ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@ payamema

1.337.69
6.078.000

گرم طالی 402.970.1 ۱۸

گرم طالی 1.858.910 ۲۴
انس نقره
انس پالتین

17.25
998.70

انس پاالدیوم

1.119.90

نیم

7.260.000

دالر

بهار آزادی

14.540.000

ربع

4.190.000

یورو

امامی

15.002.000

گرمی

2.810.000

پوند

«نه»مجلس به کمیسیون ویژه

44.430
54.600
60.460

عکس:باشگاه خبرنگاران جوان

میراث فرهنگی

برخی نمایندگان میگویند میراث جزو موضوعات مهم نیست
که کمیسیون ویژه داشته باشد
3

رییس جمهور:

هرکسی که درخیابان
حرف می زند
خس و خاشاک نیست
5

میراث فرهنگی
ازدید مجلس
یادداشت
رضا عبادی زاده

دیــروز از مجلــس خبــر رســید کــه
نماینــدگان بــا ایــن اســتدالل کــه
کمیســیونهای ویــژه تنهــا بــرای

آتش زدی در عود ما
نظاره کن بر دود ما

موضوعــات مهــم و اضطــراری بایــد

دیمــاه بــازی بــدی را شــروع کــرده و

تشــکیل شــوند ،تشــکیل کمیســیون

قربانــی میگیــرد .از پنجــم دیمــاه ۱۳۸۲

شــعله هــای خشــم آتــش داغ دیگــری را

راه

ویــژه میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی

کــه زلزلــه آن ســپیده دم ویرانــی را بــر ســر

روی دل ایرنیــان گذاشــت .نــام ســانچی

و گردشــگری را از دســتور کار خــارج

مــردم شــهر بــم آوار کــرد تــا  ۳۰دیمــاه

هــم در میــان روزهــای غــم آلــود دیمــاه

ماه نیست

کردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه همیــن

 ۱۳۹۵کــه پالســکو جــان آتشنشــانان

جــا گرفــت کــه ردیــف مصیبــت هــای

نه روز نه آفتاب

نماینــدگان برنامــه ششــم توســعه را

داللــه کشــورم را گرفــت .حــاال امــا ســهم

ابتــدای زمســتان طوالنیتــر شــود .امــروز

ما بیرون زمان ایســتادهایم

بهگونــهای تصویــب کردنــد کــه میــراث

دیمــاه  ۹۶یــک کشــتی اســت کــه در

ســانچی نــام دیگــر مــرگ اســت .مــرگ در

با دشنه تلخی در

فرهنگــی و گردشــگری جــزو محورهــای

آتــش ســوخت و دریــا بــه تماشــا نشســت.

آتشــی کــه بــرای ملوانــان گلســتان نشــد.

گرد ههایمان

اصلــی آن اســت .دیــروز امــا تشــخیص

ظریفــی نوشــته بــود ،بــه کســی کــه غــم

دریــادالن بــه دریــا رســیدند ۳۲ .مســافر

هیــچ کس با هیچ کس

دادنــد کــه تشــکیل کمیســیون ویــژه

دارد میگوینــد «مگــر کشــتیهایت غــرق

اقیانــوس در دل آبهــا جــا ماندنــد و یــک

سخن نمی گوید

میــراث فرهنگــی بــا قوانیــن مغایــرت

شــده اســت» حــاال بــرای تســکین غــم دل

کشــور ســیاه پوششــان شــد.چه دشــوار

دارد .وقتــی بدانیــم پیشازایــن بــرای

بازمانــدگان دریــا دل مانــده در ســانچی

اســت کــه پــر کشــیدن فرزنــدان وطــن را

سخن است

حمایــت از تولیــد ملــی ،تحــول اقتصادی،

چــه میشــود گفــت.

ببینــی و دســتی در بــدن نداشــته باشــی.

در مردگان خویش نظر می

جهــاد اقتصــادی و نظــارت بــر اجــرای

لعنــت بــر تــو نفــت کــه هــر چــه ایــن خاک

آنقــدر غــم بــر ســرمان آوار شــده کــه

بندیم با طرح خنده ای

سیاســتهای اصــل  44کمیســیون

میکشــد از دســت توســت .روزهــای بیــم

زارهایمــان بــا هــم تداخــل پیــدا کــرده

و نوبــت خویش را انتظار می

ویــژه تشکیلشــده ،میبینیــم کــه

و امیــد بــرای نجــات ملوانــان ســانچی در

اســت .بــه قــول شــاملو بــزرگ :

کشــیم بی هیچ خنده ای …

بیشــتر بــه میــراث فرهنگــی نشــده بلکــه
ایــن نماینــدگان هســتند کــه نمیخواهــد
میــراث فرهنگــی را موضوعــی مهــم
ببیننــد.

پایگاه

خبری تحلیلی

kermaneno.ir

روزانهمصبحاریان

سال سیزدهم
شماره پیاپی 1085
دوشنبه  25دی 1396
 16صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

نیست

کــه تاریکی به هزار زبان در

مغایــرت بــا آییننامــه مانــع توجــه

یوان چین

6.990

دالر استرالیا

35.530

در نیست
شب نیست

موضوعــات نــدارد .بــه نظــر میرســد

لیر ترکیه

11.850

هشت روز پس از آتشگرفتن نفتکش سانچی ،جان باختن کارکنان این نفتکش تایید شد
چشــم بــر هــم زدنــی بــه آخــر رســید و

میــراث فرهنگــی اهمیتــی کمتــر از ایــن

درهم امارات

12.190

ین ژاپن
دالر کانادا

36.290

4.000

انتقال آب انتقال یک مشکل از یک منطقه
به منطقه دیگر است
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان

مــورد نیــاز و لیســت منابــع موجــود در یــک

در نظــر گرفتــن ایــن دو موضــوع میتــوان

حفاظــت محیــط زیســت ش ـرایط الزم ب ـرای

منطقــه مشــخص شــود .بــا توجــه به ایــن دو

ســه میلیــارد متــر مکعــب آب جمــعآوری

اخــذ مجــوز پروژههــای انتقــال آب را تشــریح

موضــوع می ـزان آب اضافــی در یــک منطقــه

کــرد و میتــوان یــک و نیــم میلیــارد متــر

کــرد و گفــت :انتقــال آب انتقــال یک مشــکل

مشــخص میشــود .ب ـرای مثــال در شــهری

مکعــب آن را وارد کارون کــرد تــا مشــکالت

و مســئله از یــک منطقــه بــه یــک منطقــه

مثــل تهـران کــه  ۳۰درصــد آبــی کــه بــه دلیــل

آن را حــل کنیــم .یــک و نیــم میلیــارد باقــی

دیگــر اســت و همچنیــن انتقــال آب بــه

شکســتگی لولههــا از دســت مــیرود آب

را هــم میتــوان در امــوری کــه وزارت نیــرو

معنــای انتقــال یــک مشــکل و مســاله از یک

مــازاد اســت.وی در ادامــه گفت :در خوزســتان

تشــخیص میدهــد مصــرف شود.تجریشــی

مجموعــه بــه یــک مجموعــه دیگــر در کشــور

و در حــوزه کارون دو محصــول برنج و نیشــکر

بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه آبریــز دریاچــه

اســت.به گ ـزارش ایســنا مســعود تجریشــی

بیشــتر از آب مــورد نیــاز مصــرف میکننــد

ارومیــه نیــز بحــث آب مــازاد مــورد بررســی

در حاشــیه نشســت خبــری در مــورد بحــث

ضمــن اینکــه طبــق قانــون تنهــا در شــمال

قـرار گرفتــه اســت ،گفــت :در جنــوب دریاچــه

انتقــال آب اظهــار کــرد :بایــد میــزان آب

کشــور امــکان کاشــت برنــج وجــود دارد .بــا

ارومیــه دو برابــر آب مــورد نیــاز یــک گیــاه

مصــرف میشــود .ایــن موضــوع بعــد از
بررسـیها بــه تاییــد رســیده و بــا کاهــش ۱۸
درصــدی مصــرف آب کشــاورزان هیــچ اتفــاق
بــدی در تولیــدات کشــاورزان آن منطقــه
نیفتــاده اســت بنابرایــن آبــی کــه مــورد
مصــرف قــرار میگرفتــه بیــش از حــد نیــاز
گیــاه و بــه عبارتــی ســادهتر آب مــازاد بــوده
اســت .اعتـراض نماینــدگان مجلــس در ایــن
زمینــه هــم شــاید بــه ایــن علت اســت کــه در
ایــن زمینــه بــه حــد کافــی توجیــه نشــدهاند.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :مســائل اجتماعــی
مربــوط بــه انتقــال آب در مبــدأ بایــد مــد نظر
ق ـرار گرفتــه و بررســی شــود .در صورتــی کــه
مجــری طــرح انتقــال آب نتوانــد مســائل
اجتماعــی را در مبــدأ حــل و فصــل کنــد

انتخــاب شــما را بــه عنــوان
رییــس ســازمان نظــام صنفــی
رایانــه اســتان کرمــان را تبریــک
گفتــه و امیــد داریــم در دوران
حضــور شــما شــاهد پیشــرفت
اصنــاف رایانــه ای پهناورتریــن
اســتان کشــور باشــیم
خدیشی  -روزنامه پیام ما

اسکن کنید

روابط عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان

مهندس منصور مداح

برای تماشای ویدئو با
اپلیکیشن «وی کیو»

َ
َ
ِخرید ور خودمون؛ ا خودمون

طبیعتــا بحــث انتقــال آب نیــز منتفی اســت.

جناب آقای

2

ویژه
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ش برای پیدا
تال
مهایی را م
جنوبی تی 
ره

برخــورد نفتکــش ایرانــی ســانچی بــا یــک
کشــتی بــاری چینــی خبــر داد .بــر اســاس
در بعدازظهــر شــنبه بهوقــت چیــن ،نفتکــش

دریای شرق
در
ش سانچی

دو کشــتی ایرانــی و چینــی نجــات یافتهانــد.
ایــن خبــر در کنــار ایــن اظهارنظــر کیــان ارثــی،
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفتکــش کــه گفــت
هیــچ مســتندی دال بــر از بیــن رفتــن و فــوت ۳۲

ایت داشت.
حک

کشــتی س ـیاف کریســتال چیــن در فاصلــه ۱۶۰

اعــام کــرد کــه شــماری از مفقودیــن حادثــه برخــورد

نفــر از سرنشــینان ایــن نفتکــش وجــود نــدارد.

مایــل دریایــی بــا ســواحل شــانگهای ،برخــورد

در ایــن میــان احتمــال دارد ایــن  ۳۲نفــر بــا اســتفاده از

کــرد .در پــی ایــن حادثــه  ۳۲خدمــه نفتکــش

قایقهــای نجــات از منطقــه گریختــه باشــند کــه امیدواریــم

مفقــود شــدند کــه  30نفــر ایرانــی و دو نفر بنگالدشــی

ایــن احتمــال بــه واقعیــت بپیونــدد ،امیــدواری نســبت بــه

اولی
ن جسد پیدا شد

بودنــد.

تمال انفجار
اح

شــامگاه یکشــنبه ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن

به اعالم شد
انی و چینی
عصر یکشن
دو کشتی ایر
ادثه برخورد
هور شدن آت
ود شده در ح
خبرها از شعل
افراد مفق
س از حادثه
 12ساعت پ
چین کردند.

ســانچی کــه در پانامــا رجیســتر شــده بــود بــا

با نفتکش سانچی پرداختیم.

وقتی امید بود

ور جستجوی
أم

که چین و ک

بیانی ـهای کــه مقامــات چینــی منتشــر کردنــد،

زندهبــودن  32خدمــه را افزایــش داد.

ظهــر
دوشــنبه خبــر
آمــد اولیــن ج
سـ
ـد
کـ
ـه
م
ربـ
ـوط بـ
خدمــه نف 
تکــش
ـه یکــی از 32
ســانچی بــوده،
در آبهــای چ
یــ
ن
پ
یــ
همی ـن روز
دا
شــد .در
اع ـام شــد کــه
خدمــه فرص ـت
و
ام
کان
ـ
ـا
ت
تــرک نف 
کاف ـی را ب ـرای
تکــش داش
ــتند و شــاید از
س
ــا
نچ
ی
خار

ج
شــده باشــند.

و غرق کامل

سان اطفای
شد .کارشنا
ننده منتشر
بری ناامیدک
مال انفجار و
ح دوشنبه خ
ن گفتند احت
صب
ی دولتی چی
شبکه تلویزیون
حریق به
ار باال است.
تکش بسی
شدن این نف
غرق

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

کردن خدمه

شــنبه گذشــته بــود کــه خبرگــزاری رویتــرز از

در این صفحه به مرور اخبار هشت روز گذشته در رابطه

034-32117852
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سانچی آتش گرفت

10003432117834

ابر و باد و ناکامی

در ســومین روز تــاش بــرای نجــات خدمــه نفتکــش ســانچی ،وزارت حملونقــل چیــن
در بیانیــهای اعــام کــرد کــه شــرایط جــوی نامســاعد بــا بادهــا و بارانهــای ســنگین و
موجهــای بلنــد ،همچنــان تالشهــا بــرای مهــار آتــش و جســتجوی  ۳۱خدمــه مفقودشــده

چهارخدمه دانشجو بودند

محمــد راســتاد ،مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی روز
یکشــنبه خبــر داد کــه طبــق اطالعــات بهدســتآمده  ۴نفــر از
خدمــه ایرانــی دانشــجوی دریانــوردی بودهانــد کــه دوره کارآمــوزی
خــود را در ایــن کشــتی ســپری میکردنــد.

گوشی کاپیتان روشن بود

بیاطالعی از وضعیت خدمه سانچی در حالی ادامه داشت که در
ساعات پایانی یکشنبه یکی از اقوام کاپیتان کشتی حادثهدیده
ایرانی خبر داد که تلفن همراه «کاپیتان عروجی» روشن است اما

جسد پیداشده
قاب 
ل
شناسایی نیست

کسی پاسخگو نیست.

ظهــر س هشــن
به ،هــادی ح 
قشـ
ـناس ،معــاون
دریایــی ســازم
ان بنــادر و دریان
ــوردی خبــر داد
کـ
ـه میــزان ســ
وختگی جســد
پیداشــده بــه
ـ
ـد
ح یا
س ـت کــه قاب 
لشناســایی
نبــوده و نیــاز
بــه گرف
تــن آزمایــش
 DNAاســت.

خدمه امکان فرارنداشتند
در همیــن روز ایــن امیــدواری کــه خدمــه فــرار
کردهانــد ،از بیــن رفــت .چــرا کــه بــر اســاس اعــام
ســازمان بنــادر و دریانــوردی ،در لحظــهای کــه ایــن
شــناور دچــار ســانحه شــد ،انفجــار صــورت گرفتــه و
یکــی از قایقهــای نجــات از آن کندهشــده اســت.
ایــن نفتکــش پنــج مخــزن داشــته و هــر یــک
حــاوی  ۲۰هــزار تــن میعانــات گازی بودهانــد کــه

نفتکــش را نــاکام گذاشــته اســت .درحالیکــه  ۱۳شــناور جســتجو و نجــات مســاحت ۹۰۰

اشــتعالپذیری آن از بنزیــن هــم بیشــتر اســت

مایــل مربــع حــول نفتکــش را در جســتجوی خدمــه کشــتی پوشــش دادهانــد ،نگرانیهــا

بنابرایــن در لحظــه انفجــار اولیــه هیچیــک از خدمــه

هرلحظــه از انفجــار و غــرق شــدن ایــن نفتکــش بیشــتر میشــد.

امــکان فــرار نداشــتهاند.

هشــت روز پــس از آتــش گرفتــن نفتکــش ســانچی،

اعــام شــد دوســوم آن غرقشــده و همــان کورســوی

امیــدی کــه بــرای نجــات  29خدمــه نفتکــش وجــود

داشــت ،بــه یــاس تبدیــل شــد و ایرانیهــا داغــدار شــدند.
در ایــن صفحــه ســعی کردیــم اخبــار نفتکــش ســانچی را

از روز حادثــه تــا لحظــه پایــان امیــد روایــت کنیــم.

چینیها پا پس کشیدند
ترس ازانفجاری دیگر
صبـح چهارشـنبه هـم باخبـری نگرانکننـده آغـاز شـد
چراکـه خبـر آمـد عصر سهشـنبه در یکی از مخـازن این
نفتکـش ،انفجـاری رخ داد که سـبب شعلهورترشـدن
آتـش شـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه آتـش در حـال
ً
مجـددا عملیات
فروکـش کـردن بـود که ناگهـان انفجار
اطفـای حریـق را بـا کندی مواجـه کرد .بر اسـاس اعالم
مسـووالن ،اگـر انفجـاری دیگـر رخ نمیداد ،تا سـه روز
آینـده امـکان اطفـای حریق وجود داشـت.

ورود نیروی دریایی ایران
از روز چهارشـنبه نیـروی دریایـی ایـران بـه ایـن
تالشهـای امـدادی ملحـق شـد.

شـامگاه چهارشـنبه رویتـرز خبـر داد کـه روز چهارشـنبه
درحالیکـه نفتکـش ایرانی برای چهارمیـن روز پس از
تصـادف خـود همچنـان در آتش میسـوخت ،به دنبال
وقـوع یـک انفجـار در عرشـه کشـتی ،تیمهـای نجـات
مجبـور به عقبنشـینی شـدند.

سـاعت نزدیـک  12بـود کـه خبـر آمـد دوسـوم کشـتی کامل ً
ا غرقشـده و فقـط
یکسـوم آن روی آب باقیمانده اسـت .شـعلههای آتش تمام کشـتی را فراگرفته
اسـت .بههیچعنـوان امـکان نزدیک شـدن یا ورود به کشـتی وجود نـدارد .احتمال
غرق شـدن کامل کشـتی بسـیار اسـت .دقایقـی بعـد سـازمان بنـادر و دریانوردی

در پیامـی تحـت عنـوان «خداحافـظ ای داغ بـر دل نشسـته؛  ۳۲فرشـته از دریا به
ً
رسـما غرق شـدن نفتکـش ایرانی دچـار حریق شـده در آبهای
ملکـوت رفتند»،

چیـن را اعلام کرد و نوشـت :سـازمان بنـادرو دریانـوردی این مصیبت بـزرگ را به
بازمانـدگان جامعـه دریایـی کشـور و هممیهنـان عزیز تسـلیت میگوید.

