

ــت. ــیده اس ــه رس ــه 500 منطق 50 ب

اقیانوس ها سرمنشا نیمی از 
اکسیژن زمین هستند

دنیــس بریتبــورگ، کارشــناس بــوم 
تحقیقــات  در مرکــز  دریــا  شناســی 
و   Smithsonian زیســت  محیــط 
نویســنده اصلــی ایــن مطالعــه، کاهــش 
جملــه  از  را  اقیانوســی  اکســیژن 
فعالیت هــای  اثــرات  جدی تریــن 
انســانی در محیــط زیســت زمیــن عنوان 
ــداوم  ــرای ت ــیژن ب ــه اکس ــرده و گفت ک
حیــات در اقیانوس هــا یــک عامــل 
اساســی اســت. وی اضافــه کــرده بــا از 
ــا،  ــیژن آب در دریاه ــت دادن اکس دس
ــیاری از  ــرای بس ــر ب ــق دیگ ــن مناط ای
ــتند.  ــکونت نیس ــل س ــم ها قاب ارگانیس
ــات در  ــه حی ــا ب ــد تنه ــن تهدی ــا ای ام
شــود،  نمــی  محــدود  اقیانوس هــا 
زیــرا اقیانوس هــا سرمنشــا نیمــی از 

ــتند.  ــن هس ــیاره زمی ــیژن س اکس

انقراض های تاریخی
ــم  ــان، رخدادهــای مه ــه محقق ــه گفت ب
زمیــن  تاریــخ  در  انقــراض گونه هــا 
بــا گــرم شــدن آب و هــوا و کمبــود 
ارتبــاط  اقیانوس هــا  در  اکســیژن 
دانشــمندان  ایــن  اســت.  داشــته 
ــب  ــی مترت ــب منف ــه عواق ــد ک معتقدن
ــر حیــات جانــداران در اقیانوس هــا  ب
حتــی در مناطقــی کــه ســطح اکســیژن 
در آن اندکــی کــم اســت، می توانــد 
حائــز اهمیــت باشــد؛ زیــرا ممکــن 
اســت حیــات دریایــی متوقــف شــود و 
یــا واکنش هــای ســریع صــورت نگیــرد 
ــتمندان از  ــای زیس ــه بق ــه در نتیج ک
بیــن مــی رود و بــه کاهــش تنــوع 
ــرای  ــان ب ــا منجــر شــود. محقق گونه ه
ــد  ــق فاق ــری از گســترش مناط جلوگی
خواســتار  اقیانوس هــا  در  اکســیژن 
مهــار تغییــر اوضــاع اقلیمــی و آالینــده 
هــا، تمرکــز بــر حفاظــت از حیــات 
ــا افزایــش مناطــق  ــه ب دریایــی از جمل
ــش و  ــز افزای ــوع و نی ــری ممن ماهیگی
تقویــت نظــارت بــر مناطقــی شــدند کــه 
اکســیژن در آن مناطــق رو بــه کاهــش 

ــت. اس

ــا  ــی دری ــوم شناس ــناس ب ــورگ، کارش ــس بریتب دنی
 Smithsonian ــت ــط زیس ــات محی ــز تحقیق در مرک
کاهــش  مطالعــه،  ایــن  اصلــی  نویســنده  و 
ــرات  ــن اث ــه جدی تری ــی را از جمل ــیژن اقیانوس اکس
زمیــن  زیســت  محیــط  در  انســانی  فعالیت هــای 
عنــوان کــرده و گفتــه اکســیژن بــرای تــداوم حیــات در 
ــه  ــت. وی اضاف ــی اس ــل اساس ــک عام ــا ی اقیانوس ه
کــرده بــا از دســت دادن اکســیژن آب در دریاهــا، ایــن 
ــل  ــم ها قاب ــیاری از ارگانیس ــرای بس ــر ب ــق دیگ مناط
ســکونت نیســتند. امــا ایــن تهدیــد تنهــا بــه حیــات در 
ــا  ــرا اقیانوس ه ــود، زی ــی ش ــدود نم ــا مح اقیانوس ه
ــتند.   ــن هس ــیاره زمی ــیژن س ــی از اکس ــا نیم سرمنش
ــن  ــخ زمی ــا در تاری ــراض گونه ه ــم انق ــای مه رخداده
بــا گــرم شــدن آب و هــوا و کمبــود اکســیژن در 

ــت. ــته اس ــاط داش ــا ارتب اقیانوس ه

موافقت آموزش و پرورش با 
تعطیلی مدارس در زمستان

ــی  ــا تعطیل ــود را ب ــت خ ــرورش موافق ــوزش و پ آم
ــالم  ــتان اع ــور در زمس ــاط کش ــی نق ــدارس برخ م
کــرد. مهــدی نویــد ادهــم، دبیــر کل شــورای عالــی 
ــگاران جــوان  ــه باشــگاه خبرن ــرورش ب آمــوزش و پ
ــر اســاس  ــا ب ــی مــدارس صرف ــه تعطیل ــرورش ب گفتــه رویکــرد آمــوزش و پ
ــد،  ــگاه می کن ــه آن ن ــی ب ــی و تربیت ــر آموزش ــت و از منظ ــوا نیس ــی ه آلودگ
بنابرایــن موضــوع اصلــی آمــوزش و پــرورش اصــالح تقویــم آموزشــی  اســت 
کــه در پــی آن زمــان را مدیریــت کــرده و حداکثــر اســتفاده را ببریــم. وی اضافــه 
ــه  ــه اینک ــرد از جمل ــر می گی ــی را درب ــاد مختلف ــدارس ابع ــی م ــرده تعطیل ک
ــد  ــزان آن کاهــش یاب ــد می ــی مــدت اســت و بای تعطیــالت تابســتانی طوالن
ــد  ــه بای ــوده ک ــون ب ــر قان ــه تغیی ــورد وابســته ب ــن م ــری در ای ــه تصمیم گی ک
مجلــس آن را تصویــب کنــد. او گفتــه بــه شــرطی بــا تعطیالت زمســتانی موافق 
هســتیم کــه آغــاز ســال تحصیلــی بــه شــهریور منتقــل شــود کــه البتــه ایــن 
تغییــر مربــوط بــه تغییــر قانــون اســت کــه مجلــس بایــد بــا آن موافــق کنــد.

کاهش بی سابقه بارش ها
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

براســاس اعــالم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
کاهــش بارش هــا در حوضــه دریاچــه ارومیــه در 67 
ســال اخیــر بی ســابقه بــوده اســت.  تقــی کهوریــان، 
معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجــان غربــی هــم در 
ایــن رابطــه گفتــه عوامــل اقلیمــی بــه کاهــش شــدید میانگیــن بــارش هــا در 
اســتان هــای آذربایجــان غربــی و شــرقی در ســال آبــی 96-95 در مقایســه با 
آمــار بلندمــدت بــارش هــا بــه همــراه افزایــش ۲ و هفــت دهــم درجــه دمــای 
هــوا و افزایــش میــزان تبخیــر آب منجــر شــده کــه از ۲7 راهکار مصوب ســتاد 
ــه  ــراز دریاچــه ارومی ــه 1۲ راهــکار در افزایــش ت ــای دریاچــه ارومی ــی احی مّل
تاثیــر مســتقیم دارد کــه بایــد بــا اهتمــام مســووالن اجرایــی در ســطح مّلــی و 
اســتانی بــه ســرانجام برســند. بــه اعتقــاد او  در بررســی هــای انجــام گرفتــه 
ــرات  ــل تغیی ــذار در آن 3 عام ــل اثرگ ــا و عوام ــروژه ه ــت پ ــن وضعی از آخری
اقلیمــی و تدابیــر مدیریتــی بــه همــراه مشــکالت اقتصــادی در تامیــن منابــع 

اعتبــاری عنــوان شــده اســت.

زیستخشکسالیآلودگی هوا

در بخــش دیگــری از بیانیه ســتاد مردمــی نجات 
آشــوراده آمــده کــه از آنجــا کــه در ایــن مناطــق 
زون تفــرج تعریــف نشــده اســت هرگونــه طرحی 
ــت  ــادی از باب ــرداری اقتص ــتلزم بهره ب ــه مس ک
ســاخت ســازه های گردشــگری در آن جزیــره 
ــذا واکنــش  ــوده و ل ــون ب ــر خــالف قان باشــد ب
ســریع و قاطــع مردمــی را در پــی خواهــد 

ــت.  داش

تحقیقــات  نتایــج 
نشــان  ناســا 
ســوراخ  می دهــد 
ــال  ــه اوزون در ح الی
ــظ  ــه محاف ــن الی ــت و ای ــدن اس ــته ش بس
زمیــن تــا ۲060 میــالدی بــه طــور کامــل 
ترمیــم می شــود.به گــزارش نیوزویــک، در 
دهــه 1980 میــالدی ســوراخی در الیــه اوزون 
بــه وجــود آمــد. اکنــون ناســا اعــالم کــرده بــه 
دلیــل ممنوعیــت اســتفاده از مــواد شــیمیایی 
خطرنــاک ایــن ســوراخ کوچکتــر شــده اســت. 
ــن  ــاده کلری ــات نشــان داده ســطح م تحقیق
ــه  ــاند، ب ــیب می رس ــه اوزون آس ــه الی ــه ب ک
ــن در حــال کاهــش  ســرعت در اتمســفر زمی
ــه  ــه الی ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــت. ای اس

ــت. در  ــم اس ــال ترمی ــن در ح ــظ زمی محاف
تصاویــر ماهــواره ای چنــان بــه نظــر می رســد 
ــدن  ــته ش ــال بس ــه اوزون در ح ــوراخ الی س
اســت. بــه همیــن دلیــل برخــی دانشــمندان 
پیــش بینــی کردنــد ســوراخ مذکــور تــا ۲060 
البتــه  می شــود.  بســته  کامــل  طــور  بــه 
تاکنــون مشــخص نبــود کــه ایــن بهبــود 
ــرال اســت.  ــکل مونت ــج پروت وضعیــت از نتای
ــد و  ــا ش ــال 1989 امض ــکل در س ــن پروت ای
هــدف از آن حــذف مــواد شــیمیایی خطرناک 
ــن«  ــام »کلروفلوروکرب ــه ن ــه ازون ب ــرای الی ب
ــد  ــک ض ــد ی ــه ازون مانن ــود.  الی )CFC( ب
آفتــاب عمــل مــی کنــد و در حقیقــت حیــات 
 UVدر زمیــن را از اشــعه هــای خطرنــاک

می کنــد. محافظــت 

تهیه برنامه جامع کاهش 
آلودگی هوا در کالنشهرها

ــط زیســت انســانی ســازمان  ــاون محی مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ماموریــت تــازه ایــن ســازمان بــرای تهیــه 
برنامــه جامــع کاهــش آلودگــی هــوای 
پیــش  مــاه  یــک  از  کالنشــهرها گفتــه 
نامــه ای بــه ادارات کل محیــط زیســت 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــده ت ــال ش ــتان ها ارس اس
ــه  ــم برنام ــه تنظی ــبت ب ــتانداری ها نس اس
جامــع کاهــش آلودگــی هــوا اقــدام کننــد. 
بــه گفتــه مســعود تجریشــی پیــش از 
ــوا  ــی ه ــار آلودگ ــیاهه انتش ــر کاری، س ه
ــا  ــه شــود ت ــه کالنشــهرها تهی ــد در کلی بای
از ایــن طریــق بــه ســهم هریــک از منابــع 
آالینــده دســت یابیــم. ســیاهه انتشــار بــه 
عنــوان یــک مــدل نشــان می دهــد کــه در 
هــر کالنشــهری بایــد چــه اقداماتــی بــرای 
کاهــش آلودگــی هــوا صــورت گیــرد. آنطــور 
کــه ایســنا نوشــته وی گفتــه در کالنشــهرها 
بایــد برنامــه جامــع کاهــش آلودگــی هــوا 
ــران  ــات وزی ــات هی ــری مصوب ــا به کارگی ب
ــگاه ها  ــی دانش ــت دانش ــک ظرفی ــا کم و ب
اســتخراج شــود. بایــد بدانیــم کــه طرحــی 
کاهــش  بــر  فــرد  و  زوج  طــرح  مثــل 
ــه؟ چــون  ــا ن ــر اســت ی آلودگــی هــوا موث
عــده ای مدعــی اثربخشــی ایــن طــرح بــر 
ــده ای  ــتند و ع ــوا هس ــی ه ــش آلودگ کاه
ــن  ــد بنابرای ــول ندارن ــذاری را قب ــن اثرگ ای
ــا کمــک کنسرســیوم دانشــگاه ها و  ــد ب بای
ــن  ــی در ای ــک روش علم ــری ی ــه کارگی ب
ــه  ــاع حاصــل شــود. وی اضاف ــه اجم زمین
ــاتی  ــش جلس ــاه پی ــک م ــه از ی ــرد ک ک
دانشــگاه های کشــور  بــا کنسرســیوم  را 
برگــزار کرده ایــم تــا بــا حضــور جــدی 
ایــن  بــه  را  علــم  بتوانیــم  دانشــگاه ها 
ســیاهه انتشــار اضافــه کنیــم و در نهایــت 
اتخــاذ راهکارهــای عملیاتــی و اجرایــی 
بــه  هــوا  آلودگــی  کاهــش  منظــور  بــه 
ــی  ــر تصمیم ــل از ه ــه قب ــد ک ــکلی باش ش
اقدامــات  و  طرح هــا  اثرگــذاری  روی 
بــه اجمــاع رســیده باشــیم. بــه گفتــه 
از  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  او 
ســال 90 فرآینــدی در مــورد حــل مشــکل 
آلودگــی هــوا در کشــور آغــاز شــده اســت 
ــال  ــاه س ــت  م ــد در اردیبهش ــن فرآین و ای
93 منجــر بــه تهیــه و تنظیــم مجموعــه ای 
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــات ب از اقدام
ــید  ــران رس ــات وزی ــد هی ــه تایی ــد و ب ش
البتــه ایــن کار نقطــه پایــان نبــود و در 
ــب  ــات تهیــه شــده در قال ســال 95 مصوب

ــد. ــالغ ش ــد اب ــات جدی مصوب

سوژه

احتمال بسته شدن سوراخ الیه اوزون
 تا سال 2060

گزارش

در روزهایی که آلودگی هوا نقش اول محیط زیست ایران را بازی می کند، یک تحقیق 
منتشر شده که نشان می دهد مناطقی از اقیانوس ها که در آن ها تقریبا اکسیژن صفر 
است، در 67 سال گذشته چهار برابر شده است.  در کنار این موضوع، روز گذشته خبر 
خوبی از احتمال بسته شدن سوراخ الیه اوزون تا سال 2060 منتشر شد.
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سرپرسـت دفتر بازاریابی و تبلیغات 
گردشـگری بـا اعالم نام کشـورهایی 
کـه پیشـنهاد لغو روادید بـا آن ها در 
حال پیگیری اسـت، از به سـرانجام 
رسـیدن رژیـم لغـو روادیـد گروهـی 
بیـن ایـران و روسـیه در نخسـتین 

ماه هـای سـال ۲018 خبـر داد.
لیـال اژدری بـا توضیـح این کـه ویـزا 
بـه امـور خارجـه مربـوط می شـود و 
سیاسـت ایـران این اسـت کـه برای 

شـهروندان  بـه  گذاشـتن  حرمـت 
ایرانـی و دولـت جمهـوری اسـالمی، 
لغـو ویـزا دوطرفـه باشـد، به ایسـنا 
بخـش  در  مـا  هرچنـد  گفـت: 
ویـزا  اگـر  معتقدیـم  گردشـگری 
بـه  بیشـتر  شـود  لغـو  یک طرفـه 
گردشـگری  صنعـت  و  کشـور  نفـع 
کـه   تمـام خواهـد شـد، همان طـور 
ویـزا  یک طرفـه ی  لغـو  از  پـس 
جمهـوری  بـرای  ایـران  سـوی  از 

آذربایجـان، تعـداد زیادی گردشـگر 
آذربایجانـی بـه ایـران سـفر کردنـد. 
اژدری افـزود: مـا بـا وزارت خارجـه 
بحث هـای زیـادی در ارتباط بـا ویزا 
هـم  روسـیه  دربـاره ی  داشـته ایم، 
پیشـنهاد لغـو ویـزای دو طرفـه داده 
شـد کـه کارهـای نهایـی آن درحـال 
ترتیـب  ایـن  بـه  اسـت.  انجـام 
ایرانـی  و  روس  گردشـگران  کـه 
 15 قالـب گروه هـای  در  می تواننـد 
نفـره بـدون نیـاز بـه دریافـت ویـزا، 
طریـق  از  و  مانیفسـتی  شـکل  بـه 
آژانس هایـی کـه از سـوی دو کشـور 
و  ایـران  بـه  می شـوند،  معرفـی 

کننـد. سـفر  روسـیه 

سـاخت و سـاز در حریم محوطه جهانی شوش قرار نیست 
متوقـف شـود. درحالـی کـه دو سـال پیـش کارشناسـان 
یونسـکو یکـی از شـروط ثبـت جهانـی محوطـه را متوقـف 
کـردن عملیات سـاخت پـل در حریم آن اعـالم کرده بودند، 
حـاال خبر رسـیده قـرار به جـای پـل، زیرگذر احداث شـود.  
سـال 88 مجـوز سـاخت ایـن پـل از سـازمان میـراث 
کـه  درحالـی  شـد  صـادر  خوزسـتان  اسـتان  فرهنگـی 
حریـم  و  عرصـه  در  پـل  ایـن  می دانسـتند  مسـوولین 

دارنـد.  قـرار  شـوش  جهانـی  محوطـه 
امـا بـرای ثبـت جهانـی کارشناسـان یونسـکو به سـاخت 
ایـن پـل ایـراد گرفتنـد  و بـه دسـتور میـراث فرهنگـی 

سـاخت ایـن پـل متوقف شـد. 
امـا ماجـرا بـه همین جا ختم نشـد و شـش ماه بعـد از ثبت 
جهانـی تابلویـی  در کنـار این پل نصب شـد که نشـان می داد 
سـاخت  ایـن سـاخت ایـن پـل دوبـاره شـروع شـده  و 30 

درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد. 

دوباره متوقف شد 
 بعد از آن دوباره کارشناسـان میراث فرهنگی و دوسـت داران 
میـراث اعتراض هایـی نسـبت بـه این موضـوع انجـام دادند 
عاطفـه رشـنویی، معـاون میراث فرهنگی اسـتان خورسـتان 

گفـت احـداث پـل متوقـف شـده اسـت. آن طـور کـه مهـر 
نوشـته رشـنویی  توضیـح داده بـود کـه موضـوع ایـن پل در 
حـال بررسـی اسـت. امـکان دارد کـه منظـر شـهر تاریخـی 
شـوش را مخـدوش کنـد بـا ایـن حـال در حـال صحبـت با 
مسـووالن اسـتان هسـتیم تـا ایـن پـل را بـه طـرح دیگری 

تبدیـل کننـد و بـرای شـوش کمربنـدی پیش بینی شـود.
رییـس اداره راه و شهرسـازی شـوش درسـال 94در ایـن 
رابطـه گفتـه بـود ایـن پـروژه از سـال 89 آغـاز شـد و تـا 
شـد.  متوقـف  مدتـی  بـرای  و  پیشـرفت کـرد  حـدودی 
پیشـرفت فعلـی پـروژه حـدود 30 درصد اسـت و همچنان 
در حـال ادامـه کار اسـت. احمد ناصر همچنین یادآور شـد: 
ابتـدا قـرار بـود بـه جـای پـل، زیرگـذر سـاخته شـود که با 
مخالفـت میـراث فرهنگـی مواجـه شـدیم سـپس پـروژه 

سـاخت پـل را اجرایـی کردیـم.

راهکار جدید؛تبدیل رو گذر به زیر گذر
درحالـی کـه مناقشـات بر سـر این پل کـم بـود و اداره میراث 
فرهنگـی هم دسـتور توقف پـروژه را داده بـود اما تبدیل به آن 
زیرگـذر فرمول جدیدی اسـت که برای این پـروژه پیچیده اند. 

میراث فرهنگی؛مخالف ایجاد زیر گذر هستیم
مدیـر کل میـراث فرهنگـی اسـتان خوزسـتان بـه میزان 
آنالیـن  گفتـه اسـت : محـل زیرگـذر شـوش روی عرصه 
باسـتانی قـرار دارد و اجـازه سـاخت آن را نخواهیـم داد 

گرچـه برداشـتن پـل روگـذر  ایـرادی ندارد. 

زیر گذر:در دل محوطه جهانی شوش قرار دارد
محوطـه  مطمئنـا  زیرگـذر  محـل  افـزود:  نشـان  خسـرو 
باسـتانی اسـت و حتـی روی عرصـه ثبـت جهانـی شـهر 
شـوش قرار دارد. از پژوهشـکده میراث فرهنگی درخواست 
کردیـم کـه کار پژوهشـی روی ایـن بخـش را انجـام دهند. 
بـا برداشـتن پـل مخالـف نیسـتیم امـا سـاخت زیـر گـذر 

موضـوع دیگـری اسـت.

این پل، شوش را در خطر خارج شدن از لیست 
یونسکو قرار می دهد

فرهنگـی  میـراث  پایـگاه  مدیـر  زاده«،  ارسـطو  »حسـین 
شـوش بـه ایسـنا گفتـه بـود اگـر ضوابـط جهانـی رعایـت 
می خـورد  مشـکل  بـه  شـوش  جهانـی  پرونـده  نشـود 

شـود.  خـارج  لیسـت  از  ومی توانـد 

ویزای گروهی ایران و روسیه

سال 2۰۱۸ لغو می شود

تبریز پیشانی گردشگری 

ایران در سال ۲۰۱۸ است

ــاور برســیم کــه  ــه ایــن ب ــد ب رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی گفــت: بای
تبریــز ۲018 پیشــانی گردشــگری ایــران در ســال جــاری میــالدی و در واقــع 

ــهر« گردشــگری اســالمی اســت. »ایران ش
علــی اصغــر مونســان رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی گفــت: آذربایجــان 
ــی از گردشــگران خارجــی  ــج اســتان اول کشــور در میزبان شــرقی جــزو پن
ــن  ــه ای ــار 300 هــزار گردشــگر در نیمــه نخســت امســال ب ــق آم اســت. طب
اســتان ســفر کــرده انــد. ایــن رقــم بــا توجــه بــه عــدد ۲8۲ هــزار گردشــگر 
در مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 6 درصــدی را نشــان مــی دهــد و ایــن 

رونــد همچنــان رو بــه افزایــش اســت.
رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ادامــه داد: ایــن اســتان تاکنــون هــزار و 
800 اثــر را در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســانده اســت. قدمــت 3 هــزار و 
500 ســاله تبریــز بــه تنهایــی یــک ســرمایه ارزشــمند بــرای ایــن شــهر اســت.

