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انس طال         1.320.15

مثقال طال     4.926.500

گرم طالی 1۸  1.137.360

گرم طالی 24   1.516.470

انس نقره             17.20

انس پالتین         974.00

انس پاالدیوم     1.0۸9.۸5

بهار آزادی      14.340.000

امامی          14.733.000

نیم          7.170.000

ربع          4.140.000

گرمی       2.7۸0.000

دالر             43.970

یورو            53.450

پوند            60.050    

درهم امارات        11.940

لیر ترکیه            11.۸۸0

یوان چین           6.۸00

ین ژاپن               3.۸20    

دالر کانادا           35.950

دالر استرالیا        34.2۸0 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

10-  تا  6

تهران

1  تا  9

سبک زندگی خود را به جوانان تحمیل نکنیم
معاون وزیر بهداشت:

افزایش دو برابری چاقی 
5در کودکان ایرانی

2
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آنا
س:

عک

حسـن روحانی روز گذشـته گفت که »شـبکه 
اجتماعـی بـه خاطـر شـرایط امنیتـی شـاید 
چنـد روز بسـته باشـد امـا قطع دسترسـی به 
شـبکه های مجـازی نباید دائمی باشـد.« این 
اظهارنظـر روحانـی در روزهایی که دولت او هم 
از سـوی منتقـدان و هـم از سـوی حامیانش 
به شـدت تحت فشـار اسـت، می توانـد مانـع 
قطـع شـدن رابطـه او و مـردم باشـد. رابطه ای 
کـه ایـن روزهـا به ماننـد یـک نـخ شـده و بـا 
کوچک ترین اشـتباه از سـوی رییس جمهور، 
می توانـد پـاره شـود. اشـتباهی کـه اگـر رخ 
دهـد نه تنهـا دامن گیـر دولـت دوازدهـم، کـه 
اثراتـش بـر آینـده ایـن مرزوبـوم هـم اثـر 
می گـذارد. اثراتـی همچون اتفاقی که در سـال 
84 رخ داد. در حـال حاضر اما روحانی نشـان 
داد کـه همچنـان نیم نگاهـی بـه وعده هـای 
انتخاباتی دارد و شـاید برای پشـیمانی از رأی 

بـه او، هنـوز زود اسـت.

برای پشیمانی
زود است

فروش الکچری گوشت گوزن 

کیلویی 200 هزار تومان!

یادداشت
رضا عبادی زاده
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نفس های آخر شهر 
تاریخی »سیروان« 

این شهر 1600 ساله در زیر 
روستای »سراب کالن« 

قرار دارد

در  اگرچـه  باسـتانی  پژوهشـی  پایـگاه 
منطقـه »سـراب کالن«  راه انـدازی شـده 
کـه باسـتان شناسـان از تخریـب گسـترده 
شـهر تاریخـی »سـیروان« در ایـن روسـتا 

می دهنـد. خبـر 
روسـتای سراب کالن، روسـتایی در جنوب 
شـرقی ایـالم اسـت کـه در زیـر آن شـهر 
مهـم  شـهرهای   از  »سـیروان«  تاریخـی 
و آبـاد ایـران در دوره ساسـانی بـوده کـه 
وجـود پله هـا، راه هـا،  محوطه هـا،  قـالع و 
سـکونتگاه های باسـتانی در ایـن محوطـه 

گویـای اهمیـت آن  اسـت. 

روزانهم صبح اریان

شهرداری شهر رابر نام
مناقصه گزار

رابرخیابان امام خمینی )ره( بلوار شهید تندگویان نشانی
برآورد تضمین شرکت در مناقصه مناقصه

مبانی مبلغ )ریال( مبلغ )ریال( نوع مدت )روز( موضوع شماره نوع

 فهرست بهای ابنیه،
 تاسیسات مکانیکی
 و تاسیسات برقی

سال 1396

14.925.949.204 750.000.000
 ضمانت

نامه بانکی
210

 احداث و
 تکمیل پارک
شهدای گمنام

96/101/ش

 عمومی یک
 مرحله ای
 همراه با

ارزیابی کیفی

شهرداری شهر رابر محل
دریافت اسناد

از تاریخ نشر آگهی به مدت 3 روز مهلت

شهرداری شهر رابر )دبیرخانه حراست( محل  تحویل
از تاریخ آخرین روز مهلت دریافتت اسناد  به مدت 6 روزپیشنهادات مهلت

شهرداری شهر رابر محل  گشایش
مطابق اسناد مناقصهپیشنهادات مهلت

بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری رابــر درنظــر دارد پــروژه عمرانــی خــود را بــه شــرح ذیــل بــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت و دارای شــرایط مربوطه 
از ســازمانهای ذیربــط واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت کــه دارای ســابقه کاری مرتبــط و دارای گواهینامــه صالحیــت در 
رشــته مربوطــه بــا حداقــل رتبــه پنــج)5( ابنیــه هســتند دعــوت مــی گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدی ذیل بــه شــهرداری رابــر مراجعــه نمایند.

آگهی مناقصه نوبت دوم        پروژه پارک شهدای گمنام رابر

توضیحات: محل و آخرین مهلت تحویل اسناد: شهرداری رابر تا پایان وقت اداری مندرج در اسناد
هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد و در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رابرسایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

ســالروز رحلــت عالــم مجاهــد مرحــوم آیــة هللا هاشــمی رفســنجانی 
ــه ی  ــه هم ــی و ب ــدگان گرام ــّرم و بازمان ــدان مک ــه خان ــه را ب رحمة هللا علی
ــد متعــال بهتریــن  ارادتمنــدان ایشــان تســلیت عــرض می کنیــم. از خداون
پــاداش صابــران و مجاهــدان و علــو درجــات بــرای ایشــان مســألت میکنیم.

اانهلل و اان الیــه راجعــون

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهر زمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین

شــهرداری اختیــار آبــاد در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای زیرســازی و آســفالت قســمتی از 
معابــر شــهر اختیــار آبــاد بــه متــراژ تقریبــی 30000 متــر مربــع از محــل اعتبــارات اســتانی 
ــذا از  ــد. ل ــدام نمای ــی اق ــه عموم ــق مناقص ــود از طری ــی خ ــع داخل ــابی( و مناب )ذیحس
کلیــه پیمانــکاران و شــرکتهای واجــد شــرایط و دارای صالحیــت دعــوت بعمــل مــی آیــد 
ــت  ــت دریاف ــه جه ــک هفت ــه مــدت ی ــر ب ــی حداکث ــن آگه ــت دوم ای ــخ نشــر نوب از تاری
اســناد و اطــالع از شــرایط و جزئیــات مناقصــه بــه واحــد امــور مالــی )امــور قراردادهــا(  

شــهرداری مراجعــه نماینــد.
ضمنــا شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار بــوده و هزینــه هــای درج دو نوبــت 

آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(

قاسم بابائی- شهردار اختیار آباد

ربارد ارجمند جناب آاقی مهندس اهدی شهسوار پور

ــت  در  ــی دول ــده عال ــدار و نماین ــمت فرمان ــه س ــی را ب ــته جنابعال ــاب شایس ــیله انتص بدینوس
شهرســتان بــم تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، و یقیــن دارم بــا عنایــت بــه شایســتگی و تجــارب 
جنابعالــی و اســتعانت از خداونــد متعــال شــاهد رشــد و شــکوفایی هــر چــه بیشــتر شهرســتان بــم 

ــروز باشــید. ــود موفــق و پی ــم ب خواهی

ربارد ارجمند جناب آاقی مهندس اهدی شهسوارپور
برخــود واجــب مــی دانــم انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان فرمانــدار و نماینــده عالــی 
دولــت در شهرســتان بــم را صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده، ســوابق ارزشــمند جنابعالــی در جایــگاه 
هــای مختلــف مدیریــت نویــد بخــش حرکتــی نــو و تــالش مضاعــف در خدمــت بــه مــردم فهیــم و 

فرهیختــه شهرســتان بــم اســت. ســعادت و ســیادت جنابعالــی را از خداونــد منــان خواهانــم.

غالمرضا شجاع حیدری- شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بم

علیرضا جزینی زاده – رئیس شورای اسالمی شهرستان بم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صبــح دیــروز اختتامیــه  اولیــن  جشــنواره 
عکــس ســالمت شــهری در تــاالر ایــوان 
اولیــن   شــد.اختتامیه   برگــزار  شــمس 
جشــنواره عکــس ســالمت شــهری صبــح 
دوشــنبه اختتامیــه اولیــن جشــنواره عکــس 

محمدجــواد  حضــور  بــا  شــهر  ســالمت 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی  حق شــناس 
شــورای شــهر تهــران و صالحــی امیــری  
معــاون فرهنگــی شــهردار تهــران در تــاالر 
ــد.گفتنی اســت؛  ایــوان شــمس برگــزار ش

در ایــن جشــنواره کــه بــه همــت اداره کل 
تهــران،  ارشــاد  اداره  شــهرداری،  ســالمت 
ــای  ــز آموزش ه ــه 11 و مرک ــهرداری منطق ش
فرهنگــی دارالفنــون  برگــزار شــده بــود از 
ــه عمــل  ــر ب برگزیــدگان  ایــن جشــنواره تقدی
آورد.برگزیــدگان ایــن جشــنواره در حوزه هــای 
مســجد محلــه ، محیــط زیســت ، مــادر و 
ــالمندان و محیــط کار و اوقــات  کــودک، س

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــت  م فراغ

اختتامیه  اولین  جشنواره عکس
 سالمت شهری

فروش الکچری »گوشت گوزن«
کیلویی 200 هزار تومان!

پای مزارع صنعتی پروش گوزن به تهران باز شد

جهــاد کشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
به تازگــی  كــه  می گویــد  مازنــدران 
ــه  ــاد مزرع ــر ایج ــی ب ــتی مبن درخواس
پــرورش گــوزن در اســتان آمــل بــه 
اداره ارایــه شــده و ایــن درخواســت 
هم اکنــون در ســازمان محیط زیســت 

در حــال بررســی اســت.
الکچری هــا  بــرای   گوشــت گــوزن 
می آیــد.  ایــران  فروشــگاه های  بــه 
تولیدکننــدگان قیمــت فــروش هــر 
را چیــزی  کیلوگــرم گوشــت گــوزن 
ــرآورد  ــان ب ــزار توم ــا 200 ه ــن 150 ت بی
برخــی  در  می گوینــد  و  می کننــد 
کشــورهای اروپایــی و چیــن، بــا هــدف 
جلوگیــری از شــکار، گــوزن را بــه صورت 
صنعتــی پــرورش می دهنــد و حــاال 
پــرورش  و کرجی هــا  ســوادکوهی ها 

ایــران کلیــد  در  را  صنعتــی گــوزن 
زده انــد. 

آرش  کــه  اســت  موضوعــی  ایــن 
حاج حســینی، رئیــس گــروه بهبــود 
ــدات دامــی وزارت جهادکشــاورزی  تولی
كــه  می دهــد  توضیــح  و  می گویــد 
ــرای  پــرورش گــوزن بیشــتر از آن کــه ب
شــده  هدف گــذاری  داخلــی  بــازار 
ــورده  ــد خ ــادرات کلی ــرای ص ــد، ب باش
ــی  ــد طوالن ــه ی ــی ک ــه آنهای اســت؛ البت
در پــرورش دام دارنــد، پــرورش گــوزن 
در  قرمــز  تولیــد گوشــت  اصــوال  و 
ــرا  ــت زی ــه نیس ــدان به صرف ــران چن ای
ــورداری از  ــا برخ ــی ب ــورهای اروپای کش
مراتــع وســیع و علوفــه طبیعــی گوشــت 
ــد؛  ــد می کنن ــود را تولی ــاز خ ــورد نی م
ــه  ــه دلیــل آن کــه دام ب امــا در ایــران ب
ــا خــوراک وارداتــی  صــورت دســتی و ب
تغذیــه می شــود، هزینــه تمام شــده 
ــود.  ــام می ش ــران تم ــت گ ــد گوش تولی

پرورش صنعتی گوزن
 کلید خورد

حیــدر دالورپــور، رئیــس ســازمان جهاد 
می گویــد كــه  مازنــدران  کشــاورزی 
ــر ایجــاد  به تازگــی درخواســتی مبنــی ب
مزرعــه پــرورش گــوزن در اســتان آمــل 
بــه اداره ارایــه شــده و ایــن درخواســت 
هم اکنــون در ســازمان محیط زیســت 

در حــال بررســی اســت. 
قائم مقــام  مالصالحــی،  محمدرضــا 
معاونــت امــور دام وزارت جهــاد مدعــی 
ــران از  ــرورش گــوزن در ای ــه پ اســت ک
مدت هــا قبــل آغــاز شــده کــه بــه گفتــه 
ایــن مقــام مســئول در اســتان هایی 
ماننــد فــارس، یــزد، گلســتان، مازنــدران 
و البــرز تعــدادی از واحدهــای پــرورش 
داریــم کــه  الگوهــای کوچــک  در  را 
ــای  ــایر فعالیت ه ــار س ــوزن را در کن گ
ــد؛  ــداری می کنن ــود نگه ــروری خ دامپ
البتــه اجــرای این طــرح مخالفــان خود 

ــتانی،  ــلطانی سروس ــعید س را دارد. س
کارشــناس فعــال در حــوزه دامپــروری 
کــه پــرورش گــوزن را در شــرایط فعلــی 
گفــت:  می دانــد،  فانتــزی  اقدامــی 
در کشــوری کــه مرتــع وجــود نــدارد 
و بــا بحــران آب دســت و پنجه نــرم 
ــه  ــرون ب ــوزن مق ــرورش گ ــد، پ می کن

ــه نیســت.  صرف
در  اگرهــا  و  امــا  از  نظــر  صــرف 
ــوزن در  ــرورش گ ــادی پ ــه اقتص توجی
ــئوالن  ــران، مس ــک ای ــت  بوم خش زیس
ســنگ اندازی های  از  جهــاد  وزارت 
ســازمان محیــط  زیســت ســر راه ایــن 
آرش  می کننــد.  نوپــا گلــه  صنعــت 
حاج حســینی، رئیــس گــروه بهبــود 
ــدات دامــی وزارت جهادکشــاورزی  تولی
ــاس  ــر اس ــد: ب ــه می گوی ــاره ب در این ب
ایــن  در  فعــال  واحدهــای  قانــون 
حــوزه بایــد گوزن هــای بومــی را بــا 
ــری  ــت نمونه گی ــی محیط زیس هماهنگ
ــه داد:  ــد. او ادام ــرورش دهن ــد و پ کنن
امــا در حــال حاضــر ایــن ســازمان 
دام  تأمیــن  در  را  الزم  همکاری هــای 
مولــد نداشــته و فعــاالن اقتصــادی کــه 
خواهــان ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه 

ــت مجــوز واردات  ــرای دریاف هســتند ب
بــه مــا مراجعــه می کننــد. 

ــد و  ــر صی ــرکل دفت ــا تیمــوری، مدی ام
شــکار ســازمان محیط زیســت ایــن 
ــرده و  ــب ک ــی تکذی ــه نوع ــه را ب گفت
توضیــح می دهــد کــه چنانچــه گوزنــی 
در اختیــار داشــته باشــیم، بعــد از طــی 
روال قانونــی حتمــا آن را در اختیــار 
ــه  ــم. ب ــرار می دهی ــدگان ق پرورش دهن
گفتــه او، چنانچــه گونه هــای حیــات 
وحــش قابلیــت رهاســازی در طبیعــت 
را نداشــته باشــد، بعــد از کســب پروانــه 
ــر و  ــای تکثی ــار گروه ه ــاع در اختی انتف

ــرد.  ــرار می گی ــرورش ق پ
مســئول  مقــام  ایــن  آن گونــه کــه 
انتفــاع  پروانــه  می دهــد:  توضیــح 
از پرداخــت 50 درصــد ضــرر و  بعــد 
زیــان گونه هــای حیــات وحــش صــادر 
می شــود و هزینــه اش بــرای حیوانــات 
مختلــف متفــاوت اســت. به عنــوان 
ــوچ و  ــان ق ــرر و زی ــه ض ــال هزین مث
ــه  ــت ک ــان اس ــون توم ــش 10 میلی می
ــرورش  ــر و پ واحدهــای خواهــان تکثی
ــی  ــد آن یعن ــد 50 درص ــه بای ــن گون ای

ــد.  ــت کنن ــان پرداخ ــون توم 5 میلی

کشورهای پیشتاز در پرورش گوزن
و  ســوئد  نیوزلنــد،  نــروژ،  چیــن،  اســکاندیناوی، 

ــت  ــن صنع ــه کشــورهای پیشــتاز در ای ــادا ازجمل کان

ایــن  هســتند کــه ســرمایه گذاری گســترده ای در 

خصــوص انجــام داده انــد. رئیــس مرکــز اصــالح نــژاد 

و بهبــود تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 

پــرورش  از  اصلــی  این بــاره می گویــد: هــدف  در 

گــوزن، تولیــد گوشــت اســت؛ امــا شــاخ گــوزن نیــز 

بــازار بســیار خوبــی دارد و بــه  عنــوان مــاده ای کــه در 

ــد چیــن، مصــرف دارویــی دارد  برخــی کشــورها مانن

ــن پوســت و  ــه اســت؛ همچنی ــه صرف ــرون ب ــز مق نی

ســایر اجــزای بــدن آن مــورد اســتفاده های گوناگــون 

را در برخــی کشــورها  قــرار می گیــرد و شــیر آن 

می دوشــند و مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد.

فاضالب های خانگی متولی 
مشخصی ندارد

ــر کل ســابق اداره ســازمان محیــط زیســت  مدی
اســتان گلســتان گفــت: فاضــالب هــای خانگــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــخصی ن ــی مش متول
اســت. مهاجــر در  آنهــا دشــوار  ســازماندهی 
ــاره  ــو درب ــت و گ ــو گف ــه » رادی ــن 360 درج ــه » زمی ــا برنام ــه ب مصاحب
آلودگــی محیــط زیســت منطقــه هــزار پیــچ اســتان گلســتان اظهــار کــرد: 
ــرب اســتان گلســتان  ــه گردشــگری در غ ــک منطق ــچ ی ــزار پی ــه ه منطق
اســت.این نقطــه محــل تفریــح و پــرواز پاراگالیدرهاســت. ســمت راســت 
هــزار پیــچ روســتای ســعد آبــاد قــرار دارد و زمیــن هــای زراعتــی زیــادی 
وجــود دارد. ایــن محــل بــرای ســال هــا محــل دپــوی زبالــه هــای شــهر 
گــرگان بــوده اســت. او ادامــه داد: از ســال 76 بــا مطالعاتــی کــه انجــام 
ــال  ــه آق ق ــمال منطق ــه ش ــم و ب ــن بردی ــو را از بی ــز دپ ــن مرک ــد ای ش

ــم. ــچ را نجــات دادی ــع هــزار پی ــم. در واق ــال دادی انتق

کشف محموله »باله کوسه«
 در چابهار

ــتان و  ــت سیس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــل  ــاری حام ــناور تج ــک ش ــت: ی ــتان گف بلوچس
ــه و اجــزای بــدن کوســه  ــه غیــر مجــاز بال محمول
ماهیــان در آب هــای ســاحلی شهرســتان چابهــار 
توقیــف شــد.به گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری برنــا، مدیــرکل حفاظت 
محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان گفــت: یــک شــناور تجــاری حامــل 
ــای  ــان در آب ه ــه ماهی ــدن کوس ــزای ب ــه و اج ــاز بال ــر مج ــه غی محمول

ــف شــد. ــار توقی ســاحلی شهرســتان چابه
نیــره پورمالئــی اظهــار داشــت: یــک شــناور تجــاری حامــل محمولــه غیــر 
ــدن کوســه ماهیــان در آبهــای ســاحلی شهرســتان  ــه و اجــزای ب مجــاز بال
ــگان حفاظــت محیــط زیســت  ــزود: ی ــط شــد.وی اف ــار کشــف و ضب چابه
شهرســتان چابهــار بــا همــکاری گشــت ســاحلی بنــادر و کشــتیرانی 
ــه  ــط محمول ــف و ضب ــه کش ــق ب ــاری موف ــناور تج ــک ش ــی از ی در بازرس

ــان شــد. ــدن کوســه ماهی ــزای ب ــه و اج ــاز بال غیرمج

 محیط
زیست

 محیط
کشاورزیزیست

مدیرعامــل ســازمان 
ارس  آزاد  منطقــه 
کشــاورزی  گفــت: 
ســنتی بــالی جــان 
محیــط زیســت و اقتصــاد ملــی شــده اســت.

محســن خــادم عرب باغــی در حاشــیه برگزاری 
ــا ســازه، تجهیــزات و  دوره آموزشــی آشــنایی ب
ــار داشــت:  ــه ای در ارس اظه تاسیســات گلخان
وجــود معضــالت عدیــده در بخــش کشــاورزی 
ــزار و  ــرم اف ــود ن ــواری، نب ــن خ ــه زمی از جمل
ســخت افــزار مناســب، ضعــف مکانیزاســیون، 
یکپارچــه ســازی اراضــی و ســایر مشــکالت در 
ــد کیفــی و  ــع از تولی ــن راه صنعــت مان ســر ای
ــده شــده  ــت اقتصــادی تولیدکنن ــود وضعی بهب
اســت.وی بــاال بــردن ســطح رفــاه جامعــه 

روســتایی را یکــی از ضروری تریــن امــور خوانــد 
و گفــت: اســتقالل اقتصــادی الزمــه دســتیابی 
بــه اســتقالل در عرصه هــای دیگــر اســت و بــا 
توجــه بــه ظرفیت هــای کشــور، توجــه بــه رونــق 
بخــش خدمــات، گردشــگری و کشــاورزی 
بــرای ارتقــاء ســطح معیشــت مــردم و جامعــه 

ــت. ــم اس ــتایی مه روس
عــرب باغــی علــت بــاال بــودن میــزان ضایعــات 
عــدم  را  محصــوالت کشــاورزی  تولیــد  در 
عنــوان  علمــی  روش هــای  از  بهره منــدی 
ــه  ــر پای ــذاری ب ــر ســرمایه گ ــت: اگ ــرد و گف ک
ــده و  ــت ش ــی هدای ــات علم ــش و تحقیق دان
ــد  ــتاندارد تولی ــا اس ــاورزی ب ــوالت کش محص
ــت  ــدار دس ــادرات پای ــتغال و ص ــه اش ــود ب ش

می کنیــم. پیــدا 

کشورهای توسعه یافته 
صنابع آب بر را به جهان 

سوم منتقل کرده اند
ایــران هــر روز آلــوده تــر و خشــک تــر مــی 
ــام توســعه در  ــه ن ــان ب ــا همچن ــود و م ش
حــال اســتقرار و جانمایــی صنایــع آالینــده 
حتــی  و  خشــک  مناطــق  در  بــر  آب  و 
ــان  ــمند م ــی ارزش ــای آب ــه ه ــوار پهن همج
هســتیم. آیــا ایــن همــان برنامــه »تقســیم 
کار جهانــی« و انتقــال صنایــع آالینــده و 

ــت؟ ــوب نیس ــورهای جن ــه کش ــی ب نابوم
ــز  ــبق مرک ــس اس ــور ریی ــدک پ ــعود ق مس
تحقیقــات کشــاورزی دانشــگاه شــیراز در 
گفــت وگــو بــا اســکان نيــوز گفــت:» جهــان 
توســعه یافتــه ســهم خــود را در تولیــد 
ــان ســوم  ــه جه ــرا ب ــوالد کاهــش داده و آن ف
ــال  ــی 25 س ــا ط ــت و م ــرده اس ــل ک منتق
رشــد 800 درصــدی فــوالد را داشــته ایــم کــه 
ــت  ــی صنع ــود آالیندگ ــا وج ــوع ب ــن موض ای
فــوالد و آب بربــودن آن، بــرای کشــور بســیار 
خســارت آفریــن بــوده و بــر اســاس تقســیم 
ــد  ــه اســت. چــرا بای ــی شــکل گرفت کار جهان
ــی  ــعه اقتصادی-اجتماع ــای توس ــه ه برنام
ــای  ــر مبن ــا دارد ب ــه ادع ــران ک ــی ای و فرهنگ
»اقتصــاد مقاومتــی« تهیــه و تدویــن شــده 
بــر مبنــای تقســیم کار جهانــی شــکل بگیــرد 
بــه هیــچ عنــوان  و منافــع ملــی در آن 
ــز  لحــاظ نشــود؟ براســتی مســئولیت »مرک
ــر ریاســت  ــای اســتراتژیک« دفت بررســی ه
چیســت؟«او  میــان   ایــن  در  جمهــوری 
اگــر  یــادآوری کرد:»متاســفانه  ادامــه  در 
ــر اســاس  ــا ب ــم خارجــی ه ــم بگویی بخواهی
یــک برنامــه مشــخص وتقســیم کار، صنایــع 
ــه جهــان ســوم  ــوده و نامناســب خــود را ب آل
انتقــال دادنــد متهــم بــه »توهــم توطئــه« می 
شــویم. در حالــی کــه بنــده اتفاقــا معتقــدم 
ایــن انتقــال صنایــع آالینــده بــه عمــد و کامــال 
آگاهانــه بوده اســت و متاســفانه تمــام برنامه 
هــای توســعه و برنامــه هــای درازمــدت مــا 
نیــز برمبنــای همیــن »تقســیم کار جهانــی« 
تدویــن شــده اســت. بــدون اینکــه بــه زیــان 
هــای آن بــرای منافــع ملــی مــا توجه شــود.« 
ــات  ــز تحقیق ــبق مرک ــس اس ــه ریی ــه گفت ب
کشــاورزی دانشــگاه شــیراز، ایــران بــا وجــود 
قــرار گرفتــن بــر روی نــوار بیابــان جهــان و نیز 
گذرانــدن دوره هــای پــی درپــی خشکســالی 
ــیرصعودی  ــر، دارای س ــه اخی ــه ده ــی س ط
ــن  ــت. ای ــوالد اس ــد ف ــمگیری در تولی چش
درحالــی اســت کــه ایــن صنعــت بــه شــدت 
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــوده و کش ــده ب آالین
ــه روزســازی سیســتم  ــرل و ب ــا کنت ــی ب حت
هــا ســعی در کاهــش آن داده و آنــرا بــه 
ــد. کشــورهای جهــان ســوم منتقــل کــرده ان

سوژه

کشاورزی سنتی بالی جان 
محیط زیست

گزارش

پیام زیست
 مقامات چینی با ابراز نگرانی از احتمال نشت محموله نفتی از نفت کش در حال 
سوختن ایرانی اعالم کردند که در صورت رخ  دادن این اتفاق یکی از بزرگ ترین فجایع 
زیست محیطی رقم خواهد خورد.