سـانچی از توقـف عملیـات اطفـای حریـق از سـوی
چینیها خبر داد و خبر داد که آتشـخوار ژاپنی پنجشـنبه
بـه دریای چین میرسـند .بدی شـرایط جـوی و انفجار
متوسـطی که روی عرشـه نفتکـش اتفاق افتـاد ،دلیل
توقـف عملیـات از سـوی چینیهـا اعالم شـد.

انفجاری دیگر

سوت پایان

محسـن بهرامـی ،سـخنگوی کمیتـه اضطـرار نفتکـش

سانچی وارد آبهای ژاپن شد

م انفجار
بازه

ی ورود
اری بـرا
ه امیـدو
وز جمعـ
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خـل نف 
دا
دریایـی
ه
بـ
س
ون امـور
م تجسـ
س ،معـا
تیـ
قشـنا
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مان بنـا
پایانی م
سـاز
مراحـل
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شـانگهای،
سـفانه یـ
ب هوقـت
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ناتمـام
انجـام ب
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در حـال
اطفـای
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جارهای
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ه
کـ
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شـت .از
می ،عمل
گذا
های سـ
شـت گاز
درپـی ،ن
ی

پ
خت کرد.
ش را سـ
آتـ

شـامگاه پنجشـنبه خبر رسـید که سـانچی بـر اثـر وزش بادهای
شـدید وارد منطقـه انحصاری-اقتصادی ژاپن شـده اسـت.

امید کم شد
سـاعت  11صبح یکشـنبه محمـد راسـتاد ،مدیرعامل
سـازمان بنـادر و دریانـوردی گفـت که متأسـفانه امید
بـرای نجـات باقـی خدمـه کشـتی سـانچی بسـیار
ضعیف و کمرنگ شـده چرا که آتش تمام کشـتی را
فراگرفتـه اسـت .به گفتـه او نیروهای امـداد و نجات
دریایی ارتش کشـورمان به محل سـانحه رسـیدهاند؛
امـا بـه دلیـل شـرایط آتشسـوزی ایـن نفتکـش،
امـکان نزدیـک شـدن بـه آن وجود نـدارد.

سـاع اتمان از آتش

هشـ
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شناسایی دو پیکر
جدید و جعبه سیاه

صبـح شـنبه باالخـره تیم تجسـس توانسـت
وارد نفتکـش سـانچی شـود .کیـان ارثـی،
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفتکـش ایـران
گفـت :نیروهـای امـداد و نجـات چیـن صبح
امـروز سـاعت  ۸و  ۳۵دقیقـه (بهوقـت
محلـی) ورود نیمسـاعته بـه کشـتی داشـتند
و در ایـن مـدت دو پیکـر جدید کشـف کردند.
بـه گفتـه او به علـت زیاد بودن گازهای سـمی
و نبـود اکسـیژن کافـی ،نیروهـای چینی فقط
نیـم سـاعت در نفتکـش حضـور یافتنـد و
خـارج شـدند .در این عملیات همچنین جعبه
سـیاه سـانچی هـم پیدا شـد.

تکاوران ارتش رسیدند
صبـح دیـروز خبـر آمـد که گـروه عملیـات تـکاوران
نیـروی دریایـی ارتـش جمهوری اسلامی ایـران به
آتشخـوار چینـی منتقـل شـدند تا از ایـن طریق به
نفتکـش سـانچی منتقل شـوند.

رییس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری عازم اروپا شد

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

رییس سازمان میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به منظور نشست با فعاالن
گردشگری و سرمایهگذاران اقتصادی به دوکشور هلند و اسپانیا سفرمی کند.

034-32117852

«نه» مجلس به کمیسیون ویژه میراث فرهنگی

برخی نمایندگان می گویند میراث فرهنگی جزو موضوعات مهم نیست

که کمیسیون ویژه داشته باشد
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بــه گفتــه سلحشــوری جــای خالــی
کمیســیون ویــژه میــراث فرهنگــی

باعــث شــده بارهــا فعــاالن ایــن حــوزه

از مغفــول مانــدن میــراث فرهنگــی در
علـی الریجانـی رییـس مجلس هم با وارد دانسـتن این

گزارش

تذکـر و بـا نظـر نماینـدگان ،طـرح مورد اشـاره را از دسـتور
کار خـارج کرد.ایـن در حالـی اسـت که بنابر گـزارش مرکز
پژوهشهـای مجلـس یکـی از محورهـای اصلـی برنامـه

امیـدواری بـه طرح تشـکیل کمیسـیون ویژه گردشـگری،

ششـم توسـعه کـه بـه تصویب همیـن نمایندگان رسـیده،

میـراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی روز گذشـته با تصمیم

میـراث فرهنگـی و گردشـگری بوده اسـت.

نماینـدگان بـه یاس تبدیل شـد.

ایـن درحالـی بـود کـه پروانـه سلحشـوری عضـو ناظـر

ایـده ایجـاد تشـکیل کمیسـیون میـراث فرهنگـی کـه بـه

مجلـس در شـورایعالی میـراث فرهنگـی در آذرمـاه

گفتـه رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانـی کرمان

سـال جـاری خبـر از تدویـن پیـش نویس طرح تشـکیل

از کرمـان شـکل گرفـت کـه نماینـدگان مجلـس بـه دلیل

کمیسـیون ویـژه میـراث فرهنگـی داده بود .وی اسـتفاده

آنچـه کـه مغایـرت با آییـن نامه مجلـس میخواندنـد ،رد

از همـهی تـوان کارشناسـی تخصصـی نماینـدگان ،مرکـز

شد .

پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی و صاحبنظـران

ایـن طـرح با هدف بررسـی دقیق تر مسـائل و مشـکالت

اقتصـادی ،گردشـگری ،صنایعدسـتی و تشـکلهای

حـوزه میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری و

تخصصـی میراث فرهنگی در راسـتای تحقق اهداف سـند

اسـتفاده از تـوان کارشناسـی و تخصصـی نماینـدگان و

چشـمانداز  ۲۰سـاله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق

بررسـی راهکارهـا و ارائـه پیشـنهادات اجرایـی در ایـن
خصـوص ارائـه شـده بـود امـا سـید علـی ادیانـی نماینده

میدانسـت.

مـردم قائـم شـهر ،سـواد کـوه و جویبار بـا ارائـه تذکر آئین

بـه گفتـه وی جای خالی کمیسـیون ویژه میـراث فرهنگی

نامـه ای ایـن طـر ح را مغایـر مـاده  ۴۴آییـن نامه داخلی

باعث شـده بارها فعاالن این حوزه از مغفول ماندن میراث

مجلـس توصیـف کرد.

فرهنگـی در اصلیتریـن نهـاد قانونگـذاری انتقـاد کننـد.

بـر اسـاس ایـن مـاده ،کمیسـیون هـای ویـژه تنهـا بـرای

همچنیـن مهـر امسـال در نشسـت روسـای تشـکلهای

موضوعـات مهم و اضطراری در کشـور تشـکیل می شـوند

گردشـگری بـا نمایندگان مجلـس ،عباس بیدگلـی ،مدیر

کـه از دید این نماینده و سـایر نمایندگان میراث فرهنگی

اجرایـی جامعـه هتلـداران ایـران از نماینـدگان درخواسـت

جـزو موضوعات مهم و اضطراری کشـور به شـمار نمیرود.

کـرد کـه هرچه سـریعتر بـه فکر تشـکیل کمیسـیون ویژه

اصلیتریــن نهــاد قانونگــذاری انتقــاد

مدیــر اجرایــی جامعــه هتلــداران ایــران از
نماینــدگان درخواســت کــرد کــه هرچــه

ســریعتر بــه فکــر تشــکیل کمیســیون ویــژه
میــراث فرهنگــی و گردشــگری بیفتنــد.
میـراث فرهنگـی و گردشـگری بیفتند.
اگرچـه طـرح تشـکیل ایـن کمیسـیون در مجلـس رای
نیـاورده و شـورای عالی میراث فرهنگی در کشـور وجود
دارد امـا پروانه سلحشـوری معقتد اسـت شـورایعالی
میـراث فرهنگـی تاکنـون نتوانسـته عملکـرد مناسـبی
داشـته باشـد .وی میگویـد کـه میـراث فرهنگـی برای
افـراد حاضـر در ایـن شـورا اهمیـت چندانی نـدارد؛ زیرا
در ایـن شـورا وزیـری نیسـت و معـاون رییـس جمهور
بـه عنـوان رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی در ایـن
شـورا شـرکت میکنـد و بنابرایـن نهادهایـی کـه بایـد
نماینـدهای در ایـن شـورا داشـته باشـند ،معمـوال ً نفـر
دومشـان را بـه ایـن شـورا میفرسـتند و این بـه معنی
نبـود اهمیـت کافـی بـرای میـراث فرهنگی اسـت.

 ۲۷اثر نقاشـی محمودخان ملکالشـعرا (صبا) که در کاخ گلسـتان نگهداری میشود
در فهرسـت میـراث منقول کشـورمان ثبت ملی شد.مسـعود نصرتـی مدیر مجموعه
میـراث جهانـی کاخ گلسـتان امـروز  ۲۴دی  ۹۶گفـت« :محمودخـان ملکالشـعرا
(صبا)  ۲۰۰سـال پیش در تهران متولد شـد و در سـن  ۸۰سـالگی درگذشـت ،پدرش
محمدحسـین خـان متخلـص بـه عندلیـب و پدربـزرگ او فتحعلـی خـان صبـای
کاشـانی ،شـاعر و ملکالشـعرای دربـار فتحعلـی شـاه قاجـار بـود».او افـزود« :صبا
از دوران کودکـی پیـش عمـوی خـود محمدقاسـم خـان ملقب به فـروغ به تحصیل

باستانشناســی

«نگارکنــد»

خوانــده میشــود دســت یافتنــد».
او ادامــه داد« :ایــن نقــوش
صخــرهای عمدتــا در محــدوده

مدیــرکل میراثفرهنگــی اصفهــان
نقــوش

باســتانی

صخــرهای در منطقــه مرکــزی

در

محــدوده

اصفهــان و در محــدوده شــهر میمــه

شاهینشــهر و میمــه بــا محوریــت

از توابــع شاهینشــهر و میمــه،

مســیرهای ارتباطــی اقتصــادی و

تیــم متشــکل از باستانشناســان

فرهنگــی متعلــق بــه پنــج هــزار

در پاییــز امســال بــرای بازدیــد

ســال قبــل خبــر داد .فریــدون

و شناســایی محــل عــازم شــهر

صخــرهای

 27اثر نقاشی ثبت ملی شد

نماینــدگان مجلــس ،عبــاس بیدگلــی،

بــر وجــود برخــی نقــوش باســتانی

در

ملکالشعرا

روســای تشــکلهای گردشــگری بــا

۵هزارساله در میمه

از

ثبت ملی نقاشیهای

کننــد .همچنیــن مهــر امســال در نشســت

کشف نقوش صخرهای

کشــف

www.payamema.ir
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عکس :پژوهشگاه میراث فرهنگی

هللایــاری مدیــرکل میراثفرهنگــی

میمــه شــدند و در بازدیــد از

ایــن اســتان افــزود« :بــا توجــه

محیــط ،بــه کشــف برخــی نقــوش

بــه ارائــه شــواهد و مدارکــی مبنــی

صخــرهای کــه در اصطــاح علــم

روســتای گردشــگری حس ـنرباط از
توابــع شــهر میمه اســت و جــدای از
آنهــا تیــم باستانشناســی ادارهکل
میراثفرهنگــی،

صنایعدســتی

و گردشــگری اصفهــان موفــق بــه
کشــف یــک تپــه باســتانی متعلــق
بــه عصــر ساســانی و همچنیــن
یــک محــدوده معــدن کاری در
همیــن منطقــه متعلــق بــه عصــر
ساســانی شــد».

پرداخـت و در نوجوانـی شـیفته هنر شـد و به یادگیری فنون ،اصول هنرهای سـنتی
و صنایـع ظریفـه پرداخـت .او از پـدر و پدربزرگ خود لقب ملکالشـعرایی را در دربار
محمدشـاه قاجـار بـه ارث بـرد و در پاییـن تمـام نقاشـیهایش بنـده درگاه محمـود
نوشـته شـده اسـت که امضای آثار نقاشـی صبا محسوب میشـود ».مدیر مجموعه
میراث جهانی کاخ گلسـتان افزود« :محمودخان گذشـته ازهنر نقاشـی در فن شـعر
نیـز اسـتاد بـوده و در فنـون پیکرتراشـی ،منبـتکاری ،خوشنویسـی و موسـیقی از
کمنظیـران عصـر خـود بهشـمار مـیرود ،از محمـود صبـا  ۲۷اثـر ارزشـمند شـامل
نقاشـیهای آبرنـگ ،رنـگ و روغـن ،قلمـدان ،ماکـت و کـوالژ تمبـر در کاخ گلسـتان
بجـای مانـده اسـت .بیشـتر تابلوهـای نقاشـی ایـن هنرمنـد از عمارتهـا ،فضاهای
بیرونی و درونی کاخهای سـلطنتی قاجار به تصویر کشـیده شـده است ».او تصریح
کـرد« :سـبک نقاشـی صبـا را میتـوان یکـی از شـاخصترین نمونههـا و نمادهـای
تجـدد در نقاشـی دوره قاجـار بهشـمار آورد کـه نـه اصـل و ریشـه را گم کـرده و نه در
اصـول هنـر مـدرن غرب غرق شـده اسـت ،همچنین در آثـارش ابتـکار و خلق وجوه
تـازه از ترکیـب سـنتهای هنـری ایران با اصول و قواعد نقاشـی اروپایـی را به خوبی
میتـوان مشـاهده کرد».

امکان حضور گردشگران در بلندترین قسمت ارگ بم  ۱۸۶اثر در فهرست آثار ملی منقول ثبت شد
 ۳۶اثر از محوطه ثبت جهانی شهر سوخته ثبت شده است

پس از  14سال این امکان برای گردشگران فراهم شده است
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری کرمــان

هیچکــدام از شهرســتانهای اســتان قابــل مقایســه نیســت ،افزود:

گفــت« :گردشــگران پــس از گذشــت  ۱۴ســال از زلزلــه بــم،

«خوشــبختانه شهرســتان بــم دارای زیرســاختهایی همچــون راه

آذربایجــان غربــی ،خوزســتان و فــارس ،مــوزه ملــی ایــران،

میتواننــد بــا حضــور در قســمت حاکمنشــین ،تمــام ارگ

آهــن ،فــرودگاه ،مجموعــه ارگ جدیــد و هتلهایــی بــا درجهبنــدی

مــوزه میرعمــاد مجموعــه فرهنگیتاریخــی ســعدآباد و کاخ

تاریخــی ایــن شــهر را مشــاهده کنند».محمــود وفایــی مدیــرکل

متفــاوت اســت کــه میتوانــد نیازهــای هــر گردشــگر را رفع کنــد ».او

گلســتان در فهرســت آثــار ملــی منقــول بــه ثبــت رســید.

موجــود در مــوزه خــط و کتابــت میرعمــاد و  ۲۷اثــر بــه

میراثفرهنگــی ایــن اســتان روز یکشــنبه  ۲۴دی  ۹۶در نشســت

گفــت« :بــا توجــه به ســابقه تمدنی ایــن شهرســتان و معروفیت آن

فرهــاد نظــری مدیــرکل ثبــت آثــار ،حفــظ و احیــای میــراث

مجموعــه تابلوهــای نقاشــی محمودخــان ملکالشــعرا (صبــا)

مشــترک بــا فرمانــدار شهرســتان بــم بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن

در ســایتها بینالمللــی و کمپانیهــای گردشــگری بایــد بازاریابــی

معنــوی و طبیعــی ســازمان میراثفرهنگــی امــروز یکشــنبه

نقــاش توانــا و خوشــنویس چیرهدســت دوره قاجــار در کاخ

شهرســتان در خصــوص راهانــدازی زیرســاختهای گردشــگری بــا

و تبلیغــات در اولویــت کار شهرســتان بــم ق ـرار گیــرد».

 ۲۴دی  ۹۶بــا اعــام ایــن خبــر گفــت« :از  ۱۸۶اثــر ثبتــی

گلســتان تعلــق دارد».

«تنگهکافری »زیستگاه

دوران نوسنگی
میراث

مدیـر

مرمت خانه امان هللا
خان ساسانی گیالن

طـرح

کاوشهـای

نجاتخشـی سـد سـیمره گفـت:
«کشـف سـاختارهای معمـاری

خبر

بههمپیوسـته و دیگر آثـار فاخر در
محوطـه تنگهکافـری طـی سـه فصـل کاوش نجاتبخشـی
نشـان داد کـه میتـوان ایـن محوطـه را یکـی از مهمتریـن
زیسـتگاههای اسـتقراری از دوران نوسـنگی تاکنـون
دانسـت ».لیلـی نیـاکان گفت« :سـومین فصـل کاوشهای
باستانشناسـی در تنگهکافـری بخشـی از حوضه آبگیر سـد
سـیمره در محوطههـای گورسـتان و اسـتقرار چـم پاپـی و
کوشـک رویـه در اسـتان ایلام را شـامل میشـود».

سرپرسـت معاونت میراث فرهنگی،
صنایـع دسـتی و گردشـگری گیالن
بیـان کرد :فـاز نخسـت مرمت خانه
امـان هللا خـان ساسـانی متعلـق به

دوران قاجار در شهرسـتان رضوانشـهر به اتمام رسیده و مابقی
طـرح مرمتـی با امضـا تفاهمنامه ای با مالـک در اولویت قرار
گرفتـه اسـت.ولی جهانـی بیـان کـرد :منـزل امـانهللا خـان
ساسـانی مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در روسـتای پونـل
شهرسـتان رضوانشهر واقع شـده و این اثر در تاریخ  11مهرماه
سـال  1383بـا شـماره  11139بعنـوان یکی از آثـار ملی ایران
به ثبت رسـیده اسـت.

ن و بلوچســتان،
 ۱۸۶اثــر مــوزهای از اســتانهای سیســتا 

جدیــد ۳۵ ،اثــر بــه ســفالهای نیشــابور مــوزه ملــی ایــران،
 ۲۰قطعــه خــط نســتعلیق اســتادان خوشنویســی میرعلــی
هــروی ،شــاهمحمود نیشــابوری ملقــب بــه زرینقلــم و...