وی ادامــه داد: ســازمان کنفرانــس اســالمی از انتخــاب یــک شــهر از 
ــال  ــی را دنب ــه گردشــگری اهداف ــوان شــهر نمون ــه عن کشــورهای اســالمی ب
می کنــد کــه مــا ضمــن توجــه بــه اهــداف ملــی خــود بــه اهــداف بین المللــی 
رویــداد تبریــز ۲018 نیــز بــه ویــژه آنچــه مدنظــر ســازمان کنفرانــس اســالمی 
اســت، بایــد توجــه کنیــم. ایــن ســازمان از ســال ۲015 بــا انتخــاب شــهرهای 
قــدس، قونیــه، مدینــه و ســپس تبریــز در حقیقــت در پــی ترویج گردشــگری 
اســالمی اســت و مــا بایــد بــا اســتفاده از تجــارب شــهرهای قبلــی، بــر درســت 
بــودن ایــن انتخــاب صحــه بگذاریــم و بــه جهــان اســالم ثابــت کنیــم کــه در 

ســال ۲018 میزبــان شایســته ای بــرای گردشــگران هســتیم.

خطر عبور زیرگذر از محوطه جهانی شوش
به جای پلی که در حریم این محوطه قرار بود ساخته شود، 

می خواهند زیرگذر احداث کنند

خوزسـتان  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
گفـت: تبدیـل پـل روگـذر شـوش بـه 
زیرگـذر نیازمنـد مطالعـات باسـتان شناسـی 
خواسـت  در  عملیـات  ایـن  بـرای  و  اسـت 
پـل  اطـراف  تازگـی  بـه  ایـم.  داده  مطالعـه 
و  رو گـذر شـهر شـوش حصـار کشـی شـده 
برخـی خبـر از حـذف ایـن  پـل مـی دهنـد.
فرهنگـی  میـراث  معـاون  شوشـتری، 
گـروه  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  خوزسـتان 
جامعـه خبرگـزاری میـزان درباره ایـن اتفاق 
گفـت: پـل رو گذر شـوش قرار اسـت بـه زیر 

تبدیـل شـود.  گـذر 

موزه تاریخ دامغان 
احداث می شود

فرهنگـی  میـراث  اداره  رییـس 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
شهرسـتان دامغـان گفـت: طـرح 
احـداث مـوزه فاخـر تاریـخ دامغـان در جوار مسـجد اعظم 
تاریخانـه ـ قدیمـی تریـن مسـجد ایـران ـ آمـاده شـده 
اسـت و در صـورت تامیـن زمیـن مورد نظر سـاخته خواهد 
شـد. معصومـه داودیـان تصریـح کـرد: در صـورت احـداث 
ایـن مـوزه کلیـه آثـار مکشـوفه تپـه حصـار و دیگر اشـیاء 
تاریخـی متعلـق بـه ایـن شهرسـتان کـه در مـوزه ایـران 
باسـتان و مـوزه هـای دیگـر شـهرها نگهـداری مـی شـود.

یک میلیون گردشگر 
چینی در راه ایران

رییـس انجمـن دوسـتی جمهـوری 
اسـالمی ایران وجمهـوری خلق چین، 
گردشـگری وجـذب توریسـم راعامل 
دوم بعـد ازنفـت بـرای رشـد و رونـق 
اقتصـادی عنـوان کـرد وگفت:بایـد برنامه ریزی و زیرسـاختهای 
الزم برای میزبانی از دسـتکم یک میلیون توریسـت و گردشـگر 
چینی در سـال را با توجه به اشـتراکات فرهنگی دو کشـور مهیا 
کنیم. وی یادآور شـد: در سـال 2016، بیش ازصد میلیون چینی 
در قالـب توریسـم بـه خـارج از ایـن کشـور سـفر کـرده انـد و با 
توجـه بـه اشـتراکات و نزدیکـی فرهنگـی دو کشـور، باید سـهم 
باالتـری از ایـن توریسـت هـا را به کشـورمان اختصـاص دهیم.

تولید 500 مترمربع گلیم 
گل برجسته

اداره  دســتی  معــاون صنایــع 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان 
مرکــزی گفــت: 500 مترمربــع 
 500 گلیــم گل برجســته بــه ارزش یــک میلیــارد و 
میلیــون ریــال در ســال جــاری توســط هنرمنــدان ایــن 
ــتی اداره کل  ــع دس ــاون صنای ــد. مع ــد ش ــتان تولی اس
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
مرکــزی گفــت: 10بافنــده عمــده گلیــم گل برجســته 
ــداز  ــزان زیران ــن می ــدند ای ــق ش ــاری موف ــال ج در س

ــد. ــرف کردن ــازار مص ــه ب ــد و روان ــنتی را تولی س

آغاز فصل سوم کاوش 
باستان شناسی چغاسفلی

مدیر کل میراث فرهنگی استان 
خوزسـتان گفت: سـومین فصل 
کاوش باسـتان شناسی محوطه 
باسـتان چغاسـفلی بزودی آغاز 
خواهد شد.خسـرو نشـان گفت: یافته های باسـتان شناسی 
چغاسـفلی  دارای اهمیت بسـیاری در حوزه باسـتان شناسـی 
اسـت و پیـش از ایـن محوطـه بـه سرپرسـتی دکتـر مقـدم 
کاوش شـده بـود. وی افـزود: یافتـه هـای هـزار پنجم پیش 
از میـالد در ایـن محوطـه باعـث شـد کـه تاریـخ بـه کارگیری 
خشـت و فلـزات جـا بـه جـا شـود و ایـن تپـه از جنبـه های  

مختلف اهمیـت دارد.

صنایع خبر
دستی

میراث گردشگری

و  محققـان  بـرای  آلمـان  در  باستان شناسـی  موسسـه  یـک 
عالقمندان به باستان شناسـی در این کشـور، سفری سه هفته ای 
به ایران ترتیب داده اسـت. موسسـه فرهنگی و باستان شناسـی 
اورینـت گزلشـافت در آلمـان بـرای سـال ۲018، بـرای محققـان 
و عالقمنـدان بـه باستان شناسـی، سـفری بـه ایران ترتیـب داده 
اسـت. ایـن سـفر در تاریـخ اول نوامبـر ۲018 آغـاز می شـود و 
تـا بیسـت و یکـم نوامبـر ادامـه خواهـد داشـت.در سـایت ایـن 

موسسـه دربـاره انتخـاب ایـران به عنـوان مقصد گردشـگران این 
موسسـه آمـده اسـت: »به جـای سـفرهای تحصیلـی معمولی، 
این بـار قـرار اسـت، بـه مکان هایـی برویـم کـه در مناطق توسـعه 
یافتـه، توریسـت کمتری به خـود دیده اند، در ایـران از مکان های 
مختلفـی از جملـه اسـتان کرمـان بـا یافته هـای منحصر بـه فرد 
از تمـدن جیرفـت بازدیـد خواهیـم کـرد. این سـفر توسـط دکتر 

متخصـص دیویـد مایـر انجـام خواهد شـد.«

فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری زنجـان از انهـدام و دسـتگیری اعضـای یـک بانـد 
کالهبـرداران اشـیای تاریخـی وفرهنگـی در ایـن اسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ ابوالفضـل مـرادی روز شـنبه در جمـع خبرنـگاران افزود: 
هوشـیاری یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگـی زنجـان بانـد 
کالهبـرداران اشـیا تاریخـی و فرهنگـی را بـا 17 تندیـس و پیکـره 
تقلبـی غافلگیـر کـرد.وی ادامـه داد: هفتـه گذشـته در پـی وصول 

خبری مبنی بر اقدام افرادی در نگهداری و فروش اشـیای تاریخی 
فرهنگی دریکی از شـهرک های شـهر زنجان ،پس از بررسـی های 
غیـر محسـوس، خبـر مذکـور تاییـد و منزل مـورد نظر شناسـایی 
شد.سـرزهنگ مـرادی اظهـار کـرد: پـس از اخـذ مجـوز قضایی در 
یـک عملیـات غافگلیرانـه، 4 نفـر از اعضای ایـن باند به همـراه 17 
قلـم اشـیاء تقلبی که به صـورت ماهرانه به شـکل تندیس وپیکره 

هـای تاریخـی سـاخته شـده بود، کشـف و ضبط شـد

گروهی از محققان آلمانی 2۰۱۸ به ایران می آیند
این باستان شناسان حدود سه هفته در ایران می مانند

انهدام باند کالهبرداران اشیای تاریخی در زنجان
این باند 17 قلم اشیا تقلبی همراه داشتند

خانه تاریخی عالمه سفره خانه سنتی می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، از تبدیل شدن 

خانه تاریخی عالمه به سفره خانه سنتی خبرداد.

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

بــرداری  بهــره  از  کردســتان  اســتاندار 
ــنندج  ــوالن س ــری ۲۲ گ ــزار نف ــالن 6 ه س

داد. خبــر   97 ســال  شــهریور  در 
بهمــن مرادنیــا اظهــار کــرد: ســالن 6 هــزار 

نفــری ســنندج یکــی از پــروژه هــای مهــم 
ایــن شــهر اســت کــه ســالها پیــش ســاخت 
ــوز ایــن  ــی متاســفانه هن آن آغــاز شــده ول
مجموعــه بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت. 

ــام  ــت اتم ــرد: در جه ــوان ک ای مســئول عن
و تکمیــل ایــن پــروژه، پیگیــری هــای الزم 
را انجــام داده ایــم و دیــداری بــا وزیــر 
ــزار  ــروژه 6 ه ــم. پ ــته ای ــز داش ورزش نی
نفــری ســنندج یکــی از مجموعــه هــای 
ــه از  ــت ک ــتان اس ــتان کردس ــی اس ورزش
ــت  ــده اس ــاز ش ــاخت آن آغ ــال 8۴ س س
ولــی هنــوز تکمیــل آن بــه دلیــل نبــود 

ــت. ــیده اس ــان نرس ــه پای ــار ب اعتب

افتتاح سالن 6 هزار نفری سنندج
در سال آینده

بندر چابهار در بند بی پولی گرفتار است 

بیش از نیمی از جمعیت بندر چابهار با پایین ترین امکانات رفاهی روزگار می گذارنند.

اهمیــت  وجــود  بــا  چابهــار  بنــدر 
ملــی  فــرا  و  ملــی  راهبــردی 
پایین تریــن شــاخص های زندگــی را 
در کشــور دارد و طرح هــای محرومیــت 
ــد  ــه در بن ــی در آن سال هاســت ک زدای

اســت.  گرفتــار  بی پولــی 
وجــود 3۲0 کیلومتــر مــرز آبــی،   11  بندر 
ماهگیــری و جایــگاه تخلیــه صیــد،   ۲ 
بنــدر منحصــر بــه  فــرد خــارج از نقطــه 
بحــران بــا بریدگی هــای طبیعــی و 
بــا قابلیــت پهلوگیــری کشــتی های 
ــه  غول پیکــر، وجــود بیــش از ۲00جاذب
گردشــگری و زمیــن هــای کشــاورزی 
و  گرمســیری  میوه هــای  مســتعد 
همچنیــن موقعیــت مناســب بــرای 
پــرورش میگــو تنهــا بخشــی از ویژگــی 
ــار  ــدر چابه ــرد بن ــه ف ــای منحصــر ب ه
ــران و  ــواحل مک ــب س ــوان قل ــه عن ب
محــور توســعه شــرق اســت.همچنین 

چابھــار بــه لحــاظ شــرایط جغرافیایــی 
ــدا  ــن در مب ــرار گرفت و ژئوپلتیکــی و ق
اقیانــوس  و  عمــان  دریــای  ورودی 
ھنــد یکــی از 10 بنــدر مھــم جھــان 
ــه  ــل شــدن ب ــت تبدی ــه قابلی اســت ک
بنــدری بــزرگ را دارد چــرا کــه چابهــار 
ــت  ــرای ترانزی ــیر ب ــن مس مطمئن تری
ــه  ــا از جمل ــور دنی ــد ۲۴ کش ــه مقص ب
پاکســتان، افغانســتان و کشــورھای 
اتصــال  نقطــه  و  میانــه  آســیای 
ــا  ــد ب ــوس هن ــوزه اقیان ــورهای ح کش
۲ میلیــارد نفــر جمعیــت بــا کشــورهای 
آســیای میانــه و مشــترک المنافــع 
ــت  ــت اس ــر جمعی ــون نف ــا ۴00میلی ب
شــده  باعــث  ویژگی هــا  ایــن  کــه 
ــران  ــی ای ــدر اقیانوس ــا بن ــه تنه ــه ب ک
لقــب »دروازه ملــل« داده شــده تــا 
چابهــار محــور توســعه روابــط ایــران بــا 

ــود. ــورها ش ــیاری از کش بس

دهه ها انتظار سهم مردم 
»دروازه ملل« از زندگی مطلوب

ــار  ــکه چابه ــک روی س ــد در ی هرچن

فــردی  بــه  منحصــر  ویژگی هــای 
ــردم  ــهم م ــر س ــا در روی دیگ دارد ام
شــاخص های  پایین تریــن  چابهــار 
توســعه ای نظیــر پاییــن تریــن ســرانه 
فضــای آموزشــی، درمانــی، ورزشــی و 
همچنیــن دسترســی بــه آب بهداشــتی 
ــرخ حاشــیه نشــینی در  ــن ن و باالتری
بنــدر  در  اســت.محرومیت  کشــور 
چابهــار بــه حــدی اســت کــه بــه گفتــه 
نماینــده اش در مجلــس »باســرعتی 
ــی در  ــه طرح هــای محرومیــت زدای ک
چابهــار دارنــد مــردم ایــن بنــدر فــوق 
راهبــردی بایــد دهه هــا بــرای رســیدن 
بــه شــاخص های مطلــوب کشــوری 
منتظــر بمانند.«عبدالغفــور ایــران نــژاد 
اظهــار داشــت: چابهــار درحالــی عنــوان 
محــور توســعه شــرق و »دروازه ملــل« 
را بــه دوش می کشــد کــه بیــش از 
ــری  ــزار نف ــت ۲80 ه ــی از جمعی نیم
ــی  ــات رفاه ــن امکان ــا پایین تری آن ب
چابهــار  می گذارنند.مــردم  روزگار 
درحالــی در کنــار آب هــای بیکــران 
ــن  ــه فاجعه بارتری ــد ک ــی می کنن زندگ

آب  بــه  دسترســی  در  را  شــاخص 
تنهــا  چــرا کــه  دارنــد  آشــامیدنی 
آب  بــه  چابهــار  مــردم  درصــد   ۲3
بهداشــتی آن  هــم نــه بــه صــورت 
مــداوم بلکــه تنهــا دو روز در هفتــه 
ــردم  ــزود: م ــد.وی اف ــی دارن دسترس
آب هــای  کنــار  در  درحالــی  چابهــار 
کــه  می کننــد  زندگــی  بیکــران 
در  را  شــاخص  فاجعه بارتریــن 
ــد  ــامیدنی دارن ــه آب آش ــی ب دسترس
مــردم  درصــد   ۲3 تنهــا  چــرا کــه 
ــه  ــه آب بهداشــتی آن  هــم ن ــار ب چابه
بــه صــورت مــداوم بلکــه تنهــا دو روز 
در هفتــه دسترســی دارنــد و بقیــه بــا 
ــا  ــهمیه تنه ــا س ــوده ب ــر فرس 37 تانک
15 لیتــر در روز آب رســانی مــی شــوند، 
ــم در  ــار ه ــتاهای چابه ــد روس 90درص
بهداشــتی  آب  روســتا   ۴38 قالــب 
ــا همــان  تانکرهــا فرســوده  ندارنــد و ب
مــردم  می شــوند.نماینده  آبرســانی 
در  داد:  ادامــه  مجلــس  در  چابهــار 
ــه  ــه ب ــرای آنک ــتان ب ــن شهرس کل ای
ســرانه  در  کشــوری  حداقل هــای 
ــش از ۲  ــیم بی فضــای آموزشــی برس
ــد و حــدود ۲  هــزار کالس درس جدی

ــن  ــا ای ــه ب ــاز اســت ک ــم نی هــزار معل
اعتبــارات بعیــد  آهنــگ تخصیــص 
ــده  ــش از 10ســال آین ــا بی ــم ت می دان

ــیم. ــوری برس ــرم کش ــه ن ــم ب ه

تبدیل چابهار به قطب ترانزیت 
تا زمانی که به شاخص های 

مطلوب نرسد، بی معنی است
همانگونــه کــه مهــر نوشــت ،فرمانــدار 
بــا  نیــز هــم صــدا  ویــژه چابهــار 
ــد  ــدید از رون ــاد ش ــا انتق ــده ب نماین
بــه  اعتبــارات  تخصیــص  کنــد 
چابهــار و زمــان  بــر شــدن اجــرای 
در  زدایــی  محرومیــت  طرح هــای 
ایــن شهرســتان بیــان کــرد: تنهــا 
30 درصــد اعتبــارات ایــن شهرســتان 
ــای  ــی ه ــک دارای ــل تمل ــه از مح ک
ســرمایه ای اســت در ســال گذشــته 

تخصیــص یافتــه اســت.
تنهــا بیمارســتان چابهــار ســال 78 بــا 
ــرداری رســیده  ــه بهــره ب ۴8 تخــت ب
و بــا توســعه های غیرمتوازنــی کــه 
تاکنــون انجــام شــده درحــال حاضــر 
ــه بیمــاران خدمــات  ــا 18۲ تخــت ب ب

رســانی  می کنــد.

بـه گفتـه فرمانـدار ویـژه چابهـار بـا رونـدی که طـرح های 
محرومیـت زدایـی در چابهـار طـی می کنـد سـال ها نیـاز 
اسـت تا چابهار به حداقل های موجود در کشـور برسـد و تا 
زمانـی چابهـار به شـاخص های مطلوب زندگی نرسـد عمال 
تبدیـل آن بـه قطـب ترانزیـت و محـور توسـعه بی معنـی 
اسـت.معین الدین سـعیدی اظهار داشـت:هرگز نمی توان 
از جایـگاه ملـی و فراملـی بنـدر راهبـردی چابهـار سـخن 
گفـت درحالی کـه بیـش از ۶۳ درصد جمعیـت چابهار در 
فاجعه بارترین و بدترین شـرایط انسـانی در مناطق حاشیه 
نشـین زندگـی مـی  کنند.بـه گفتـه وی چابهـار بزرگتریـن 
منطقه حاشـیه نشـین کشـور اسـت چرا که درحـال حاضر 
بیـش از ۵۱ هـزار نفـر از جمعیـت ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفری شـهر 
چابهار در سـکونتگاه های غیر رسـمی مناطق حاشیه نشین 
با کمترین امکانات بهداشـتی، زیرسـاختی، آب آشامیدنی 

و فضـای آموزشـی زندگـی می کنند.

حادثه رانندگی دو کشته 
و 9مصدوم بر جای گذاشت

مســوول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری 
ــه رانندگــی در اســتان دو نفــر  گفــت: در دو حادث

کشــته و 9 نفــر مصــدوم شــدند. 
محســن ابراهیمــی اظهــار کــرد: در نخســتین حادثــه در حوالــی گردنــه رخ 
بــر اثــر برخــورد دو خــودروی ســواری ســمند و پرایــد یــک نفــر کشــته و 4 

نفــر مصــدوم شــدند. 
وی افــزود:  در حادثــه دیگــر در محــور  شــلمزار بــه شــهرکرد منطقــه 
خراجــی بــر اثــر برخــورد خــودروی ســواری ال 90 و خــودروی پیــکان یــک 

ــر مصــدوم شــدند.  ــج نف ــر کشــته و پن نف
ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: بــه محــض اطــالع از حادثــه، آمبوالنــس هــا بــه 

محــل اعــزام و مصدومــان بــه بیمارســتان انتقــال داده شــدند.
ــات  ــبختانه تلف ــا خوش ــد ام ــن ش ــه آفری ــز حادث ــددا نی ــیر مج ــن مس ای

ــت. ــای نگذاش ــر ج ــی ب جان

بیمه محصوالت شیالتی متضمن 
تالش پرورش دهندگان است

معــاون آبــزی پــروری اداره کل شــیالت گلســتان 
گفــت: پوشــش بیمــه محصــوالت شــیالتی و 
ــه  ــرر ب ــدن ض ــروری، از وارد ش ــزی پ ــزارع آب م

ــد. ــی کن ــری م ــدگان جلوگی ــرورش دهن پ
ــی پرورشــی در  ــن ماه ــدن 70 ت ــف ش ــه تل ــاره ب ــا اش ــقلی ب ــود س محم
اســتخرهای ســد وشــمگیر در اوایــل مــاه جــاری، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
تغییــرات اقلیمــی و امــکان کاهــش منابــع آب مطمئــن و قابــل دســترس 
و نیــز ضــرورت تامیــن امنیــت غذایــی و بــه منظــور تحقــق اهــداف اقتصــاد 
ــرای  ــد ب ــی توان ــاورزی م ــه کش ــدوق بیم ــان صن ــر متولی ــی، تدابی مقاومت

جبــران اینگونــه خطــرات موثــر واقــع شــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تاکیــد ریاســت ســازمان شــیالت ایــران، از تمامــی 
پــرورش دهنــدگان تقاضــا داریــم بــا مدیریــت تولیــد و بــه منظــور افزایــش 
بهــره وری مــزارع خــود، نســبت بــه بیمــه محصــوالت تولیــدی اقــدام تــا در 

چنیــن مواقعــی شــاهد کاهــش ضــرر و زیــان باشــیم.