بر اساس این گزارش در صورتی که همه محتویات این شناور به دریا نشت کند، یکی 
از بزرگ ترین اتفاقات مخرب محیط زیست در چند دهه اخیر رخ خواهد داد.
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صـدر  خانـه ی  بازسـازی  تـازه ی  گام 
جهرمـی در بافـت تاریخـی شـیراز  تـا 
پایـان دی مـاه 1396 به پایان می رسـد.
مصیـب امیری مدیرکل میراث فرهنگی 
فـارس در همیـن باره گفت: در راسـتاي 
تاريخـي  سـازه ی  ايـن  از  نگاهـداری 
ارزشـمند کار بازسـازی در بخش هايي از 
گوشـه های خاوری ):شـرقی(، باختری 
):غربـی( و جنوبـی سـازه بـا بازسـازی 
کـف و بدنه، بازسـازی ازاره های سـنگی، 
بازسـازی تـاق نماهـای دیوارجـان پنـاه 

و  آجـرکاری  بهینه سـازی  بـام،  پشـت 
شـاه  اتـاق  آیینـه کاری  ازارهـو  سـنگ 
نشـین انجام شده اسـت.امیری  افزود: 
اعتبـار ویژه شـده بـرای اجـرای این گام 
از عملیـات بازسـازی 700 میلیـون ریال 
بوده اسـت و بازسـازی از اردیبهشـت ماه 
1396 آغـاز و پایـان دی مـاه بـه انجـام 
می رسـد.به گفتـه ی مدیـر کل میـراث 
فرهنگی فارس، خانـه صدرجهرمیاز دید 
ریخـت ):فـرم( و آذین بنـدی معمـاري 
برپایه ی الگـوي خانه هـاي روزگار قاجار 

داراي يـک حيـاط مرکـزي اسـت که در 
سـه سـویه داراي سـاختمان مسـکوني 
و در گوشـه ی خـاوری تنهـا آشـپزخانه 
همچنینـدر  دارد.  جـای  ):مطبـخ(  
گوشـه ی جنوبـي که ورودي سـازه در آن 
جای دارد شاه نشـين سـتون دار سـنگي 
و تـاالر آيينـه جـای گرفته اسـت.فضاي 
داخلي شاه نشـين نیـز داراي نقش های 
از  الگوبـرداری  بـا  برجسـته  گچ بـري 
تخـت جمشـيد  برجسـته هاي  نقـش 
است.سـازه ی تاریخی  شـده  آذیـن 
خانـه ی صدرجهرمـی در بافت تاریخی- 
فرهنگـی شـهر شـیراز، در سـال 1377 
به شـماره ثبتـی 2277 در فهرسـت آثار 

ملـی بـه ثبت رسـیده اسـت.

پایگاه پژوهشـی باسـتانی اگرچه در منطقه »سراب کالن« 
 راه اندازی شـده که باسـتان شناسـان از تخریب گسـترده 

شـهر تاریخی »سـیروان« در این روسـتا خبـر می دهند.
شـرقی  جنـوب  در  روسـتایی  کالن،  سـراب  روسـتای 
ایالم   اسـت که در زیر آن شـهر تاریخی »سـیروان« از 
شـهرهای  مهـم و آبـاد ایـران در دوره ساسـانی بـوده که 
وجـود پله هـا، راه هـا،  محوطه ها،  قالع و سـکونتگاه های 
باسـتانی در ایـن محوطـه گویـای اهمیـت آن  اسـت. 
اگرچـه روسـتای سـراب کالن در سـال 80 بـه واسـطه 
شـهر تاریخـی سـیروان ثبـت ملـی شـده امـا ایـن ثبت 
ملـی هـم از فراموشـی ایـن منطقـه جلوگیـری نکـرد به 
طـوری کـه در غفلـت مسـووالن میـراث فرهنگـی، شـهر 
سـیروان بـا تخریـب های گسـتره ای روبرو کرده اسـت.

ساخت و سازهای غیر قانونی خلق
 این روستا تنگ کرده 

شـنبه زاده، مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری ایـالم سـال  94 نسـبت به افزایـش جمعیت 
ایـن روسـتا هشـدار داده  و گفتـه بود: در سـال های اخیر 
به دلیل شرایط خوب آب وهــوایی، مــراتع وزمـین هـای 
مــرغوب کشاورزی آبــی وطــرح هـایی چــون پـرورش 
ماهـی ایـن روسـتا گسـترش یافته و از نظـر جمعیتـی 

جزوروسـتاهای مهاجرپذیر بوده که سـوا از جمعیت اصلی 
روسـتا درخــواست سـاخت وساز جــدید در این روستــا 
به شـدت در حـال افزایـش بوده اسـت که مـی تواند منجر 

بـه آسـیب دیدن شـهر تاریخی سـیروان شـود.

بافت اصلی شهر قدیمی سیروان،زیر پای 
آغل روستاییان

او یکـی از مشـکالت روسـتا را قـرار گرفتـن بـر روی بافت 
اصلـی شـهر تاریخی سـیروان دانسـته و خبـر داده بود که 
اماکن مسـکونی و آغل احشـام  بر روی بناهای مدفون و 
نیمـه مدفون شـهر قرارگرفتـه. این اظهـارات در حالی بیان 
شـده بـود کـه از 12 سـال پیـش طرحـی بـرای جابجایـی 

ایـن روسـتا مطرح شـده بود.

جابجایی روستا، اولین نسخه نسنجیده
سـال 84 بـود کـه طـرح اولیـه جابجایی روسـتای سـراب 
کالن بـه دلیـل قرار گرفتن بر روی شـهر تاریخی سـیروان 
در دسـتور کار قـرار گرفـت امـا بـه گفتـه مدیـرکل میـراث 
فرهنگـی ایـالم، بـه دلیـل مخالفـت تعـدادی از اهالـی 
روسـتا، ایـن طـرح متوقـف شـد. در حالـی ک در طـول 
سـال هـای گذشـته کش  قوس هـا بر سـر جابجایی این 
روسـتا ادامـه دارد کـه روز گذشـته، فریادیـان، کارشـناس 
میـراث فرهنگـی ایـالم بـه ایسـنا گفـت کـه  رفتارهـای 
نسـنجده و غیرعملـی مسـووالن در ادوار گذشـته از قبیـل 
آثـار  تخریـب  سـبب  سـراب کالن  روسـتای  جابجایـی 
معمـاری و تشـدید سـاخت و سـازهای بی رویـه توسـط 

اهالی شـده اسـت. به گفتـه او این رفتار دسـتاویزی برای 
برخی اهالی روسـتا شـد تا به بهانه نیاز به محل سـکونت 
و دریافـت بهایـی بیشـتر دسـت بـه سـاخت وسـازهای 
ناهمگـون و بـدون الگـوی معمـاری ایرانـی بـر روی ایـن 

شـهر تاریخـی بزنند

با ایجاد پایگاه پژوهشی شاهد ساماندهی 
این منطقه خواهیم بود

وی ابـراز امیـدواری کـرده کـه از این پس در شـهر تاریخی 
سـیروان بـا مدیریـت پایـگاه پژوهشـی مسـتقر در محل، 
برنامه هـای همـه جانبـه ای جهـت سـاماندهی محوطـه 
سـاالنه   مشـخص  بودجه هـای  ردیـف  بـا  شـهرتاریخی 
صـورت گیـرد تـا شـاهد پویایـی و سـاماندهی محوطـه و 

رونـق اقتصـادی منطقـه باشـیم.

خانه صدر جهرمی در مسیر بازسازی
این خانه در سال 77 ثبت ملی شده است

ساخت و ساز غیر مجاز بالی 

جان برج رادکان
میراث فرهنگی:این ساخت و سازها مجوز ندارند

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری چنــاران گفــت: 
ــاز در  ــر مج ــازهای غی ــران ساخت وس ــا نگ ــده ام ــیب ندی ــرج رادکان آس ب

حریــم ایــن بــرج هســتیم.
محمــد طاهریان مقــدم در خصــوص شــایعه آســیب دیدگی بــرج رادکان 
کــه در 26 کیلومتــری چنــاران واقــع شــده اســت، گفــت: خســارتی بــه ایــن 
بــرج وارد نشــده  و اســتحکام بنــای آن انجــام گرفتــه امــا از نظــر منظــری 

ــم. ــی داری نگرانی های
وی بــه برخــی از ساخت وســازهای غیــر مجــاز در حریــم ایــن بــرج 
ــرای  ــرج ب ــن ب ــم ای ــج مجــوزی در حری ــه هی ــان اینک ــا بی ــرد و ب اشــاره ک
ساخت وســاز صــادر نشــده اســت، ادامــه داد: برخــی افــراد در گذاشــته اقــدام 
ــازها  ــن ساخت وس ــه ای ــد ک ــرج کرده ان ــن ب ــون ای ــاز پیرام ــه ساخت وس ب

ــد. ــرار ده ــد ق ــورد تهدی ــرج را م ــده ب ــد در آین می توان
ایــن مقــام مســوول گردشــگری افــزود: در حــال حاضــر بــا تقویــت یــگان 
ــرج  ــن ب ــم ای ــاز در حری ــر مج ــاز غی ــه ساخت وس ــود از هرگون ــت خ حفاظ
ــن خصــوص صــادر  ــم در ای ــی ه ــون اخطارهای ــم و تاکن ــری می کنی جلوگی
و بــه متخلفیــن ابــالغ شــده اســت. وی از پرداخــت وام اشــتغال بــه 
ــر داد و گفــت: افــرادی کــه بخواهنــد رســتوران بیــن راهــی  روســتاییان خب
ایجــاد کننــد و یــا قصــد توســعه رســتوران خــود را داشــته باشــند از محــل 
ــتغال  ــه اش ــب کمیت ــا تصوی ــان ب ــون توم ــغ 250 میلی ــا مبل ــره 18 ت تبص
شهرســتان تســهیالت بــه آنــان پرداخــت می شــود امــا  اگــر نیــاز بــه مبلــغ 
باالتــری باشــد بــه اســتان معرفــی خواهنــد شــد کــه بــه ایــن افــراد تــا مبلــغ 

ــرد. ــق می گی ــز تعل ــی نی ــه دولت ــان یاران ــارد توم 2 میلی

نفس های آخر شهر تاریخی »سیروان« 
این شهر 1600 ساله در زیر روستای »سراب کالن« قرار دارد

تعدادی از اهالی مخالف 
مهاجرت بودند

سـال های گذشـته بحث جابجایی روسـتاییان 
رنـگ و بـوی جـدی بـه خـود گرفـت و تمـام 
بـه  نسـبت  را  خـود  رضایـت  هـم  مسـووالن 
اقـدام  ایـن  بـرای  و  اعـالم کردنـد  کار  ایـن 
جمـع کردنـد کـه  هـم  امضـا  روسـتاییان  از 
انجـام  را  کار  ایـن  روسـتاییان  از  تعـدادی 
ندادنـد. یکـی از دالیل مخالفت مردم سـخت 
شـدن دسترسـی آنهـا  به مـزارع کشـاورزی و 

اختـالل در دامپـروری نیـز  اسـت. 

58 اثر آذربایجان غربی 
ثبت ملی می شود

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس صنای
گفــت:  غربــی  آذربایجــان 
و  منقــول  تاریخــی  اثــر   5۸ ســالجاری  تاپایــان 
غیرمنقــول و نیــز طبیعــی در فهرســت آثــار ملــی 
ــو  ــاری در گفتگ ــل جب ــود. جلی ــی ش ــت م ــور ثب کش
ــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 1575  ــگار مهــر ب ــا خبرن ب
اثــر از میــراث ناملمــوس و تاریخــی در فهرســت آثــار 
ــت  ــا ثب ــزود: ب ــت شــده اســت اف تاریخــی کشــور ثب
ــتان از  ــده اس ــت ش ــی ثب ــار مل ــداد آث ــار تع ــن آث ای

ــی رود. ــر م ــر فرات ــرز 1630 اث م

دستگیری حفاران
 غیر مجاز

نیرو هـای حفاظت میـراث فرهنگی 
اسـتان، سـه نفر را در حیـن حفاری 
در  تاریخـی  آثـار  یافتـن  بـرای 
روسـتای قدیم آباد قزوین دستگیر 
کردند. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اسـتان قزوین 
گفـت: ایـن افـراد برای بیـرون کشـیدن دفینه های ارزشـمند 
تـار یخـی– فرهنگـی، در باغـات روسـتای قدیم آبـاد قزوین، 
چهـار متـر حفـاری کـرده بودنـد. سـرهنگ اکبـر بهنامـی پور 
افـزود: حفـاران دسـتگیر و ادوات آن هـا شـامل چـراغ قـوه 
لیـزری و دسـتگاه فلـز یاب بـرای تکمیـل پرونـده قضایی و 

سـیر مراحـل قانونـی بـه پلیـس تحویل داده شـد.

آغاز مرمت خانه 
سپیده کاشانی

کاشـانی،  سـیپده  خانـه  مرمـت 
بـرای راه انـدازی مـوزه یافته های 
سـنتی و پیشـه هـای وابسـته در 
اداره  شـد.رییس  آغـاز  کاشـان 
میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
کاشـان گفت:بـرای مرمـت ایـن خانـه دوران قاجـار و راه 
انـدازی مـوزه یافتـه های سـنتی و پیشـه های وابسـته در 
کاشـان، بیـش از 940 میلیـون ریال اعتبـار اختصاص یافته 
اسـت. وی گفت: این بنا در دو طبقه، طوری سـاخته شـده 
اسـت کـه ورودی آن بـه طبقـه میانـی راه پیـدا مـی کنـد و 

حیـاط اندرونـی بـه صـورت چهـار طـرف سـاخت اسـت.

راه اندازی فاز دوم خانه 
تاریخی باکوچی

رییس اداره میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری 
شهرسـتان کاشـان، از شـروع 
مرمـت و راه انـدازی فـاز دوم 
مـوزه بافتـه هـای سـنتی و پیشـه هـای وابسـته )خانـه 
تاریخـی باکوچـی( خبـر داد. محسـن جاوری گفـت: خانه 
تاریخـی باکوچـی کـه بـه خانـه سـپیده کاشـانی شـاعره 
نامـدار معاصـر نیـز شـهرت دارد، مربـوط بـه دوره قاجاريـه 
اسـت و در مسـیر گردشـگری بافـت تاریخـی کاشـان قرار 
دارد کـه مرمـت فـاز دوم این خانـه با اعتبـاری بالغ بر 940 
میلیـون ریـال از محـل اعتبارات ملی در حال انجام اسـت.

خبرمرمتثبت ملی خبر

رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دسـتباف آذربایجان شـرقی 
گفـت: 35 درصـد فـرش صادراتـی ایـران و بیـش از 50 درصـد 
مـواد اولیـه فـرش هـای صادراتـی کشـور در ایـن اسـتان تولیـد 
می شـود. اسـماعیل چمنی روز یکشـنبه در نشست هم اندیشی 
کمیسـیون صنایـع دسـتی، فـرش، گردشـگری و خدمـات اتـاق 
بازرگانـی تبریـز افـزود: هـم اکنـون 200 هـزار نفـر در آذربایجـان 
شـرقی در حـوزه فـرش مشـعول انـد و بیـش از 500 هـزار نفر در 

اسـتان به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم از این صنعـت ارتزاق 
مـی کنند.

وی بـا بیـان اینکه 30 صنعت وابسـته در حوزه فـرش وجود دارد، 
اظهـار کـرد: از بیـن 350 هـزار بیمـه شـده فعـال در حـوزه فرش 
در سـطح کشـور بیـش از 50 هزار نفـر در آذربایجان شـرقی بیمه 
شـده انـد کـه ایـن رقم به نسـبت سـهم اسـتان در تولیـد فرش 

کشـور بایـد به حـدود 120 هـزار نفر افزایـش یابد.

رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
تایبـاد گفـت: 30 درصد آثـار تاریخی دیرقدمت این شهرسـتان 
محمـدی  تـاج  اسـت.عبدالرحیم  اضطـراری  مرمـت  نیازمنـد 
مجموعـه تاریخـی ربـاط عبـاس آبـاد، مسـجدجامع محسـن 
آبـاد، مـزار عبدالخالـق، حسـینیه تایبـاد، قلعـه تاریخـی کـرات 
و مجموعـه تاریخـی آبقـه را بناهایـی ذکـر کـرد کـه نسـبت بـه 
سـایر آثـار تاریخـی در اولویـت مرمت اضطراری قـرار دارند.وی 

افـزود: حفاظـت، نگهـداری و مرمت اضطـراری بناهای تاریخی 
تایبـاد سـاالنه 15 میلیـارد ریـال اعتبـار نیـاز دارد. امسـال از 
محـل اعتبـارت تملـک داراییهـا 6 میلیـارد و 912 میلیون ریال 
بـه حـوزه میـراث فرهنگـی تایبـاد تعلق گرفـت. وی بیـان کرد: 
اطالعـات ایـن مـوارد پـس از تشـکیل پرونـده و تاییـد کمیتـه 
ثبـت اسـتانی بـه منظـور ثبـت ملـی بـه کمیتـه ثبـت کشـوری 

ارسـال خواهد شـد.

تولید 35 درصد فرش صادراتی ایران در آذربایجان
50 درصد مواد اولیه فرش های صادراتی نیز در این استان تولید می شود

30 درصد بناهای تاریخی تایباد نیازمند مرمت
در این شهرستان 95 اثر تاریخی شناسایی شده که 45 مورد ثبت ملی است

»مکرمی فر« به میراث فرهنگی خراسان رضوی بازگشت
دومین مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی 

در سال 96 تغییر کرد و بار دیگر ابوالفضل مکرمی فر به صندلی ریاست این اداره کل 
تکیه زد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی یــورک الــرت، 
محققــان مرکــز پزشــکی دانشــگاه ســیچوان 
ــان  ــاط می ــز ارتب ــن متاآنالی ــن در ای در چی
ــا  ــب را ب ــیفت ش ــدت در ش ــی م کار طوالن

خطــر ابتــال بــه ســرطان هــای مختلــف 
بررســی کردنــد.روش تحقیــق فراتحلیــل یــا 
ــه  ــج ب ــا و نتای ــب داده ه ــه ترکی ــز ب متاآنالی
ــتماتیک  ــرور سیس ــک م ــده از ی ــت آم دس

بــا بهره گیــری از روش هــای آمــاری اطــالق 
ــا  ــز را ب ــن متاآنالی ــان ای ــی شــود. محقق م
ــه  ــه در زمین اســتفاده از داده هــای 61 مقال
114 هــزار و 628 مــورد ســرطان و 3 میلیون 
و 909 هــزار و 152 نفــر از آمریــکای شــمالی، 
ــن  ــا، اســترالیا و آســیا انجــام دادند.ای اروپ
ــورت،  ــه کوه ــامل 26 مطالع ــا ش ــه ه مقال
ــه  ــاهدی و 11 مطالع ــورد- ش ــه م 24 مطالع

ــود.  ــه ب مــورد- شــاهدی الن

شیفت شب احتمال سرطان را در زنان 
افزایش می دهد

شهادت 3 مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر در خاش
دیروز در درگیری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش با قاچاقچیان 
مسلح 3 نفر از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان به فیض شهادت 
نایل آمدند. شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

گذری بر مناطق محروم لرستان

در جواب اینکه شغل پدرانتان چیست؟ همه می گویند هیچ! در خانه نشسته اند. 

ــتان  ــوخته زار لرس ــتای س ــا روس  اینج
اســت؛ دختــران و پســران تــا پایه پنجم 
ــرای  ــران ب ــد؛ پس ــی خوانن ــتر نم بیش
کارگــری راهــی پایتخــت مــی شــوند و 
ــند  ــانس باش ــوش ش ــر خ ــران اگ دخت
همــان 13 ســالگی ازدواج مــی کننــد در 
غیــر ایــن صــورت بایــد در انتظــاری نــه 
چنــدان خوشــایند خانــه نشــین شــوند.
ــم  ــچ و خ ــر پی ــی پ ــای فرع ــاده ه ج
ــمت  ــه س ــی ب ــاهیوند چگن ــش ش بخ
مناطــق روســتایی محــروم را کــه مــی 

ــری.  ــی گی ــی ســرگیجه م پیمای
آن وقــت اســت کــه مــی فهمــی منظور 
از نــام هایــی همچــون چــم دانــه، چــم 
ــامی  ــه اس ــه و بقی ــم خوش ــک، چ پل
ــای  ــم ه ــم و خ ــن چ ــا همی ــم ه چ

جــاده اســت؟! 