پروژه رنگ آمیزی کاخ

سبز سعدآباد آغاز شد
مرمت

پروژه رنـگ آمیزی دیوارهای داخلی
کاخ سـبز در ادامـه طـرح فوریـت
مرمـت کاخ موزه های سـعدآباد آغاز
شـد .همـه دیوارها و سـطوح داخلی

کاخ سـبز کـه فاقـد گـچ بری ،لبشـور و سـایر هنرهـای تزیینی
هسـتند بـا نظـارت دفتر فنی سـعدآباد و با رعایـت اصول ایمنی
جهـت حفـظ پارکـت ها ،گچ بری ها و سـایر بخش هـای موزه،
رنـگ آمیـزی می شـوند .بدین منظـور پس از تعییـن کد رنگ
هـای بخش های مختلف توسـط دسـتگاهی به عنوان اسـکنر
رنـگ جهـت رنـگ آمیـزی کاخ بـا رنـگ هـای اصیـل آن ،رنگ
جوتـن جهـت رنگ آمیـزی کلیه سـطوح انتخـاب گردید.

«هگمتانه»میزبان

وزرای گردشگری آسیایی
گردشگری

میزبانــی «اجــاس وزرای
گردشــگری

کشــورهای

آســیایی» آزمونــی بــرای

همــدان اســت تــا بتوانــد از ایــن رهگــذر ضمــن
معرفــی جاذبههــای گردشــگری ،در مســیر جــذب
توریســت از چهارگوشــه جهــان گام بــردارد .عضــو
وابســته جمهــوری اســامی ایــران در ســازمان
جهانــی گردشــگری گفــت :بایــد از فرصــت برگــزاری
ایــن برنامــه اســتفاده و جاذبههــا و ظرفیتهــای
کشــور و اســتان همــدان را بــه دنیــا معرفــی کــرد.
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راه و مسکن مسابقه آشپزی برگزار کرد!

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس جشنواره آشپزی بانوان محالت برگزار کرد.
در حالیکه استان فارس به گفته بسیاری از مسئولین کشوری و استانی همچنان رتبه
اول تلفات جاده ای کشور را به خود اختصاص داده اداره کل راه و شهرسازی فارس
جشنواره آشپزی بانوان محالت را برگزار می کند.

034-32117852
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آمار اشتغال در استان سمنان

گزیده ها

قوانیـن ناکارآمـد توسـط نماینـدگان
مجلـس تاکیـد کـرد و گفـت :در فرصـت باقـی
مانـده بـرای رسـیدن بـه توسـعه متـوازن بایـد
انقالب اداری را در سمنان آغاز کنیم.
فرمانـدار مهدیشـهر از فعالیـت چهـار
سـمن و سـازمان مـردم نهـاد در ایـن
شهرسـتان خبـر داد و گفـت :افزایش مشـارکت
هـای اجتماعی جوانـان به عنوان بـازوان بخش
دولتی باید در دستور کار قرار گیرد.
اسـتاندار آذربایجانشـرقی از امضـای
توافـق نامـه هایـی بـا کشـورهای
اروپایـی بـرای دریافـت وام  ۶.۵میلیـارد ریالـی
خبر داد.
رییس کل دادگسـتری فـارس گفت:
دستگیر شـدگان اغتشاشات اخیر در
اسـتان فـارس از حقـوق کامل قضایـی برخوردار
هسـتند و در همـان ابتـدا بـا خانـواده های خود
ارتباط گرفتند.
رییـس سـازمان آتشنشـانی همدان
گفـت :شـهروندان همدانـی طـی ۲۴
ساعت گذشـته  ۳۷۳مرتبه با مرکز آتشنشانی

با واقعیت نمیخواند
خبر

مسـئوالن وزارت کشـور و استان سمنان در
روزهـای اخیـر بـه آمـار  ۷.۱درصـد از نـرخ
بیـکاری اسـتان اشـاره کردنـد حالآنکـه
واقعیـت در جامعـه بهخصـوص در شـرق
اسـتان ،چیـز دیگری اسـت.
واضح اسـت کـه آب و بیـکاری دو دغدغه
اصلـی مـردم اسـتان سـمنان محسـوب
میشـود ،اسـتانی کـه در سـالهای اخیـر
بـا معضل عمـده تغییر اقلیـم جغرافیایی
روبـرو شـده کـه درنتیجـه آن دو پدیـده
خشکسالی و سـرمازدگی بخش اعظمی
از فرصتهـای شـغلی آن را از بیـن بـرده
اسـت ایـن معضلات البتـه در کنـار عـدم
مدیریـت صحیـح باعـث شـدهاند تـا
بسـیاری روسـتاهای اسـتان بهخصـوص
در بخـش شـرق ،خالـی از سـکنه شـده و

خداحافظــیاش از مــردم اســتان ،آمــار بیــکاری

نکته

اسـتاندار سـمنان بـر ضـرورت اصلاح

گفــت اســتاندار ســابق ســمنان کــه در آئیــن

ً
دقیقــا از همیــن
۷.۱درصــد را عنــوان میکنــد
دو کلیــدواژه بهــره میبــرد یعنــی تعــداد

درنهایت شـاهد مهاجرت وسـیع به شهرها

بـرای ایـن حجم جـوان جویـای کار ،آماده

و دامـن زدن بـه آمـار بیـکاری باشـیم.

نیسـت و وقتـی آمار ایـن فارغالتحصیالن

اسـتان سـمنان بـا پدیدههـای اقتصـادی

بـا آمـار بیکارانـی کـه شغلهایشـان را بـه

جدیـد روبـرو اسـت کـه تـا سـالهای

دلیـل تغییـر اقلیـم ازدسـتدادهاند جمـع

نـه چنـدان دور حتـی مـردم نامشـان را

میشـود ایـن سـؤال پیـش میآیـد کـه

نیـز نشـنیده بودنـد ،پدیدههایـی ماننـد

چطور مسـئوالن اسـتان در مقولـه بیکاری
ً
بعضـا باورنکردنی
بـه ارقامـی تکرقمـی و

مهاجـرت ،کارتنخوابـی و مـوارد دیگـر که

اشـاره میکننـد؟

حاشیهنشـینی ،مشـاغل کاذب ،داللـی،
ریشـه بسـیاری از آنهـا بـه تغییـر اقلیـم
بازمیگـردد و وجـه مشترکشـان بیـکاری
اسـت.
از سـوی دیگـر سـمنان اسـتانی اسـت که
 ۲۳۰هزار دانشآموز و دانشـجو را در حالی
در خـود گنجانـده کـه تمـام جمعیتش به
۷۰۲هزار نفر نمیرسـد ایـن یعنی باالترین
سـرانه تحصیلـی در بیـن تمـام کشـور،
یـا بهعبارتدیگـر از هـر سـه نفـر در دیـار
قومـس ،یکـی در حـال تحصیل اسـت که
بـه نظر میرسـد زیرسـاختهای اشـتغال

بهخصوص محمدرضا خباز اسـتاندار سابق
این اسـتان تعریـف کنیم و نخسـتین آن

کـه مجری آن کارگـروه رفع موانع تولید در

اشـتغال  ۴۰نفـر امضـا میکـرد ،ایـن ۴۰

بهیـن یـاب اسـت؛ دو سـال پیـش بـود

هـر اسـتان بود و بـا اعطای تسـهیالت کم

نفـر در زمـره شـاغالن اسـتان محسـوب

کـه وزیـر کشـور بهعنـوان فرمانـده اقتصاد

دردسـر و کـم معطلـی به کمـک واحدهای

میشـدند! بـه همین راحتی آمار اشـتغال

مقاومتـی از تصویـب طرحی سـخن گفت

تولیـدی در بخشهـای کشـاورزی و

اسـتان سـمنان بـاال میرفـت.

دامـداری و صنعـت و معـدن میآمـد کـه
ً
بعـدا بخـش گردشـگری نیـز بـه آن
البتـه

تـازه تریـن اظهار نظـر اما درباره اشـتغال
را مدیـرکل کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی

اضافه شـد.

اسـتان سـمنان در روز بیسـت و سـوم

تاکنـون هشـت همایـش برگزارشـده کـه

دیمـاه  ۹۶صـورت داد ،وی اشـتغال

آخریـن آنهـا بـا هزینههـای قابـل توجـه

ایجادشـده در سـامانه رصـد تا پایـان آذر

در تهـران و بـا محوریت سـرمایهگذاری در

سـال جاری را هشـت هزار و  ۱۸۷شـغل

اسـتان سـمنان برگزار شـد که میتوانست

اعلام کـرد ،اسـماعیل غنیـان همچنیـن

زمینـه اشـتغال بیـش از  ۱۰هـزار نفـر را

تاکیـد کـرد  ۷۶درصـد تعهـد اشـتغال

فراهـم کنـد .امـا چـرا بـه تعریف ایـن دو

طـی سـال جـاری در اسـتان تحققیافته

پدیـده پرداختیم و ارتباطشـان با نرخ آمار

ا ست .

بیـکاری در اسـتان سـمنان چیسـت؟

وی همچنیـن معتقـد اسـت از ابتـدای

ماشینسـاز و صنایـع فلـزی با اشـاره
به عـدم ثبات قوانیـن اقتصادی گفـت :مقررات
و تعرفههـای گمرکـی مرتـب تغییـر میکنـد و
هیـچ صنعتگـری قـادر نیسـت بـرای  ۵سـال

آمارها ایراد دارند یا جامعه؟

آینده خود برنامهریزی کند.

مسـئول صبـر نمیکنند که این تسـهیالت

خوزسـتان از تشـییع پیکـر مطهـر

بـه واحدهـا پرداخـت شـود ،واحدهـا بـه

شـهدای گمنام دوران هشـت سال دفاع مقدس

تولیـد برسـند ،کارگـران به سـرکار بازگردند

در تیـپ  ۲۹۲ارتـش خبر داد و گفت :این برنامه

آنوقـت آنهـا را شـاغل حسـاب کنند اگر

همزمان با ایام فاطمیه دوم برگزار میشود.

مـرزی سـومار بـرای اسـکان موقـت آن ها خبر
داد.
نعمـت هللا نازپـرورده افـزود :در اثـر زلزلـه هـای
اخیـر کـه در بخـش مـرزی سـومار از توابع این
شهرسـتان رخ داد ،تعدادی از واحدهای اداری و
مسـکونی روسـتایی دچار خسـارت شد.

سـال تـا کنـون دو هـزار و ۳۵۵نفـر بـر

نکتـه اشـتباه ایـن اسـت کـه آقایـان

مسـوول امـور شـهدای گمنـام اسـتان

در بیـن اهالـی  9روسـتای زلزلـه زده بخـش

اســتان میکاهنــد!

بیـن سـخنان مسـئوالن اسـتان سـمنان

عضـو هیئت مدیـره کانـون کارآفرینان

معـاون سیاسـی و اجتماعی فرماندار

میافزاینــد یــا بهعبارتدیگــر از آمــار بیــکاران

امـا پیـش از آن بایـد دو کلیـدواژه را در

داد.

قصرشـیرین از توزیع  170تخته چادر

بــدو امضــای قــرارداد ســرمایهگذاری و یــا ارائــه

پاسـخ ایـن سـؤال بسـیار سـاده اسـت

برنج قاچاق در شهرسـتان مانه و سـملقان خبر

حسرت و افسوس میخوردیم.

اشــتغال اســتان محســوب میکنــد! یعنــی در

عوض میشوند

ن شـمالی از کشـف  ۱۵تـن
خراسـا 

سـالن بدنسـازی شـده از ایـن اتفـاق بد یمن

هــزار شــغل ایجــاد کننــد را نیــز بهعنــوان آمــار

وقتی سازوکارها

جانشـین فرماندهـی انتظامی اسـتان

مجموعـه فرهنگـی هنـری فرشـچیان تبدیل به

تفاهمنامههایــی کــه بــرای مثــال قــرار اســت ۱۰

۱۵هــزار نفــر را بــه آمــار شــاغالن اســتان

منجر به عملیات شده است.

کـه متوجـه شـدم یکـی از پالتوهـای

مثــال پنــج هــزار شــغل ایجــاد کننــد و تعــداد

تســهیالت بانکــی بــه بخــش تولیــد بهیکبــاره

تمـاس گرفتهانـد کـه از ایـن تعـداد  ۵تمـاس

کارگـردان تئاتر اصفهان گفت :هنگامی

وا مهایــی کــه پرداختشــده و قــرار اســت بــرای

بـه زبـان عامتـر بخواهیـم توضیـح دهیم

پیش از بهره برداری از طرح ها ،پیش بینی ها را به آمار اصلی اشتغال اضافه می شود.

طرحهای محرومیتزدایی آستان قدس
درخراسان شمالی اجرا میشود
شـمالی گفت :طرحهـای محرومیتزدایی آسـتان
قدس رضوی در  ۵دهسـتان خراسـان شمالی اجرا

صـورت گرفتـه و طرحهـای محرومیتزدایـی در 5

میشـود.محمد اکبرزاده با اشـاره فعالیتهای این

دهسـتان اسـتان انجام شده اسـت.وی افزود :اگر

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

کارهـای علمـی ،کمـک بـه دانشـجویان و دانـش

میتوانیم در کاهش مشـکالت مردم سـهم بزرگی

مسـوول نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

موقوفـات عامتـر شـود و در بخشهایـی همچون

شـود ٬موثرتر بوده و با گسـترش نذورات در استان٬

فعالیتهـای زیـادی در راسـتای محرومیتزدایـی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

وام تولیـدی را بـه یـک کارخانـه با ظرفیت

آمـوزان و درمـان افـراد نیازمند مورد اسـتفاده واقع

نمایندگی در اسـتان خراسـان شمالی ٬اظهار داشت:

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

یعنـی اسـتاندار سـابق سـمنان همینکـه

داشـته باشـیم.اکبرزاده ادامه داد :بنا داریم سـالی
یکبـار همایشـی بـرای اجـرا و عملیاتـی شـدن
فعالیتهای به سـرانجام رسـیده و تقدیر از فعاالن
خدمترسـانی بـه مردم را در اسـتان برگـزار کنیم.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

سـرکار گماشـته شـدهاند از ایـن تعـداد
۷۰درصـد مـرد و ۳۰درصد زن را تشـکیل
میدهنـد و همچنیـن از ایـن تعـداد
۳۸درصـد دارای مهـارت و ۶۲درصد فاقد
مهـارت هسـتند امـا بـا وجـود آمارهـای
غنیـان بایـد گفـت متاسـفانه هنـوز نمود
عینـی ایـن آمـار در سـطح خانوارهـای
اسـتان مشـخص نیسـت.

مسـوول نمایندگی آسـتان قدس رضوی در خراسـان
شـمالی تصریـح کرد :نیـاز به کسـانی داریم کـه برای

خدمت رسـانی به مـردم وقـت بگذارند و بـا ایدههای

نـو و جـوان ٬ظرفیتهـای بـزرگ و خوبـی را بـرای
اسـتان ایجـاد کنند.اکبـرزاده درپایـان خاطـرنشـان

کـرد :نـام حضـرت امـام رضـا (ع) زمینه پیشـرفت و

خدمت رسـانی و کمک به پیشـرفت اسـتان میشـود
و بـا تقویـت مسـاجد ایـن روند تسـریع خواهد شـد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی

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

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

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3قانون

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

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند

و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و

مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و

رسـمی برابر رای شـماره 96/08/08-139660319014005049هیـات اول موضوع

رسـمی برابـر رای شـماره 96/04/14-139660319014002216هیـات اول موضـوع

سـاختمان فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره -139660319014003588

سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره -139660319014003738

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

96/06/08هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

96/06/13هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض

مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت

متقاضـی آقـای محمد علـی علی توکلی فرزند علی بشـماره شناسـنامه1صادره

متقاضی آقای نصرت اله سـنجری بنسـتانی فرزندنعمت اله بشـماره شناسـنامه

ثبـت ملـک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم مرضیه

ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم نـدا کریمی

از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 185/15متـر مربـع

11صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه مشـنمل بر باغچه به مسـاحت

صادق فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 7334صادره از بم در ششدانگ

فرزنـد نبـی اله بشـماره شناسـنامه44صادره از جیرفت در ششـدانگ یک

پلاک 596فرعـی از  -581اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -فرعـی

389متـر مربـع پلاک  40فرعـی از -13اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک4

یـک بـاب خانه به مسـاحت 472/30متر مربع پلاک 175فرعی از-565

بـاب خانـه بـه مسـاحت 126متـر مربـع پلاک 590فرعـی از  -581اصلی

از -581اصلـی قطعـه دو واقع در اراضی حسـین آبـاد جیرفت بخش 45کرمان

فرعـی از -13اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی ناصرآبـاد انجیـر سـیاه جبالبارز

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -فرعـی از-565اصلـی قطعه دو

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -فرعـی از-581اصلـی قطعـه دو واقع در

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیم سـیدیان محـرز گردیده اسـت.لذا به

جیرفـت بخـش  34کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای ناصر حسـام عارفی

واقـع در اراضـی بهجـرد جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک

اراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش 45کرمـان خریداری از مالک رسـمی

منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در

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

رسـمی آقـای شـجاع آفتابـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع

آقـای کیومـرث منشـی زاده محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع

صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته

 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت

عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در صورتی

عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه  15روزآگهـی می شـود در صورتی که

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه

کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف

باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را

تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند  .بدیهی

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف مـدت یک ماه

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول

از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم

تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .

نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول

بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد  .م الـف 980:

مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .م الف  981:تاریخ انتشـار در

تاریخ انتشار در نوبت اول 96/۱۰/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/۱۱/09:

نوبـت اول 96/۱۰/25 :تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 96/۱۱/09:

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .م الف 974:
تاریخ انتشار نوبت اول 96/10/25:

تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/09:

جواد فاریابی رییس ثبت اسناد وامالک

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد  .م الـف 979:
تاریخ انتشار در نوبت اول 96/۱۰/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/۱۱/09:

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد و امالک

کاغذ اخبار

10003432117834

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت920 :

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سالمت هفت هزار شغل ایجاد کرده اند و دو
هزار میلیارد تومان محصول در سال تولید می کنند.

