
بر اساس ابالغیه هیات وزیران، 9 دستگاه اجرایی باید در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان میراث فرهنگی کمک کنند
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 قیمت 1000 تومان
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انس طال         1.319.37

مثقال طال       5.920.000

گرم طالی 1۸  1.366.720

گرم طالی 2۴   1.۸22.2۸0

انس نقره             17.26

انس پالتین         97۴.90

انس پاالدیوم      1.0۸7.۴0

بهار آزادی      1۴.330.000

امامی          1۴.63۸.000

نیم          7.170.000

ربع          ۴.207.000

گرمی       2.730.000

دالر             ۴3.550

یورو            53.150

پوند            59.6۴0    

درهم امارات         11.۸90

لیر ترکیه            11.۸30

یوان چین           6.790

ین ژاپن               3.۸20    

دالر کانادا            35.750

دالر استرالیا          3۴.010 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

8-  تا  6

تهران

1-  تا  8

9دستگاه اجرایی در رکاب میراث
معاون وزیر آموزش و پرورش:

نباید برای تعطیلی 
زمستانه مدارس عجوالنه 

3تصمیم گرفت
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مهـدی نویـد ادهـم،  دبیـر کل شـورای عالـی 
کـه  داد  خبـر  شـنبه  روز  آموزش وپـرورش 
تدریـس زبـان انگلیسـی در دوره ابتدایـی در 
مدارس ممنوع شـده اسـت. البتـه نه اینکه تا 
پیش ازایـن در برنامـه مـدارس، تدریس زبان 
انگلیسـی بـود، بلکـه برخی مـدارس تدریس 
در  فوق برنامـه  به صـورت  را  انگلیسـی  زبـان 
دسـتور کار خـود قـرار می دادنـد کـه حـاال بـا 
واکنـش آموزش وپـرورش روبـرو شـده. بـر 
اسـاس اظهـارات نویـد ادهـم، دو دلیـل برای 
ایـن مخالفـت وجـود دارد، اول اینکـه »بـرای 
دانـش  اولیـای  از  ایـن کالس هـا  تشـکیل 
آمـوزان شـهریه می گیرنـد کـه ایـن تخلـف 
اسـت« و دوم اینکه »برنامه آموزش وپرورش 
و  فارسـی  زبـان  تقویـت  ابتدایـی  دوره  در 
آمـوزان  دانـش  اسـالمی  ایرانـی  فرهنـگ 
اسـت و آمـوزش زبان هـای خارجـی در دوره 
ابتدایـی به هیچ عنـوان توصیـه نشـده اسـت 
و آمـوزش ایـن زبـان از دوره اول دبیرسـتان 
قابل اجراسـت.« در مـورد دلیـل اول اگرچـه 
مخالفـت آموزش وپـرورش بـا پـول گرفتـن 
بهانـه کالس  بـه  آمـوزان  دانـش  اولیـای  از 
فوق برنامـه منطقـی اسـت اما نبایـد از یاد برد 
ایـن تنهـا دلیلـی نیسـت کـه برخی مـدارس 
از والدیـن پـول می گیرنـد. بعضـًا دیده شـده 
برخـی مـدارس کـه غیردولتـی هم نیسـتند، 
کالس هـای  پـول  والدیـن  کـه  زمانـی  تـا 
ثبت نـام  بـه  حاضـر  ندهنـد،  را  فوق برنامـه 
دانش آمـوز نیسـتند، درحالی کـه بـر اسـاس 
قانـون مـدارس هیـات امنایـی بـا رضایـت 
والدیـن می تواننـد هزینـه کالس فوق برنامـه 
را بگیرنـد و اجبـاری در کار نبایـد باشـد، امـا 
هرسـال در زمـان ثبت نـام مدارس از گوشـه و 

ممنوعیت تدریس زبان 
انگلیسی و چند نکته

زباله های خطرناک، روان
 در سطح شهر

زباله  کلینیک های ویژه و مطب ها همراه با 
زباله های شهری دفن می شود

یادداشت
رضا عبادی زاده

2

مدیریت آبکی 
منابع آبی

کارشناسان بر این عقیده 
هستند سازمان حفاظت محیط 

زیست کشور اولویت باالیی 
برای مسووالن کشوری ندارد

تهـران  دانشـگاه  محقـق  پـور   شمسـی 

بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـران همـواره بـا 

خشکسـالی مواجـه بـوده اسـت؛ از این رو 

کشـور قبـل از آنکـه بـا کمبـود آب مواجـه 

آب  منابـع  مدیریـت  ضعـف  بـا  باشـد، 

مواجـه اسـت و بـه اعتقـاد وی بـا توجـه 

بـه گسـتردگی مکانـی سـامانه های جوی، 

پارازیت هـا اثـر ُپراهمیتـی بـر سـامانه های 

جـوی ندارنـد.

روزانهم صبح اریان

به يك همكار اقا و خانم جهت كار دفتری در واحد فروش 
نمايندگی خودرو واقع در جاده تهران محدوده بلوار حجاج 

آگهی استخدام

شماره تماس: ٠٩١٢٣١٦٤٣٠٠

روزنامه سراسری پیام ما در سراسر کشور سرپرست فعال می پذیرد.
جهت اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

پذیرش نمایندگی فعال روزنامه سراسری

٤٤٢7٦١7٦-٠٢١ و ٤٤٢١٠٤٤٣-٠٢١   -  ٠٩١٩١٠75١٢١

آاقیان دکتر حمزه زاده -معین زاده- طباطبایی

ــور  ــداران کش ــه هتل ــره جامع ــات مدی ــی را در هی ــته جنابعال ــاب شایس انتخ
عــرض تبریــک داشــته و ایمــان داریــم دور تــازه جامعــه بــا حضــور مدبرانــه و 
انعطــاف پذیــری و  رویکــرد حرفــه ای عزیــزان ، پایــه هــای صنعــت هتلــداری 

ــید. ــد بخش ــتری خواه ــتحکام بیش ــور را اس کش
 محمد جهانشاهی معاون گردشگری اداره کل استان کرمان 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

کنار کشـور خبر می رسد که »شـهریه زورکی« از 
والدین گرفته شـده. ای کاش همین حساسیتی 
کـه آموزش وپـرورش بـر روی گرفتـن پـول از 
والدیـن بـه بهانـه تدریـس زبـان انگلیسـی در 
کالس هـای فوق برنامـه داشـت، روی شـهریه 
زورکـی هـم داشـت. درباره دلیـل دوم مخالفت 
آموزش وپـرورش هـم تاکنون بارها بحث شـده. 
بـه ایـن سیاسـت آموزش وپـرورش کـه دانش 
و  فارسـی  زبـان  بـا  ابتدایـی  دوره  در  آمـوزان 
فرهنگ اسـالمی آشـنا شوند و سـپس در دوره 
دوم زبـان انگلیسـی بیاموزنـد، ایرادهایـی وارد 
اسـت. اول اینکه بهترین سـن آمـوزش کودکان 
در دوره ابتدایـی اسـت و اگـر در ایـن زمان زبان 
بازدهـی  به طورقطـع  بگیرنـد،  یـاد  انگلیسـی 
بهتری از یادگیری در سـنین باالتـر دارد. در کنار 

ایـن امـر بایـد توجه کرد که سیسـتم آموزشـی 
ایـران به گونـه ای اسـت کـه کمتـر کسـی صرفـًا 
بـا یادگیـری زبان در مـدارس می توانـد پس از 
دوران مدرسـه انگلیسـی حـرف بزنـد، بخواند یا 
بنویسـد. از طـرف دیگـر اگـر نگرانی از آشـنایی 
زبـان  آمـوزش  طریـق  از  غربـی  فرهنـگ  بـا 
انگلیسـی وجـود دارد، بـا ممنوعیـت تدریـس 
امـروزه  بیشـتر می شـود.  نگرانـی  ایـن  عمـالً 
مراکـز آزاد زیـادی هسـتند که بـه تدریس زبان 
انگلیسـی می پردازنـد، بـدون اینکـه کتاب هایی 
کـه در ایـن مراکـز تدریـس می شـود، تحـت 
نظـارت آموزش وپرورش باشـد. ایـن امر اگرچه 
به خودی خـود بـد نیسـت امـا عمـالً سیاسـت 
آموزش وپـرورش در آشـنا نشـدن کـودکان بـا 

فرهنـگ غربـی را بـا مانـع روبـرو می کنـد. 
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این صفحه می خوانیم
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ــار گمــرک در هشــت ماهــه  ــر اســاس آم ب
ســال 96، بیــش از یک هــزار و 11۴ تــن 
ــان  ــف جه ــور های مختل ــری از کش ــر بط س
102 میلیــون و  22 میلیــارد و  ارزش  بــه 
از  ویــژه  بــه  تومــان   6۴3 و  هــزار   297

شــده  ایــران  وارد  اروپایــی  کشــور های 
ــت. اس

آمــار  براســاس  میــزان،  گــزارش  بــه 
خارجــی  تجــارت  از  گمــرک  مقدماتــی 
هشــت ماهــه ســال جــاری، در ایــن مــدت 

بیــش از هــزار و 11۴ تــن ســربطری از 
ایــران  وارد  جهــان  مختلــف  کشــور های 

شــده اســت.
ــه  ــربطری ب ــم س ــن حج ــرای واردات ای ب
 52 و  هــزار   ۴66 و  میلیــون   5 کشــور، 
ــر  ــغ ب دالر ارز از کشــور خــارج شــد کــه بال
22 میلیــارد و 102 میلیــون و 297 هــزار 
ــت  ــه ثب ــرک ب ــار گم ــان در آم و 6۴3 توم

ــت. ــیده اس رس

هزار تن سر بطری وارد کشور شده

مدیریت آبکی منابع آبی
کارشناسان بر این عقیده هستند که سازمان محیط زیست کشور اولویت باالیی 

برای مسووالن کشوری ندارد

بیش از 18 هزار چاه غیر مجاز فقط اطراف دریاچه ارومیه حفر شده است.

شمسـی پـور  محقـق دانشـگاه تهـران 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـران همـواره 
بـا خشکسـالی مواجـه بـوده اسـت؛ از 
ایـن رو کشـور قبـل از آنکـه بـا کمبـود 
آب مواجـه باشـد، بـا ضعـف مدیریـت 
منابـع آب مواجـه اسـت و بـه اعتقـاد 
مکانـی  بـه گسـتردگی  توجـه  بـا  وی 
اثـر  پارازیت هـا  جـوی،  سـامانه های 
جـوی  سـامانه های  بـر  ُپراهمیتـی 

ندارنـد.
دکتـر علی اکبـر شمسـی پور، دانشـیار 
دانشـگاه  جغرافیـای  دانشـکده 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  تهـران 
حـوزه  در  اینکـه  بیـان  بـا  ایسـنا، 
مباحـث آب و هـوا )اقلیـم( دو واژه 
و  اقلیمـی«  »تغییـرات  متفـاوت 
دارد، گفـت:  وجـود  اقلیـم«  »تغییـر 

و  تغییـر  در  انسـان  فعالیت هـای 
اراضـی،  کاربـری  گسـترده  تبدیـل 
مصـرف  میـزان  روزافـزون  گسـترش 
سـوخت های فسـیلی و تولید گازهای 
گلخانـه ای کـه از آن بـه نـام »کربـن« 
یـاد می شـود، موجـب تشـدید اثـرات 
گلخانـه ای می شود.دانشـیار دانشـکده 
جغرافیـای دانشـگاه تهـران افزایـش 
از عوامـل مؤثـر در  را  در هـوا  کربـن 
و  زمیـن  گرمایـش  پدیـده  رخـداد 
تغییـر اقلیـم دانسـت و اظهـار کـرد: 
پدیـده گـرم شـدن جهانـی در برخـی 
بـارش  افزایـش  بـا  جهـان  مناطـق 
معتدلـه(  جغرافیایـی  )عرض هـای 
کـه بیشـتر بـا مخاطره رخداد سـیالب 
نقـاط  برخـی  در  و  می شـوند  مواجـه 
دیگـر بـا کاهـش بـارش )عرض هـای 
جغرافیایـی جنـب حاره( همراه اسـت 
و  خشکسـالی  رخـداد  عمومـا  کـه 
کمبـود آب خطـر اصلـی خواهـد بـود.

مدیریت منابع آبی اولویت 
اول کشور

دانشـیار دانشـکده جغرافیای دانشـگاه 
حـال  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  تهـران 
حاضـر علی رغـم تـالش برخـی مدیران 
ضعـف  بـا  امـا  مرتبـط،  مسـئوالن  و 
مدیریـت  و  آب  منابـع  مدیریـت 
سـرزمینی در کشـور مواجـه هسـتیم، 
محیـط  سـازمان  نظـر  بـه  بطوریکـه 
بـرای  باالیـی  اولویـت  زیسـت کشـور 

نـدارد. کشـوری  مسـئوالن 
بـه گفتـه وی، تنهـا در بخش هایـی از 
منابع محیط زیسـت فیزیکی و زیستی 
بـه دلیـل درآمـدزا بـودن، شـرکت های 
بـزرگ دولتـی و خصوصـی وارد شـدند 
و در رابطـه بـا آب هـای سـطحی جـاری 
اقـدام به سدسـازی کردند، بـدون اینکه 
پیامدهـای زیسـت محیطـی، اقتصادی 
پایین دسـت  در  را  آن  اجتماعـی  و 

بدرسـتی و دقـت سـنجیده شـود.

آب هـای  منابـع  وضعیـت  بـه  وی 
زیرزمینـی کشـور اشـاره کـرد و افـزود: 
در  کشـور  زیرزمینـی  آب هـای  منابـع 
مدیـران  طـرف  از  گذشـته  سـال های 
و  رهـا شـدند  بـه حـال خـود  دولتـی 
ایـن امـر موجب شـد تـا مردم با سـوء 
نظارتـی  و  از خـال مدیریتـی  اسـتفاده 
بـه برداشـت بی رویـه بـا حفـر چاه های 
غیرمجـاز بپردازنـد. بـه گونـه ای کـه در 
ارومیـه  دریاچـه  اطـراف  دشـت های 
و  مجـاز  چـاه  هـزار   6 از  بیـش  حفـر 
1۸ هـزار چـاه غیـر مجـاز بـرای توسـعه 
کشـاورزی و صنعـت منطقـه و سـاخت 
ده هـا سـد باعـث شـد کـه از سـال های 
میانـی دهـه 70 آب دریاچـه ارومیـه به 
تدریـج کـم شـده و بـه خشـکی کامـل 
اضافـه کـرد:  نزدیـک شود.شمسـی پور 
مسـئولیت خشـکی و کم آبی در کشـور 
بلکـه  نیسـت،  دولـت  عهـده  بـر  تنهـا 
بخـش بزرگـی بـر عهـده مـردم اسـت.

وضعیت تغییر اقلیم در کشور
مـن  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  شمسـی پور 
بـا ایـن مطلـب کـه کشـور بـا کاهـش 
بـارش مواجـه اسـت؛ مخالـف هسـتم، 
ادامـه داد: بررسـی پهنه بنـدی طوالنـی 

مـدت بارش های سـاالنه کشـور نشـان 
می دهـد ایـران در سـده ها و دهه هـای 
مختلـف بـا پدیـده خشکسـالی همـراه 
بـا ترسـالی مواجـه بوده اسـت. بطوری 
کـه مشـخصات آب و هـوا در مناطـق 
مختلـف همین تغییرات سـاالنه و بین 
را نشـان می دهـد. هرچنـد در  سـالی 
مناطـق خشـکی همچـون ایـران چنین 
نوسـاناتی شـدید و با فراوانی باال اتفاق 
می افتـد.وی در عیـن حال خاطرنشـان 
کـرد: خشکسـالی کـه در حـال حاضـر 
بـا آن مواجـه هسـتیم، بیشـتر از اینکـه 
باشـد،  هواشناسـی  خشکسـالی های 
از نـوع خشکسـالی های هیدرولوژیـک 
)آبی( و کشـاورزی یا اکولوژیک اسـت.

طبیعـی  جغرافیـای  گـروه  مدیـر 
عنـوان  می گوید:بـه  تهـران  دانشـگاه 
اوایـل  شـدید  خشکسـالی های  مثـال 
دوره  اواخـر  و  فتحلیشـاه(  )عهـد 
بـروز  باعـث  شـاه(  )احمـد  قاجاریـه 
مشـکالت زیـادی در تولیـد محصوالت 
کشـاورزی شـده و در سـال های 1296 
تـا 1298 موجـب شـد 10 میلیـون نفـر 
کشـته شـوند. پـس خشکسـالی ها در 
کشـور پدیده جدیـد نوظهوری نیسـت.

»تغییــرات اقلیمــی« نوســانات و ناهنجاری هایــی 
ــدت  ــاه م ــای کوت ــی در دوره ه ــور متوال ــه بط ــت ک اس
ــای  ــر و متغیره ــالی در عناص ــن س ــالی و بی درون س
جــوی رخ می دهــد کــه بــا مفاهیمــی همچــون 
ــی  ــواج گرمای ــالی ها« و »ام ــالی ها« و »ترس »خشکس

ــد. ــود را نشــان می ده ــرمایی« خ و س
وی تغییــر اقلیــم )Climate Change( را تغییــر 
الگوهــا و ســامانه ها در طوالنی مــدت دانســت؛ یعنــی 
هــر تغییــر مشــخص در الگوهــای مــورد انتظــار بــرای 
وضعیــت میانگیــن آب و هوایــی کــه در طوالنــی مــدت 
در یــک منطقــه خــاص یــا بــرای کل اقلیــم جهانــی رخ 
دهــد و ادامــه داد: کمینــه زمــان بــرای تعییــن رخــداد 
ــت  ــر گرف ــال در نظ ــوان ٣٠ س ــم را می ت ــر اقلی تغیی
کــه در آن الگوهــای فشــار، بــارش و ســامانه های 

ــود. ــد ب ــده خواهن ــی تعیین کنن هواشناس

موافقت با پیشنهاد تعطیلی یک 
ماهه مدارس در زمستان

دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش دربــاره 
طــرح تعطیلــی یــک ماهــه مــدارس در زمســتان، 
از  فقــط  زیســت  محیــط  ســازمان  افــزود:¬ 
زاویــه آلودگــی هــوا بــه مســئله نــگاه و پیشــنهاد 
ــدارس در  ــاس آن م ــه براس ــت ک ــرده اس ــه ک ــتانی را ارائ ــالت زمس تعطی
فصــل ســرما یــک مــاه تعطیــل و بــرای جبــران آن زمــان شــروع فعالیــت 

ــود. ــد ب ــر خواه ــاه زودت ــک م ــا ی آن ه
مهــدی نویــد ادهــم¬ گفــت: ¬در آمــوزش و پــرورش بــا کلیــات ایــن طــرح 
موافقیــم، امــا صرفــا از زاویــه آلودگــی هــوا بــه آن نــگاه نمی کنیــم و دالیــل 
مختلفــی داریــم، تقویــم آموزشــی موجــود کــه آغــاز ســال تحصیلــی را اول 

مهــر و پایــان آن را آخــر اردیبهشــت اعــالم کــرده اســت، مناســب نیســت.
ــوان  ــور می ت ــی در کش ــرایط اقلیم ــاوت ش ــه تف ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
تقویــم آموزشــی متنــوع طراحــی کــرد کــه عــالوه بــر حــل مشــکالت محیــط 

زیســتی از نظــر آموزشــی و تربیتــی نیــز بــرای مــا توجیــه پذیــر اســت.

جزو 1۰ کشور آلوده کننده هوای 
زمین هستیم

معــاون دفتــر زیســتگاه و امــور مناطــق ســازمان 
خشــک  گفــت:  زیســت  محیــط  حفاظــت 
بــه  می توانــد  تاالب هــا  و  دریاچه هــا  شــدن 
مهاجرت هــای دســته جمعی بیانجامــد کــه در 
ــعود  ــد بود.مس ــراه خواه ــی هم ــی و امنیت ــرات اجتماع ــا مخاط ــت ب نهای
ــت  ــر دخال ــرات خشکســالی کــه براث ــان اینکــه اث ــا بی ــرزاده کریمــی ب باق
انســان باشــد بســیار وســیع اســت، گفــت: ایــران از کشــورهای مقصــر در 
زمینــه خشکســالی اســت و متاســفانه جــزو 10 کشــور آلــوده کننــده هــوای 
ــک  ــی هســتیم و ی ــان جهان ــک جری ــع ی ــا تاب ــه م ــن هســتیم، البت زمی
ــف  ــه توق ــاره ب ــا اش ــم.او ب ــع داری ــب مناب ــرای تخری ــدازه ب عطــش بی ان
ــن توافق نامــه  ــا ای ــه دلیــل مخالفت هــای ترامــپ ب توافق نامــه پاریــس ب
گفــت: بخــش عمــده ای از مســائل در یــک جریــان جهانــی اســت کــه مــا 
ــم  ــامانی های اقلی ــث نابس ــان باع ــن جری ــم و ای ــرار گرفتی ــم در آن ق ه

شــده اســت.

خودروآلودگیآموزش

الزم بـه ذکـر اسـت که سـربطری از 18 کشـور جهان 
آلمـان،  اسـپانیا،  اتریـش،  کشـور های  جملـه  از 
انگلسـتان، ایتالیا، فرانسـه، هلند، دانمارک، تایلند و 
سـوئیس وارد ایران شـده اسـت.در بین کشـور های 
ذکـر شـده ترکیـه بـا صـادرات 1۷1 تـن سـربطری 
اولیـن و بزرگتریـن صادرکننـده ایـن کاال بـه ایران 
بـوده که در هشـت ماهه سـال جـاری درآمـد 6۲۴ 
هـزار و 18۷ دالر ارزی را نصیـب خـود کـرده اسـت.