ــه  ــرش ب ــه آخ ــاده ای ک ــیه ج در حاش
ســوخته زار ختــم مــی شــود، تراکتــور بر 
تــن زمین خــراش انداختــه و این یعنی 
امیــد و زندگــی و نویــد اینکــه ســاکنان 
آن منطقــه حتــی بــرای رفــع گرســنگی 
شــان هــم کــه شــده قــدر ایــن مقــدار 
کــم زمیــن کشــاورزی را مــی داننــد ولی 
بــه ســوخته زار کــه می رســی خبــری از 

کشــاورزی و دامــداری نیســت! 
کمیتــه امــداد بنــا بــر آئیــن نامــه 
افــراد  خــود  ســازمانی  درون  هــای 
بــی سرپرســت و افــراد ســالمند را 
زیرپوشــش مــی بــرد ولــی در همیــن 
ــتان  ــروم لرس ــیار مح ــتاهای بس روس
کــه غالــب جمعیــت آنهــا را افــراد 
انــواع  آســتانه  در  و  بیــکار  جــوان، 
آســیب هــای اجتماعــی تشــکیل مــی 
دهنــد، دختــران در حالــت خوشــبینانه 
ــز  ــواردی نی ــا م ــد ام ــی کنن ازدواج م
وجــود دارد کــه در ســنین پاییــن 12 و 

13 ســال ازدواج کــرده و در 16 ســالگی 
ــد.  ــه ان ــالق گرفت ط

زینــب، ثنــا، ســارا، نــگار و نازنیــن 
دانــش آمــوزان کالس پنجمــی کــه 
وقتــی از آنهــا پرســیده مــی شــود 
آرزویشــان چیســت فقــط مــی خندنــد 
و مــی گوینــد مــا کــه مــی دانیم بیشــتر 
ــم.  ــم درس بخوانی ــی توانی ــن نم از ای

شغل پدر؟بیکار
پدرانتــان  شــغل  اینکــه  جــواب  در 
چیســت؟ همــه مــی گوینــد هیــچ! در 

ــد.  ــته ان ــه نشس خان
در حــال حاضــر 9 بخــش و دهســتان 
محــروم در اســتان لرســتان شناســایی 
شــامل  مناطــق  ایــن  کــه  شــده 
تخــت چــان در پلدختــر، قالیــی در 
الشــتر، بخــش کاکاونــد در دلفــان، 
بخــش هــای ذلقــی و زز و ماهــرو 
ــرکوه  ــی، س ــش پاپ در الیگــودرز، بخ
روســتاهای  کوهدشــت،  در  ضــرون 

و  ســیمره  رودخانــه  اطــراف 
چگنــی  دوره  در  شــاهیوند  بخــش 
ــش  ــه توصیف ــی ک ــن جای ــی همی یعن

آورده شــد؛ اســت. 
ــون 2 هــزار و 864 روســتا در  هــم اکن
ــزار و 561  ــه ه ــود دارد ک ــتان وج لرس
روســتا بــاالی 20 خانــوار هســتند و بــه 
عبارتــی 92 درصــد جمعیــت روســتایی 
 20 بــاالی  روســتاهای  در  لرســتان 
ــن  ــا ای ــد ب ــی برن ــر م ــه س ــوار ب خان
حســاب حــدود 40 درصــد جمعیــت 
را روســتائیان تشــکیل مــی دهنــد، 
ــن  ــا میانگی ــزان در مقایســه ب ــن می ای
اســت کــه  توجــه  قابــل  کشــوری 
ــعه  ــه توس ــه ب ــرورت توج ــزوم و ض ل

ــد.  ــی کن ــتر م ــتایی را بیش روس

نگاه علمی به توسعه مناطق 
محروم روستایی وجود ندارد 

و  شــناس  جامعــه  فروتــن  بهنــام 
ــن  ــی در ای پژوهشــگر مســائل اجتماع
خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: در 
ــروزی انقــالب  ســال هــای پــس از پی
ــترده ای  ــات گس ــران خدم ــالمی ای اس
ــتایی  ــق روس ــاط مناط ــی نق ــه اقص ب
راه،  هــای  زیرســاخت  در  ویــژه  بــه 

بــرق، مدرســه ســازی انجــام شــده 
ــر در  ــد فق ــاهد بازتولی ــم ش ــا بازه ام

روســتاهای محــروم هســتیم. 

 بیش از پنج هزار نفر در چگنی 
زیرپوشش کمیته امداد هستند 
نوشــت،علی  ایرنــا  کــه  همانطــور 
امــداد  کمیتــه  مدیــر  قاســمی 
بــه  نیــز  چگنــی  دوره  شهرســتان 
خبرنــگار ایرنــا گفــت: هــم اکنــون 
تعــداد افــراد زیرپوشــش کمتــه امــداد 
 425 و  هــزار   2 چگنــی  شهرســتان 
خانــوار بــا جمعیتــی معــادل پنــج 

اســت.  نفــر  و 425  هــزار 
ــه  ــه جهیزی ــک هزین ــت کم وی پرداخ
ــادل  ــه ای مع ــا هزین ــروس ب 300 نوع
ــال، احــداث و بهســازی  ــارد ری 6 میلی
ای  هزینــه  بــا  مســکن  بــاب   114
ــال و  ــارد ری ــت میلی ــر هش ــزون ب اف
پرداخــت تســهیالت اشــتغال در زمینــه 
خدمــات،  دامپــروری،  کشــاورزی، 
ــه  ــتی ب ــع دس ــل و صنای ــل و نق حم
یکهــزار و 800 نفــر بــا هزینــه ای افــزون 
ــات  ــال را از اقدام ــارد ری ــر 270 میلی ب
منطقــه شــاهیوند  در  انجــام شــده 

ــرد.  ــوان ک عن

خبر
ته

نک

در حاشــیه جــاده ای کــه آخــرش بــه ســوخته زار ختــم 
ــه  ــراش انداخت ــن خ ــن زمی ــر ت ــور ب ــود، تراکت ــی ش م
و ایــن یعنــی امیــد و زندگــی و نویــد اینکــه ســاکنان 
ــم  ــان ه ــنگی ش ــع گرس ــرای رف ــی ب ــه حت آن منطق
ــاورزی را  ــن کش ــم زمی ــدار ک ــن مق ــدر ای ــده ق ــه ش ک

می داننــد.
کمیتــه امــداد بنــا بــر آئیــن نامــه هــای درون 
ســازمانی خــود افــراد بــی سرپرســت و افــراد ســالمند 
ــتاهای  ــن روس ــی در همی ــرد ول ــی ب ــش م را زیرپوش
ــا را  ــت آنه ــب جمعی ــه غال بســیار محــروم لرســتان ک
افــراد جــوان، بیــکار و در آســتانه انــواع آســیب هــای 
ــت  ــران در حال ــد، دخت ــی دهن ــکیل م ــی تش اجتماع
خوشــبینانه ازدواج مــی کننــد امــا مــواردی نیــز وجــود 
دارد کــه در ســنین پاییــن 12 و 13 ســال ازدواج کــرده 

ــد.  ــه ان ــالق گرفت ــالگی ط و در 16 س

محققــان ایــن مطالعــات را بــرای کشــف 
ــیفت  ــدت در ش ــی م ــان کار طوالن ــاط می ارتب
شــب و خطــر ابتــال بــه 11 نــوع ســرطان آنالیــز 

ــد.  کردن
ــی  ــر، کار طوالن ــز دیگ ــک آنالی ــن در ی همچنی
مــدت در شــیف شــب و خطــر ابتــال بــه شــش 
نــوع ســرطان در میــان بــه طــور خــاص زنــان 

پرســتاران بررســی قــرار گرفــت. 

و  شــهری  امــور  مدیــرکل 
روســتایی اســتانداری آذربایجــان 
شــرقی بــا اشــاره بــه آغــاز ثبــت نــام 
در  روســتایی  اشــتغال  وام  متقاضیــان 
ســامانه کارا از امــروز 18 دی گفــت: بــا 
اســتفاده از ایــن تســهیالت، ایجــاد 12 
هــزار فرصــت شــغلی جدیــد در روســتاهای 

اســتان پیش بینی می شود.
ــد  ــه و بویراحم ــتاندار کهگیلوی اس
ــه  ــاده 100 ب ــیون م ــت: کمیس گف
برخــی  درآمدزایــی  بــرای  ای  حربــه 
ــدل شــده  ســودجویان در ایــن اســتان مب

است.
ــع شهرســتان  ــه از تواب شــهر گوری
شوشــتر صبــح امــروز دوشــنبه 

سه بار لرزید.
شــدت زمیــن لــرزه هایــی کــه در 
شــامل  داده  رخ  مناطــق  ایــن 
3.3 ، 3.2 و 2.5 ریشــتر در عمــق 16، 
زمیــن  از ســطح  10 کیلومتــر  و  هشــت 

بوده است.
بیشــترین میــزان زمیــن لــرزه 
طــی 2 مــاه گذشــته در اســتان در 
شــهر گوریــه در شهرســتان شوشــتر رخ 
داده و شــدت زمیــن لــرزه هــا بیــن 2 تــا 

چهار ریشتر بوده است.
گفــت:  شــیر  عجــب  فرمانــدار 
تاکنــون 83 قــرارداد واگــذاری 
زمیــن در شــهرک صنعتــی ایــن شهرســتان 
امضــا شــده و 20 واحــد صنعتــی تولیــدی 

در آن فعال است.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 
زنجــان گفــت: امســال 11 میلیــارد 
ــان وام قرض الحســنه  ــون توم و ۸60 میلی

به مددجویان پرداخت شــده است.
ــتان  ــداد سیس ــه ام ــاون کمیت مع
 4 گفت:امســال  بلوچســتان  و 
حمایــت  تحــت  مددجــو   310 و  هــزار 
اســتان سیســتان و بلوچســتان در کالس 
ــرح  ــعه ی ط ــوزی ،توس ــارت آم ــای مه ه
ــرکت  ــوزی ش ــه آم ــتغال و حرف ــای اش ه

کردند.
حضــرت  بیمارســتان  رئیــس 
ــا  ــت: ب ــاب گف ابوالفضــل )ع( مین
ایــن  جراحــان  و  پزشــکان  همــکاری 
بیمارســتان، یــک مایــع و تــوده بــه وزن 15 
گیلــو گــرم از شــکم یــک زن 36 ســاله طــی 

یک جراحی با موفقیت خارج شد. 
اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه لــزوم 
و  آفرینــان  کار  از  حمایــت 
ــالش  ــزارن خاطــر نشــان کرد:ت ســرمایه گ
حــل  در  اســتان  مدیریــت  مجموعــه 

مشــکالت کار آفرینان است.

گزیده ها

شهردار کرج: عملیات اجرایی 
مترو از سر گرفته می شود

ــد روزه  ــزارش کار ص ــه گ ــا ارای ــرج ب ــهردار ک  ش
خــود، گفــت: موضــوع قطــار شــهری کــرج را 
ــکار در  ــاز ب ــدو آغ ــده در ب ــه عم ــوان دغدغ ــه عن ب
جلســات کارشناســی پیگیــری کردیــم و بــا تامین 
ــم کــرد. ــاز خواهی ــی را آغ ــات اجرای ــده عملی ــه آین ــی از دو هفت ــع مال مناب
ــا  ــرج ب ــهر ک ــورای ش ــای ش ــترک اعض ــت مش ــری در نشس ــر نصی اصغ
ــهر را در  ــازی ش ــمند س ــای هوش ــاخت ه ــت: زیرس ــرز، گف ــتاندار الب اس
دســتور کار قــرار داده ایــم و اســتقرار سیســتم هــای حمــل و نقــل هوشــمند 
و راه انــدازی مرکــز کنتــرل ترافیــک شــهری انجــام شــده اســت. شــهردار 
کــرج گفــت: پیگیــری و اصــالح طــرح تفصیلــی شــهر کــرج بــا راه انــدازی 
ــز 40 درصــد  ــی در حــال بررســی اســت در حــال حاضــر نی ــز مطالعات مرک
کاهــش جرایــم ســاختمانی را شــاهد هســتیم. شــهردار کــرج بــا اشــاره بــه 
ســاماندهی ســدمعابر و دستفروشــان در ســطح شــهر، افــزود: زیباســازی و 
بهســازی معابــر شــهری در دســتور کار ســازمان خدمــات شــهری قــرار دارد. 

هالل احمر سمنان آماده ارایه 
خدمات زمستانی

معــاون امــداد و نجــات هــالل احمــر اســتان 
ســمنان بــا اشــاره بــه آغــاز بــارش هــای زمســتانی 
ــزار و  ــف ایــن اســتان، گفــت: یکه در نقــاط مختل
100 امدادگــر در 20 پایــگاه ثابــت، ســیار، کوهســتان و هوایــی آمــاده ارایــه 

ــان هســتند. ــه هموطن ــواع خدمــات ب ان
علــی یحیایــی افــزود: معاونــت امــداد و نجــات اســتان ســمنان دارای 14 
پایــگاه ثابــت، ســه پایــگاه موقــت و ســیار، یــک پایــگاه هوایــی و 2 پایــگاه 
ــر  ــامل 550 امدادگ ــال ش ــر فع ــزار و 100 امدادگ ــه یکه ــت ک ــتان اس کوهس
ــافران و  ــه مس ــدادی ب ــات ام ــه خدم ــاده ارای ــرد آم ــر م زن و 550 امدادگ

ــان هســتند. هموطن
ــدای  ــت: در ابت ــمنان گف ــتان س ــر اس ــالل احم ــات ه ــداد و نج ــاون ام مع
زمســتان در قالــب یــک دوره آموزشــی بــرای راننــدگان حمــل بــار و مســافر 

اســتان ســمنان، شــرایط رانندگــی در زمســتان بــه آنهــا ارایــه شــد.

زنجانسمنانکرج
دانشــگاه  رییــس   
پزشــکی  علــوم 
اســتان زنجــان گفت: 
31 واحــد ارائه دهنــده 
خدمــات درمانــی در مناطــق حاشیه نشــین 
اســتان زنجــان راه انــدازی شــده اســت. پرویز 
قزلبــاش بــا اشــاره بــه اینکــه در دولــت تدبیــر 
ــد  ــردم تأکی ــالمت م ــای س ــه ارتق ــد ب و امی
فراوانــی شــده اســت، افــزود: دولــت بــر ایــن 
امــر اذعــان دارد کــه توجــه بــه مقولــه ســالمت 
وی  می شــود.  هزینه هــای گــزاف  از  مانــع 
اظهــار کــرد: خوشــبختانه در ایــن دولــت ارائــه 
ــه مــردم بهتــر شــده و در  ــی ب خدمــات درمان
ــات  ــده خدم ــد ارائه دهن ــتا 31 واح ــن راس ای
حاشیه نشــین  مناطــق  در  جدیــد  درمانــی 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــان راه ان ــتان زنج اس
 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
مراقبت هــای  پایگاه هــای  تعــداد  زنجــان 
ــکونتگاه های  ــان در س ــتان زنج ــتی اس بهداش
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــگاه اع غیررســمی را 19 پای
ــه  ــالمت ارائ ــام س ــول نظ ــرای تح ــل از اج قب
خدمــات در ســکونت گاه هــای غیررســمی 
ــه  ــاش ب ــود. قزلب ــی ســخت و مشــکل ب خیل
اجــرای برنامــه جامــع ســالمت در اســتان 
زنجــان اشــاره کــرد و یــاد آور شــد: ایــن برنامه 
ــای اســتانی  یــک ســند باالدســتی در جغرافی
ــاخص های  ــذاری در ش ــدف گ ــه باه ــت ک اس
ــف دســتگاه ها  ــی ســالمت ســهم و تکالی نهای
ــدف در  ــن ه ــه ای ــت یابی ب ــردم را در دس و م

ســال 1400 تعییــن می کنــد.

31 واحد خدمات درمانی در مناطق 
حاشیه ای زنجان راه اندازی شد

ایران ویچ
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اداره کل اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت  وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139460319014013730-

94/09/23هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای سـید بختیار حسـینی کهنوج فرزند سید داود بشماره شناسنامه 

464صـادره از  جیرفـت  در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت 24/20 متـر مربـع 

پـالک 1011فرعـی از 549 - اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 1 فرعـی از 549 - اصلی 

قطعـه دو واقـع در اراضـی کلـرود  جیرفـت بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای حسـن شـریعتی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت 

بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 

تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:96/10/5            تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:96/10/19

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت  وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 

ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139560319014000938-

95/01/21هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی آقـای سـید بختیـار حسـینی کهنـوج فرزنـد سـید داود بشـماره 

شناسـنامه 464صادره از  جیرفت  در ششـدانگ یک باب خانه   به مسـاحت 266 متر 

مربـع پـالک 1038فرعـی از 549 - اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 1 فرعی از 549 

- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کلرود  جیرفـت بخش 45 کرمان خریـداری از مالک 

رسـمی آقـای ابراهیـم عبدالهـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 

دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 

. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  

سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .تاریـخ انتشـار نوبـت اول:96/10/5    تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم:96/10/19      جـواد فاریابـی -رئیـس ثبـت اسـناد و امـالک

اداره کل اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت  وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع ماده 3قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139560319014013020-95/11/16هیات دوم  

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای علی 

نمک مالئی پور مقبلی سـیف آباد فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 327صادره از  جیرفت  

در ششـدانگ  مغـازه مشـتمل بـر طبقه فوقانی به مسـاحت 70 متر مربـع پلالک371فرعی از 

556- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 556- اصلی قطعه5 واقـع در اراضی 

سـنگ سـفید سـاردوئیه  جیرفـت بخـش 34کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای جواد 

شـریف  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 

روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 

داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتراض خـود را به این 

اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد .

تاریخ انتشار نوبت اول:96/10/5            تاریخ انتشار نوبت دوم:96/10/19

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد وامالک

متن آگهی
خواهــان آقــاي ابــوذر عباســی بــا وکالــت 

ــت  ــه طرفی ــتی ب ــزی دادخواس ــت تبری حج

فرزنــد  آبــادی  اســماعیل  طاهــره  خانــم  خوانــده 

ــه  ــرح ک ــک مط ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــر ب اصغ

ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب

ــی  ــی حقوق 9609983410300414 شــعبه 3 دادگاه عموم

شهرســتان کرمــان ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 

1396/11/30 ســاعت 11:30 تعییــن کــه حســب دســتور 

ــون آئیــن دادرســی  ــق موضــوع مــاده 73 قان دادگاه طب

ــده و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب مدن

خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 

کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک 

ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ م

ــخه  ــود، نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع

ثانــی داد خواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 

ــردد. ــیدگی در دادگاه حاضرگ ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

م الف 2170

حقوقـی  عمومـی  دادگاه   3 شـعبه  حقوقـی  دادگاه  منشـی 

کرمـان شهرسـتان 

کاغذ اخبار
هر

س:م
عک

خبر

نیروهــای امدادرســان روز دوشــنبه بــرای 
ــرای  ــالش ب ــان در ت ــن روز همچن دومی
ــی  ــش ایران ــوزی نفتک ــش س ــار آت مه
ــک  ــا ی ــورد ب ــال برخ ــه دنب ــه ب ــد ک بودن
کشــتی بــاری در ســواحل شــرقی چیــن 
 CCTV ــی ــش گرفت.شــبکه تلویزیون آت

چیــن بــا اشــاره بــه اظهــارات کارشناســان 
در تیــم امــداد، اعــالم کــرد نگرانی هــای 
فزاینــده ای وجــود دارد کــه ایــن نفتکــش 
کــه شــب شــنبه در دریــای چین شــرقی 
ــرد،  ــورد ک ــاری برخ ــتی ب ــک کش ــا ی ب

ممکــن اســت منفجــر و غــرق شــود.

و  زیســتی  محیــط  آســیب  شــدت 
وســعت لکــه نفتــی از ایــن کشــتی هنــوز 
معلــوم نیســت، امــا ایــن فاجعــه ممکــن 
اســت بدتریــن فاجعــه از ســال 1991 
باشــد کــه طــی آن 260 هــزار تــن نفــت 

ــرد. ــوده ک ــوال را آل ــواحل آنگ س
نیــروی دریایــی آمریــکا یــک هواپیمــای 
ــه جســت وجو  ــرای کمــک ب نظامــی را ب
ــزار و  ــعت 12 ه ــه وس ــه ای ب ــه منطق ک
350 کیلومتــر مربــع را در برمی گیــرد 
اعــزام کــرد امــا در بیانیــه ای اعــالم 
ــه  ــک از 32 خدم ــچ ی ــکان هی ــرد م ک

شناســایی  را  نفتکــش  ایــن  مفقــود 
نکــرده اســت. شــبکه CCTV چیــن 
روز دوشــنبه اعــالم کــرد تــا ســاعت 
ــروه  ــی گ ــت محل ــه وق ــح ب هشــت صب
ملوانــان  از  یــک  هیــچ  جســت وجو 
ــش  ــود. نفتک ــرده ب ــدا نک ــود را پی مفق
شــرکت  مدیریــت  تحــت  ســانچی 
ملــی نفتکــش ایــران در حــدود 160 
ــک  ــن نزدی ــی ســواحل چی ــل دریای مای
ــه  ــه دلتــای رودخان شــانگهای و در دهان
ــتی  ــا کش ــنبه ب ــب ش ــه در ش یانگ تس
»ســی اف کریســتال« برخــورد کــرد.

رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه فیلتــر شــدن شــبکه هــای 
اجتماعــی گفت:افتخــار دولــت یازدهــم و دوازدهــم گردش 
آزاد اطالعــات اســت امــا عــده ای از فضــای مجــازی 
ــردم  ــه م ــد ک ــده می گوین ــک ع ــد. ی ــان نمی آی خوشش
فقــط بایــد بــه صــدا و ســیما نــگاه کننــد البتــه معتقدیــم 
کــه صــدا و ســیما بایــد صــدای ملــت را منعکــس کنــد نــه 

صــدای جنــاح خاصــی را کنــد.
ــم  ــیما ه ــدا و س ــردم از ص ــت: م ــد اس ــی معتق روحان
اســتفاده می کننــد امــا نبایــد عــده ای بخواهنــد کــه 
شــبکه های مجــازی کــه بــه خاطــر شــرایط خــاص چنــد 
ــا  ــرای همیشــه مســدود باشــد. ب روزی مســدود شــده ب
ایــن کار بیــش از صــد هــزار نفــر شــغل خــود را در یــک 
هفتــه اخیــر از دســت داده انــد و مــا بایــد بــه فکــر زندگــی 
ــا  ــران ب ــوری ای ــس جمه ــیم. ریی ــردم باش ــی م و راحت
اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر کشــور گفــت  همــه جــای دنیــا 
برخــی از خواســته هــا و تجمــع مــردم ســو اســتفاده مــی 
کننــد امــا مــردم بــه حــق مــی گوینــد مــا را ببینیــد، بــه 

ــه خواســت مــا عمــل کنیــد و  حرفمــان گــوش کنیــد و ب
محــدود شــدن خواســت مــردم بــه اقتصــاد آدرس غلــط 
و توهیــن بــه مــردم اســت.حجت االســالم و المســلمین 
حســن روحانــی اظهارداشــت: مشــکلی کــه امــروز بــا آن 
مواجــه هســتیم، فاصلــه مــا  مســووالن بــا نســل جــوان 
ــا آنچــه  اســت. امــروز آنطــوری کــه مــا فکــر می کنیــم، ب
کــه جوانــان فکــر می کننــد، متفــاوت اســت. امــروز نــگاه 
ــد  ــرق می کن ــا ف ــگاه م ــا ن ــی ب ــا و زندگ ــه دنی ــان ب جوان
و ایــن اشــکال اساســی اســت کــه بایســتی آن را حــل و 
ــا بیــان اینکــه نمــی تــوان  فصــل کنیم.رییــس جمهــور ب
ســبک زندگــی خــود را بــه نســل های آینــده تحمیــل کرد، 
افــزود: اشــکال ایــن اســت کــه مــا می خواهیــم دو نســل 
بعــد از مــا، آنطــور کــه مــا می پســندیم زندگــی کننــد، در 
ــرده  ــف ک ــن تکلی ــا تعیی ــرای آنه ــوان ب ــه نمی ت ــی ک حال
ــوع ســبک زندگــی برایشــان مشــخص کــرده و  و یــک ن
گفــت کــه مســیر همیــن اســت کــه مــا می گوییم.روحانی 
ــدارد و آن  گفــت: نســل جــوان مــا یــک حــرف بیشــتر ن
ــد  ــم و حــرف دارم و بای ــم می فهم ــن ه ــد م ــه می گوی ک
بــه حــرف مــن گــوش کنیــد. مــردم هــم صراحتــًا اعــالم 
می کننــد کــه حــرف دارنــد و بایــد بــه حــرف مــردم گــوش 

ــت  ــر اکثری ــم و اگ ــل کنی ــه آن عم ــر از آن ب داده و باالت
کشــور بــا نســل جــوان اســت بــه معنــای آن اســت کــه 
ــه نظــر اکثریــت عمــل کنیــم. البتــه در اینکــه در  ــد ب بای
یــک اجتمــاع و تظاهراتــی عــده ای ســوء اســتفاده کننــد 
ــا  ــای دنی ــه ج ــت و در هم ــی اس ــوع طبیع ــک موض ی
ــردم  ــع م ــا و تجم ــته ه ــی از خواس ــه برخ ــود دارد ک وج
ــاره  ــا اش ــور ب ــس جمه ــی کنند.ریی ــتفاده ها م ــوء اس س
بــه شــرایط ویــژه کشــورمان در منطقــه و جهــان و اهــداف 
دشــمنان بــرای ایجــاد ناامنــی در ایــران، گفــت: کشــورمان 
از جایــگاه تاثیرگــذاری در منطقــه و جهــان برخــوردار بــوده 

و بــا دشــمنان سرســختی نیــز مواجــه هســتیم. 