چهارمحال
 خراسانگلستان  و بختیاری 

 جنوبی

 اســتاندار کردســتان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای 
اتمــام ایــن پــروژه 20 میلیــارد تومــان اعتبــار 
الزم اســت، افــزود: ایــن مبلــغ قــرار اســت کــه 
از طریــق خــود وزارت خانــه تامیــن شــود و از 
ــد  ــرای رون ســوی اســتانداری کردســتان نیــز ب
ــول  ــروژه ق ــن پ ــریعتر ای ــه س ــاخت هرچ س
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــغ 10 میلی ــم مبل داده ای

ــم. ــک کنی کم

رییس جهاددانشگاهی 
ــان جنوبی گفت:  خراس
بــه همــت دبیرخانــه 
آســیب های  علمــی 
اجتماعــی اســتان نشســت علمــی - تخصصــی 
ــه دار«در  ــوان خان ــی بان ــای زندگ ــش ه » چال

جهاددانشــگاهی اســتان برگــزار می شــود.
ــر اســاس  ــرد: ب ــن صادقــی اظهارک جــالل الدی
آخریــن سرشــماری رســمی بیــش از 14میلیون 
زن خانــه دار در کشــور وجــود دارد و از طرفــی بر 
اســاس بســیاری پژوهــش هــای انجــام شــده 
ایــن گــروه از حیــث ســالمت روان در وضعیــت 

مطلوبــی قــرار ندارنــد. 
ــر  ــن ام ــرد: ای ــن مســئول خاطــر نشــان ک ای
ســالمت  بــر  مــادران  روان  ســالمت  کــه 

ــان  ــدان آن ــر و فرزن ــی همس ــمی و روان جس
ضــرورت  و  اهمیــت  اســت،  گــذار  تاثیــر 
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــه های ــه برنام ــن ب پرداخت
ایجــاد شــادی و نشــاط در ایــن گــروه شــود را 

می کنــد. مضاعــف 
وی خاطــر نشــان کــرد: عالقمنــدان بــرای 
حضــور در ایــن نشســت مــی تواننــد از طریــق 

ــماره  ــا ش ــی ب ــاس تلفن تم
58-32219356 داخلــی 124 تمــاس و یــا 
ــا از  ــگاهی و ی ــز جهاددانش ــه مرک ــه ب مراجع
طریــق ســایت جهــاد دانشــگاهی و ثبــت 
ــام در قســمت متقاضــی حضــور در نشســت  ن
»چالــش هــای بانــوان خانــه دار«  نســبت بــه 
اعــالم آمادگــی بــرای حضــور در ایــن نشســت 

ــد. ــدام کنن اق

ــور  ــس راه ــس پلی ــه ریی ــه گفت ب
بیجــار،  جــاده بیجــار – همــدان از 
 80 شــاهد  تاکنــون   96 ســال  ابتــدای 
صحنــه تصــادف بــوده کــه منجــر بــه 
ــی عدیــده ای شــده  ــی و جان خســارات مال

است.
ــی  ــداد ب ــقز تع ــژه س ــدار وی فرمان
 11 را  شهرســتان  ایــن  ســوادان 
هــزار و 108 نفــر اعــالم و عنــوان کــرد: 
ایــن  ســوادان  بــی  آمــار  بیشــترین 
ــوط  ــر مرب ــزار و 691 نف ــا 8 ه شهرســتان ب

به زنان روستایی است
دبیــر کل جمعیــت هــالل احمــر از 
 9۲0 و  هــزار  بــه  امدادرســانی 
ــاه  ــتان کرمانش ــر اس ــه اخی ــتا در زلزل روس
داد. محمــود محمــدی نســب در  خبــر 
داوطلبانــه  خدمــات  نکوداشــت  آییــن 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان اردبیــل 
تصریــح کــرد: متاســفانه شــاهد تخریــب و 
آســیب در تمامــی روســتاهای ذکــر شــده 

بودیم.
نیــر،  اردبیــل،  مــردم  نماینــده 
مجلــس  در  ســرعین  و  نمیــن 
شــورای اســالمی گفــت: مدیــران ناکارآمــد 
بــرای تقویــت یــا جابه جایــی بــه اســتاندار 
اردبیــل معرفــی شــده تــا مــردم بــه دلیــل 

ناکارآمدی آنها متضرر نشوند.
شــاهرود  انتظامــی  فرمانــده 
ضمــن تائیــد قتــل یــک جــوان در 
ــن  ــزاع خونی ــل ن ــت: عوام ــهر گف ــن ش ای
ــا تــالش  ــن شهرســتان ب شــب گذشــته ای
مامــوران در کمتــر از چهــار ســاعت دســتگیر 
و بــه قتــل اعتــراف کردنــد. ســرهنگ ســید 
مجتبــی اشــرفی از دســتگیری قاتــل و 
همدســتان وی در نــزاع دســت جمعــی 
ــس  ــان پلی ــط کاراگاه ــته توس ــب گذش ش
ــرد:  ــان ک ــر داد و بی ــاهرود خب ــی ش آگاه
ــزاع و  ــورد ن ــک م ــته ی ــب گذش ــه ش نیم
چاقوکشــی بــه مرکــز فوریــت های پلیســی 
واحــد  اعــالم شــد کــه  110 شهرســتان 
اورژانــس  عوامــل  همــراه  بــه  گشــتی 
ــردی  ــد ف ــخص ش ــر و مش ــل حاض درمح
جــوان بــر اثــر وارد آمــدن چنــد ضربــه 
چاقــو از قســمت پــا مجــروح شــده و 

دچارخونریزی شدید است.
ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
از  اســتان کرمانشــاه،  اســالمی 
ــعر  ــری ش ــره سراس ــن کنگ ــزاری اولی برگ
جــوان در اســتان طــی اســفند امســال خبــر 
داد.حجــت االســالم رحیــم جعفــری از 
ــعر  ــری ش ــره سراس ــن کنگ ــزاری اولی برگ
جــوان در اســتان کرمانشــاه خبــر داد و 
ــاه  ــفند م ــی اس ــنواره ط ــن جش ــت: ای گف

امسال برگزار می شود.

گزیده ها

برگزاری نشست علمی - تخصصی
»چالش های زندگی بانوان خانه دار«

گزارش

لزوم رفع نقاط ضعف استان کرمانشاه در حوزه پدافند غیرعامل 
استاندار کرمانشاه بر لزوم رفع نقاط ضعف استان در پدافند غیرعامل تاکید کرد و 
خاطر نشان کرد: باید برای رفع نقاط ضعف این حورزه چاره اندیشی شود و در این 
حوزه  برنامه ریزی کرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون رییــس جمهــوری و رییــس 
ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان 
اســتاندارد  نبــودن  اجبــاری  از 
گازوییــل بــه عنــوان یکــی از عوامــل 

کالنشــهرهای  آالیندگــی  اصلــی 
ــده  ــت: در آین ــر داد و گف ــور خب کش
ــی اســتاندارد و  ــک ســازمان مل نزدی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

ــد  ــورد خواهن ــوع برخ ــن موض ــا ای ب
کــرد. »نیــره پیروزبخــت« افــزود: 
مطابــق  ایــران  بنزیــن  اســتاندارد 
یــا  اروپــا  روز  اســتانداردهای  بــا 
اســت   4 یــورو  بنزیــن  همــان 
و  تولیــد  اروپــا  اتحادیــه  در  کــه 
مصــرف می شــود. بــه گفتــه ایــن 
ــا  ــن ب ــون بنزی ــوول، اکن ــام مس مق
ــهرهای  ــورو 4 در کالنش ــتاندارد ی اس
در  امــا  می شــود،  مصــرف  کشــور 
طــرح  ایــن  هنــوز  شــهرها  ســایر 

پیــاده ســازی نشــده اســت.
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــژه  ــه وی ــه ب ــی ک آســیب های مختلف

انــد،  مواجــه  آن  بــا  کالنشــهرها 
یــادآوری کــرد: بلندمرتبــه ســازی 
ــا جلوگیــری از تنفــس شــهرها  هــا ب
ــژه  ــور شــبانه کامیــون هــا و بوی و عب
کامیــون هــای فرســوده در شــب هــا 
ــه  ــاد، از جمل ــا آالیندگــی بســیار زی ب
ــی آلودگــی شهرهاســت. عوامــل اصل
ــه  ــا اشــاره ب پیروزبخــت همچنیــن ب
اجبــاری نبــودن اســتاندارد گازوئیــل، 
ــک  ــده نزدی ــرد: در آین خاطرنشــان ک
و بــر پایــه قانــون هــوای پــاک، 
ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــا ایــن 

ــرد. ــد ک ــورد خواهن ــوع برخ موض

بــه  امنیــت ســازمان ملــل  کــه  جلســه شــورای 
ــرای بررســی اغتشاشــات اخیــر  درخواســت آمریــکا ب
ــزوای  ــه ان ــه صحن ــل ب ــد در عم ــزار ش ــران برگ در ای
آمریــکا در ســوء اســتفاده از شــورای امنیــت و دفــاع 
دوبــاره اروپایــی هــا از توافــق هســته ای )برجــام( در 
ــی  ــد. در حال ــل ش ــکا تبدی ــگری آمری ــر اغتشاش براب
ــا  ــکا بن ــوری آمری ــس جمه ــپ ریی ــد ترام ــه دونال ک
بــر مصوبــه کنگــره بایــد اواســط مــاه ژانویــه بــار دیگــر 
در خصــوص تاییــد برجــام تصمیــم گیــری کنــد ، 
اغتشاشــات هفتــه گذشــته در چنــد شــهر ایــران ، بــه 
بهانــه تــازه ای بــرای دولــت آمریــکا بــه منظــور انتقــاد 

ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــت اوبام ــام و دول از برج
ــه درخواســت  ــا ب ــه بن ــه شــب ک ــا در جلســه جمع ام
نیکــی هیلــی نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل ملــل 
بــه بهانــه حــوادث اخیــر در ایــران برگــزار شــد ، آمریکا 
ــت  ــرار گرف ــزوا ق ــی در ان ــه جهان ــر در صحن ــار دیگ ب
ــه  ــد ک ــد کردن ــت تاکی ــورای امنی ــای ش ــر اعض و اکث
مســاله داخلــی ایــران هیــچ ارتباطــی بــا حــوزه کاری 
ــه  ــن جلس ــدارد. ای ــل ن ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ــی  ــا کشــورهای اروپای در عیــن حــال فرصتــی شــد ت
همچــون انگلیــس و فرانســه دو عضــو دائــم شــورای 
امنیــت ، از ایــن فرصــت بــرای دفــاع از توافــق هســته 

ــدام  ــع اق ــه جام ــه برنام ــوم ب ــران و 1+5 موس ای ای
ــت‹  ــو رایکراف ــد. ›متی ــاع کردن ــام( دف مشــترک )برج
نماینــده انگلیــس در ســازمان ملــل در ســخنان خــود 
ــش  ــوص نق ــا در خص ــی ادعاه ــرار برخ ــن تک در عی
ایــران در مســائل منطقــه ای ، بــر تعهــد کامــل لنــدن 
بــه تاکیــد و از پایبنــدی ایــران بــه ایــن توافــق 
اســتقبال کــرد. وی افــزود: مــا تمــام کشــورهای عضــو 
ــد  ــدات خــود پایبن ــه تعه ــه ب ــم ک را تشــویق مــی کنی
باشــند ، وجــود یــک ایــران ســعادتمند و باثبــات بــه 

نفــع همــه مــا اســت. 
توافــق  نیــز  فرانســه  نماینــده  دالتــر‹  ›فرانســوا 
در  ثبــات  هــای  پایــه  از  یکــی  را  ای  هســته 
ــان دادن  ــه پای ــت ک ــرد و گف ــف ک ــه توصی خاورمیان
ــرای کل جامعــه  ــزرگ ب ــه برجــام یــک شکســت ب ب

بیــن المللــی خواهــد بــود. 
ــز در  ــروه 1+5 نی ــر گ ــن دو عضــو دیگ روســیه و چی
نشســت جمعــه شــب شــورای امنیــت تاکیــد کردنــد 
کــه حــوادث اخیــر ایــران یــک مســاله داخلــی بــوده 
ــت و  ــی نیس ــن الملل ــت بی ــده امنی ــد کنن ــه تهدی ک
نمــی بایســت در شــورای امنیــت مطــرح مــی شــد. 
نماینــده روســیه در همیــن ارتبــاط حتــی بــا صراحــت 
بیشــتری ســخن گفــت و تاکیــد کــرد: هــدف اصلــی 

بــرای  آمریــکا  تمایــل  جلســه  ایــن  برگــزاری  از 
محافظــت از حقــوق بشــر و منافــع مــردم ایــران 
ــن  ــد از ای ــی کنن ــالش م ــا ت ــه آمریکاییه نیســت بلک
فرصــت بــرای مخــدوش کــردن برجــام اســتفاده 

ــد.  کنن
نماینــده ســوئد نیــز هر چنــد از طرفهــای توافق هســته ای 
نیســت ، امــا بــه عنــوان یکــی از اعضــای اتحادیــه اروپــا 
در راســتای سیاســت ایــن اتحادیــه ، بــر لــزوم تفکیــک 
مســائلی غیــر از موضــوع هســته ای از برجــام تاکیــد کــرد 
و گفــت: توافــق هســته ای بــرای تضمیــن ماهیــت صلــح 

آمیــز برنامــه هســته ای ایــران اســت.

استاندارد گازوییل اجباری می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق:
 جریمه غیبت مشمولین 

خدمت سربازی افزایش نداشت

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای اســالمی گفــت: اعضــای ایــن 
کمیســیون در جلســه روز گذشــته جریمــه غیبــت مشــمولین خدمــت ســربازی 
ــا تشــریح  ــری ب ــی اصغــر یوســف نژاد در نشســت خب ــد. عل را مشــخص کردن
مصوبــات امــروز کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 97 کل کشــور افــزود: 
کمیســیون تلفیــق بودجــه تاکنــون 6 جلســه بــرای بررســی الیحــه بودجه ســال 

ــده تشــکیل داده اســت. آین
وی افــزود: شــرایط غیبــت مشــموالن خدمــت ســربازی در جلســه امــروز ایــن 

کمیســیون تقریبــا مشــابه ســال 96 اســت.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق مجلــس گفــت: در نشســت امــروز کمیســیون 
تلفیــق جریمــه غایبیــن خدمــت ســربازی بــرای صــدور کارت معافیــت بــرای 
افــراد زیــر دیپلــم 10 میلیــون تومــان، دیپلــم 15 میلیــون تومــان، فــوق دیپلــم 
20 میلیــون تومــان، لیســانس 25 میلیــون تومــان، فــوق لیســانس 30 میلیــون 
تومــان تعییــن شد.یوســف نــژاد تصریــح کــرد: همچنین دکتــرای عمومــی علوم 
پزشــکی 35 میلیــون تومــان، دکتــرای تخصصــی غیرپزشــکی 40میلیــون تومان 

و دکتــرای تخصصــی علــوم پزشــکی و باالتــر 50 تومــان تعییــن شــد.
ــه ازای هــر  ــق ب ــه کمیســیون تلفی ــر اســاس مصوب ــه داد: ب ــژاد ادام یوســف ن
ــه  ــه اضاف ــه پای ــر جریم ــازاد ب ــد م ــال 10 درص ــر 8 س ــازاد ب ــت م ــال غیب س
می شــود. همچنیــن بــرای مشــموالن متأهــل 5 درصــد و دارای فرزنــد بــه ازای 
هــر فرزنــد پنــج درصــد مجمــوع مبلــغ جریمــه کســر می شــود.وی همچنیــن 
گفــت: فرزنــدان مشــموالن تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی 70 درصد 
تخفیــف دارنــد و تــا پایــان ســال 97 بــه صــورت نقــد و اقســاط می تواننــد مبلــغ 

جریمــه را پرداخــت کننــد و پــس از تســویه کارت آن هــا صــادر می شــود.

انزوای آمریکا در شورای امنیت
در نشست شورای امنیت سازمان ملل اروپایی ها از برجام دفاع کردند 

 ، امنیــت  شــورای  نشســت  پــی  در 
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور 
خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در 
یــک پیــام توییتــری ایــن نشســت را شکســت 
زمینــه  در  ترامــپ  دولــت  بــرای  دیگــری 
ــزود:  ــرد و اف ــف ک ــی توصی ــت خارج سیاس
ــا  ــد ب ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
تــالش عریــان بــرای ربــودن دســتور کار ایــن 
شــورا مخالفــت کــرد. اکثــر اعضــا بــر ضــرورت 
اجــرای کامــل برجــام و اجتنــاب از دخالــت در 
امــور داخلــی کشــورهای دیگــر تاکیــد کردنــد. 

گوجه فرنگی روی دست 
کشاورزان ماند

اسـتان بوشـهر بـه عنـوان قطـب 
تولیـد گوجه فرنگی خـارج از فصل 
کشـور بـار دیگر اسـیر چالش های 
روزهـا  ایـن  و  اسـت  شـده  بـازار 
گوجه فرنگـی در برخـی نقـاط اسـتان بـا قیمـت 300 تومـان 
هـم مشـتری نـدارد. مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان دیر 
ضمـن تاییـد مشـکالت کشـاورزان در ایـن شهرسـتان بـه 
خبرنـگار مهـر گفـت: گام هـای خوبـی در راسـتای حمایـت 
از قشـر کشـاورز بـه کار بسـته ایم. عیسـی محمـد دوسـت 
ادامـه داد: مکاتبـات متعـددی بـا اسـتاندار صـورت گرفتـه 
و انشـاءهللا بـا پیگیری هـای مسـئوالن شهرسـتان ایـن کار 

می شـود. محقـق 

صادرات گاز ایران به 
گرجستان منتفی نیست

معــاون وزیــر نفت در امــور گاز 
گفــت: قــرارداد صــادرات گاز 
ــی  ــتان منتف ــه گرجس ــران ب ای
نهایــی  صــورت  در  و  نشــده 
ــران را از  ــی گاز ای ــش خصوص ــا، بخ ــدن توافق ه ش
ــد.  ــادر می کن ــتان ص ــه گرجس ــتان ب ــاک ارمنس خ
ــار کــرد: پیــش از  ــی گاز اظه مدیرعامــل شــرکت مل
ایــن نیــز یکــی از شــرکت های خصوصــی بــرای 
ــا  ــرد ام ــدام ک ــتان اق ــه گرجس ــران ب ــال گاز ای انتق
بــه گرجســتان صــادر نشــده  هنــوز هیــچ گازی 

ــت. اس

شناسایی ۱۰ هزار دانش آموز 
پرخطر در مدارس

و  تربیت بدنــی  معــاون 
و  آمــوزش  وزیــر  ســالمت 
پــرورش گفــت: ســامانه ای را 
راه انــدازی  اجتماعــی  آســیب های  بــرای شناســایی 
کردیــم کــه تاکنــون 36 هــزار مدرســه، اطالعــات خــود 
ــوز  ــزار دانش آم ــدود 10 ه ــد و در ح را در آن وارد کردن
پــر خطــر معرفــی شــده اســت. مهــرزاد حمیــدی 
و  آمــوزش  وزیــر  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
توانمندســازی، آمــوزش و  اظهــار داشــت:  پــرورش 
ریشــه کنی  راه  تنهــا  حرکتــی  فعالیت هــای  توســعه 

اســت. اجتماعــی  آســیب های 

متوفیان حوادث کار
 ۴۲ درصدی شد

قانونــی  پزشــکی  ســازمان 
کشــور اعــالم کــرد: مهمتریــن 
علــت مــرگ افــراد در حــوادث 
کار ســقوط از بلنــدی اســت بــه نحــوی کــه براســاس 
ــان  ــراز کل متوفی ــه امســال ۴85 نف ــا در 8ماه آماره
ــد.  ــوت کردن ــدی ف ــر ســقوط از بلن ــر اث حــوادث کار ب
ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور اعــالم کــرد؛ در 
هشــت ماهــه ســال جــاری آمــار مصدومــان حــوادث 
ــد  ــه کردن ــی مراجع ــز پزشــکی قانون ــه مراک ــه ب کار ک
1،6 درصــد کاهــش یافــت و بــه 18 هــزار و ۴۴۴ 

ــر رســید. نف

خبرمدرسهخبر انرژی

ــالم  ــران اع ــهرداری ته ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــت حم معاون
کــرد: توزیــع کارت هــای شــناور طــرح ترافیــک بــه طــور کامــل 
متوقــف و بیــش از 600 کارت موجــود نیــز باطــل شــده اســت. 
در اطالعیــه روز شــنبه معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری تهــران بــا اشــاره بــه ســئواالت شــهروندان در 
خصــوص طــرح ترافیــک جدیــد و توقــف ثبــت نــام آرم هــای 
ســابق، آمــده اســت: بــا توجــه بــه برنامــه جدیــد شــهرداری 
بــرای تغییــر شــیوه اجــرای طــرح ترافیــک، ثبــت نــام بــرای 
دریافــت آرم طــرح ترافیــک ســال 97 انجــام نخواهــد شــد. 