از خــودروي  ســايپا 
ســاينا  الکتريکــي 
همــکاري  بــا  کــه 
خواجــه  دانشــگاه 
نصيرالديــن طوســي طراحــي شــده اســت، رو 

نمايــي کــرد.
ــي در  ــاينا الکتريک ــرح س ــي ط ــر اجراي مدي
معــاون  ســتاري  ســورنا  بازديــد  حاشــيه 
علمــي و فنــاوري رئيــس جمهــور از رونمايــي 
ــان  ــا بي ــي ســايپا، ب نخســتين خــودروي برق
اينکــه در جهــت اجــراي سياســت هــاي کلــي 
ســايپا، حفاظــت از محيــط زيســت و کاهــش 
ــي  ــد خودروي ــدد تولي ــوخت درص ــرف س مص
تمــام برقــي برآمــده ايــم، گفــت: ســاينا 
 SP100 و X200 ــرم ــت ف ــي)EV( در 2 پل برق

ــق  ــدل طب ــن 2 م ــه اي ــود ک ــي ش ــد م تولي
سياســت هــاي ســايپا در حــال تجهيــز شــدن 

ــي اســت. ــور برق ــاوري موت ــه فن ب
وي بــا تأکيــد بــر اينکــه قــدرت موتــور تمــام 
ايــن خــودرو حــدود 70 کيلــووات  برقــي 
اســت، افــزود: ســاينا بســته بــه نــوع باطــري 
انتخابــي ازجانــب مشــتري امــکان پيمايــش 
از 170 کيلومتــر تــا 210 کيلومتــر را خواهــد 
ــت شــارژ ســريع  ــن خــودرو قابلي داشــت. اي
ــدود 40  ــاينا ح ــه س ــادي را دارد ک ــارژ ع و ش
ــا شــارژ ســريع  ــا ب ــاز دارد ت ــان ني ــه زم دقيق
نيــروي خــود را بازيابــي کنــد، همچنيــن 
ــراي  ــودرو ب ــن خ ــادي اي ــارژ ع ــق ش از طري
دريافــت نيــروي کامــل خــود ســه ســاعت و 

ــت. ــد داش ــاز خواه ــان ني ــه زم 40 دقيق

ممنوعیت تردد 
کامیون های فرسوده 

تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
تهــران در جمــع خبرنــگاران گفتــه کــه  
متاســفانه پســماندها به صــورت اصولــی 
ــه  ــماندها در هم ــوند. پس ــت نمی ش مدیری
جــای دنیــا بــه عنــوان طــالی کثیــف، 
ســرمایه و فرصــت اقتصــادی شــناخته 
ــه  ــا ب ــا متاســفانه در کشــو م می شــوند ام
ــک  ــوان ی ــه عن ــماندها ب ــران پس ــژه ته وی
پیــدا کرده اند.بــه گفتــه  بــروز  معضــل 
کالنتــری ســرانه تولیــد پســماند در تهــران 
از ۸50 گــرم بــه 920 گــرم در پایــان ســال 
ــج  ــاده تر در پن ــارت س ــه عب ــید. ب 95 رس
ســال گذشــته روزانــه 900 تــن بــه پســماند 
ــا  ــای دنی ــه ج ــه شــد. در هم ــران اضاف ته
کاهــش پســماند مــد نظــر قــرار می گیــرد 
دور  مصــرف کــن  »جامعــه  مطمئنــا  و 

ــت. ــی نیس ــه خوب ــز« جامع بری
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــا بیــان اینکــه ســاماندهی ســایت  تهــران ب
و  پســماندها  ســایر  مدیریــت  آرادکــوه، 
اســتفاده از زبالــه ســوز در شــهر تهــران 
قــرار  بررســی  مــورد  جلســه  ایــن  در 
در  پســماند  تــن   3000 گرفت،اظهارکــرد: 
تهــران قابلیــت تبدیــل بــه انــرژی را دارد که 
در آینــده نزدیــک بعــد از انجــام مناقصه هــا 
ســرمایه گــذاری الزم در ایــن زمینــه صــورت 
ــرق از  ــا موضــوع تولیــد ب خواهــد گرفــت ت

ــود. ــام ش ــوه انج ــماند در آرادک پس
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف ــری در ادام کالنت
ــی  ــل عموم ــل و نق ــعه حم ــت توس اهمی
ــی در کاهــش  ــژه حمــل و نقــل ریل ــه وی ب
ــل  ــوا گســترش حم ــی ه ــک و آلودگ ترافی
هشــتگرد،  شــهرهای  در  ریلــی  نقــل  و 
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــد م ــس و پرن پردی

ــت. ــرار گرف ق
ــدود 650  ــه ح ــه روزان ــان اینک ــا بی وی ب
هــزار تــا 700 هــزار خــودرو وارد تهــران 
تــردد  بــرای کاهــش  می شــود گفــت: 
ــز  ــاره ای ج ــودرو چ ــاالی خ ــداد ب ــن تع ای
توســعه خطــوط ریلــی نداریــم. بــرای ایــن 
ــه ای  ــد تفاهم نام ــا عق ــد ب ــرار ش ــور ق منظ
و  تهــران  اســتانداری  راه،  وزارت  بیــن 
ــری  ــت پیگی ــا اولوی ــن کار ب شــهرداری، ای
شــود همچنیــن ســازمان برنامــه و بودجــه 
بایــد اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای ایــن 
کار را تخصیــص دهد.کالنتــری در پایــان 
اظهــار کــرد: کامیون هــای فرســوده و فاقــد 
ــاه  ــن م ــا 15 بهم ــل ت ــی حداق ــه فن معاین

ــد. ــران ندارن ــردد در ته ــازه ت اج

سوژه

رونمايی از خودروی برقی سايپا 
EV به نام ساينا

گزارش
پیام ما

پیام زیست
بعد از شکست نصف و نیمه طرح ایجاد وزارت میراث فرهنگی حاال نوبت به محیط 
زیست است که می خواهد صاحب وزارتخانه شود.درحالی برخی نمایندگان با طرح 
پیشنهادی تشکیل وزارتخانة محیط زیست موافق اند که برخی مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست، این طرح را به نفع سازمان و محیط زیست کشور نمی دانند و براین باورند 
که تشکیل وزارتخانه از قدرت نظارتی سازمان محیط زیست، خواهد کاست.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام میراث
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:ای

س
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هـر چنـد »کتیبـه خـارک« در طـول 
بی توجهـی  مـورد  گذشـته  سـال  ده 
قـرار گرفته اسـت، امـا اکنـون معاون 
میـراث  سـازمان  فرهنگـی  میـراث 
داده  قـول  گردشـگری  و  فرهنگـی 
اعـالم  بـرای بررسـی و  کارشناسـانی 
نظـر نهایـی مبنـی بـر تایید یـا رِد این 
کتیبـه بـه عنـوان »قدیمی ترین کتیبه 
خلیج فـارس« بـه خـارک برونـد. امـا 
قطعـا تاییـد بـا رد ایـن اظهـار نظـر 
کارشناسـانه  بررسـی های  نیازمنـد 

حسـن  محمـد  کـه  اقدامـی  اسـت، 
فرهنگـی  میـراث  معـاون  طالبیـان، 
صنایـع  میراث فرهنگـی،  سـازمان 
دسـتی و گردشـگری نیـز آن را تاییـد 
می کنـد.او بعـد از پرس وجـو درباره ی 
از اداره  وضعیـت کنونـی ایـن کتیبـه 
کل میـراث فرهنگـی اسـتان بوشـهر، 
ایسـنا می گویـد: جزیـره خـارک  بـه 
چنـد اثـر تاریخـی در سـطح منطقـه 
دارد کـه یـگان حفاظـت آن هـا را بـه 
ایـن  می کنـد.  سرکشـی  دائـم  طـور 

13۸6 کشـف  سـال  در  نیـز  کتیبـه 
شـد، چنـد مـاه بعـد افـراد افـراط گرا 
بخش هایـی از ایـن کتیبـه را تخریـب 
فرهنگـی  میـراث  اداره  می کننـد، 
اکنـون  و  فنـس می کشـد  را  آن  دور 
ماننـد دیگـر آثـارِ تاریخـی در جزیـره 
حفاظـت می شـود و هیـچ مشـکل و 
آسـیبی متوجـه آن نیسـت.وی ادامه 
می دهـد: قرار اسـت بار دیگـر گروهی 
بـرای بررسـی کتیبـه از نظـر محتـوا و 
قدمـت بـه جزیـره برونـد و از سـوی 
دیگـر کارشناسـانی کـه در سـال های 
گذشـته ایـن کتیبه را بررسـی کرده اند 
بایـد با تشـکیل کارگـروه بررسـی، ان 
کتیبـه بـه طور دقیق تر بررسـی شـود.

قـرار اسـت با تصمیم دولـت برخی دسـتگاه های اجرایی از 
جملـه شـهرداری ها در شناسـایی، معرفی و حفاظـت از آثار 

باسـتانی به سـازمان میراث فرهنگـی کمک کنند. 
ایـن سـازمان گردشـگری در حالـی متولـی اصلـی حـوزه 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـت کـه همـواره کمبـود 
بودجـه دغدغـه اصلی این سـازمان اسـت و آن طور که باید 
نمی توانـد از میـراث کهـن ایـران حفاظـت کنـد. همان طور 
کـه علی اصغـر مونسـان، رییس سـازمان میـراث فرهنگی 
کشـور می گویـد کـه »کشـور ما یک کشـور تاریخی اسـت 
و هـزاران بنـای تاریخی داریـم و اعتبارات سـازمان میراث 
آثـار تاریخـی  ایـن همـه  فرهنگـی به تنهایـی جوابگـوی 
خبرهـای  هـم  مونسـان  اظهـارات  ایـن  نیسـت.« گـواه 
گاه وبیگاهـی اسـت کـه از تخریـب آثـار تاریخی در کشـور 
می شـنویم. تخریب هایـی کـه بعضـًا به دلیل نبـود نگهبان 
و یـا مرمـت نکـردن یـک اثـر رخ می دهنـد، امـا انـگار 
قـرار نیسـت دیگـر در بـر همان پاشـنه سـابق بچرخـد. بر 
اسـاس آنچـه روز 19 آذر هیـات وزیـران  مبنی بر  اقدامات 
فرهنگی-اجتماعـی در کالن شـهرها تصویـب کردنـد، دیگر 
سـازمان میـراث فرهنگـی تنها دسـتگاه مسـوول در حوزه 
میـراث فرهنگی و گردشـگری نیسـت و برخی دسـتگاه و 

دسـتگاه هایی را ملـزم بـه انجام این امور با کمک سـازمان 
میـراث فرهنگـی کرد. 

 هفت دستگاه در زمینه میراث فرهنگی
در ایـن مصوبـه کـه 28 آذر از سـوی اسـحاق جهانگیـری، 
معـاون اول رییـس جمهـور ابالغ شـده، سـازمان تبلیغـات 
اسـالمی، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، وزارت کشـور 
)سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور(، بنیاد حفظ 
آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس، سـازمان اوقـاف و 
امـور خیریـه، سـازمان های مردم نهـاد مرتبـط بـا موضوع و 
شـهرداری تهران بایـد در زمینه تدوین و ابالغ دسـتورالعمل 
مشـارکت شـوراهای اسـالمی شـهر و شـهرداری ها در حوزه 
شناسـایی، معرفی و ترویج میراث معنوی شـهرهای کشور 
بـا محورهـای مفاهیم و تعاریف میراث معنـوی، معیارهای 
شـناخت میـراث معنـوی و فرآینـد شناسـایی و معرفـی 
میـراث معنـوی با سـازمان میراث فرهنگی همـکاری کنند. 
همچنیـن این دسـتگاه ها بایـد در تدوین الگوی مشـارکت 
و تقسـیم کار بیـن دسـتگاه ها در معرفـی و ترویـج میراث 

معنـوی شـهرها همکاری الزم را داشـته باشـند. 

 شش دستگاه در زمینه گردشگری
ارائـه  و  تدویـن  تأکیـد شـده  ایـن مصوبـه  دوم  بنـد  در 
شـهری  گردشـگری  ارتقـای  و  سـاماندهی  آیین نامـه 
بـرای تصویـب هیـات وزیـران به منظـور تقویـت گونه هـای 
مختلـف گردشـگری در شـهرها از طریـق تقسـیم کار بیـن 
دسـتگاه های دولتـی، عمومـی و خصوصـی مرتبـط بـا امر 

گردشـگری، تدقیـق نقـش شـهرداری ها در ارتقـای صنعت 
گردشـگری داخلـی و خارجی به ویژه از الـف، طریق احداث 
یـا برنامه ریـزی برای احـداث فضاهای مقیـاس فراملی در 
کالن شـهرها کـه واجـد ارزش هـای هنری و معمـاری فاخر 
باشـند، ب، سـاماندهی مبادی ورودی شـهرها و پایانه های 
مسـافربری، پ، فراهـم کـردن امـکان اقامـت ارزان قیمـت 
بـرای گردشـگران کم درآمـد و ایجـاد تسـهیالت الزم بـرای 
آن ها و ت، تسـهیل سـاخت هتل و اقامتگاه و تأسیسـات 
گردشـگری شـهرها بـا امکانـات بهداشـتی مناسـب بـرای 
گردشـگران بـا همکاری سـازمان میـراث فرهنگی بـا وزارت 
راه،  وزارت  دهیاری هـا(،  و  شـهرداری ها  )سـازمان  کشـور 
وزارت ارشـاد، نیـروی انتظامـی، شـورای عالـی اسـتان ها و 

تشـکل های غیردولتـی مرتبـط صـورت گیـرد.

مسجد جامع 900 ساله گلپایگان 
ترک خورد 

استقرارگاه گشتاسپی قربانی 
جاده سازی شد

پژوهشگاه میراث فرهنگی: بخش زیادی از این 
استقرارگاه به زیر جاده رفت

بـا دو بانـده کـردن بزرگـراه جنـوب کشـور که از باشـت و گچسـاران مـی گذرد 
قسـمت بزرگـی از اسـتقرارگاه گشتاسـپی که مملو از سـفال بـود از میان رفت 

و زیـر جـاده جدید قـرار گرفت.
محمـد تقـی عطایـی سرپرسـت هیات باسـتان شناسـی روز گذشـته  با اعـالم این 
خبـر گفـت :در اواخـر دهـۀ هشـتاد خورشـیدی تعـداد 39 ِگل نبشـته بـه خط میخی 

عیالمـی در حیـن شـخم زمیـن در اسـتقرار گاه گشتاسـپی به دسـت آمد.
او افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشـخص شـد این تعداد گل نبشته از استقرارگاه 
گشتاسـپی یافت شـده که  پس از آن در سـه مرحله از این اسـتقرارگاه بازدید شـده 
و بررسـی بیشـتری بـه عمـل آمـد و پس از انتشـار اخبار کشـف این گل نبشـته ها، 
هیاتی از سـوی پژوهشـکدۀ باستان شناسـی مأمور گمانه زنی در این اسـتقرارگاه شد.

وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس گـزارش موجـود، در تمـام گمانه ها الیـۀ درجا 
و دسـت نخـورده وجـود نداشـت اظهـار داشـت : امـا چند قطعـه سـفال عیالمی از 
بسـترهای دسـت چندم یافت شـد. عطایی گفت :در سـال 1388 و طی بررسـی 
فراگیر شهرسـتان گچسـاران )در آن زمان شهرسـتان باشـت جزء شهرسـتان 
گچسـاران بـود(، ایـن محوطـه بـه طـور دقیق بررسـی شـد و عالوه بر کشـف 
قطعـات سـفال هـای عیالمـی، قطعه کوچکی از یک گل نبشـته نیز یافت شـد. 
او تصریـح کـرد :بـا ایـن کشـف اهمیـت ایـن جایـگاه بـه عنـوان منشـاء گل 
نبشـته هـای مکشـوفه بیـش از پیـش مـورد توجـه قـرار گرفت. این باسـتان 
شـناس بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال هـای اخیـر موضـوع دو بانـده کـردن بزرگراه 
جنـوب کشـور کـه از باشـت و گچسـاران می گذشـت مطـرح شـد گفت : با تسـطیح 
زمین و زیر سـازی راه، قسـمت بزرگی از اسـتقرارگاه گشتاسـپی از میان رفت و زیر 

جـاده جدید قـرار گرفت.

میراث فرهنگی دیگر تنها نیست
بر اساس ابالغیه هیات وزیران، ٩ دستگاه اجرایی باید در حوزه میراث 

فرهنگی و گردشگری به سازمان میراث فرهنگی کمک کنند

حساب ویژه روی شهرداری ها
هیــات  مصوبــه  از  کــه  همان طــور 
وزیــران مشــخص اســت، بــرای کمــک 
بــه ســازمان میــراث فرهنگــی حســاب 
ویــژه ای روی شــهرداری ها شــده اســت 
چــرا کــه بــه گفتــه مونســان، رییــس 
ــور و  ــا حض ــی، ب ــراث فرهنگ ــازمان می س
تاریخــی  آثــار  شــهرداری ها  مشــارکت 
شــهری  فضــای  کــه  می شــود  مرمــت 
مرمــت  چراکــه  داد  خواهــد  تغییــر  را 
ــت  ــه هوی ــهر و ب ــی ش ــه زیبای ــار ب ــن آث ای

خواهــد کــرد. شــهر ها کمــک 

نرخ عوارض خروج کم 
می شود

معــاون رییــس جمهــور از احتمــال 
کاهــش نــرخ »عــوارض خــروج از 
ــی  ــغ قبل ــه مبل ــبت ب ــور« نس کش
تعییــن  تومــان  هــزار   220 کــه 
شــده بــود، خبــر داد و گفــت: افزایــش تصاعــدی کــه بــرای 
ــد  ــود حــذف خواه ــه شــده ب ــت ســفر درنظــر گرفت ــر نوب ه
ــروج از  ــوارض خ ــغ ع ــت: مبل ــان گف ــد.علی اصغر مونس ش
ــت مشــخص شــده و درحــال  کشــور در الیحــه بودجــه دول
بررســی در مجلــس اســت، مــا هــم صحبت هــای مختلفــی 
ــم  ــم ببینی ــه منتظری ــد آن شــنیده ایم ک ــرخ جدی ــاره ن را درب
مجلــس محتــرم در نهایــت، چــه عــددی را تصویــب می کنــد.

اعطای نشان »حالل«
به هتل ها و رستوران ها

ــران  ــک ای ــن ارگانی ــس انجم ریی
از انعقــاد قــرارداد بــا موسســه 
ــت:  ــر داد و گف ــی حــالل خب جهان
از ایــن پــس هتــل هــا و رســتوران هــای متقاضــی مــی 
تواننــد بــرای عرضــه غــذای ســالم، برنــد »حــالل« دریافت 
کننــد. »ســیدرضا نورانــی« افــزود: انجمــن ارگانیــک ایــران 
بــا موسســه جهانــی حــالل بــرای حفــظ ســالمت جامعــه 
و محیــط زیســت تفاهمنامــه همــکاری دارد تــا بــه ایــن 
ترتیــب مخاطــرات غذایــی مــردم در رســتوران هــا و هتــل 

هــا کاهــش یابــد.

گردشگریخبر

»بـا تدویِن منشـور عکاسـی و فیلمبـرداری از اشـیای فرهنگی 
ـ تاریخـی موزه هـا؛ اجـرای ایـن منشـور بـر عهـده ی مدیـران 
میـراث  کل هـای  اداره  توسـط  بایـد  نظـارت  و  موزه هاسـت 

فرهنگـی هـر اسـتان انجـام شـود.«
 روابـط عمومـی معاونـت میـراث فرهنگی، به نقـل از محمدرضا 
کارگـر، مدیـر اداره کل موزه هـا و امـوال منقـول تاریخـی اعـالم 
ـ  فرهنگـی  اشـیاء  از  فیلمبـرداری  و  کـرد، »منشـور عکاسـی 

تاریخـی موزه هـا تدویـن شـد«.
کارگـر بیـان کـرد: بـا توجه بـه اینکه اشـیاء فرهنگـیـ  تاریخی به 
عنـوان مواریـث فرهنگـی و همچون شناسـنامه هویـت تاریخی و 
ملـی یـک ملـت بـوده و متعلق بـه آحاد مردم یک کشـور اسـت، 
از همیـن رو، بـه منظـور حفاظت و حراسـت علمـی از این نفایس 
هنری و اسـناد، مدارک و اشـیای علمی و فرهنگی منشور عکاسی 
و فیلمبرداری از اشـیاء فرهنگی ـ تاریخی در موزه ها تدوین شـد.

هــر چنــد »کتیبــه خــارک« در طــول ده ســال گذشــته مــورد 
ــراث  ــاون می ــون مع ــا اکن ــه اســت، ام ــرار گرفت ــی ق بی توجه
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری قــول داده 
ــر  ــی ب ــی مبن ــالم نظــر نهای ــرای بررســی و اع کارشناســانی ب
ــه  ــن کتیب ــوان »قدیمی تری ــه عن ــه ب ــن کتیب ــا رِد ای ــد ی تایی
خلیج فــارس« بــه خــارک برونــد. اســالمی بــه عنــوان کســی 
ــه را دیــده و مســئوالن را  ــار ایــن کتیب ــرای نخســتین ب کــه ب
در جریــان وجــود آن قــرار داده اســت، اخریــن روز از مهرمــاه 
امســال بــه ایســنا اعــالم کــرده بــود؛ »در ابتــدای ایــن کشــف 
ــه از  ــن کتیب ــورد ای ــار نظــر در م ــن اظه ــم و تاریخــی اولی مه
ســوی دکتــر علی اکبــر ســرفراز مطــرح شــد؛ »کشــف کتیبــه 
خــارک خواســت خداونــد بــود تــا کســی ادعــای جعلــی بــودن 
خلیــج فــارس را نکنــد )مرکــز مطالعــات خلیــج فــارس 592(، 
پــس از آن رســول بشــاش، کارشــناس خطــوط و زبان هــای 
ــت  ــه، اصال ــن کتیب ــه روی ای ــی های اولی ــا بررس ــتانی، ب باس
خــط و زبــان آن را تاییــد کــرد.« امــا قطعــا تاییــد بــا رد ایــن 
اظهــار نظــر نیازمنــد بررســی های کارشناســانه اســت، اقدامــی 
کــه محمــد حســن طالبیــان، معــاون میــراث فرهنگــی 
ــز  ــع دســتی و گردشــگری نی ــی، صنای ســازمان میراث فرهنگ

ــد. ــد می کن آن را تایی
ــه  ــن کتیب ــی ای ــت کنون ــاره ی وضعی ــد از پرس وجــو درب او بع
از اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بوشــهر، بــه ایســنا 
می گویــد: جزیــره خــارک چنــد اثــر تاریخــی در ســطح 
ــم  ــور دائ ــه ط ــا را ب ــت آن ه ــگان حفاظ ــه ی ــه دارد ک منطق
ــف  ــال 13۸6 کش ــز در س ــه نی ــن کتیب ــد. ای ــی می کن سرکش

ــی از ایــن  ــراط گــرا بخش های ــراد اف ــاه بعــد اف ــد م شــد، چن
ــی دور آن  ــراث فرهنگ ــد، اداره می ــب می کنن ــه را تخری کتیب
ــی در  ــارِ تاریخ ــر آث ــد دیگ ــون مانن ــد و اکن ــس می کش را فن
جزیــره حفاظــت می شــود و هیــچ مشــکل و آســیبی متوجــه 

ــت. آن نیس
وی در ادامــه بــر این نکتــه تاکیــد می کنــد کــه دربــاره ی 
آیــا  دارد کــه  وجــود  فرضیــه  دو  ایــن کتیبــه،  قدمــت 
دربــاره ی  موجــود  قدیمی تریــن کتیبــه ی  را  آن  می تــوان 
ــرار  ــد: ق ــه می ده ــر و ادام ــا خی ــت ی ــارس« دانس »خلیج ف
اســت بــار دیگــر گروهــی بــرای بررســی کتیبــه از نظــر محتــوا 
ــانی  ــر کارشناس ــد و از ســوی دیگ ــره برون ــه جزی ــت ب و قدم
ــد  ــی کرده ان ــه را بررس ــن کتیب ــته ای ــال های گذش ــه در س ک
بایــد بــا تشــکیل کارگــروه بررســی، ان کتیبــه بــه طــور دقیق تر 
بررســی شــود. بعــد از آســیب وارد شــدن بــه کتیبــه، مســئوالن 
وقــت میــراث فرهنگــی قول هایــی بــرای حفاظــت بهتــِر 
ایــن اثــر دادنــد، حتــی اواخــر خــرداد 13۸7 حســن فاضلــی 
نشــلی، رییــس وقــت پژوهشــکده ی باستان شناســی ســازمان 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری بعــد از دیــدن و بررســی 
کتیبــه بــه ایســنا اعــالم کــرد: بــرای تشــخیص میــزان آســیب 
ــزری  ــد روی آن اســکن لی ــه ی خــارک بای ــه کتیب واردشــده ب
انجــام شــود. چنــد خــط و خــش روی کتیبــه ایجــاد شــده اند 
و بــرای تشــخیص دقیــق میــزان آســیب واردشــده بــه کتیبــه 
ــال،  ــن ح ــا ای ــود. ب ــام ش ــزری انج ــد روی آن اســکن لی بای
محتــوای کتیبــه از میــان نرفتــه اســت و آن را می تــوان خوانــد.

عکاسی و فیلم برداری از اشیای موزه ای ضابطه مند شد
عکس برداری حرفه ای باید با اخذ مجوز باشد

بررسی کتیبه خارک یک دهه پس از کشف
این کتیبه از مهر سال 8٦ کشف شده 

کباب بناب یکی از برندهای برتر استان در رویداد تبریز ٢٠١8
معاون مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، گفت: یکی از رویدادهای مهم تبریز 

201۸ کباب بناب به عنوان یکی از برندهای برتر استان است.

گزارش
پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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 معـاون اجتماعـی انتظامـی اسـتان ایـالم 
گفـت: 7۸ درصـد پرونـده هـای تشـکیل 
انتظامـی  ای  مشـاوره  مراکـز  در  شـده 
قضایـی  چرخـه  بـه  ورود  از  قبـل  اسـتان 

فـرزاد  و فصـل مـی شوند.سـرهنگ  حـل 
و  مشـاوره  :مرکـز  داشـت  اظهـار  یاسـمی 
اسـتان  در  هـا  اجتماعـی کالنتـری  دوایـر 
ایـالم بـه منظـور کاهش بار قضایـی پرونده 

هـا و افزایـش تعامـل مـردم بـا پلیـس در 
راسـتای پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی 
در سـطح جامعـه اقـدام بـه ارائـه خدمـات 
مشـاوره خانـواده، روانشـناختی ، تحصیلی 
، ازدواج  می کنـد. وی افـزود: در 9 ماهـه 
سـال جـاری از تعـداد ۴ هـزار و ۸77 نفـر 
مراجعـه کننده بـه دوایر اجتماعـی کالنتری 
های سـطح اسـتان کـه مشـکالت مختلفی 
از جملـه خانوادگی، تصادف و...داشـته اند.

 ۷۸ درصد پرونده ها در مراکز 
مشاوره ایالم حل و فصل می شود

8۰۰ هزار خانوار درآمدی کمتر از مستمری بگیران دارند
  معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور 
۸00 هزار خانوار درآمدی کمتر از حداقل مستمری بگیران نهادهای حمایتی دارند.

وی با تأکید براینکه مشکالت اقتصادی نباید کنار گذاشته شوند افزود: سیاست 
اقتصادی دولت به نفع فقرا و اقشار ضعیف جامعه است.