ادامه تالش ها برای مهار 
آتش سوزی نفتکش ایرانی

معاون بهداشت وزیر بهداشت اعالم کرد:

افزایش ۲ برابری چاقی

 در کودکان ایرانی

ــه رشــد چاقــی در  ــد رو ب ــه رون معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت نســبت ب
ــودکان کشــور هشــدار داد. ک

دکتــر علیرضــا رییســی در نشســت خبــری وزارت بهداشــت کــه بــا موضــوع 
بســیج تغذیــه ســالم برگــزار شــد، گفــت: هــر مــاده غذایــی کــه قابل خــوردن 
باشــد، بایــد بــه میــزان مجــاز اســتفاد شــود. حتــی ســالم ترین نــوع مــواد 
غذایــی ماننــد آب هــم در مصــرف بیــش از انــدازه باعــث مســمومیت 
ــی  ــاده غذای ــاز ســلول های خــود م ــش از نی ــدن بی ــه ب ــی ک می شــود. زمان
ــی عامــل  ــد. ایــن چرب ــار می کن ــی انب ــه صــورت چرب ــد، آن را ب دریافــت کن
بســیاری از بیماری هــا اســت و می توانــد فــرد را دچــار اضافــه وزن و 

چاقــی کنــد.
وی ادامــه داد: اگــر تــوده بدنــی افــراد، زیــر 1۸.5 باشــد، یعنــی فــرد الغــر 
ــوده  ــال، ت ــی وزن نرم ــه معن ــا 24.9 ب ــن 1۸.5 ت ــوده بی ــن ت اســت. همچی
ــه معنــی چاقــی درجــه  ــا اضافــه وزن، بیــن 30 تــا 35 ب ــر ب بنــدی 30 براب
یــک و باالتــر از 40 بــه معنــی چاقــی درجــه دو اســت. تــوده بدنــی بیــش از 

ایــن رقــم معــادل چاقــی کشــنده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه  76 درصــد بیماری هــا و مــرگ و میــر ایرانیــان مربــوط 
ــن  ــیاری از ای ــه  بس ــال ب ــت: ابت ــت، گف ــر اس ــر واگی ــای غی ــه بیماری ه ب
ــر  ــردد. اگ ــه بازمی گ ــه روش تغذی ــرطان ب ــت و س ــد دیاب ــا مانن بیماری ه
ــار بیمــاری را در کشــور کــم کنیــم و زندگــی ســالمی داشــته  می خواهیــم ب
باشــیم بایــد تغذیــه ســالم در برنامــه خــود داشــته باشــیم و راه پیشــگیری 

ــذای ســالم و اســتاندارد اســت.     ــا، غ از بســیاری بیماری ه

رییس جمهور با اشاره به حوادث اخیر:

سبک زندگی خود را به جوانان
 تحمیل نکنیم

روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــت از  ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود ب خ
ــت  ــد اس ــد و معتق ــتقبال می کن ــاد اس انتق
ــچ  ــت: هی ــوند، گف ــد بش ــد نق ــه بای ــه هم ک
اســتثنایی در کشــور بــرای انتقــاد کــردن 
معصــوم  مــا  کشــور  در  و  نــدارد  وجــود 
نداریــم، ضمــن اینکــه پیامبــر اســالم )ص(
ــد  ــاد می دادن ــازه انتق ــردم اج ــه م ــم ب ه
ــود  ــخ وج ــر در تاری ــام پیامب ــر از مق و باالت
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــور تصری ــس جمه ــدارد. ریی ن
نقــد تــوأم بــا امیــد، اراده و راه حــل درســت 

ــت. ــازنده اس ــد و س ــیار مفی ــد، بس باش

پرداخـت سـود سـهام عدالـت مربـوط بـه سـال مالـی 1395 
از امـروز آغـاز می شـود. بـه گفتـه  رئیـس سـازمان خصوصـی 
سـازی، پرداخـت ایـن مبالـغ از دهک هـای پاییـن درآمـدی 
شـروع می شـود..چند مـاه بـود که از سـازمان خصوصی سـازی 
خبـر می آمـد کـه قـرار اسـت سـود سـهام عدالـت مربـوط بـه 
سـال مالـی 1395 بـه حسـاب مشـموالن واریز شـود. حتی از 
مـدت هـا قبـل  برای واریز این سـود به حسـاب مشـموالن، از 
مـردم شـماره شـبای بانکـی گرفتـه شـده و طـی تفاهـم هایی 
بـا بانـک مرکـزی، ایـن شـماره های شـبا مـورد تایید هـم قرار 

گرفتـه بود.سـازمان خصوصی سـازی اخیـرا درباره نحـوه واریز 
سـود سـهام عدالـت کـه قـرار بـود تـا انتهـای شـهریور امسـال 
انجـام شـود، اعـالم کـرده بود که »امسـال بـرای نخسـتین بار 
سـود سـهام عدالـت بـه صـورت قانونـی در اختیـار مشـموالن 
البتـه مهلـت قانونـی پرداخـت سـود سـال  قـرار می گیـرد«. 
مالـی 1395 هنـوز هـم تمـام نشـده چرا کـه پایان سـال مالی 
برخـی شـرکت ها پایـان تابسـتان اسـت و آن ها قانونـا فرصت 
دارنـد تـا هشـت ماه پس از آن سـود شـرکت را به سـهامداران 

دهند. تخصیـص 

بانک هـا بـا اعـالم آمادگـی بـرای ورود بـه اعطای تسـهیالت به 
منظـور مقـام سـازی و نوسـازی بافت هـای فرسـوده از رییس 
کل بانـک مرکـزی خواسـتند تـا جلسـه ای از شـورای پـول و 
اعتبـار بـرای رفـع موانـع موجـود درایـن زمینه اختصـاص پیدا 
کند.بـه طـور معمـول بـا وقـوع حـوادث غیرمترقبـه و ناگهانـی 
ایـن شـبکه بانکی اسـت که بـه طور ویژه تری نسـبت به سـایر 
بخش هـا حتـی از محـل بودجـه دولـت بـرای تامیـن مالـی 
جبـران خسـارات ورود و در قالـب پرداخـت تسـهیالت ارزان 
قیمـت اقـدام می کنـد. در جریـان زلزلـه اخیـر در غـرب کشـور 

نیـز شـبکه بانکی ضمـن کمک هایـی که هـر یک از محـل منابع 
خـود بـه طـور نقـد و غیـر نقـد انجـام داد، مجمـوع تسـهیالت 
ارزان قیمتـی بـا سـودهای چهـار تا پنـج درصـد در بخش های 
مختلـف و بـه طـور خـاص بازسـازی بافت هـای تخریب شـده 
مصـوب شـد کـه بـه حـدود 700 میلیارد تومـان رسـید. اما بعد 
از ایـن جریـان بانک هـا تصمیـم گرفته اندتـا بـرای پیشـگیری 
از خسـارت های ناشـی از حـوادث ناگهانـی از جملـه زلزلـه و یا 
مـواردی کـه می توانـد موجب تخریـب محل سـکونت و زندگی 

مـردم شـود ورود کنند.

بانک ها به »سیف« نامه نوشتندآغاز پرداخت سود سهام عدالت

ایران پول محموله میعانات گازی نفتکش را می گیرد
شرکت ملی نفت ایران پول محموله میعانات گازی را که در حادثه 16 دی ماه در 

آب های سرزمینی چین دچار آتش سوزی شد، به طور کامل دریافت می کند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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محمــد جواد فدایــی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع کرمان ویچ
اســتانداری کرمان گفت: معین های )یاوران (اقتصادی فعال در این اســتان 
بایــد طــی یک ماه آینده برنامه های دوســاالنه خود را بــه دبیرخانه اقتصاد 
مقاومتــی ارائه دهند.

ــف 30  ــتان از كش ــي اس ــس آگاه ــس پلي ریي
هــزار ليتــر ســوخت قاچــاق و دســتگيری يــك 

ــر داد. ــن راســتا خب ــم در اي مته
ــس  ــس پلي ــور ریي ــن پ ــدهللا حس ــرهنگ ي س

ــوران اداره  ــت: مام ــان گف ــتان کرم ــی اس آگاه
مبــارزه بــا قاچــاق كاال در پــی اخبــار واصلــه مبنی 
ــری نفــت قاچــاق در حاشــيه  ــوی مقادي ــر دپ ب
شــهر كرمــان، رســيدگی به موضــوع را در دســتور 

ــات  ــام اقدام ــا انج ــوران ب ــد، مام ــرار دادن كار ق
اطالعاتــی و نامحســوس وپــس از چنديــن روز 
تعقيــب و مراقبــت هــای شــبانه روزی خــودرو 
ــا  مشــاهده كردنــد راننــده خــودرو مــورد نظــر ب
اســتفاده از تاريكــي هــوا و تعويــض پــالك قصد 
ــتانهای  ــه شهرس ــاق را ب ــوخت قاچ ــال س انتق
ــوران  ــكاری مام ــا هم ــه ب ــته ك ــی را داش جنوب
ــل  ــون حام ــرج كامي ــتان فه ــی شهرس انتظام

ســوخت قاچــاق توقيــف شــد.

کشف 30 هزار لیتر سوخت

قاچاق در کرمان

خودداری شرکت های بزرگ از انتقال 
حساب به کرمان

نماینده مردم شهربابک: آالیندگی این شرکت ها برای ما است، پولشان برای دیگران

شرکت های بزرگ از انتقال حساب های خود به داخل استان خودداری می کنند

 30 اکنـون  نماینـده مـردم شـهربابک گفـت: هـم 
حـوزه  بـه  مربـوط  سرچشـمه  مـس  سـهم  درصـد 
بـه  را  مالـی  منبـع  هیـچ  ولـی  اسـت  شـهربابک 
اگـر  اسـت،  نکـرده  وارد  شـهربابک  بانک هـای 
گـردش مالـی در بانکـی وجود داشـته باشـد وقتی 
افـراد بـرای دریافـت تسـهیالت بـه بانـک مراجعـه 
می کننـد می تواننـد مزایـا دریافـت کننـد و در غیـر 
اینصـورت بانـک از ارائـه وام هـای بـا قیمـت پایین 
مسـائل  در  سـرمایه  چـرخ  می مانـد،  ناتـوان  نیـز 
مالـی سـبب می شـود کـه بانـک بتواننـد بـه افـراد 
متقاضـی دریافـت تسـهیالت خدمـت ارائـه دهـد و 
ایـن حـق مردم شهرسـتان هایی اسـت کـه از دود و 
مشـکالت معـادن شـرکت های همجـوار خـود بهـره 

ببرنـد. بهـره  نیـز  از سـرمایه آن هـا  می برنـد 

ریيـس پليـس آگاهـی اسـتان کرمـان گفـت: در 
بازرسـی از خـودرو 30 هـزار ليتر نفت سـقيد قاچاق 
بـه ارزش ريالـی 800 ميليون لاير كشـف شـد و در 
ايـن راسـتا يك متهـم دسـتگير و تحويـل مقامات 
قضايـی شـد.وی از شـهروندان خواسـت، هرگونـه 
اخبـار در خصـوص قاچـاق كاال و مخـالن نظـم و 
امنيـت اقتصـادی را از طريـق شـماره تلفـن 110 بـه 

پليـس اطـالع دهند.

برخــی شــرکت های بــزرگ اگرچــه در 
ــر  ــا حاض ــد ام ــت می کنن ــان فعالی کرم
بــه انتقــال حســاب های بانکــی خــود بــه 

ــن اســتان نیســتند.  ای
مهــدی جهان نجاتــی، دبیــر وقــت شــورای 
هماهنگــی بانک هــای اســتان کرمــان 
ــت  ــال در نشس ــاه امس ــار مردادم در چه
ــفانه  ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب خب
شــرکت های بــزرگ اقتصــادی در اســتان 
کرمــان از انتقــال حســاب های بانکی خود 
ــه داخــل اســتان خــودداری می کننــد و  ب
هیــچ دلیلــی بــرای عــدم انتقــال حســاب 
بانکــی شــرکت های بــزرگ بــه داخــل 
اســتان نیســت، اعــالم می کنــد: در حــال 
گل گهــر،  شــرکت های  وجــود  حاضــر 
ــتیک  ــان و الس ــی ماه ــس، هواپیمای م
ــارز در اســتان اگرچــه آلودگــی، زحمــت  ب
و شــلوغی جاده هــا را بــرای مــردم کرمــان 
ــا پولشــان در  ــه ارمغــان آورده اســت ام ب

نگهــداری  اســتان  خــارج  بانک هــای 
می شــود. اخیــرا هــم، محمــد مهــدی 
ــوزش و  ــیون آم ــس کمیس ــدی، ریی زاه
ــع  ــه مجم ــس در جلس ــات مجل تحقیق
نماینــدگان کرمــان کــه پنج شــنبه گذشــته 
ــر  ــا وزی ــد: ب ــالم می کن ــد، اع ــزار ش برگ
صنعــت جلســه داشــتم و یکی از مــواردی 
کــه بــه جــد مطــرح کــردم انتقال حســاب 
شــرکت های بــزرگ بــه کرمــان بــود، ایــن 
دســتور صریــح وزیــر اســت کــه بایــد ایــن 
کار از اســتان کرمــان شــروع شــود و مــن 
ایــن نامــه را بــه رســانه ها می دهــم. ایــن 
ــال  ــار دیگــر بحــث انتق ــک ب ــارات، ی اظه
ــزرگ  ــی شــرکت های ب حســاب های بانک

ــه کرمــان داغ کــرد. را ب

خسارت وارد می کنند
در حقیقــت باید مالیــات بــر ارزش افزوده 
ــردم  ــه م ــه ب ــهری ک ــرکت در ش ــر ش ه
می کنــد،  وارد  خســارت  شــهر  همــان 

مصــرف و هزینــه شــود امــا اکنــون هیــچ 
ــی آن  ــاب های بانک ــی در حس ــع مال منب
ــش  ــادن اطراف ــن مع ــه ای ــتانی ک شهرس
ــن چــه  ــس ای ــدارد پ ــود ن ــرار دارد، وج ق
عدالتــی اســت، ایــن را علــی اســدی، 
نماینــده شــهربابک بــه پیــام مــا می گوید 
و ادامــه می دهــد:  مــاده 43 قانون ششــم 
توســعه بــر انتقــال حســاب شــرکت های 
بــزرگ بــه شهرســتان محــل فعالیتشــان 
ــوص  ــاده در خص ــن م ــرده، ای ــد ک تاکی
در  اســت کــه  صنعتــی  شــرکت های 
مناطــق مختلــف کشــور فعالیــت می کنند 
امــا منابــع مالــی حاصــل از درآمــد آن هــا 
همگــی در حســاب های بانک هــای تهــران 
قــرار دارد یعنــی در واقــع مرکزیت شــرکت 
در تهــران قــرار دارد و منابــع مالــی را نیــز 
در تهــران متمرکــز می کنــد امــا مســائلی 
ــا و  ــی راه ه ــرد و خــاک، خراب همچــون گ
ــتان های  ــه و اس ــردم منطق ــی را م آلودگ

ــه طــور  ــد متحمــل شــوند، ب محــروم بای
مثــال شــرکت هایی همچــون مــس ملــی 
ایــران، شــرکت راه آهــن و شــرکت گل گهــر 

ــتند. ــرکت ها هس ــن ش ــه ای از جمل

منابع بیش از 31 شرکت 
شهربابکی در تهران است

صاحبــان شــرکت ها خواســته اند کــه 
حســاب های مالــی آن هــا در تهــران 
باشــد زیــرا نفــع و ســود آن هــا در ایــن 
در شــهربابک  اســت،  بــوده  مســاله 
ــه  ــن لحظ ــا ای ــرکت ت ــش از 31 ش بی
آنهــا  ثبــت  شناســایی کردیــم کــه 
امــا در شــهربابک  تهــران اســت  در 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند، اســدی 
ــد  ــه می ده ــد و ادام ــا را می گوی این ه
ایــن  مالــی  ســرمایه  اســت  بهتــر 

شــرکت ها فعــال اعــالم نشــود.
ــه گفتــه ایــن نماینــده هــم اکنــون 30  ب
ــوط  درصــد ســهم مــس سرچشــمه مرب
بــه حــوزه شــهربابک اســت ولــی هیــچ 
منبــع مالــی را بــه بانک هــای شــهربابک 
ــی  ــردش مال ــر گ ــت، اگ ــرده اس وارد نک
ــی  ــد وقت ــته باش ــود داش ــی وج در بانک
افــراد بــرای دریافــت تســهیالت بــه 
می تواننــد  می کننــد  مراجعــه  بانــک 

مزایــا دریافــت کننــد و در غیــر اینصــورت 
بانــک از ارائــه وام هــای بــا قیمــت پاییــن 
نیــز ناتــوان می مانــد، چــرخ ســرمایه 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــی س ــائل مال در مس
بانــک بتواننــد به افــراد متقاضــی دریافت 
تســهیالت خدمــت ارائــه دهــد و ایــن حق 
ــه از دود  مــردم شهرســتان هایی اســت ک
و مشــکالت معــادن شــرکت های همجوار 
خــود بهــره می برنــد از ســرمایه آن هــا نیــز 

بهــره ببرنــد.

تخلف ده ماهه شرکت ها
ــاده 43  ــدی، م ــارات اس ــاس اظه ــر اس ب
بایــد از اول فرودیــن مــاه امســال اجرایــی 
می شــد امــا متاســفانه عملــی نشــد. وی 
می گویــد کــه مــا بعنــوان نماینــده مــردم 
ــوع  ــن موض ــر ای ــتان پیگی ــن شهرس ای
ــود  ــام نش ــن کار انج ــر ای ــتیم و اگ هس
مــن بعنــوان نماینــده مــردم در مقابــل آن، 
موضــع خواهــم گرفــت زیــرا بایــد جــواب 

مــردم را دهــم. 
اســدی وعــده مطــرح شــدن دوبــاره این 
ــتان  ــادن اس ــورای مع ــوع را در ش موض
انتقــال  کــه  می گویــد  و  می دهــد 
حســاب شــرکت هــا بــه مســووالن 

می شــود. ارجــاع  مربوطــه 

 رئیس پلیس امنیت عمومی اسـتان 
از لـزوم تاييديه اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی بـرای نصـب تابلـو و اعـالم نـام محل 
كسـب بـرای متقاضیـان پروانـه كار خبـر داد. 
سـرهنگ محمـد رضـا پـرواز رئیـس پلیـس 
امنیـت عمومی اسـتان، قرار گرفتـن واحدهای 
دارای  اماكـن  در  عمومـی  اماکـن  و  صنفـی 
کاربـری مسـکونی ممنوع دانسـت وافـزود: به 
متصدیـان   ، سـرقت  از  پیشـگیری  منظـور 
بایسـتی از درب های ضد سـرقت و قفل های 
اسـتاندارد اسـتفاده نماینـد، پـرواز نصب مجوز 
منظـر  و  رويـت  قابـل  محـل  در  را  فعالیـت 
مراجعیـن الزامـی دانسـت و حضـور صاحـب 
پروانه کسـب و یا مباشـر قانونی وی در تمامی 

ساعات فعالیت واحد صنفی الزامی دانست.
ایـن مقام مسـئول از متقاضیـان دريافت جواز 
کسـب خواسـت قبل از هر گونه اقدامی در اين 
خصـوص به مرجـع صدور مجـوز و اداره نظارت 
بـر اماکـن عمومـی پلیـس امنیـت عمومـی 
اسـتان واقـع در خیابان معلـم مراجعه نمایند.
 شـهردار کرمـان گفت: بخـش تعاون 
به عنـوان یکـی از سـه رکـن اصلـی 
برخـوردار  باالیـی  اهمیـت  از  اقتصـاد کشـور، 

است.
سـیدمهران عالـم زاده شـهردار کرمـان در دیـدار 
چند تـن از مدیران عامـل اتحادیه های تعاونی 
اسـتان کرمـان بـا وی، بـا بیـان این کـه بخش 
تعـاون در کنـار اقتصـاد بخـش خصوصـی و 
دولتـی، دارای اهمیـت اسـت، تصریـح کـرد: 
متأسـفانه علی رغم حمایتی که قانون از بخش 
تعـاون کـرده، امـا متولیـان و مسـئوالن، ایـن 
بخـش را در اقتصـاد کشـور نادیـده می گیرنـد.
وی در عیـن حـال بیـان کـرد: بخـش تعـاون 
ظرفیـت خوبـی دارد، امـا اگـر بـه ایـن بخـش 
توجـه نشـود، امـکان دارد از ناحیـه ی افـرادی 
کـه در هیـأت مدیـره حضـور دارنـد، بـه تهدید 

تبدیـل شـود.
شـهردار کرمـان بـا بیـان این که اعضـای هیأت 
امانـت دار،  افـرادی  بایـد  تعاونی هـا  مدیـره 
باتجربـه، مدیـر و توانمنـد باشـند تـا بتواننـد 
زمینه ی مشـارکت مـردم را فراهـم کنند، گفت: 
علی رغـم  گذشـته  سـال های  در  متأسـفانه 
پروژه هـای موفقـی کـه در قالـب تعاونی هـای 
به دلیـل  امـا  شـد،  سـاخته  مهـر  مسـکن 
مدیره هـای  هیـأت  از  برخـی  سـوءمدیریت 
تعاونی هـای مسـکن مهـر، زحمـات بقیـه نیز 

دچـار خدشـه شـد.
عالـم زاده هم چنین حـوزه ی فعالیت تعاونی ها 
را گسـترده و در بخش هـای مختلـف فرهنگی، 
اجتماعـی، کشـاورزی، مسـکن و ... دانسـت و 
گفـت: در بخـش تعـاون می تـوان با اسـتفاده 
از سـرمایه های ُخـرد مـردم، کارهـای بزرگـی 

داد. انجام 

گزیده ها

اقتصاد ایران به بن بست
نرسیده است

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: امــروز اداره کشــور تنهــا بــا 
بــا  و  اســت  امکان پذیــر  تخصصــی  ادبیــات 
اداره  را  کشــور  نمی شــود  سیاســی  ادبیــات 
ــای  ــوده و از فض ــادی ب ــاه اقتص ــت و پن ــد پش ــا بای ــفیران م ــرد، س ک

ــند. ــته باش ــته داش ــر رش ــازار س ــادی و ب اقتص
آنطــور کــه فــارس مــی نویســد: محمدرضــا پورابراهیمــی اظهــار داشــت: 
بســیاری  نظــر  از  و  اســت  نرســیده  بن بســت  بــه  ایــران  اقتصــاد 
صاحب نظــران و فعــاالن اقتصــادی، راهکارهــای خوبــی بــرای رفــع 
ــای اقتصــادی  ــران وجــود دارد،  ظرفیت ه ــی اقتصــاد ای مشــکالت کنون
ــل  ــوده و قاب ــر ب ــورها باالت ــیاری از کش ــا بس ــه ب ــا در مقایس ــور م کش
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــا ب ــای م ــه توانمندی ه ــن اینک ــت، ضم ــاس نیس قی
نیــروی انســانی مزیتــی اســت کــه افزایــش نیــز دارد و کمــک موثــری 

را ایفــا می کنــد.