ــد،  ــرح جدی ــاس ط ــده، براس ــح ش ــه تصری ــن اطالعی در ای
ــک  ــرح ترافی ــاالنه آرم ط ــد س ــه خری ــازی ب ــهروندان نی ش
ندارنــد و براســاس ضوابطــی کــه بعــد از تصویــب نهایــی اعــالم 
ــزان  ــه می ــا پرداخــت عوارضــی ک ــد ب خواهــد شــد مــی توانن
ــی  ــب م ــه تصوی ــران ب آن توســط شــورای اســالمی شــهر ته
رســد وارد محــدوده طــرح ترافیــک شــوند. ایــن اطالعیــه مــی 
افزایــد: در دوره مدیریــت جدیــد شــهری تهــران، توزیــع کارت 
هــای شــناور طــرح ترافیــک بــه طــور کامــل متوقــف شــده و 

ــز باطــل شــده اســت. ــل نی ــده از قب 642 کارت باقیمان

 معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
ــرون  ــر در بی ــای اخی ــه روزه ــت: دانشــجویانی ک ــاوری گف فن
ــرد  ــد، تحــت پیگ ــده ان ــور بازداشــت ش ــی کش ــز علم از مراک
کمیتــه انضباطــی دانشــگاه هــا قــرار نخواهنــد گرفــت. 
غالمرضــا غفــاری روز شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
حــوزه افــزود: وزیــر علــوم و معاونــان ایــن وزارتخانــه، پیگیــر 
وضعیــت دانشــجویان بازداشــت شــده مرتبــط بــا وقایــع اخیــر 
هســتند.وی گفــت: بــر همیــن اســاس نیــز تاکنــون جلســاتی 
ــدا  ــن مســایل ورود پی ــه ای ــد ب ــی توانن ــه م ــرادی ک ــا اف را ب

ــود. ــا گشایشــی حاصــل ش ــزار شــده ت ــد، برگ کنن
ــار  ــزود: انتش ــوم اف ــر عل ــی وزی ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــب  اســامی اعــالم شــده دانشــجویان بازداشــت شــده از جان
وزارت علــوم صحــت نــدارد و اغلــب گمانــه زنــی هایــی اســت 
ــه داد:  ــد. وی ادام ــی پردازن ــه آن م ــه خــود دانشــجویان ب ک
مدیــران دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی کشــور پیگیــر وضعیــت 
دانشــجویان بازداشــتی هســتند البتــه برخــی از نهادهــا هــم 
فرصتــی مــی خواهنــد تــا تمامــی جریانــات اخیــر روشــن و 

شــفاف شــود.

دانشجویان بازداشتی به کمیته انضباطی نمی روندثبت نام طرح ترافیک 97 انجام نمی شود

علی جنتی مشاور واعظی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد
رییس دفتر رییس جمهوری در حکمی علی جنتی را به عنوان مشاور خود و 

سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ
عمل کاشت حلزون شنوایی با پروتز هیبرید برای اولین بار در جنوب شرق کشور در مرکز 
آموزشی درمانی شفا کرمان بر روی یک فرد 13 ساله با موفقیت انجام شد. مدیر مرکز کاشت 
حلزون بیمارستان حضرت رسول تهران گفت: روش هیبرید، ترکیبی از کاشت حلزون شنوایی و 
سمعک، است و برای کسانی که افت شنوایی در فرکانس های زیر را دارند ولی فرکانس های بم 
آنها در محدوده قابل قبولی است که با سمعک قابل تقویت است به کار می رود.

بــه  اشــاره  بــا  بردســیر  فرمانــدار شهرســتان 
ــوالد در  ــد ف ــهر تولی ــزو 10 ش ــیر ج ــه بردس اینک
کشــور اســت گفــت: بــه زودی مجــوز احــداث 
کارخانــه چهــارم تولیــد فــوالد آلیــاژی در بردســیر 

گرفتــه می شــود.مجید نجف پــور در همایــش 
فرهنگــی دوســتداران کتــاب شهرســتان بردســیر 
در شــانزدهمین نمایشــگاه کتــاب اســتان کرمــان 
ــول  ــاء تح ــه منش ــان هایی ک ــت: انس ــار داش اظه

ــد قطعــا در عرصــه  فرهنگــی در منطقــه ای بوده ان
ــدند. ــق ش ــز موف ــادی نی اقتص

آن طــور کــه تســنیم مــی نویســد، نجــف پــور بــا 
اشــاره بــه اینکــه مرحــوم همایــون صنعتــی یکــی 
از افــرادی اســت کــه باعــث تحــول اقتصــادی و 
فرهنگی در شهرســتان بردســیر شــد گفــت: امروز 
ــا  بیــش از 30 هــزار نفــر در شهرســتان بردســیر ب
ــدی  ــی و کشــت گل محم ــون صنعت ــکار همای ابت

مشــغول کار هســتند.

کارخانه چهارم تولید فوالد آلیاژی 

در بردسیر ساخته می شود

استاندار کرمان در مراسم یادبود آیت هللا هاشمی رفسنجانی:

هاشمی ریشه فتنه را درست شناخت 

استاندار کرمان گفت: آیت هللا هاشمی به شدت عالقمند به اعتدال بودند

در این مراسـم، محسن هاشـمی فرزند آیت هللا هاشمی 
رفسـنجانی با بیـان اینکه آقای هاشـمی هیجان مثبت را 
تبدیـل بـه روابـط مثبت می کـرد و به نتیجه می رسـاند، 
گفـت: در حـال حاضر کار دانشـگاه آزاد خـوب پیش می 
رود و اثـر مانـدگاری از آقـای هاشـمی اسـت و علی رغم 
تمـام مشـغولیت هایـی کـه در آن زمان داشـتند، بحث 

دانشـگاه را نیز پیگیری مـی کردند.
علمـاء،  رهبـری،  مدیـون  هاشـمی  آقـای  خانـواده 
اسـاتید دانشـگاه، مردم ایران و دلسـوزانی هسـتند که 
طـی یـک سـال گذشـته بـه هـر صـورت درباره ایشـان 
نوشـتند و گفتند.ایشـان اینگونـه فکـر مـی کردنـد کـه 
بهتریـن راه بـرای معرفی اسـالم، سـاختن ایرانـی آباد، 
آزاد و معتـدل اسـت و معتقـد بودنـد کـه همـه چیز را 

در کشـور بـرای ایـن امـر داریم. 

بردسـیر  شهرسـتان  اینکـه  بیـان  بـا  نجف پـور 
دارای چهـار شـهر، پنج بخش و حـدود 43 هزار 
نفـر جمعیـت اسـت گفـت: شـغل غالـب مردم 
در این شهرسـتان کشـاورزی اسـت و گندم، گل 
محمـدی و گالبـی جـزو سـه محصول شـاخص 
بردسـیر هسـتند و اگـر سـرانه مطالعـه مـردم را 
افزایـش دهیـم در عرصـه اقتصادی هـم موفق 

شـد. خواهیم 

ــا  ــتدارانش ب ــم های دوس ــوز چش هن
وجود گذشــت یکســال از درگذشــتش 
گریــان اســت، همگــی در کرمــان، 
شــهری کــه بــه نــام و یــاد آیــت 
شــناخته  رفســنجانی  هاشــمی  هللا 
ــاد و  ــا ی ــده اند ت ــع ش ــود جم می ش

خاطــره اش را زنــده نگــه دارنــد.
صبــح روز شــنبه 16 دی مــاه مراســم 
یادبــود آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی 
ــخیص  ــع تش ــین مجم ــس پیش ریی
ــید  ــور س ــا حض ــام،  ب ــت نظ مصلح
مســئول  مدیــر  دعایــی  محمــود 
روزنامــه اطالعــات، ســید حســین 
ــزاران و از  مرعشــی عضــو حــزب کارگ
نزدیــکان آیت هللا  و محســن هاشــمی 
دیگــر  و  آیــت هللا  بــزرگ  فرزنــد 
مســوولین اســتانی در محــل دانشــگاه 
فرهنگیــان کرمــان برگــزار شــد، در 
ــتی و  ــاب »چیس ــم از کت ــن مراس ای
ــت هللا  ــه آی ــت اندیش ــی تربی چگونگ
هاشــمی رفســنجانی« و تمبــر کاغــذی 
آییــن ملــی بزرگداشــت شــخصیت 
ــت هللا  ــوم آی ــی مرح ــی و تربیت علم

ــد  ــی ش ــنجانی رونمای ــمی رفس هاش
از جملــه حســین  دوســتدارانش  و 
ــا  مرعشــی و ســید محمــود دعایــی ب
چشــمانی گریــان خاطــره اش را زنــده 

ــد. کردن
االســالم ســید  بــه گفتــه حجــت 
محمــود دعایــی، آیت هللا هاشــمی در 
آخریــن لحظــات حیــات خود نســبت 
بــه نهضــت و دســتاوردها و اداره نظام 
ــد از خودشــان حســاس  اســالمی بع
ــاز  ــد اســالم نی ــد بودن ــد و معتق بودن
دارد،  روحانیــون  و  مروجــان  بــه 
ــل در  ــام راح ــرد: ام ــار ک ــی اظه دعای
آیــت  دســت  حســاس  موقعیتــی 
را  آقــای هاشــمی  و  هللا خامنــه ای 
ــد  ــد و تاکی ــر نهادن ــت یکدیگ در دس
کردنــد از هــم جــدا نشــوند و آیــت هللا 
ــام  ــه ام ــه توصی ــل ب هاشــمی در عم
تــا آخریــن لحظــه زندگــی خــود 
کوتاهــی نکــرد، آقــای هاشــمی در 
راحــل  امــام  بنیانــی کــه  تقویــت 
تاکیــد کــرده بــود، کوشــید و رهبــری 
ــرد و  ــت ک ــه ای را تثبی ــت هللا خامن آی

اجــازه نــداد کلمــه ای درمــورد ایشــان 
ــود. ــراد ش ای

حســینی  رزم  علیرضــا  ادامــه،  در 
بــه گذشــته  اشــاره  بــا  اســتاندار 
آیــت هللا هاشــمی و عملکــرد ایشــان 
تصریــح کــرد: اولیــن خصوصیتــی 
ــه  ــز ب ــری نی ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
آن اشــاره فرمودنــد، هــوش و ذکاوت 
آقــای هاشــمی اســت، توانمنــدی در 
ســازماندهی و میــدان داری دیگــر 
بــود،  ایشــان  شــخصیتی  ویژگــی 
همچنیــن صبــر و شــکیبایی ایــن 
ــر ایشــان  ــزرگ شــاخصه دیگ ــرد ب م
ــالب و  ــخ انق ــول تاری ــه در ط ــود ک ب
حتــی بــی مهــری هایــی کــه در دوره 
هــای اخیــر بــه ایشــان شــد، شــاهد 
ــی  ــخصیت تاریخ ــر ش ــم و کمت بودی
داریــم کــه ایــن همــه مــورد بــی 
مهــری قــرار بگیــرد امــا پاســخی بــه 
آنهــا ندهــد، شــجاعت و جســارت 
ــر  ــری از دیگ ــم گی ــان در تصمی ایش
ــود  ــمی ب ــای هاش ــای آق ــی ه ویژگ
ــی  ــگ تحمیل ــال جن ــت س و در هش

و  دادنــد  انجــام  بزرگــی  کارهــای 
اهــل  و  داشــته  زیــادی  جســارت 
ــران  ــرات دیگ ــوده و از نظ ــورت ب مش

ــد. ــی کردن ــتفاده م اس
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه در ســفر 
ســال 92 ایشــان بــه کرمــان ، مــردم 
کرمــان بــه خوبــی قدرشناســی خــود 
را نشــان دادنــد، تصریــح کــرد: آیــت 
بــه شــدت عالقمنــد  هللا هاشــمی 
بــه اعتــدال بودنــد و مــی گفتنــد 
»اعتــدال از ریشــه عــدل اســت و در 
ــدال  ــدل و اعت ــروت، ع ــا م اســتان ب
حرکــت کنیــد. مــی دانــم گــروه هــای 
ــود  ــتان وج ــی در اس ــی فعال سیاس
ــد در اســتان  ــی خواهی ــر م دارد و اگ
کار کنیــد و بــه پیــش برویــد و از 
بــا  اســتفاده کنیــد،  هــا  ظرفیــت 

ــد«. ــش بروی ــدال پی اعت
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: آیــت هللا 
هاشــمی تــا آخریــن روز زندگــی، ابــزار 
هیــچ گــروه سیاســی نشــدند و متعلق 

بــه امــام، رهبــری و انقــالب بودنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرحــوم 
هاشــمی مــدل توســعه روســتایی 
و جوامــع محلــی را بــاور داشــتند، 

و  ربانــی  عالمــی  ایشــان  افــزود: 
ــه  ــرت داشــتند و ب ــود. بصی ــر ب بصی
شــدت بــه اصــل والیــت فقیــه و بــه 
ــود و در  ــه زمــان معتقــد ب ــی فقی ول
جلســه ای کــه در کرمــان حضــور 
داشــتند، فرمودنــد »اگــر مجلــس 
خبــرگان رهبــری مجــددا قــرار باشــد 
رهبــری را بــرای انقــالب انتخــاب 
خامنــه  ســیدعلی  آقــای  کنــد، 

ای)مدظلــه العالــی( اســت«.
مرحــوم  گفــت:  حســینی  رزم 
همــان  را  فتنــه  ریشــه  هاشــمی 
آقایــی مــی دانســتند کــه چهــره 
بــرای عــده ای  امــروز  او  واقعــی 
روشــن شــده اســت.رزم حســینی بــا 
ــمی  ــوم هاش ــه مرح ــر اینک ــد ب تاکی
ــان  ــه کرم ــبت ب ــادی نس ــه زی دغدغ
داشــتند و همــواره مدیــران اســتان از 
ــد،  ارشــادات ایشــان بهــره منــد بودن
تصریــح کــرد: بایــد دانشــگاه هــا 
افــکار مرحــوم هاشــمی و دیــدگاه 
بداننــد  را  رهبــری دربــاره ایشــان 
و اجــازه ندهنــد مســائلی دربــاره 
ــت  ــه واقعی ــود ک ــرح ش ــان مط ایش

نداشــته و نــدارد.

علـوی  عمـران  شـرکت  مدیرعامـل   
ماهـان گفـت: از ابتـدای دولـت نهـم 
تفکیـک و صـدور پروانه  سـاختمان در هفت باغ 
بـه شـهرداری های کرمـان و ماهـان و  علـوی 
بخشـداری مرکـزی واگذار شـد امـا خدمات در 
ایـن محـور هم چنـان برعهـده  شـرکت هفت باغ 

علوی است.
به دلیـل  متأسـفانه  افـزود:  سیاوشـی  مهـدی 
ناهماهنگـی کـه وجـود داشـت، تفکیک هـای 
مرکـزی  بخشـداری  به وسـیله ی  نامطلوبـی 
تـا  کردیـم  تـالش  بنابرایـن،  گرفـت؛  انجـام 
هفت بـاغ  از  را  مرکـزی  بخشـداری  اختیـارات 

علـوی حـذف کنیـم.
درنخسـتین همایش اسـتانی جامعه 
شهرسـتان  میزبانـی  بـه  ایمـن كـه 
زرنـد،  بـا حضـور رئیـس انجمن جامعـه ایمن 
فرمانـداران،  و  نماینـدگان  از  کشـور و جمعـی 
مسـئوالن و مدیـران اسـتان برگـزار شـد، مدیر 
كل راهـداری و حمـل ونقـل اسـتان كرمـان از 
اصـالح هندسـی  20 نقطه حادثـه خیز در جاده 

های استان كرمان خبر داد.
مقبلـی گفـت: امسـال آمـار حـوادث 
پیـدا  افزایـش  اسـتان  در  رانندگـی  
كـرده اسـت و برای كاهـش این حـوادث، اداره 
كل راهـداری و حمـل و نقـل اسـتان تـالش 
هـای زیـادی را در راسـتای  حـذف 115 نقطـه 

حادثه خیز انجام داده است.
وی تصریـح كرد: در كنار بحـث ایمنی اقدامات 
فرهنگـی هـم در حال اجراسـت و حدود 7 هزار 
نفـر از دانـش آمـوزان تحـت پوشـش آمـوزه 

هـای فرهنـگ ترافیـك  قـرار گرفتند.
سـطح  در  دوربیـن   130 نصـب  از  مقبلـی 
محورهـای اسـتان تـا پایـان سـال جـاری خبر 
طریـق  از  راننـدگان  رفتـار  عنـوان كـرد  و  داد 

شـود. مـی  ثبـت  دوربیـن 
بـدن  اعضـای  سـیرجانی  خانـواده   
فرزنـد خـود را که دچار مـرگ مغزی 
شـده بـود بـه بیمـاران نیازمنـد دریافـت عضـو 

هدیه داد.
هماهنگ کننـده پیونـد اعضـا در دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان گفـت: مرحوم» محمد موسـی 
پـور« با 57 سـال سـن بـه دلیل سـکته مغزی 
سـیرجان  شهرسـتان  غرضـی  بیمارسـتان  در 

بسـتری شد.
بـه  وی  انتقـال  بـا  افـزود:  مجیـد گیالنـی   
از  پـس  و  کرمـان  باهنـر  شـهید  بیمارسـتان 
بررسـی های الزم و تاییـد مـرگ مفزی توسـط 
تیـم پزشـکی، کار رضایـت گیری از خانـواده آن 

مرحـوم آغـاز شـد،
 دو کلیـه مرحـوم موسـی پور به یـک خانم و آقا 
در بامـداد روز شـنبه 16 دی مـاه در بیمارسـتان 
افضلـی پـور کرمـان پیونـد زده شـد و کبـد وی 

نیـز بـرای پیوند به شـیراز منتقل شـد.

گزیده ها

۱۴۷ نفر در شهرستان زرند 
بی سواد هستند

محمــد ســلطانی رئیــس اداره ســواد آمــوزی 
ــه 97  ــان اینک ــا بی ــد ب ــرورش زرن ــوزش و پ آم
درصــد گــروه ســنی 10 تــا ۴9 ســال زرنــد باســواد 
هســتند، تصریــح داشــت: بــر اســاس ایــن آمــار زرنــد در ســطح اســتان 
کرمــان جــزو شهرســتان هــای پیشــرو در زمینــه ســواد آمــوزی اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه 1۴7 نفــر در شهرســتان زرنــد بــی ســواد هســتند، 

گفــت: از ایــن تعــداد 117 نفــر مــرد و 30 نفــر زن هســتند.
ــد  ــهید محم ــرد ش ــالم ک ــلطانی اع ــد، س ــی نویس ــر م ــه مه ــور ک آنط

علیــزاده تنهــا شــهید ســواد آمــوزی شهرســتان زرنــد اســت.
دارد کــه  مشــکالتی  زرنــد  ســوادآموزی  اداره  داشــت:  اضافــه  وی 
ــی  ــوادآموزان، نگران ــکاری س ــدم هم ــه ع ــوان ب ــی ت ــا م ــه آنه از جمل
ــی  ــارات کاف ــود اعتب ــود و نب ــت خ ــل وضعی ــدگان از تبدی ــوزش دهن آم

ــرد. ــاره ک اش

گره مالی پروژه های استان 
کرمان برطرف شده است

ــان اینکــه در دو ســه  ــا بی اســتاندار کرمــان ب
ــره  ــه گ ــی ک ــروژه های ــر مشــکل پ ــه اخی هفت
مالــی داشــته انــد، برطــرف شــده اســت، 
گفــت: تامیــن مالــی یــک هــزار میلیــارد 
ــال آب از  ــروژه انتق ــی پ ــن مال ــی و تامی ــای آب ــروژه ه ــی پ تومان
ــت. ــده اس ــری ش ــی پیگی ــندیکای بانک ــب س ــارس در قل ــج ف خلی
علیرضــا رزم حســینی در نــود و چهارمیــن جلســه ســتاد فرماندهــی 
ــزود: توانســتیم در جلســه ای  ــان اف ــی اســتان کرم اقتصــاد مقاومت
ســه ســاعته منابعــی را بــرای اســتان کرمــان جــذب کنیــم  کــه ایــن 
ــروژه هــای عمــران شــهری  ــرای پ ــا اهمیــت اســت، ب امــر بســیار ب
ــم و شــهردار و  ــه ای ــارد تومــان توافــق گرفت کرمــان یــک هــزار میلی
اعضــای شــورای شــهر بایــد در تهــران پیگیــری هــای الزم را داشــته 

باشــند.

راه آهناقتصادیزرند
ــا فیروزکوهی  محمدرض
آهــن  راه  مدیــرکل 
ــان از رشــد  اســتان کرم
تنــاژ  درصــدی   186
بارگیــری و 80۴ درصــدی تخلیــه بــار در 9 ماهــه 
نخســت ســال 96 خبــر داد و گفــت: حمل ســنگ 
آهــن از ســنگان نیــز بــه کارخانــه کنســانتره زرنــد 
ــن  ــت و راه آه ــده اس ــاز ش ــاری آغ ــال ج در س
کرمــان در 9 مــاه نخســت ســال جــاری 767 هزار 

ــت.  ــته اس ــری داش ــن بارگی و 663 ت
ــا  ــزود: ب ــان اف ــتان کرم ــن اس ــرکل راه آه مدی
ــار در ســال جــاری میــزان  بازاریابــی و جــذب ب
حمــل ریلــی گندلــه از ایســتگاه جــالل آبــاد بــه 
فــوالد مبارکــه نیــز از ۲ هــزار تــن بــه 5 هــزار تــن 

افزایــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری 
تخلیــه 600 هــزار تــن ســنگ آهــن از چادرملــو 
بــه کارخانــه کنســانتره زرنــد آغــاز شــده اســت 
ــنگ  ــل س ــاری حم ــال ج ــرد: در س ــار ک اظه
ــانتره  ــه کنس ــه کارخان ــز ب ــنگان نی ــن از س آه

ــت. ــده اس ــاز ش ــد آغ زرن
مدیــرکل راه آهــن کرمــان از افزایــش تنــاژ 80۴ 
ــاه نخســت ســال  ــار در 9 م ــه ب درصــدی تخلی
1396 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
در حمــل و نقــل ریلــی اســتان کرمــان خبــر داد 
و افــزود: ایــن اداره کل در 9 مــاه نخســت ســال 
جــاری بــه میــزان ۴1۴ هــزار و 769 تــن تخلیــه 

بــار داشــته اســت.