چالش بی سوادی در شوش 

1۷ هزار بی سواد در شهرستان شوش وجود دارد

بــی ســوادی در شــوش ریشــه کــن 
نشــده و مســئوالن همچنــان طفــره مــی 
رونــد و هــر ســازمانی مــی گویــد مابــه 
ــکل  ــن مش ــل ای ــه ح ــادر ب ــی ق تنهای

نیســتیم.
 17 هــزار بــی ســواد در شهرســتان 
شــوش وجــود دارد. از میــان ایــن رقــم، 
ــه قشــر  ــوط ب ــی ســواد مرب ــزار ب 12 ه
زنــان اســت. البتــه برخــی منابــع غیــر 
رســمی از آمــاری بیــش از 17 هــزار نفــر 
بــی ســواد در شهرســتان شــوش خبــر 
ــه  ــای مربوط ــازمان ه ــد. س ــی دهن م
ــی ســوادی مرتــب  ــع ب در خصــوص رف
و  ریــزی همگانــی  برنامــه  لــزوم  از 
ــد  ــی گوین ــازمانی م ــن س ــکاری بی هم
امــا تــا کنــون ایــن اظهــارات جامــه عمل 

ــده اســت. ــه خــود ندی ب
ــبت  ــوش نس ــه ش ــام جمع ــرا ام  اخی
بــه تعــداد بــاالی بــی ســوادان شــوش 

هشــدار داد و گفــت: 17هــزار بــی ســواد 
ایــن  در شــوش و شــاوور در شــان 

ــت. ــتان نیس شهرس
امــام  والمســلمین  االســالم  حجــت 
افــزود: مســئوالن مربوطــه بایــد تــالش 
مضاعفــی در ریشــه کــن کــردن بــی 

ــند. ــته باش ــوادی داش س
ــداران،  ــژه بخش ــه وی ــئوالن ب وی از مس
ــان،  ــت ودرم ــاورزی، بهداش ــاد کش جه
بهزیســتی، کمیتــه امــداد و دهیــاران 
ــتاییان  ــژه روس ــه وی ــردم ب ــا م ــه ب ک
ارتبــاط دارنــد، خواســت در ایــن زمینــه 
کمــک و افــراد بــی ســواد و کــم ســواد را 
شناســایی کننــد تــا ایــن معضــل ریشــه 

کــن شــود.

زنگ خطر
عدنــان غــزی سرپرســت فرمانــداری 
ایــن شهرســتان نیــز بــا اشــاره بــه 
اهمیــت موضــوع آمــوزش و پــرورش و 
ــن  ــت ای ــت: در اهمی ــوزی گف ســواد آم
ــه ای  امــر، همیــن بــس کــه اولیــن آی
ــا  ــازل شــد ب کــه برپیامبراکــرم )ص( ن

ــز  ــم نی ــرآن کری ــوده و در ق ــدن ب خوان
ــم و  ــر فراگیــری عل ــادی ب تاکیــدات زی

ــت. ــده اس ــش ش دان
غــزی بــه زنــگ خطــر آمــار بــی ســوادی 
زنــان در شهرســتان شــوش اشــاره کــرد 
و گفــت:  ســواد بانــوان بایــد مــورد توجه 

تمامــی دســتگاه هــا قــرار گیــرد.
وی از آمــوزش و پــرورش و نهضــت 
ــه  ــا ارائ ــا ب ــت ت ــوزی خواس ــواد آم س
راهکارهــای تشــویقی نســبت بــه ســواد 
دار کــردن افــراد بــی ســواد جامعــه 

اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت 
ــا  ــتگاه ه ــی دس ــت: تمام ــوش گف ش
بایــد ضمــن شناســایی افــراد بــی ســواد 
مجموعــه خــود نســبت بــه فراهــم کردن 
زمینــه آمــوزش و یادگیــری ایــن افــراد 

ــد. ــام دهن ــدی انج ــالش ج ت
وی گفــت: اگــر بخواهیــم موجبــات 
توســعه و پیشــرفت کشــور را فراهــم 
کنیــم در اولویــت نخســت بایــد بــه 
موضــوع آمــوزش و پــرورش کشــور 

توجــه ویــژه صــورت گیــرد.
غــزی بــر شناســایی افــراد بــی ســواد بــا 
ــوراهای  ــتی، ش ــکاری ادارات بهزیس هم
ــت  ــز بهداش ــن مرک ــالمی و همچنی اس
شهرســتان شــوش در راستای ســواد دار 

کــردن ایــن افــراد تاکیــد کردنــد.

مردم باید بخواهند
امــا حــل موضــوع گویــا بــه این ســادگی 
ــن  ــل ای ــرای ح ــداران ب ــت. بخش نیس
مســئله هزینــه ای در نظــر نگرفتنــد. 
بخشــدار مرکــزی شهرســتان شــوش در 
ــا  ایــن خصــوص گفــت: مســئله تنهــا ب

ــل حــل اســت. فرهنــگ ســازی قاب
علــی سرپرســت افــزود: مــا تنهــا کاری 
کــه مــی توانیــم بکنیــم بــرای شــوراهای 
روســتاها و دهیــاران جلســات توجیهــی 
ــازی  ــگ س ــد روی فرهن ــم. بای بگذاری
ــد  ــی توان ــری نم ــرد و روش دیگ کار ک
ــد  ــان بای ــردم خودش ــد. م ــاز باش کارس
هوشــیار شــوند و بــه اهمیــت تحصیــل 

پــی ببرنــد.

ما تنها نمی توانیم
عبداالمیــر خنیفــر، رئیــس آمــوزش 
ــاره  ــن ب ــز در ای ــوش نی ــرورش ش و پ

توضیــح داد: حــل مســئله بــی ســوادی 
در شــوش نیــاز بــه همت جمعــی دارد و 
آمــوزش و پــرورش بــه تنهایــی توانایــی 

ــدارد. ــکلی را ن ــن مش ــل چنی ح
ــد طــی  ــاداور شــد: بای ــن ی وی همچنی
ــی از ســوی ســازمان  مشــارکتی همگان
هــای مختلــف و تخصیــص بودجــه ای 
خــاص بــرای ایــن موضــوع وارد برنامــه 
ریــزی دقیــق و مــدون بــرای حــل ایــن 

مشــکل بشــویم.
رئیــس آمــوزش و پــرورش شــوش در 
ایــن بــاره همچنیــن گفــت: بخشــداران 
و  هماهنگــی  بــا  شــاوور  و  شــوش 
کمــک  بــا  و  اعتبــارات  تخصیــص 
ــی  ــراد ب ــایی اف ــرای شناس ــاران ب دهی
ــد  ســواد و تعییــن جلســات مــی توانن
ــه  ــن زمین ــری در ای ــیار موث ــش بس نق

ــد. ــا کنن ایف
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نبــود برنامــه 
ای مــدون بــرای شناســایی بی ســوادان 
و اتخــاذ برنامــه بــرای رفــع این مشــکل 
بــدون شــک تبعــات اجتماعــی بــه 
ــون  ــر مســئوالن اکن ــه اگ ــراه دارد ک هم
هزینــه نکننــد بعدهــا مجبورنــد هزینــه 

هــا را جــای دیگــر خــرج کننــد.

تهخبر
نک

ــود  ــوش وج ــتان ش ــواد در شهرس ــی س ــزار ب 1۷ ه
بــی ســواد  1۲ هــزار  ایــن رقــم،  از میــان  دارد. 
ــع  ــه برخــی مناب ــان اســت. البت ــه قشــر زن ــوط ب مرب
ــی  ــر ب ــزار نف ــش از 1۷ ه ــاری بی ــمی از آم ــر رس غی
ــا  ــد. ، ب ــر مــی دهن ســواد در شهرســتان شــوش خب
ــتان  ــوادی در شهرس ــی س ــئله ب ــالها از مس ــه س اینک
ــزوم  ــوز از ل ــئوالن هن ــا مس ــذرد ام ــی گ ــوش م ش
تشــکیل جلســات بــرای حــل آن ســخن مــی گوینــد. 
ــش  ــه افزای ــوادی رو ب ــم س ــوادی و ک ــی س ــار ب آم
ــل آن  ــرای ح ــی ب ــه وفاق ــان ب ــئوالن همچن و مس
ــه  نرســیدند.. آمــار بــی ســوادی و کــم ســوادی رو ب
ــرای  ــی ب ــه وفاق ــان ب ــئوالن همچن ــش و مس افزای

ــیدند. ــل آن نرس ح

 ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد : مراجعــه کننــدگان پس 
ــان  ــی کارشناس ــی و تخصص ــات علم ــت خدم از دریاف
ــادل ۷8  ــر مع ــداد ۳8۵۰ نف ــر تع ــتقر در آن دوای مس

ــد. ــه ســازش رســیده ان درصــد ب
ــالم   معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان ای
یــادآور شــد: در ایــن 9 مــاه تعــداد 198۵ نفــر بــا مراجعه 
ــکالت  ــع مش ــتای رف ــش در راس ــاوره آرام ــز مش ــه مرک ب

خــود از خدمــات رایــگان مرکــز بهــره منــد شــده انــد.

معــاون توســعه و فنــاوری ســازمان 
میانگیــن  گفــت:  صداوســیما 
پخــش دیجیتــال در خراســان شــمالی ۸۸ 

درصد است.
و  تصمیمــات  اینکــه  بابیــان  علیــدادی 
طرح هــای کشــوری بــدون حضــور رســانه ها، 
ــًا  ــزود: قطع ــود، اف ــد ب ــش نخواه نتیجه بخ
رســانه می توانــد در زمینه هــای مختلــف 
ــده  ــز تقویت کنن ــت نی ــیر دول ــی در مس حت

و یــا تضعیف کننــده باشــد.
شهرســازی  و  راه  امــالک  مدیــر 
خوزســتان گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه شــهرداری اهــواز طــرح کمربنــد ســبز 
ایــن شــهر را ارائــه نــداده و در کارگــروه هــای 
ذیربــط بــه تصویــب نرســیده توســط مقــام 

قضایی متوقف شد.
رییــس کمیســیون برنامــه، بودجــه 
و مالــی شــورای شــهر همــدان بــر 
و فرهنگــی  اقتصــادی  پیوســت  تقویــت 

طرح جامع شهر همدان تاکید کرد.
ــت  ــر تقوی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــین قراباغ حس
پیوســت اقتصــادی و فرهنگــی بــرای طــرح 
ــا توجــه  جامــع شــهر همــدان، ادامــه داد: ب
ــکان  ــه شــهروندان، در صــورت ام ــه دغدغ ب
جامــع  طــرح  نهایــی  تصویــب  از  قبــل 
وضعیــت  از  شبیه ســازی  بایــد  شــهر، 
طــرح پیشــنهادی داشــته باشــیم تــا در 
ــم  ــرار گیری ــان خواســته های مدنظــر ق جری
ــه حداقــل  ــده ب ــا اشــتباهات 10 ســال آین ت

ــد. برس
ــرورش  ــوزش  و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــواده  ــارات خان ــه انتظ ــاره ب ــا اش ب
هــا از ایــن نهــاد آموزشــی گفــت: آمــوزش و 
روبــرو  منابــع  محدودیــت  بــا  پــرورش 

است.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد از 
پذیــرش 105 زن و دختــر خشــونت 
ــاری در  ــال ج ــه اول س ــی 6 ماه ــده ط دی

خانه امن بهزیستی استان یزد خبر داد.
 جلیــل عفتــی اظهــار داشــت: ســال گذشــته 
225 نفــر و در ســال جــاری 105 نفــر از زنــان 
ــز   ــن مرک ــده در ای ــونت دی ــران خش و دخت

پذیــرش شــده انــد.
معــاون خدمات شــهری شــهرداری 
ــه در شــهر  ــد زبال ــه تولی ــان ب زنج
ــر شــهروند  ــت: ه ــرد و گف زنجــان اشــاره ک
زنجانــی روزانــه 750 تــا ۸00 گــرم زبالــه 
ــهری  ــات ش ــاون خدم ــد. مع ــد می کن تولی
شــهرداری زنجــان بــه دفــع زباله هــا در 
زنجــان اشــاره کــرد و افــزود: روزانــه بیــش 
تولیــد  زنجــان  در  زبالــه  تــن   350 از 
ــرای  ــوان ب ــا می ت ــن زباله ه می شــود و از ای

تولید کود و بیوانرژی استفاده کرد.

گزیده ها

افزایش تولید اتان در پاالیشگاه 
ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

ــر روی  ــی ب ــرات اساس ــات تعمی ــان عملی ــا پای ب
خــط دریافــت گاز فــاز 16 پاالیشــگاه ششــم 
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی و بهینــه ســازی 
ایــن  در  تولیــدی  اتــان  میــزان  فراینــدی، 
پاالیشــگاه افزایــش یافت.شــهاب چهارلنــگ سرپرســت بهــره بــرداری 
ــا شــروع دریافــت  پاالیشــگاه ششــم مجتمــع گاز پــارس جنوبــی گفــت: ب
خــوراک فــاز 16 از ســکوهای دریایــی و همچنیــن انجــام اقدامــات اصالحــی 
ــه  ــراه بهین ــه هم ــف دوم گازی ب ــپندر ردی ــکالت توربواکس ــع مش ــرای رف ب
ســازی بــرج هــای متــان زدا و ســایر پارامترهــای فرآینــدی ، میــزان اتــان 

ــت. ــش یاف ــد افزای ــزان 66 درص ــه می ــگاه ب ــن پاالیش ــدی ای تولی
سرپرســت بهــره بــرداری پاالیشــگاه تصریــح کــرد: بــا برنامــه ریــزی دقیــق 
و منظــم عملیــات رفــع مشــکالت توربــو اکســپندر ردیــف دوم گازی، 
ــی  ــط دریای ــوراک از خ ــت خ ــدازی و دریاف ــت راه ان ــتین گام در جه نخس

ــاز 16 اســت. ف

۵1 مصدوم در  زلزله ۵.1 ریشتری 
سرپل ذهاب

 مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری کرمانشــاه 
ــتری  ــه 5.1 ریش ــان زلزل ــداد مصدوم ــت: تع گف
شــب گذشــته در ســرپل ذهاب بــه 51 نفــر رســید.
 رضــا محمودیــان بــا اشــاره بــه زلزلــه هــای 
اخیــر اظهــار داشــت: به دنبــال زلزلــه 5.1 ریشــتری شــب گذشــته در 
ســرپل ذهاب 51 نفــر مصــدوم شــده کــه 48 نفــر آن هــا مــداوا و بــا تــالش 

ــدند. ــص ش ــد هللا مرخ ــه حم ــی ، ب ــز درمان ــکی مراک کادر پزش
 مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری کرمانشــاه اطرنشــان کــرد: 3 
مصــدوم دیگــر حادثــه دچــار شکســتگی پــا شــده و بــه بیمارســتان 

طالقانــی کرمانشــاه منتقــل شــدند.
ــدرت 5.1 ریشــتر در عمــق  ــه ق ــه ای ب   ســاعت 18:52 شــب گذشــته زلزل
ــتان های  ــتر شهرس ــرپل ذهاب رخ داد و در بیش ــن در س ــری زمی 8 کیلومت
اســتان کرمانشــاه نیــز احســاس شــد، خوشــبختانه تــا کنــون ایــن زلزلــه ی 

5.1 رشــتری خســارت جانــی بــه همــراه نداشــته اســت.

گیالنکرمانشاهبوشهر
بازرســی  مدیــرکل   
گیــالن  اســتان 
گفــت: امســال ۸۸ 
نفــر از مدیــران کل، 
شــهرداران، اعضــای شــورای شــهر و روســتا و 
کارکنــان در اســتان گیــالن بــه مراجــع قضایــی 
معرفــی شــدند. ســیف هللا مســرور در جلســه 
گیــالن  اســتان  قضایــی  شــورای  دوره ای 
اظهــار داشــت: از ابتــدای امســال تاکنــون 
ــوی  ــی از س ــتورالعمل ابالغ ــاس دس ــر اس ب
ســازمان بازرســی کل کشــور، 43 بازرســی 
ــی  ــتور کار بازرس ــه ای در دس ــتمر و برنام مس
کل اســتان قــرار گرفتــه اســت. مدیــرکل 
بازرســی اســتان گیــالن بــا اشــاره بــه اینکه در 
حــال حاضــر 33 برنامــه بازرســی در اســتان 

ــرد:  ــالن اجــرا شــده اســت خاطرنشــان ک گی
ادامــه بازرســی های مذکــور تــا پایــان امســال 
در سراســر اســتان گیــالن اجرایــی می شــود. 
ــر اینکــه امســال هــزار و  ــا تاکیــد ب مســرور ب
ــه  ــه ب ــات واصل ــکایات و اعالم ــره ش 159 فق
بازرســی کل اســتان گیــالن ارســال شــده 
ــری  ــیدگی و پیگی ــرد: رس ــح ک ــت تصری اس
ــه اداره کل  ــه ب ــات واصل ــه شــکایات و اعالم ب
دنبــال  ویــژه  به طــور  اســتان  بازرســی 
می شــود. مدیــرکل ســازمان بازرســی اســتان 
ــکایات و  ــداد ش ــن تع ــرد: ای ــان ک ــالن بی گی
اعالمــات از طــرق و مبــادی مختلفــی از جملــه 
ســامانه ثبــت شــکایات، تلفــن گویــای 136، 
مکاتبــات پســتی و حضــوری از ســوی مــردم 

ــت. ــده اس ــل  ش ــال و واص ارس

88 نفر از مدیران استان گیالن 
به مراجع قضایی معرفی شدند

ایران ویچ
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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

احضاریه
اینکـه  بـه  نظـر 
محبوبـه  خانـم 
در  جـواد  فرزنـد  سـفیدگرزاده 
960962شـعبه  پرونـده  کالسـه 
شهرسـتان  دادیـاری  سـوم 

ایجـاد  اتهام هـای  بـه  جیرفـت 
،توهیـن  تلفنـی  مزاحمـت 
موضـوع  وتخریـب  ،تهدیـد 
شـکایت خانـم سـودابه کریمـی 
بهرآسـمان فرزنـد مظفـر ،ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ نشـر 

آگهی در شـعبه حاضر شـوید در 
غیـر اینصـورت علیه شـما اتخاذ 
. شـد  خواهـد  گرفتـه  تصمیـم 

جواد دهقان 
دادیار شعبه سوم دادسرای 
عمومی وانقالب جیرفت 

آگهی حصر وراثت
جـداوی  حکیمـه  خانـم 

فرزند علی دارای شناسنامه 

16548 بشـرح دادخواسـت 

داده  شـماره _مـورخ 96/10/17 توضیـح 

ای فرزنـد رضـا  شـادروان علـی جمعـه 

بشناسـنامه 13870 در تاریـخ 96/10/01 در 

شـهر جیرفت فوت شـده و وراثت منحصر 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

1- محمـد هـادی جمعـه ای فرزنـد علی 

ش م 6080201615 ت ت 83/09/20 

2- رضـا جمعـه ای فرزنـد علـی ش م 

 81/6/20 ت  ت   6080176440

3- محمـد متیـن جمعـه ای فرزند علی 

ش م 6080362341 ت ت95/1/25

4- مریـم جمعـه ای فرزنـد علـی ش م 

)فرزنـدان   90/2/20 ت  ت   6080290561

متوفی(

5- حکیمـه جـداوی فرزنـد علـی ش م 

)همسـر   59/8/1 ت  ت   3160165329

مرحـوم(

6- فاطمـه خالصـی. فرزند حسـین. ش 

م 6089698921 ت ت 1331/9/2 )مـادر 

مرحوم(

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای 

کثیراالنتشـار محلی آگهی میشود چنانچه 

کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه ای از 

متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 

یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل 

اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر 

ای جـز  و هـر وصیتنامـه  خواهـد شـد 

رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.م 

الـف/62 

دفتـر شـورای حـل اختـالف شـماره یـک 

شهرسـتان منوجـان.

جواد دهقان 
دادیار شعبه سوم دادسرای 
عمومی و انقالب جیرفت 

آگهی حصر وراثت
فرزنـد  راد  رئیسـی  الـه  نصـرت  آقـای 

دادخواسـت  بشـرح   1374 دارای  نظـر 

شـماره 960998389911003 مـورخ 96/10/17 توضیح 

داده شـادروان سـعید رئیسـی راد فرزنـد نصرت الـه 

بشناسـنامه 6080114836 در تاریخ 96/9/27 در شـهر 

کرمـان فـوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت وی 

عبارتنـد از:1- نصرت الـه رئیسـی راد فرزنـد نظـر. ش 

)پـدر مرحـوم( م 6089725838 ت ت 1334/7/8 

2- فاطمـه زارعـی منوجـان، فرزنـد یارمحمـد ، ش م 

6089980981 ت ت 1339/2/2)مـادر مرحـوم(

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار 

محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 

وصیتنامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف 

مـدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 

تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 

وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.م الف/63 

یــک  اختــالف شــماره  دفتــر شــورای حــل 

منوجــان شهرســتان 

کاغذ اخبار
سنا

:ای
س

عک

خبر

رئیــس ســازمان بهزیســتی گفــت: در 
مجمــوع 9 هــزار نفــر در ســال های 94 
و 95 بــا مداخلــه اورژانــس اجتماعــی 
کردنــد.  نظــر  صــرف  خودکشــی  از 
روز  بندپــی  محســنی  انوشــیروان 
یکشــنبه در آییــن معرفــی مدیــرکل 
بهزیســتی اســتان اصفهــان افــزود: 

اکنــون مراکــز اورژانــس اجتماعــی در 
ــد  ــی کنن ــت م ــور فعالی ــهر کش 150 ش
ــه ایــن مراکــز در ســال  ــا مداخل کــه ب
94 چهــار هــزار نفــر و در ســال 95 
افــزون بــر پنــج هــزار نفــر از خودکشــی 
صــرف نظــر کردنــد.وی خاطرنشــان 
کــرد: اورژانــس اجتماعــی بــا فعالیــت 

ــش  ــود نق ــگام خ ــی و بهن ــای علم ه
ــران  ــش بح ــایانی در کاه ــر و ش موث
هــای فــردی، خانوادگــی و کاهــش 
ــته  ــالق و خودکشــی در کشــور داش ط
اســت.وی همچنیــن گفــت: ســاالنه 
کــودک  هــزار   30 تــا   25 حــدود 
ــوند  ــی ش ــد م ــور متول ــول در کش معل
کــه بــا آزمایــش هــای تشــخیصی 
ــم در  ــد داری ــر قص ــکاری فراگی و هم
ــاهد  ــر ش ــعه دیگ ــم توس ــه شش برنام
کشــور  در  معلــول  کــودکان  تولــد 
نباشــیم. وی بــا بیــان اینکــه ســه 
راهبــرد اساســی در دولــت تدبیــر و 

ــن  ــتی تبیی ــازمان بهزیس ــد، در س امی
ــکار  ــن راه ــزود: اولی ــت، اف ــده اس ش
ــرای  ــدار ب ــدی پای ــای فرآین ــه ه برنام
پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی 
اضافــه  وی  هاســت.  معلولیــت  و 
ــنوایی و  ــری ش ــعه غربالگ ــرد: توس ک
ــی چشــم بطــور  ــزان تنبل ســنجش می
جــدی در برنامــه هــای ایــن مجموعــه 
ــگام  ــه و مراقبــت هــای بهن ــرار گرفت ق
و کارشناســی بــرای رفــاه بیشــتر افــراد 
زیــر پوشــش دومیــن هــدف مــد نظــر 

ــت. ــرد اس ــن راهب ــتی در ای بهزیس

از  ایرانیـان خـارج  امـور  پارلمـان کنسـولی و  معـاون 
ارائـه توضیحاتـی در  بـه  امـور خارجـه،  کشـور وزارت 
مـورد پیگیری هـای دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان در 
مـورد برخـورد نفتکـش ایرانـی بـا یـک کشـتی بـاری 
ناپدیـد  بـه  منجـر  اخبـار  آخریـن  طبـق  کـه  چینـی 
شـدن 30 ایرانـی شـده، پرداخت. حسـن قشـقاوی با 
بیـان اینکـه در ایـن ارتبـاط بـا سـفیر ایـران در چیـن 
رایزنی هـا و گفت وگوهایـی داشـته اسـت، ادامـه داد: 
بـا توجـه به اینکـه این اتفـاق در 160 مایلی شـانگهای 
رخ داده بـا سرکنسـول کشـورمان در شـانگهای نیـز در 
ارتبـاط هسـتیم تـا از جزئیـات دقیـق اتفـاق رخ داده، 

اطـالع پیـدا کنیـم.
وی بـا بیـان اینکه طبعا هرگونه اطالع رسـانی از سـوی 
وزارت خارجـه در ایـن زمینـه مسـتلزم اطالعـات دقیق 
از این اتفاق اسـت، اظهار کرد: دوسـتان ما در سـفارت 
ایـران در چیـن و همچنیـن کنسـولگری کشـورمان در 
شـانگهای در ارتبـاط بـا مقامـات چینـی هسـتند تـا به 

طـور کامـل از ابعـاد قضیـه اطالع پیـدا کنند.
ایـن مقـام مسـئول در وزارت خارجـه، در گفت وگـو بـا 

رادیـو ادامـه داد: طبـق آنچه که گفته شـده این کشـتی 
حامـل مشـتقات نفـت خـام و پتروشـیمی بوده اسـت 
و ایـن تصـادف در 160 مایلـی رودخانـه یانگ تسـه رخ 

است. داده 
قشـقاوی ادامـه داد: در ایـن  کشـتی 30 خدمـه ایرانی 

و چنـد نفر بنگالدشـی حضور داشـتند.
 بـه نقـل از خبرگـزاری شـینهوا، وزارت حمـل و نقـل 
چیـن روز یک شـنبه اعـالم کـرد کـه 32 نفـر در پـی 
بـوده  نفتکـش  آنهـا  از  یکـی  دو کشـتی کـه  برخـورد 

شـده اند. ناپدیـد  اسـت، 
ایـن نفتکـش بـر اثـر ایـن برخـورد کـه شـب گذشـته 

اتفـاق افتـاد، آتـش گرفتـه اسـت.
 بنـا بـر بیانیـه وزارت حمـل و نقـل چیـن، در پـی ایـن 
برخـورد کـه شـنبه حـدود سـاعت 20 بـه وقـت محلـی 
در سـواحل شـرقی چیـن روی داد، یـک تانکـر حامـل 
136 هـزار تـن نفـت تغلیـظ شـده بـه طور کامـل آتش 
گرفـت و خدمـه آن کـه 32 نفـر شـامل 30 ایرانـی و 
دو بنگالدشـی بودنـد، در حـال حاضـر مفقـود هسـتند.