رفع بیش از 500 فقره
حوادث انشعابات

طــی آبــان مــاه امســال، 565 فقــره حــوادث 
ــتان  ــانی در شهرس ــبکه آبرس ــعابات و ش انش

ســیرجان رفــع شــد.
مجیــد میرشــاهی رئیــس هیــات مدیــره 
ــت:  ــیرجان گف ــتان س ــالب شهرس ــرکت آب و فاض ــل ش و مدیرعام
در آبــان مــاه 565 فقــره حــوادث انشــعابات و شــبکه آبرســانی 
در شهرســتان ســیرجان شــامل حــوادث انشــعابات)444 فقــره(، 
ــی )22  ــبکه اصل ــوادث ش ــره( و ح ــی )99 فق ــبکه اصل ــوادث ش ح

ــد. ــع ش ــتان رف ــن شهرس ــره( در ای فق
ــز  ــورد )22(، پاری ــوادث در شــهرهای بل ــداد ح ــن تع ــزود: ای وی اف
)73(، خواجوشــهر )6(، زیدآبــاد )23(،ســیرجان )425(، نجــف 
شــهر )10( و هماشــهر )6( فقــره توســط واحــد اتفاقــات رفــع شــد.

خبرآبفااقتصادی
عامــل  مدیــر 
آتــش  ســازمان 
ــات  ــانی و خدم نش
ایمنــی شــهر کرمــان 
از آمــوزش بیــش از شــش هــزار دانــش آمــوز 
ــاه  ــه م ــی س ــان ط ــهر کرم ــه ش در 110 مدرس
ــت  ــکری، از اهمی ــی عس ــر داد.عل ــته خب گذش
ــخن  ــوادث س ــش ح ــی در کاه ــوزش ایمن آم
بــه میــان آورد و بیــان کــرد: ایــن ســازمان هــر 
ــت کاری  ــهروندان را در اولوی ــوزش ش ــاله آم س
ــش  ــتا بی ــن راس ــد و در ای ــرار می ده ــود ق خ
ــف ســطح  ــدان ادارات مختل ــر از کارمن از 600 نف
ــرا  ــه را ف ــن زمین ــای الزم در ای ــهر آموزش ه ش

گرفته انــد.

بازدیــد ایمنــی از مســاجد و تکایــای  وی 
دســتورالعمل   152 صــدور  و  شــهر  ســطح 
واحدهــای  مســکونی،  منــازل  از  ایمنــی 
ــام  ــات انج ــر اقدام ــاری و اداری را از دیگ تج
ــاد شــده برشــمرد و  ــان ی شــده در مــدت زم
افــزود: ایــن ســازمان در راســتای ارتقــای 
ــنل  ــل پرس ــرعت عم ــدی و س ــطح توانمن س
عــالوه بــر برگــزاری دورهــای آموزشــی در 
ــا و  ــکاری ارگان ه ــا هم ــف ب ــای مختل مانوره
نهادهایــی از جملــه گمــرک، کارخانــه الســتیک 
بــارز، ایســتگاه راه آهــن، نیــروگاه ســیکل 
نیــروی  اســناد،  ثبــت  اداره کل  ترکیبــی، 
ــران  ــهید چم ــی ش ــکده فن ــی و دانش انتظام

ــت. ــرده اس ــرکت ک ش

آموزش ایمنی و آتش نشانی 
به بیش از 6000 دانش آموز کرمانی



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1081 | سه شنبه 19 دی 1396 034-32117852

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت

اداره کل اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت  وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن 

نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139660319014005765-96/09/11هیات دوم  موضوع قانون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  

ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای محمود 

بهنامه  فرزند دادعباس  بشـماره شناسـنامه 18صادره از  جیرفت  در ششـدانگ یک 

بـاب خانـه  بـه مسـاحت 174/60 متر مربـع پـالک 604فرعـی از 581 - اصلی مفروز 

و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 581- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضی حسـین 

آبادجیرفـت بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم سـیدیان 

محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 

روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 

تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند 

مالکیت صادر خواهدشـد. تاریخ انتشـار نوبت اول:96/10/5    تاریخ انتشـار نوبت 

دوم:96/10/19   جـواد فاریابـی -رییـس اسـناد وامـالک

اداره کل اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت  وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3قانون و مـاده 13آئین نامه 

قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای  

شـماره 139660319014004518- 96/07/16هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای مصطفـی قاعدی فرد  

فرزند دادعلی  بشـماره شناسـنامه 168صادره از عنبرآباد در ششـدانگ یک باب خانه  

بـه مسـاحت 200 متـر مربع پالک 592فرعـی از 581 - اصلی مفروز و مجزی شـده از 

پـالک - فرعـی از 581- اصلـی قطعـه دو واقع در اراضی حسـین آبـاد جیرفت بخش 

45 کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم طاهره هروی     محرز گردیده اسـت.لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 

را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد. تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:96/10/5            تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:96/10/19

جواد فاریابی- رییس ثبت اسناد وامالک

اداره کل اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت  وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  

تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 

139660319014005751-96/09/11هیـات  دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک 

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـمانه کواروئـی  فرزند محمد 

بشـماره شناسـنامه3020049059صادره از  جیرفـت  در ششـدانگ یـک بـاب خانـه   بـه 

مسـاحت 791 متـر مربـع پالک3192فرعـی از 579 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 

پـالک 26فرعـی از 579- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضی خیابان قرشـی کوچه قدمگاه 

رهجـرد  جیرفـت بخـش 45 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای امرهللا گیالنی محرز 

گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می 

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به 

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد. 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:96/10/5            تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:96/10/19

جواد فاریاب  - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزايده مال منقول مرحله دوم
 اجرای احکام شـعبه سـوم دادگسـتری شهرسـتان کرمان در نظر 

دارد در خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 3/962035 لـه خانـم 

مهالشـجاعی باغینـی علیـه آقـای محمدرضـا جهانشـاهی یکـی یکدسـتگاه 

خـودرو 206هـاچ بـک بـه شـماره انتظامـی 133 ط31 ایران 45 به رنگ سـبز 

یشـمی متالیـک مـدل 13۸1 به شـماره شاسـی 81624065  و شـماره موتور 

شـماره 24025183 بدنـه و سـقف بـر اثـر افتـاب زدگی سـوخته - السـتیک 

هـا 40 درصـد سـالم - فاقـد کامپیوتـر- فاقـد بیمـه نامـه معتبـر بـه آدرس 

کرمان پارکینگ محسـن شـهر باغین متعلق به آقای  محمدرضا جهانشـاهی 

که توسـط کارشناسـی دادگسـتری 120/000/000 ریال ارزشـی ارزیابی گردیده را 

از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند جلسـه مزایده در مـورخ دو شـنبه 11/23/ 

1396 راس سـاعت 11 صبـح بـا حضور نماینده دادسـرا در محل اجرای احکام 

حقوقـی برگـزار میگـردد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 10 درصـد 

مبلـغ پیشـنهادی ) حداقـل قیمـت فـروش پایـه ارزیابـی شـده می باشـد( 

خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری 2171293951000 نزد بانک ملی واریز 

و قبض آن را به همراه پیشـنهاد کتبی در پاکت در بسـته و تا قبل از برگزاری 

جلسـه مزایده تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی به عنوان برنده 

مزایده شـناخته میشـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشد و در صورت 

انصـراف برنـده مزایـده ده درصد مبلغ پیشـنهادی به نفـع دولت ضبط خواهد 

شـد. م الـف 2169   اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان – مکـی

ایرنا: در حالی قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد 180 ریال رشد کرد که قیمت یورو نیز 
با رشد 370 ریالی 53 هزار و 150 ریال و هر پوند انگلیس با 480 ریال افزایش 59 

هزار و 640 ریال به فروش رفت و هر درهم امارات نیز با 50 ریال افزایش به 11 هزار و 
880 ریال رسید.
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و  بــرداری و ســیر  بهــره  معــاون 
حرکــت راه آهــن، از ورود ســومین 
ــران  ــه ای ــن کشــور ب ــاری ای ــار ب قط

در چنــد روز آینــده خبــر داد.
ســید مصطفــی داودی در گفتگــو 
ــن  ــه ورود ای ــاره ب ــا اش ــا ب ــا ایرن ب
قطــار چینــی تــا اوخــر هفتــه جــاری 
گفــت: قطــار ســوم از اســتان شــیان 
ــه  ــر ب ــا 41 کانتین ــن ب ــرب چی در غ
ــت  ــرده اس ــت ک ــران حرک ــرف ای ط

ــس از 14  ــا پ ــن قطاره ــوال ای و معم
یــا 15 روز وارد کشــور می شــوند. وی 
ــات  ــه توافق ــن رابط ــزود: در همی اف
چنــد جانبــه ای بــا کشــورهای چین، 
انجــام  ترکمنســتان  و  قزاقســتان 
ــرات  ــن مذاک ــالل ای ــه و در خ گرفت
ــداء  ــل از مب ــان حم در خصــوص زم
تــا مقصــد و همچنیــن نــرخ تعرفــه 

ــده اســت. ــی حاصــل ش توافقات
داودی بــا بیــان ایــن کــه بــرای 

توســعه  هــای  سیاســت   اجــرای 
ریلــی،  بیــن   المللــی  حمل و نقــل 
قطارهــای بــاری در مســیر چیــن 
ــدازی شــده اســت،  ــران راه ان ــه ته ب
ــر دارد  ــران در نظ ــن ای ــت: راه آه گف
در گام بعــدی بخشــی از بارهــای 
تجــاری بیــن چیــن و اروپــا را از ایــن 

ــد. ــت کن ــیر ترانزی مس
ــه  ــن ک ــاری چی ــار ب ــتین قط نخس
باســتانی  جــاده  احیــای  بــرای 
ــه ســمت  ابریشــم از شــرق چیــن ب
ایــران بــه حرکــت در آمــده بــود، 
راه  ایســتگاه  وارد  مــاه 94  بهمــن 

آهــن تهــران شــد.

ورود سومین قطار باری 
چین به تهران 

انتقال گاز ایران

به بصره تا پایان امسال

ــور  ــت گاز کش ــرای دریاف ــره ب ــی بص ــی گاز از آمادگ ــرکت مل ــل ش مدیرعام
تــا پایــان ســال خبــر داد و گفــت: گاز صادراتــی بــه بصــره در مــرز شــلمچه 
آمــاده شــده و ایــن شــهر بــرای دریافــت گاز تــا 2 مــاه آینــده اعــالم آمادگــی 

کــرده اســت.
ــران  ــاره صــادرات گاز ای ــی درب ــل از حمیدرضــا عراق ــه نق ــا ب گزارشــی از ایرن
بــه عــراق بــرای تامیــن خــوراک دو نیــروگاه بــرق در بغــداد و بصــره نوشــته 
اســت کــه پایانــه شــلمچه بــرای صــادرات گاز بــه بصــره در نظــر گرفتــه شــده 
و تزریــق گاز بــه خــط لولــه صادراتــی اهــواز - شــلمچه انجــام شــده اســت. 
همچنیــن بــه محــض آمادگــی طــرف عراقــی، صــادرات گاز ایــران بــه بصــره 
آغــاز می شــود کــه ماننــد قــرارداد بغــداد، قابلیــت صــادرات روزانــه 25 میلیــون 

متــر مکعــب وجــود دارد.
معــاون وزیــر نفــت تصریــح کــرد: بصــره بایــد تعــدادی گــذر، زیــر رودخانــه 
احــداث کنــد، کــه همیــن باعــث تاخیــر صــادرات شــده امــا براســاس اعــالم 
مســووالن عراقــی، همــه زیرســاخت ها تــا 2 مــاه آینــده بــه پایــان می رســد 

و بصــره آمــاده دریافــت گاز ایــران خواهــد بــود.
ــران و عــراق امضــا شــده، حداقــل هفــت  ــان ای ــراردادی کــه می براســاس ق
میلیــون و حداکثــر تــا 35 میلیــون مترمکعــب صــادرات گاز ایــران بــه عــراق 
ــاز  ــا نی ــران ی ــی ای ــر اســاس مصــرف داخل ــن حجــم ب ــه ای ــود ک ــد ب خواه

ــت. ــر اس ــل تغیی ــره قاب ــداد و بص ــای بغ نیروگاه ه
آغــاز پــروژه صــادرات گاز بــه عــراق تــا میــزان 14 میلیــون مترمکعــب در روز تــا 
پایــان ســال 96 از ســوی معــاون اول رئیــس جمهــوری و وزیــر نفــت ابــالغ 
ــی  ــب اجرای ــون مترمکع ــه 7 میلی ــال روزان ــا ارس ــرداد، ب ــه از 31 خ ــده ک ش
شــد و اکنــون حجــم صــادرات گاز بــه بغــداد بــه رقــم روزانــه 14میلیــون متــر 

مکعــب رســیده اســت.

روابــط عمومــی بانــک رفــاه گــزارش داد، در جلســه 
مجمــع ایــن بانــک، پــس از اســتماع گــزارش حســابرس 
ــی  ــک، صــورت هــای مال ــی بان ــازرس قانون مســتقل و ب
تصویــب  و  تائیــد  بــه  بــه30/12/95  منتهــی  بانــک 

ــید. ــع رس مجم
ــع،  ــه مجم ــی در جلس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
بــا قدردانــی از مدیرعامــل اظهــار داشــت: هیــأت مدیــره 
بســیار  اکنــون  بانــک هــم  ایــن  عالــی  و مدیریــت 
ــم  ــته ه ــال گذش ــک س ــرد ی ــتند. عملک ــگ هس هماهن

ــت. ــوده اس ــتی ب ــات و یکدس ــن ثب ــی از همی ناش
دکتــر ســهمانی در ادامــه، مهم تریــن اســتراتژی های 
بانــک رفــاه در ســال 97 را برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: 
پیگیــری و تقویــت رویکــرد مشــتری محــوری، افزایــش 
ــه  ــدن ب ــل ش ــات، تبدی ــت خدم ــش کیفی ــش از پی بی
یــک بنــگاه اقتصــادی ســودآور و عبــور از بانکــداری 
ــدرن و  ــک م ــک بان ــه ی ــه مثاب ــردن ب ــل ک ــنتی و عم س
ــتراتژی های  ــن اس ــم تری ــه مه ــور از جمل ــات مح خدم

ــود. ــد ب ــی خواه ــک در ســال آت بان

ــالم  ــا اع ــه صب ــذاری آتی ــرمایه گ ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــده  ــداری ش ــی خری ــای برجام ــن هواپیم ــه اولی ــرد ک ک
شــرکت آســمان از بوئینــگ، تــا 2 ســال آینــده وارد کشــور 

مــی شــود.
ــگ در  ــرکت بوئین ــه ش ــت ک ــا گف ــه ایرن ــی آذروش ب ول
ــد  ــد کــرده، متعه ــا شــرکت آســمان منعق ــه ب ــراردادی ک ق
شــده 30 فرونــد هواپیمــا بــه ایــن شــرکت تحویــل دهــد 
کــه اولیــن فرونــد آن کــه از نــوع »737 مکــس« اســت، 

دو ســال دیگــر وارد کشــور خواهــد شــد.

ــن  ــی ای ــاوگان هوای ــمار ن ــش ش ــه افزای ــن ب وی همچنی
شــرکت بــه 25 فرونــد اشــاره کــرد و گفــت: بــا قــراردادی 
کــه شــرکت آســمان بــا بوئینــگ منعقــد کــرده، ایــن 
شــرکت 95 درصــد ارزش 30 فرونــد هواپیمــای خریــداری 
ــن  ــد. همچنی ــی کن ــی م ــن مال ــمان را تامی ــرکت آس ش
ــرارداد  ــن ق ــرای ای ــیر اج ــکا در مس ــه آمری ــی ک در صورت
مشــکلی ایجــاد نکنــد، آســمان عــالوه بــر ایــن 30 فرونــد 
هواپیمــای بوئینــگ، 30 فرونــد دیگــر را نیــز از ایــن 

شــرکت خریــداری می کنــد.

ورود هواپیمای برجامی»آسمان« تا 2 سال آیندهصورت های مالی بانک رفاه تصویب شد

وزارت صنعت اعالم کرد:

رشد 16.1 درصدی تولید خودرو 
در آذر مــاه امســال 146 
دســتگاه   276 و  هــزار 
ــد  ــواع خــودرو در کشــور تولی ان
شــد کــه بــا احتســاب آمــار 
تولیــد خــودرو در آذرمــاه 95 
)129 هــزار و 11 دســتگاه( بــا 
ــه  ــدی روب ــش 13.4 درص افزای
ــد  ــترین تولی ــه بیش ــود ک رو ب
ــوس  ــی ب ــد مین ــه تولی در زمین
و میــدی بــاس  بــا افزایــش 
مشــاهده  درصــدی   235.7

ــود. ــی ش م

دفتــر صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
اعــالم کــرد کــه در 9ماهــه امســال یــک 
میلیــون و 103 هــزار و 631 دســتگاه 
انــواع خــودرو در کشــور تولیــد شــد 
 16.1 کــه در همســنجی بــا پارســال 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص
ــع خــودرو و  ــر صنای ــزارش دفت ــق گ طب
نیــرو محرکــه وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت در آذر مــاه امســال 146 هــزار و 
276 دســتگاه انــواع خــودرو در کشــور 
تولیــد شــد کــه بــا احتســاب آمــار 
 129(  95 آذرمــاه  در  خــودرو  تولیــد 
هــزار و 11 دســتگاه( بــا افزایــش 13.4 
ــاه  ــن م ــود. در ای ــه رو ب ــدی روب درص
141 دســتگاه مینــی بــوس و میــدی 
بــاس تولیــد شــد کــه بــا در نظــر 
گرفتــن 42 دســتگاه تولیــدی در مــدت 
 235.7 افزایــش  پارســال،  مشــابه 

ــت. ــدی داش درص
تولیــد انــواع خــودروی ســواری کشــور 
ــدت  ــه م ــبت ب ــال نس ــاه امس در آذرم
مشــابه ســال گذشــته 12.3 درصــد 
افزایــش پیــدا کــرد. در ایــن مــاه 136 
ــواع خــودروی  هــزار و 756 دســتگاه ان

ســواری تولیــد شــد، در حالــی کــه 
میــزان تولیــد در آذرمــاه ســال گذشــته 
ــار  ــود. آم ــتگاه ب ــزار و 781 دس 121 ه
تجمعــی نشــان می دهــد تــا پایــان 
ــون  ــک میلی ــه ی ــک ب ــاه 96 نزدی آذرم
انــواع  دســتگاه   881 و  هــزار   34 و 
ــن  ــد؛ ای ــد ش ــواری تولی ــودروی س خ
آمــار تــا پایــان آذر مــاه 95 حــدود 
ــه  ــود ک ــتگاه ب ــار دس ــزار و چه 881 ه

افزایــش 17.5 درصــدی داشــت.
همچنیــن در آذرمــاه 96 نزدیــک بــه 
و  کامیــون  کامیونــت،   422 و  هــزار 
ــا  ــه ب ــد ک ــد ش ــور تولی ــنده در کش کش
توجــه بــه آمــار تولیــد در مــدت مشــابه 
ســال گذشــته )هــزار و 257 دســتگاه(، 
ــن  ــت. در ای ــش یاف 13.1 درصــد افزای
مــاه مجمــوع تولیــد در شــرکت های 
92، ســروش  ایــران خــودرو دیــزل 
دیــزل مینــا 61، زامیــاد هشــت، ســایپا 
ــزان خــودروی ســاوه  ــزل 542، کاری دی
2، کاریــزان خــودرو قزویــن 75 و جمــع 
کل کاریــزان خــودرو 77 دســتگاه بــود.
آمــار تولیــد شــرکت پــارس خــودرو 
در آذرمــاه امســال 22 هــزار و 378 
 32 بــم  خودروســازان  دســتگاه، 

صنعــت  توســعه  بنیــان  دســتگاه، 
دســتگاه،   831 رو  بــن  خــودرو- 
ــزار  ــت ه ــران هف ــازان مدی ــودرو س خ
و 339 دســتگاه، ســایپا 22 هــزار و 
 13 342 دســتگاه، ســایپای کاشــان 
ــایپا  ــروه س ــتگاه و گ ــزار و 328 دس ه
58 هــزار و 879 دســتگاه خــودروی 
ســواری بــود. در ایــن مــاه کارمانیــا 
160 دســتگاه، گــروه بهمــن یــک هــزار 
موتــور  کرمــان  و  دســتگاه   234 و 
ــودروی  ــتگاه خ ــزار و 388 دس ــه ه س

ســواری تولیــد کردنــد.
و  کامیــون  کامیونــت،  تولیــد  آمــار 
ــه  ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــنده ب کش
دیــزل  خــودرو  ایــران  شــرکت های 
ــاد  ــا 61، زامی ــزل مین ــروش دی 92، س
ــزان  ــزل 542، کاری ــایپا دی ــت، س هش
خــودروی ســاوه 2، کاریــزان خــودرو 
کاریــزان  کل  جمــع  و   75 قزویــن 
بود.همچنیــن  دســتگاه   77 خــودرو 
بهمــن  شــرکت های  در  تولیــد  آمــار 
ــور 63  ــزل330 دســتگاه، ســیبا موت دی
و جمــع کل گــروه بهمــن 393 دســتگاه 
مــاز  دســتگاه   11 آذهایتکــس  بــود. 
و مامــوت دیــزل نیــز 238 دســتگاه 

ــرد. ــد ک ــون تولی ــواع کشــنده و کامی ان
ــه شــده  ــر اســاس آمــار تجمعــی ارائ ب
ــزار و  ــال 10 ه ــاه امس ــان آذرم ــا پای ت
کامیــون  کامیونــت،  دســتگاه   734
و  شــد  تولیــد  کشــور  در  و کشــنده 
بــا توجــه بــه آمــار تجمعــی تولیــد 
در مــدت مشــابه ســال گذشــته )9 
ــش 18.1  ــتگاه(، افزای ــزار و 86 دس ه

درصــدی داشــت.
شــریعتمداری  محمــد  نیــز  پیشــتر 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفتــه 
ــود کــه حرکــت صنعــت در ســاخت و  ب
ــت. ــد یاف ــداوم خواه ــد خــودرو ت تولی
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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«از نخستین 
روز کاری شهردار اصفهان در نوزدهمین جلسه 

علنی شورای اسالمی شهر گزارش نوشت.

روزنامه»پیام آشنا«از راه اندازی خط 
بی آر تی در کرج خبر داد.