رشد ۱۸۶ درصدی تناژ بارگیری 
در راه آهن کرمان

دعایی: هاشمی تا آخرین لحظه زندگی خود در کنار آیت هللا خامنه ای بود
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صمت

معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری کــرج بــا تاکیــد بــر اینکــه 
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کالن شــهر کــرج پاســخ گوی 
ــا  ــاوگان ب ــن ن ــعه ای ــت، از توس ــهروندان نیس ــای ش نیازه

ــر داد. ــهر خب ــک ش ــای بان حمایت ه
مرکــز ارتباطــات و روابــط عمومــی نوشــت، دکتــر مــراد 
کــردی بــا اشــاره بــه همــکاری بانــک شــهر و اگزیــم بانــک 

ــد اتوبوس هــای درون  ــی تولی ــن مال ــرای تامی مجارســتان ب
ــي  ــران و آبادان ــت از عم ــتای حماي ــت: در راس ــهری، گف ش
شــهري، کمــک بــه نوســازي نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
کالن شــهرها  بــه صــورت ويــژه در دســتور کار مدیــران ارشــد 
بانــك شــهر قــرار گرفتــه اســت و در آینــده نزدیــک، کــرج بــه 

ــاوگان حمــل و نقــل مجهــز خواهــد شــد. مدرنتریــن ن

نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت : الزم اســت نــگاه ویــژه ای 
ــک هــای توســعه ای داشــته باشــیم و ســرمایه  ــه بان ب
ــدن را  ــت و مع ــک صنع ــژه بان ــه وی ــا ب ــک ه ــن بان ای

ــم. ــش دهی افزای
ــزارش  ــدن گ ــت و مع ــك صنع ــاني بان ــالع رس ــگاه اط پاي

داد، فريــدون احمــدي ایــن راهــکار را یــک مســیر اجتنــاب 
ــت و  ــود صنع ــل رک ــف دور باط ــرای توق ــد ب ــر و مفی ناپذی
ــن  ــت رفت ــن از دس ــا و همچنی ــک ه ــوق بان ــات مع مطالب
ــک توســعه اي  ــه بان اشــتغال مملکــت دانســت و گفــت ک
کویــت 1۴ میلیــارد دالر ســرمایه دارد در حالــی کــه ســرمایه 

ــون دالر اســت ــران 700 میلی ــک صنعــت و معــدن ای بان

توسعه حمل و نقل کرج با حمایت بانک شهر سرمایه بانک صنعت و معدن باید افزایش یابد
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روابط عمومی
 شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

طال باالی ۱۳۰۰ دالر می درخشد
ایسنا: طال برای یازدهمین روز متوالی افزایش داشت که طوالنی ترین روند رشد قیمت 

برای این فلز بود. هر اونس طال برای تحویل در فوریه در معامالت بازار آمریکا با 70 
سنت یا کمتر از 0.1 درصد افزایش، در 13۲۲.30 دالر بسته شد. طال حدود یک درصد 

افزایش داشت که چهارمین رشد هفتگی متوالی بود.
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و  بنــادر  ســازمان  مدیرعامــل 
ــی  ــوردی گفــت: شــاخص اصل دریان
ــی  ــل دریای ــل و نق ــت حم در صنع
کشــور، افزایــش ســهم ایــران از 

تجــارت دریایــی جهــان اســت.
ــا در  ــه ایرن ــه گفت ــتا ب ــد راس محم
دریایــی  هــای  ارگان  همایــش 
کشــور گفــت یکــی از شــاخص های 
صنعــت  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
دریایــی کشــور توســعه نــاوگان ملــی 

و تحــت مالکیــت کشــور اســت. 
ــادر  ــازمان بن ــل س ــترین تمای بیش
ــه عنــوان ســازمان  و دریانــوردی ب
ایــن  دریایــی کشــور  حاکمیتــی 
ــدرت و  ــر ق ــه روز ب ــه روز ب اســت ک
اقتــدار نــاوگان تحــت پرچــم کشــور 

ــود. ــزوده ش اف
راســتاد یکــی دیگــر از شــاخص های 
حــوزه  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
تــوان  و  ظرفیــت  ارتقــا  را  دریــا 

پس کرانه هــا  و  بنــادر  عملیاتــی 
ــه ای  ــد به گون ــت: بای ــت و گف دانس
برنامه ریــزی کنیــم کــه کمبــودی 
ــته  ــب نداش ــادر رقی ــه بن ــبت ب نس
ــا،  ــا آنه ــراز ب باشــیم و بتوانیــم هم ت
ارائــه  خدماتــی  و  ســرویس ها 
ــاوگان ملــی و  ــا ن ــه تنه کنیــم کــه ن
ــای  ــه کااله ــی، بلک ــای واردات کااله
ترانزیتــی و ترانشــیپی بیشــترین 
ســهم را در بنــادر کشــور داشــته 
باشــند. در عیــن حــال بایــد صنایــع 
ــد و  دریایــی کشــور هــم توســعه یاب
ــا حــد امــکان در حــوزه ســاخت و  ت
تعمیــرات کشــتی ها هــم بــه ســطح 
ــیم. ــرفت برس ــی از پیش ــل قبول قاب

افزایش سهم ایران 

در تجارت دریایی جهان

اختصاص 500 میلیارد ریال 

مشوق صادراتی

مدیــرکل دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
اعــالم کــرد: براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه از محــل منابــع منــدرج 
ــوق   ــت مش ــال باب ــارد ری ــغ 500 میلی ــال 1395، مبل ــی س ــته حمایت در بس

هــای صادراتــی تخصیــص یافتــه اســت.
بــه  بانکــی  تســهیالت  پرداخــت کمــک ســود  دربــاره  نــوری  فرهــاد 
ــرای  ــال از محــل یادشــده، ب ــارد ری ــغ، 300 میلی ــزود: مبل ــدگان اف صادرکنن
پرداخــت کمــک ســود تســهیالت بانکــی بــه صادرکننــدگان کاال، خدمــات و 
تولیدکننــدگان کشــور بــا اولویــت تولیــدات دانــش بنیــان اختصــاص یافــت.

وی افــزود: اعتبــارات و وام هــای صادراتــی ســال 1395حــدود یکصــد هــزار 
ــرار  ــارم آن تحــت پوشــش کمــک ســود ق ــک چه ــود و ی ــال ب ــارد ری میلی
ــگاه صادراتــی اختصــاص  ــه بیــش از 500 بن ــور ب ــه کــه تســهیالت مزب گرفت
یافتــه و ســازمان توســعه تجــارت ایــران 25 هــزار میلیــارد ریــال از اعتبــارات 

صادراتــی نظــام بانکــی کشــور را تحــت پوشــش کمــک ســود قــرار داد .
نــوری اضافــه کــرد: براســاس برنامــه ششــم توســعه افزایــش 21درصــدی 
ســالیانه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای افزایــش انگیــزه صادرکننــدگان بــه منظــور 
ــر  ــن ام ــرای امســال ای ــه ب ــی شــده ک اهــداف صــادرات کشــور پیــش بین

مــورد پیگیــری اســت. 
بــه گفتــه وی، عــالوه بــر آن 150 میلیــارد ریــال بابــت کمــک کارمــزد صــدور 
ســازمان  ســازمان  توســط  صادراتــی  ضمانت نامه هــای  و  بیمه نامه هــا 
توســعه تجــارت تخصیــص یافتــه اســت کــه ایــن تســهیالت توســط صنــدوق 

ضمانــت صــادرات بــه صادرکننــدگان پرداخــت شــد. 
ایرنــا گــزارش داد کــه مجمــوع صــادرات غیرنفتــی ایــران در 9 مــاه امســال 
بــه 31 میلیــارد و 640 میلیــون دالر رســید کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال قبــل، 2.39 درصــد کاهــش داشــت .

ــا  ــدند ب ــق ش ــر موف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
ــدروژن خالــص  ــاک، هی ــر ســوخت های پ ــه ب هــدف تکی
ــا  ــانند ت ــد برس ــه تولی ــیمیایی ب ــد ش ــک فراین ــا ی را ب
بتــوان از آن در صنایــع مختلــف از جملــه فــوالد اســتفاده 

کــرد. 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــرح در گفتگ ــری ط ــی، مج ــادی ابراهیم ه
کاهــش انتشــار و ذخیره ســازی CO2 در تبدیــالت گازی 
ــرد و  ــام ب ــات ن ــن تحقیق ــرای ای ــداف اج ــر اه را از دیگ
ــنتز در  ــدروژن و گاز س ــد هی ــرح تولی ــن ط ــت: در ای گف

ــط زیســت،  ــی محی ــت کاهــش آلودگ ــور جه ــرو راکت میک
بــا روش هــای  انــرژی در مقایســه  کاهــش مصــرف 
بررســی  ریاضــی  توســط شــیوه مدل ســازی  موجــود 
ــیمیایی  ــه ش ــن چرخ ــر روش نوی ــوی دیگ ــده و از س ش
جهــت ایــن کار تحقیقاتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

وی گفــت کــه کاهــش آلودگــی محیــط زیســت، کاهــش 
مصــرف انــرژی، اســتفاده بهینــه از حجــم راکتــور از 
شــمار  بــه  پــروژه  ایــن  رقابتــی  مزیت هــای  جملــه 

ــی رود. م

ــای  ــت احی ــران گف ــی ای ــک مل ــره بان ــات مدی عضــو هی
بــا  مســتقیم  کارگــزاری  رابطــه  ایجــاد  بــه  برجــام 
ــکای  ــرقی و آمری ــیای ش ــا، آس ــوزه اروپ ــورهای ح کش

جنوبــی منتهــی شــده اســت.
ــک  ــی بان ــط عموم ــا رواب ــو ب ــی در گفتگ ــا پناه غالمرض
ملــی ایــران ، بــا بیــان ایــن کــه پیــش از تحریــم، بانــک 
ملــی ایــران 60 ســال ســابقه کار بیــن   المللــی داشــت و 
ــا 600 کارگــزار در دنیــا همــکاری مــی کــرد، افــزود: در  ب
ــک  ــن بان ــال در ای ــزاری فع ــان 300 حســاب کارگ آن زم

وجــود داشــت و پنــج دایــره حســابداری، حســاب هــای 
بین المللــی مرتبــط بــا کارگزاری هــا را رســیدگی مــی 
ــور، کار را  ــه کش ــا علی ــال تحریم ه ــن ح ــا ای ــد. ب کردن
بــه جایــی رســاند کــه بانــک ملــی ایــران یــک خدمــت 
ــاله  ــه 60 س ــد و رابط ــه کن ــت ارائ ــم نمی توانس ارزی ه
کارگزاری هــا بــا بانــک، طــی پنــج ســال بــه طــور کامــل 
ــک  ــا 300 بان ــدا ب ــام، ابت ــد از برج ــه بع ــد ک ــع ش قط
ــرار  ــاره ای برق ــات دوب ــد و ارتباط ــه ش ــی مکاتب خارج

شــد. 

دستاوردهای برجام برای بانک ملی ایرانتولید هیدروژن خالص با کارایی در پتروشیمی

نوبخــت، گزینه های روی میز درمورد قیمت بنزین محمدباقــر 
در  دولــت  ســخنگوی 
قطعــی  قیمــت  بــا  رابطــه 
گفــت:  انــرژی  حامل هــای 
زمینــه  در  کــه  صحبت هایــی 
اصــالح  چگونگــی  و  میــزان 
انــرژی   حامل هــای  قیمــت 
ــدارد و  ــت ن ــده صح ــرح ش مط
ــه،  ــن زمین ــر در ای ــه خب هرگون
ســوی  از  صرفــا  و  مســتقیم 
ــر  ــا دفت ــت و ی ــخنگوی دول س
وی اطــالع رســانی می شــود.

از  پــس  بنزیــن  قیمــت  ماجــرای 
لیتــری  و   1500 لیتــری  از  اینکــه 
انتشــار  بــا  تومــان گذشــت،   1۲00
کارت  از  دوبــاره  اســتفاده  خبــر 
ســوخت وارد مراحــل جدیــد احتمــال 
بنــدی  ســهمیه  و  شــدن  دونرخــی 

شــده اســت.
تبصــره 18 الیحــه بودجــه ســال 1397  
بــه  نوشــته،  ایســنا  کــه  همانطــور 
ــرژی  ــای ان ــت حامل ه ــش قیم افزای
از جملــه بنزیــن اشــاره داشــت. ایــن 
ــه بیشــترین  ــود ک ــواردی ب یکــی از م
از  را  بازخوردهــا  و  عکس العمل هــا 
ــس  ــدگان مجل ــردم و نماین ــوی م س
داشــت. در ایــن تبصــره آمــده اســت 
کــه بــا هــدف اجــرای برنامــه اشــتغال 
بــر  تاکیــد  بــا  مولــد،  و  گســترده 
اشــتغال جوانــان، دانش آموختــگان 
اشــتغال  و  زنــان  دانشــگاهی، 
داده  اجــازه  دولــت  بــه  حمایتــی 
می شــود صــد در صــد منابــع حاصــل 
حامل هــای  قیمــت  مابه التفــاوت  از 
بــه  نســبت   97 ســال  در  انــرژی 
ابتــدای  در  حامل هــا  ایــن  قیمــت 
ســال 96 را بــه حســاب خاصــی نــزد 
خزانــه داری کل کشــور واریــز و منابــع 

ــزار و ۴00  ــقف 17ه ــا س ــل را ت حاص
میلیــارد تومــان بــه شــکل وجــوه 
ــب  ــود و ترکی ــه س ــده و یاران اداره ش
ــی و  ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــا مناب ب
ــت  ــت حمای ــی در جه ــهیالت بانک تس
اشــتغال  تولیــد،  طرح هــای  از 
کارورزی  بــه  کمــک  و  آمــوزش  و 
دانشــگاهی  دانش آموختــه  جوانــان 

پرداخــت کننــد.
ــور حاکــی از افزایــش 50  تبصــره مذک
درصــدی  و قیمــت 1500 تومانــی بــرای 
هــر لیتــر بنزیــن اســت کــه در نهایــت 
ــد.  ــه ش ــس مواج ــت مجل ــا مخالف ب
پــس از آن زمزمــه هــای قیمــت 1200 
ــی  ــید و برخ ــوش رس ــه گ ــی ب تومان
رســانه هــا بــه نقــل از محمدباقــر 
نوبخــت، ســخنگوی دولــت، قیمــت 
ــن  ــر بنزی ــر لیت ــرای ه ــی ب 1200 تومان
ــن  ــدا ای ــد. بع ــالم کردن ــی اع را قطع
خبــر از ســوی دفتــر نوبخــت تکذیــب 
و اعــالم شــد هرگونــه خبــر دربــاره 
میــزان و چگونگــی اصــالح قیمــت  
ــت و  ــخنگوی دول ــوی س ــا از س صرف
یــا دفتــر وی اطــالع رســانی می شــود
قیمــت  درمــورد  زنی هــا  گمانــه 
علــی  کــه  داشــت  ادامــه  بنزیــن 

در  مجلــس،  رییــس  الریجانــی، 
بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  جلســه 
نــرخ  تعییــن  دربــاره  اعــالم کــرد: 
بنزیــن و ســوخت حتمــا بایــد شــرایط 
مــردم در نظــر گرفتــه شــود و بــه 
هیــچ وجــه پــرش در ایــن زمینــه بــه 
مصلحــت نیســت و شــاید روش هــای 
کــردن  دونرخــی  هماننــد  دیگــری 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــه شــود؛ ب ــن ارائ بنزی
بــه طبقــات پاییــن فشــار وارد نشــود. 
ــی،  ــارات الریجان ــد از اظه ــک روز بع ی
نوبخــت در نشســت خبــری دربــاره 
بــرای  مجلــس  و  دولــت  برنامــه 
نرخــی  دو  یــا  ســهمیه بندی کــردن 
کــردن بنزیــن، بیــان کــرد: دولــت 
نرخــی  یــا دو  دنبــال ســهمیه بندی 

کــردن بنزیــن نیســت
ســازمان  ســخنگوی  باقــری،  امیــر 
برنامــه و بودجــه در مــورد بحث هــای 
ــهمیه بندی  ــورد س ــده در م ــرح ش مط
دو  بحــث  اکنــون  گفــت:  بنزیــن، 
نرخــی بــودن و همچنیــن تــک نرخــی 
مطــرح  مجلــس  در  بنزیــن  بــودن 
اســت کــه هــر دو مزایــا و معایــب 
خــاص خــود را دارد. بنزیــن دو نرخــی 
ــب  ــد موج ــا می توان ــار مزیت ه در کن

مــورد  در  و  شــود  فســاد  ایجــاد 
تک نرخــی نیــز بحث هــای دیگــری 
مطــرح اســت بــا ایــن حــال هنــوز در 
ــکل  ــی ش ــدی نهای ــاره جمع بن ــن ب ای
نگرفتــه و بایــد بــا مجلــس توافقاتــی 

ــود. ــام ش انج
ملــی  شــرکت  ســخنگوی  نهایتــا 
پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای 
ــه ســوخت  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب نفت
ســوخت  کارت  بــا  فقــط  گیــری 
احتمــال  بــه  اســت،  امکان پذیــر 
ــازه  ــگ ت ــن رن ــردن بنزی ــی ک دونرخ

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

روزنامه »عسلویه«به نقل از امام 
جمعه عسلویه نوشت: مشکالت مردم عسلویه 

از طریق قانونی پیگیری شود.

روزنامه »بشارت یزد« با اشاره 
به راه های رسیدن به شخصیتی آهنین در 

کسب و کار در یزد نوشت: صداقت، نقدپذیری 
هدفمندی و تالش

روزنامه »اصفهان زیبا« با اشاره به 
بررسی مساله پیوستن خمینی شهر، فالورجان 

و شاهین شهر به اصفهان نوشت: الزامات 
الحاق به اصفهان

روزنامه »شهرآرا« با اشاره به سخنان 
صریح آیت هللا علم الهدی نوشت: برای کمک به 

شورای شهر و شهردار مشهد آماده ام.

روزنامه »افسانه« در گزارشی از 
ضرر و زیان کسب وکارهای اینترنتی در پی 

اختالل های شبکه های اجتماعی نوشت: 
کسب وکارهای مجازی در گرداب فیلترینگ

روزنامه »خبر شمال«با اشاره به 
مدیران مازندران نوشت: آداب دیپلماسی به 

جای دعوای سیاسی

روزنامه »باختر« با اشاره به درد دل های 
ابوذر لرستانی نوشت: زمینگیری »قهرمان 

جهان« در مقابل »غول بیکاری«

روزنامه »گویه« به نقل از امیرآبادی 
نماینده مردم قم نوشت: اجازه افزایش 

قیمت ها را نمی دهیم.

روزنامه »دریا« استاندار هرمزگان در 
بازدید از پروژه آب شیرین کن بندرعباس: 
مشکل آب بندرعباس و بندر خمیر حل 

می شود.

روزنامه »خراسان جنوبی« با 
اشاره به قهر آسمان و خشکی زمین نوشت: 

90 درصد ظرفیت سدهای مخزنی استان خالی 
است.

روزنامه »کاغذ وطن« با اشاره به 
گفت وگوی این روزنامه با عضو شورای شهر 

جیرفت که حکم توقف فعالیت شهردار را 
گرفت، نوشت: توفان اقلیت شورای شهر 

جیرفت

روزنامه »خراسان شمالی« به 
نقل از نماینده ولی فقیه نوشت: استاندار به 

وضعیت بانک ها در استان رسیدگی کند.

بوشهر

یزد

اصفهان

مشهد

فارس

مازندران

کرمانشاه

قم

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی
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نگاه پرورش آبزیان در چین 
اهالی منطقه ساحلی فوجیان چین، با استفاده از ساقه های گیاه بامبو اقدام به ایجاد 

حوضچه هایی در درون دریا و پرورش آبزیان مختلف می کنند.

۳ قله ایتالیایی در عکس روز نشنال جئوگرافیک شهادت امیر سرلشکر منصور ستاری و یاران
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بین الملل 

مانــدگار بــه نقــل از دولــت امریــکا بیــان 
ــن  ــورد مهاجری ــد درم ــتان بای ــه پاکس ــرده ک ک

ــر دهــد. ــان شــیوه خــود را تغیی افغ

خبرگــزاری فرانــس24در مــورد رییــس 
جمهــور فاســد کشــور لیبریــای آفریقــا نوشــته 

اســت.

ــواره  ــک ماه ــروج ی ــی ان ان از خ  س
ــاه  ــن در م ــه زمی ــورد ب ــدار و برخ ــی از م چین

ــر داد . ــاری خب ــال ج ــارس س م

در  تلفـن همـراه  تاثیـرات  بـه  گاردیـن 
افزایـش تقلـب در امتحانـات پرداختـه اسـت.

خبرگــزاری دویچــه ولــه نوشــت کــه ایران 
ــات  ــا اتفاق ــه ب ــل در رابط ــازمان مل ــرات س مذاک
ــده  ــن خوان ــردن قوانی ــت نک ــر کشــور را رعای اخی

اســت.

االخبــار در صفحــه اول خــود بیــان کــرده 
ــرب  ــی از غ ــای کشــورهای عرب ــه ســالح ه ک

تامیــن مــی شــود.

خبرگــزاری اســپوتنیک از درگیــری هــا 
ــر  ــپ و رهب ــان ترام ــر می ــای اخی ــش ه و تن

کــره شــمالی نوشــته اســت.

کـه  نوشـت  نیـوز  گلـف  روزنامـه 
کمـک هـای امریکا به پاکسـتان بـه تعویق 

افتـاده اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
نوشــت کــه کتــاب آتــش و خشــم ترامــپ در روز 

اول فــروش خوبــی را داشــت.

خبرگــزاری شــینهوا از بــارش شــدید بــرف 
و یخبنــدان در شــرق چیــن عکســی را منتشــر 

کــرده اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز بــا انتشــار 
ــکا را نشــان داده  ــدان شــمال آمری عکســی یخبن

اســت.