تمامـی افـراد ناپدید شـده متعلـق به نفتکـش بوده اند 
و عملیـات جسـتجو بـرای یافتن آنها آغاز شـده اسـت.

وزارت حمـل و نقـل چیـن افـزود: دومیـن کشـتی کـه 
یـک کشـتی بـاری چینـی بـا پرچـم هنـگ کنـگ بوده 

بـه خطـر  را  امنیتـش  اسـت، متحمـل خسـارتی کـه 
بینـدازد نشـده اسـت و خدمـه آن نجـات داده شـدند.
دریایـی)300  مایـل   160 فاصلـه  در  حادثـه  ایـن 
کیلومتـری( از شـرق دهانـه رودخانـه یانگ تسـه در 
نزدیکـی شـهر شـانگهای در شـرق چیـن بـه وقـوع 
همچنیـن  چیـن  نقـل  و  حمـل  وزارت  پیوسـت. 
تصریـح کـرد: نفتکـش سـانچی)Sanchi( بـا پرچم 
پانامـا و طـول 27۴ متـر برای شـرکت ایرانـی برایت 
شـیپینگ ) Bright Shipping( کار می کـرده و بـه 
سـمت کـره جنوبـی بـرای تحویـل محمولـه خـود در 

حرکـت بـوده اسـت.

اورژانس اجتماعی مانع خودکشی 
9 هزار  نفر شد

معاون وزیر آموزش و پرورش
نباید در تعطیلی زمستانه 

مدارس عجوالنه تصمیم گرفت

معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش مسـئولیت جبـران عقب 
ماندگـی درسـی دانـش آمـوزان در پـی تعطیـالت چنـد روزه ناشـی از آلودگی 
هـوا را بـر عهـده معلمـان دانسـت و گفـت: هـر گونـه تصمیـم شـتاب زده در 

زمینـه طـرح تعطیلـی یکماهـه مـدارس در زمسـتان را کارگشـا نمی دانیـم.
رضـوان حکیـم زاده در پاسـخ به پرسشـی دربـاره تمهیدات آمـوزش و پرورش 
بـرای جبـران تعطیـالت چنـد روزه مـدارس ابتدایـی در پی آلودگی هـوا اظهار 
کـرد: بـه طـور کلـی در دسـتورالعمل هایی کـه داشـتیم و جلسـاتی کـه برگزار 
کرده ایـم معلـم کالس را محـور کار می دانیـم زیـرا بـا توجـه بـه شـناختی 
کـه از دانـش آمـوزان دارنـد می تواننـد خودشـان برنامـه ریـزی الزم را در 
ارائـه محتـوای کتـاب طبـق برنامه درسـی انجـام دهنـد و عقـب ماندگی ها را 

خودشـان بـرای هـر دانـش آمـوز جبـران کنند.
تکالیـف  دانش آمـوزان مختلـف  بـرای  اسـت  معلمـان ممکـن  افـزود:  وی 
یادگیـری متفاوتـی را لحـاظ کننـد کـه تمرکـز بیشـتری در منـزل روی آنهـا 
بگذارنـد. مـا بـا توجه بـه تفاوت شـرایط مـدارس و دانش آموزان بـا یکدیگر، 
بـه ایـن اصـل احتـرام می گذاریـم کـه معلمـان خودشـان را مسـئول یاددهی 
ـ یادگیـری دانش آمـوزان بداننـد. بنابرایـن بـه جزئیـات ورود نمی کنیـم امـا 
ممکـن اسـت توصیه هـای کلـی داشـته باشـیم تـا در برخـی دروس تکالیف 
یادگیـری برای بچه ها داشـته باشـند.معاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آموزش 
و پـرورش بـا بیـان اینکـه نـگاه ما بـه جریـان یادگیـری در کالس درس یک 
نـگاه فراینـدی اسـت گفـت: ممکـن اسـت برخـی روزهـا کالس درس ناچـارا 
تعطیـل شـود امـا خوشـبختانه معلمـان ما همیشـه با ایثـار  وقت خودشـان 

سـعی می کننـد عقـب افتادگی هـای احتمالـی را جبـران کننـد.

سرنوشت مبهم 30 خدمه نفتکش  ایرانی
این خدمه در کشتی حامل مشتقات نفتی  بوده  و ناپدید شد ه اند

ــانچی«  ــام »س ــه ن ــور ب ــش مذک نفتک
متعلــق بــه شــرکت ملــی نفتکــش 
ایــران و حامــل 1۳6 هــزار تــن میعانــات گازی 
ــه  ــق ب ــات متعل ــن میعان ــه ای ــت ک ــوده اس ب

ــت. ــوده اس ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ایــن میعانــات قــرار بــوده بــه شــرکت هانــوا 
توتــال کــره جنوبــی تحویــل داده شــود. هــم 
نفتکــش و هــم محمولــه توســط یــک شــرکت 
بیمــه معتبــر بیمــه شــده بودنــد. گفتــه 
می شــود محمولــه ایــن نفتکــش بــه صــورت 
FOB )تحویــل در بنــدر( بــه شــرکت کــره ای 

ــود. ــه شــده ب فروخت

تعدادی از دانشجویان 
دانشگا ه تهران آزاد شدند

دبیر انجمن اسـالمی دانشـجویان 
دانشـگاه تهـران و علـوم پزشـکی 
تهـران، اعالم کـرد: از پیگیری های 
ایـن تشـکل بـرای آزادی دانشـجویان دسـتگیر شـده در پی 
تجمعـات اخیـر در کشـور خبـر داد.محمـد رهبـری،در ارتباط 
بـا وضعیـت دانشـجویان دسـتگیر شـده در روزهـای اخیـر 
اظهـار کـرد: مـا تـا امـروز پیگیری هـای زیـادی بـرای آزادی 
دانشـجویان بازداشـتی داشـته ایم، قـول و عده هایـی داده 
شـده کـه ایـن هفتـه تعـدادی از آن ها آزاد می شـوند و شـب 
گذشـته نیـز تعـدادی از دانشـجویان آزاد شـده اند. بـه نظـر 

می رسـد امـروز هـم تعـدادی دیگـر آزاد شـوند.

اختصاص مکانی 
برای تجمعات مردمی

ــروز  ــران دی شــورای شــهر ته
یــا  مــکان  تصویــب کــرد 
ســوی  از  مکان هایــی 
ــی در  ــات اعتراض ــزاری تجمع ــرای برگ ــهرداری ب ش
ــه  ــرد. مســجدجامعی ب ــرار گی ــهروندان ق ــار ش اختی
ــا  ــکان ی ــاص م ــرح اختص ــی ط ــرح اصل ــوان ط عن
مکانهایــی بــرای تجمــع، اعتــراض و گفتگــو بــه 
شــهروندان، در ابتــدا دالیــل خــود را بیــان کــرد. 
ــون اساســی  ــه در صــدر آن، اصــل 27 قان ــی ک دالیل
ــلحانه  ــرات غیرمس ــات و تظاه ــه آزادی تجمع ــه ب ک

تاکیــد کــرده، قــرار دارد.

سیاستخبر

ــی  ــجدجامعی مبن ــد مس ــنهادی احم ــرح پیش ــت ط 2 فوری
ــات  ــع و اجتماع ــزاری تجم ــرای برگ ــی ب ــی محل ــر »جانمای ب
ــالمی  ــورای اس ــنبه - ش ــروز - یکش ــه ام ــی« در جلس مردم
شــهر تهــران بــه تصویــب رســید. براســاس ایــن طــرح 
شــهرداری تهــران موظــف اســت در چارچــوب مدیریت شــهری 
و بــا همــکاری نهادهــای ذیربــط از جملــه وزارت کشــور مــکان 
هــای مناســبی بــرای ایــن اجتماعــات تعییــن و ظــرف یــک 
مــاه بــرای بررســی بــه شــورا ارائــه کنــد. احمــد مســجدجامعی 
عضــو شــورای اســالمی شــهر تهــران در توضیــح طــرح 

پیشــنهادی خــود، گفــت: بــر اســاس اصــل 27 قانــون 
اساســی آزادی تشــکیل اجتماعــات بــدون حمــل ســالح، 
ــی اســالم نباشــد آزاد اســت و در  ــی کــه مخــل مبان در صورت
روزهــای اخیــر نیــز از ســوی مســئوالن بــه ایــن حــق تصریــح 
و تاکیــد شــده و ان را جــزء حقــوق شــهروندی برشــمرده انــد. 
وی افــزود: آزادی بیــان، جلوگیــری از تخریــب امــوال عمومــی 
ــد  ــال شــهروندان در نق ــات شــهر، مشــارکت فع ــظ حی و حف
دســتگاه هــای اجرایــی از دیگــر مــواردی اســت کــه ضــرورت 

ــد. ــای مناســب را نشــان میده ــن مکانه تعیی

 معـاون امـور مجلـس دانشـگاه آزاد اسـالمی بـا بیـان اینکـه 
الیحـه حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیـت در مجلـس به 
تصویـب رسـیده اسـت، گفـت: بـه محـض تاییـد ایـن الیحـه 
در شـورای نگهبـان و ابـالغ آن توسـط دولـت، تحصیـل تمامی 
بـود.  خواهـد  رایـگان  صـورت  بـه  آزاد  دانشـگاه  در  معلـوالن 
علیرضـا منـادی بـا تاکیـد بر لـزوم حمایـت از معلـوالن افزود: 
دولـت همـواره بـه فکـر حمایـت از معلوالن کـه افـرادی کارآمد 
و مفیـد بـرای جامعـه هسـتند، بـوده اسـت و در همین راسـتا 
الیحـه حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیـت را بـه مجلس 

ارائـه داد.وی بـه حضـور و فعالیـت برخی اعضـای هیات علمی 
دارای معلولیـت بـا مرتبـه بـاالی علمی در دانشـگاه آزاد اشـاره 
کـرد و گفـت: همچنیـن دانشـجویان دارای معلولیـت در ایـن 
دانشـگاه مشـغول تحصیل هسـتند که بـا تصویب ایـن الیحه، 
ادامـه تحصیـل آنهـا به صورت رایـگان خواهد بـود. معاون امور 
مجلس دانشـگاه آزاد اسـالمی خاطرنشـان کرد: رئیس هیات 
موسـس و هیـات امنـا و رئیـس دانشـگاه آزاد بـا حمایـت از 
ایـن الیحـه، اعـالم آمادگـی کردنـد هرگونـه مسـاعدت از طرف 

دانشـگاه در ایـن زمینـه صـورت گیرد.

تحصیل رایگان معلوالن پشت در شورای نگهبانجانمایی محلی برای »اجتماعات مردمی در تهران«

دستور جدید حجتی برای بازار برنج
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی از دستورالعمل 

جدید حجتی برای ساماندهی بازار برنج که شامل کنترل واردات و خرید محصول 
داخلی برای تکمیل ذخایر راهبردی است، خبر داد.
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این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ
همایش فرهنگی دوســتداران کتاب شهرســتان بم شــامگاه شنبه با حضور 
محمدرضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان و جمعی 
از اهالی فرهنگ و هنر شهرســتان بردســیر در چهارمین روز از برگزاری 
شــانزدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب اســتان کرمان در محل سالن همایش های 
نمایشــگاه برگزار شد.

اسـتانداری  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
ایـن  در  اصلـی صنایـع  کرمـان گفـت: مشـکل 
اسـتان تولیـد نیسـت، بلکـه فـروش محصوالت 

تولیـد شـده اسـت.
سـید مصطفـی آیـت اللهـی موسـوی در دیدار با 
نماینـده هـای معیـن هـای مناطق چهـار و پنج 

و فرمانـداران و همچنیـن نماینـده مـردم بافت، 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  ارزوئیـه  و  رابـر 
افـزود: تولیـد بـدون در نظـر گرفتـن نیـاز بـازار، 
منابـع و سـرمایه هـا را هـدر مـی دهـد، امـروزه 
مـا در صنایـع و معـادن اسـتان کرمـان مشـکل 
تولیـد نداریـم بلکـه مشـکل اصلی صنایـع، نبود 

بـازار اسـت کـه موجـب بسـته شـدن آنهـا مـی 
شـود.وی بیان کـرد: کارگروهی با اتـاق بازرگانی 
و کارشناسـان صنعـت و معـدن بـرای حمایت از 
تولیدکننـدگان تشـکیل خواهیـم داد تـا زمینـه 
بازاریابـی محصـوالت تولیـد شـده در اسـتان و 
را  از کشـور  یـا حتـی خـارج  از اسـتان  خـارج 
فراهـم شـود، در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی بایـد 
بـه پتانسـیل هـای هـر منطقـه توجه شـود زیرا 
هـر شهرسـتان مسـتعد یک طرح خاص اسـت.

فروش محصوالت، مشکل اصلی صنایع

زباله های خطرناک، روان در سطح شهر
زباله  کلینیک های ویژه و مطب ها همراه با زباله های شهری دفن می شود

زباله  کلینیک های ویژه و مطب ها همراه با زباله های شهری دفن می شود

گلـزاری معتقـد اسـت طبـق قانـون مدیریـت پسـماند، 
زباله هـای ویـژه و خطرنـاک بایـد در محـل بی خطرسـازی 
شـود و بعـد تحویـل شـهرداری داده شـود و از آنجایی که 
برای بیمارسـتان ها اعتبار در نظر گرفته شـده اسـت مجبور 
هسـتند این کار را انجام دهند اما روال در بخش خصوصی 
چنین نیسـت و ایـن کار در مواردی همچون آزمایشـگاه ها  
اجـرا نمی شـود.نظام پزشـکی باید عهـده دار ایـن موضوع 
شـود زیـرا آن ها به دلیل صـادر کردن پروانه مطب تسـلط 
بیشـتری دارند و نیاز به همکاری آن ها به شـدت احسـاس 
سـطح  دندانپزشـکی های  تمـام  هم اکنـون  شـود،  مـی 
شـهر، دارای زبالـه عفونی هسـتند امـا مقـدار زباله عفونی 
آن هـا بسـیار پایین اسـت به همیـن دلیل بـرای آن صرف 
نمی کنـد دسـتگاه بی خطر سـازی کـه هزینه بسـیار باالیی 

را دارنـد، بخرند.

آیـت اللهی موسـوی بـا بیـان اینکه اجـرای اقتصاد 
مقاومتـی تنهـا وظیفـه یک دسـتگاه نیسـت اظهار 
کـرد: تمـام نهادهـا و ارگانهـا بایـد در ایـن زمینـه 
اقـدام و همـکاری کنند، نکته ای کـه نباید فراموش 
شـود این اسـت کـه مشـکالتی در این زمینـه برای 
مـا وجـود دارد که می تـوان به اسـتعالمات بخش 
دولتی و عدم تفویض اختیارات کشـوری به اسـتان 
کـه رونـد حرکت امـور را کنـد می کنـد، اشـاره کرد.

زباله هــای بیمارســتانی عفونــی هســتند، 
ــد باعــث انتقــال  زباله هایــی کــه می توان
همچــون  واگیــرداری  بیماری هــای 
هپاتیــت B و C و حتــی ایــدز شــوند امــا 
بــه گفتــه معاونت درمــان دانشــگاه علوم 
ــی  پزشــکی کرمــان متاســفانه در جاهای
ــا  ــژه، مطب ه ــای وی همچــون کلینیک ه
و آزمایشــگاه تشــخیص طبــی زباله های 
آن هــا همــراه بــا زباله هــای شــهری 

دفــن می شــود.
پســماندها،  مدیریــت  قانــون  طبــق 
پســماندهای بیمارســتانی بــه کلیــه 
پســماندهای عفونــی و زیــان آور ناشــی از 
بیمارســتان ها، مراکــز بهداشــتی درمانــی، 
و  طبــی،  تشــخیص  آزمایشــگاه های 
ســایر مراکــز مشــابه گفتــه می شــود 
ــی  ــل یک ــودن حداق ــل باالب ــه دلی ــه ب ک
ــاک از قبیــل ســمّیت،  از خــواص خطرن

یــا  انفجــار  قابلیــت  بیماری زایــی، 
ــه  ــابه آن ک ــی و مش ــتعال، خورندگ اش
ــاص(  ــت خ ــژه )مدیری ــت وی ــه  مراقب ب
نیــاز دارنــد. پســماند پزشــکی بــه چهــار 
دســته اصلــی از جملــه پســماند عفونــی، 
پســماند تیز و برنده، پســماند شــیمیایی 
و دارویــی و پســماند عــادی تقســیم 
می شــوند. ایــن پســماندها در درجــه 
اول بــرای امحــا نیازمنــد بی خطرســازی 
هســتند، اقداماتــی کــه ویژگــی خطرناک 
بــودن پســماند پزشــکی را رفــع می کنــد.

ــت  ــت بهداش ــزاری معاون ــا گل حمیدرض
ــا  ــام م ــه پی ــان ب ــکی کرم ــوم پزش عل
بــرای دفــن  می گویــد: خوشــبختانه 
زباله هــای بیمارســتانی مشــکلی نداریــم 
و بــا کمــک دســتگاه های خطرســاز، 
ــی  ــای بیمارســتانی و عفون ــه زباله ه هم
ایــن  کار در  بی خطرســازی می شــود، 
ســطح بیمارســتان های دانشــگاه های 
شهرســتان های  و  پزشــکی  علــوم 
تحــت نظــر ایــن بیمارســتان ها صــورت 

ــه  ــا ب ــن زباله ه ــای ای ــرد و امح می گی
بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت و 
شــرکت طــرف قــرار داد بیمارســتان های 
علــوم پزشــکی، دســتگاه بی خطــر ســاز 
و اپراتــور را در ســاختمانی که بیمارســتان 
ــرده و  ــب ک ــته نص ــارش گذاش در اختی
ــد و  ــام می ده ــازی را انج کار بی خطرس
ــل  ــر را تحوی ــای بی خط ــپس زباله ه س
ــفانه در  ــا متاس ــد ام ــهرداری می دهن ش
ــژه،  ــای وی ــی همچــون کلینیک ه جاهای
مطب هــا و آزمایشــگاه تشــخیص طبــی 
ــای  ــود و زباله ه ــام نمی ش ــن کار انج ای
آن هــا همــراه بــا زباله هــای شــهری 
جاهــا  بعضــی  در  می شــود،  دفــن 
شــهرداری قــرار داد بســته کــه زبالــه 
ــی  ــد و حت ــن کن ــع و دف ــی را جم عفون
ماشــین جداگانــه ای نیــز اختصــاص 
داده اســت امــا مــا طریقــه جمــع آوری و 
دفــن شــهرداری را قبــول نداریــم چراکــه 
ــهرداری  ــل ش ــط عوام ــکان دارد توس ام
ــه دلیــل  پالســتیک های ایــن زباله هــا ب

اینکــه درجــه یــک اســت و خریــدار 
در  یــا  شــود  بازیافــت  دارد،  زیــادی 
محــل درســت و مناســبی دفــن نشــود 
و بــه همیــن دلیــل مشــکالت بهداشــتی 
عدیــده ای را بــه وجــود آورد کــه مــن بــه 
ــت  ــوع بازیاف ــن موض ــودم ای ــم خ چش
غیــر مجــاز را توســط عوامــل شــهرداری 

ــدم. دی

نظام پزشکی نظارت کند
ــون  ــق قان ــت طب ــد اس ــزاری معتق گل
ــژه و  ــای وی ــماند، زباله ه ــت پس مدیری
خطرنــاک بایــد در محــل بی خطرســازی 
ــهرداری داده  ــل ش ــد تحوی ــود و بع ش
بیمارســتان ها  بــرای  چــون  شــود، 
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت 
مجبــور هســتند ایــن کار را انجــام دهنــد 
ــن  ــا روال در بخــش خصوصــی چنی ام
نیســت و ایــن کار در مــواردی همچــون 
آزمایشــگاه ها بــه ایــن دلیــل کــه تســلط 

ــم اجــرا نمــی شــود. ــل نداری کام
 نظــام پزشــکی بایــد عهــده دار ایــن 
ــل  ــه دلی ــا ب ــرا آن ه ــود زی ــوع ش موض
صــادر کــردن پروانــه مطــب تســلط 
ــکاری  ــه هم ــاز ب ــد و نی ــتری دارن بیش
آن هــا بــه شــدت احســاس مــی شــود، 

دندانپزشــکی های  تمــام  هم اکنــون 
ســطح شــهر دارای زبالــه عفونی هســتند 
ــه عفونــی آن هــا بســیار  امــا مقــدار زبال
ــرای  ــل ب ــن دلی ــه همی ــن اســت ب پایی
ــر  ــتگاه بی خط ــد دس ــرف نمی کن آن ص
ســازی کــه هزینــه بســیار باالیــی را 
ــی  ــزاری م ــا را گل ــرد، این ه ــد، بخ دارن
گویــد و ادامــه می دهــد: معمــوال همــراه 
ایــن زباله هــا خــون وجــود دارد و خــون 
ــی  ــای عفون ــی بیماری ه ــه راحت ــز ب نی
ــوک  ــر جســم ن ــد و اگ ــل می کن را منتق
تیــزی نیــز همــراه ایــن زباله هــا باشــد 
و در دســت کســی فــرو رود بــه راحتــی 
بیمــاری عفونــی منتقــل می شــود، از 
همیــن طریــق هفــت کارگــر شــهرداری 
هپاتیــت ب  بــه  مبتــال  گذشــته  در 
ــا  ــن زباله ه ــر ای ــا اگ ــدند، مخصوص ش
ــود  ــن ش ــهری دف ــای ش ــراه زباله ه هم
خطــر آن بــه مراتــب افزایــش می یابــد، 
همچنیــن یکســری زباله هــا در بخــش 
شــیمی درمانــی هســتند کــه خطــر آن ها 
ــوه کــه  بســیار بیشــتر اســت، مثــال جی
ــت  ــد دق ــا بای ــن زباله ه ــن ای ــرای دف ب

ــه کار رود. ــتری ب بیش

مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
 

اسـتان کرمـان گفت: از ابتدای سـال 
سـاعت  نفـر  میلیـون  سـه  از  بیـش  جـاری 
آمـوزش مهارتی در آموزشـگاه های آزاد فنی و 

حرفه ای استان کرمان برگزار شده است.
محمدرضـا  نویسـد  مـی  تسـنیم  کـه  آنطـور 
چالش هـای  از  یکـی  گفـت:  جهانگیـری 
اسـت  بیـکاری  بحـران  کشـور،  اساسـی 
در  صـورت گرفتـه  تالش هـای  باوجـود  کـه 
دولت هـای مختلـف، هنـوز تبعـات منفـی آن 
بـر بخش هـای مختلف سیاسـی، اقتصادی و 

اسـت. افکنـده  سـایه  فرهنگـی کشـور 
دادسـتان کرمـان گفـت: پنـج نفر از 

 
سـرقت های  بانـد  یـک  اعضـای 
متعدد مسـلحانه و اخاذی در کرمان دسـتگیر 
شـدند، اعضـای ایـن باند تا کنون بـه 17 فقره 
اذیـت  و  آزار  بـه  مقـرون  مسـلحانه  سـرقت 

اعتراف کرده اند.
نفـر  پنـج  دسـتگیری  از  سـاالری  دادخـدا 
متعـدد  سـرقت های  بانـد  یـک  اعضـای  از 
مسـلحانه و اخاذی در شـهر کرمـان خبرداد و 
گفـت: اعضـای ایـن بانـد تاکنون بـه 17 فقره 
اذیـت  و  آزار  بـه  مقـرون  مسـلحانه  سـرقت 

کرده انـد. اعتـراف 
وی در تشـریح جزئیـات ایـن خبر افـزود: در 
طـی شـکایات متعـدد شـهروندان مبنـی بـر 
وقـوع چندیـن فقره سـرقت مسـلحانه همراه 
بـا ایـراد جـرح بـا چاقـو موضـوع در دسـتور 
کار نیـروی انتظامـی شـهر کرمان قـرار گرفت 
و پـس از بررسـی های پلیسـی پنـج نفـر از 
سـیکلت  موتـور  دسـتگاه  یـک  سرنشـینان 

دسـتگیر شـدند.
اسـتان  مرکـز  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
کرمـان بـا اشـاره به اینکـه متهمـان هم اکنون 
در بازداشـت هسـتند و تحقیقات در خصوص 
متهمـان  کـرد:  اضافـه  دارد،  ادامـه  پرونـده 
تاکنـون به 17 فقره سـرقت مسـلحانه مقرون 
بـه آزار و اذیـت اقـرار داشـته و گفته انـد اموال 
مسـروقه را از طریـق دیگـر متهمان به کشـور 
پرونـده  می کردنـد،  ارسـال  خـود  متبـوع 
بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار قـرار دارد تـا 
خدشـه ای بـه امنیـت شـهروندان وارد نشـود.