034-32117852

روحانی در جشنواره بین المللی فاریابی:

هرکسی که درخیابان حرف می زند

خس و خاشاک نیست
خبر

تهـران گفـت :حـال اگر گفته می شـود که فردی از سـمتی
بگذارید در یک دادگاه ثالث به این موضوع رسـیدگی شـود؛
ایـن چـه نـوع حرف زدنی اسـت که هرکسـی کـه درخیابان
حرف می زند یا خس و خاشـاک هسـتند یا گاو و گوسـاله
یـا آشـغال؟ چرا بـا توهین بی ادبانه با جامعـه خود برخورد
مـی کنیـد؟ مـردم حـرف دارنـد و بـرای همین بـه خیابان
آمدهانـد؛ برخـی حرفشـان بـه حـق اسـت و برخـی نیـز از
شـرایط سوءاسـتفاده کردنـد؛ در همه جـای دنیا نیز اینگونه
عـدهای پیـدا می شـوند که شیشـهها را می شـکنند و چند
مغـازه را غـارت می کنند.
حسـن روحانـی تصریـح کـرد :نباید همـه را به یـک چوب
برانیـم ،بلکـه بایـد بـه ویـژه در تریبونهـای مقـدس دقیق
حـرف بزنیـم؛ چراکـه ملت ما ملـت بزرگی هسـتند.

هـم ریختـن تعهـدات بینالمللـی و زیـر پا

گذاشـتن وفـای بـه عهـدو ایسـتادگی در برابـر

تمـام شـد و اگـر برخـی نیـز سوءاسـتفاده هایـی کردنـد
نیروهـای امنیتـی بـه خوبـی کار را اداره کردنـد و ماجـرا
تمـام شـد ،امـا از امـروز کار جامعه شناسـان ،روانشانسـان
اجتماعـی اسـاتید و فرهیختـگان حـوزه علوم انسـانی آغاز
شـده اسـت و آنهـا بایـد مسـائل را تحلیـل کننـد.
روحانـی بـا بیان اینکه اگـر خدایی نکـرده روزی ارزشهای
دینـی و ملیمـان نـزد جوانـان کمرنـگ شـود ،مسـووالن ،
فرهیختگان و دانشگاهیان مقصر هستند ،خاطرنشان کرد:
علوم انسـانی قطبنمای مسـائل اجتماعی در کشـور است
و بایـد بگذاریـم کـه ایـن قطـب نمـا بـه درسـتی کار کند تا
بـه آن نـگاه کـرده و از آن اسـتفاده کنیـم؛ بـا شـعار شـمال
و جنـوب ایـن قطبنمـا تغییـر نمیکنـد؛ بلکـه مـا باید به
جهـت آن نـگاه کنیم و با بهرهگیری از آن در مسـیر صحیح
حرکت نماییم .وی با اشـاره به سـابقه فیلترینگ در کشـور
ادامـه داد :چنانچـه کـه مـی خواهیـم فضای مجـازی برای
مـردم مفیـد باشـد نیز بایـد از طریـق علوم انسـانی در این
زمینـه اقداماتی انجام دهیم .باید ابتدا فرهنگ اسـتفاده از

محسـوب می شـود .وی با بیان اینکه در برجام

موفقیتهای بسـیاری کسـب کردهایم که هیچگاه

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت :کشـاورزان
مطمئـن باشـند دولـت گنـدم تولیـدی
آنـان را در هـر شـرایطی بـه طـور کامـل

خواهـد کـرد.وی گفـت :بخشـی از گنـدم

خریـداری خواهـد کرد.محمـود حجتـی

تولیـدی کشـاورزان در سـال آینـده از

بـا بیـان اینکـه مطالبـات گنـدم کاران تـا

طریـق بـورس خریـد و فـروش خواهـد

پایـان آبـان پرداخـت شـد افـزود :خرید

شـد و مـازاد آن را دولـت خریـداری می

افشاگری نجفی درباره

قراردادهایی که پولش

صرف انتخابات شد

اسلامی ایـران در برجـام بـه دنیـا گفـت که یک

معضـل منطقهای و حتـی بینالمللـی پای میز

مذاکـره قابـل حـل و فصـل اسـت.

آن را بـه جوانـان آمـوزش دهیم و بدانیم کـه با فیلتر کردن
کار درسـت نمی شـود.
روحانـی با اشـاره بـه تالش رژیم گذشـته بـرای جلوگیری
از اسـتفاده مـردم از رادیـو گفـت :در رژیـم قبـل روزی مـی
خواسـتند کسـی رادیـو گوش نکنـد به همین دلیـل به جز
تنها چند کانال رادیویی سـایر کانالها پارازیت داشـتند .در
ایـن وضعیـت آیـا رژیم گذشـته در پارازیت موفق بـود؟ در
کشـور نیـز روزی گفتیـم که ماهواره ممنوع اسـت امـا آیا با
گفتـن مـا امروز کسـی از آن اسـتفاده نمی کند؟ همچنین
روزی گفتیـم کـه فضای مجازی بد اسـت امـا آیا این فضا
اصالح شـد؟

شــهردار تهــران در جلســه امــروز شــورای شــهر بــا ارائــه گــزارش  ۱۰۰روزه
شــهرداری و بررســی عملکــرد شــهرداری قبلــی از قراردادهــای شــهرداری بــا
ناجــا کــه پولــش صــرف انتخابــات شــد ،افشــاگری کــرد.
محمدعلــی نجفــی در ارائــه گــزارش خــود بــا بیــان اینکــه متاســفانه در
بررســی پروندههــای شــهرداری بــه مــواردی از ســوء اســتفاده برخوردیــم
کــه بایــد از طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری شــود گفــت :اواخــر ســال
 ۹۵شــهرداری بــا یکــی از شــرکتهای نیــروی انتظامــی قــراردادی را در

را بهطور کامل میخرد

خواهـد داشـت امـا نظـام خریـد تغییـر

حاشیه در شهرداری تهران:

از بیـن نخواهـد رفـت ،اظهـار کـرد :جمهـوری

دولت گندم کشاورزان

تضمینـی گنـدم در سـال آینـده ادامـه

www.payamema.ir

عکس:ایسنا

اسـت و اگـر فـردا در لنـدن و نیویـورک نیـز تظاهرات شـود

هسـتم کـه حاکمیـت کاخ سـفید در بـه

بشـریت ،اخلاق و حقـوق یـک پیـروزی بـزرگ

کشـور توسـط نیروهـای امنیتـی گفـت :اگـر اعتراضـی بود

تحریک شـده یا دستوراتی داشـته یا اینکه جاسوس بوده،

روحانـی خاطـر نشـان کـرد :خوشـحال

توافـق هفـت کشـور ناموفـق بـود؛ ایـن بـرای

وی بـا اشـاره بـه اداره ماجـرای اعتراضـات اخیـر در سـطح

رییس جمهور با اشـاره به اظهارات اخیر امام جمعه موقت
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کند.حجتـی با اشـاره بـه شـیوع بیماری

بـا بیـان اینکـه صاحبـان مرغـداری های

آنفلوآنـزای فـوق حـاد در مراکـز پـرورش

تخمگـذار بـه واسـطه شـیوع بیمـاری

مـرغ هـای تخمگـذار افـزود :سـال

آنفلوآنـزای فـوق حـاد صدهـا میلیـارد

گذشـته  ۱۷میلیـون مـرغ تخمگـذار بـه

تومـان خسـارت دیـده اند افـزود :حدود

علـت ابتلا بـه این بیمـاری معدوم شـد

 ۵۰۰میلیـارد تومـان از محـل بیمـه بـه

و امسـال هـم تاکنـون همیـن میـزان به

صاحبـان ایـن مرغـداری هـا خسـارت

همیـن علـت معـدوم شـده اسـت.وی

پرداخـت شـده اسـت.وی با بیـان اینکه

گفـت :درصـدد هسـتیم تا با اسـتفاده از

سـهم اشـتغال در بخـش کشـاورزی

ظرفیـت هـای جدیـد در تولیـد در زمینه

در سـال  ۹۰و  ۹۵بـه صـورت ثابـت ۱۸

تولیـد تخـم مـرغ بـه تعـادل برسـیم

درصـد بـوده اسـت گفت :این آمار نشـان

و تـا آن زمـان بخشـی از نیـاز بـازار را از

دهنده ایجاد اشـتغال در این سـالها در

طریـق واردات تأمیـن مـی کنیم .حجتی

بخـش کشـاورزی اسـت.

خصــوص تدویــن شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد بــه مبلــغ یــک میلیــارد
تومــان بــه امضــاء رســانده اســت کــه شــاید ارزش واقعــی آن حتــی ۱۰
میلیــون تومــان هــم نبــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بررســیها نشــان داده کــه رقــم بدهــی ثبــت شــده
شــهرداری  ۲۹هــزار و  ۵۱۰میلیــارد تومــان بــوده اســت ،گفــت ۲۲ :هــزار و ۶۰۰
میلیــون تومــان نیــز رقــم بدهــی ثبــت نشــده شــهرداری اســت و پیــش بینی
کردیــم کــه حــدود  ۸۰۰۰میلیــارد تومــان نیــز بدهــی احتمالــی داریــم و بــر
همیــن اســاس بدهــی شــهرداری در حــوزه ثبــت شــده ،ثبــت نشــده و بدهــی
احتمالــی حــدود  ۵۲هــزار و  ۱۰۰میلیــارد تومــان اســت کــه ســه برابــر بودجــه
فعلــی شــهرداری اســت.
نجفــی در ادامــه تأکیــد کــرد :در ایــن گــزارش ســعی کردیــم قضــاوت نکنیــم و
قضــاوت را بــه عهــده همــه کســانی قــرار دهیــم کــه ارزیابــی میکننــد و بعــد
از مطالعــات دقیــق اســت کــه همــه در خواهیــم یافــت راه اداره شــهر بــا چــه
مشــکالت و دشــواری هایــی مواجــه اســت.

مجلس تغییر در ساختار توافق هستهای را نمیپذیرد هزار میلیارد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
رییـس مجلس شـورای اسلامی گفـت :مجلس بـه هیچ وجه

باعـث آبـرو و افتخـار اشـخاص مـی شـود ،امـا زیـاده خواهی

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق از اختصــاص هــزار میلیــارد

پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت بــه کســانی کــه بازخریــد

تغییر در سـاختار توافق هسـته ای را نمی پذیرد و تغییرات از

ایـن کشـور همـراه با سیاسـت کارچـاق کنـی تاجرمابانـه ،تاثیر

تومــان بــه صنــدوق هــای بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی و

مــی شــوند ۱۰۰ ،میلیــارد تومــان اختصــاص دهــد .ســخنگوی

سـخنی کـه رییـس جمهـور آمریکا اخیـرا گفته ،بـا تخریب کل

سـویی در مـراودات دیپلماتیـک گذاشـته اسـت.نماینده مردم

نیروهــای مســلح بــرای متناســب ســازی حقوق بازنشســتگان

کمیســیون تلفیــق گفــت :همچنیــن مصــوب شــد دولــت

توافـق برابـری مـی کنـد .در ابتدای جلسـه علنی روز یکشـنبه

قـم در مجلـس ادامـه داد :اقدامـات آمریکا صحنه دیپلماسـی

خبــر داد .در حاشــیه جلســه علنــی روز یکشــنبه مجلــس

بــرای افزایــش و متناســب ســازی حقــوق بازنشســتگان

مجلـس شـورای اسلامی علـی الریجانـی رییـس مجلس در

را بـا عـدم تعیـن زایدالوصفی مواجـه کرده اسـت .وی تصریح

شــورای اســامی علــی اصغــر یوســف نــژاد ســخنگوی

تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی و

نطـق پیـش از دسـتور ،بـا اشـاره به اقدامـات غیرقانونـی اخیر

کرد :مجلس شـورای اسلامی بـه هیچ وجه تغییر در سـاختار

کمیســیون تلفیــق در نشســت خبــری آخریــن مصوبــات ایــن

صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح بــا اولویــت کســانی

دولـت آمریـکا در تحریـم برخـی شـخصیت هـای حقوقـی و

توافـق هسـته ای را نمـی پذیـرد و تغییـرات از سـخنی کـه

کمیســیون را تشــریح کــرد.

کــه کمتــر از دو میلیــون تومــان در مــاه دریافــت مــی کننــد،

حقیقـی کشـورمان گفـت :اگرچه رفتـار ناهنجار ایـاالت متحده

رئیـس جمهـور آمریـکا اخیـرا گفتـه ،بـا تخریـب کل توافـق

وی گفــت :کمیســیون تلفیــق مقــرر کــرد دســتگاه هــای

حــدود هــزار میلیــارد تومــان اختصــاص دهنــد.

در ایـن زمینـه هـا به نحوی شـده اسـت کـه تحریم هـای آنان

برابـری مـی کند

اجرایــی بــرای بازخریــد آزاد کارکنــان رســمی و غیررســمی و

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

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

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای

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

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

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

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

ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره -139660319014005940

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

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای

96/08/08-139660319014005066هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت

96/09/19هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

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

96/08/10-139660319014005140هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت

شـماره 96/09/19-139660319014005964هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف

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

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی لـذا مالکیـت اداره اوقاف وامـور خیریه

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

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی

بالمعارض متقاضی خانم صدیقه امیری هنزائی فرزند حسن بشماره شناسنامه39صادره

جیرفـت در ششـدانگ سـاختمان مسـجد امیر المومنیـن (ع) به مسـاحت 13541متر

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای کیومرث سـرحدی پـور رودباری

حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سـکینه بلوچ

از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت  300متر

مربـع پلاک 11فرعـی از  -460اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -فرعـی از -460

فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه  9صـادره از جیرفت در ششـدانگ یـک باب خانه

اکبری فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه273صادره از جیرفت در ششـدانگ یک

مربـع پلاک 60فرعـی از  -582اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پلاک 3فرعی

اصلـی قطعه دوواقع در اراضی نور آباد اسـماعیلیه جیرفت بخـش 45کرمان خریداری از

بـه مسـاحت  148متـر مربـع پلاک 601فرعـی از  -581اصلی مفروز و مجزی شـده از

بـاب خانـه بـه مسـاحت 594متـر مربع پلاک 369فرعـی از  -556اصلـی مفروز و

از  -582اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی خالـق آباد جیرفت بخـش  45کرمان خریداری

مالـک رسـمی آقای عباس ابو سـعیدی محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم

پلاک -فرعـی از -581اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش

مجزی شـده از پالک -فرعی از -556اصلی قطعه  5واقع در اراضی سـنگ سـفید

از مالک رسـمی آقای محمد پارسـا محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به

 45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای کیومرث منشـی زاده محرز گردیده اسـت.

سـاردوئیه جیرفت بخش 34کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین میر

دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند

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

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی می شـود در

سـاردو محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله

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

آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف

صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند

 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت

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

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این

متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت

تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت

نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض

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

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت

،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت انقضای

ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .

صادر خواهدشـد  .م الف972:

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد.

بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات

م الف  971:تاریخ انتشار در نوبت اول 96/۱۰/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/۱۱/09:

سـند مالکیت صادر خواهدشـد .م الف  561 :تاریخ انتشـار در نوبت اول96/۱۰/25 :

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم  96/۱۱/09:جـواد فاریابـی -رییس ثبت اسـناد و امالک

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد  .م الف 562:
تاریخ انتشار نوبت اول  96/10/25:تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/09:
جواد فاریابی-رییس ثبت اسناد وامالک

تاریخ انتشار در نوبت اول 96/۱۰/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/۱۱/09:
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک
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تقابل دوباره کرمانیها با مالیات

خبر
پیشگامی کرمان در

برگزاری کنگره شهدا

بعـد از سـفر رییـس مالیـت کشـور بـه کرمـان در

با وجود انتقادهای فراوان به قرار گرفتن کرمان در ردیف استانهای

سـال گذشـته برای رسـیدگی بـه وضعیـت مالیاتی

با رشد مالیاتی باال ،این وضعیت امسال بار دیگر تکرار شد

اسـتان انتظـار میرفـت ،ایـن وضعیت بهبـود یابد

رشــد مالیــات در ســال  95بــرای

اســتان کرمــان ،بــازار کرمــان را به تعطیلی

درصــد مصــوب شــده اســت و اســتان

در برگــزاری کنگــره های بزرگداشــت شــهدا

کرمانیهــا  31درصــد مصــوب شــد و

میکشــاند ،اصنــاف و بازاریــان کرمــان

کرمــان جــزء هفــت اســتانی قـرار گرفتــه

و در حــوزه حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع

ســبب شــد کرمــان جــزو هفــت اســتانی

نســبت بــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه

که رشــد مصــوب مالیــات آن در ســال 96

مقــدس ،اســتان پیشــگام و بنیــان گــذار

قـرار گیــرد کــه رشــد مالیــات آن باالتــر از

رکــودی کــه در کشــور حاکــم اســت نگران

نســبت بــه ســال  ،95باالتــر از میانگیــن

بــوده اســت و ایــن اســتان همانگونــه کــه

میانگیــن کشــوری باشــد ،ایــن موضــوع

هســتند و در پــی اعتــراض شــدید از

کشــور اســت.

در دفــاع مقــدس لشــکر خــط شــکن 41

امســال بــار دیگــر تکـرار شــد و در بودجــه

افزایــش  31درصــدی ســهم مالیــات در

ثــارهللا را داشــته اســت در برگــزاری کنگــره

 97ســهم مالیاتــی کرمــان  2ه ـزار و 900

ســال  96از اســتان کرمــان ،مقــرر گردیــد

شــهدا نیــز پیشــتاز اســت .بــه گــزارش

میلیــارد تومــان عنــوان شــده اســت.

معــاون وزیــر و رییــس کل ســازمان امــور

ایســنا علیرضــا رزم حســینی در نخســتین

براســاس آمارهــا اســتان کرمــان بــه

مالیاتــی کشــور بــه کرمــان ســفر کننــد تــا

جلســه کنگــره بزرگداشــت  6500شــهید

جــز ســال  ،۸۶همــواره مــازاد وصولــی

از نزدیــک بــه مشــکل مالیاتــی اســتان

اســتان کرمــان گفــت :مــا نیازمنــد آن

مالیــات نســبت بــه میــزان مصــوب را

کرمــان رســیدگی شــود.