یورونیوز از نشسـت سـازمان ملل در رابطه 
بـا اتفاقـات اخیر در ایران خبر داده اسـت.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

انگلیس

آلمان

بیروت

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

اروپا

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش

جنگ اصلی لیگ یک از امروز آغاز می شود

مدعیان صعود را بهتر بشناسیم

نیــم  در  یــک  لیــگ  رقابت هــای 
از  بعــد  امــروز  از  دوم  فصــل 
ــد  ــری خواه ــی 23 روزه پیگی تعطیل
یکــی  لیــگ  تیم هــای  و  شــد 
کــه در تعطیــالت بــه دنبــال رفــع 
ــدد  ــد و در ص ــود رفتن ــای خ عیب ه
تقویــت آن برآمدنــد، تــالش خواهنــد 
ــا یکــی از دو ســهمیه صعــود  کــرد ت
ــه  ــر را ب ــگ برت ــده لی ــل آین ــه فص ب

دســت بیاورنــد.
نفــت  تیــم  اول  فصــل  نیــم  در 
ــاده  ــوق الع ــج ف مسجدســلیمان نتای
ــدون  ــه و ب ای کســب کــرد و مقتدران
مزاحــم بــا 38 امتیــاز در صــدر قــرار 
گرفــت و بیشــترین شــانس را بــرای 
ــر  ــه نظ ــری شــدن دارد. ب ــگ برت لی
مــی رســد نفتی هــا بــا اضافــه کــردن 
ــار بردهــای خــود  ــه آم ــروزی ب 7 پی
مــی تواننــد جشــن صعــود برپــا 
ــر  ــم تغیی ــری ه ــود فک ــد. محم کنن
ــش  ــل در تیم ــم فص ــی در نی چندان

ــرد. ــاد نک ایج

تهــران  بــادران  پرهیاهــوی  تیــم 
هــم جــزو تیم هایــی اســت کــه 
ــرای  ــی ب ــانس باالی ــان ش کارشناس
انــد.  گرفتــه  نظــر  در  صعــودش 
هــای  هزینــه  انجــام  بــا  بــادران 
ــگ  ــا حضــور در لی ــاال قصــد دارد ب ب
برتــر، صنعــت خــود را نیــز گســترش 
دهــد و جمعیــت بیشــتری را بــه 
ــاورد؛  ــود در بی ــرکت خ ــت ش عضوی
ایــن تیــم  بــازی  اینکــه در  کمــا 
تعــداد  هــم  پرســپولیس  مقابــل 
افــراد بازاریابــی کــه حامــی ایــن تیــم 
ــا هــواداران  ــد، تفــاوت جالبــی ب بودن

ســرخ داشــت.
ــی لیــگ یــک هــم  دو تیــم مازندران
شــرایط مناســبی بــرای قــرار گرفتــن 
صعــود کننــده  تیم هــای  بیــن  در 
ــه  ــه خون ــه ب ــاجی و خون ــد. نس دارن
ــه بعضــا کــری هــای وحشــتناکی  ک
نیــز داشــته انــد، خیلــی دوســت 
پشــت  از  را  مازنــدران  دارنــد کــه 
خــط لیــگ برتــر بعــد از چنــد ســال 
بــه ســطح اول فوتبــال برســانند. 
ــی نتیجــه  ــا پاشــازاده عال نســاجی ب
گرفــت امــا اختالفــات او بــا مدیــران 
نســاجی منجــر بــه اخراجــش شــد و 
ــت.  ــه قائمشــهر رف ــادی ب داوود مهاب
خونــه بــه خونــه هــم بــا جــواد 
نکونــام انگیزه هــای فراوانــی دارد و 
ــم  ــار تی ــع چه ــی در جم ــا حت آن ه
جــام حذفــی نیــز رویاهایــی در ســر 

ننــد. می گذرا
نخعــی  احمــد  بــا  مــس کرمــان 

هرچنــد در نیــم فصــل اول نتوانســت 
خــود در قامــت یــک مدعــی جــدی 
نشــان دهــد امــا مــس همیشــه 
جــزو مدعیــان اصلــی صعــود اســت. 
ــان  ــس از بازیکن ــتانی م ــبد زمس س
بــا تجربــه ُپــر شــد تــا شــاید تلفیــق 
جوانــی و تجربــه مــس را بــه لیــگ 

ــد. ــر بازگردان برت
دو تیــم شــیرازی بــرق جدیــد و فجر 
هــم از دیگــر تیم هایــی هســتند کــه 
ــد.  در زمــره مدعیــان قــرار مــی گیرن
ــا  ــادی را از دســت داد ام ــرق، مهاب ب
امیــدوار بــا اســماعیل اســماعیلی 
رونــد خوبــش را ادامــه دهــد. فجــر 
هــم بــه ســربازان خــود آمــاده بــاش 

داده اســت.
ضمــن اینکــه نبایــد ملــوان را بــا 
دستنشــان فرامــوش کــرد؛ شــاید 
چــراغ خامــوش بتوانــد بــه بــاال 

برســد.

ــه  ــا اضاف ــلیمان ب ــت مسجدس ــد نف ــر می رس ــه نظ ب
کــردن 7 پیــروزی بــه آمــار بردهــای خــود می توانــد 
ــد دارد  ــم قص ــادران ه ــد. ب ــا کن ــود برپ ــن صع جش
ــا حضــور در لیــگ برتــر، صنعــت خــود را گســترش  ب
ــرکت  ــت ش ــه عضوی ــتری را ب ــت بیش ــد و جمعی ده
خــود در بیــاورد. دو تیــم مازندرانــی نســاجی و خونــه 
ــرای قــرار گرفتــن  ــه هــم شــرایط مناســبی ب ــه خون ب
در بیــن تیم هــای صعــود کننــده دارنــد. مــس 
ــوان  ــی مل ــد شــیراز و حت ــرق جدی ــان، فجــر و ب کرم
ــان  ــزه مدعی ــه در زم ــتند ک ــی هس ــر تیم های از دیگ

قــرار می گیرنــد.

فوتبالفوتبال
 سـرمربی تیـم ملـی در 
فدراسـیون  از  برنامـه ای 
خواسـته بـود تا بـا تعامل 
در  کـه  باشـگاه هایی  بـا 
تیـم ملـی سـهمیه دارند، مقدمـات حضـور بازیکنان 
ایـن تیم هـا در پایـان بازی هـای لیـگ مهیـا شـود. 
برنامـه ای کـه در ابتـدا بـا مخالفت برخی سـرمربیان 
لیـگ برتـری همچـون برانکـو و کرانچـار مواجه شـد 
و در نهایـت امـا از روز گذشـته و در پایـان بازی هـای 
و  فـوالد  شد.ملی پوشـان  نهایـی  هجدهـم  هفتـه 
اردوی  در  کـه  بودنـد  بازیکنانـی  اولیـن  سـپاهان 
ریـکاوری تیـم ملـی حاضـر شـدند و در پایـان بازی 
هفتـه هجدهـم نیـز دیگـر بازیکنـان تیـم ملـی از 
تیم هـای پرسـپولیس، اسـتقالل، سـایپا، ذوب آهن 
در محـل اردوی کوتـاه مـدت بـرای ریـکاوری حاضـر 
شـدند.بعد از اینکـه حامـد لـک و احمد عبـدهللا زاده 
از فـوالد خوزسـتان و سـعید آقایـی و علـی کریمـی 

از سـپاهان بعـد از بـازی تیم هـای خـود در لیـگ به 
کمـپ تیـم ملی رفتنـد، امـروز نیـز 17 بازیکن دیگر 
در ایـن اردوی ریـکاوری حاضر شدند.سـید حسـین 
حسـینی، مجیـد حسـینی، امیـد نورافکـن، امیـد 
ابراهیمـی، وریـا غفـوری، پژمـان منتظـری و روزبـه 
چشـمی از اسـتقالل در کنـار علیرضـا بیرانونـد، کمال 
کامیابی نیـا، مهـدی طارمـی، محمـد انصـاری، جالل 
حسـینی و وحیـد امیری از پرسـپولیس بیشـترین 
سـهمیه اردوی ریـکاوری را به خود اختصـاص دادند.

رشـید مظاهـری و اکبر ایمانـی از ذوب آهن اصفهان 
و مهـدی ترابـی و علی قلی زاده از سـایپا دیگر نفراتی 
هسـتند کـه بـه اردوی تیـم ملـی فراخوانده شـده اند 
تـا اولیـن مرحلـه از برنامه ریـکاوری تیم ملـی برای 

بازیکنـان ملی پـوش را پشـت سـر بگذارنـد.
ســیدجالل حســینی از ایــن جمــع بــه دلیــل 
مصدومیــت تحــت مراقبــت پزشــکی قــرار گرفتــه 

ــت. اس

ــان  ــس کرم ــم م دو تی
تبریــز  شــهرداری  و 
هفتــه  در  امــروز 
هجدهــم لیــگ یــک 

رونــد. مــی  هــم  دیــدار  بــه  کرمــان  در 
ــه  ــود ب ــان صع ــل از مدعی ــن فص ــس در ای م
شــمار مــی رود امــا شــهرداری تبریــز شــرایط 
خوبــی در نیــم فصــل اول پشــت ســر نگذاشــت 
و در جمــع تیــم هــای فانــوس بــه دســت قــرار 
ــا ایــن حــال ســیروس دیــن  گرفتــه اســت. ب
محمــدی امیــدوار اســت تیمــش از پاییــن 

جــدول خــالص شــود.
مــس و شــهرداری در لیــگ یــک تنهــا در 
ــم  ــاف ه ــه مص ــل ب ــن فص ــت همی ــازی رف ب
ــه  ــک گل ب ــا ی ــز ب ــس در تبری ــه م ــد ک رفتن
پیــروزی رســید و ســایر ســوابق رویارویــی دو 

تیــم بــه لیــگ برتــر برمی گــردد.

در فصــل 90-89 کــه شــهرداری اولیــن فصــل 
حضــورش را در لیــگ برتــر ســپری مــی کــرد، 
در کرمــان بــا پنــج گل لوســیانو ادینهــو بــا 
نتیجــه 5-2 بــه مــس باخــت تــا یکــی از 
تاریخــش  هــای  تریــن شکســت  ســنگین 
را مقابــل مــس تجربــه کــرده باشــد. امــا 
در بــازی برگشــت شــهرداری 2-1 مــس را 

داد. شکســت 
ــدار  ــا دی مــس و شــهرداری فصــل 91-90 را ب
مقابــل هــم آغــاز کردنــد کــه در نخســتین 
هفتــه از لیــگ در کرمــان بــه تســاوی 1-1 
رضایــت دادنــد. در بــازی برگشــت مــس موفق 
شــد بــا هدایــت بالژویــچ 1-0 شــهرداری را در 

ــد. ــت ده ــز شکس ــرمای تبری س
بایــد دیــد ششــمین مصــاف دو تیــم چــه 

نتیجــه ای را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

همکاری حداکثری لیگ با کی روش

رونمایی از 21 بازیکن حاضر در ریکاوری 
تیم ملی

تاریخچه دیدارهای
 مس کرمان و شهرداری تبریز

سیدحســین حسینی سنگربان استقالل با 
بســته نگه داشتن دروازه خود در بازی با 

تراکتورســازی رکورد علیرضا بیرانوند را در 12 روز 
شکســت و به رکورددار کلین شیت در بازی های 

متوالی تبدیل شد

یک پلیس در بازی تراکتورســازی و استقالل با 
دســته گل به سمت هواداران تراکتورسازی رفت و 
این دســته گل را به سمت آنان پرتاپ کرد تا مورد 

تشویق شان قرار بگیرد

ناصر الخلیفی، مدیر قطری پی اس جی قصد 
دارد رویای دیرینه خود که جذب رونالدو است 
را محقق کرده و در تابستان فوق ستاره پرتغالی را به 
خدمت بگیرد. پاریسی ها حاضرند عالوه بر پرداخت 

پول، ادینسون کاوانی مهاجم خود را نیز به رئال بدهند

برنامه بازی های لیگ یک
هفته هجدهم
یکشنبه۱۷ دی ۹۶ 

ماشین سازی تبریز- نفت مسجد سلیمان

شهرداری ماهشهر -راه آهن تهران

 برق جدید شیراز -ملوان  بندرانزلی

اکسین البرز- گل گهر سیرجان   

مس کرمان -شهرداری تبریز

نساجی مازندران- ایرانجوان بوشهر 

مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران

صبای قم- آلومینیوم اراک

بادران تهران- فجر سپاسی شیراز

هفته نوزدهم
یکشنبه۲۴ دی ۹۶ 

نفت مسجد سلیمان -صبای قم 

فجر سپاسی شیراز- ماشین سازی تبریز

ایرانجوان بوشهر -بادران تهران

آلومینیوم اراک- مس رفسنجان

خونه به خونه مازندران- مس کرمان

گل گهر سیرجان- نساجی مازندران

راه آهن تهران- برق جدید  شیراز

شهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی- اکسین البرز

هفته بیستم
یکشنبه اول بهمن ۹۶ 

ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان

نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر

آینده سازان برق جدید شیراز

اکسین البرز - شهرداری تبریز

مس کرمان -  راه آهن تهران

نساجی مازندران -  آلومینیوم اراک

مس رفسنجان -  فجر سپاسی شیراز

صبای قم -  خونه به خونه مازندران

بادران تهران- ملوان بندرانزلی

نتایج هفته هجدهم لیگ برتر
ذوب آهن 2-1 پیکان

سایپا 3-2 استقالل خوزستان

پارس جنوبی جم 0-0 سپاهان

تراکتورسازی 0-0 استقالل

فوالد 1-1 مشکی پوشان مشهد

سپیدرود رشت 1-2 گسترش فوالد

پدیده 1-0 صنعت نفت آبادان

پرسپولیس 0-0 نفت تهران

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته نوزدهم

پنجشنبه 21 دی 1396 
گسترش فوالد تبریز – فوالد خوزستان 

صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم 

استقالل تهران - سایپا البرز

جمعه 22 دی 1396

مشکی پوشان مشهد- پرسپولیس 

پیکان تهران - سپیدرود رشت 

نفت تهران - تراکتورسازی 

سپاهان - ذوب آهن 

استقالل خوزستان – پدیده

هفته بیستم
پنجشنبه 28 دی 1396 

پارس جنوبی جم - استقالل خوزستان 

سپیدرود رشت - سپاهان 

تراکتورسازی – سایپا البرز 

پرسپولیس - گسترش فوالد تبریز 

جمعه 29 دی 1396

 نفت تهران – مشکی پوشان مشهد 

پدیده - استقالل 

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان 

فوالد - پیکان

جدول

مهدی ترابی وینگر ملی پوش سایپا که پیش از این اخباری مبنی بر مشمول شدن 
او و پیوستنش به تراکتورسازی به گوش می رسید، گفت: نیم فصل دوم در سایپا 
می مانم. یک فصل دیگر با سایپا قرارداد دارم و ان شاهللا بعد از جام جهانی یک 

تصمیم خوب خواهم گرفت.

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

سرگرمی

افقی
1- دوران دوم زمين شناسي - محل 

اتصال دو سلول عصبي در بدن

2- سنگ مرمر - گيسوي سياه و خوش 

بو - يخ

3- شهري در استان اردبيل - 

خويشاوندي - سفره طعام

4- از ساز هاي پوستي - درودگر - 

نشاسته

5- ترسناک - مکان يا چيزي که 

رسيدن به آن هدف نهايي است - 

خوردن

6- اعمال زور و فشار براي انجام کاري 

- مواد سلولزي که در دستگاه گوارش 

انسان هضم نمي شود - طرد کردن

7- بي موقع - متناوب - شهري در 

فرانسه

8- مجموعه از چند واحد هم جنس - 

پستي در فوتبال - مربوط به بني اميه

9- نوعي حلوا - اوضاع جوي - ريشخند

10- دوباره کاري - از مراحل سولک عرفا 

- ظرف زمان و مکان

11- مرزبان - از توابع استان زنجان - 

مترسک

12- شماره پرونده - قرض - آکنده

13- روشنايي ها - بند کفش قديمي - 

امير نشين حاشيه خليج فارس

14- واحد بين المللي فرکانس - تيره - 

درختي جنگلي

15- زحمت و دسترنج - موسس 

پيشاهنگي در جهان

عمودی 
1- اثري به قلم شروود آندرسن، 

نويسنده آمريکايي - قسمت جلوي 

راکت و موشک

2- چهل و سومين سوره قرآن مجيد - 

سياه مايل به قهوه اي - تنه درخت

3- قرض - نامي براي گنجشک - 

گياهي از خانواده نعناع

4- موضوع - گلي درشت و پربرگ - 

واجب

5- الشه بو گرفته و گنديده - ظرف

6- زباني از شاخه زبان هاي ايراني - 

کشوري جزيره اي در اقيانوس هند - از 

ضماير

7- ذابح شتر - نوشيدني حرام - 

سراسيمگي

8- سگ در گويش عرب ها - موسس 

سلسله آل زيار - قافله شتر سواران
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نگهباني - سازگاري - نوعي ماسه بسيار 

نرم

10- عددي مفرد - نيم بيت - خاطره

11- خويشتندار و مرموز - داراي زندگي

12- درخت جوان - غالف شمشير - 

آرايش

13- مالک قرار دادن چيزي - سخن 

توام با کنايه و طعنه - شرط دوستي

14- انبار الکتريکي - نوعي هواپيماي 

مسافربري - تابع

15- مجموعه تلويزيوني - انسان ابتدايي 

که در غار هاي اروپا و آسياي مرکزي 

مي زيسته است

جدول شماره ۱۰۷۹

سودوکو شماره ۱۰۷۹

پاسخ سودوکو شماره ۱۰۷۸

آیــا تــا بــه حــال اســم ســرکه مــوز را شــنیده اید؟ 
مطمئنــًا تــا بــه حــال بــا ســرکه ســفید و ســرکه 
ســیب آشــنا بوده ایــد امــا کمتــر در مــورد ســرکه 
میــوه مــوز کمتــر شــنیده اید. ســرکه مــوز از 
و  تهیــه می شــود  موزهــای رســیده  تخمیــر 
معمــوالً در غذاهــای دریایی و ســاالدها اســتفاده 
می شــود، بــرای انکــه بــا طــرز تهیــه ســرکه مــوز 

آشنا شوید با ما همراه شوید.

طرز تهیه سرکه موز خانگی
مــوز هــای رســیده را بشــویید و پوســت کنــده و 
ــه مــوز 2  ــه هــر دو پیمان خــرد کنیــد. ســپس ب
پیمانــه آب اضافــه کنیــد. پــس از آن اجــازه 
دهیــد تــا 5دقیقــه بجوشــد. وقتــی ســرد شــدبه 
هــر پیمانــه مــوز یک چهــارم پیمانــه شــکر اضافــه 
ــواد را  ــد م ــد. بع ــرارت دهی ــاره ح ــد و دوب کنی
داخــل ظــرف دربســته ای بریزیــد بــه هرکیلــو از 
ایــن میــوه یــک قاشــق چایخــوری مخمــر 
ــرف  ــه در ظ ــدت 3 هفت ــه م ــد و ب ــه کنی اضاف
ــدت  ــن م ــد از ای ــد. بع ــداری کنی ــته نگه دربس

مایــع را صــاف کنیــد و بگذاریــد 30 دقیقــه 
بجوشــد، مایــع بــه دســت آمــده را داخــل ظــرف 

ریخته و در آن را با پنبه و کاغذ بپوشانید.

فواید و موارد استفاده از سرکه موز
درخشــان شــدن: دو قاشــق ســرکه مــوز را بــا 
ــد از شستشــوی  ــب و بع ــک فنجــان آب ترکی ی
ــید  ــتیک اس ــد اس ــس کنی ــورا دران خی ــو م م

موجود در آن مو را تمیز و درخشان می سازد.

تهیــه خوشــبو کننده پــا: یــک فنجــان ســرکه 
ــا را 15  ــب و پاه ــان آب ترکی ــا 4 فنج ــوز را ب م
دقیقــه در آن خیــس کنیــد بعــد پاهــا را بشــویید 
ــی و  ــت ضدعفونی کنندگ ــد خاصی ــک کنی و خش
ضــد قــارچ ایــن ســرکه پاهــا را خوشــبو و از ترک 

انگشتان قارچ جلوگیری می کند.

طوالنــی کــردن عمــر گل هــا: 2 قاشــق 
ــوم  ــکر و یک س ــق ش ــا 3 قاش ــوز را ب ــرکه م س
پیمانــه آب گــرم ترکیــب طــوری کــه ریشــه گیــاه 

30 تا 40 اینچ در این آب فرو رود.

رفــع خــارش و قرمــزی پوســت: اگــر دچــار 

ــد  ــده اید می توانی ــرات ش ــش حش ــی نی گزیدگ
ــه ســرکه مــوز کنیــد و روی  پنبــه ای را آغشــته ب

پوست بمالید.

ــه  ــته ب ــه ای را آغش ــوختگی: پنب ــان س درم
ــد و  ــد و روی ســوختگی بگذاری ــوز کنی ســرکه م
ــی آن  ــت ضدالتهاب ــد. خاصی ــک ســاعت ببندی ی
پوســت های آســیب دیده را درمــان  و اســید 

موجود در آن روند درمان را تندتر می سازد.

طرز تهیه و موارد استفاده از سرکه موز

سخن بزرگان
الهام بخش زندگی من، شرح حال کسانی بوده است که امکانات و 
استعدادهای خود را به کار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای 
خود و چه برای دیگران دست یابند. 
آنتونی رابینز

طالع بینی روزآیا می دانید؟

فروردیـن: اگـر شـما بایـد دوردسـت ها را هـم ببینید، 
بـه سـوی  بـا عزمی راسـخ  و  احتیـاط تـالش کنیـد  بـا 

مقصدتـان پیش بروید.

نشـانه تان  بـه  دوبـاره  امـروز  مـاه  اردیبهشـت: 
بازمی گـردد و بـه شـما کمـک می کنـد واقع بینـی خـود 

بازیابید. را 

خـرداد: سـیاره بخـت شـما یعنـی بهـرام خیلـی ناآرام 
و بی تاب شـده اسـت و بنابراین شـما را قادر می سـازد 
کـه خیلـی سـریع و حتـی سـریع تر از سـرعت نـور فکر 

کنید. 

تیـر: شـما امـروز بـه حدی دلسـوز شـده اید كه سـعی 
بـرآورده  را  اطرافیان تـان  تمـام خواسـته های  می كنیـد 

كنید. 

مـرداد: باوجـود ایـن امـروز کـه مـاه وارد بـرج ثـور 
می شـود شـما می تواند مقصد خود را ببینید. 