 فرمانـدار رابـر گفـت: روسـتاییان 
 

سـاخت  پروانـه  دریافـت  بـا  بایـد 
نسـبت بـه اجـرای عملیـات عمرانـی اقـدام 

کنند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.
روسـتاییانی کـه  علیـدادی گفـت:  کرامـت 
قصـد دیوارکشـی، ساخت وسـاز و ... دارند، 
دهیـاری  بـه  اقـدام  هرگونـه  از  قبـل  بایـد 
مراجعـه کـرده و عـالوه بـه بررسـی الزم بـا 
دریافـت پروانـه سـاخت نسـبت بـه اجرای 
عملیـات عمرانـی اقـدام کننـد تـا متحمـل 

ضـرر و زیـان نشـوند.

گزیده ها

برگزاری دوره آموزشی
مدیریت بحران 

دوره آموزشــی مدیریــت بحــران بــه مــدت دو روز بــا 
ــت  ــان جه ــدی کارکن ــش و توانمن ــاء دان ــدف ارتق ه
مقابلــه بــا شــریط اضطــراری و بحرانــی بــه میزبانــی 

شــرکت گاز اســتان کرمــان برگــزار شــد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان، طــی ایــن دوره آموزشــی گفــت: ایــن 
دوره آموزشــی بــا هــدف آشــنایی و برنامــه ریــزی و مدیریــت بحــران در صنعــت 
گاز برگــزار شــده اســت و بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص اســتان و لــزوم توجــه 
هــر چــه بیشــتر بــه مدیریــت بحــران، حــوادث طبیعــی جــزء الینفــک زندگــی 
ــع و  ــدام بموق ــه ای، اق ــر حادث ــروز ه ــان ب ــر در زم ــن ام ــوده و مهمتری بشــر ب
کنتــرل و مدیریــت صحیــح بحــران بــه منظــور کاهــش آســیب هــا و خســارات 
ناشــی از حــوادث طبیعــی اســت، ایجــاد نگــرش و رویکردهــای نویــن مدیریتــی 
در مقابلــه بــا بحــران هــای احتمالــی در فراگیــران و شــناخت بحــران و توانایــی 
پیــش بینــی بحــران و شــرایط اضطــراری مطابــق مــدل هــای ریســک از دیگــر 

مزیــت هــای ایــن دوره اســت.

کاهش ٣٣ درصدی جرائم خشن 
با توسعه فعالیت های اقتصادی

دادســتان عمومــی وانقــالب شهرســتان قلعــه گنــج 
گفــت: کاهــش 33درصــدی جرائــم خشــن در ایــن 
شهرســتان در 9ماهــه ســالجاری نســبت بــه مــدت 
ــب و کار  ــق کس ــی از رون ــل ناش ــال قب ــابه س مش

ــوده اســت. ــای اقتصــادی مقاومتــی ب حاصــل از طرحه
ــده در  ــام ش ــای انج ــی ه ــاس بررس ــرد: براس ــار ک ــارمنش اظه ــجاد افش س
مــدت یــاد شــده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل جرائــم خشــن شــامل 
ــد  ــلحانه 33 درص ــف و مس ــه عن ــرقت ب ــدازی، س ــی، تیران ــل، آدم ربای قت

ــه اســت. کاهــش یافت
آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد افشــارمنش گفــت ایــن مهــم بــه دلیــل توســعه 
ــوت اقتصــاد  ــوان شــهر پایل ــه عن ــج ب ــه گن ــت هــای اقتصــادی در قلع فعالی
مقاومتــی اســت کــه فعالیــت هــای معیــن اقتصــادی شــهر پایلــوت اقتصــاد 
مقاومتــی ســبب ایجــاد اشــتغال مــردم ایــن شهرســتان شــده و در نتیجــه 

موجــب کاهــش جرایــم را بــه دنبــال داشــته اســت .

آبفاخبرگاز
کنتـور  نصـب  بـا 

هوشمند 
بـه  دسترسـی 
اطالعـات دقیـق از 
میـزان تولیـد و مصـرف آب و بـه طـور کلـی 
محاسـبه دقیـق میـزان آب ورودی بـه شـبکه 
امـکان پذیـر مـی شـود.محمد مـرادی رئیس 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  بـرداری  بهـره  اداره 
شهرسـتان رفسـنجان گفـت: به منظـور تعیین 
دقیـق میـزان خروجـی آب مخازن شهرسـتان 
رفسـنجان، مقایسـه میـزان هدررفت بـا میزان 
بـه شـکل  آب تولیـد شـده و مصـرف شـده 
منطقـه ای و کاهـش هزینـه هـای عملیـات 
نشـت یابـی و بـرآورد دقیـق تـر هـدر رفـت 

واقعـی آب ، کلیـه خروجـی های مخـازن آب 
توابـع  و  رفسـنجان  شهرسـتان  آبفـا  شـرکت 

شـدند. هوشـمند  کنتـور  بـه  مجهـز 
مـرادی بـا بیـان اینکه بـرآورد میـزان تولید آب 
جهـت ارزیابـی هـدر رفـت شـبکه هـای توزیع 
مدیریـت  بخـش  اساسـی  نیازهـای  از  یکـی 
مصرف اسـت ، افزود : داشـتن اطالعات دقیق 
از میـزان تولیـد و مصـرف آب و بـه طـور کلـی 
محاسـبه دقیـق میـزان آب ورودی بـه شـبکه 
مدیریـت  بخـش  اساسـی  نیازهـای  از  یکـی 
مصـرف اسـت و از طرفـی لـزوم یک سیسـتم 
میـزان  مقایسـه  جهـت  دقیـق  محاسـبه گـر 
هدررفـت بـا میـزان آب تولیـد شـده و مصـرف 

شـده ضـروری اسـت .

مخازن آب مجهز به کنتور
 هوشمند شدند

گزارش 
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

صمت هر بشکه نفت؛ از ٤٢.٠٣ تا ٦5.77 دالر
ایرنا: رکوردشکنی قیمت نفت ایران در آخرین روز معامالتی سال 2017 میالدی با 

ثبت نرخ 65 دالر و 77 سنت برای هر بشکه نفت سبک کشور همراه شد، در حالی که 
کمترین بهای این محصول مربوط به بیست و سوم ژوئن )دوم تیرماه( با رقم 42 دالر 

و سه سنت بود.
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قیمــت طــال و انــواع ســکه بــه دلیــل 
رشــد یکبــاره تقاضــا در بــازار، رو 
ــا فروکــش  ــاد کــه ب ــه افزایــش نه ب
کــردن ایــن تقاضــا، انتظــار مــی رود 
کاهــش  هفتــه  ایــن  قیمت هــا 

ــد. پیداکن
ــال در  ــازار ط ــال ب ــادار، فع ــد وف احم
گفتگــو بــا ایرنــا گفــت: ناآرامــی 
هفتــه گذشــته در چنــد شــهر ایــران 
تــالش  برخــی  تــا  شــد  ســبب 

ــه ســکه  ــود را ب ــد خ ــول نق ــد پ کنن
و ارز تبدیــل کننــد کــه در نتیجــه آن 
تقاضــا در بــازار و ســپس قیمــت هــا 
ــن  ــان یافت ــا پای ــت. ب ــش یاف افزای
بــازار  بــه  آرامــش  هــا،  ناآرامــی 
ــه  ــتین روز هفت ــت و در نخس بازگش
فعــاالن بــازار شــاهد آن هســتند 
کــه نــه تنهــا از حجــم خریدهــا 
کاســته شــده بلکــه برخــی نیــز برای 
فــروش بــه بــازار مراجعــه مــی کننــد 

کــه بــه تبــع آن قیمــت هــا شکســته 
ــت. ــده اس ش

افزایــش  تاثیــر  دربــاره  وفــادار 
قیمــت اونــس طــال در بازارهــای 
جهانــی بــر رشــد قیمــت هــا در 
ــد  ــار داشــت: هرچن ــران، اظه ــازار ای ب
اونــس طــال بــه دلیــل رشــد نیافتــن 
ســهام شــرکت ها در بــورس ایــن 
ــا اســتقبال  کشــور، هفتــه گذشــته ب
خریــداران مواجــه شــد و قیمــت آن 
بــه بیــش از 1300 دالر در هــر اونــس 
ــر  ــی ب ــل توجه ــر قاب ــا اث ــید ام رس
بــازار نداشــت. بــازار ایــران هفتــه 
ــر از  ــز متاث ــش از هرچی ــته بی گذش

ــود. ــی ب ــای داخل ــش تقاض افزای

قیمت سکه و طال 
متعادل می شود

سند توسعه گردشگری دریایی 
کشور تدوین شد

معــاون امــور دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی از تدویــن ســند توســعه 
گردشــگری دریایــی کشــور توســط ایــن ســازمان خبــر داد.

ــگری  ــعه گردش ــی توس ــند ترکیب ــت: س ــا گف ــه ایرن ــناس ب ــق ش ــادی ح ه
ــات  ــی و مطالع ــس از بررس ــی پ ــروژه مطالعات ــب پ ــران در قال ــی ای دریای
راهبــردی ســازمان بنــادر و دریانــوردی تهیــه و تدویــن مــی شــود. طبــق گفتــه 
او بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای عالــی ترابری کشــور، بایــد در کارگروه توســعه 
گردشــگری دریایــی بــه تعریــف مدلــی برســیم کــه عــالوه بــر اســتفاده بهینــه 
ــی توســعه  ــی و عمل ــات و جذابیت هــای موجــود ، راهکارهــای اجرای از امکان

گردشــگری در دریــا نیــز در آن لحــاظ شــده باشــد.
عضــو هیــات مدیــره ســازمان بنــادر و دریانــوردی، بــا بیــان اینکــه گردشــگری 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــش اس ــه دان ــته ب ــدت وابس ــه ش ــی ب ــی صنعت دریای
ــه متقاضیــان توســعه و تجهیــز گردشــگری دریایــی ایــران  ــادر ب ســازمان بن
تســهیالت پرداخــت مــی کنــد، ضمــن آنکــه ســند ترکیبی توســعه گردشــگری 
ــه  ــار ب دریایــی، در همایــش بهمــن مــاه ارگان هــای دریایــی کشــور در چابه

بحــث گذاشــته خواهــد شــد تــا بازتــاب بیشــتری داشــته باشــد.
ــی،  ــوع دریای ــگری از ن ــت گردش ــم صنع ــد بپذیری ــت بای ــناس گف ــق ش ح
موضوعــی وابســته بــه دانــش اســت، لــذا بــا کمــک کارگــروه توســعه 
گردشــگری و در قالــب یــک پــروژه مطالعاتــی، طــی یــک مــاه آینــده ســند 
ترکیبــی توســعه گردشــگری دریایــی ایــران توســط مرکــز مطالعــات راهبــردی 
ســازمان بنــادر، تدویــن و بــه شــورای عالــی ترابــری کشــور ارائــه می شــود. در 
ایــن نشســت کــه هــدف اولیــه اش مطابــق مصوبــه شــورای عالــی هماهنگــی 
ــی  ــه راهکارهــای توســعه گردشــگری دریای ــع و ارائ ــری، شناســایی موان تراب
ــه ســند  ــر ضــرورت تهی ــدگان ســازمان ها و شــرکت ها، ب ــالم شــده، نماین اع

ــدری آگاه شــوند. ــا ، ســاحل و پســکرانه بن توســعه در دری

پارسیان میزبان کارگروه 
تخصصی صنعت حفاری

صنعــت  تخصصــی  کارگــروه 
بــه  بیمــه  حــوزه  در  حفــاری 
منظــور تدویــن اســناد پشــتیبان 
ــد. ــزار ش ــته برگ ــاری روز گذش ــت حف ــی صنع ــام فن نظ
روابــط عمومــی بیمــه پارســیان اعــالم کــرد کنگــره صنعــت 
حفــاری کشــور هــر ســال جلســات تخصصــی حوزه هــای 
ــر  ــرکت های ه ــارکت ش ــا مش ــت را ب ــن صنع ــط ای مرتب
حــوزه برگــزار مــی نمایــد و در روز پایانــی کنگــره بــا حضور 
ــران و کارشناســان مربوطــه، جمــع  ــری از مدی جمــع کثی
ــره  ــام »کنگ ــن ن ــه همی ــی همایشــی ب ــی ط ــدی نهای بن

حفــاری« انجــام میگیــرد.

بهره برداری از ٩ طرح ملی 
با تسهیالت بانک صادرات

ــطح  ــی در س ــزرگ مل ــرح ب 9 ط
بــا  ســال،  پایــان  تــا  کشــور 
تســهیالت  بانــک صــادرات ایــران 
ــند. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ب

ــن  ــران گــزارش داد، ای ــک صــادرات ای ــط عمومــی بان رواب
بانــک در راســتای مشــارکت جــدی در تامیــن اعتبــار پروژه 
هــای بــزرگ ملــی، بــا پرداخــت قریــب بــه 11هــزار و 500 
میلیــارد ریــال تســهیالت ارزی و ریالــی بــه 9 طــرح بــزرگ 
ــات در 7  ــل و خدم در بخــش هــای صنعــت، حمــل و نق
اســتان کشــور، زمینــه بهــره بــرداری کامــل آنهــا را تــا پایــان 

ســال جــاری فراهــم کــرده اســت.

شناور هفت هزار تنی 
در آبهای کارون 

کشــتی  شــرکت  مدیرعامــل 
زیبــا  شــناوران  ســازی 
ــارج  ــناور ب ــت: ش ــهر گف خرمش
ــای  ــنبه در آبه ــن روز ش ــزار و 500 ت ــت ه ــا وزن هف ب

شــد. انــدازی  آب  خرمشــهر  کارون  رودخانــه 
امیــر شــوقی در گفتگــو بــا ایرنــا، اعتبــار هزینــه شــده 
ایــن شــناور را 75 میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و گفــت: 
ایــن شــناور مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهای جهانــی 
90 متــر طــول، 25 متــر عــرض و 5.5 متــر ارتفــاع دارد.

وی همچنیــن مــدت زمــان ســاخت ایــن شــناور را 18 
مــاه بیــان کــرد.

کاهش 1۵ درصدی بهای 
نفت در چند ماه آینده

قیمــت نفــت ممکــن اســت 
10 تــا 15 درصــد در ماه هــای 
آینــده دچــار کاهــش شــود 
ــاالی  ــت ب ــر قیم ــای اخی ــه و تقاض ــل عرض ــرا عوام زی

نمی کننــد. توجیــه  را  کنونــی 
ایســنا نوشــت وژن واینبــرگ، مدیــر تحقیقــات کاال 
ــت  ــران نف ــت معامله گ ــد اس ــک معتق ــرس بان در کوم
بایســتی منتظــر عقب نشــینی حداقــل 15 درصــدی 
باشــند زیــرا  آینــده  نفــت در ماه هــای  قیمت هــای 
ــاال را  عوامــل عرضــه و تقاضــای کنونــی، ایــن قیمــت ب

ــد. ــی کنن ــه نم توجی

اقتصادیاقتصادیپارسیان صادرات

درخصــوص  را  خــود  عملکــرد  تجــارت گــزارش  بانــک 
ــه  ــوم ب ــکیالت موس ــذاران تش ــپرده گ ــوه س ــت وج پرداخ

البــرز ایرانیــان ارائــه داد.
آغــاز  از  داد،  تجــارت گــزارش  بانــک  عمومــی  روابــط 
تشــکیالت  گــذاران  ســپرده  وجــوه  پرداخــت  فرآینــد 
ــم  ــنبه چهارده ــا روز پنجش ــان ت ــرز ایرانی ــه الب ــوم ب موس
ــی  ــن تعاون ــذاران ای ــپرده گ ــر از س ــاه ، 12856 نف دی م
بــا مراجعــه بــه شــعب منتخــب بانــک تجــارت موفــق بــه 
ــقف  ــا س ــود )ت ــپرده خ ــی از س ــا بخش ــام ی ــت تم دریاف

ــد . ــده ان ــال( ش ــارد ری ــک میلی ی
ــات الزم  ــت: اقدام ــده اس ــارت آم ــک تج ــه بان در اطالعی
بــرای تعییــن تکلیــف ســپرده گذارانــی کــه تســهیالت 
ــپرده  ــز س ــرده و نی ــت ک ــان دریاف ــرز ایرانی ــی الب از تعاون
گذارانــی کــه حســابهای آنــان بــه هــر دلیــل مســدود 
بــوده در جریــان اســت، کــه نتایــج آن متعاقبــا بــه اطــالع 
خواهــد رســید. شــعب منتخــب ایــن بانــک از روز چهــارم 
آذرمــاه، پرداخــت وجــوه ســپرده گــذاران ایــن موسســه را 

ــد. آغــاز کــرده ان

ــرح  ــمار ط ــرد: ش ــالم ک ــه اع ــه و بودج ــازمان برنام س
ــورد  ــزار م ــدود 71 ه ــت ح ــی دول ــام عمران ــای ناتم ه
اســت و بخــش خصوصــی بــه تنهایــی تــوان کافــی 
بــرای تکمیــل طرح هــای عمرانــی دولــت را نــدارد.

پایــگاه اطــالع رســانی دولــت، در بیانیــه ســازمان برنامــه 
و بودجــه اعــالم کــرد کــه 6 هــزار طــرح ناتمــام عمرانــی، 
ملــی و 65 هــزار طــرح، اســتانی هســتند. همچنیــن 
ــرای  ــت ب ــع عمومــی دول ــت مناب ــه محدودی ــا توجــه ب ب
اتمــام پروژه هــای عمرانــی ناتمــام، دولــت رویکــرد 

بودجــه  الیحــه  در  را  عمومــی- خصوصــی  مشــارکت 
پیشــنهادی خــود   19 تبصــره  قالــب  در   1397 ســال 

ــرد. ــاذ ک اتخ
ــازار  تبصــره 19 الیحــه پیشــنهادی، بیــان مــی کنــد کــه ب
بزرگــی را پیــش روی بخــش خصوصــی و تعاونــی کشــور 
ــای  ــرح ه ــل ط ــدف تکمی ــار ه ــا در کن ــد ت ــرار می ده ق
عمرانــی ناتمــام، بخــش خصوصــی و تعاونــی کشــور نیــز 
ــادی را از دوش  ــی زی ــار مال ــن ب ــود. همچنی ــت ش تقوی

دولــت برمیــدارد.

دولت ۷1 هزار طرح ناتمام عمرانی داردپرداخت های سپرده گذاران البرز ایرانیان

پرونده گازی ناتمام؛

صادرات گاز به گرجستان
ســاخت  هــای  زیــر 
قیمــت  و  صــادرات 
مناســب از عوامــل مهــم تحقــق 
ــی  ــت. درصورت ــادرات گاز  اس ص
و  ارمنســتان  ایــران،  کــه 
گرجســتان بــرای صــادرات گاز به 
توافــق برســند، الزم اســت بخش 
خصوصــی گاز  را از ایــران بخــرد و 
بــا پرداخــت هزینــه ســوآپ بــه 
ــتان،  ــران و ارمنس ــورهای ای کش
ــود. ــتان ش ــن گاز وارد گرجس ای

بــرای صــادرات  مذاکــرات رســمی 
یــک  بــه گرجســتان  ایــران  از  گاز 
ــا اینکــه مســووالن در  ســاله شــد و ب
اردیبهشــت ســال جــاری از عملیاتــی 
شــدن تفاهــم نامــه بیــن ایــران و 
گرجســتان در مــاه خــرداد خبــر داده 
ــا  ــه تنه ــده ن ــن پرون ــا ای ــد ام بودن
اجرایــی نشــده، بلکــه اجــرای آن بــه 

ــت. ــیده اس ــال رس ــه احتم مرحل
از  مذاکــرات شــرکت ملــی  یکــی 
گاز بــرای صــادارت بــه گرجســتان 
ــادرات گاز  ــنا، ص ــزارش ایس ــق گ طب
ــتا  ــن راس ــود. در ای ــه ب ــط لول ــا خ ب
ــد  ــا ش ــرداد 95 امض ــراردادی در م ق
کــه هنــوز نهایــی نشــده اســت. ایــن 
قــرارداد میــان ایــران و یــک شــرکت 
ــام جــی  ــه ن خصوصــی گرجســتانی ب

ــی  آی ای س
 Georgian International(
بــرای   )Energy Corporation
یــک دوره چهــار ماهــه بــه میــزان 
ــده  ــا ش ــب امض ــون مترمکع ۴0 میلی
بــودن  مــدت  کوتــاه  علــت  بــود. 
قــرارداد هــم بــه ایــن دلیــل بــود 
ــار وارد  ــرای نخســتین ب ــران ب ــه ای ک

ــر از  ــورهای فرات ــه کش ــارت گاز ب تج
همســایه خــود می شــود؛ بنابرایــن 
بایــد همــه جوانــب کار را بســنجد.

ــرداد  ــت، در م ــر نف ــه وزی ــژن زنگن بی
مــاه ســال گذشــته پــس از دیــدار بــا 
لئــون یولیــان، وزیــر انــرژی و منابــع 
طبیعــی ارمنســتان گفتــه بــود: ایــران 
ــا  ــی ب ــک آزمایش ــرارداد کوچ ــک ق ی
بــرای  گرجســتانی  خریــدار  یــک 
خریــد گاز امضــا کــرده اســت کــه 
ــال  ــا انتق ــرارداد ب ــن ق ــم ای امیدواری
ارمنســتان  خــاک  طریــق  از  گاز 

ــود.  ــی ش عمل
در  ســال،  یــک  گذشــت  از  بعــد 
مدیــرکل  جــاری  ســال  اوایــل 
امــور  وزارت  مشــترک  المنافــع 
خارجــه گفــت: حداکثــر تــا یــک مــاه 
ایــران  میــان  تفاهــم گازی  آینــده 
می شــود.  عملیاتــی  گرجســتان  و 
انجــام  از  باقــری مقــدم  غالمرضــا 
ــتان  ــات گرجس ــا مقام ــی ب گفتگوهای
گفــت  و  داد  خبــر  ترکمنســتان  و 
ــه  ــته محمول ــتان در گذش ــه گرجس ک
گازی از ایــران خریــداری کــرده بــود، 
امــا بــه دلیــل مشــکالتی کــه داشــت، 

ــرد. ــرا نک ــده را اج ــام ش ــم انج تفاه
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
ــرات  ــز در مذاک ــوری نی ــس جمه رئی
عالــی  هیئت هــای  مشــترک 
و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  رتبــه 
ــران  ــه ای ــان این ک ــا بی ــتان، ب گرجس
انــرژی آمادگــی تامیــن  در زمینــه 
دارد،  را  گرجســتان  نیــاز  مــورد  گاز 
در  را  گاز  می توانیــم  مــا  گفــت: 
ــه  ــان ب ــا آذربایج ــتان ی ــرز ارمنس م
ــرا  ــم و اخی ــل دهی ــتان تحوی گرجس
مترمکعبــی  میلیــون   ۴ محمولــه 
کــه  شــده  توافــق  مــاه   ۴ بــرای 
حــل  نیازمنــد  آن  اجــرای  قطعــا 
اســت. بانکــی  مســائل  فصــل  و 
نخســت  کویریکاشــویلی،  گئورگــی 
ــا  ــدار، ب ــن دی ــر گرجســتان در ای وزی
ــال گاز و کاال  ــه موضــوع انتق اشــاره ب
ــتان،  ــا ارمنس ــان ی ــق آذربایج از طری
تصریــح کــرد: همــه ایــن طرح هــا در 
حــال اجراســت و بایــد بــرای تســریع 
در ایــن بخش هــا بیــش از پیــش 

ــرد. ــالش ک ت
گاز  صــادرات  آغــاز  بــه  دو کشــور 
ــوز  ــده هن ــن پرون ــا ای ــد، ام امیدوارن
ــا  ــه اجــرا نرســیده اســت. ب ــه مرحل ب
اینکــه اجــرای ایــن قــرارداد در هالــه 
ــا  ــت حمیدرض ــرار داش ــام ق ای از ابه
ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  عراقــی، 
ــر  ــرات خب ــه مذاک ــران از ادام گاز ای

ــرارداد صــادرات  ــرد: ق ــار ک داد و اظه
منتفــی  بــه گرجســتان  ایــران  گاز 
نشــده و در صــورت نهایــی شــدن 
گاز  خصوصــی  بخــش  توافق هــا، 
بــه  ارمنســتان  خــاک  از  را  ایــران 
گرجســتان صــادر می کنــد. همچنیــن 
موضــوع  تاکیــد کــرد کــه  عراقــی 
ــه  صــادرات گاز از خــاک ارمنســتان ب
ــی  ــل منتف ــور کام ــه ط ــتان ب گرجس
نشــده اســت و در صورتــی کــه بــرای 
ــه باشــد،  ــه صرف بخــش خصوصــی ب
احتمــال صــادرات گاز افزایــش پیــدا 

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

روزنامه »اصفهان زیبا«در شماره 
جدید خود از تولد 14 سالگی این رسانه خبر 

داد. 