هســتیم کــه واقعیتهــای جنــگ را بــدون

داشــته و از ســال  ۸۵تاکنــون ،تحقــق

بعــد از ایــن اســت کــه ســیدکامل تقــوی

کــم و کاســت بــرای نســل حاضــر مطــرح

درآمدهــای مالیاتــی در اســتان کرمــان به

نـژاد رییــس ســازمان امور مالیاتی کشــور

کنیــم .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بایــد

طــور متوســط  ۱۱۳درصــد بــوده اســت،

در دی  95بــا حضــور در کرمــان میگویــد:

تاریــخ زنــده شــهدا را همــواره زنــده نگــه

اینهــا را زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان

رشــد مصــوب مالیــات ســال  96اســتان

داریــم و ایــن امــر موکــول بــه برگــزاری

میگویــد ،همچنیــن ســال گذشــته وی

کرمــان نســبت بــه ســال جــاری منطقــی

کنگــره هــا نیســت و بایــد در رفتــار خــود

بــا اشــاره بــه اینکــه در تذکــر کتبــی بــه

نیســت کــه بایــد ایــن مســئله در مجلس

همــواره نشــان دهیــم کــه شــهدا همیشــه

رییــس جمهــور و وزیراقتصــاد اعتــراض

شــورای اســامی پیگیــری و ایــن درآمــد

زنــده هســتند ،ادامــه داد :همــه مســئوالن

خــود را نســبت بــه افزایــش غیرعاقالنــه

تعدیــل شــود ،متوســط رشــد مصــوب

و مــردم ایــران مدیــون شــهدا هســتند و

ســهم مالیاتــی اســتان اعــام کــردم،

مالیــات کشــور  10درصــد اســت در حالــی

در قالــب برگــزاری کنگــره هــا بایــد راه و

میگوید:کاهــش نیافتــن درصــد مالیــات

کــه ایــن رقــم بــرای اســتان کرمــان 31

اســتاندار کرمــان گفــت کــه اســتان کرمــان

کمیسـیون صنعـت و معـدن اتاق بازرگانی اسـتان

اعلام میکنـد:

در حالـی کـه ایـن اسـتان تـوان پرداخـت آن را
نـدارد ،سـال گذشـته سـهم مالیاتی اسـتان کرمان

بعــد از ســفر رییــس مالیــات کشــور بــه

 2هـزار و  600میلیـارد تومـان بسـته شـده بـود که

کرمــان در ســال گذشــته بـرای رســیدگی

نسـبت بـه آن اعتـراض داشـتیم کـه واحدهـای

بــه وضعیــت مالیاتــی اســتان انتظــار

اسـتان بیشـتر از  2هـزار و  200میلیـارد تومـان

میرفــت ،ایــن وضعیــت بهبــود یابــد امــا

تـوان پرداخـت ندارنـد .

چنــدی پیــش در نشســت کمیســیون
صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی عبــاس
جبالبــارزی رییــس کمیســیون صنعــت
و معــدن اتــاق بازرگانــی اســتان اعــام
میکنــد :در بودجــه  97ســهم مالیاتــی
کرمــان  2هــزار و  900میلیــارد تومــان
عنــوان شــده در حالــی کــه ایــن اســتان
تــوان پرداخــت آن را نــدارد ،ســال گذشــته
ســهم مالیاتــی اســتان کرمــان  2هــزار

در بودجـه  97سـهم مالیاتـی

کرمـان  2هـزار و  900میلیـارد تومـان عنوان شـده

استان دربودجه 97

و  600میلیــارد تومــان بســته شــده بــود

آنهــا نیســت و عمــا هزینههــای آنهــا

کــه نســبت بــه آن اعتـراض داشــتیم کــه

دچــار تاخیــر شــده اســت.

واحدهــای اســتان بیشــتر از  2هـزار و 200
میلیــارد تومــان تــوان پرداخــت ندارنــد و
بخشــی از آن کــم شــد ،اگــر ایــن میـزان
افزایــش مالیــات مربــوط بــه مودیانــی
اســت کــه تاکنــون فـرار مالیاتی داشــتند،
مــا هــم معتقد بــه دریافــت آن هســتیم،
امــا اگــر قــرار باشــد فشــار بــه بخــش

کرمــان خاطرنشــان کــرد :اســتان کرمــان

خصوصــی و واحدهــای تولیــدی کنونــی

در برگــزاری کنگــره هــای بزرگداشــت

بیایــد ،اصــا درســت نیســت.

شــهدا و در حــوزه حفــظ آثــار و ارزش

رییــس کمیســیون صنعــت و معــدن

هــای دفــاع مقــدس ،اســتان پیشــگام و

اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان بــه

بنیــان گــذار بــوده اســت و ایــن اســتان

بخشــنامه مصــوب ســال  94در مــورد

همانگونــه کــه در دفــاع مقــدس لشــکر

مالیــات بنگاههــای اقتصــادی کوچــک

خــط شــکن  41ثــارهللا را داشــته اســت

و متوســط اشــاره میکنــد و اظهــار

در برگــزاری کنگــره شــهدا نیــز پیشــتاز

مــیدارد :براســاس ایــن مصوبــه قــرار

اســت .رزم حســینی گفــت :شــکل گیــری

بــود کــه مالیــات بنگاههــای کوچــک

جمهــوری اســامی ایــران بــا مبــارزات

و متوســط براســاس اظهارنامــه آنهــا

مــردم و ســپس بــا هزینــه هایــی کــه

تعییــن شــود کــه عمــا اجرایــی نشــد،

مــردم بــر دوش گرفتنــد ،انجــام شــد

بــرای امســال هــم پیگیــر اجــرای ایــن

و یکــی از مقاطــع سلحشــوری ملــت

بخشــنامه بودیــم ،امــا اقــدام عملــی

ایــران ،دوران دفــاع مقــدس اســت کــه

در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت،

بایــد بــه بهتریــن شــکل ایــن دوران را
در دوران دفــاع مقــدس بــه تمامیــت

معـدن اتـاق بازرگانـی عبـاس جبالبـارزی رئیس

افزایش مجدد سهم مالیاتی

رســم شــهدا را مطــرح کنیــم .اســتاندار

معرفــی کنیــم .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه

امـا چنـدی پیـش در نشسـت کمیسـیون صنعت و

امسال نیز کرمان جزو استانهایی با رشد مالیاتی باالتر از میانگین کشوری قرار گرفت

بســیاری از بنگاههــای اســتان کرمــان
تــوان تولیــد دارنــد ،امــا تقاضایــی ب ـرای

ارضــی و اقتــدار جمهــوری اســامی دســت
یافتیــم و موفــق بــه تقویــت نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی شــدیم،
افــزود :مــا بایــد از شــهدایی کــه جــان
و هســتی خــود را در راه کشــور داده انــد،
تقدیــر کنیــم و ایــن امــر یــک وظیفــه
ملــی اســت .اســتاندار کرمــان اظهــار
کــرد :بایــد اطــاع رســانی دقیــق انجــام
دهیــم تــا همــگان بداننــد در تاریــخ ایــن
کشــور چــه گذشــت و واقعیتهــای ایــن
دوران را بایــد بــرای مــردم و نســل جــوان
مطــرح کنیــم.

خشک شدن باغات کرمان پدیده

ریزگردها را در پیدارد
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان در

شــمال ایــن اســتان اقــدام کنــد.

مجلــس شــورای اســامی گفــت :خشــک شــدن

آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد حســین امیــری

ی دارد و
باغــات کرمــان پدیــده ریزگردهــا را در پــ 

گفــت :در نشســتی کــه بــا مســئوالن محیــط

محیــط زیســت بایــد ب ـرای حفــظ باغــات پســته

زیســت کشــور داشــتیم درخواســت ورود محیــط

رشد بازسازی شبکه فرسوده
آبرسانی کرمان
آبفا

بازســازی شــبکه فرســوده آبرســانی شهرســتان
کرمــان در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه
ســال قبــل  ،بیــش از  50درصــد رشــد یافــت.

غالمرضــا زیــن الدینــی مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان
کرمــان گفــت :یکــی از اقداماتــی کــه توســط آبفــا کرمــان بــه منظــور
جلوگیــری از هدررفــت آب و کاهــش اتفاقــات شــبکه،انجام مــی
شــود بازســازی شــبکه فرســوده آبرســانی اســت.
وی افــزود :در همیــن راســتا طــی هشــت مــاه نخســت ســال جــاری
 22538متــر شــبکه آبرســانی در شــهر کرمــان بازســازی شــد کــه
ایــن میــزان در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل کــه
 14957متــر اســت  51درصــد رشــد یافتــه اســت ،همچنیــن طــی
ایــن مــدت  20616متــر شــبکه آبرســانی در ســطح شهرســتان
توســعه یافتــه اســت.

این عملکرد به صالح

استان نیست

محمــد مهــدی زاهــدی نماینــده مــردم

کرمــان و راور در جلســه شــورای اداری
اســتان از عملکــرد اداره کل امــور مالیاتــی
کرمــان در گرفتــن مالیــات از مــردم بــه
تنــدی انتقــاد میکنــد و میگویــد:
گاهــی اوقــات بــا مدیرانــی مواجــه
میشــویم کــه تعامــل خوبــی بــا مــردم
ندارنــد .امــور مالیاتــی کرمــان جــز
مــردمآزاری کار دیگــری نداشــته و فشــار
زیــادی بــر روی اصنــاف و پیمانــکاران
کرمــان مــیآورد.
آنطــور کــه تســنیم نوشــته ،او بــا اشــاره
بــه اینکــه عملکــرد امــور مالیاتــی کرمــان
نارضایتیهــای زیــادی ایجــاد کــرده
اســت گفتــه ایــن نحــوه عملکــرد بــه
صــاح کشــور و اســتان نیســت کــه بــا
فشــردن گلــوی مــردم ،مالیــات گرفــت.
زاهــدی همچنیــن هشــدار میدهــد کــه
از تهــران پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم
و اجــازه نمیدهیــم ایــن اقدامــات در
اســتان ادامــه داده شــود.

زیســت بـرای حفــظ باغات پســته شــمال اســتان

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان گفـت :با

باغــات پســته نــه تنهــا منابــع درآمــدی مــردم از

مـردم ازبیـن مـیرود بلکه خشـک شـدن بزرگترین

کرمــان مطــرح شــد زیــرا بــا خشــک شــدن
بیــن مــیرود بلکــه خشــک شــدن بزرگتریــن
جنــگل مصنوعــی دنیــا در شــمال اســتان کرمــان
ی شــود ،همچنیــن در
موجــب بــروز ریزگردهــا م ـ 
ایــن نشســت موضــوع آب شــیرین کــن هــا بـرای
باغــات ،انتقــال درون حــوزه آب و بحــث انتقــال
حــوزه بــه حــوزه آب مــورد بررســی قــرار گرفــت.

رسیدگی به  682تخلف
حملونقل جادهای

خشـک شـدن باغات پسـته نـه تنهـا منابـع درآمدی
جنـگل مصنوعـی دنیـا در شـمال اسـتان کرمـان

ی شـود .حـدود  25درصد
موجـب بـروز ریزگردهـا م 

باغات کشـوردراسـتان کرمان قـراردارد و محصوالتی
نظیـرپسـته ،خرمـا و مرکبـات ازاین باغ ها برداشـت

می شـود.

ساخت و نصب انواع

تابلوهای شناسایی در سطح شهر
مدیــر واحــد خدمات

کابــل کشــی و غــاف گــذاری و همچنیــن تجهیز

وتاسیسات

تابلــوی بــرق میــدان بــا تهیــه و نصــب قطعــات

شــهرداری از ساخت

و حمــل ،نصــب و جمــع آوری مجــدد المــان

حمــل و نقــل باربــری و مســافربری

و نصــب انــواع

کیــف و کتــاب و مــداد بــه مناســبت آغــاز ســال

جــاد های و راننــدگان نــاوگان عمومــی بخــش حملونقــل اســتان

تابلوهــای شناســایی (کوچــهای ،خیابانهــا و

تحصیلــی ،تجهیــز تابلــوی بــرق میــدان شــهدا با

دركمیســیو نهای اســتانی مــاده 11و مــاده 12مــورد رســیدگی قــرار

 )...در ســطح مناطــق چهارگانــه طــی ســه مــاه

تهیــه و نصــب قطعــات و داربســت بنــدی اطراف

راهداری

طــی نــه ماهــه ســالجاری تعــداد682
پرونــده تخلــف شــركتها و موسســات

شهرداری

گرفــت ،مدیــر كل راهــداری و حملونقــل جــاد های اســتان كرمــان

گذشــته خبــر داد.

میــدان شــهدا بـرای انجــام کارهــای ســاختمانی

اســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :در ایــن راســتا تعــداد 346

اکبــر خراســانی گفــت :طــی مــدت زمــان مذکــور

بــه مت ـراژ  80متــر مربــع صــورت گرفتــه اســت.

پرونــده تخلــف دركمیســیون اســتانی مــاده 11درخصــوص تخلفــات

اقدامــات متعــددی از جملــه رنــگ آمیــزی پایــه

وی افــزود :داربســت بنــدی اط ـراف پــارک پــدر

راننــدگان وســایل نقلیــه عمومــی بخــش حملونقــل كاال و مســافر

تابلــوی گــردان میــدان آزادی بــه میــزان 20

جهــت انجــام کارهــای ســاختمانی بــه متـراژ 120

شــامل :اتوبــوس ،مینــی بــوس  ،ســواری كرایــه بیــن شــهری و

متــر مربــع ،جمــع آوری ،حمــل ،نصــب و رنــگ

متــر مربــع ،ادامــه کار احــداث ســقف شــیروانی

انــواع كامیــون و تریلــی و .....مــورد رســیدگی قــرار گرفــت كــه آرا

آمیــزی ســتون پــل هوایــی از میــدان آزادی

و آالچیــق در فــاز دوم پــارک پــدر بــه مت ـراژ 88

مربوطــه عمدتــا لغــوکارت هوشــمند راننــدگان بــوده اســت.

بــه خیابــان حافظــان قــرآن ،تجهیــز روشــنایی

متــر مربــع از دیگــر اقدامــات انجــام شــده طــی

میــدان آزادی بــا تهیــه و نصــب پروژکتــور و

ســه مــاه گذشــته اســت.
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رییــس مرکــز روابــط
عمومــی وزارت صنعــت,

معــدن و تجــارت گفــت :بایــد
بیــن خانوادههــای کارکنــان

تجارت اســتان کرمــان در ســالن کنفرانس

مديريــت از ابتــدای ســال  96تــا کنــون

خواهــد كــرد .در كنــار فصلنامــه پژوهشــگر

ســایت مجتمــع معدنــی و صنعتی گلگهر

پرداخــت .وی در بخشــی از ســخنان خــود

ویــژه چــاپ مقــاالت تخصصــی در حــوزه

و بــا حضــور دکتــر خلفــی مشــاور وزیــر و

بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات انجام شــده

معــدن نيــز در حــال چــاپ و توزيــع

رییــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع

توســط روابــط عمومــی گلگهر گفــت :طی

اســت و ايــن نشــریات تخصصــی و

رســانی وزارت صنعــت ,معــدن و تجــارت

چنــد ســال گذشــته تالشهــای خوبــی

داخلــی بــه صــورت ماهانــه و فصلــی،

و جمعــی از مدیــران روابــط عمومــی

در جهــت فعــال نمــودن روابــط عمومــی

اخبــار و وقایــع داخلــی مجموعــه را اطــاع

شــرکتهای بــزرگ اســتان و منطقــه گل

شــرکتهای تابعــه و زیــر مجموعــه

رســانی خواهنــد كــرد ،همچنیــن پایــگاه

گهــر بــه ميزبانــی روابــط عمومــی و امــور

گلگهــر و إيجــاد يــك شــورای قــوی روابط

اطــاع رســانی گهرپــرس امــروز بــا حضــور

بینالملــل مجموعــه گلگهــر برگ ـزار شــد.

عمومــی در منطقــه گلگهــر انجــام شــده و

دکتــر خلفــی رســما فعالیــت خــود را آغــاز

مهنــدس مرتضــوی مديــر حــوزه

بــا تاكيــد مهنــدس تقــی زاده بــر لــزوم

خواهــد کــرد تــا بتوانیــم بیــش از پیــش

مديرعامــل گلگهــر در ایــن نشســت گفت:

ايجــاد ايــن ســازوكار ،در حــال حاضر اكثر

فعالیتهــای انجــام شــده در مجموعــه

روابــط عمومــی گلگهــر فعالیتهــای

شــرکتهای بــزرگ ایــن منطقــه صنعتی،

گلگهــر را بــه موقــع و آنــی اطــاع رســانی

تخصصــی بســیار خوبــی را طــی

دارای روابــط عمومــی فعــال هســتند و

نماییــم.

ســالهای گذشــته انجــام داده اســت.

مابقــی شــرکتها تــا پایــان ســال در ایــن

وی از تعامــل دو ســویه روابــط عمومی گل

برگ ـزاری دورههــای آموزشــی ,بازدیدهــای

خصــوص اقــدام خواهنــد کــرد.

گهــر بــا ســایر روابــط عمومــی ها خبــر داد

منظــم و اطــاع رســانیهای آنــی و فــوری

مهنــدس حلوایــی پــور بــا اشــاره بــه ایــن

و گفــت :مجموعــه شــورای اطــاع رســانی

در كنــار حجــم عظيمــی از فعاليتهــای

کــه در حــوزه اطــاع رســانی اقدامــات

گل گهــر میخواهــد بــه ســمتی بــرود

فرهنگــی اجتماعــی گوش ـهای از زحمــات

بســیار خوبــی در روابــط عمومــی شــرکت

کــه مجموعــه گل گهــر هیــچ ســوالی را

ایــن مديريــت اســت کــه جــای تقدیــر

گل گهــر انجــام شــده اســت ،گفــت :در

در ذهــن مخاطبــان و همــكاران بــدون

و تشــکر دارد.

ایــن راســتا مجــوز یــک ماهنامــه داخلــی

پاســخ نگــذارد و پــل ارتباطــی بـرای ارتباط

مهنــدس ابــوذر حلوایــی پــور ،مدیــر روابط

بــه اســم گلگهــر اخــذ شــده و در حــال

بیــن ایــن مجموعــه بــا كاركنــان  ،ســاير

عمومــی و امــور بین الملل شــرکت گل گهر

چــاپ اســت .همچنیــن فصلنامــهای

شــهروندان و مخاطبيــن برقــرار نمایــد.