شـهریور: امـروز شـما سـعی می كنیـد كـه تنهایـی و 
انـزوا را انتخـاب كنیـد، ولـی دوسـتان و همكارانتـان به 

شـما اجـازه نمی دهند این كار را كنید. 

مهـر: امـروز شـما در محـل كارتـان نمی توانیـد خیلـی 
راحـت فكرتـان را روی كار متمركـز كنیـد، بـرای اینكـه 

خیلی ماجراجو شـده اید. 

آبـان: شـما نمی خواهیـد یـک فـرد سـطحی باشـید و 
شـور و هیجـان و عشـق بیشـتری نیـز نیـاز دارید. پس 

باید از دیگران درخواسـت كنید. 

آذر: مـاه در هفتمیـن خانـه شـما یعنی خانـه همكاران 
و دوسـتان قـرار دارد و دیـد شـما را تـا حدی بـاز كرده 
زندگـی  وارد  را  بیشـتری  افـراد  حاضریـد  شـما  كـه 

شـخصی خود كنید. 

درگیـر مسـائل  ذهـن شـما  در محـل كار  امـروز  دی: 
جزئـی و حاشـیه ای می شـود و شـما فرصـت دوبـاره ای 

بـرای نگاه كردن بـه موقعیت های حرفه ای را ندارید. 

بهمـن: امـروز شـما زیـاد مشـتاق نیسـتید كه بیشـتر 
تفریـح  بـه  بیشـتر  قلبـًا  اگـر  بـه خصـوص  كنیـد،  كار 

كردن تمایل داشـته باشید. 

را  زیـادی  كاری  فشـار  شـما  شـاید  امـروز  اسـفند: 
تجربـه كنیـد، چـرا كـه در خانـه كارهـای زیـادی بـرای 
بـار  زیـر  از  نمی توانیـد  امـا شـما  داریـد.  دادن  انجـام 
اجتماعـی  مسـوولیت های  و  كار  محـل  در  وظایفتـان 

خود فرار كنید. 

روزی  می دانیــد خورشــید  آیــا   
ــرژی  ــار ان ــب بخ ــارد اس 1۲6 میلی

به زمین می فرستد؟
کوچک تریــن  می دانیــد  آیــا   
ــک  ــال ساخته شــده ی ــن فوتب زمی
مــو  تــار  یــک  هــزارم  بیســت 

است)نانو(؟
دویــدن  بــا  می دانیــد  آیــا   
بــود و  می تــوان مســافر زمــان 
ــتر  ــران بیش ــه از دیگ ــری از ثانی کس

عمر کرد؟
درصــد   80 می دانیــد  آیــا   
روز  طــول  در  کــه  حرف هایــی 

می زنیم باخودمان است؟
واشــنگتن   در  می دانیــد  آیــا   
بیشــتر از مردمانــش، تلفــن وجــود 

دارد؟
 آیــا می دانیــد 56 درصــد افــرادی 
هســتند،  چــپ  دســت  کــه 

تایپیست هستند؟
 1 تولیــد  بــرای  آیــا می دانیــد   
ــاه در  ــن گی ــن 23/5 ت ــر بنزی لیت

گذشته مدفون شده است؟
 آیــا می دانیــد هــر 1 دقیقــه نســل 
منقــرض  زنــده  موجــود  یــک 

می شود؟
 آیــا می دانیــد داوینچــی همزمــان 
ــا  ــت و ب ــت می نوش ــک دس ــا ی ب

دست دیگر نقاشی می کشید؟
ــی در  ــوش و بین ــد گ ــا می دانی  آی

تمام طول عمر رشد می کنند؟
ــن  ــا بهتری ــد اب دری ــا می دانی  آی

ماسک صورت است؟
ــرج  ــاخت ب ــد در س ــا می دانی  آی
ــره  ــچ و مه ــون پی ــل 2/5 میلی ایف

به کار رفته است؟
تمــام  طــول  می دانیــد  آیــا   
هــزار   560 مــا  بــدن  رگ هــای 

کیلومتر است؟
 آیــا می دانیــد بینــی انســان قــادر 
ــو  ــوع ب ــزار ن ــخیص 10 ه ــه تش ب

مختلف است؟
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 بازار4 آخرین تصمیم درباره قیمت نان
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف در گفت وگو با ایسنا گفت: قیت نان هیچ گونه 

افزایشی نخواهد داشت. چندی پیش در کارگروه تنظیم بازار مجوزی برای 
افزایش 15درصدی قیمت نان داده و قرار شد از اول آذر ماه قیمت های جدید در 

نانوایی های دولتی پز اعمال شود.

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ............. 6000
بیشترین قیمت: ......... 7450

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 6100
بیشترین قیمت: ......... 6200

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

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 26000
بیشترین قیمت: ....... 28000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 23300
بیشترین قیمت: ........ 23400

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 10500  
عدس ............................. 6000    

لپه ................................... 9000  
لوبیا قرمز .................... 9300    

نخود ............................... 9200

خشکبار
گردو ............................. 53000

فندق ........................... 35000    
پسته ........................... 51000  

آلو بخارا ....................... 19000  
بادام ............................. 41000

اقـالم مصرفـی

ــش  ــی کاه ــای اینترنت ــوع تعرفه ه ــت: در مجم ــات، گف ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
یافتــه اســت و بــر اســاس نظرســنجی ها بــاالی 70 درصــد رضایــت عمومــی در ایــن بــاره 
وجــود دارد. محمدجــواد آذری جهرمــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا اشــاره 
ــه اعــالم نــرخ جدیــد تعرفه هــای اینترنــت، گفــت: ایــن موضــوع کــه مدل هــای جدیــد  ب
اعالم شــده تعرفــه اینترنــت قیمت هــا را افزایــش می دهــد صحیــح نیســت چراکــه 
ــزود: بررســی های  ــات، اف ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط ــرده اســت. وزی ــر ک ــا تغیی مدل ه
مختلفــی کــه گروه هــای مختلــف انجــام داده انــد حاکــی از کاهــش جــدی نــرخ اینترنــت 
اســت و در برخــی مــوارد حتــی قیمــت بــه یک ســوم کاهــش یافتــه اســت. وی همچنیــن 

ــد ســرویس های پرســرعت غیرحجمــی را اعــالم کــرد. ــه جدی مصوب

اعضــای  برخــی  ســوی  از  مطرح شــده  پیشــنهاد  اســاس  بــر 
کمیســیون تلفیــق، نماینــدگان در نظــر دارنــد 3300 میلیــارد تومــان 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــه بودج ــده در تبصــره 14 الیح ــارات گنجانده ش از اعتب
ــای  ــت یارانه ه ــه پرداخ ــان را ب ــه ن ــدم و یاران ــی گن ــد تضمین خری
نقــدی اختصــاص دهنــد. بــه گــزارش تســنیم، ایــن در حالــی اســت 
کــه در ســنوات قبــل خریــد تضمینــی گنــدم از ردیف هــای دیگــری 
تامیــن شــده امــا در الیحــه بودجــه 97 دولــت 3300 میلیــارد تومــان 
ــوان  ــه عن ــب تبصــره 14 ب ــا  را در قال ــدی یارانه ه ــارات هدفمن از اعتب

ــه اســت. ــدم در نظــر گرفت ــی گن ــد تضمین ــان و خری ــه ن یاران
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رضایت از نرخ جدید تعرفه های اینترنتی افزایش اعتبارات یارانه نقدی در مجلس

نبض بازار

فروش مغازه دونبش
 الهیه بر20متری

محل: کرمان
قیمت: 131 میلیون تومان

سند: اداری
سـند  مترمربـع   11/4 مسـاحت 
اسـپلیت  شـوفاژ  دارای  تک بـرگ 
شیشـه  برقـی  درب  دو  روشـور 

. یت ر سـکو
تلفن: 09307716963

فروش مغازه میوه فروشی
 در سیرجان
محل: کرمان

قیمت: توافقی
سند: اداری

متراژ: 35 مترمربع
تلفن: 09031739103

فروش زمین پسته کاری راین
محل: کرمان

قیمت: 80 میلیون تومان
متراژ: 12500 مترمربع

میـن  ز ) 5قصب 0 0 ( حبه و د
پسـته  ان  حبـه  یـک  کشـاورزی، 
دیگـر  حبـه  درخت10سـاله،  کاری 
زمیـن خالـی اماده کشـت اسـت.

شـهر  23کیلومتـری  در  واقـع 
خاکـی  3کیلومتـر  فقـط  رایـن، 
و  موتوربوقـی  پمـپ  دارای  دارد. 

ینـچ. 6ا له لو
09138۴09۲90 تلفن: 

فروش آپارتمان 125متری
محل: کرمان

قیمت: 280 میلیون تومان
فـول امکانـات، صفـر، تک واحـدی، پنـج طبقه، نوسـاز، 

سـند 6دانگ ملک.تلفـن: 0913197۲868

فروش یک واحد آپارتمان به قیمت ساخت
محل: کرمان

قیمت: 381 میلیون تومان
صفـر نوسـاز، فـول امکانـات، طبقـه دوم، سـند تک برگ 

0930۲9۲906۴ شـش دانگ.تلفن: 

فروش آپارتمان واقع در پروین اعتصامی
محل: کرمان

قیمت: 200 میلیون تومان
سند تک برگ دو خواب با پارکینگ.

تلفن: 9139983108

کسب و کار امالک

 ایران خودرو
دنا پالس...................................................... 51,800,000 
پژو 207 اتوماتیک ..................................52,600,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 34,300,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 129,000,000  
32,400,000 ................................................ LX  سمند
40,400,000 ........................................ LX  پژو پارس

وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,600,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,900,000
39,300,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,700,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................. 23,300,000     

29,000,000 ................................................. EX   ساینا
تیبا 2 - رینگ فوالدی .......................  28,200,000

کیا سراتو  اتومات ................................  96,500,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,200,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 54,600,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,700,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  105,000,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  65,500,000
هیوندای I20 جدید .............................  97,500,000
جک S5 دنده ای ................................ 89,500,000

مدیران خودرو
  77,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
  72,000,000  ................... )Luxury( 5 چری آریزو
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  45,500,000 
76,500,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  133,000,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  56,000,000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  65,000,000

ناهارخــوری  میــز  دیگــر  كــه  مدت هاســت 
ــی  ــاق  پذیرای ــرای ات ــک كاالی لوكــس ب ــط ی فق
نیســت. حــاال دیگــر خانــه شــما بــزرگ باشــد یــا 
كوچــك حتمــا جایــی بــرای میــز ناهارخــوری در 
ــپزخانه های  ــگار آش ــالً ان ــد! اص ــدا می كنی آن پی
تعریــف  ناهارخــوری  میــز  بــدون  امــروزی 
ــن كاال جــای  ــد ای ــه در خری نمی شــوند. حــاال ك
هیــچ تردیــدی نیســت، مــا می خواهیــم بــه 
ــد و دســت  ــه آب نزنی ــدار ب ــم بی گ ــما بگویی ش
خالــی راهــی بــازار نشــوید! در ایــن گــزارش بــه 
شــما می گوییــم كــه یــک میــز خــوب چــه 
ویژگی هایــی دارد و اصــالً میزهــای محبــوب 
ایــن روزهــا كدامنــد. از بورس هــای خریدوتنــوع 
قیمت هــا برای تــان می گوییــم و ترفندهایــی 
كــه می توانیــد بــرای شــناخت یــک میــز خــوب 
بــه كار بگیریــد. بــرای خریــد یــک دســت میــز و 
صندلــی اســتاندارد، بایــد توجــه كنیــد كــه ارتفــاع 
میــز بــا مشــخصات فیزیكــی شــما ســازگار 
ــد  ــدی نداری ــاد بلن ــالً اگــر شــما قدزی باشــد. مث
نبایــد ســراغ  میزهایــی برویــد كــه  از حــد 
عــادی كوتاه ترنــد. نگــران انتخــاب میــز مناســب 
ــوع  ــد تن ــی می توانی ــون به راحت ــید چ ــم نباش ه
را در ارتفــاع میزهــا در مراكــز عمــده خریــد، 
میزهــای آشــپزخانه و ناهارخــوری در تهــران 
ــاس  ــازار دالوران احس ــل و ب ــازار مب ــی در ب یعن
ــتاندارد  ــز اس ــک می ــخیص ی ــرای تش ــد. ب كنی
ــی روی  ــد؛ وقت ــل كنی ــن شــكل عم ــه ای ــد ب بای
ــی، پشــت میــز می نشــینید، بلنــدی میــز  صندل
ــما  ــینه ش ــه س ــن قفس ــمت زیری ــا قس ــد ت بای
ــتر  ــد بیش ــدن نبای ــا ب ــج ت ــه آرن ــد و فاصل باش
ــورت  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــانتی متر باش از 40 س

ــدارد، زمانــی  كــه شــما  میــز حالــت اســتاندارد ن
روی یــک میــز اســتاندارد غــذا می خوریــد، بایــد 
تمامــی اعضــای بدن تــان احســاس راحتــی 
كنــد. میــز نبایــد آنقــدر كوتــاه باشــد كــه مجبــور 
ــد  ــذا بخوری ــود غ ــر خ ــردن كم ــا خم ك ــید ب باش
ــی  ــاس خفگ ــه احس ــد ك ــد باش ــدر بلن ــا  آنق ی
ــی  ــد حالت ــی بای ــد. صندل ــت ده ــما دس ــه ش ب
نــرم و راحــت داشــته باشــد و زاویــه تشــك 
ــا تكیــه گاه 90درجــه باشــد كــه هضــم  زیریــن ت
ــوردن  ــان غذاخ ــام شــود. زم ــی انج ــذا به راحت غ
هرچقــدر بیشــتر طــول بكشــد و شــما هرچقــدر 
بــا فاصلــه و آهســته تر غــذا بخوریــد، هضــم غــذا 
بهتــر انجــام شــده و كمتــر بــه دســتگاه های 
ــگام  ــما هن ــر ش ــا اگ ــد ام ــیب می رس ــدن آس ب
غــذا خــوردن احســاس راحتــی نكنیــد و حالتــی 
داریــد  دوســت  باشــید،  نداشــته  اســتاندارد 
ــه  ــد و ب ــام كنی ــان را تم ــر غذای ت ــه زودت هرچ

ــد. ــه بازگردی ــت اولی حال

محبوبیت 12نفره ها
انــدازه میــز و صندلی هــای غذاخــوری ماننــد 
ــه تعــداد  ــی دیگــر نســبت ب ــوازم پذیرای تمــام ل
و  بــاال  مهمــان  رفت وآمــد  و  خانــواده  افــراد 
پاییــن مــی رود. انــدازه میــز و صندلی هــای 
ــا 24 و  ــده و ت ــروع ش ــره ش ــوری از 2نف غذاخ
28نفــره هــم می رســد. بعضــی از خانواده هایــی 
ــت  ــد از 2دس ــی دارن ــزرگ و مجلل ــه ب ــه خان ك
ــك  ــرا ی ــد. اكث ــی اســتفاده می كنن ــز و صندل می
دســت 6 یــا 8نفــره در آشــپزخانه قــرار می دهنــد 
ــی  ــرای پذیرای ــره ب ــا 24نف ــت 12 ی ــك دس و ی
غذاخــوری  بــا  پذیرایــی  اتــاق  در  مهمــان  از 
ــا  ــای ب ــه خانه ه ــی ك ــی خریداران ــد ول می گذارن

ــا  ــد از 12 نفره ه ــاال دارن ــه  ب ــط روب ــراژ متوس مت
ــن و  ــال پرفروش تری ــه فع ــد ك ــتفاده می كنن اس
ــن  ــاد ای ــتند. ابع ــای روز هس ــن مدل ه زیباتری
ســایز )12نفــره( بــه علــت اســتاندارد بــودن 
ــزرگ  ــای ب ــردن خانه ه ــب پرك ــیار مناس آن بس
ــا،  ــن مدل ه ــاد ای ــد زی ــت خری ــه عل ــت. ب اس
تولیدكننــدگان هــم بیشــتر روی ایــن مــدل 
تاكیــد دارنــد و زرق وبــرق ایــن ســایزها را بیشــتر 
ــد.  ــه دارن ــی نگ ــداران را راض ــا خری ــد ت می كنن

معروف ترین و محبوب ترین برندها
 u.s و Italy style و wood Modern برندهــای
ــز و  ــرای می ــا ب ــای دنی ــن برنده lunch از بهتری
ــا  ــن برنده ــتند. ای ــوری هس ــای غذاخ صندلی ه
بهتریــن  از  50تــا 100 ســال ســابقه دارنــد و 
سراســر  در  می كننــد؛  اســتفاده  چوب هــا 
دنیــا شــعبه و نمایندگــی دارنــد و به راحتــی 
ــه  ــبت ب ــری نس ــفارش بهت ــی س ــد حت می توانی

اجنــاس دلخواه تــان بدهیــد.

سبك و مدل ها
تفــاوت ســبک و مدل هــا ایــن امــكان را بــه 
خریــدار می دهــد تــا از بهترین هــا باخبــر باشــد.  
مدل هــای شیشــه ای بســیار زیبــا و درعیــن حــال 
ــای  ــتند. مدل ه ــر هس ــنگین و پرخط ــیار س بس
ــی  ــتند. بعض ــوب ترین ها هس ــی از محبــ چوبــ

ــده  ــده كاری ش ــیه های كن ــاس حاش ــن اجن از ای
ســبک های  بــا  معـــرق كاری هایی  و  دارنــــد 
و  مدل هــای گــرد  دارنــد.  آن  روی  مختلــف 
ولــی  محبوبنــد  هــردو  مســتطیل  مدل هــای 
مدل هــای مســتطیل شــكل چــون راحت تــر 
ــوند  ــگ می ش ــزل هماهن ــی من ــای خال ــا فض ب
پرهوادارتــر هســتند. مدل هــای گــرد بیشــتر 
ــه ای  ــه گون ــد  ب ــه ای دارن ــی- شیش ــبك چوب س
كــه یــک الیــه چــوب و یــك الیــه شیشــه روی 
ــی  ــت زیبای ــوان گف ــه می ت ــرد ك ــرار می گی آن ق

ــود را دارد. ــاص خ خ

بهترین چوب ها برای میز شما
بهتریــن میــز و صندلی هــا از نظــر جنــس و 
ــاخته می شــوند كــه  زیبایــی از چوب هایــی س
درخــت آن فقــط در آمریــكای جنوبــی رشــد 
می كننــد. چــوب درخــت بامبــو و چــوب درخــت 
ســیاه )Black( از چوب هــای مرغوبــی هســتند 
ــوند.  ــداری می ش ــاس خری ــن اجن ــرای ای ــه ب ك
چــوب درخــت ســیاه بســیار مقــاوم در برابــر آب، 
رطوبــت، ســرما و گرماســت. بــرای مقاوم تــر 
ــرمای  ــم در س ــا را ه ــا آ نه ــن چوب ه ــردن ای ك
شــدید و هــم در گرمــای شــدید تســت می كننــد. 
ایــن چوب هــا مغــز بســیار مســتحكمی دارنــد و 

ــتند.  ــت هس ــیار گران قیم ــن بس ــرای همی ب

فوت و فن های 
خرید میز ناهارخوری

از يك تا 50 ميليون تومان
ــت  ــه قيم ــی ك ــی از لوازم ــه يك ــد ك ــد، می بيني ــو كني ــازار پرس و ج ــر در ب اگ
آن حــد نــدارد، ميــز و صندلی هــای غذاخــوری اســت. قيمــت ايــن اجنــاس از 40 
ــون تومــان هــم ادامــه  ــا 50 ميلي ــی ت ــره( شــروع شــده و حت هــزار تومــان )2نف
دارد. كمتريــن قيمت هــا از جنــس چــوب راش و ســفيد هســتند كــه زيــاد بــادوام 
ــی  ــروف چوب هاي ــوادار و مع ــتاندارد و پره ــای اس ــی ميزه ــتند ول ــل نيس و مجل

ــد. ــب دارن ــی مناس ــا قيمت هاي ــوب ب خ
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گوگل با همکاری فیس بوک رکورد بیشترین سرعت و حجم انتقال اطالعات از طریق 
کابل دریایی معادل 1۴۴ هزار گیگابایت در یک ثانیه از لس آنجلس تا هنگ کنگ را 
ثبت کرد. کابل دریایی مورد استفاده دارای 6 جفت رشته فیبر نوری با طول 13 هزار 
کیلومتر بین دو کالن شهر لس آنجلس و هنگ کنگ مستقر شده است.