روزنامه »عسلویه«از وضعیت قرمز 
کشاورزانی که گوجه فرنگی خارج از فصلشان 

روی دستشان مانده نوشت.

روزنامه »بشارت یزد«از اجرای پروژه 
قطار بین شهری در این استان خبر داد. 

روزنامه »شهرآرا« از آبیاری 2 هزار هکتار 
گندم در چرمشهر با فاضالب و پساب کشتارگاه 

خبر داد.

روزنامه » افسانه « از بداقبالی و روزگار 
بد هتل داران بوشهری و بی توجهی دولت به 

این قشر پرداخت

روزنامه »خبر شمال«نوشت:ملت از 
پارتی بازی و فساد مدیران به ستوه آمدند.

روزنامه »باختر«به مناسبت درگذشت 
جهان پهلوان تختی به همین مساله پرداخت.

روزنامه »تماشا« در گزارشی راه نجات 
اقتصاد شیراز را توسعه گردشگری عنوان کرد.

روزنامه » دریا « از نارضایتی مردم از 
دوگانگی مدیریتی در مناطق آزاد نوشت. 

روزنامه »خراسان جنوبی«از وارد 
شدن تخم مرغ های وارداتی در چرخه بازار 

استان خراسان جنوبی خبر داد.

روزنامه »کاغذ وطن« به افزایش 
تعداد نمایندگان جنوب استان کرمان در 

مجلس پرداخته و این مساله را با گفتگو با 
نمایندگان مجلس پیگیری کرد .

روزنامه »خراسان شمالی«تیتر 
زد: ایست به افزایش قیمت کاالها تا پایان 

فروردین.

اصفهان

عسلویه

یزد

مشهد

فارس

مازندران

کرمانشاه

فارس

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی
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نگاه نگاهی متفاوت به مسابقات ورزشی از نمای باال
در گزارش زیر نمایی متفاوت از محل برگزاری مسابقات ورزشی را در کشورهای مختلف 

جهان مشاهده می کنید. رویترز و  گتی ایمیجز

عکس نشنال جئوگرافیک دره پر پیچ و خم و عمیقی را در شهر یوتا در آمریکا نشان می دهددر این تصویر یک دکان عطاری در رشت را می بینید که در زمان قاجار گرفته شده است
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بین الملل 

ــت در  ــوم و ملی ــه ق ــت ک ــدگار نوش مان
شناســنامه هــای جدیــد ذکــر نشــود بهتر اســت.

خبرگــزاری فرانــس٢٤ یادبــود ســومین 
ســال حملــه بــه یــک فروشــگاه در پاریــس و 

کشــته شــدن 17نفــر را منتشــر کــرده اســت.

ــاط  خبرگــزاری ســی ان ان نوشــت ارتب
ــمالی و  ــره ش ــان ک ــده می ــرار ش ــی برق تلفن
ــن دو  ــی ای ــث نزدیک ــد باع ــی توان ــی م جنوب

ــود. ــور ش کش

یورونیوز از حادثه کشـتی چینی و مفقود 
شـدن 23 دریانـورد در دریا خبر داده اسـت.

ــرات  ــه از مذاک ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
ــر  ــن شــولتز خب ــرکل و مارتی ــر م ــی اخی مقدمات

داده اســت.

ــا  الحیــات از نظــرات مســکو در رابطــه ب
تنــش هــای میــان ایــران و عربســتان نوشــته 

اســت.

از  اســپوتنیک  خبرگــزاری 
اعــالم  بــرای  ایــران  مــردم  تظاهــرات 
ــی را  ــر عکس ــای اخی ــوب ه ــار از آش انزج

اســت. کــرده  منتشــر 

آتـش کشـیدن  بـه  از  عکسـی  گاردیـن 
پرچـم اسـراییل توسـط فلسـطینیان منتشـر 

اسـت. کـرده 

روزنامه فایننشیال تایمز 
نوشــت کــه عربســتان شــاهزاده یازدهــم خــود را 

بــه دلیــل بدهــی هــای او دســتگیر کــرد.

خبرگــزاری شــینهوا در آغــاز ســال جدیــد 
ــن  ــش ای ــت ارت ــاره فعالی ــاز دوب ــالدی آغ می

ــرد. ــالم ک ــور را اع کش

روزنامــه نیویــورک تایمــز عکســی از 
فســتیوال ســال نــو در کــره شــمالی منتشــر کــرده 

کــه یــک موشــک را بــا یــخ درســت کــرده انــد.

خبرگـزاری رویترز به نقل از ترامپ نوشـت 
کـه خواهـان مذاکره با رهبر کره شـمالی اسـت.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان

روسیه

انگلیس

انگلستان

چین

آمریکا

اروپا

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ورزش

جپاروف بعد از گذشت یک هفته محروم شد 

ستاره  ازبک قربانی اعتراضات برانکو

ــال  ــیون فوتب ــی فدراس ــه انضباط کمیت
طــی حکمــی، ســرور جپــاروف، ســتاره 
خــط میانــی تیــم اســتقالل را بــه 
دلیــل خطایــی کــه در بــازی هفتــه 
ــتان  ــتقالل خوزس ــل اس ــم مقاب هفده
ــا  ــام داد و ب ــی انج ــس دلف روی یون
اســتوک روی کمــر او رفــت، تــا اطــالع 
ــا محــروم  ــی ه ــی آب ــوی از همراه ثان

ــرد.  ک

از  حالــی  در  جپــاروف  محرومیــت 
ــگاه  ــه باش ــی ب ــه انضباط ــوی کمیت س
اســتقالل ابــالغ شــده کــه در طــول 
انضباطــی  کمیتــه  گذشــته،  هفتــه 
هافبــک  حرکــت  مــورد  در  حکمــی 
ازبکســتانی اســتقالل صــادر نکــرده 
ــد از  ــچ بع ــو ایوانکووی ــا برانک ــود ام ب
ــه  ــنبه هفت ــه ش ــن روز س ــان تمری پای
ــت  ــر محرومی ــالع از خب ــته و اط گذش
بــازی  در  پرســپولیس  هــواداران 
بــه  بــه شــدت نســبت  نفــت،  بــا 
تصمیمــات کمیتــه انضباطــی اعتــراض 
ــود  ــای خ ــت ه ــو در صحب ــرد. برانک ک

بــه خطــای جپــاروف هــم اشــاره کــرد 
ــه  ــارف )ب ــای جپ ــا آق ــود: آی ــه ب و گفت
جریمــه  دلفــی(  روی  خطــا  دلیــل 
ــن  ــره بازیک ــا دو مه ــرا تنه ــد؟ ظاه ش
ــه اگــر  حریــف را شــکانده اســت وگرن
پنــج مهــره را می شکســت جریمــه 
جپــارف  نشــدن  محــروم  می شــد. 
ــه ای  ــه صدم ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
ــش  ــال پی ــود. دو س ــاد نب ــه زد زی ک
نورمحمــدی را بــه دلیــل لب خوانــی 
گذشــته  فصــل  کردنــد.  محــروم 
کامیابی نیــا را ســه جلســه محــروم 

کردنــد.

برگــزاری  از  بعــد  روز  درســت  امــا 
کــه  نفــت  و  پرســپولیس  دیــدار 
ــاگران  ــدون حضــور تماش ــا ب ســرخ ه
ــیدند  ــاوی رس ــه تس ــود ب ــروم خ مح
ــود را  ــازی خ ــم ب ــه اســتقالل ه و البت
در هفتــه هجدهــم در تبریــز مقابــل 
تراکتورســازی انجــام داده بــود، کمیتــه 
انضباطــی حکــم محرومیــت جپــاروف 
را صــادر کــرد و حــاال ایــن شــائبه 
ایجــاد شــده کــه کمیتــه انضباطــی 
تحــت تاثیــر صحبــت هــای هفتــه 
ــن  ــپولیس، چنی ــرمربی پرس ــل س قب
ــرای هافبــک اســتقالل در  حکمــی را ب

ــت! ــه اس ــر گرفت نظ
خصــوص  در  جپــاروف  ســرور 
ــاور  محرومیتــش گفتــه: ایــن حکــم ب
اصــال  مــن  چــون  نیســت  کردنــی 
ضربــه ای نــزدم. در آن صحنــه بازیکــن 
حریــف تعادلــش را از دســت داد و بــه 
ــاد. مــن نتوانســتم خــود را  ــن افت زمی

ــردم.  ــورد ک ــه او برخ ــم و ب ــرل کن کنت
نــه عمــدی در کارم بــود و نــه برخــورد 
ــای  ــن خط ــر م ــتم. اگ ــدیدی داش ش
شــدید کــرده ام بازیکــن حریــف چطور 
تــا پایــان بــازی بــدون مشــکل بــازی 

ــرد؟  ک
وی ادامــه داد: شــنیدم کــه ســرمربی 
پرســپولیس بــه محــروم نشــدن مــن 
اعتــراض کــرده اســت و فکــر مــی 
کنــم محرومیــت مــن بــه خاطــر ایــن 
ــار  ــال انتظ ــت. اص ــوده اس ــارها ب فش
ــه خاطــر  ــه انضباطــی ب نداشــتم کمیت
اظهــارات ســرمربی پرســپولیس مــن را 
ــدوارم ایــن حکــم  ــد و امی محــروم کن
لغــو شــود چــون ایــن محرومیــت 

ــن نیســت. حــق م
ــد امــروز  ــاروف بای ــه هــر شــکل جپ ب
در کمیتــه انضباطــی حاضــر شــود و در 
ــی  ــود توضیحات ــت خ ــوص حرک خص

ــه دهــد. ارائ

ســرمربی پرســپولیس بــا اشــاره بــه خطــای چپــاروف 
ــا  ــود: آی ــه ب ــتان، گفت ــتقالل خوزس ــن اس روی بازیک
ــره  ــا دو مه ــرا تنه ــد؟ ظاه ــه ش ــارف جریم ــای جپ آق
ــج  ــر پن ــه اگ ــت وگرن ــکانده اس ــف را ش ــن حری بازیک
محــروم  می شــد.  جریمــه  می شکســت  را  مهــره 
نشــدن جپــارف بــه ایــن دلیــل اســت کــه صدمــه ای 
کــه زد زیــاد نبــود. بعــد از ایــن صحبــت هــا، کمیتــه 
ــروم  ــوی مح ــالع ثان ــا اط ــاروف را ت ــی جپ انضباط
ــش  ــه محرومیت ــتقالل گفت ــک اس ــاال هافب ــرد و ح ک

ــوده اســت. ــه خاطــر فشــار ســرخ هــا ب ب

فوتبال 
 کشتیاروپا

باشــگاه بارســلونا اعــالم 
فیلیــپ  انتقــال  کــرد 
ســتاره  کوتینیــو، 
بــه  لیورپــول  برزیلــی 
ــاال  ــن ح ــن بازیک ــده و ای ــمی ش ــلونا رس بارس
ــی  ــوب م ــا محس ــد بارس ــن جدی ــما بازیک رس
شــود. ســتاره برزیلــی و ســابق لیورپــول عصــر 
شــنبه بــا پــروازی از بنــدر لیورپــول راهــی 
بارســلون شــد و نهایتــا باشــگاه بارســلونا رســما 
ــن بازیکــن را منتشــر  ــا ای ــرارداد ب ــد ق ــر عق خب

ــرد. ک
ــت؛  ــمی نیس ــه رس ــو گرچ ــال کوتینی ــم انتق رق
 40+120(  160 غیررســمی  اخبــار  طبــق  امــا 
ــود و  ــد ب ــورو خواه ــون ی ــورو( میلی ــون ی میلی
بدیــن ترتیــب او بعــد از نیمــار و کیلیــان امباپــه، 
ــخ  ــه ســومین بازیکــن گرانقیمــت تاری ــل ب تبدی
ــد فســخ قــرارداد ایــن  ــال شــده اســت. بن فوتب

ــالم  ــورو اع ــون ی ــز 400 میلی ــی نی ــتاره برزیل س
شــده اســت.

تــالش  نیــز  امســال  تابســتان  در  بلوگرانــا 
ــی  ــو داشــت و حت ــرای جــذب کوتینی ــادی ب زی
تــا آســتانه جــذب او نیــز پیــش رفــت؛ امــا در 
ــال  ــن انتق ــوز ای ــول مج ــران لیورپ ــت مدی نهای
ــه در زمســتان  ــن پروس ــا ای ــد ت ــادر نکردن را ص

ــود. ــی ش نهای
ــان  ــگ قهرمان ــور در لی ــت حض ــه عل ــو ب کوتینی
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــادر ب ــول ق ــاس لیورپ ــا لب ب
بــازی هــا در فصــل جــاری بــرای بارســا نیســت؛ 
ــل  ــورد تمای ــه در م ــاری ک ــل اخب ــه دلی ــا ب ام
ــه جــذب  ــاری ســن ژرمــن ب ــد و پ ــال مادری رئ
ایــن بازیکــن منتشــر شــده، مدیــران بارســا 
ــال  ــتان کار انتق ــن زمس ــد در همی ــح دادن ترجی
ــاالت  ــل و انتق ــب نق ــا بم ــازند ت ــی س او را نهای

ــرد. ــب گی ــا لق ــتانی اروپ زمس

ســوریان  حمیــد 
قبــل  کــه چنــد مــاه 
را  خــود  ســالگی   32
بعــد  گرفــت،  جشــن 
2016 هیــچ فعالیتــی در کشــتی  المپیــک  از 
ــده ای در  نداشــته و مشــخص نیســت چــه آین

داشــت. خواهــد  ورزش 
ــا داشــتن 6 مــدال  ایــن فرنگــی کار پرافتخــار ب
ــان و یــک طــالی المپیــک خــودش  طــالی جه
را بــه عنــوان پرافتخارتریــن کشــتی گیــر تاریــخ 
ایــران از ایــن نظــر مطــرح کــرده؛ امــا حــذف از 
ــث  ــی باع ــه فن ــا ضرب ــم ب ــک 2016 آن ه المپی
شــد تصویــر خوبــی از پایــان کار او در ذهــن 

ــدد. مــردم شــکل نبن
ــته  ــم گذش ــال و نی ــک س ــن ی ــوریان در ای س
ــرده و  ــی نک ــدی از خداحافظ ــت ج ــچ صحب هی
ــاره  ــه ســواالتی درب ــه صــورت مبهــم ب همــواره ب

بازگشــت بــه کشــتی جــواب داده اســت. او 
ــم  ــرای رق ــاید ب ــرد ش ــالم ک ــش اع ــدی پی چن

زدن یــک »پایــان قشــنگ« برگــردد.
ــتی  ــم ملــی کش علــی اشــکانی، ســرمربی تی
ــتی  ــوریان کش ــار س ــه دوره ای در کن ــی ک فرنگ
ــن  ــت پرافتخارتری ــا از بازگش ــت، باره ــی گرف م
ــتقبال  ــی اس ــم مل ــه تی ــران ب ــر ای ــتی گی کش
کــرده اســت. اشــکانی در خصــوص احتمــال 
بازگشــت ســوریان گفتــه: مــا زمینــه را صددرصــد 
ــرای بازگشــت او فراهــم خواهیــم کــرد و اگــر  ب
ــا  ــردد م ــی بازگ ــم مل ــه تی ــد ب ــودش بخواه خ
ــر  ــد ب ــود. هرچن ــم ب ــش خواهی ــم در خدمت ه
مــا پوشــیده اســت کــه ســوریان می خواهــد 
ــه همیــن خاطــر  ــا ب ــه و م ــا ن ــرد ی کشــتی بگی

نمی توانیــم او را دعــوت کنیــم.
ــی  ــه تصمیم ــه چ ــوریان در ادام ــد س ــد دی بای

ــت. ــد گرف خواه

کوتینیو با ١٦٠ میلیون یورو 
در نوکمپ

حمید سوریان؛ خداحافظی یا بازگشت 
پر ریسک؟

بازیکنان مورد نظر کارلوس کی روش پس از 
پایان بازی های هفته هجدهم لیگ برتر، یکی 

یکی خود را به تمرینات جدید سرمربی تیم ملی 
رساندند که برای ریکاوری آنها طراحی شده است

در روزهای اخیر درگیری لفظی بین کونته و مورینیو 
به خاطر اتفاقات کنار زمین در فصل قبل شدت 
گرفته و مورینیو کونته را به خاطر حرکاتش کنار 

زمین، »دلقک« توصیف کرد.

علیرضا بیرانوند که قدی بلندتر از سایر بازیکنان 
پرسپولیس دارد، با این وجود طبق عادت 

همچنان در عکس های تیمی پرسپولیس روی نوک 
انگشتان پا می ایستد

نتایج هفته هجدهم لیگ برتر
ذوب آهن 2-1 پیکان

ســایپا 3-2 استقالل خوزستان

پارس جنوبی جم 0-0 ســپاهان

0-0 استقالل تراکتورسازی 

فوالد 1-1 مشــکی پوشان مشهد

ســپیدرود رشت 1-2 گسترش فوالد

پدیــده 1-0 صنعت نفت آبادان

پرســپولیس 0-0 نفت تهران

برنامــه بازی های لیگ برتر
نوزدهم هفته 

پنجشنبه 21 دی 1396 

گســترش فوالد تبریز – فوالد خوزستان 

صنعــت نفت آبادان - پارس جنوبی جم 

اســتقالل تهران - سایپا البرز

جمعه 22 دی 1396

مشــکی پوشان مشهد- پرسپولیس 

پیکان تهران - ســپیدرود رشت 

نفت تهران - تراکتورســازی 

سپاهان - ذوب آهن 

اســتقالل خوزستان – پدیده

بیستم هفته 
پنجشنبه 28 دی 1396 

پارس جنوبی جم - اســتقالل خوزستان 

سپیدرود رشت - سپاهان 

تراکتورســازی – سایپا البرز 

پرســپولیس - گسترش فوالد تبریز 

جمعه 29 دی 1396

 نفت تهران – مشــکی پوشان مشهد 

پدیده - استقالل 

ذوب آهــن - صنعت نفت آبادان 

فوالد - پیکان

هفته بیست و یکم
چهارشــنبه 4 بهمن 1396 

مشــکی پوشان مشهد - تراکتورسازی 

پنجشــنبه 5 بهمن 1396 

سایپا البرز - پدیده 

اســتقالل خوزستان - ذوب آهن 

پیکان تهران - پرســپولیس 

جمعه 6 بهمن 1396

 گســترش فوالد تبریز - نفت تهران 

سپاهان - فوالد 

صنعت نفت آبادان - ســپیدرود رشت 

اســتقالل - پارس جنوبی جم

هفته بیست و دوم
پنجشــنبه 12 بهمن 1396

نفــت تهران - پیکان تهران

گســترش فوالد تبریز – مشکی پوشان 

مشهد

فوالد خوزســتان - صنعت نفت آبادان

جمعه 13 بهمن 1396

پرسپولیس - سپاهان

پارس جنوبی جم - ســایپا تهران

ســپیدرود رشت - استقالل خوزستان

پدیده خراســان - تراکتورسازی تبریز

یکشــنبه 15 بهمن 96

ذوب آهن اصفهان - اســتقالل تهران

برنامه بازی های لیگ یک
نوزدهم هفته 

یکشنبه2۴ دی 96 

نفت مســجد سلیمان -صبای قم 

فجر سپاســی شیراز- ماشین سازی تبریز

ایرانجوان بوشــهر -بادران تهران

آلومینیوم اراک- مس رفســنجان

خونــه به خونه مازندران- مس کرمان

گل گهر ســیرجان- نساجی مازندران

راه آهن تهران- برق جدید  شــیراز

شــهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی- اکســین البرز

جدول

هفته دوم اولین دوره مسابقات گرنداسلم تکواندو در سال 2017، با حضور بهترین های 
تکواندوی جهان در چین برگزار شد که ابوالفضل یعقوبی و میرهاشم حسینی دو 

نماینده ایران در بخش مردان نتیجه را به حریفان خود واگذار کردند و دست 
تکواندوکاران تیم ملی به جایزه 70 هزار دالری این رقابت ها نرسید.

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- کنايه از آن که داراي اصل و نسب 

نجيب و پاکي است - هر يک از درجات 

مهارت در کاراته

2- نهال کاشتن - شبيه - يکپارچه

3- دلسوزي - صداي خنده بلند - 

پيشوند سلب

4- در حال جنگيدن - آماده و فراهم - 

زبان عربي

5- سيستم - جزيره اي در اقيانوس هند

6- محل داد و ستد اوراق بهادر - گويند 

سالمتي مي آورد - از علوم بي پايه 

قدمايي از نوع شعبده

7- حرف انتخاب - دوستي - دريچه 

قابل تنظيم دهانه دوربين عکاسي

8- مادربزرگ - از لوازم خانگي پر مصرف 

- هوش مي برد

9- رهايي بخش - پايان و آخر - دومين 

دورقمي

10- نوآوري - النه زنبور عسل - رستگار

11- ريشخند کردن - هرج و مرج و بي 

نظمي

12- اشعه - موجود زنده تک سلولي - 

طرد کردن

13- حرف ندا - شهري در مصر - از صور 

فلکي نيمکره شمالي

14- خشخاش - سوغات تابستان - شهر 

قنات و قنوت و قناعت

15- خجستگي - بازيگر مرد مجموعه 

تلويزيوني »شيخ بهايي« توليد شبکه 

دوم سيما

عمودی 
1- پستانداري گوشتخوار شبيه گرگ - 

فلک زده - طهارت

2- زمين ترکي - زنان عرب - فلزي 

نسبتا گرم و سمي

3- خالص و نجات يافته - شريک جرم 

- شهري در فرانسه

4- از شهرهاي زيباي مازنداران - عاجز

5- خميدگي - رويداد بسيار سخت و 

ناگوار - خوک وحشي

6- فرو خوردن - بافندگي - در�به�در و 

بي خانمان

7- مشک آب - زيبا چهره - ويرگول

8- هم داستان گلشاه - استحکام و 

استواري - جديد و تازه

9- چوب سوزاندني - باتالق - نسانه 

مفعول بي واسطه

10- برزگر ، کشاورز - دسته پيستون - از 

جنگ هاي امام علي )ع(

11- جملگي - سردار ايراني سپاه 

کيکاوس کياني - جمع مکسر روح

12- خاندان پيامبر اکرم )ص( - تقسيم 

ملک مشاع

13- پيشتاز دورقمي - از عتبات عاليات 

عراق - آشنا بودن

14- محل نگهداري وسايل اضافه - 

درست دانستن مطلبي - باد سرد

15- بر روي انگشتر مي گذارند - بيان 

عقيده - خريد غير نسيه

جدول شماره 1۰8۰

سودوکو شماره 1۰8۰

پاسخ سودوکو شماره 1۰۷9

مواد الزم برای بیس چیز کیک
1  4/1 فنجــان پســته خــام ،  قاشــق غذاخــوری 
کــره قاشــق ، شــکر 3 قاشــق غذاخــوری، هــل 

2/1 قاشق چایخوری

برای پر کردن چیز کیک:
نیم کیلو پنیر خامه ای، 300 گرم شکر

30 گرم آرد  ، 30 گرم خامه ترش
2 عدد تخم مرغ ، وانیل 2 قاشق چایخوری

1 بسته ژالتین  ، آب 4/3 فنجان

برای تزیین :
1 فنجان دانه انار  ، آب انار 1 فنجان

شکر 1 قاشق غذاخوری  ، 1 بسته ژالتین

مرحله ١
در یــک مخلــوط کــن یــا همــزن برقــی پســته را 
ــپس  ــم و س ــوط میکنی ــل را مخل ــکر و ه ــا ش ب

کره ذوب شده را اضافه میکنیم

مرحله ٢
خمیــر بدســت آمــده را در کاغــذ پوســتی و 
ســپس در قالبــی قــرار میدهیــم و بــه مــدت 7 

درجــه   325 دمــای  فــر  در  دقیقــه   9 الــی 
فارنهایت قرار میدهیم

مرحله ٣
پنیــر خامــه ای و شــکر را در یــک میکســر 
ــا یکدســت شــود و ســپس  ــم ت ــوط میکنی مخل
شــیر خشــک و آرد را اضافــه میکنیــم و ســپس 
خامــه تــرش، زرده تخــم مــرغ و وانیــل را اضافــه 

میکنیم و مخلوط میکنیم

 مرحله ٤
4/1 فنجــان آب را در یــک کاســه میریزیــم و 
پــودر ژالتیــن را در آن حــل میکنیــم ســپس 
نصــف فنجــان آب جــوش بــه آن اضافــه میکنیم 

و مخلوط را هم میزنیم

 مرحله 5
ــال  ــا کام ــم ت ــم میزنی ــرغ را ه ــم م ــفیده تخ س
پــف کنــد و بــه خمیــر اضافــه میکنیــم و خمیــر را 
بــه قالــب پســته اضافــه میکنیــم و بــه مــدت 1 
ســاعت در فــر دمــای 325 درجــه فارنهایــت قــرار 

میدهیم

 مرحله ٦
آب انــار را بــا پــودر ژالتیــن حــل شــده مخلــوط 
میکنیــم و بــه مــدت 10 دقیقــه ســاعت در 
یخچــال قــرار مــی دهیــم و قبــل از اینکــه کامــال 
ــرون  ــر بی ــب را از ف ــه قال ــد از اینک ــدد ، بین ببن
ــازه  ــار ت ــه و ان ــا ژل ــز کیــک را ب ــم روی چی آوردی
تزییــن میکنیــم و بــه مــدت 4 ســاعت در 

یخچال قرار می دهیم تا اماده شود.