روزنامه »سپهر« تیتر زده وعده ای که 
محقق نشد، در این گزارش پیگیری های سپهر 
غرب درباره وعده وزیر به نماینده مردم همدان 
برای برقراری پروازهای فرودگاه از 15دی ماه 

اشاره شده است.

روزنامه»شهرآرا« به روایتی از شکاف 
درآمدی ناشی از حداقل دستمزد و هزینه 

معیشت کارگران پرداخت.

روزنامه » افسانه « از پایان کار 
خودروسازی فارس خبر داد.

روزنامه»خبر شمال« تیتر یک 
خود را به اولتیماتوم رییس کل دادگستری 

مازندران در کمیته شورای گفت و گوی بخش 
دولتی و خصوصی اختصاص داد.

روزنامه »باختر« از کمبود کانکس 
در مناطق زلزله زده تا یخ زدن نوزاد در چادر 

تیتر زد.

روزنامه»عسلویه« از تثبیت قیمت 
بنزین برای سال 97 خبر داد.

روزنامه » دریا « پرداخت مالیات برخی 
بنگاه های اقتصادی هرمزگان در تهران را 

بررسی کرد.

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
حراج 300مدرک تحصیلی با روایت دادستان 

طبس پرده برداشت.

روزنامه»کاغذوطن« از وجود 
روستایی بدون نام با بیش از 200 نفر جمعیت 

در جنوب کرمان خبر داد.

روزنامه »نصف جهان« تیتر یک 
خود را به مترو اختصاص داد و نوشت مدیران 

باید متر را تا صفه هل بدهند.

اصفهان

البرز

غرب کشور

خراسان شمالی 

فارس

مازندران

کرمانشاه

بوشهر 

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

اصفهان
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نگاه در این صفحه می توانید عکس هایی را که روز گذشته در فضای مجازی منتشر شدند، 
ببینید. از جشنواره ماهی گیری در رودخانه یخ زده در کره جنوبی تا عکس روز نشنال 

جئوگرافیک.

عکس نشنال جئوگرافیک به تصویر زنی اختصاص یافته که در جشنواره هولی در هند شرکت کرده است.لحظه های تلخ اهواز پس از حمله موشکی عراق به مناطق مسکونی./ ایرنا

منطقه مرزی میان کره جنوبی و شمالی که محل زندگی غیرنظامیان است. / رویترز
جشنواره ماهیگیری در رودخانه یخ زده که هر سال درکره جنوبی 

برگزار می شود. / رویترز

عملیات اجرایی پروژه تجمیع 50 پالک فرسوده محله تختی   / ایرنا اسپیدان نام روستایی تاریخی در استان خراسان شمالی است. / میزان

مرکز آموزش و نگهداری سگ های زنده یاب / ایرناساماندهی کارتن خواب ها در زمستان / ایرنا
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بین الملل 

ــده  ــات آین ــا انتخاب ــه ب ــدگار  در رابط مان
ــر را  ــای ناظ ــرات نهاده ــتان نظ ــور افغانس کش

ــت. ــرده اس ــرح ک مط

خبرگــزاری فرانــس24 رییــس جمهــور 
فرانســه در رابطــه بــا پــروژه پیوســتن اروپــا بــه 

راه ابریشــم در چیــن حضــور دارد.

خبرگــزاری ســی ان ان بــه گلــدن گلــوب 
ــت. پرداخته اس

یورونیـوز لیسـت برنـدگان جایـزه گلـدن 
گلـوب امسـال را منتشـر کـرده اسـت.

خبرگــزاری دویچــه ولــه از متهــم شــدن 
یــک پســر 28ســاله بــه انفجــار بمــب در اتوبــوس 

یــک تیــم ورزشــی خبــر داد.

االخبــار بــه وضــع بهداشــت ضعیــف این 
روزهــا در یمــن پرداختــه اســت.

خبرگــزاری اســپوتنیک از احتمــال 
قطــع کمــک هــای آمریــکا بــه پاکســتان 
ــا افغانســتان نوشــته  ــد برخــورد ب بخاطــر رون

ــت. اس

از بـرف  روزنامـه گلـف نیـوز عکسـی 
شـدید در شـمال آمریـکا منتشـر کـرده اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
نوشــت کــه فرانســه بــه باالتریــن اعتبــار در روابط 

جهانــی در دهــه اخیــر رســیده اســت.

خبرگــزاری شــینهوا نوشــت کــه نزدیــک به 
300 مهاجــر در ســواحل لیبــی پنــاه گرفتند.

روزنامــه نیویــورک تایمــز در مــورد 
ــراییل  ــرف اس ــی از ط ــای امنیت ــض قرارداده نق

نوشــته اســت.

خبرگـزاری رویتـرز در مـورد جنجـال هـای 
اخیـر میـان ترامـپ و رهبـر کره شـمالی نوشـته 

است.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

بیروت

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1081 | سه شنبه 19 دی 1396 034-32117852

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

ورزش

مس کرمان و سومین شکست خانگی فصل مقابل تیم پایین جدولی

ناامید کننده در سرما

ورزشــگاه  ســوز  از  آورتــر  عــذاب 
مــس،  هــواداران  بــرای  باهنــر 
نتیجــه بســیار ناامیــد کننــده ای بــود 
کــه بــا نمایــش ســرد و بــی روح 
از  یکــی  مقابــل  مــس  بازیکنــان 
تیــم هــای فانــوس بــه دســت لیــگ 
یــک حاصــل شــد؛ مســی هــا ظاهــرا 
ــرت و دلســوزی را  ــای غی ــوز معن هن
ــهر  ــک ش ــاندن ی ــه اوج رس ــرای ب ب

تفاوتــی  بــی  و  انــد  نکــرده  درک 
آن هــا نســبت بــه ثبــت فاجعــه 
در بــازی هــای خانگــی و مقابــل 
تامــل  قــدری  هــواداران  چشــمان 

برانگیــز اســت.
نیــم  در  مــس کرمــان کــه  تیــم 
ــرای  ــی ب ــگاه مطمئن ــل اول جای فص
بــرای  بایــد  بــود،  نســاخته  خــود 
ــم  ــوب در نی ــد خ ــک رون ــروع ی ش
تبریــز  شــهرداری  از  دوم  فصــل 

پذیرایــی مــی کــرد.
شــاید حضــور شــهرداری در جمــع 
بــا  جدولــی  قعــر  هــای  تیــم 

امتیــازات کــم، ذهــن مســی هــا 
ــدان  ــه چن ــاف ن ــک مص ــاده ی را آم
تیــم  امــا  بــود  کــرده  مشــکل 
تبریــزی در ایــن بــازی جســورانه  
تئــوری  تــا عمــال تمــام  کار کــرد 
ــط  ــس غل ــان م ــی بازیکن ــای ذهن ه
ــیروس  ــاگردان س ــد. ش از آب در آی
هــای  راه  تمــام  محمــدی  دیــن 
ــس بســته  ــم م ــه روی تی ــوذ را ب نف
بودنــد و بــا برنامــه ریــزی روی ضــد 
حمــالت و اســتفاده از فضــای خالــی 
پشــت مدافعــان مــس بــه خصــوص 
کنــاره هــا، فرصــت هــای خطرناکــی 

ایجــاد کردنــد.
ــش  ــه دوم از نمای ــهرداری در نیم ش
ــان  ــده بازیکن ــل کنن ــی روح و کس ب
مــس نهایــت اســتفاده را انجــام داد 
و در دقایــق 68 و 81 توســط پیمــان 
بــار  رنجبــر و یاســر درویشــی دو 
ــه  ــا س ــرد و ب ــاز ک ــس را ب دروازه م
ــوغاتی  ــوان س ــه عن ــازی ب ــاز ب امتی

ــد. ــارج ش ــان خ ــمند از کرم ارزش
مــس ایــن فرصــت را داشــت تــا 
ــه رده  ــازی ب ــن ب ــروزی در ای ــا پی ب
امــا  کنــد  صعــود  جــدول  پنجــم 
بازیکنــان مــس ظاهــرا در تعطیــالت 
در  را  هدفــی  چنیــن  فصــل  نیــم 
ــد...! ــداده ان ــرورش ن ذهــن خــود پ

حواشی
کــه  روزی  در  نفــر   1000 -حــدود 
ــم  ــان حاک ــادی در کرم ــرمای زی س
بــود، خــود را بــه ورزشــگاه رســاندند 

ــند. ــازی باش ــر ب ــاره گ ــا نظ ت

-ســرهنگ ناصــر فرشــید، جانشــین 
اســتان  انتظامــی  فرماندهــی 
ویــژه  جایــگاه  در  نیــز  کرمــان 
ــرد.  ــدا ک ــر حضــور پی ــگاه باهن ورزش
در آخریــن بــازی نیــم فصــل اول 
ــان  ــوان در کرم ــس و ایرانج ــن م بی
صــورت  زیــادی  هــای  جنجــال 
گرفــت و عوامــل تیــم ایرانجــوان 
ــر شــده  ــی درگی ــوران انتظام ــا مام ب
ــد. ظاهــرا در جلســه کمیســیون  بودن
عملیــات پلیــس کرمــان مقــرر شــده 
ــی  ــر امنیت ــس تدابی ــن پ ــه از ای ک
مســابقات  جریــان  در  بیشــتری 

فوتبــال اتخــاذ شــود.
بــازی، هــواداران  پایــان  از  -بعــد 
دادن  ســر  بــا  کرمــان  مــس 
شــعارهایی علیــه مدیــران، کادرفنــی 
از  را  خــود  نارضایتــی  بازیکنــان  و 
ــالم  ــس اع ــف م ــج ضعی ــت نتای ثب

کردنــد. 

مـس ایـن فرصت را داشـت تا با پیـروزی در ایـن بازی 
بـه رده پنجـم جدول صعود کنـد و گام مثبتی برای ایجاد 
یـک رونـد خـوب در نیم فصـل دوم بردارد امـا بازیکنان 
مـس ظاهـرا هنـوز معنای غیـرت و دلسـوزی را بـرای به 
اوج رسـاندن یـک شـهر درک نکـرده انـد و بـی تفاوتـی 
آن هـا نسـبت بـه ثبـت فاجعـه در بـازی هـای خانگی و 
مقابـل چشـمان هواداران قـدری تامل برانگیز اسـت. در 
آخریـن بـازی نیـم فصل اول بیـن مس و ایرانجـوان در 
کرمـان جنجال هـای زیادی صورت گرفـت و عوامل تیم 

ایرانجـوان بـا مامـوران انتظامی درگیر شـده بودند.

 فوتبالفوتبال
طارمــی  مهــدی 
تصمیــم نهایــی خــود را 
در قبــال تــرک باشــگاه 
و  پرســپولیس گرفتــه 
ــد از  ــا بع ــد ت ــه ش ــی دوح ــته راه ــب گذش ش
ــن زرد  ــم، پیراه ــن تی ــران ای ــا مدی ــره ب مذاک
آنهــا را تحویــل گرفتــه و فوتبــال خــود را در 
قطــر دنبــال کنــد.در ایــن رابطــه طــی روزهــای 
خصــوص  در  زیــادی  صحبت هــای  اخیــر 
دریافتــی باشــگاه پرســپولیس از الغرافــه از 
ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــرارداد منتش ــن ق ــهم ای س
500هــزار  حــدود  پرداخــت  آن  جدی تریــن 
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــه ب ــوی الغراف دالری از س
ــه  ــی ک ــی صحبت های ــود ط ــه می ش ــن گفت بی
ــورت  ــی ص ــپولیس و طارم ــران پرس ــن مدی بی
ــه  ــراه مدیربرنام ــه هم ــن ب ــن بازیک ــه، ای گرفت
خــود شــخصا مســئول مذاکــره بــا الغرافــه 

ایــن  در  دخالتــی  باشــگاه  و  بــود  خواهنــد 
ارتبــاط نخواهــد داشــت. طارمــی بعــد از توافــق 
بــا تیــم قطــری بنــا بــه خواســته باشــگاه 
مبلــغ مدنظــر را بــه حســاب پرســپولیس واریــز 
خواهــد کــرد و در آن صــورت رضایتنامــه اش 
صــادر خواهــد شــد.با ایــن شــرایط مهــدی 
ــه  ــا الغراف ــق ب ــره و تواف ــد از مذاک ــی بع طارم
باشــگاه  ســهم  قــرارداد،  پیــش  دریافــت  و 
باشــگاه  ایــن  حســاب  بــه  را  پرســپولیس 
ــت  ــا دریاف ــد از آن ب ــرد و بع ــد ک ــز خواه واری
رضایتنامــه و صــدور آی تــی ســی قــادر خواهــد 
ــگ  ــابقات لی ــه مس ــم را در ادام ــن تی ــود ای ب
ســتارگان قطــر همراهــی کنــد. طارمــی کــه 
ــان دوران محرومیتــش  ــه پای مــدت کوتاهــی ب
ــز  ــیا نی ــان آس ــگ قهرمان ــده، در لی ــی مان باق
ــد. ــی کن ــه را همراه ــود الغراف ــد ب ــادر خواه ق

ــس  ــم م ــرمربی تی س
شــرایطی  در  کرمــان 
از  شــدت  بــه  کــه 
خانگــی  شکســت 
تیمــش کالفــه بــه نظــر مــی رســید، بــه انتقــاد 
ــا ایــن  از نمایــش بازیکنانــش پرداخــت امــا ب
ــت. ــردن گرف ــه گ ــت را ب ــر شکس ــال تقصی ح

 احمــد نخعــی پــس از دیــدار برابــر شــهرداری 
ــراه  ــش هم ــت 2-0 تیم ــا شکس ــه ب ــز ک تبری
ــای  ــت ج ــن شکس ــه ای ــان اینک ــا بی ــد، ب ش
ــی  ــی نم ــی را باق ــت و توجیه ــه صحب هیچگون
ــی انجــام  ــال بســیار ضعیف ــذارد گفــت: فوتب گ
ــب  ــم تعج ــش بازیکنان ــوع نمای ــم و از ن دادی
مــی کنــم. در حــد لیــگ هــای پاییــن تــر کــه 
ــم  ــتان ه ــگ اس ــم لی ــک تی ــد ی ــچ، در ح هی

ــم. نبودی
همــان  از  شــهرداری  تیــم  داد:  ادامــه  وی 

ــد و  ــن ش ــادی وارد زمی ــزه زی ــا انگی ــدا ب ابت
ــر خــالف  ــا ب ــد؛ دقیق ــاز جنگی ــرای ســه امتی ب
ــتند و  ــی داش ــه دوندگ ــه ن ــس ک ــان م بازیکن
ــی  ــن مســبب ب ــر شــکل م ــه ه ــزه. ب ــه انگی ن
انگیزگــی بازیکنــان مــس هســتم و شــاید 
ــی آن هــا را از لحــاظ  ــه خوب مــن نتوانســتم ب
ــال موفقیــت  ــه دنب ــم. اگــر ب ــی آمــاده کن ذهن
نــوع فوتبــال دوری  ایــن  از  بایــد  هســتیم 

ــم. کنی
اردویــی کــه  در خصــوص  مــس  ســرمربی 
در کیــش برگــزار شــد نیــز اظهــار داشــت: 
برخــی مــی گوینــد کــه مــا در کیــش خوردیــم 
و خوابیدیــم امــا مــن توجهــی بــه چنیــن 
ــت  ــن اس ــت ای ــدارم. واقعی ــی ن ــت های صحب
ــا 14 بازیکــن راهــی کیــش شــدیم. ــا ب کــه م
ــس  ــتانی م ــای زمس ــن از خریده وی همچنی

ــراز رضایــت کــرد. ــز اب نی

موضع باشگاه پرسپولیس 
در قبال طارمی-الغرافه

احمد نخعی: من مسبب 
بی انگیزگی بازیکنان مس هستم

لوکاس پودولســکی ستاره 32 ساله 
ســابق تیم ملی آلمان با شراکت دو تن 
از دوســتانش در شــهر کلن آلمان رستورانی با 
محوریت پخت کباب ترکی افتتاح کرده اســت

اولین تصویر کوتینیو 
با لباس بارسلونا

صفحه اینستاگرام باشگاه الغرافه خبر پیوستن 
مهدی طارمی را تایید کرده است

نتایج هفته هجدهم لیگ یک
یکشنبه17 دی 96 

ــجد  ــت مس ــز0-0 نف ــازی تبری ــین س ماش
ــلیمان س

شهرداری ماهشهر 4-1 راه آهن تهران
 برق جدید شیراز 0-0 ملوان  بندرانزلی

اکسین البرز2-2 گل گهر سیرجان   
مس کرمان 0-2 شهرداری تبریز

نساجی مازندران 1-0 ایرانجوان بوشهر 
بــه خونــه  1-0 خونــه  رفســنجان  مــس 

مازنــدران
صبای قم1-4 آلومینیوم اراک

بادران تهران 0-0 فجر سپاسی شیراز

برنامه بازی های لیگ یک
نوزدهم هفته 

یکشنبه24 دی 96 
نفت مسجد سلیمان -صبای قم 

فجــر سپاســی شــیراز- ماشــین ســازی 
ــز تبری

ایرانجوان بوشهر -بادران تهران
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان

خونه به خونه مازندران- مس کرمان
گل گهر سیرجان- نساجی مازندران

راه آهن تهران- برق جدید  شیراز
شهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی- اکسین البرز

بیستم هفته 
یکشنبه اول بهمن 96 

ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان
نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر

آینده سازان برق جدید شیراز
اکسین البرز - شهرداری تبریز
مس کرمان -  راه آهن تهران

نساجی مازندران -  آلومینیوم اراک
مس رفسنجان -  فجر سپاسی شیراز

صبای قم -  خونه به خونه مازندران
بادران تهران- ملوان بندرانزلی

برنامه بازی های لیگ برتر
نوزدهم هفته 

پنجشنبه 21 دی 1396 
گسترش فوالد تبریز – فوالد خوزستان 
صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم 

استقالل تهران - سایپا البرز
جمعه 22 دی 1396

مشکی پوشان مشهد- پرسپولیس 
پیکان تهران - سپیدرود رشت 

نفت تهران - تراکتورسازی 
سپاهان - ذوب آهن 

استقالل خوزستان – پدیده

بیستم هفته 
پنجشنبه 28 دی 1396 

پارس جنوبی جم - استقالل خوزستان 
سپیدرود رشت - سپاهان 
تراکتورسازی – سایپا البرز 

پرسپولیس - گسترش فوالد تبریز 
جمعه 29 دی 1396

 نفت تهران – مشکی پوشان مشهد 
پدیده - استقالل 

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان 
فوالد - پیکان

هفته بیست و یکم
چهارشنبه 4 بهمن 1396 

مشکی پوشان مشهد - تراکتورسازی 
پنجشنبه 5 بهمن 1396 

سایپا البرز - پدیده 
استقالل خوزستان - ذوب آهن 

پیکان تهران - پرسپولیس 
جمعه 6 بهمن 1396

 گسترش فوالد تبریز - نفت تهران 
سپاهان - فوالد 

صنعت نفت آبادان - سپیدرود رشت 
استقالل - پارس جنوبی جم

جدول

علی سیردانی، دبیر کمیته داوران فدراسیون وزنه برداری در گفتگو با رادیو ورزش 
اظهار داشت: ما برای پرداخت دستمزد داوران در مضیقه هستیم. از زمانی که ما 
آمدیم، دستمزد داوران 2 برابر شده است. پیش از این حقوق آنها برای هر ست 

قضاوت 2 تا 25 هزار تومان بود که حاال به 45 هزار تومان رسیده است.

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1081 | سه شنبه 19 دی 1396

12
www.payamema.ir

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- دوست بي يا - ميوه و شکر فراوري 

شده - روشن و آشکار

2- شکارچي - پراکنده و متالشي شدن

3- نفس - پسوند رنگ ها - هر استان 

خودمختار آمريکايي - سوره بعد از فاطر

4- آزاد - مزه اي ناخوشايند - خط 

دوخت در لباس - دهان جمع و جور

5- ازدواج - پول رايج در بنگالدش

6- دريده و پاره - رماني از جين اوستين 

انگليسي - عبادتگاه يهوديان

7- ياور چوپان - رديف کردن به ترتيب 

اهميت - زنگ و جرس

8- عيب و ننگ - مخزن ازت و اکسيژن 

- مالمت کردن - ميوه سازگار با گلو

9- پرحرف - آزردن - لباسي براي زنان 

روستايي

10- تاج - وصف بستني ارزان - قاره سبز

11- وسيله حمل مصالح ساختماني توسط 

دو نفر - کودک وابسته به مادر

12- مکان بي خطر - پيروان هر پيامبر - 

کورک چرکين - ميوه اي پر طرفدار

13- دست و سلطه - دورافکندن - 

شايسته و سزاواذ - مگس پران حيوانات

14- مؤلف »قاموس المحيط« که لغت 

نامه اي معتبر در زبان عربي است - 

روايتگر

15- اورنگ شاهي - نمايشي از ويليام 

شکسپير - خصم و عدو

عمودی 
1- محل صدور، جاي بازگشت - مبارک و 

همايون - وفا کردن

2- ترکيب کنايه آميز به معناي آسمان آبي 

- اداره کننده تشکيالت

3- درون - پسوند قيدها - قطاع الطريق 

- همسايه تهران

4- توليد کننده مرواريد - مايعي بيهوش 

کننده - نوعي پارچه نخي - پوسيده

5- مکان مقدس براي پيروان زردشت - 

پيکار و نزاع

6- دومين سد احداث شده روي جاجرود 

- خورشيد - مثل و مانند

7- گل سرخ - روحاني مبارز تبريزي در 

اواخر دوره قاجار - ظرفي در مطبخ

8- قيمت - کشوري در جوار عمان و 

عربستان - غده تيروئيد متورم شده - 

صبح زود

9- ماهواره ايراني - شهري بزرگ در 

استراليا - تلمبه خون

10- نام خراسان در دوران هخامنشيان و 

اشکانيان - نمد زير زين - تيراندازي

11- نويسنده فرانسوي »بابا گوريو« - 

دخالت کردن

12- سرزمين بدون کوه و تپه - ضد تند - 

نهي از رفتن - عنوان اشرافي در انگلستان

13- صداي دهن کجي - از اشکال 

هندسي - پرداختي از شبکه بانکي - 

غذايي متنوع

14- ارمغان - اين اديب فرانسوي در سال 

1901 اولين نوبل ادبيات را به چنگ آورد

15- نويسنده نوبل گرفته دانمارکي در سال 

1944 - هر موجود هرس انگيز - کره 

خاکي خودمان

جدول شماره 1081

سودوکو شماره 1081

پاسخ سودوکو شماره 1080

مــواد الزم جهــت تهیــه بــرای خمیــر : یــک 
ــذا  ــق غ ــک قاش ــر ی ــرم،    مخم ــان آب گ فنج

خوری    ،   شکر 1 قاشق غذاخوری
1 قاشــق چایخــوری نمــک،     روغــن 3 قاشــق 
غذاخــوری،             ماســت 1 فنجــان،     2 عــدد 

تخم مرغ،         4 فنجان آرد
برای مواد داخل پیراشکی :

ــه 1 قاشــق  ــز متوســط،  زردچوب ــاز قرم 1 عددپی
چایخوری،   0 گرم کلم سفید خرد شده

ــرم  ــده،     80 گ ــرد ش ــز خ ــم قرم ــرم کل 80 گ
ــوری رب  ــق غذاخ ــده،   1 قاش ــده ش ــج رن هوی
گوجــه فرنگــی،    1 قاشــق غذاخــوری آب لیمــو 

تازه،   نمک و فلفل
روغن

آب گــرم و شــکر و مخمــر را خــوب مخلــوط 
میکنیم و به مدت 10 دقیقه کنار میگذاریم