در ادامــه ايــن نشســت بــه ارایــه گزارشــی

تخصصــی در حــوزه ســنگآهن و فــوالد

مدیــر روابــط عمومــی گلگهر خاطر نشــان

کــرد .از حضــور ائمــه جمعــه و

علمــا اســتفاده کــرد و راههــای
مختلفــی را بــرای انعــکاس

فعالیتهــای انجــام شــده در

ایــن مجموعــه مدنظــر قـرار داد.
کــرد :بازدیــد از مجموعــه گلگهــر از دیگــر
اقدامــات روابــط عمومــی ایــن مجموعــه
اســت و روزانــه تعــداد قابــل توجهــی
از اقشــار مختلــف مــردم از معــادن و
كارخانجــات مجموعــه بازدیــد میکننــد.
رییــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع
رســانی وزارت صنعــت ,معــدن و تجــارت،
بــا تقديــر از اقدامــات خــوب انجــام
شــده ،تعامــل روابــط عمومــی گلگهــر
بــا رســانهها را بســيار خــوب عنــوان
کــرد و گفــت :در حــوزه ارتباطــات بایــد
بدانیــم چــه تصویــری از مجموعــه خــود
میخواهیــم ارائــه دهیــم .در ایــن حــوزه
نــگاه کارمنــدی و اداری کارامــد نیســت

فعالیــت روابــط عمومــی را مهــم دانســت
و گفــت :مــا بایســتی صــدای رســانهها را
بشــنویم و ببینیــم چــه میگوینــد .ایــن
امــر تاثیــر بســیاری در رونــد عملکــرد
مــا میگــذارد .نــگاه روابــط عمومــی
بایــد بــه ســمت مــردم باشــد .مــا
بایــد ببینیــم مرکــز ثقــل افــکار جامعــه
کجاســت؟ و ایــن هــدف مشــترک تمــام
روابــط عمومــی هاســت.
عکس روابط عمومی گل گهر

گفتنــی اســت در ادامــه جلســه از
ســایت گهرپــرس رونمایــی شــد .ایــن
ســایت بــا رویکــرد خبــری و اطــاع
رســانی اقدامــات منطقــه گل گهــر
فعالیــت خــود را رســما آغــاز کــرد.

شرکت ملی گاز ایران

شركت گاز استان كرمان
(سهامی خاص)

آگهــی جهــت اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا (در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7و چهارشــنبه هــا

 ) 15-7و دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــع در بلــوار  22بهمــن – حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار
راه شــعبانیه مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را نیــز از پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir

دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نیــاز را تهیــه  ،تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14روز تقویمــی
پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی  /هیئــت انتخــاب مشــاور (
اتــاق  ) 109تســلیم نماینــد .بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گـران توســط

کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد (.نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن
اطالعــات بیشــتر بــه ســایت  www.nigc-kerman.irو پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir
مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.
ردیف

کد فراخوان

1

3/147/887

تعداد

موضوع

مرحله

مدت زمان
اجرا (روز)

مبلغ

تضمین(ریال)

شــبکه و تاسیســات
امــداد

رســانی

در

فریــد دهقــان در گفتگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه توســعه معــادن کوچــک و
متوســط یکــی از وظایــف اصلــی صنــدوق بیمــه ســرمایهگذاری فعالیتهــای
معدنــی اســت ،اظهــار کــرد :ایــن صنــدوق جــزو معــدود ارگانهــای حاکمیتــی
اســت کــه بــه صــورت مســتقیم ملــزم بــه حمایــت از بخــش خصوصــی شــده
اســت و از ایــن بابــت میتــوان گفــت کــه نقــش بســیار مهمــی در موضــوع
توســعه معــدن ،بــه خصــوص معــادن کوچــک و متوســط دارد.
دهقــان همچنیــن بــا اشــاره بــه ابعــاد گســترده بخــش معــدن گفــت :ارقامــی
کــه بــرای موضــوع حمایــت از معــادن مطــرح میشــود ،بایــد متناســب باشــد
و حــاال بایــد دیــد کــه حتــی بــا افزایــش  ۱۰۰میلیــارد تومانــی ســرمایه ایــن
صنــدوق آیــا میتــوان اهــداف مشــخص شــده در ایــن زمینــه را محقــق
کــرد یــا نــه.
وی در ایــن بــاره افــزود :در ایــن حــوزه کمبــود وجــود دارد کــه بایــد بــا یافتــن
راهکارهــای شــدنی بررســی شــود کــه بــه چــه صــورت میتــوان تامیــن مالــی
را از طــرق مختلــف انجــام داد ،چراکــه اعتقــاد داریــم بایــد بحــث تامیــن
مالــی بــه گون ـهای باشــد کــه کمتریــن وابســتگی بــه منابــع عمومــی دولــت
بــه وجــود آیــد .کاهــش بروکراســی اداری بــرای صــدور ضمانــت نامههــا بــه
معــادن از جملــه برنامههایــی اســت کــه بــرای ایــن صنــدوق در نظــر گرفتــه
شــده و بایــد گفــت بــا وجــود اقداماتــی کــه در خصــوص اســتقرار میزهــای
صنــدوق بیمــه در دفاتــر اســتانی ســازمان نظــام مهندســی معــادن اعتقــاد
داریــم کــه بایــد بــا ایجــاد یــک بیــس مشــترک کلیــه مراجعــه بــه مراکــز
و صنــدوق را جهــت دریافــت ضمانتنامههــای تســهیالت کاهــش دهیــم.

شماره /56ب 96-10/م (نوبت دوم)

واجــد شـرایط واگــذر نماید.لــذا از کلیــه شــرکت هــای خدماتــی کــه دارای گواهــی صالحیــت معتبر

در رشــته خدماتــی مربوطــه و مجــوز از اداره کار و رفــاه و امــور اجتماعــی مــی باشــند دعــوت مــی
شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری  96.10.28بــه مدیریــت دفتــر

قراردادهــای شــرکت مراجعــه نمایند.مشــخصات ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و

فاضــاب بــه آدرس  www.abfakerman.irموجــود مــی باشــد.
ردیف

شرح کار
قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات جاری و

1

معوقه و اپراتوری و سایر خدمات مشترکین

مبلغ برآورد(ریال)

قرائت کنتور ،توزیع قبوض،وصول مطالبات جاری و
2

معوقه واپراتوری و سایرخدمات مشترکین بردسیر

مبلغ ضمانت
شرکت در مناقصه

23.132.709.356

1.156.700.000

ریال

ریال

کرمان(همراه باارزیابی)

تعمیــرات و نگهــداری
گازرســانی و خدمــات

رقــم بــه  ۱۵۰۰میلیــارد تومــان برســد.

آگهی مناقصه

نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه) متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب

نوبت

ی رغــم افزایــش  ۱۰۰میلیــارد تومانــی ســرمایه ایــن صنــدوق ،بایــد ایــن
علـ 

را بــه صــورت جداگانــه از محــل اعتبــارات داخلــی بــا برگ ـزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران

داوطلبــان واجــد ش ـرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت

تعداد

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه ســرمایهگذاری فعالیتهــای معدنــی گفــت:

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات مشــروحه بــه شــرح جــدول زیــر

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شرایط ذیل برگزار نماید.

شماره مجوز

معدنی باید  ۱۵برابر شود

مختلــف جامعــه پیونــد ایجــاد

بلکــه نــگاه مــا بایــد مردمــی باشــد.

(( )96-44نوبت اول)

سرمایه صندوق سرمایهگذاری

و مجموعــه گل گهــر و اقشــار

دکتــر خلفــی تاثیــر رســانهها بــر

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی

www.payamema.ir

عکس تسنیم

نشســت اطــاع رســانی صنعــت ,معــدن و

از فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن

از دهــه فجــر امســال چــاپ خــود را آغــاز

7

صمت

3.968.984.703

و بافت و توابع

ریال

 198.500.000ریال

آخرین مهلت تســلیم پیشنهاد قیمت :ساعت  14مورخ 96.11.8
یک

دو

1396.4834

365روز

شهرســتان های زرنــد ،راور
کوهبنــان و نواحــی تابعــه

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

1/262/000/000

تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب ردیف  1و الف و ب و ج ردیف  2ســاعت  9:30مورخ 96.11.9
تاریخ افتتاح پاکت ج ردیف ( 1شــهر کرمان) بعد از ارزیابی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

8

پیام دیروز

www.payamema.ir

اصفهان

بوشهر

کرمانشاه

مشهد

روزنامه «اصفهان زیبا»

آرام میوه به استقبال نوروز می رود.

روزنامه «بامداد»

از زبان رییس سابق

اتاق بازرگانی بوشهر نوشت :با باندبازی مرا
مجبور به استعفا کردند.

روزنامه «باختر»

به ماجرای قتل عام

 4زن در باغ فردوس پرداخت.

روزنامه «شهرآرا»

جدید در  6ماه خبر داد.

از تحقق  81هزار شغل

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

در این صفحه مهم ترین اخباری را که روزنامه های محلی
به آن پرداخته اند را می بینید.

034-32117852
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نوشت :بازار

10003432117834

فارس

مازندران

یزد

هرمزگان

روزنامه « افسانه »

از جا ماندن فرش

هرمزگان

دغدغه های

خراسان جنوبی

دست باف فارس از بازارهای جهانی خبر داد.

روزنامه «خبر شمال»

رییس پژوهشکده برنج مازندران را بررسی

کرد.

روزنامه «بشارت یزد»

نوشت :نباید

یزد از خدمات دکتر مرتاض محروم شود.

روزنامه «صبح ساحل»

از وضعیت

بد دندانپزشکی در هرمزگان نوشت.

البرز

جنوبکرمان

روزنامه « دریا »

کمبود نیروی بومی در

سیستم آموزشی را دلیل ضعف تحصیلی در
هرمزگان دانست.

روزنامه «خراسان جنوبی»

از ایجاد  11هزار شغل به همت بنیاد برکت
نوشت.

روزنامه «سپهر ایرانیان»

تیتر زد:

سازمان ها موظف به استفاده از معلوالن
شدند.

روزنامه «کاغذوطن»

در گزارشی به

ضرب و شتم دانیال ,دانش آموزی که توسط
مدیر مدرسه به باد کتک گرفته شد پرداخت.

نگاه

10003432117834

در این صفحه برخی عکس ها را که روز گذشته در فضای مجازی
منتشر شدند ،می بینید.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

034-32117852

بر اثر کم آبی  13فروچاله در دشت کبودراهنگ استان همدان ایجاد شده است ،که در چنین شرایطی نیروگاه  ۱۰۰۰مگاواتی
شهید مفتح در همین دشت بحرانی با بیش از بیست حلقه چاه در حال فعالیت است /.مهر

طبیعت پیرامون جزیره هرمز /مهر

پاسگاه مرزی پرسه سو  -خراسان شمالی  /تسنیم

پلیس راه جاده اصفهان؛  ۹۶سال پیش
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شبهای تهران؛ زیباتر از آنچه بهنظر میرسد /آنا

درگیری جوانان فلسطینی با نظامیان اسرائیلی در نوار غزه AFP

نهللاخان ساسانی مربوط به دوره قاجار در سال  1383به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسید / .ایرنا
خانه تاریخی اما 

عکس نشنال جئوگرافیک یک برج را دربخش خودمختارماکائو ( )Macauدرجنوب چین نشان میدهد.

10

www.payamema.ir

افغانستان

پیام
بین الملل
سال سیزدهم | شماره پیاپی  | 1085دوشنبه  25دی 1396

مانــدگار

از میــزان آلودگــی در کابــل

عکســی را منتشــر کــرده و نوشــته کــه کابــل

فرانسه

خبرگــزاری فرانــس24

رییــس جمهــور ایــران نوشــت کــه آمریــکا
توافقــات بــر ســر مســاله هســته ای را نقــض

آلمان

عربستان

آمریکا

اروپا

از ســیلی کــه

در خبـر ویـژه خـود نوشـت کـه

امارات

کــرده اســت.

یورونیـوز

کشـتی نفتکش ایرانی در آبهای ژاپن غرق شـد.

رسانه های مختلف جهان را ببینید

الحیــات

نوشــت کــه ایــران واشــنگتن

را بــه عبــور ازخــط قرمزهــای امنیتــی متهــم

انگلیس

چین

آبســرور

از حاشــیه هــای موجــود بــر ســر

مســاله برگزیــت نوشــته اســت.

خبرگـزاری شــینهوا

نوشــت کــه چیــن در

فکــر تعامــات بیشــتر بــا آفریقــا اســت.

کــرده اســت.

روسیه

اخیــرا در کالیفرنیــا رخ داد فیلمــی را منتشــر

خبرگـزاری دویچــه ولــه

از ناآرامــی هــای

اخیــر در تونــس نوشــت کــه آیــا دموکراســی در

ایــن کشــور بــه خطــر مــی افتــد؟

کــرده اســت.

خبرگــزاری ســی ان ان

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

034-32117852

نهمیــن شــهر آلــوده آســیا اســت.

بــه نقــل از

10003432117834

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

خبرگــزاری اســپوتنیک

نوشــت کــه

ایــران فــوت افــراد حاضــر در نفتکــش ایــران
را تاییــد کــرده اســت.

روزنامـه گلف نیوز

آمریکا

روزنامــه نیویــورک تایمــز

از آالرم

اورژانســی غلطــی مبنــی بــر فــرود یــک موشــک
بالســتیک در هاوایــی و ناآرامــی جــو شــهر نوشــته

اســت.

از مصدوم شـدن یک

کـودک یمنـی از ناحیه دسـت در اثر انفجار یک

مین قدیمی عکسـی را منتشـر کرده است.

انگلستان

خبرگـزاری رویتـرز

از غـرق شـدن کشـتی

نفتکـش ایرانـی خبـر داده اسـت.

امیلیو بوتراگنیو مدیر ارتباطات رئال در خصوص شکست خانگی این تیم مقابل

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

ویارئال گفت :وقتی شرایط بر وفق مراد شما نباشد ،از این اتفاقات رخ می دهد.
دیداری را می بازید که حتی یک درصد هم شایسته شکست در آن نبوده اید.
بازیکنان و اعضای کادر فنی را به آرامش دعوت می کنم.

034-32117852

مومنی مقدم :مشکل پیکان اکبری نبود و او خودش را قربانی کرد

خود مقصر پنداری سرمربی پیکان

ســرمایه کــه در اکثــر بــازی هــای ایــن تیــم مقابــل
پیــکان بــا پیمــان اکبــری وارد تنــش هایــی

میالد بحرینی

پُ رنوســان در نهایــت منجــر بــه
اســتعفای پیمــان اکبــری از هدایــت

کــه خــودِ پیمــان اکبــری بــر روی

خبرنگار  /پیام ما

تیــم والیبــال پیــکان و جدایــی او

جدایــی از پیــکان مُ ِصــر بــوده و او

بعــد از  17ســال بــه عنــوان بازیکــن

اســتعفا داد تــا شــاید تغییــری در

تیــم والیبــال پیــکان بــا وجــود

و مربــی از ایــن تیــم شــد .ایــن در

حــال وخیــم والیبــال پیــکان ایجــاد

اینکــه در ایــن فصــل چنــد ســتاره

حالــی اســت کــه محمــود شــیعی،

شــود.

ملــی پــوش را در اختیــار دارد

مدیرعامــل باشــگاه پیــکان چنــد روز

البتــه گفتــه مــی شــود فشــار مدیــران

امــا شــرایط خوبــی را پشــت ســر

پیــش اعــام کــرده بــود همچنــان از

پیــکان بابــت نتیجــه گیــری نیــز در

نگذاشــته و پاییــن تــر از تیــم هــای

پیمــان اکبــری حمایــت خواهــد شــد

اســتعفای اکبــری دخیــل بــوده کــه

بانــک ســرمایه ،شــهرداری تبریــز و

و هیچگونــه بحــث اولتیماتومــی بــه

مدیرعامــل پیــکان در جدیدتریــن

ســایپا بــا  29امتیــاز در رده چهــارم

ســرمربی پیــکان صــورت نگرفتــه

صحبــت هــای خــود گفتــه :پیــکان

قــرار گرفتــه اســت و همیــن نتایــج

اســت.

یکــی از برندهــای والیبــال ایــران

رییس فدراسیون هندبال:

تیم کنونی نسل طالیی هندبال است
علیرضــا

رحیمــی،

در اروپــا و در جهــان هســتند .آنهــا بیــکار

رییــس

فدراســیون

نیســتند و در تیــم هــای خوبــی مشــغول بــه

هندبــال دربــاره شــرایط

کار مــی باشــند .تیــم ملــی هندبــال مــا یکــی

تیــم ملــی هندبــال

از بهتریــن تیــم هایــی اســت کــه در تمــام

ایــران در آســتانه مســابقات قهرمانــی آســیا

ایــن ســالها داشــته ایــم .مــا تمــام تــاش

جــدی مــی شــد حــاال بــه هواخواهــی اکبــری
بلنــد شــده اســت .او معتقــد اســت ایــن مســاله

بــی رحمــی دنیــای حرفــه ای ورزش را نشــان مــی

دهــد و تصمیــم گرفتــه شــده حــق پیمــان اکبــری
نبــود .کارخانــه مــی گویــد از اکبــری خواســته تــا

بــه بانــک ســرمایه بــرود و کار خــود را در ایــن
تیــم ادامــه دهــد.

نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر

گسترش فوالد تبریز  1-1فوالد خوزستان
صنعــت نفــت آبــادان  1-1پــارس جنوبــی

جــم
استقالل تهران  1-1سایپا البرز
مشکی پوشان مشهد 1-0پرسپولیس
پیکان تهران  0-0سپیدرود رشت
نفت تهران  0-2تراکتورسازی تبریز
سپاهان  2-1ذوب آهن

برنامه بازی های لیگ برتر

اســت و در رابطــه بــا نتایــج ایــن

ســرمربیگری پیــکان بــود امــا او

تیــم حساســیت هــای باالیــی وجــود

ایــن پیشــنهاد را نپذیرفــت و گفــت:

هفته بیستم

دارد.ابتــدای فصــل نتیجــه نگرفتیــم

بــا صــدای رســا مــی گویــم مشــکل

و مــی دانســتیم بــا توجــه بــه شــرایط

پیــکان ،اکبــری نبــود و او خــود را

پارس جنوبی جم  -استقالل خوزستان

آمــاده ســازی تیــم طبیعــی اســت و

قربانــی کــرد .درســت کــه خــود اکبری

در ادامــه روی نــوار پیــروزی قــرار

و کل مجموعــه اصـرار به ســرمربیگری

گرفتیــم .بــا ایــن حــال دوبــاره از

مــن داشــتند ولــی خــودم خاطــره

نیــم فصــل ســریال شکســت هــای

خوبــی از گذشــته نــدارم کــه برخــی ها

مــا آغــاز شــد .انتظارمــان از ایــن

بــا وجــود اصـرار چــه ســازهایی پشــت

تیــم بیشــتر بــود و هرچــه کادرفنــی

ســرم کــوک نکردنــد .