چیز کیک انار

 ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم 

هدایت کنیم. )اسکات پک(

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیــن: بهــرام ســیاره بخــت شــما امــروز می توانــد شــما را 
بــه مكانهایــی ببــرد كــه از نظــر احساســی مكانهایــی مطبــوع 
بــرای شــما هســتند، بــرای اینكــه شــما می دانیــد كــه زمــان 

خیلی سریع می گذرد. 
ــث  ــی باع ــائل خانوادگ ــه مس ــی ك ــروز زمان ــت: ام اردیبهش
می شــود در موقعیتــی اســترس زا قــرار بگیریــد قوه تشــخیص 

شما می تواند مفید واقع شود.
خــرداد: شــما امــروز مجبــور هســتید كــه بــا فــردی قدرتمنــد 
مخالفــت كنیــد، حتــی اگــر فكــر كــردن بــه آن هــم آزارتــان 
بدهــد بایــد اینــكار را بكنیــد. خوشــبختانه بــار اولــی كــه بــا او 
ــه آنچــه كــه فكــر می كردیــد  وارد مذاكــره بشــوید، نســبت ب

مالیم تر خواهد شد.
تیــر: مســائلی كــه بــرای شــما ارزشــمند هســتند بــا آنهایی كه 
بــرای یــك گــروه ارزشــمند هســتند بــه طــور عجیبــی بــه هــم 

وابسته اند، حتی اگر در نظر اول جدا از هم به نظر برسند.
مــرداد: شــما احســاس می كنیــد كــه در باغــی ســحرآمیز 
ــروز  ــه ام ــرای اینك ــد، ب ــرار گرفته ای ــا ق ــا شــكوفه های زیب ب
ــو  ــا پلوت ــد ب ــرك كن ــه نشــانه شــما را ت ــل از اینك ــرام قب به

روبرو شده است.
شــهریور: شــما قصــد داریــد آشــفتگی های خــود را كاهــش 
بنابرایــن می توانیــد بــه طــور كامــل بــر روی  دهیــد، 
چیزهایــی كــه نیــاز داریــد و می خواهیــد امــروز اتفــاق 

بیفتد تمركز كنید.
مهــر: در حــال حاضــر شــما نســبت بــه برنامه هــای جدیدتــان 
احســاس بهتــری داریــد، امــا اهمیــت نــدارد كــه چقــدر موفــق 
بوده ایــد، در ذهــن شــما موضوعــی وجــود دارد كــه هنــوز شــما 

را ناراحت می كند.
ــان: عصبانیــت غیــر منتظــره شــما كمــی تحلیــل رفتــه و  آب
ــن  ــه دیگــر بیشــتر از ای ــه رنجشــی شــده اســت ك ــل ب تبدی

ادامه نخواهد داشت.
ــرای  ــد، ب ــر نشــاط نداری ــاد و پ ــاری ش ــروز رفت ــما ام آذر: ش
ــردن  ــو ك ــرای بازگ ــی ب ــردن راه ــدا ك ــال یپ ــه دنب ــه ب اینك

احساسات غیر معمول خود هستید.
دی: ممكــن ســت كــه شــما از افــرادی كــه زیــادی بــا شــما 
ــر  ــه فك ــرای اینك ــید، ب ــده باش ــته ش ــتند خس ــان هس مهرب

می كنید رفتار آنها نشانه ضعفشان است.
بهمــن: وقتــی كــه شــما احســاس می كنیــد خــالق بــودن و 
ــاره  ــودن باعــث می شــود شــما ســازنده تر باشــید، دوب شــاد ب

نیروی تازه ای می گیرید.
ــای  ــه در روزه ــد ك ــر كنی ــن اســت شــما فك ــفند: ممك اس
آینــده یكــی از اطرافیــان شــما می توانــد برایتــان مشــكلی 

ایجاد كند.

 آیــا مــی دانیــد در جهــان بــه 6000 
زبان تکلم میشود.

 آیــا مــی دانیــد هــر قــاره ای، 
شهری به نام »رم« دارد.

 آیــا مــی دانیــد کــه حلــزون مــی 
تواند سه سال بخوابد .

ــا  ــا ب ــن ه ــد دلفی ــی دانی ــا م  آی
یک چشم باز می خوابند .

زنــان  قلــب  دانیــد  مــی  آیــا   
نسبت به مردان تندتر می زند .

 آیــا مــی دانیــد ناراحتــی هــای پــا 
در زنان ۴ برابر مردان است.

از  هــا  دانیدکوســه  مــی  آیــا   
بیماری سرطان در امان هستند .

ــچ گورخــری،  ــد هی ــا مــی دانی  آی
خط های مشابه دیگری ندارد.

ــت  ــد 13 درصــد جمعی ــا مدانی  آی
جهان، صحرانشین هستند .

 آیــا مــی دانیــد چهــار پنجــم 
تشــکیل  هــا  حشــره  رو  جانــوران 

داده اند.
 آیــا مــی دانیــد تنهــا در یــک 
ــه 75 گل ســر  ــور عســل ب ــرواز، زنب پ

می زند.
ــان  ــم انس ــد چش ــی دانی ــا م  آی
 135 دوربیــن  یــک  معــادل 

مگاپیکسل است.
ــن، پرمصــرف  ــد ژاپ ــا مــی دانی  آی
تریــن کشــور جهــان در زمینــه انــرژی 

است.
 آیــا مــی دانیــد در ســاخت دیــوار 
ــه  ــه کار رفت ــج ب ــن، آرد برن ــزرگ چی ب

است.
 آیــا مــی دانیــد تومــاس ادیســون، 
مختــرع المــپ از تاریکــی وحشــت 

داشت.
ــودک ۴  ــک ک ــد ی ــی دانی ــا م  آی
ســاله روزانــه بیــش از ۴00 ســوال 

می پرسد!
 آیــا مــی دانیــد شــیرها تــا ســن 2 
کــردن  غــرش  بــه  قــادر  ســالگی 

نمی باشند.
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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
نرخ عوارض خروج کم می شود

معاون رییس جمهور از احتمال کاهش نرخ »عوارض خروج از کشور« نسبت به مبلغ 
قبلی که 220 هزار تومان تعیین شده بود، خبر داد و گفت: افزایش تصاعدی که برای هر 
نوبت سفر درنظر گرفته شده بود حذف می شود.علی اصغر مونسان گفت: مبلغ عوارض 

خروج از کشور در الیحه بودجه دولت مشخص و درحال بررسی در مجلس است.

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 68,000
بیشترین قیمت: ......... 74,000

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 74,000

بیشترین قیمت: ......... 60000

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 325,000
بیشترین قیمت: ...... 395,000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 230,000
بیشترین قیمت: ....... 280,000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 239000
بیشترین قیمت: ........ 245000

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

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

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

خشکبار
گردو ............................. 59000

فندق ........................... 36000    
پسته ........................... 51000  

آلو بخارا ....................... 19000  
مغز بادام ............................. 40000

اقـالم مصرفـی

از  یکــی  خانگــی  لــوازم  بــازار  از  خریــد 
ســخت ترین عملیــات خریــد اســت! این جــا 
اصطالحــات  مارک هــا،  برندهــا،  از  دنیایــی 
تخصصــی و فنــی، آپشــن های گیج کننــده و 
ــه در  ــب وجــود دارد.البت ــب و غری ــات عجی تقلب
ــی و  ــخصات فن ــا و مش ــن ه ــان آپش ــن می ای
ــده  ــی ش ــتاویز خوب ــی دس ــات تخصص اصطالح
ــرح  ــا ط ــندگان ب ــیاری از فروش ــا بس ــت ت اس
ــه  ــبت دادن آن ب ــی و نس ــام نجوم ــداد و ارق اع
ــب  ــورد نظــر مشــتری را فری عملکــرد وســیله م
مطلــب کاربردی تریــن  ایــن  در  مــا  دهنــد. 
نــکات خریــد از بــازار لــوازم خانگــی را از دیــدگاه 
ــان  ــازار در اختیارت ــن ب ــاالن ای ــان و فع کارشناس

می گذاریــم.

چشم مشتریان ایرانی برای 
خرید لوازم خانگی

مشــتریان  بیشــتر  می گوینــد  بــازار  فعــاالن 
ایرانــی هنــگام خریــد لــوازم خانگــی یــک ضعف 
بــزرگ دارنــد. آنهــا بــه متــراژ فضــای مســکونی 
واقعــی شــان توجــه نمی کننــد.  نیازهــای  و 
ــه  ــت ک ــی اس ــن علت ــوع عمده تری ــن موض همی
ــد.  ــل می کن ــا تحمی ــه آنه ــه ب ــای اضاف هزینه ه
مشــتریان  می آوریــم:  مثــال  چنــد  برایتــان 
زیــادی عالقه مندنــد بزرگتریــن نمایشــگرهای 
ــی  ــی را خریــداری کننــد. ایــن درحال تلویزیون
ــی  ــا آپارتمان های ــی آنه ــل زندگ ــه مح ــت ک اس
بــا متراژهــای کوچــک اســت. آنهــا یــک راز مهــم 
ــاوت  ــد. تف ــی را نمی دانن ــگرهای تلویزیون نمایش
ــزرگ  ــر نمایشــگرهای ب کیفیــت و وضــوح تصوی
ــل  ــر در فواص ــگرهای کوچکت ــه نمایش ــبت ب نس
زیــاد بــه چشــم می آیــد. درواقــع ایــن موضــوع 

بــه آن معنــی اســت کــه یک نمایشــگر بــزرگ در 
خانــه ای کوچــک عملکــرد یــک نمایشــگر جمــع 
و جورتــر را دارد و مشــتری بــرای آیتمــی هزینــه 
ــه کار او  ــال ب ــه عم ــت ک ــه اس ــر پرداخت اضافه ت
ــای  ــا ظرفیت ه ــی ب ــوازم خانگ ــد ل نمی آید.خری
ــاال یکــی دیگــر از عــادات نادرســت مشــتریان  ب
ــی  ــویی 12 کیلوگرم ــک لباسش ــت. ی ــی اس ایران
ــای  ــه معن ــا ب ــره تنه ــواده 4 نف ــک خان ــرای ی ب
ــت.  ــر اس ــه باالت ــتر و هزین ــرژی بیش ــالف ان ات
ــه  ــازنده در ازای ارای ــه س ــن کارخان ــر ای ــالوه ب ع
لــوازم خانگــی بــا حجــم باالتــر، بــرای محصــول 
ــه  ــد. ب ــن می کن ــتری تعیی ــت بیش ــود قیم خ
ــا ظرفیــت  ــوازم خانگــی ب ــد ل ایــن ترتیــب خری
بیشــتر از نیــاز بــه معنــی پرداخــت پــول بیشــتر 
بــرای خریــد کاال و پرداخــت هزینــه بیشــتر 

ــی اســت. ــرژی مصرف ان

آپشن های گران قیمتی که به 
دردتان نمی خورد

وقتــی تصمیــم بــه خریــد یــک وســیله لوکــس و 
گرانقیمــت داریــد شــک نکنیــد کــه بخــش قابــل 
توجهــی از هزینــه خریــد کاال را بــرای گزینه هایــی 
پرداخــت می کنیــد کــه کمتــر بــه اســتفاده از آن 
نیــاز پیــدا می کنیــد. به عنــوان مثــال 36 برنامــه 
گرانقیمــت  لباسشــویی  یــک  شست وشــوی 
ــرای  ــا ب ــن برنامه ه ــی از ای ــد. یک ــرور کنی را م
لبــاس پشــمی اســت. شــما  شست وشــوی 
ــار در  ســال لبــاس پشــمی می شــویید؟!  چنــد ب
ــه  ــا دو تک ــک ی ــتن ی ــرای شس ــا ب ــوال آی و اص
ــد؟  ــن می کنی ــویی روش ــمی لباسش ــاس پش لب
ــه  ــگاه اول بســیار فریبنــده ب ایــن آپشــن ها در ن
نظــر می رســند و باعــث می شــوند مشــتری 

ــادی  ــول زی ــه پ ــی و عجوالن ــم آن ــک تصمی در ی
بابــت خریــد یــک وســیله بپــردازد امــا بــه مــرور 
ــه  ــود ک ــه می ش ــتفاده از آن کاال متوج ــا اس و ب
ــه نــدرت یــا هرگــز  بســیاری از ایــن آپشــن ها ب

ــرد.  ــرار نمی گی ــتفاده ق ــورد اس م

بهترین مشاوران خرید لوازم 
خانگی چه کسانی هستند؟

بــه شــعارهای تبلیغاتــی اهمیــت ندهیــد. اغــراق 
تبلیغاتــی  شــرکت های  شــگردهای  از  یکــی 
ــد تــا  اســت. آنهــا از صاحبــان کاال پــول می گیرن
بــه بهتریــن وجــه ممکــن شــما را بــه خریــد یک 
کاال قانــع و ترغیــب کننــد امــا ایــن بــه آن معنــا 
ــان  ــما در می ــا ش ــت ب ــام حقیق ــه تم ــت ک نیس
ــه  ــه فریفت ــل از این ک گذاشــته شــده اســت. قب
معایبــش  و  آن کاال  دربــاره  تبلیغــات شــوید 
ــت جســت وجو  ــا در اینترن ــد ی پــرس و جــو کنی
ــایر  ــای آن کاال در س ــد رقب ــان باش ــد. یادت کنی
برندهــا را نیــز بــا دقــت بررســی کنیــد تــا بتوانیــد 
تصمیــم بهتــری بگیریــد. بهتریــن راهنمــای 
شــما بــرای خریــد یــک وســیله نــه فروشــندگان 
هســتند و نــه تبلیغــات. بهتریــن راهنمایــان خود 
خریــداران هســتند. نظــر ســایر خریــداران یــک 
کاالی مشــخص را بپرســید. آنهــا ممکــن اســت 
ــا همســایه  در بیــن اعضــای فامیلتــان باشــند ی

و همکارانتــان. ممکــن اســت در تاپیک هــا و 
ــو در فضــای مجــازی  ــپ و گفت وگ ــای گ گروه ه
نیــز بتوانیــد آنهــا را پیــدا کــرده و از آنهــا دربــاره 

ــد. ــان نظرخواهــی کنی ــد موردنظرت ــب برن معای

یخچال فریزر خوب چه 
مشخصاتی دارد؟

ــزر آن در قســمت  ــه فری ــی ک ــال فریزرهای یخچ
پاییــن قــرار گرفتــه اســت، کمتریــن میــزان 
ــود  ــا وج ــایدها ب ــرژی و سایدبای س ــرف ان مص
انــرژی  مصــرف  بیشــترین  محبوبیت شــان 
را دارنــد. بررســی کارشناســان تولیــد نشــان 
ــاز و بســته شــدن  ــا 45  درصــد ب ــد 30 ت می ده
ــخ اســت  ــرای برداشــتن آب و ی در یخچال هــا ب
بنابرایــن خریــد یخچالــی کــه آبریــز روی در 
دارد بــه کاهــش مصــرف انــرژی و افزایــش 
مهم تریــن  می کنــد.  کمــک  یخچــال  عمــر 
گزینه هــای پیشــنهادی مشــاوران بــازار بــرای 
خریــد یخچــال - فریزرهــا داشــتن قفســه های 
ــرل  ــا ســبدهای متحــرک، محفظــه کنت ــزر ب فری
ــه ها  ــاع در قفس ــم ارتف ــت تنظی ــت و قابلی رطوب
ــان  ــرای جاســازی ظــروف بزرگتــر اســت. یادت ب
بیشــتری  بــرق  بزرگتــر  یخچال هــای  باشــد 

می کننــد. مصــرف 

فوت و فن خرید لوازم خانگی
خرید یخچال فریزر

ــاال  ــه ب ــاره ب ــا اش ــع کوچــک ب ــذاری صنای ــت ســرمایه گ ــدوق ضمان ــل صن مدیرعام
ــع  ــران، گفــت: در حــال حاضــر، صنای ــع کوچــک در اقتصــاد ای ــگاه صنای ــودن جای ب
ــامل  ــد را ش ــزار واح ــر 80 ه ــغ ب ــور و بال ــت کش ــد صنع ــش از 90 درص ــک بی کوچ
ــدوق  ــل صن ــن المل ــور بی ــر ام ــا مدی ــدار ب مــی شوند.»محمدحســین مقیســه«در دی
ضمانــت اعتبــاری کــره جنوبــی، بــر تعامــل و اســتفاده از تجربیــات و ظرفیــت هــای 
ــع  ــت صنای ــرای تقوی ــی ب ــای متنوع ــه ه ــت برنام ــت: دول ــرد و گف ــد ک ــره تاکی ک
ــت از  ــد اس ــه امی ــوزش دارد ک ــازی و آم ــد س ــازی، توانمن ــب نوس ــک در قال کوچ

ــم. ــره ببری ــه به ــن زمین ــی در ای ــره جنوب ــات ک تجربی

مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران گفــت: 
ــه ارزش نزدیــک بــه 2 میلیــارد دالر  ایــن ســازمان حــدود 37 پــروژه ب
ــادق  ــرا دارد. »ص ــی در دســت اج ــذاران خارج ــرمایه گ ــکاری س ــا هم ب
نجفــی« افــزود: ســازمان صنایــع کوچــک و شــرکت هــای صنعتــی ایران 
بــه دنبــال آن اســت تــا طرح هــای بــا مزیــت بــاال را بــه خارجــی هــا و 
کشــورهای مختلــف و همچنیــن بــه ایرانیــان مقیــم خــارج معرفــی کنــد 
و بــه ایــن منظــور صنایــع مزیــت دار هــر اســتان مشــخص خواهــد شــد.
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صنایع کوچک در اقتصاد ایران جای دارد سرمایه خارجی در صنایع کوچک
جذب می شود

نبض بازار

فروش گاوداری مجتمع 
ساردوییه جیرفت

محل: کرمان
سند: اداری  

توافقی قیمت: 
تعداد اتاق: دو

متـراژ )متر مربع(: 3000
09135301675 تلفن: 

یـک واحـد 25 راسـی در ابعاد 50 
در 60 متـر، آب برق سـیلو دوعدد 
انبـار علوفـه و جایگاه ها سـاخته و 
آماده  شـده مقـداری خرده کاری 

دارد و بفروش می رسـد

فروش باغ پسته ثمری

محل: کرمان
آگهی: فروشی نوع 

سند: اداری
توافقی قیمت: 

تعـداد اتاق: بدون اتاق
متـراژ )متر مربع(: 15000

تلفن:
09129۴37256 

واگذاری عرضه 
محصوالت فرهنگی

محل: کرمان
آگهی: فروشی نوع 

توافقی قیمت: 
مربع(:36 متراژ)متر 
09131959702 تلفن: 

آپارتمان مسکن مهر
محل: کرمان

آگهی: فروشی نوع 
قیمت55.000.000 

تومان
تعداد اتاق: دو

مربع(:۸0 )متر  متراژ 
تعاونـی  بـه  مربـوط 
اسـت،  ماهـان  زیتـون 
و  آسانسـور  و   5 طبقـه 
آسانسـور  نـدارد،  نمـا 
نصـب  جدیـد  سـال 
 25 وام   . می شـود 
اضافـه  هـم   30 تـا 

. د می شـو

راه  روبـروی  آدرس: 
آهـن جنـب پسـت بـرق

آپارتمان معاوضه
 یا فروش
محل: کرمان

تعداد اتاق: دو
متراژ )متر مربع(:93

یـک واحـد آپارتمان دو 
امکانـات  فـول  خوابـه 
زاهـدان  قلنبـر  بلـوار  در 
جهـت معاوضه بـا واحد 
کرمـان  در  آپارتمـان 
بفـروش  نقـدی  یـا 

. می رسـد
تلفن: 09151۴901۴۸

کسب و کار امالک

برچسب انرژی لوازم بزرگ را حتما چک کنید
ــرژی 7 فلــش رنگــی اســت  ــد. برچســب ان ــرژی توجــه کنی ــه برچســب ان ب
ــرد.  ــر می گی ــره را در ب ــز تی ــا قرم ــره ت ــبز تی ــی س ــای رنگ ــب طیف ه ــه ترتی ــه ب ک
ــد. فلــش A کــه  ــا G ردیف گــذاری شــده ان ــا حــروف التیــن A ت ایــن فلش هــا ب
ــرژی و بیشــترین  ــزان مصــرف ان ــن می ــره اســت معــرف کمتری ــه رنــگ ســبز تی ب
ــره اســت معــرف بیشــترین  ــگ قرمــز تی ــه رن ــه ب بازدهــی کاالســت و فلــش G ک

ــن بازدهــی اســت. ــرژی و کمتری ــزان مصــرف ان می

 ایران خودرو
دنا .................................................................. 43,000,000     
پژو 207 اتوماتیک ...................................52,600,000 
پژو 206 . تیپ 5 ..................................... 38,500,000 
رنو کپچر 2017 .......................................... 129,000,000   
 32,400,000 .................................................. LX  سمند
 40,500,000............................................ 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 .................................................... 23,700,000     
 29,200,000 ............................................... EX   ساینا

تیبا 2  ...........................................................  29,000,000 
کیا سراتو  اتومات ................................  87,500,000   

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 .....  46,700,000  
 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 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت رفع فیلتر تلگرام منوط به تعهد 
مدیران آن شد و مقرر شد وزارت ارتباطات تعهدات الزام آور را برای رفع فیلتر اخذ کند. 
او همچنین افزود با توجه به اینکه موضوع فیلترینگ به شورای عالی امنیت ملی 
مطرح بود، قرار شد با تمهیدات الزم نسبت به رفع فیلتر اقدام شود.