سوژه
اجتماعــی  کمیســیون 
شــورای  مجلــس 
گفــت:  اســالمی 
تلگــرام  فیلترینــگ 
ــب و  ــه کس ــت را در زمین ــته های دول ــه رش هم
کارهــای مجــازی پنبــه خواهــد کــرد و متاســفانه 
ــدوش  ــه مخ ــن زمین ــت را در ای ــه راه دول نقش
تــاج  ناهیــد  ایســتنا،  گــزارش  می کند.بــه 
بودجــه  اظهــار کــرد:  الدیــن در گفت وگویــی 
ــزی  ــه 97 چی ــه بودج ــات در الیح وزارت ارتباط
ــًا  ــی تقریب ــال یعن ــارد ری ــزار میلی ــدود 39 ه ح
ســه برابــر بودجــه وزارت صنعــت، معــدن و 
ــت  ــد دول ــان می ده ــن نش ــت و ای ــارت اس تج
بــر روی ظرفیت هــای فضــای مجــازی بــرای 

ــی  ــای اینترنت ــب و کاره ــتغال و کس ــاد اش ایج
حســاب ویــژه ای بــاز کــرده، امــا متاســفانه 
ــزرگ  ــرض ب ــض غ ــک نق ــرام ی ــگ تلگ فیلترین
ــزود:  ــود.وی اف ــوب می ش ــه محس ــن زمین در ای
فیلترینــگ تلگــرام همــه رشــته های دولــت 
را در زمینــه کســب و کارهــای مجــازی پنبــه 
ــت را  ــه راه دول ــفانه نقش ــرد و متاس ــد ک خواه
ــد  ــد.وی تاکی ــدوش می کن ــه مخ ــن زمین در ای
ــش از 600  ــروز بی ــار ام ــی آم ــر برخ ــرد: براب ک
هــزار کانــال تلگرامــی مشــغول فعالیــت هســتند 
ــگاه های  ــا فروش ــد آن ه ــش از ۴0 درص ــه بی ک
از  حکایــت  آمــار  دیگــر  برخــی  مجازی انــد. 
وجــود 30 هــزار کســب و کار اینترنتــی در ایــران 
اســت کــه 15 هــزار کســب و کار در ایــن میــان 

ــی از  ــش بزرگ ــتند و بخ ــازی هس ــی مج همگ
ــتفاده از  ــاس اس ــر اس ــا ب ــب و کاره ــن کس ای
شــبکه های مجــازی طــرح ریــزی شــده اســت.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: اگــر هدفگــذاری دولــت 
بــر روی ایجــاد اشــتغال مجــازی می باشــد 
کــه هســت بایــد از ســرپا بــودن تلگــرام و 
ــالوه  ــد. ع ــاع کن ــازی دف ــبکه های مج ــر ش دیگ
بــر مزیت هــای اشــتغال، حضــور مجــازی در 
تلگــرام و اینســتاگرام بــه بخشــی از ســبک 

زندگــی جامعــه تبدیــل شــده و بایــد بــرای ایــن 
ــود. ــل ب ــرام قائ ــی احت ــبک زندگ س

تــاج الدیــن خاطرنشــان کــرد: مــن متوجــه 
شــبکه های  ایــن  امنیتــی  تبعــات  همــه 
مجــازی در شــرایط حاضــر هســتم امــا بــه 
ــردن صــورت  ــاک ک ــرام پ ــگ تلگ نظــرم فیلترین
مســئله اســت در حالیکــه می تــوان حتــی از 
مجــازی  شــبکه های  و  تلگــرام  ظرفیت هــای 

بــرای گفت وگــوی ملــی اســتفاده کــرد.

در صورت فیلترینگ دائم تلگرام

همه رشته های دولت در زمینه
کسب و کارهای مجازی پنبه می شود

این کارتون به گزارش  عجیب صداوسیما که 
پس از مسدود شدن تلگرام از تلویزیون پخش 

شد اشاره دارد و در این روزها مورد توجه کاربران 
@redqool         .ایرانی توییتر قرار گرفته است

تام پین، بازیگر در واکنش به توییت ترامپ که از 
تظاهرات در ایران حمایت کرده بود نوشته: مگر خود 
شما »مردم بزرگ ایران« را از ورود به آمریکا منع 

@justanactor    نکردید؟

تصویر زیر که از سه نسل با یک ژست گرفته 
شده توجه کاربران بسیاری در توییتر را به خود 

جلب کرده است.    
@9gag   

بــا وجــود  اینســتاگرام  اســتوری هــای 
اینکــه یــک کپــی از قابلیــت هــای اســنپ 
بــه  زود  خیلــی  ولــی  هســتند  چــت 
ــن  ــه آخری ــا توجــه ب ــت رســیدند. ب موفقی
گزارشــات، روزانــه 300 میلیــون نفــر از ایــن 
ــد  ــی کنن ــتفاده م ــتاگرام اس ــمت اینس قس
ــه شــرکت تحــت  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ و ب
ــوک  ــی فیس ب ــرویس یعن ــن س ــک ای مال
برنامــه هــای بیشــتری بــرای اســتوری 
ــه رســمی  ــه بیانی ــه ب ــه ب ــا توج ــا دارد.ب ه
ســایت  وب  ســوی  از  شــده  دریافــت 
حــال  در  فیس بــوک   ،  TechCrunch
تســت قابلیتــی اســت تــا کاربــران بتواننــد 
و  اینســتاگرام  میــان  را  هــا  اســتوری 
ــا ایــن  ــد. ب ــه اشــتراک بگذارن واتــس اپ ب
تواننــد اســتوری  ویژگــی کاربــران مــی 
ــه صــورت مســتقیم  هــای اینســتاگرام را ب
ــه اســتاتوس هــای واتــس اپ بفرســتند. ب

اســتوری هایــی کــه بــه اشــتراک گذاشــته 
ــای  ــان روش ه ــا هم ــم ب ــوند ه ــی ش م
رمزنــگاری واتــس اپ ایمــن شــده و بعــد از 
۲۴ ســاعت نیــز ناپدیــد مــی گردنــد. البتــه 
ــه صــورت محــدود در  ــال ب ــن تســت فع ای
ــون  ــده اســت و چ ــاز ش ــل آغ ــور برزی کش
ــرد،  ــی ب ــر م ــه س ــش ب ــه آزمای در مرحل
احتمــال دارد لغــو شــود.اما چــون قبــال 
و  فیس بــوک  بــرای  مشــابهی  ویژگــی 
ــود ، بنابرایــن  اینســتاگرام معرفــی شــده ب
بعیــد اســت کــه اشــتراک گــذاری اســتوری 
ــه  ــتاگرام ب ــس اپ و اینس ــن وات ــای بی ه
ــی  ــن ویژگ ــر ای ــد. اگ ــی نرس ــه نهای مرحل
بــه صــورت رســمی معرفــی شــود، کاربــران 
مــی تواننــد اســتوری هــای خــود را در 
ــوک، اینســتاگرام و  ســه ســرویس فیس ب

ــد. ــتراک بگذارن ــه اش ــس اپ ب وات

وب نوشت

دنیای
مجازی 
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مجازی

ــی  ــبکه اجتماع ــته ش ــنبه گذش پنجش
اینســتاگرام پــس از مســدودیت یــک 
هفتــه ای رفــع فیلتــر شــد. چنــدی 
در  خبــری  آن  دنبــال  بــه  بعــد 
بیــن  و  داخلــی  خبرگزاری هــای 
ــه  ــد ک ــران فضــای مجــازی پیچی کارب
ــس از  ــز پ ــت« نی ــان »وی چ پیام رس
چهــار ســال کــه بخاطــر نقــض حریــم 
خصوصــی کاربــران و انتشــار محتــوای 
غیراخالقــی از دی مــاه 139۲ در ایــران 

ــده  ــر ش ــع فیلت ــود، رف ــده ب ــر ش فیلت
است.

ــر  ــه انتشــار خب ــق اولی ــان دقای در هم
متخصصــان  و  کارشناســان  برخــی 
حــوزه آی تــی بــه کاربــران ایرانــی 
ــه  ــن پیام رســان ب ــد از ای هشــدار دادن
عنــوان جایگزیــن تلگــرام اســتفاده 
نکننــد. البتــه در یــک نظرســنجی نیــز  
ــود، 93  ــر انجــام شــده ب کــه در توییت
درصــد از حــدود 800 کاربــر رای دهنــده 
گفتــه بودنــد در صــورت عــدم رفــع 
فیلتــر تلگــرام، بــه وی چــت مهاجــرت 

نکرده و از آن استفاده نخواهند کرد.

چرا؟
کــه  متنوعــی  امکانــات  از  گذشــته 
 980 از  بیــش  اختیــار  در  وی چــت 
ــه اش قــرار  ــر فعــال ماهان میلیــون کارب
ــت  ــی اس ــت« موضوع ــد، »امنی می ده
ــا  ــوب چینی ه ــان محب ــه در پیام رس ک
در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. ایــن 
ــه کارش در  ــاز ب ــان آغ اپلیکیشــن از زم
ســال ۲011 تــا امــروز، بارهــا و بارهــا بــه 
نقــض حریــم خصوصــی و فاش ســازی 
اطالعــات کاربرانــش بــرای مقامــات 
ــا  ــم شــده و در مقایســه ب ــی مته دولت
تلگــرام کــه همیشــه در تســت های 
امنیتــی ســربلند بیــرون آمــده و جــزو 
بــه  بــوده  پیام رســان ها  امن تریــن 
رمزنــگاری end-to-end داده هــا بــرای 

حفاظت از کاربران اعتقادی ندارد.
اســت کــه  درســت  ایــن،  کنــار  در 

بخاطــر  را  وی چــت  چینی هــا 
یــک  متنوعــش  قابلیت هــای 
»اپلیکیشــن همــه کاره« می داننــد و 
بــرای انجــام بســیاری از کارهــای خــود 
ــای  ــی و تراکنش ه ــاس صوت ــل تم مث
ــا  ــا ب ــد، ام ــه می کنن ــه آن تکی ــی ب مال
وجــود این ســطح از مشــکالت امنیتی، 
ــه  ــی روح ک ــک و ب ــری خش ــط کارب راب
ــی  ــخه های قدیم ــاد نس ــه ی ــما را ب ش
و  الیــن  ماننــد  پیام رســان هایی 
امکانــات  می انــدازد،  واتــس اپ 
محــدود،  بســیار  شخصی ســازی 
بــرای  بی کاربــرد  قابلیت هایــی 
ایرانیــان و عــدم پشــتیبانی از زبــان 
فارســی بعیــد اســت ایــن چینــی 
محبــوب در شــرق آســیا دوبــاره بتوانــد 
دل ۴0 میلیــون کاربــر ایرانــی تلگــرام را 

به دست آورد.

در صــورت فیلترینــگ دائمــی تلگــرام، 
همچنــان  کــه  می کنیــم  تصــور 
واتــس اپ بخاطــر محیــط آشــناتر و 
امنیــت بیشــتر گزینــه محتمل تــری 
بــرای جایگزینــی بــا تلگــرام محســوب 

شــود. البتــه امیدواریــم مطابــق وعــده 
ــه ای  ــه گون ــرایط ب ــات، ش ــر ارتباط وزی
پیــش بــرود کــه همچنــان بتوانیــم 
ــرام  ــه اســتفاده از تلگ ــدون دردســر ب ب

ادامه بدهیم.

 پس از تلگرام

چرا »وی چت« نه؟

ثبـت  بـا  افـزاری  نـرم  فروشـگاه  ایـن 
فـروش 300 میلیون دالری در نخسـتین 
روز از سـال جدیـد میـالدی بـه رکـوردی 
تـازه دسـت یافـت. عـالوه بـر ایـن اپـل 
از  هفتـه  نخسـتین  در  شـده  موفـق 
سـال ۲018 بیـش از 890 میلیـون دالر 

بفروشـد. اپلیکیشـن 

در جریـان ایـن بـازی بایـد تـا جایـی که 
می توانیـد روی پیازهـا ضربـه بزنیـد و با 
اینـکار پیاز هـای مبـارز را بـرای مبـارزه با 

باس هـا فـرا بخوانید.

نسـخه های  سـایر  ماننـد  بـازی  ایـن 
داسـتان  سـگا،  در  سـونیک  مجموعـه 
پیچیـده ای نـدارد و در این نسـخه نیز به 
تماشـای مبارزه سـونیک و دوستانش با 

اگمـن می نشـینیم. دکتـر 

خبر
اپ استور اپل

بازی iOS و اندروید
Milion Onion Hotel

بازی iOS و اندروید
Sonic Runners Adventure

این کاربر تصویری از میدان مشتاق کرمان به 
اشتراک گذاشته است.

@isooroosh

شناسه رهبر معظم انقالب تصویر زیر را با توضیح در 
حاشیه دیدار هفتگی خانواده شهدا همرسانی کرده.

@khamenei_ir
حاج منصور غرضی می گوید:

ــم: بودجــه صــدا ســیما  ــون موافق ــاالی تلویزی ــی شــدن کان ــا پول ــن شــدیدا ب م
کامــال قطــع بشــه و هــر شــبکه ای کــه طرفــدار داره خــود بــه خــود از پــول حــق اشــتراک 
ــذف  ــه ح ــور ب ــم مجب ــت ه ــبکه های بی کیفی ــاره، ش ــودش رو درمی ــرج خ ــات خ و تبلیغ

ــاال میــره ــا کیفیتشــون ب میشــن ی

صروش می گوید:
بحــث تلگــرام و وی چــت نیســت؛ صحبــت ســر دنیــای آزاد و آزادی اســتفاده از 
ــردم درســت اســتفاده  ــکان رو داره و م ــن ام ــی ای ــن یک ــه چــون ای رســانه ها اســت اینک

ــه! ــل نمی ش ــم، دلی ــر می کنی ــع فیلت ــی رو رف ــد اون یک نمی کردن
خب وی چت هم مومنت داره و می شه به شکل درست و غلط ازش استفاده کرد

امیر رشیدی می گوید:
وی چــت یکــی از مهم تریــن پیام رســان های چیــن اســت کــه 100٪ تحــت کنتــرل 
دولــت چیــن اســت و تــا امــروز کلــی چینــی بــه دلیــل شــنود گســترده وی چــت بازداشــت 
و زندانــی شــدند. بــا اســتفاده از وی چــت بــدون تردیــد هــر پیــام کاربــران قابــل شــنود و 

سانســور و پیگیــری اســت. هرگــز اســتفاده نکنیــد. 

محبوب ترین سرویس استریم موسیقی جهان، اسپاتیفای اخیرا اعالم کرده که طی 
شش ماه گذشته 10 میلیون مشترک پولی دیگر را نیز نسبت به استفاده از سرویس 

های خود ترغیب کرده و حاال 70 میلیون مشترک پولی دارد که در کنار بیش از 70 
میلیون مشترک رایگانش مجموع استفاده کنندگان از این سرویس به بیش از 1۴0 

میلیون نفر می رسد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

سروش بیات پور

خبرنگار / پیام ما
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مراسم هفته بزرگداشت 

لوریس چکناواریان 

همراه با نمایش مستندی 
از زندگی این رهبر ارکستر 

پیشکسوت این هفته 
در خانه هنرمندان برگزار 

میشود.

برگزیدگان هشتمین جشنواره 

مردمی فیلم عمار 
معرفی شدند.

رشد 18 درصدی فروش 

سینما در پاییز 96 نسبت 
به سال قبل

سری جدید 

تصویر زندگیبا رویکرد 
حاِل خوب خانواده ایرانی از 

این هفته روانه آنتن می شود.

سارا و آیدا 
به جشنواره فیلم جایپور 

رفت. این جشنواره از امروز 
تا 21 دی ماه در هند برگزار 

می شود.

ببین مرتضی، خدا دنیارو 
اینجوری ساخته، مثل 

همین بازی هاتون
هر غولی رو که میکشی 

یه غول بزرگتر میاد، 
اما تو کم نمیاری،چون 

قدرتت بیشتر شده..

فیلم:21روز بعد

موسیقیجشنواره

جشنواره

رسانهفرهنگی

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

شمار تلفات رومی ها 
در دو جنگ با ایران

گـــزارش رســـمی جنگهـــای روم وایـــران در ســـالهای 

ــاپور دوم  ــت شـ ــالدی )دوران حكومـ 348 و 350 میـ

ـــر  ـــخ 20 اكتب ـــه تاری ـــه ب ـــاف( ك ـــه ذواالكت ـــروف ب مع

ــخ  ــه تاریـ ــل و بـ ــش روم تكمیـ ــوی ارتـ 351 از سـ

هفتـــم ژوئیـــه ســـال 352 بـــه امضـــای كنســـتانتینوس 

ـــنای  ـــالع س ـــرای اط ـــیده و ب ـــت رس ـــاه وق دوم پادش

ـــی روم  ـــیو دولت ـــپس در آرش ـــده و س ـــال ش روم ارس

ـــداری  ـــكان نگه ـــیو واتی ـــك در آرش ـــه و این ـــرار گرفت ق

می شـــود ارقـــام تلفـــات )كشـــتگان( ارتـــش روم را 

ـــد: ـــی ده ـــان م ـــرح نش ـــن ش ـــه ای ب

ـــزار و  ـــاه ه ـــم( : پنج ـــگ یك ـــال 348 )جن ـــگ س جن

ـــگ دوم( : 39  ـــال 351 )جن ـــگ س ـــته و جن 231 كش

ـــته ـــن كش ـــزار و 12 ت ه

روزی كه پهلوان تختی
 ازدست رفت

پلیـــس تهـــران 17دی مـــاه 1346 هجـــری خورشـــیدی 

ـــی  ـــار جنای ـــه اخب ـــی ك ـــار خبرنگاران ـــری را در اختی خب

ـــی  ـــه حاك ـــرار داد ك ـــد ق ـــی دادن ـــش م ـــهر را پوش ش

از آن بـــود كـــه غالمرضـــا تختـــی پهلـــوان معـــروف 

كشـــتی كـــه شـــهرت بـــه پیـــروی از خـــط دكتـــر 

ـــاه  ـــردن ش ـــت ك ـــا روش حكوم ـــت ب ـــدق و مخالف مص

را داشـــت در یـــك هتـــل شـــهر خودكشـــی كـــرده و 

طبـــق یادداشـــتی كـــه بـــر جـــای گـــذارده انگیـــزه او 

ـــت. ـــوده اس ـــی ب ـــكالت داخل مش

تختـــی، نخســـتین كشـــتی گیـــر ایرانـــی كـــه بـــر 

ــه  ــا روزی كـ ــتاد، تـ ــان ایسـ ــی جهـ ــی قهرمانـ كرسـ

خـــودرا از مســـابقه هـــا كنـــار كشـــید برنـــده چهـــار 

مـــدال طـــال و شـــش مـــدال نقـــره شـــده بـــود.

تئوری انتخاب
ویلیام گلسر نویسنده: 

ترجمه: علی صاحبی

انتشارات: سایه سخن
ــر روان شناســی امیــد  کتــاب تئــوری انتخــاب درآمــدی ب
ــی  ــی صاحب ــه عل ــت ک ــر اس ــام گلس ــر ویلی ــته دکت نوش

ــت. ــام داده اس ــه آن را انج ترجم
مترجــم کتــاب مربــی ارشــد و عضــو هیئــت مدیــره علمــی 
ــام  ــد و ویلی ــی باش ــران م ــر در ای ــام گلس ــه ویلی موسس
گلســر طــی نامــه ای از علــی صاحبــی بابــت ترجمــه زیبــا 

و اصیــل تشــکر کــرده اســت.

قسمت هایی از کتاب:
دنیــا مملــو از آدم هــای تنهــا، نــاکام، عصبانی و ناخشــنودی 
اســت کــه نمــی تواننــد بــه هیــچ آدم خشــنود و شــادمانی 
نزدیــک و بــا او صمیمــی شــوند. عمــده تریــن مهــارت هــای 
اجتماعــی آنــان نیــز شــکایت، ســرزنش و انتقــاد اســت کــه 
بــه ســختی مــی تــوان بــا چنیــن مهــارت هایــی بــا دیگــران 

کنــار آمــد. 
ــم روشــن  ــه روان پزشــکی، برای ــه چهــل ســال تجرب ــا ب بن
ــراد ناخشــنود، مشــکل واحــدی  شــده اســت کــه تمــام اف
دارنــد: نمــی تواننــد بــا کســانی کــه دوســت دارنــد بــا آن هــا 

بــه تفاهــم برســند، بــه خوبــی کنــار بیاینــد.
کار کیفی نیازمند از بین بردن ترس است.

ــانی،  ــدنی انس ــل نش ــر ح ــه ظاه ــالت ب ــیاری از معض بس
ــتند. ــه ای هس ــکالت رابط مش

مــا بخــش قابــل توجهــی از واقعیــت را آن گونــه کــه دوســت 
داریــم دریافــت و ادراک مــی کنیم.

بــرای دســتیابی بــه یــک رابطــه خــوب، اکثــر مــا حاضریــم 
رنــج زیــادی تحمــل کنیــم، چــرا کــه اهمیــت رابطــه بــرای ما 
بیــش از رنــج بــردن اســت. بــرای ایجــاد، نگهــداری و بهبــود 
ــای ناخوشــایند  ــر کاره ــم خــود را درگی ــا، حاضری ــه ه رابط
ــه  ــت ب ــم در نهای ــه معتقدی ــرا ک ــم، چ ــدت کنی ــی م طوالن
ــر  ــک ت ــم نزدی ــاج داری ــا احتی ــه آن ه ــه ب ــی ک آدم های
ــم داشــت. گاهــی  مــی شــویم و احســاس بهتــری خواهی
نیــز بــدون ضمانــت برخــورداری از یــک رابطــه بهتــر، اکثــر 
ــر  ــه تاخی ــی خــود را ب ــذت و خــوش گذران ــم ل ــا حاضری م
ــه ایــن  ــا درد و رنجــی را تحمــل کنیــم فقــط ب بیندازیــم ی
امیــد کــه بــا ایجــاد ایــن رابطــه، در آینــده احســاس بهتــر و 

رنــج کــم تــری را تجربــه کنیــم.

رسانه در آینه تصویر
همشهری جوان در این هفته با علیرضا عصار 

خواننده نسل اول پاپ بعد از انقالب گفتگو 
کرده است. عصار به تازگی کنسرتی را برگزار 

کرده بود.

ببوی زلف تو دادم دل شکسته بباد
بیا که جان عزیزم فدای بوی تو باد

ز دست ناله و آه سحر بفریادم
اگر نه صبر بفریاد من رسد فریاد

چو راز من بر هرکس روان فرو می خواند
سرشک دیده از این رو ز چشم من بفتاد

هنوز در سر فرهاد شور شیرینست
اگر چه رفت بتلخی و جان شیرین داد
ز مهر و کینه و بیداد و داد چرخ مگوی
که مهر او همه کینست و داد او بیداد
گمان مبر که ز خاطر کنم فراموشت
ز پیش می روی اما نمی روی از یاد

ز باد حال تو می پرسم و چو می بینم
حدیث باد صبا هست سربسر همه باد

اگر تو داد دل مستمند من ندهی
به پیش خسرو ایران برم ز دست تو داد

برآستان محبت قدم منه خواجو
که هر که پای درین ره نهاد سر بنهاد

خواجوی کرمانی 

در هر نگاه گذرا
رازی را کشف کردیم،

که جز من و تو همه از آن 
بی خبرند..

شاید برای پرسه زدن با تو
زمستان فصل بهتری 

باشد،
اگر فراموش نکنی 

من ادامه ی خواهشی
 گم شده ام..

نیلوفر الری پور

عکس نوشت

عکس: 
ثنا احمدی