تــاش مــی کردنــد امــا نتیجــه

حــاال گفتــه مــی شــود مرتضــی

حاصــل نمــی شــد .بــا آقــای اکبــری

عهــدی بــه عنــوان ســرمربی پیــکان

جلســه گذاشــتیم تــا راهکارهــای

انتخــاب شــده امــا خــودش مــی

خــروج از بحــران را بررســی کننــد

گویــد باشــگاه بایــد ایــن موضــوع

کــه ایشــان پیشــنهاد جدایــی خــود

را رســما اعــام کنــد .عهــدی گفتــه:

را مطــرح کردنــد تــا شــوکی بــه

پــس از آن کــه مومنــی مقــدم گفــت

بازیکنــان داده شــود و در نهایــت بــه

کــه دوســت نــدارد ســرمربی تیــم

صــورت توافقــی جــدا شــدند.

باشــد باشــگاه ایــن کار را بــه مــن

بعــد از اســتعفای اکبــری ،رضــا مومنی

ســپرد .ســعی مــی کنیــم تیــم را بــه

مقــدم دســتیار او جــدی تریــن گزینــه

خوبــی جلــو ببریــم.

چون حاشیه ندارد

مبعلــی

هافبــک بــا تجربــه
فــوالد خوزســتان در

گفــت :مــا در بــازی رفــت در حالــی بــه

نباختــن

پیــکان باختیــم کــه یکــی از بهتریــن بــازی

ایــن تیــم در  14هفتــه متوالــی از لیــگ

هــای ایــن فصــل مــان را انجــام دادیــم .گل

گفــت :اردوهــای تیــم در ایــن چنــد هفتــه

خــود را انجــام دادیــم و امیدواریــم بتوانیــم

گفــت :مــا هفتــه هاســت کــه خــوب بــازی

صــد در صــد درســت مــا را داور خطــا اعــام

بســیار خــوب بــود .ایــن مســئله را شانســی

خصــوص

سپیدرود رشت  -سپاهان
تراکتورسازی – سایپا البرز
پرسپولیس  -گسترش فوالد تبریز
جمعه  29دی 1396
نفت تهران – مشکی پوشان مشهد
پدیده  -استقالل
ذوب آهن  -صنعت نفت آبادان
فوالد  -پیکان

هفته بیست و یکم

چهارشنبه  4بهمن 1396
مشکی پوشان مشهد  -تراکتورسازی
پنجشنبه  5بهمن 1396
سایپا البرز  -پدیده
استقالل خوزستان  -ذوب آهن
پیکان تهران  -پرسپولیس
جمعه  6بهمن 1396
گسترش فوالد تبریز  -نفت تهران
سپاهان  -فوالد
صنعت نفت آبادان  -سپیدرود رشت
استقالل  -پارس جنوبی جم

هفته بیست و دوم

نفت تهران  -پیکان تهران
خصــوص بــازی ایــن هفتــه مقابــل پیــکان

ایمــان

پنجشنبه  28دی 1396

پنجشنبه  12بهمن 1396
هــا تحمیــل کــرده اســت .هافبــک فــوالد در

هندبال

جدول

استقالل خوزستان  0-1پدیده مشهد

مبعلی :فوالد نمی بازد
فوتبال
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گســترش فــوالد تبریــز – مشــکی پوشــان
مشــهد
فوالد خوزستان  -صنعت نفت آبادان
جمعه  13بهمن 1396
پرسپولیس  -سپاهان
پارس جنوبی جم  -سایپا تهران
سپیدرود رشت  -استقالل خوزستان

بهتریــن نتیجــه را در مســابقات قهرمانــی

مــی کنیــم و بــی هیــچ حاشــیه ای تــا رده

کــرد و در واقــع باخــت بــه مــا تحمیــل

بدانیــم یــا نــه موقعیــت خوبــی پیــش آمــد و

آســیا بگیریــم.

دوم جــدول صعــود کــرده ایــم .مــا از یــک

شــد .امــا نــگاه مــا رو بــه جلوســت و همــه

در همیــن زمــان محــدود یــک اردویــی  ۱۲روزه

وی در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه

تیــم مدیریتــی خــوب بیــرون از زمیــن بهــره

چیــز را فرامــوش کــرده ایــم .مــا مقابــل

در اســلوونی بــرای تیــم مهیــا گردیــد .بــه هــر

بــا توجــه بــه نبــود کویتــی هــا و کاهــش نفــوذ

منــد هســتیم کــه بــه خوبــی تیــم را حمایــت

یــک تیــم خــوب بــازی خواهیــم کــرد

حــال ،فرصــت کــم تــا بازیهــا از یــک طــرف و از

کشــورهای عربــی در هندبــال آســیا وضعیــت

مــی کننــد .مــا در دور برگشــت  6امتیــاز

کــه مربــی بــا دانشــی دارد .ضمــن اینکــه

آن ســو در اختیــار نداشــتن بازیکنانمــان باعــث

داوری هــا در ایــن رشــته بهتــر شــده اســت یــا

گرفتــه ایــم کــه البتــه مــی توانســت خیلــی

آقــای جاللــی ســالها در فوتبــال خوزســتان

هفته بیست و سوم

شــد تــا در همیــن مــدت زمــان کــم اردوهــا را

نــه؟ گفــت :مــن چنــد ســالی در هندبــال آســیا

بهتــر از اینهــا باشــد.

کار کــرده و شــناخت خوبــی از مــا دارد.

برپــا کنیــم.

نبــودم و واقعــا اطالعــات کافــی نــدارم .آنچــه

آخریــن شکســت فــوالد بــه بــازی هفتــه

پیــکان هفتــه هاســت کــه نبــرده و ایــن

تراکتورســازی تبریــز  -گســترش فــوالد

وی افــزود :البتــه ایــن مســاله بــا توجــه بــه

بررســی کــرده ام مشــکالت داوری در هندبــال

پنجــم مقابــل پیــکان برمــی گــردد و

شــرایط را بــرای مــا ســخت خواهــد کــرد.

نبــود بازیکنــان بــرای مــا طبیعــی اســت.

ایــن قــاره کمتــر شــده اســت.

فــوالدی هــا ایــن هفتــه مقابــل تیمــی قــرار

بازیکنــان تیــم مــا هندبالیســت هــای مطرحــی

مــی گیرنــد کــه آخریــن شکســت را بــه آن

پدیده خراسان  -تراکتورسازی تبریز
یکشنبه  15بهمن 96
ذوب آهن اصفهان  -استقالل تهران
چهارشنبه  18بهمن 96
تبریــز
صنعت نفت آبادان  -پرسپولیس
پنجشنبه  19بهمن 96
استقالل تهران -سپیدرود رشت
سایپا تهران  -ذوب آهن اصفهان
جمعه  20بهمن 96

نکته غیرقابل باور برای هواداران رئال مادرید آمار

پدیده خراسان  -پارس جنوبی جم

عجیب خط حمله کهکشانی ها در فصل جاری بوده

استقالل خوزستان  -فوالد خوزستان

که هیچ بازیکنی در ترکیب این تیم تا به حال بیش

پیکان تهران – مشکی پوشان مشهد

از  4گل نزده است

سپاهان  -نفت تهران

برنامه بازی های لیگ یک

هفته بیستم

یکشنبه اول بهمن ۹۶
ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان
نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر
آینده سازان برق جدید شیراز

عمر خریبین ،ســتاره خط حمله الهالل و

مرد ســال  ۲۰۱۷آسیا ،در دقیقه  ۱۱بازی با

االتحــاد از ناحیه ســاق پا دچار مصدومیت و به
بیمارســتان منتقل شد

چلسی بعد از شکست برابر سیتی در ماه

سپتامبر در خانه 7 ،برد متوالی کسب کرده بود

اما روند پیروزی های تیم کونته شنبه با تساوی
بدون گل برابر لسترسیتی قطع شد

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
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آیا می دانید
آیــا میدانســتید کــه نزدیکتریــن
ســتاره بــه مــا یکســال نــوری فاصلــه
دارد.
آیــا میدانســتید کــه انســان بـرای
اولیــن بــار در ســال  1783م بــود کــه
پــرواز را تجربــه کــرد و توانســت هشــت
کیلو متر با بالن پرواز کند.
آیــا میدانســتید کــه در ســال
 2035م جمیعــت هنــد از جمیعــت
چیــن بیشــتر خواهــد شــد و در ســال
 2050م جمیعــت هنــد بــه بیــش از
یــک ملیــارد ششــصد ملیــون نفــر
خواهد رسید.
آیــا میدانســتید کــه جمیعــت
جهــان تــا پنجــاه ســال آینــده از مــرز
نه میلیارد نفر خواهد گذشت.
آیــا میدانســتید کــه کــه گرمتریــن
ســیاره منظومــه شمســی زهــره مــی
باشــد ایــن ســیاره درجــه حــرارت
ً
تقریبــا ثابتــی دارد کــه برابــر بــا 462
سانتی گراد می باشد.
آیــا میدانســتید کــه نقــره صــد
هــا بــار بیــش از ســایر مــواد ضــد
عفونــی قــوی تــر اســت و ششــصدو
پنجــاه نــوع مکــروب را از بیــن مــی
برد.
آیــا میدانســتید کــه فیــل بالــغ
روزانــه  220کیلــو گـرام غــذا و  200لیتــر
آب مصرف میکند.
آیــا میدانســتید کــه مســاحت
کــره زمیــن  515ملیــون کیلــو متــر
است.
آیــا میدانســتید کــه حنجــره
زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است.
آیــا میدانســتید کــه پلــک زدن
زنان دو برار پلک زدن مردان است..
آیــا میدانســتید کــه حلــزون مــی
تواند تا سه سال بخوابد.
آیــا میدانســتید کــه خــوک بــه
لحــاظ فیزیــک بــدن قــادر بــه دیــدن
اسمان نیستند.

فروردیـن :ممكـن اسـت شـما امـروز ترجیـح دهیـد كـه

كیفیـت روش كار خـود را در طـول روز تقویـت بخشـید ،به
یـان صـورت كـه با شـتاب و به سـختی وظیفـه ای را انجام
دهید تا به وظیفه و مسئولیت دیگری هم برسید.

ی مطمئن باعث میشـود شـما در
اردیبهشـت :یافتن قدم 

ی كه
مسـابقه امـروز برنده شـوید ،اما بایـد از افتـادن در دام 
شـما را بـه ایـن فكـر میانـدازد كـه دیگـران در مـورد شـما
قضاوت میكنند اجتناب كنید.

خـرداد :در یك تسلسـل مانـدن میتواند امروز برای شـما

ایجـاد دردسـر و مشـكل كنـد ،بـه خاطـر اینكـه ذهـن تـان
سـرگردان شـده و بـرای تـان تمركـز روی یـك كار بسـیار
سخت خواهد بود.

تیـر :زمانیكـه دیگـران سـعی میكننـد تا شـما را در فشـار

بگذارنـد تـا سـخت تـر كار كنیـد شـما احسـاس كاملا
ناخوشایندی دارید.

مـرداد:

معمـوال بـرای شـما سـخت اسـت كـه بخواهیـد

احساسـات خـود را مهـار كنیـد و آنها را تحت كنترل داشـته
باشید.

شـهریور:

ادراك و احسـاس شـما ممكـن اسـت اكنـون

بسـیار دقیـق باشـد ،اما ایـن به معنی این نیسـت كه شـما
میتوانیـد بـر پایـه اسـتنتاج و نتیجه گیریهـای خود عمل

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی
بزرگتر از فکر او.

(همیلتون)
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همبرگر با مایونز چیمی چوری
همبرگــر گونــهای ســاندویچ اســت کــه شــامل

کنید.

یــک بــرگ گوشــت چرخکــرده اســت کــه در

 -۳جعفری رو هم ریز خرد کنید.

میــان یــک نــان گــردِ میــان بریــده قــرار

 -۴نانهــا رو از وســط نصــف کنیــد و بــرای ۱

میگیــرد.واژه همبرگــر از زبــان آلمانــی میآیــد

دقیقه زیر گریل برشته کنید.

بــه معنــای «متعلــق بــه شــهر هامبــورگ» و بنــا

 -۵گوجهفرنگــی رو حلقهحلقــه کنیــد و خیــار

بــه بعضــی گزارشهــا  hamدر زبــان آلمانــی بــه

شور رو خرد کنید.

معنــای گاو یــا گوشــت گاو و  burgبــه معنــای

همبرگــر بــا مایونــز چیمــی چــوری از مجموعــه

تپه است و  erکلمه اطالق است.

دســتورغذایی هــای گــوردن رمــزی هســت که در

مواد الزم :گوشت چرخ کرده  200گرم ،نمک

ســایت آشپزباشــی طــرز تهیــه اون رو بــرای

 ۱قاشــق غذاخوری،فلفــل ســیاه  ۱قاشــق

شما آماده کرده ایم.

غذاخــوری ،ســس کچــاپ  1قاشــق غذاخــوری،

گوشــت رو بــا نمــک ،فلفــل ســیاه و ســس

پــودر فلفــل چیلــی نــوک انگشــت،اورگانو

کچــاب ترکیــب کنیــد و کمــی ورز بدیــن .مــواد

کمــی روغــن گــرم کنیــد و همبرگرهــا رو بــرای

خشــک  ۲قاشــق غذاخــوری ،فلفــل پاپریــکا

رو  ۲قســمت کنیــد و بــه شــکل  ۲همبرگــر

 ۴تــا  ۵دقیقــه از هــر طــرف تــا مغزپخــت

یــک قاشق،ســرکه قرمــز  100میلــی لیتــر ،ســیر

دربیارید.بــرای تهیــه ســس ،در کاســهای،

بشــن ،ســرخ کنیــد.از ســس چیمــی چــوری،

 1بوته،پیــاز یــک عــدد ،جعفــری  75گرم،آبلیمــو

پــودر فلفــل چیلــی ،اورگانــو خشــک ،پــودر

همبرگرهــای آمــاده شــده ،یــک بــرش گوجــه

 50میلی لیتر.پنیر چدار  2ورق

فلفــل پاپریــکا ،ســرکه ،ســیر ،پیــاز ،جعفــری،

و خیــار شــور روی  ۲بــرش از نــان هــا بذاریــد.

بــرای تهیــه همبرگــر بــا مایونــز چیمــی چــوری

آبلیمــو و ســس مایونــز رو بــا هــم ترکیــب

یــک الیــه پنیــر روی هــر همبرگــر بذاریــد و

باید چه چیزهایی رو آماده کرد:

کنیــد .ســس رو بچشــید و در صــورت لــزوم

اونهــا رو دوبــاره گریــل کنیــد تــا پنیــر آب

 -۱از گوشت دنده گاو استفاده کنید.

بــا توجــه بــه ذائقــه تــون بــه اون ادویــه

بشــه ۲ .بــرش دیگــر نــان رو روی همبرگرهــا

 -۲ســیر و پیــاز رو پوســت بگیریــد و ریــز خــرد

بیشــتری اضافــه کنیــد.در ماهیتابــه نچســب

بذاریــد و اون ها رو میل کنید.

كنید.

مهـر :بیـان افكارتان به دیگـران در وهلـه اول ایده خوبی به
نظـر میرسـد ،امـا وقتـی كه ظاهر میشـود میبینید بسـیار

سودوکو شماره 1085

مشكل تر از آن است كه فكرش را میكردید.

آبـان :شـما احتمـاال بایـد برنامههایتان را لغـو كنید چنانكه

پاسخ سودوکو شماره 1084

در طـول روز هـم مشـخص میشـود بـه خاطر اینكه دسـتور
كارهای شما تغییر مییابند.

آذر :اگـر شـما بـه ایـن نیـاز داریـد كه امـروز بـه فرضیه ای
بچسـبید ،آن را زیـاد طوالنـی نكنیـد .سـعی كنیـد فقـط تـا

حدی باشـد كـه بدانید آگاهی و اطالعات مـورد نیاز برای كار
را فراهم آورده اید.

دی :اعتمـاد كـردن بـه درك مسـتقیم خـود یـا بینش تان
امـروز بسـیار مهـم بـه نظر میرسـد ،بـه خاطر اینكـه ممكن

اسـت حقایق بسـیار پیچیده به نظر برسـند و فهمیدن اینكه
كدام یك درست و كدام غلط كمیسخت باشد.

بهمـن :سـخت اسـت كـه بفهمیـد بـه انـدازه كافـی بـرای
یادگرفتـن آنچـه كـه مـورد نیـاز اسـت جسـتجو کـرده اید یا
نه.

اسـفند :حتی اگر شـما اخیرا با مسـئولیت تازه ای دسـت و

پنجـه نـرم میكنید ،میخواهید قـل از اینكه كنتـرل اوضاع از
دست شما خارج شود آن را كامال به پایان برسانید.

جدول شماره 1085
افقی
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دریایی  -اجزا
 -3تکرار حرف  -ســاح جدید و
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صف

ترین رود فرانســه  -مزه خرمالو

سوزناک

ترانزیت کاال از مسیر ایران  13درصد افزایش یافت

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

حسین ساالری سرپرست دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران از ایجاد بزرگترین
بانک اطالعات ترانزیت خبر داد و گفت:حجم کاالهای ترانزیتی از طریق ایران در

034-32117852

 9ماه امسال  13درصد افزایش یافته است .

قیمت خودرو «صفر»

یکــی از مهمتریــن و بدیهیتریــن معیارهــا

فعــا بــه همیــن ردیفهــای اول  Cو D

بــرای انتخــاب بخــاری ،درنظــر گرفتــن متــراژ

اکتفــا کنیــد کــه غنیمتانــد .توضیــح دیگــر

خانــه یــا محلــی اســت کــه قــرار اســت

اینکــه بخاریهــای دودکــشدار ۳۰درصــد

بخــاری ،گرمابخــش آنجــا باشــد .ایــن مســئله

و شــومینهها تــا ۵۰درصــد انــرژی را تلــف

حتــی در مــورد گرفتــار نشــدن بــا حجــم بــاالی

میکننــد امــا بــدون دودکشهــا ،تــا

یــک بخــاری  ۱۴هــزار در فروشــگاهی کوچــک
را در نظــر بگيريــد:

ایران خودرو

دنا با موتور 51,800,000 .................................. EF7
پژو  207جدید 42,200,000.........................................
پژو  . 206تیپ 52,600,000 .................................. 2

۹۹درصــد بهینهانــد.