معرفی
کــه  سال هاســت 
دوم  نیمــه  در  تهــران 
چتــر  زیــر  ســال 
نفــس  آلودگــی 
پاییــز  می کشــد. در ســال های اخیــر موعــد 
بــه معضــل  بــدل  آلودگــی هــوا  و زمســتان 
ــودرو  ــاد خ ــداد زی ــود. تع ــران می ش ــی ته اصل
سبب ســاز  تهــران  اطــراف  کارخانه هــای  و 
وضعیتــی شــده اند کــه نفــس کشــیدن در نیمــه 
ــهروندان  ــرای ش ــا ب ــتر روزه ــال در بیش دوم س
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــود. آماره ــخت می ش س
کــه پاییــز 96 آلوده تــر از پاییــز 95 بــوده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آســان 
ــه  ــهرها از جمل ــیاری از کالن ش ــت، در بس پرداخ
تهــران اعمــال طــرح تــردد خودروهــا )به صــورت 

زوج و فــرد(، توقــف فــروش طــرح ترافیــک 
توقــف  ابتدایــی،  مــدارس  تعطیلــی  روزانــه، 
فعالیت هــای عمرانــی و … طــی روزهــای آلــوده 
ــط زیســت  ــی محی ــود. آلودگ ــرا می ش ــال اج س
ــه  ــان ب ــزرگ جه ــهرهای ب ــوای ش ــژه ه ــه وی ب
ــده  ــل ش ــئوالن تبدی ــرای مس ــزرگ ب ــی ب چالش
ســامان  دارنــد  اعتقــاد  کارشناســان  اســت. 
ــردد خودروهــا،  ــه وضعیــت تولیــد و ت بخشــی ب
ــاذ  ــی و اتخ ــزرگ صنعت ــات ب ــت تأسیس فعالی
منابــع  گســترش  زمینــه  در  سیاســت هایی 
کاهــش  در  می توانــد  پــاک  انــرژی  تولیــد 
ــن  ــد. در همی ــر باش ــیار مؤث ــهر بس ــی ش آلودگ
ــل بســیاری از  ــوا مث ــی ه راســتا موضــوع آلودگ
موضوعــات دیگــر می توانــد بــا کمــک تکنولــوژی 

ــد. ــرفت کن پیش

ارائــه  بــا  پرداخــت پرشــین  آســان  شــرکت 
ــرف  ــش مص ــه کاه ــت ب ــن پرداخ ــات نوی خدم
ــان، کاهــش ســفرهای درون  کاغــذ، قطــع درخت
شــهری، کاهــش ترافیــک، کاهــش آلودگــی هــوا 
و همچنیــن حــذف هزینــه چــاپ اســکناس، 
تــالش می کنــد زندگــی را بــرای مــردم آســان تر 
کنــد. پرداخــت الکترونیــک از یــک ســو بــا 
حــذف عملیــات چــاپ اســکناس، اوراق بهــادار و 
قبــوض، بــه کمتــر شــدن قطــع درختــان و حفــظ 
منابــع طبیعــی کمــک می کنــد و از ســوی دیگــر 
بــا کاهــش ســفرهای درون شــهری از ترافیــک و 

ــد. ــوا می کاه ــی ه آلودگ
انجــام بیــش از ۸ میلیــون تراکنــش موفــق 
روزانــه توســط کاربــران شــرکت آســان پرداخــت 
نقــش به ســزایی در حفــظ محیــط زیســت و 
ــی  ــن آپ در حال ــی دارد. اپلیکیش ــع طبیع مناب
یکه تــاز پرداخــت موبایلــی کشــور اســت کــه 
بــا توجــه بــه خدمــات و ســرویس هایی کــه 
ــن و  ــود، از کامل تری ــه می ش ــن اپ ارائ روی ای
ــمار  ــور به ش ــن های کش ــن اپلیکیش کاربردی تری

مــی رود. از مهم تریــن خدماتــی کــه توســط 
ایــن اپلیکشــن ارائــه می شــود می تــوان بــه 
ــث  ــخص ثال ــه ش ــار، بیمه نام ــت قط ــد بلی خری
ــیم کارت های  ــرای س ــارژ ب ــد ش ــل، خری اتومبی
اعتبــاری تمامــی اپراتورهــا، خریــد و تمدیــد 
ــه  ــرویس کارت ب ــت، س ــرویس اینترن ــواع س ان
کارت، واریــز وجــه بــه حســاب موسســه های 
ــدون  ــت ب ــرداز )پرداخ ــرویس تله پ ــه، س خیری

ــرد. ــاره ک ــودرو و … اش ــات خ کارت(، خدم
دوســتدار  و  ســبز  اســتارت آپی  به عنــوان  آپ 
ــن و  ــت قوانی ــر رعای ــالوه ب ــت، ع ــط زیس محی
همچــون  مشــارکتی  حوزه هــای  در  مقــررات، 
فعالیت هــای حفــظ محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی، حمایــت از مؤسســات خیریــه، حمایــت 
ــی در  از جوامــع علمــی، اشــتغال زایی و کارآفرین
ــگام  ــواره پیش ــک هم ــت الکترونی ــوزه پرداخ ح
ــکار  ــوده اســت و در جهــت حســاس کــردن اف ب
عمومــی تــالش داشــته تــا هم وطنــان را در 
مــورد توجــه بــه مســائل اجتماعــی و در کنــار آن 
ــد. ــویق کن ــت محیطی تش ــالت زیس ــع معض رف

آپ، دوستدار محیط زیست

خبرآنالین در توییتر: فعالیت کانال های 
تلگرامی یک هفته پس از فیلتر شدن درحال 
بازگشت به رونق روزهای قبل؛ با این تفاوت که 

کاربران استفاده از فیلترشکن را هم یاد گرفته اند! 

مزخرفات فارسی، کتاب 1۳۵ صفحه ای از رضا شکرالهی 
)خوابگرد در توییتر(. به گفته نویسنده: توجه دادن کاربر 

عام زبان فارسی به فکر کردن به واژه ها و اصطالحات 
و نیز نگارش پاکیزه و شیوا مهم ترین هدف من در این 

یادداشت ها بوده است.

آنچه نشریه گاردین فهمید و دیگران 
نمی فهمند! این طرح در روزهای اخیر مورد توجه 

کاربران ایرانی توییتر قرار گرفته است.

فیلترینگ تلگرام بر مبنای 
تصمیم شورای عالی امنیت 

ملی بوده است
عضــو کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای 
ــط  ــرام توس ــر تلگ ــت: فیلت ــه، گف مجرمان
شــورای عالــی امنیــت ملــی انجــام شــده 
و رفــع فیلترینــگ آن بایــد بــر مبنــای 
تصمیمــات ایــن شــورا، مــورد بررســی 

ــرد. ــرار گی ق
رمضانعلــی ســبحانی فــرد گفت:عــده ای از 
ــتفاده  ــرام سوءاس ــت تلگ ــرایط و ظرفی ش
کردنــد و شــرایط خشــونت و اغتشــاش 
ــا  ــر همیــن مبن ــد کــه ب ــه وجــود آوردن را ب
تصمیــم  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
ــه  ــس کمیت ــرام گرفت.رئی ــر تلگ ــه فیلت ب
ــاوری اطالعــات کمیســیون  ارتباطــات و فن
شــورای  مجلــس  معــادن  و  صنایــع 
ــان اینکــه تصمیــم گیــری  ــا بی اســالمی، ب
دربــاره فیلترینــگ توســط دســتگاههای 
تصمیــم گیــر باالتــر، از جملــه شــورای 
شــد،  انجــام  ملــی  امنیــت  عالــی 
افزود:بــرای رفــع فیلترینــگ بایــد دیــد کــه 
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــات ش تصمیم
چــه بــوده اســت و مبتنــی بــر تصمیمــات، 
اگــر زمینــه فراهــم باشــد رفــع فیلتــر 
ــرد  ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــرام م تلگ
ــود. ــری ش ــم گی ــه تصمی ــن زمین و در ای

عضــو کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای 
دســتگاههای  تصریــح کــرد:  مجرمانــه، 
ــای  ــی فض ــورای عال ــد ش ــف همانن مختل
مجــازی و شــورای عالــی امنیــت ملــی 
در شــرایطی کــه مســائل ایــن چنینــی رخ 
فیلترینــگ  دربــاره  می تواننــد  می دهــد 

تصمیــم بگیرنــد.

وب نوشت 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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روابط عمومی
 شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

جدیدتریـن آماری که از مرکز رسـانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
اعالم شـده نشـان می دهد 9000 کسـب و 
کار خـرد اینترنتـی کـه درگیر قطع شـدن 
از تلگـرام هسـتند در یـک  ارتباطشـان 

هفته اخیر با مشکالتی مواجه شده اند.
بـه گفته سـید مرتضی موسـویان رئیس 
و  اطالعـات  فنـاوری  توسـعه  مرکـز 
رسـانه های دیجیتال وزارت ارشاد، در آمار 
کانـال  هـزار   19 سـازمان  ایـن  رسـمی 
شـامددار به ثبت رسـیده که از این تعداد 
یـا  بـا فـروش کاال  9000 کانـال مرتبـط 

خدمات بوده اند.
بـه گفتـه او اما تفکیـک ایـن موضوع که 

چند دسـته از این کانال هـا صرفا فروش 
کاال بوده انـد ممکـن نیسـت چراکـه ارائه 
ایـن آمـار بـر اسـاس خوداظهـاری افـراد 

بوده است.
موسـویان بـا اعـالم بی اطالعـی از رقـم 
دقیق خسـارتی که این کسـب و کارها در 
تلگـرام  فعالیـت  بـودن  متوقـف  طـول 
دیده انـد، می گوید: »این سـوال سـختی 
بخـش  صـورت  هـر  در  چراکـه  اسـت 
گسـترده ای از این کسـب و کارها متضرر 
شـده اند امـا به دلیل اینکه مـا نظارتی بر 
مسـائل مالی ایـن افراد نداشـتیم و این 
دسـته از کسـب و کارهـا نیـز به صـورت 
نمی کننـد  اعـالم  را  درآمدشـان  علنـی 

به صورت دقیق مشـخص نیسـت که چه 
ضرری متوجه این بخش شده است.«

از سـوی دیگـر پـس از قطع تلگـرام حاال 
بسـیاری از صاحبان این دسـته از کسب 
و کارهـا سـعی می کننـد از طریـق دیگـر 
شـبکه های موجود و ممکن با مشـتریان 
خود ارتباطشـان را حفظ کننـد. واتس اپ 
همیـن  جملـه  از  اینسـتاگرام  و 
شبکه هاسـت امـا مسـئوالن دولتـی نظر 
دیگـری دارنـد و از رشـد آماری اسـتفاده 
کاربـران از پیام رسـان های داخلـی خبـر 

می دهند.
و  اطالعـات  فنـاوری  مرکـز  رئیـس 
رسـانه های دیجیتـال هـم اگرچـه ایـن 

امـا  می کنـد  تاییـد  را  آمـار  افزایـش 
می گویـد بیشـتر کاربـران مراجعه کننـده 
جنـس  از  داخلـی  پیام رسـان های  بـه 
گروه های خانوادگی یا آموزشـی هسـتند 
و  کارهـا  و  کسـب  زمـان  ایـن  تـا  و 
فروشـگاه های آنالیـن بـرای اسـتفاده از 

این پیام رسان ها مرددند.
»تمامـی  می دهـد:  ادامـه  موسـویان 
تعـداد  بومـی  پیام رسـان های 
چشـمگیری  رشـد  دنبال کنندگانشـان 
داشـته و ایـن افزایـش مخاطـب دربـاره 
پیام رسـان سـروش بـه سـه برابـر هـم 
رسـیده اسـت امـا همین افـراد نیز اغلب 
بـرای داشـتن یک گـروه چـت خانوادگی 
یـا دریافـت خدمات آموزشـی به سـمت 
و  شـده اند  پیام رسـان ها کشـیده  ایـن 
صاحبـان کسـب و کارها تاکنـون تصمیم 
جـدی بـرای مراجعه بـه این شـبکه ها از 

خود نشان نداده اند.«
تبـادل  بـرای  تلگـرام  قابلیت هایـی کـه 
اطالعـات و آسان سـازی دسـته بندی آنها 
بـرای کاربرانـش ایجـاد می کنـد یکـی از 
دالیـل محبوبیت آن محسـوب می شـود. 
تولید بات هـای ویژه فـروش محصوالت 

در فضـای تلگـرام نیـز مهـم اسـت. گفته 
می شـود هزینـه تولیـد هر بات بیـن 500 
هـزار تا 2 میلیـون تومان بوده اسـت و با 
ازدسـت رفتـن ایـن کانال هـای فـروش 
عمـال ایـن بات هـا نیـز کارکـرد خـود را از 

دست می دهند.

تعطیلی ٩ هزار کسب وکار تلگرامی

در حالیکه روز پنجشـنبه اینستاگرام روی 
اینترنـت خانگـی و یـک اپراتـور موبایـل 
رفـع فیلتر شـده بـود اکنون بـرای تمامی 
کاربـران ثابـت و همـراه رفـع فیلتر شـده 

است.

باوجـود انتشـار خبـر رفـع فیلتـر تلگـرام 
در برخـی نقـاط کشـور کـه تجمعـات و 
بـوده، گـزارش کاربـران  درگیـری کمتـر 
حکایـت  خبـر  ایـن  بـودن  نادرسـت  از 
تمـام  در  همچنـان  تلگـرام  و  می کنـد 

اسـت. مسـدود  اپراتورهـا  و  کشـور 

ایـن اپلیکیشـن اندرویـد مـی توانـد بـا 
تبدیـل سـریع ویدیوها به بخـش های 15 
ثانیـه ای کوتـاه محدودیـت اسـتوری های 

اینسـتاگرام را دور بزنـد.

خبر
اینستاگرام

خبر
تلگرام

ابزار اینستاگرام
Story Cutter

برخی کاربران اینستاگرام و توییتر با انتشار تصویر زیر 
در شناسه شان خواهان رفع فیلتر تلگرام شدند.

الناز شاکردوست که به قطب سفر کرده بود با انتشار 
تصویر زیر نوشته: اگر از این سورتمه ها استفاده کنیم، 
@elnazshakerdoost         !مشکل آلودگی هوا حله

محسن کیایی، بازیگر تصویری در کنار مادر تازه 
درگذشته اش به اشتراک گذاشته. 

@mohsen_kiaee

این کاربر تصویری از سازه های آبی شوشتر به 
@nazaninpo                 .اشتراک گذاشته است

صروش می گوید:
دیــروز رفتــه بــودم نمایشــگاه کتــاب کرمــان، کتابهــا رو نــگاه میکــردم، 
ــرچ  ــو س ــد، روی فیدیب ــذاب میاوم ــرم ج ــه نظ ــزدم و ب ــه ورق می ــون رو ک بعضیهاش

میکــردم و بــه لیســت خریــدم اضافــه میکــردم
نمیتونــم کتاب کاغذی بخونم…

امیرعلی صفا می گوید:
اینســتاگرام همــه دارن از رشــیدپور تشــکر میکنــن کــه نوابــغ ایرانــی رو معرفــی 
کــرده و قربــون صدقــه پســره میــرن، توییتریهــا ایمیــل میزنــن بــه تســال ببیــن قضیــه 

واقعیــه یــا نــه و از لــزوم مقابلــه بــا شــواف والدیــن بــا کــودکان میگــن.
 جنــاب قاضــی، حضــار محترم، آیا همین برای رفع فیلتر از توییتر کافی نیســت؟

می گوید: میترائیسم 
ــص، رفاقــت  ــت خال ــل عشــق، محب ــم مث ــا بدي ــه آدم ــزا ب ــي چي ــم خيل ميتوني
صميمــی امــا باگــش اينجاســت كــه نميتونيــم لياقــت داشــتن ايــن هــارو هــم بهشــون 

بديــم! بعضيــا ذاتــا لجنــزارن

امینی زاده می گوید: فریده 
ــه  ــگ زده میگ ــه زن ــیک و امروزی ــی ش ــی خیل ــه یعن ــناهامون ک ــی از آش یک
ــر  ــه دخت ــوی خون ــه ت ــی ک ــردن دعای ــل ک ــرای باط ــوام ب ــی خ ــه م ــوی گرب ــا م چندت
داییــش پیــدا شــده! میگــم شــرمنده مــن از موهــای گربــه م نمیچینــم، خدایــی ملــت 

ــه؟ ــون چی فازش

شادی بیضایی می گوید:
ــه  ــه گون ــخره و بچ ــت مس ــال یوتیوب ــه کان ــش گفت ــه به ــه دو هفت ــه ای ک بچ
اســت و مــال مــن فــالن، باالخــره امــروز اشــکش را درآورد. بــه مامانــش مســیج دادم 
ــه  ــن بچ ــال ای ــت اص ــده بگیره.گف ــه ای ــر بزن ــتین س ــده راس ــش را ب ــه آدرس یوتیوب ک
ــد در  ــه ندارن ــزی ک ــد. از چی ــم همینان ــه ه ــای دیگ ــی آزارگره ــد خیل ــداره الب ــال ن کان

ــد عذابن

تماس امن که یکی از سرویس های جدید ارائه شده توسط اپراتور پیام صوتی آوانک 
است به کاربران امکان می دهد بدون دیدن شماره تلفن همدیگر باهم تماس برقرار 

کنند. در حقیقت از طریق این سرویس کاربران به هنگام تماس شماره همراه یکدیگر 
را نمی بینند و تماس آنها از طریق یک شماره ثابت برقرار می شود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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فیلم مستند دیپلماسی 
شکست ناپذیر آقای 

نادری به فستیوال فیلم 

»گوتنبرگ« 
سوئد راه یافت.

طبق اعالم دبیرخانه نهمین 
جشنواره فرهنگی هنری 

سیمرغ 
مهلت ارسال آثار تا 25 بهمن ماه تمدید شد

تیتر یک روزنامه پیام ما 
در این روز به این موضوع اشاره 

داشت که نشاط اجتماعی در 
شهر کرمان پایین تر از سایر کالنشهرها است.

آثار تونی کرگ با 
موضوع »ریشه ها و سنگ ها«، 

22 دی در موزه هنرهای 
معاصر تهران پایان می یابد.

فیلم سینمایی نفس 
در سی وسومین  

حضور جهانی خود در 
آمریکارقابت می کند و 

فیلم

تابستان داغ
نیز به جشنواره داکا راه 

یافت.

تو این دنیا هیچ زنی نیست 
که به شوهرش اعتماد 

داشته باشه، دروغ میگن که 
خودشون رو اذیت نکنند.

فیلم: دوران عاشقی

جشنوارهجشنواره

جشنواره

نمایشگاهسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

زلزله شدید 5٠ تا ٢٠٠ هزار تن را 
در تبریز کشت

هشـــتم ژانویـــه 1780 )18 دیمـــاه 1158 ـ ســـال وفـــات 

کریمخـــان زنـــد در 74 ســـالگی( شـــهر تبریـــز و نواحـــی 

ـــد.  ـــخت ش ـــرزه س ـــن ل ـــک زمی ـــار ی ـــون آن دچ پیرام

ـــه را 50  ـــن زلزل ـــات ای ـــی« تلف ـــوانح طبیع ـــخ س »تاری

ـــن نوشـــته اســـت. برخـــی نوشـــته هـــا،  ـــا 150 هـــزار َت ت

ـــای اشـــخاص،  ـــه ه ـــدرج در نام ـــام من ـــه اســـتناد ارق ب

ــات  ــی )مکاتبـ ــات دیوانـ ــا و مندرجـ ــی کتابهـ حواشـ

دولتـــی( تلفـــات را از 80 تـــا 200 هـــزار بـــه دســـت داده 

ـــاس  ـــه، مقی ـــّدت زلزل ـــنجش ش ـــان، س ـــد. در آن زم ان

معّیـــن نداشـــت و سیســـموگراف )سیســـمومتر( 

ـــاخته  ـــز س ـــه تبری ـــس از زلزل ـــرن پ ـــک ق ـــت ی درس

ـــز را در  ـــه تبری ـــدت زلزل ـــدی، ش ـــبات بع ـــد. محاس ش

ـــه  ـــم ب ـــادل 7 و 7 ده ـــر(، مع ـــاس ریشـــتر )ریکِت مقی

ـــت. ـــت داده اس دس

روزی که مظفرالدین 
شاه قاجار درگذشت

مظفرالدیـــن شـــاه قاجـــار هشـــتم ژانویـــه 1907 

ــیدی( و ده  ــال 1285 خورشـ ــاه سـ ــم دیمـ )هجدهـ

ـــروطیت در 54  ـــه مش ـــام نام ـــای نظ ـــس از امض روز پ

ـــاری ســـل درگذشـــت و ده روز  ـــرا از بیم ســـالگی، ظاه

ـــرد و  ـــذاری ك ـــرزا تاجگ ـــی می ـــرش محمدعل ـــد پس بع

ـــس  ـــدگان مجل ـــه از نماین ـــن ك ـــدون ای ـــد؛ ب ـــاه ش ش

ـــرای شـــركت در ایـــن مراســـم دعـــوت  ـــی ب شـــورای مل

ــال  ــار 35 سـ ــاه قاجـ ــن شـ ــل آورد. مظفرالدیـ بعمـ

ـــه  ـــت و در نتیج ـــی زیس ـــز م ـــود و در تبری ـــد ب ولیعه

بـــه دور از بازی هـــای سیاســـی تهـــران و كســـب 

ــی«  ــا »دارسـ ــت بـ ــار نفـ ــرارداد انحصـ ــه. قـ تجربـ

بـــرای مـــدت 60 ســـال در زمـــان مظفرالدیـــن شـــاه 

ـــار  ـــت در اختی ـــدا دربس ـــا بع ـــت م ـــه نف ـــد ك ـــا ش امض

انگلســـتان قـــرار گرفـــت

پروژه رزی
نویسنده: گرام سیمسیون

ترجمه: مهدی نسرین

انتشارات: مرکز
کتــاب پــروژه رزی رمــان پــروژه رزى یــک رمــاِن داســتان 

محــورِ عاشــقانه بــا پــس زمینــه ى علمــى و طنــز ســت.
ــن،  ــور دان تیلم ــان پروفس ــتنى رم ــت داش ــان دوس قهرم
یــک اســتاد دانشــگاه رشــته ى ژنتیــک اســت، دان تیلمــن 
مــردى نابغــه و هوشــمند اســت کــه بــراى هــر مســئله اى 

در زندگــى اش یــک پــروژه تعریــف مــى کنــد.
دان تیلمــن ذهنــى تحلیلگــر دارد کــه همــه مســائل را 
ــا  ــول ب ــیار معق ــد و بس ــردازش میکن ــى پ ــورت منطق بص
ــاعتى دارد  ــق س ــه دقی ــد، برنام ــورد میکن ــز برخ ــه چی هم
ــار و  ــا در رفت ــط اســت. ام ــق و منضب ــز دقی و در همــه چی
ــه اصطــالح  ارتباطــات اجتماعــى دچــار مشــکل اســت و ب
ــى  ــرتى م ــوتى معاش ــا س ــک گاف ی ــه ی ــودش همیش خ
دهــد همیــن باعــث شــده تعــداد دوســتانش بــه انگشــتان 

دســت هــم نرســند.
دان تیلمــن بــراى حــل مشــکل پیــدا کــردن یــک شــریک 
ــروژه همســریابى  ــه اســم پ ــروژه اى ب ــى پ مناســب زندگ
ــى  ــى طراح ــى گزینش ــه در آن فرم ــد ک ــى کن ــف م تعری
میکنــد کــه بتوانــد بــا آن فــرد مناســب بــا زندگــى اش را 
انتخــاب کنــد کــه اتفاقــى ایــن پــروژه مــن بــاب آشــنایى 
اش بــا دختــرى بــه نــام رزى مــى شــود کــه اصــال 
هیچکــدام از شــرایط مطلــوب بــراى شــریک زندگــى شــدن 
ــدارد. ایــن آشــنایى، شــروع پــروژه هــاى  دان تیلمــن را ن
دیگــر دان تیلمــن مــى شــود کــه آشــنایى اش را بــا رزى 
بیشــتر و بیشــتر مــى کنــد تــا نهایتــا پــروژه اش بــه پــروژه 

ــد. رزى خاتمــه مــى یاب

قسمت هایی از کتاب پروژه رزی:
اگــر واقعــا عاشــق کســی هســتی،  بایــد حاضــر باشــی او را 
همــان جــور کــه هســت بپذیــری. تنهــا مــی توانــی امیــدوار 
باشــی کــه او هــم روزی از خــواب غفلــت بیــدار شــود و بنــا بــه 

دالیــل خــودش تغییــر کنــد.
چــرا بــه قیمــت برخــی کارهــا بــر کارهــای دیگــری متمرکــز 
مــی شــویم؟ زندگیمــان را بــه خطــر مــی اندازیــم کــه آدمــی 
را از غــرق شــدن نجــات دهیــم، امــا پولــی نمــی دهیــم کــه 
ده هــا کــودک دیگــر از قحطــی نجــات پیــدا کننــد.ارزش همــه 

باورهایــی کــه مبنــای غیرعلمــی دارنــد یــک انــدازه اســت.

رسانه در آینه تصویر
چیا فوادی با انتشار این تصویر مجله توفیق 

نوشته:  طرح جلد معني دار و جالب مجله 
توفيق پس از مرگ ناباورانه جهان پهلوان 

غالمرضا تختي در 17 دي 1346

خنک آن باد که برخاک خراسان گذرد
خاصه برگلشن آن سرو خرامان گذرد
واجب آنست که از حال گدا یاد کنند
هر که بر طرف سراپردٔه سلطان گذرد

بلبل دلشده را مژده رساند ز بهار
باد شبگیر چو بر صحن گلستان گذرد
که رساند ز دل خستٔه جمعی پیغام

جز نسیمی که برآن زلف پریشان گذرد
هیچ در خاطر یوسف گذرد کز غم هجر
چه بال بر سر محنت کش کنعان گذرد
خضر بر حال سکندر مگرش رحم آید
گر دگر بر لب سرچشمٔه حیوان گذرد
عمر شیرین گذرانیم به تلخی لیکن
نبود عمر که بی صحبت جانان گذرد

بگذشت آن مه و جان با دل ریشم می گفت
بنگر این عمر گرامی که بدینسان گذرد
حاجی از کعبه کجا روی بتابد خواجو

گر همه بادیه بر خار مغیالن گذرد

خواجوی کرمانی 

از هر طرف نرفته 
به بن بست میرسیم

باشد که خستگی بشود 
شرمسار تو

محمدعلی بهمنی

عکس نوشت

عکس: 
مجتبی عنایتی