مرحله 2
نمــک، روغــن، ماســت و تخــم مــرغ را بــا 
مخلــوط آب و شــکر و مخمــر مخلــوط میکنیــم و 
آرد را بــه آن اضافــه میکنیــم و خــوب ورز میدهیم 

در صــورت لــزوم کمــی آرد بــه آن اضافــه میکنیــم 
و خمیــر نبایــد بــه دســت بچســبد روی خمیــر را 
میپوشــانیم و بــه مــدت یــک ســاعت کنــار 

میگذاریم
 مرحله 3

طــرز تهیــه مــواد داخــل پیراشــکی : پیــاز را خــرد 
ــه  ــه ب ــل و زردچوب ــک و فلف ــا نم ــم و ب میکنی

مدت یک دقیقه تفت میدهیم
 مرحله 4

ســپس هویــج رنــده شــده و کلــم ســفید و کلــم 
قرمــز خــرد شــده را بــه آن اضافــه میکنیــم و تــا 
ــد روی  ــوند بای ــه ش ــا پخت ــم ه ــه کل ــی ک زمان

شعله حرارت بماند
 مرحله 5

رب را بــه آن اضافــه میکنیــم و بــه مــدت 10 
ــعله  ــه ش ــد از اینک ــم و ب ــت میدهی ــه تف دقیق
حــرارت را خامــوش کردیــم آبلیمــو را اضافــه 

میکنیم
 مرحله 6

خمیــر را بــه خوبــی ورز میدهیــم و بــه 15 

قسمت تقسیم میکنیم
 مرحله 7

ماننــد شــکل پاییــن خمیــر را بــاز میکنیــم و مواد 
از قبــل آمــاده شــده را داخــل ان میریزیــم و 

خمیر را میبندیم
 مرحله 8

روغــن را در شــیر جوشــی داغ میکنیــم ســپس 
خمیــر هــای پــر شــده را در آن مــی اندازیــم تــا 

سرخ شود و طالیی شود

پیراشکی کلم

 از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.
 )آلبرت انیشتن(

طالع بینی روزآیا می دانید

فروردیــن: ناراحتــی و ناامیــدی شــما ناگهــان بــه نقطــه 
ــه  ــوید ک ــری می ش ــدر کف ــما انق ــیده و ش ــود رس اوج خ

نمی توانید احساسات واقعی خود را پنهان کنید. 
اردیبهشــت: شــما می خواهیــد بدانیــد کــه احساســاتتان 
نــه. چــرا کــه  یــا  تناقــض هســتند  بــدون  و  ثابــت 
ــت  ــه واقعی ــاس و پای ــر اس ــان ب ــد فعالیتهایت می خواهی

شکل بگیرند.
خــرداد: امــروز احساســات شــما شــبیه بــاد بهــاری شــده 
اســت کــه از ایــن ســو بــه آن ســو مــی وزد! اگرچــه بــرای 
شــما جالــب اســت کــه بــا افکارتــان از ایــن ســو بــه آن ســو 

پرواز کنید مثل اینکه سوار بر یک کایت هستید.
تیــر: مثــل اینکــه موضــوع یــا مــورد خیلــی بااهمیتــی در 
حــال بــه انتهــا رســیدن اســت، بیهــوده تــالش نکنیــد تــا 

برای مدت زمان بیشتری آن را نگه دارید.
مــرداد: شــاید امــروز یــک نفــر کمکــش را از شــما دریــغ 
کــرده و تنهایتــان بگــذارد، امــا ناامیــدی واقعــا بهتریــن کار 

نیست.
ــون و  ــف گوناگ ــد در طی ــروز می توانی ــما ام ــهریور: ش ش
گســترده ای از حقایــق غــرق شــوید، حقایقــی کــه بــا 

دیگران مخالف کرده و تناقض دارند.
ــه نیســتید.  ــا و مشــکالت بیگان ــا گرفتاریه ــر: شــما ب مه
ــودن  ــازگاری ب ــادل و س ــه، درجســتجوی تع ــم رفت روی ه
ــها و  ــاه مقیاس ــی م ــزان، یعن ــرج می ــد ب ــرد متول ــرای ف ب

پیمانه ها، امری طبیعی است.
آبــان: هــم اکنــون عضــو یــک گــروه شــدن، بــرای کار یــا 
بــازی، شــاید کار خیلــی آســانی نباشــد، بــرای اینکــه شــما 
احســاس می کنیــد در جمــع آنهــا مثــل یــک بیگانــه 

هستید.
آذر: امــروز امــکان دارد شــما بیــش از انــدازه روی ایــده ای 
پافشــاری کنیــد، کــه ایــن موضــوع آنقدرهــا هــم کــه فکــر 

می کردید برایتان خوب نیست.
دی: امــروز شــما حتمــا بایــد در محــل کارتــان در برنامه هــا 
ــرات  ــن تغیی ــد، ای ــی بدهی ــود تغییرات ــته های خ و خواس
می توانــد در زمینــه شــرایطی باشــد کــه مــرز بیــن موفقیــت 

و شکست شما را تعیین می کنند.
ــند  ــته باش ــاور داش ــران ب ــد دیگ ــن: شــما می خواهی بهم
کــه شــما همــه چیــز را تحــت کنتــرل خــود داریــد و کارهای 

خیلی زیادی از دستتان بر می آید.
ــه  ــدازه ای ک ــش از ان ــات بی ــارات و توقع ــفند: از انتظ اس
ــس  ــش و عک ــد، واکن ــاب کنی ــد اجتن ــان دارن ــران ازت دیگ

العمل آنها نباید برایتان مهم باشد.

   آیــا مــی دانســتید کلمه “مــات” در 
ــه  شــطرنج ، واژه ای فارســی اســت ، ب

معنی “شاه مرده ”
ــن  ــتید کوچکتری ــی دانس ــا م    آی
اســتخوان در بــدن انســان در گــوش او 

قرار دارد .
   آیــا مــی دانســتید کتــاب رکودهای 
گینــس ، رکــورددار دزدیــده شــدن از 

کتابخانه های عمومی می باشد.
   آیــا مــی دانســتید در بیمارســتان ها 
مریــض را )بیــدار( مــی کننــد تــا قــرص 

خوابشو بخوره !
ــرد در  ــر ف ــتید ه ــی دانس ــا م    آی
ســوئیس ، در طــی یــک ســال 10 کیلــو 

شکالت استفاده می کند .
ــرق  ــد و ب ــتید رع ــی دانس ــا م    آی
میتوانــد حرارتــی معــادل 30,000 درجــه 

سانتی گراد تولید کند .
   آیــا مــی دانســتید طوالنــی تریــن 
خیابــان جهــان Yonge در تورنتــو کانادا 

است با طول 1۸96کیلومتر .
ــا  ــه ه ــتید گرب ــی دانس ــا م    آی
مــی تواننــد بیــش از 100 صــدا تولیــد 
کننــد ، در حالــی کــه ســگ هــا تنهــا 

در حدود 10 صدا.
   آیــا مــی دانســتید مردمک چشــم 

اختاپوس مستطیل شکل است .
ــک  ــادا ی ــتید کان ــی دانس ــا م    آی
کلمــه هنــدی بــه معنــی “روســتای 

بزرگ” است.
   آیــا مــی دانســتید هــر نــوع 
سوســمار بــزرگ مــی توانــد در زیــر آب 

به مدت 2۸ دقیقه باقی بماند.
   آیــا مــی دانســتید فرورفتگــی 

ناخن پا ، ارثی است .
   آیــا مــی دانســتید دوئــل در پاراگوئه 
آزاد اســت بــه شــرطی کــه طرفیــن خــون 

خود را بر گردن بگیرند !
   آیــا مــی دانســتید ســریع تریــن 
دنیــاSail Fishمیباشــد110  ماهــی 

کیلومتر بر ساعت سرعت دارد.
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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 روابط کارگزاری بانکی به 66 بانک جهانی افزایش یافت
خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران به دستاورد های این بانک پس از 

اجرای برجام و در آستانه دو سالگی آن اشاره کرد و گفت: اکنون روابط کارگزاری 
پست بانک با 66 بانک جهانی برقرار شده و این روند افزایش خواهد یافت.

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 68,000
بیشترین قیمت: ......... 7400

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 4600
بیشترین قیمت: ......... 5800

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 ............................. 22000

فندق ........................... 41000    
پسته ........................... 63000  

آلو بخارا ....................... 17500  
بادام ............................. 40000

اقـالم مصرفـی

می توانــد  خودتــان  توســط  خانــه  فــروش 
مبلــِغ قابــل توجهــی کــه صــرف آمــوزش خریــد 
ــد  ــوزش خری ــروش امــالک مشــاورین آم و ف
و فــروش امــالک می گــردد را بــرای شــما 
ــروِش  ــه ف ــت ک ــن عل ــه ای ــا ب ــد ام ــره کن ذخی
ــه میــزاِن  آمــوزش خریــد و فــروش امــالک ب
ــاز دارد  ــه نی ــن و حوصل ــوت و ف ــادی کار،ف زی
بســیاری از مــردم ترجیــح می دهنــد کــه ایــن 
کار را در ازای پرداخــت حــِق کمیســیون بــه 
ــروش امــالک  ــد و ف ــوزش خری مشــاوریِن آم

ــپارند بس

نکات کلیدی در فروش خانه
توسط خودتان

ــان  ــد خودت ــی خواهی ــر م ــورت اگ ــر ص در ه
ــد  ــن کار را انجــام دهی ــار ای ــرای نخســتین ب ب
ــن  ــد ای ــی توانی ــه م ــد چگون ــد بدانی ــا مایلی ی
کار را بهتــر از دفعــاِت قبــل انجــام دهیــد، 
ــر  ــِل زی ــردن مراح ــال ک ــا دنب ــد ب ــی توانی م
در راهنمــای فــروش ملــک ایــن کار را بــه 

ســادگی انجــام دهیــد ؛

راهنمای فروش ملک؛ اقدامات اولیه 
خانه ی خود را تمیز و مرتب کنید

فــروش  بــه  تصمیــم  اینکــه  محــض  بــه 
ــد  ــالک گرفتی ــروش ام ــد و ف ــوزش خری آم
از بــاال تــا پاییــِن آن را بــه خوبــی تمیــز 
شــاید  کــه  را  خانــه  از  جاهایــی  کنیــد؛ 
جلــوه کنــد  اهمیــت  تــان کــم  ذهــن  در 
پرده ها،دیوار هــا  نظیرِسقف،ســتون ها، 
نکنیــد،  فرامــوش  را  پنجره هــا  حتــی  و 
امــالک  فــروش  و  خریــد  آمــوزش  یــک 

تمیــز و آراســته بــه بازدیدکننــدگان کمــک 
آمــوزش  جلــوه  بهتریــن  تــا  می کنــد 
خریــد و فــروش امالکــی شــما را ببیننــد 
ــدی  ــر و ج ــنهاداتی بهت ــه پیش ــر ب ــه منج ک
تــر از طــرف خریــداران می شــود.به دلیــِل 
انــس گرفتــن بــا محیــِط آمــوزش خریــد 
ــز  ــما در تمی ــاید ش ــان ش ــروش امالکیت و ف
ــش  ــه بی ــد ک ــام دهی ــواردی را انج ــردن م ک
از حــد موشــکافانه باشــد و بــر عکــس، از 
ــز اهمیــت  ــرای مشــتریان حائ مــواردی کــه ب
ــز  ــت و تمی ــِن نظاف ــد. حی ــا بمانی ــت ج اس
انباشــته  وســایِل  تمــاِم   ، خانــه  کــردِن 
شــده، آشــتفتگی ها و در هــم ریختگی هــا 
جــا  و  ریختــن  بیــرون  مرتــب کنید؛بــا  را 
از  ضــروری  غیــر  وســایِل  کــردن  به جــا 
و  حمــام  نظیــرِ  خانــه  مختلــِف  فضاهــای 
ایــوان، آمــوزش خریــد و فــروش امالکیتــان 
ــما  ــد، ش ــوه دهی ــر جل ــر و دلبازت ــیع ت را وس
ــن  ــردن ای ــب ک ــا مرت ــاوت را ب ــان تف خودت
ــرد  ــد ک ــاس خواهی ــی احس ــه خوب ــا ب فضاه
خریــداراِن آمــوزش خریــد و فــروش امالکــی 
ــد یــک آمــوزش خریــد و  شــما دوســت دارن
ــد و  ــداری کنن ــاز را خری ــی دلب ــروش امالک ف
ــد و  ــر کــردن فضــای آمــوزش خری ــوت ت خل
ــا  ــه آن ه ــد ک ــک می کن ــالک کم ــروش ام ف
ــد،  ــور کنن ــما تص ــه ش ــود را در خان ــر خ بهت
ــت و  ــایِل دس ــی وس ــد برخ ــی توانی ــر نم اگ
پــا گیــر را دور بریزیــد فعــال آن هــا را در 
انبــاری یــا فضایــی موقتــی بــه دور از فضــای 
داخــِل آمــوزش خریــد و فــروش امــالک 

ــد. ــای دهی ج

 ارزِش خانــه خود را تعیین کنید
بــرای  ای  حرفــه  مشــاورِ  یــک  داشــتِن   
ــما در  ــه ش ــد ب ــی توان ــه م ــرِ منصفان اظهارنظ
بــرآورِد محــدوده ی مناســبی از قیمــت در 
تــان کمــِک شــایانی  ملــک  ارزش گــذاری 
کنــد؛ بــه عــالوه بــا اســتناد بــه همــان قیمــِت 
مشــخص مــی توانیــد ادعاهــای خریــدارن 
ــاال  ــیار ب ــما را بس ــِت ش ــه قیم ــی ک و دالل های

مــی پندارنــد را رد کنیــد.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ارزش گــذارِی 
روز  بــه  قیمت هــای  اســاِس  بــر  ملک تــان 
شــده آن منطقــه باشــد؛ زیــرا بســیاری از 
اظهارنظرهــا در بــاره ی ارزش و قیمــت امــالک 
ــاِت گذشــته و خــارج از رده  ــر اســاِس اطالع ب
امــالک  اســت، آمــوزش خریــد و فــروش 

ــد. ــی کنی ــابه را بررس ــوارِد مش م

 از پیــش آموزش خرید و فروش 
امالکیتان را بازرسی کنید

ــه  ــق را ب ــن ح ــالک ای ــالت ام ــاِم معام تم
ــش از بســتِن  ــه پی ــد ک ــی ده ــداران م خری
قــرارداد تمــاِم آمــوزش خریــد و فــروش 
امالکــرا بــه دقــت بازرســی کننــد پــس 
ــاده  ــش آم ــی از پی ــن بازرس ــرای ای ــد ب بای
ــرای  ــغ ب ــی و تبلی ــش از بازاریاب ــید؛ بی باش

بازرســی  را  بــه دقــت آن  فــروش خانــه 
ــما  ــاید ش ــی ش ــی کل ــک بررس ــد، در ی کنی
ملــزم بــه تعمیــراِت اساســی در وســایل، 
سیســتم های  خرابی هــا،  کشــی ها،  لولــه 
برق کشــی  ســرمایش،  و  گرمایــش 

ســاختمان یــا مــوارد دیگــر شــوید.

پیــش از آن که آموزش خرید و 
فروش امالکیتان را برای فروش 

بگذاریــد تا جای ممکن آموزش 
خریــد و فروش امالکیتان را خالی 

و آماده ی اســباب کشی و انتقال به 
محل جدید کنید

بالقــوه کنــد و  خریــداراِن خانــه ی شــما 
ایســتا هســتند؛ اگــر آن هــا احســاس کننــد 
کــه بایــد پیــش از مســتقر شــدن در آمــوزش 
خریــد و فــروش امــالک بــرای خالــی شــدن 
و جــا بــه جایــی وســایل داخــِل منــزل صبــر 
بی میــل  خانــه  خریــِد  بــه  نســبت  کننــد 
ــه بســیار  ــر جــای خان ــی اگ ــی شــوند حت م
ــالک  ــن ام ــا آماده تری ــد، آن ه ــب باش مناس
را بــه بهتریــن امــالک ترجیــح مــی دهنــد و 
بــه قــول معــروف “نقــد را بــه نســیه ترجیــح 

ــد. ــی دهن م

راهنمای فروش خانه و آپارتمان
توسط خودتان

یــک مقــام مســوول کارگــری بــا اشــاره بــه احتمــال افزایــش 10 تــا 15 درصــدی حقــوق 
ــری و  ــروه کارگ ــدگان گ ــته نماین ــال گذش ــرد: س ــان ک ــده، خاطرنش ــال آین ــران در س کارگ
کارفرمایــی در شــورای عالــی کار بــه رقــم دو میلیــون و 4۸0 هــزار تومــان بــه عنــوان رقــم 
ســبد هزینــه ماهانــه خانوارهــای کارگــری رســیدند کــه تصویــب هــم شــد امــا بــا وجــود 
آنکــه قــرار بــود ایــن رقــم مبنــای تصمیم گیــری مــزد ســال 1396 قــرار گیــرد، خــالف آن 
عمــل شــد. علــی اصالنــی اظهــار کــرد: بــا وجــود آنکــه یکــی از وظایــف شــورای عالــی کار 
بررســی ابعــاد حقــوق و دســتمزد کارگــران در طــول ســال اســت متاســفانه تنهــا در دو مــاه 

ــن شــورا فعــال می شــود . آخــر ســال ای

 موافقــت رییــس جمهــوری بــا آغــاز توزیــع ســود ســهام عدالــت، 
ــرای دریافــت ســود  انتظــار 47 میلیــون مشــمول ایــن طــرح را ب
بــه ســر آورد و اکنــون قــرار اســت ســود حداکثــر 150 هــزار تومانــی 
در چنــد مرحلــه توزیــع شــود.طبق بررســی هــای ایرنــا ر مجمــوع 
ــه در  ــد ک ــرار دارن ــت ق ــهام عدال ــع س ــبد توزی ــرکت در س 49 ش
مجمــوع بــرای ســال مالــی 1395 بالــغ بــر 40 هــزار میلیــارد ریــال 
)4 هــزار میلیــارد تومــان( ســود بابــت ســهام عدالــت بــه دولــت 

خواهنــد پرداخــت.
15 صد4 

در

ارد
یلی

ر م
هزا

افزایش احتمالی حقوق کارگران سود سهام عدالت پرداخت می شود

نبض بازار

واحد تجاری بازارچه 
حاج باقری 38 متر

محل: کرمان
نوع آگهی: فروشی

سند: اداری
قیمت:2۸0.000.000 تومان

تعداد اتاق: یک
متراژ )متر مربع(:3۸

ایـن واحـد دارای پروانـه سـاخت و 
امتیـازات الزم اسـت

تلفن تماس: 09131935979

موادغذایی فروشی با 
شرایط استثنایی

محل: کرمان

نوع آگهی: فروشی
سند: اداری

قیمت: 55.000.000 تومان
متراژ )متر مربع(: 60

تـا بیسـت میلیـون با ماشـین تمیز 
معاملـه و مابقـی نقد یـا  35میلیون 

نقد مابقـی 4،5ماهه
تلفن: 09131965722

سـوله خرپایی شهرک 
صنعتی شـماره3 بلوار 

راه آهن
سـوله  465متـر  زمیـن  متـر   5۸5

بـرگ تـک  سـند  واداری 
 قیمت: توافقی

تلفن تماس: 09131403431

منزل دوخوابه بلوارهوشنگ مرادی کرمان
محل: کرمان

قیمت فروش:
25.000.000 تومان/تعداد اتاق:دو

متراژ )متر مربع(: 94
دوخوابـه، هفـت سـال سـاخت،کابینت ام دی اف، کـف 
پارکـت، لوسـتر پرده،آسانسـور پنـج طبقه،طبقـه پنجـم 

نودوچهارمترمفیـد سـند: تـک بـرگ ملکـی
آدرس: پشت هتل پارس

تلفن تماس: 09133977969

ملک فروشی الهیه، خالداری
محل:کرمان/قیمت535.000.000 تومان

متراژ )متر مربع(:325
به بلوار پزشک منتهی می شود .
تلفن تماس: 09140572۸3۸

کسب و کار امالک

فروش محصوالتمان را به اینستاگرام بکشانیم 
مــردم خیلــی عالقــه دارنــد کــه اطالعــات را بــه صــورت تصویــری دریافــت بکننــد 
و آن را بــه اشــتراک بگذارنــد بــه ایــن مســاله در اصطــالح ، اینفوگرافیــک گفتــه مــی شــود 
. طرفدارهــای تصاویــر ، معمــوال از اتفاقــات زندگــی روزمــره خودشــان و هــر چیــزی کــه 
دوســت دارنــد ، عکــس مــی گیرنــد و آن هــا را بــا افــرادی که دوســت دارنــد ، به اشــتراک 
مــی گذارنــد . بنابرایــن خیلــی راحــت مــی توانیــد مشــخصات محصوالتتــان را بــه همراه 

عکــس هایــی از زوایــای مختلــف آن ، بــه اشــتراک بگذاریــد .

 ایران خودرو
     43,500,000 .................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید ............................................43000,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 34,300,000

رنو کپچر 2017 ........................................ 131,000,000   
32,400,000 ................................................ LX  سمند
41,200,000 ........................................ 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
29,000,000  ......................... EX تیبا 2 - هاچ بک

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

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,600,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 53,200,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  56,300,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  104,000,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  65,500,000
هیوندای I20 جدید .............................  97,500,000
جک S5 دنده ای ................................ 89,000,000

مدیران خودرو
  77,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
93,000,000.......)Luxury( چری تیگو 5 جدید

MVM 315 هاچ بک . اسپورت ..........  61,000,000 
 72,000,000   ................. )Luxury( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3 . تیپ 4........................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 

پیام رسان ایمو )Imo( که قابلیت تماس صوتی و تصویری و ارسال پیام متنی را در 
اختیار کاربران قرار می دهد، قریب به نیم میلیارد بار در اپ استور دانلود شده است.
ایمو اولین بار توسط برنامه نویسان سابق گوگل در سال 2010 راه اندازی شد.

سوژه 
کاربــران اینترنت در ایران 
ــا موضــوع فیلترشــکن  ب
ــد  ــه دارن ــنایی دیرین آش
چــرا که بــرای دسترســی 
ــا  ــر دنی ــه بســیاری از ســایت های علمــی و معتب ب
احتیــاج بــه چنیــن ابزارهایــی اســت. امــروز حتــی 
برخــی معامــالت بانکی و تجــاری در خارج از بســتر 
ــن  ــون ای ــی اکن ــت ول ــدنی نیس ــکن ها ش فیلترش
ــه طــوری  ــدا کــرده ب ــر پی موضــوع حالتــی فراگیرت
کــه بســیاری از جامعه شناســان معتقدنــد ضررهــای 
ــان  ــرای نوجوان ــد ب ــن ابزارهــا می توان اســتفاده از ای
بیشــتر از صرفــا اســتفاده از برنامه هایــی چــون 
تلگــرام باشــد. امــا خــارج از ایــن موضــوع و از دیــد 
فنــی چطــور؟ آیــا می تــوان بــه ایــن فیلترشــکن ها 

اعتمــاد کــرد؟

مرکــز ماهــر دربــاره بدافزارهایــی کــه در قالــب 
ــد هشــدار داده  ــردم می چرخن ــن م فیلترشــکن بی

ــت. اس
ســودجویان فعــال در فضــای مجــازی همــواره 
ــا  ــتند ت ــالش هس ــت، در ت ــری از فرص ــا بهره گی ب
ویروس هــا و بدافزارهــا را از طریــق نرم افزارهــای 
فیلترشــکن وارد سیســتم کاربــران کننــد تــا بتواننــد 
ــد،  ــدا کنن ــت پی ــا دس ــخصی آنه ــات ش ــه اطالع ب
اطالعاتــی کــه در مــوارد گوناگونــی بــرای آنهــا بــه کار 
می آیــد و کاربــران نــاوارد ناخواســته آنهــا را تقدیــم 
ســودجویان می کننــد. حــاال بــا اوضــاع فیلترینــگ 
در کشــور بــه نظــر می رســد تعــداد ایــن بدافزارهــای 
در ظاهــر نــرم افزار، بیشــتر و بیشــتر شــده و دســت 
ــران می چرخــد. مرکــز ماهــر  ــه دســت بیــن کارب ب
)مدیریــت امــداد و هماهنگــی رخدادهــای رایانه ای( 

نیــز ضمــن تاییــد ایــن موضــوع هشــدارهایی را بــه 
تمــام کاربــران ایرانــی داده اســت:

»تحلیل هــای فنــی روی کــد ایــن بدافزارهــا نشــان 
ــک  ــا دریافــت ی ــا ب ــه آنه ــاز حمل ــه آغ ــد ک می دهن
ــه فیلترشــکن از  ــده کــه مدعــی ارای پیامــک فریبن
ــا  ــاز می شــود. ب ــک آدرس وب اســت، آغ ــق ی طری
ــزار  ــور، بداف ــک مذک ــر روی لین ــردن کارب ــک ک کلی
ــر در  ــود. از کارب ــود می ش ــی دانل ــن قربان روی تلف
زمــان نصــب، مجــوز دسترســی بــه مــواردی از 
جملــه فهرســت مخاطبــان و خدمــات پیامــک اخــذ 
ــک انتشــار خــود را  ــزار لین ــه بداف می شــود. در ادام
ــان  ــراد موجــود در فهرســت مخاطب ــام اف ــرای تم ب
از طریــق پیامــک ارســال می کنــد. پــس از آن 

ــود.« ــذف می ش ــان ح ــت مخاطب فهرس
نســخه نصبــی تلگــرام بــدون فیلتــر وجــود خارجــی 

ندارد!
ــات  ــت اطالع ــناس امنی ــی«، کارش ــدی واعظ »مه
در گفتگــو بــا دیجیاتــو بــه شــایع شــدن اســتفاده 
ــر  ــه منج ــد ک ــاره می کن ــا اش ــرم افزاره ــن ن از ای
شــده تــا هرکاربــر نــاواردی هــم درگیــر آنهــا شــود: 

ــدر  ــا پ ــال و ی ــن و س ــم س ــراد ک ــیاری از اف »بس
ــه  ــد ب ــی نابل ــوان ول ــران ج ــی کارب ــا و حت مادره
ــد کــه در  اســتفاده از ایــن فیلترشــکن ها رو آورده ان
قالب هــای مختلــف مــن جملــه فایل هــای نصبــی 
ــون:  ــده ای همچ ــول زنن ــالت گ ــار جم APK در کن
تلگــرام بــدون فیلتــر و... بــه دســت آنهــا می رســد.«

ــه  ــاور دارد ک ــات ب ــت اطالع ــناس امنی ــن کارش ای
رایــگان  ابزارهــای فیلترشــکن  از  هیــچ کــدام 
ــران عرضــه  ــرای کارب ــل ب خدمــات خــود را بی دلی
ــا برخــورد  ــا آنه ــد هوشــمندانه تر ب ــد و بای نمی کنن

ــرد: ک
»هــر فیلترشــکن بــه محــض اجــرا روی سیســتم، 
چندیــن پــورت را بــرای اجــرای دســتورات بــاز مــی 
کنــد. هیــچ شــرکت امنیتــی در هیــچ کجــای دنیا، 
ــکن ها  ــر فیلترش ــتفاده از vpn و دیگ ــت اس امنی
را تأییــد نکــرده اســت. اکثــر ایــن نــرم افزارهــای 
VPN، دارای درب پشــتی و آســیب پذیــری هــای 
فراوانــی هســتند کــه مــی تواننــد توســط نفوذگران 
 VPN ــزار ــرم اف ــده آن ن ــد کنن و حتــی خــود تولی

هــم مــورد سوءاســتفاده قــرار بگیرنــد.«

هر گردی گردو نیست! 
بازار داغ فیلترشکن های خطرناک در ایران

اینجا دیگر برف قشنگ نیست…
سرپل ذهاب کرمانشاه

این تصویر فتوشاپ شده پس از انتشار خبر 
پیوستن طارمی به باشگاه الغرافه در میان کاربران 

فوتبال دوست توییتر دست به دست می شود

میان خبرهای سیاسی این روزها، آتش گرفتن 
نفتکش ایرانی و مفقود شدن دریانوردان 

ایرانی گم شد
خانواده هایشان دل نگرانند

باهمتـا از اختـالالت اخیر بر روی اینترنت متضرر 
شـده و  مطلـب زیـر را در وبـالگ باهمتا منتشـر 

کرده اسـت:
شـهرهای  در  مـردم  اعتراضـات  بـا  هم زمـان 
مختلـف، اختالالتـی در اینترنت کشـور بـه وجود 
آمـد و پـس از آن تلگـرام هـم فیلتـر شـد و 
درنهایـت دسترسـی بـه بعضـی دیتاسـنترهای 

خارجـی نیـز قطـع شـد.
سـرویس باهمتـا نیـز از ترکـش ایـن اتفـاق در 
امـان نمانـد و بـه خاطـر تصمیمـات عجوالنـه و 
نادرسـت که گریبان فضای مجازی کشـور را دربر 
گرفت، باهمتا برای سـاعاتی از دسـترس کاربران 

خارج شـد.
دو سـال و نیـم اسـت کـه باهمتـا مشـغول بـه 
سـعی کردیـم  همـراه  و  اسـت  سـرویس دهی 
پایداری باالیی در ارائه سـرویس داشـته باشـیم، 
امـا 27 درصـد از کل تراکنش های ناموفق باهمتا 
در همیـن هفتـه اتفـاق افتـاد و تنهـا بـه دلیـل 
اختـالالت بـه وجود آمـده در زیرسـاخت اینترنت 
بـوده است.سـاختن بنـای اعتمـاد بـرای کاربران، 
سـال ها زمـان می بـرد و مـا آجـر بـه آجـر آن را 
بـا سـختی روی هـم می گذاریم، امـا تصمیمات 
عجوالنـه و واکنش هـای احساسـی مسـئولین، 
ماننـد زلزلـه ای، یک شـبه آن را ویـران می کنـد.

از تمـام مسـئولین و تصمیم گیرنـدگان خواهش 
می کنیـم تـا کمـی در تصمیمـات خـود بیشـتر 
تأمـل کننـد. ضررهـای سـنگین به کسـب وکارها 
و ثبـات اقتصـاد، تنهـا یکـی از اثـرات مخـرب 
فیلترینـگ و محدودیت های ارتباطی اسـت. این 
محدودیت هـا نه تنها مشـکل مـردم و معترضین 
سـبب  برعکـس  بلکـه  نمی کننـد،  برطـرف  را 
افزایـش نارضایتی هایـی خواهند شـد کـه در اثر 
نبـود ارتباطـات آزاد، از نظرهـا پنهـان می ماننـد.

باهمتـا پلتفـرم دریافت و پرداخت پـول از طریق 
موبایل اسـت.

وب نوشت 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

بــه گــزارش خبرآنالیــن، اپلیکیشــن 
Blippar را کمپانــی لندنــی کــه کار 
اصلــی اش واقعیــت افــزوده اســت؛ 
بــا  اول  فــاز  در  و  داده  توســعه 
از  چهــره  هــزار   400 گــردآوری 
مــردم در خیابــان در کنــار افــراد 
معــروف، اجــازه ســرچ و شناســایی 
ــره را بوســیله گوشــی هوشــمند  چه

می دهد.
ــی مدعــی اســت در 99  ــن کمپان ای
بــا  جســتجو  مــوارد،  از  درصــد 
موفقیــت انجــام شــده و نــرم افــزار 

بــا دقــت بــاال توانســته اســت فــرد 
درســتی  بــه  را  نظــر  مــورد 

دهد. تشخیص 
ابــن نــرم افــزار حتــی توانســته 
افــراد دو قلــو را نیــز از هــم متمایــز 
دوقلوهــای  و  کــرده 
و  آمریکایــی(  اولسون)هنرپیشــه 

... را تشــخیص دهد.
بــه  متصــل  بلیپــار  دیتابیــس 
شــبکه های  در  افــراد  اکانــت 
اجتماعــی اســت و پــس از گرفتــن 
تصویــر فــرد مــورد نظــر در خیابــان، 

بــه صــورت تصادفــی، دیتابیــس 
خــود روی شــبکه های اجتماعــی 
و پروفایــل کاربــران را ســرچ کــرده 

و نتیجه را منتشــر می کند.
معــروف،  افــراد  اول،  فــاز  در 
سیاســیون،  هنرپیشــه ها، 
خواننده هــا،  آهنگســازان، 
نویســندگان،  کارآفرینــان، 
و  ورزشــی  ســتاره های 
شــده کــه  تعریــف  دانشــمندان؛ 
بعــدا می توانــد بــه ســایر افــرد 

جامعه تســری پیدا کند.
بــه زودی در یــک مراســم عمومــی 
قــادر خواهیــد بــود چهــره فــرد 
تــا  را اســکن کــرده  مــورد نظــر 
بیوگرافــی و اطالعــات روز در مــورد 

آن فــرد را دریافت کنید.
اپلیکیشــن  ایــن  شــکل تجــاری 

ــت  ــادی جذابی ــردم ع ــرای م ــز ب نی
ویــژه ای دارد و مثــال در خیابــان 
اگــر از یــک ماشــینی خوشــتان 
اســکن  بــا  می توانیــد  آمــد، 
عکــس، مشــخصات فنــی و قیمــت 
روز آن را در بیاوریــد و حتــی بــا 

تجــاری،  صفحــه  بــه  لینــک 
را  خــود  عالقــه  مــورد  خــودروی 

بخرید.
ــن اپلیکیشــن  ــر ای شــکل پیچیده ت
ــی،  ــای امنیت ــط نیروه ــرا توس ظاه
اســتفاده  مــورد   ... و  پلیــس 

خاص قرار می گیرد.
ایــن اپلیکیشــن بــرای سیســتم 
عامل هــای آی اواس و اندرویــد از 
اپ اســتورهای اپــل و گــوگل قابــل 

است. دریافت 

شازم تصویری؛ نرم افزار 
تشخیص چهره مردم! 

گـوگل پـس از آنکه کشـف کـرد تعدادی 
از اپلیکیشـن های ارائه شـده در فروشگاه 
پلـی اسـتور کـه 7.5 میلیون کاربـر آن ها 
را نصـب کـرده بودند احتماال مشـکوک به 
بدافـزار یـا بـاج افـزار هسـتند، بـه حذف 

آن هـا اقـدام کرد.

برخـی کاربـران وینـدوز 10 موبایل از باگی 
خبـر داده انـد که باعث وارونه نشـان داده 
شـدن ویدیوها در تمـاس های تصویری 

اپلیکیشن اسـکایپ می شود!

یـک  می توانیـد  ربـات  ایـن  بـه کمـک 
نسـخه از شناسـه توییرتـان را در تلگـرام 
تمامـی کارهایـی کـه  و  باشـید  داشـته 
می شـود با توییتر انجـام داد را در تلگرام 

TweetItBot@ ببریـد.  پیـش 

خبر
پلی استور

خبر
اسکایپ

ربات تلگرام
توییت بوت

همزمان با کنگره بزرگداشت آیت هللا هاشمی 
خانه موزه هاشمی در محل زندگی ایشان در جماران 

گشایش می یابد. 
@hashemirafsanjani_ir

علی اوجی تصویری در کنار ابوالفضل پورعرب در 
حاشیه برنامه »دورهمی« همرسانی کرده است. 

@alioji

در منزل ما ذکر علی آقا پروین به قبل از تولد بابا 
برمی گردد. روزهای اوج مرد همیشه قرمزپوش با 

شماره ۷. 
@ahmadkhomeini

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده تصویر زیر را در آستانه سفر به بوشهر به 

اشتراک گذاشته است. 
@m.ebtekar

صادق زنگنه می گوید:
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه #مجلس:

رفــع فیلتــر تلگــرام منــوط بــه تعهــد مدیــران آن شــد و مقــرر شــد وزارت ارتباطــات تعهــدات 
الزامــآور را بــرای رفــع فیلترینــگ اخــذ کنــد.

ــده؟ مــردم  ــد ب ــن تعه ــر داده کــه ازش میخوای ــع فیلت ــدروف تقاضــای رف ــن: مگــه پاول پ
ــاز بشــه! میگــن بایــد ب

صدرا می گوید:
ــا شکســتن حرمــت  مــن از هــر جایــی اعــم از کافــه، هتــل، رســتوران و... کــه ب

ــم ــراز انزجــار میکن ــدن٬ اب ــی کیســهای« می ــه آدم »چای ــی، ب چای

رضا مروارید می گوید: 
ــدم  ــرام و نصــب فیلترشــکن، اوم ــر شــدن تلگ ــه لطــف فیلت ــا ... ب ــد از مدته بع

ــا ــم همینج ــر. بمون توییت

هلزکیچن می گوید:
هیچوقت بخاطر بد بودن آدمای دور و برت ، از خوب بودنت دست نکش

جادی می گوید:
»مشکل، خود مرگ نیست. مشکل یه گوشه منتظر مرگ موندنه«

 بوکوفسکی

صدرا محقق می گوید:
مــن از مــردم کردســتان بــه خاطــر بربســل و از مــردم کرمانشــاه بــه خاطــر دنــده 

کبــاب، تشــکر میکنــم. کال هــر جــا بــا گوشــت هنرنمایــی کنــن ازشــون ممنونــم

عابد می گوید:
دانشــجویی کــه دســتگیر و تجربــه زنــدان و بازداشــت از ســر میگذرانــد، ناخواســته 
ــد سیاســی  ــا اب ــد ت ــه بای ــگار ک ــم میشــود. ان ــدل میشــود. مه ــره ای سیاســی ب ــه چه ب
باشــد و اگــر عالیقــش عــوض شــود »جــازده« اســت. ترســیده اســت. ممکــن هــم هســت 
ــش  ــه تمرین ــردن نقشــی ک ــازی ک ــد ســمت ب ــل میدهی ــا را ه ــا آدمه ــد ام ــیده باش ترس

نکــرده انــد

محمود صادقی، نماینده مجلس می گوید:
در حاشــیه جلســه مجلــس بــه رئیــس ســازمان صــدا و ســیما گفتــم: بــه خــدا 
اگــر کاری کنیــد کــه ایــن حــرف »ی« از وســط کلمــه »میلــی« برداشــته شــود کســی ســراغ 

رســانه هــای بیگانــه نمیــرود

زمانی که یک موسیقی روی اسپاتیفای در حال پخش دارید و به بخش »در حال 
پخش« می روید، با عکس روی جلد آن موسیقی یا آلبوم مواجه می شوید. اما از این 

به بعد صاحبان اثر در اسپاتیفای، سرویس استریم موسیقی این امکان را دارند تا 
عکس روی جلد موسیقی های خود را با یک ویدیوی کوتاه جایگزین کنند. 

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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مهلت ثبت اثر در هفتمین 

جشنواره ملی فیلم 

دانشجویی 
کشور تا 25 دی تمدید 

شد.

 A157 فیلم مستند
از تولیدات مرکز مســتند 

در شانزدهمین  سوره، 
جشــنواره بین المللــی فیلم داکا از 22تا30دی به 

نمایش در می آید.

قالیباف که سودای پاستور را 
در سر داشت، اگر می دانست 
آیت هللا هاشمی قرار است در 
چنین روزی فوت کند، هرگز پروژه حمله به او را کلید 

نمی زد.

کارگردان مجموعه تلویزیونی 

آنام از پخش این مجموعه 
40 قسمتی در نیمه زمستان از 

شبکه سه سیما خبر داد

علی سامعی، 
داور جشنواره 

بین المللی عکس 

 Le Catalan
 2017

پرپنیان فرانسه شد.

خوشبختی اون چیزی نیست 
که آدم از بیرون ببینه...
خوشبختی تو دل آدمه.

دل اگه خوش باشه آدم 

خوشبخته!

فیلم: روسری آبی

جشنوارهجشنواره

جشنواره

رسانهسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

دو هزار و 521 
ساله شدن پول ایران 

ـــه  ـــی ]برپای ـــای مستشـــرقين اروپای ـــق بررســـي ه طب

ـــق  ـــتان[ و تطبي ـــان باس ـــان يون ـــای مورخ ـــته ه نوش

تقويـــم هـــا، پـــول رســـمی ايـــران )ســـكه داريـــك 

= َدریـــک( در ژانويـــه ســـال 504 پیـــش از میـــالد 

ضـــرب و رایـــج شـــد و ایـــن، نخســـتین ســـکه متحـــد 

ـــود  ـــان ب ـــار یکس ـــه دارای وزن و عی ـــان ک الشـــکل جه

ـــت.  ـــده اس ـــاله ش ـــزار و 521 س ـــه 2017 دو ه در ژانوي

ـــن  ـــكه را در دومی ـــن س ـــرب اي ـــتور ض ـــوش دس داري

روز نخســـتين مـــاه زمســـتان ســـال 504 پيـــش از 

ميـــالد )ديمـــاه و یـــک روز پـــس از شـــب چلـــه ـ 

ـــاده شـــده  ـــد روز آم ـــس از چن ـــه پ ـــود ک ـــدا( داده ب َیل

بـــود. ســـكه هـــای داريـــك )گرفتـــه شـــده از نـــام 

ـــا  ـــروت( ت ـــی ـ ث ـــوم دارای ـــه مفه ـــز ب ـــوش و نی داري

ـــد. ـــج بودن ـــيان راي ـــد هخامنش ـــان عه پاي

پاسخ شاه ايران به 
»صلح رومی«

از اســـناد مهمـــی کـــه در تاریـــخ ثبـــت شـــد، 

ــال 293  ــه سـ ــم ژانويـ ــود. نهـ ــی بـ ــح رومـ صلـ

ــم در پاســـخ  ــاپور يکـ ــر شـ ميـــالدی نرســـی پسـ

پيـــام امپراتـــور وقـــت روم کـــه در آن تاكيـــد 

ــدارد و  ــگ نـ ــر جنـ ــور سـ ــن كشـ ــود ايـ ــرده بـ كـ

ـــك  ـــراری ي ـــر برق ـــران بخاط ـــا ديگ ـــای روم ب جنگه

ـــح  ـــه »صل ـــخ ب ـــه در تاري ـــت. ك ـــدار اس ـــح پاي صل

ـــر  ـــا تعبي ـــت ت ـــه او نوش ـــده ب ـــروف ش ـــی« مع روم

ــان  ــور روم بيـ ــه امپراتـ ــد كـ ــن باشـ ــح، چنيـ صلـ

كـــرده اســـت، صلحـــی وجـــود نخواهـــد داشـــت. 

ـــور روم  ـــه امپرات ـــود ب ـــخ خ ـــت پاس ـــی رونوش نرس

را بـــرای تيـــرداد حكمـــران ايرانـــی ارمنســـتان 

نیـــز فرســـتاد تـــا فريـــب وعـــده هـــای سياســـی 

ــورد . ــان را نخـ روميـ

تصرف عدوانی
آندرشون لنا  نویسنده: 

ترجمه: سعید مقدم

انتشارات: مرکز
ــق –  ــاره ی عش ــتانی درب ــی – داس ــرف عدوان ــاب تص کت
نوشــته لنــا آندرشــون اســت کــه نشــر مرکــز آن را بــه چــاپ 

رســانده اســت.
ــن  ــمتی از مت ــی قس ــرف عدوان ــاب تص ــد کت ــت جل پش

ــت: ــده اس ــاب آم کت
وقتــی آدم عاشــق اســت و عشــقش پذیرفتــه شــده، 
تنــش احســاس راحتــی مــی کنــد. برعکــس، وقتــی عشــق 
ــد وزنــش  ــن احســاس مــی کن ــد، ت ــی پاســخ مــی مان ب
ــی  ــه باریک ــا روی لب ــق نوپ ــت. عش ــده اس ــر ش ــه براب س
ــش را  ــاره وزن واقعی ــن اســت آدم دوب ــی رقصــد. ممک م
ــای  ــد در آدم ه ــی توان ــن خــود م ــه ای ــد، ک احســاس نکن
ــه  ــی ک ــا در آن  های ــر، ی ــه و آینده نگ ــا تجرب ــرب، ب مضط
نیســتند،  امیــدوار و خوش بــاور  این قــدر  اســتر  مثــل 

ــد آورد. ــد پدی ــی از تردی میزان

قسمت هایی از متن کتاب تصرف عدوانی:
ــن  ــی ای ــکِل اساس ــم مش ــی کن ــر م ــت: »فک ــتر گف اس
اســت کــه مــا کُنــش هــای دیگــران را رفتارباورانــه تفســیر 
مــی کنیــم، از بیــرون و عینــی. امــا کنــش هــای خودمــان 
را پدیدارشناســانه، از دروِن آگاهیمــان مــی فهمیــم. ایــن 

معضــل بشــر اســت.
وقتــی انتظــارات کاهــش مــی یابــد، کوچــک تریــن نشــانی 

از امیــد موجــب شــادی مــی شــود.
ایــن کــه آدم در مــورد همــه چیــز صادقانــه و شــفاف حــرف 
بزنــد هــم خــودش فقــط نوعــی قــرارداد اســت. قــراردادی 
تمامیــت خواهانــه، مســئولیتی خفــه کننــده و قیــد و بنــدی 
ســت کــه بــه هــم تحمیل مــی کنیــم. این خواســت کــه آدم 
بــه محــض تمــاس بــا دیگــری، بایــد همــه چیــز را رهــا کنــد 
هــم نوعــی اســتبداد اســت. ایــن خواســت کــه آدم بعــد از 
تمــاس، هرگــز نبایــد چیــزی را بــرای خــودش نگــه دارد، نــه 
تنهــا خواســتی ُخــرده بورژوایــی ســت، بلکــه نقــض احتــرام 

بــه آزادی هــای فــردی هــم هســت.
آدمیــزاد بــا پاســِخ قطعــی آســان تــر از پاســخ مبهــم کنار 
ــوط  ــت آن مرب ــد و ماهی ــه امی ــه ب ــن قضی ــد. ای ــی آی م
ــه در  ــدن انســان ک ــی اســت در ب ــد انگل مــی شــود. امی

ــده اســت. ــب او زن ــا قل همزیســتی کامــل ب

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه نزدیک به سردبیری 

ابیلی منتشر شد.

پشت بر یار گمان ابرو ما نتوان کرد
خویشتن را هدف تیر بال نتوان کرد
کشتٔه تیغ مالمت برضا نتوان شد

حذر از ضربت شمشیر قضا نتوان کرد
گر چه از ما بخطا روی بپیچید و برفت
ترک آن ترک ختائی بخطا نتوان کرد

قامتش را به صنوبر نتوان خواندن از آنک
نسبت سرو خرامان بگیا نتوان کرد
باغبان گومکن افغان که بهنگام بهار
مرغ را از گل صد برگ جدا نتوان کرد

گر نخواهی که رود دانش و هوش تو برود
گوش بر زمزمٔه پرده سرا نتوان کرد

گر به خنجر زندم روی نتابم ز درش
زانکه با او بجفا ترک وفا نتوان کرد

گو بشمشیر بکش یا ز کمندش برهان
صید را این همه در قید رها نتوان کرد
نام خواجو برآن خسرو خوبان که برد
زانکه درحضرت شه یاد گدا نتوان کرد

خواجوی کرمانی 

چه روزگار غریبی است 
بعد رفتن تو

بغل گرفته غمی کهنه 
آسمان مرا

تو نیم دیگر من نیستی ؛ 
تمام منی

تمام کن غم و اندوه 
سالیان مرا

امید صباغ نو

عکس نوشت

عکس:
یاسر خدیشی