رنو کپچر 132,000,000 ....................................... 2017

با دود یا بیدود؟

سمند 32,400,000 ................................................ LX

اصحــاب تکنولوژیهــای جدیــد ،مدعــی

راهنمای خرید بخاری

پژو پارس 406,000,000 ........................................ LX

هســتند کــه آتشــی در جــان بخــاری گازی

وانت آریسان دوگان ه سوز 26,600,000 ....................

آدم عاقــل هیچوقــت ۵۰نفــر را بــه آپارتمــان

انداختهانــد کــه فقــط ســوز دارد و از دود خبری

۴۵متــریاش مهمــان نمیکنــد و بیدلیــل

نیســت .امــا چشــم بســته گــول تبلیغــات

هــم وســایلی کــه تــازه تــوی بــازار ســر و

اولیــه شــرکتها را نخوریــد .آنهــا در کنــار

کلهشــان پیــدا شــده را نمیخــرد؛ وقتــی

تعریــف و تمجیدهاشــان  -از روی ناچــاری

رانا LX

هــم خواســت بخــرد ،از یکــی کــه اطالعــات

 -اخطــار میدهنــد کــه از ایــن بخاریهــا

بیشــتری دارد میپرســد یــا حتــی میآیــد

همهجــا هــم نمیتــوان اســتفاده کرد.چیــزی

سایپا

ســبد خریــد میخوانــد ،ببینــد اوضــاع از چــه

کــه در بخار یهــای بــدون دودکــش اهمیــت

قــرار اســت.

دارد ،بهکارگیــری سیســتم ایمنــی ODS

رده انرژیاش چیست؟

صــورت مرتــب از خــط تولیــد محصوالتــی
کــه مصــرف انــرژی دارنــد حتــی یخچــال،
نمونهبــرداری میکنــد تــا میــزان مصــرف و
بهویــژه درصــد مصــرف بهینــه و بــازده انــرژی
را در آنهــا مشــخص کنــد .اگــر بــه محصولــی
برخوردیــد کــه ایــن رده انــرژی را نداشــت،
بدانیــد کــه ریگــی در بخاریشــان اســت؛
بــرای نمونهگیــری همــکاری نکرد هانــد یــا
محصو لشــان اصــا اســتاندارد نیســت .ایــن
جــدول ،آخریــن رده مصــرف بهینــه انــرژی
بــه وســیله بخاریهــای گازی ســاخت داخــل
را نشــان میدهــد .بهتریــن انتخــاب ،رده A
و  Bاســت امــا چــون دردســترس نیســت،

پژو  206صندوقدار 39,300,000 ...................... V8

بخــاری را قطــع میکنــد و تــا زمانــی کــه
بخــاری خطرنــاک باشــد ،اجــازه روشــن کــردن
آن را هــم نمیدهــد (نکتــه :ایــن بخــاری
بــرای خودکشــی بــر اثــر مســمومیت بــا گاز
منوکســیدکربن بــه درد نمیخــورد) .اســتفاده
از ایــن بخــاری در محیطهــای بســتهای
ماننــد اتــاق خــواب ،اتــاق زیرشــیروانی،
زیرپلــه ،انبــاری ،پارکینــگ ،حمــام ،هتــل،
شــیرخوارگاه ،کودکســتان و هــر جایــی کــه
تهویــه خوبــی نداشــته باشــد ،ممنــوع اســت؛
حواســتان باشــد.

موقــع خریــد بخــاری بایــد بــه برخــی نــکات توجــه کنیــد .یکــی از اینهــا

رده انــرژی بخــاری و بــازده خالــص تولیــد گرمــای آن اســت.رده انــرژی بخــاری

بــا یــک برچســب شــفاف روی آن مشــخص مــی شــود .روی ایــن برچســب رده
انــرژی را بــا حــروف انگلیســی نشــان مــی دهنــد کــه هرچــه بــه ابتــدای الفبــای

انگلیســی نزدیــک تــر باشــد ،بــازده خالــص بخــاری بیشــتر و هرچــه بــه حــروف
آخــر الفبــا نزدیــک باشــد ،بــازده خالــص آن کمتــر اســت.

در بــازار بخــاری بــر اســاس چنــد منطــق
مشــخص تغییــر میکننــد کــه اصلیتریــن
آنهــا ،حجــم بخــاری و بــه نوعــی قــدرت
تولیــد حــرارت اســت .بــه طــور طبیعــی هــر
چــه بخــاری بزرگتــر و قویتــر باشــد،
ورقههــای فلــزی بــه کار رفتــه و ضخامــت
رنــگ نســوز در آن بیشــتر بــوده و بــه همیــن
نســبت هــم گرانتــر میشــود .غیــر از ایــن،

دالر

سـرامیک,کمد دیـواری ,کابینـت و ...

قیمت ۲۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ :تومان

شماره تماس۰۹۱۳۲۴۱۰۰۸۴ :

زمین الهیه بلوار امام رضا

زمین کشاورزی پسته

شماره تماس09123039815 :

محل :کرمان  /قیمت ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :تومان

محل :کرمان

متراژ (متر مربع)۲۱۶ :

سند :اداری

آپارتمان 110متر دوخواب دادبین

محل :کرمان

قیمت ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ :تومان/تعداد اتاق :دو
متراژ (متر مربع)۱۱ :متر /سند :اداری
شماره تماس09136993323 :

سـند  35هکتـار ,قنـات دارای
سـند جداگانـه ,بـرق سـه فـاز 150
آمپـر ,سـالن دامـداری  1000متـر و
انبـاری ,سیسـتم ابیـاری قطـره ای,
پسـته کاری  13سـاله حـدود هفـت

هیوندای  I20جدید

.............................

78,000,000

فرمولی برای خرید بخاری

( ۱۴ ،۱۲ ،۱۰ ،۸ ،۶هــزار و بیشــتر) از لحــاظ

مناســب اســت یــا نــه ،مــی توانیــد ایــن

قیمــت دســتهبندی کــرد .امــا شــاید شــما بــه
مــارک خاصــی اهمیــت میدهیــد.

عــدد  ۲۴تقســیم کنیــد.از طــرف دیگــر
متــراژ خانــه تــان را در عــدد ســه ضــرب

6

هکتـار ,سـاختمان بـا نمـای آجـر...
دریاچـه پـرورش ماهـی در قسـمت

مزرعـه ,داری درخـت سـیب و بـه
آدرس :دهـج بـه سـمت کـوه عیوب
دهسـتان خبـر مزرعـه خیـر آبـاد.
قیمـت  ۲میلیـارد  .در ضمـن روی
زمیـن مـی توانید از بانک کشـاورزی
وام  ۴درصـد تـا سـقف  4میلیـارد
تومـان بگیریـد.
 160قصب باغ سیرچ
محل :کرمان
سند :اداری
قیمت :توافقی
متراژ (متر مربع)۱۵۰
تلفن تماس09131964613 :

کنیــد .حاصــل ضــرب ایــن دو عــدد بایــد
بــا حاصــل تقســیم اولــی برابــر یــا نزدیــک
بــه آن باشــد.

104,000,000

جک  S5دنده ای 89,000,000 ................................

مدیران خودرو

ام وی ام S X33

...........................

تیگو  5جدید()Luxury

.....................

 315 MVMهاچبک  .اسپورت
چری آریزو )Excellent( 5

بهمن

مزدا 3تیپ  4صندوق

ام جی پارس
ام جی  360دنده

ام جی 360

77,500,000
93,000,000

........

83,400,000

..........

دار .............

50,000,000

131,000,000

ای...........................

اتوماتیک..........................

56,000,000
65,000,000

تصرفات اراضی منابع طبیعی کاهش یافت
-----

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی کشــور گفــت :ســال گذشــته نزدیــک چهــار هــزار
و  900فقــره پرونــده تصرفــات منابــع طبیعــی در ســطح  13هــزار هکتــار داشــته ایــم کــه

درصد

متراژ (متر مربع)۱۱۰ :

فضــای اضافــی را درخانــه اشــغال نکنــد.

جک  J5اتوماتیک

..............................

65,500,000

عــدد را (کــه واحــدش کالــری اســت) بــر

کسب و کار

دارای امکاناتـی ازجملـه پارکینـگ اختصاصـی ,انباری,

پایــان زمســتان بــه راحتــی جمــع کنیــد تــا

جک  S5اتوماتیک

شــرکت تولیدکننــده بخــاری گازی – میشــود

ریــال عرضــه شــد.

سند :اداری

حالــی کــه بخــاری معمولــی را مــی توانیــد در

کرمان خودرو

............................

بخار یهــای گازی را بــر اســاس قدرتشــان

هــزار و  650ریــال رســید و درهــم بــا  10ریــال کاهــش 12 ،هــزار و 90

شماره تماس09122258993 :

دوبــاره آنهــا کمــی دردســر ایجــاد مــی کنــد .در

بخــاری نصــب شــده بــرای منــزل شــما

 43هــزار و  860ریــال رســید و هــر یــورو  54هــزار و  650ریــال معاملــه

محل :کرمان

جابــه جایــی آنهــا تــا زمســتان بعــدی و نصــب

ون هایس (برلیانس )H2L

........

120,000,000

کــه بــه عنــوان میــزان تولیــد حــرارت روی

شــد.روز گذشــته پونــد انگلیــس نیــز  210ریــال افزایــش یافــت و بــه 60

قیمت ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :تومان

ایــن بخــاری هــا بــه دیــوار چفــت مــی شــوند

۱۰هــزار تومانــی  -بــدون توجــه بــه مــارک

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،نــرخ هــر دالر آمریــکا امــروز بــه

....................

و بــا تمــام شــدن فصــل ســرما ،بازکــردن و

گرمــش کنیــد .بــرای اینکــه بفهمیــد عــددی

دارنــد کــه از جملــه آنهــا بخــاری دیــواری و

برلیانس  H220دنده ای

40,200,000

برلیانس  H330اتوماتیک

بــا پذیرفتــن یــک اختــاف حــدود  ۵تــا

بخــاری هــای گازی هــم انــواع متنوعــی

پارس خودرو

...............

را هــم روی قیمــت بخــاری میکشــند .امــا

انواع مختلف بخاری

کیا سراتو اتومات

رنو ساندرو اتوماتیک 54,500,000 ...........................

فضایــی اســت کــه مــی خواهیــد بــا بخــاری

هفتــه گذشــته  290ریــال کاهــش و هــر یــورو  400ریــال افزایــش یافــت.

بیـن کوچه ۵و ۷

................................

96,500,000

57,300,000

در نظــر گرفتــن متــراژ محیــط خانــه یــا

افزایــش یــورو آغــاز کردنــد؛ بــه شــکلی کــه هــر دالر نســبت بــه پنجشــنبه

فروش یک واحد اداری

کمتــری هــم تولیــد مــی کننــد .ضمــن اینکــه

اغلــب پــول طراحــی قشــنگ و متفاوتتــر

بخــاری هــای زمینــی هســتند .انــواع دیــواری

محـل :کرمـان ,خیابان امـام جمعه,

زمینــی آنهــا جــای کمتــر مــی گیرنــد و گرمــای

یکــی از فاکتورهــای انتخــاب بخــاری،

فعــاالن ســکه و طــا هفتــه چهــار دی مــاه را بــا ریــزش قیمــت دالر و

آپارتمان فروشی

بخــاری هــای گازی اغلــب نســبت بــه انــواع

همیشــه در روزهــای ســرد ،بــازار ایــن وســیله

290ریال کاهش یافت

امالک

...................

28,200,000

تیبا  - 2هاچ بک EX

گــرم اســت امــا بــه طــور کلــی ،قیمتهــا

ترکیــب هــوا مناســب نشــده و روشــن شــدن

......................................................

ساینا 29,200,000 ............................................... EX

گرما هزاری چند؟

و پایینتــر برســد ،جریــان گاز ورودی بــه

34,700,000

سایپا 32,700,000 .................................................... 111

هــر دلیــل  -اکســیژن محیــط بــه ۱۸درصــد

بخاری های  cتا  gبخرید!

1

پژو پارس سال  .دوگانه سوز 38,900,000 ..........

اســت .ایــن سیســتم بــه محــض اینکــه  -بــه

ســازمان بهینهســازی مصــرف ســوخت ،بــه

www.payamema.ir
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راهنمای خرید بخاری مناسب

اهمیــت دارد.بــراي خريــد بخــاري نــکات زيــر

13

بازار

10003432117834

امســال ایــن رقــم بــه چهــار هــزار و  600فقــره در ســطح  10هــزار هکتــار رســیده اســت
کــه نزدیــک بــه  6درصــد کاهــش را نشــان مــی دهد.ســیزعلی اظهــار داشــت :وســعت کل
منابــع طبیعــی ایــران  135میلیــون هکتــار اســت کــه  82درصــد کل مســاحت کشــور را
تشــکیل مــی دهــد .ســال گذشــته یــک هــزار و  600پرونــده در ایــن خصــوص تشــکیل
شــده بــود کــه کمبــود نیروهــای حفاظتــی ،پاییــن بــودن درآمــد و معیشــت مــردم حاشــیه
جنــگل هــا بــا توجــه بــه موضوعــات طــرح تنفــس جنــگل ،در افزایــش قاچــاق چــوب
موثــر بــوده اســت.

مرغ گرم

اقـالم مصرفـی
گوشت منجمد

کمترین قیمت66,500 ..... :

کمترین قیمت239000 .......... :

بیشترین قیمت82000 ......... :

بیشترین قیمت245000 ........ :

تخم مرغ

حبوبات

کمترین قیمت49500 ............. :
بیشترین قیمت63000 ......... :

گوشت گوسفند

لپه 9400 ...................................

بیشترین قیمت395000 ...... :

گوشت گوساله

کمترین قیمت230000 .......... :
بیشترین قیمت280000 ....... :

بادام 40000 .............................

لوبیا چیتی 10500 ...................

عدس 6400 .............................

کمترین قیمت325000 .......... :

آلو بخارا 17500 .......................

لوبیا قرمز 9000 ....................
نخود 9200 ...............................

خشکبار

گردو 46000 .............................
فندق 41000 ...........................
پسته 63000 ...........................

نب
ض بازار

دنیای
مجازی
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وزیر ارتباطات خبر داد

بررسی ضرر کسبوکارها از فیلترینگ
سوژه

اشــاره بــه اینکــه ضــرر
کســب و کارهــا را از

فیلترینــگ بررســی کــرده و بــا مســئوالن متولــی
نیــز رایزنیهایــی را صــورت دادهایــم گفــت:
بــه خصــوص اینکــه تصمیمــات ایــن چنینــی
میتوانــد بــازار ســرمایه را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد و اگــر چــه همــه کســب و کارهــا وابســته بــه
پیــام رســانها نیســتند ،امــا بایــد تــاش کنیــم
حداقــل چالــش را بــرای کســب و کارهــای نوپــا
ایجــاد کنیــم.
محمــد جــواد آذری جهرمــی امــروز  ۲۳دی
مــاه ،در برنامــه امضــای تفاهمنامــه مدلهــای
تامیــن مالــی ســرمایه جمعــی بــرای کســب و
کارهــای نوپــا و نویــن کــه در محــل وزارت امــور

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

فیلترینگ موقت تلگرام ،مورد استقبال قرار نگرفت و در مقابل همچنین تنها  ۲میلیون
نفر از پیام رسانهای ایرانی به عنوان جایگزین تلگرام استفاده کردند.

034-32117852
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وزیــر ارتباطــات بــا

10003432117834

عضو هیئت رییسه فراکسیون مستقالن والیی گفت :با وجود رفع فیلتر ویچت پس از

اقتصــادی و دارایــی برگــزار شــد گفــت :یکــی از
اولویتهــای مهــم کشــور در آینــده پیــش رو
توســعه اقتصــاد دیجیتــال اســت .کشــورهای
مختلــف اســتراتژیها و برنامههــای بلندمــدت
خــود را دنبــال مــی کننــد ،بــه طــور نمونــه کشــور
هندوســتان برنامــه ریــزی کــرده تــا ســال ،۲۰۲۵
معــادل  ۲۰درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
پنــج تریلیــون دالری خــود را از ایــن محــل
تامیــن کنــد.
او بــه اهمیــت موضــوع تامیــن مالــی کســب و
کارهــای کوچــک هــم اشــاره کــرد و گفــت :در
مــدل جدیــد تامیــن مالــی کســب و کارهــای
نوپــا ،تامیــن مالــی جمعــی در بــورس صــورت
میگیــرد .بنــا بــر ایــن طــرح ،افــراد میتواننــد
ایدههــای خــود را در بــورس عرضــه کــرده و

منابــع مالــی پــروژه را از طریــق پولهــای خــرد

وی ادامــه داد کــرد :بعــد از تدویــن نهایــی ،ایــن

کــه عمومــا  ۱۰تــا  ۵۰میلیــون تومــان اســت

اســتراتژی بایــد بــه تصویــب هیــات دولــت

تامیــن کننــد و البتــه در آینــده هــم افزایــش

برســد .طــرح تکاپــو از ســوی وزارت کار نیــز

ســرمایه صــورت مــی گیــرد.

اجرایــی شــده اســت کــه بــه نظــر میرســد

وی چنیــن توضیــح داد :ایــن تامیــن مالــی

بخشــی از اشــتغالزایی را پوشــش دهــد؛ البتــه

جمعــی از ســه طریــق ســرمایهگذاری اعانــهای

ســال گذشــته نیــز صنــدوق ســرمایهگذاریهای

یــا نــذر اشــتغال ،شــراکت و دریافــت ســهم

خطرپذیــر نیــز اجرایــی شــده و در بــورس مصوب

شــرکت اســتارتاپ و ســرمایهگذاری بــرای

و ابــاغ شــده اســت.

دریافــت بخشــی از کاالهــای تولیــدی شــرکت

وزیــر ارتباطــات در حاشــیه برنامــه رونمایــی از

اســتارتاپی در آینــده خواهــد بــود.

کسـبوکارهای نوپــا در پاســخ بــه ســوالی مبنــی

جهرمــی افــزود :ایــران ظرفیتهــای باالیــی در

بــر ضــرر کســب و کارهــا از فیلترینــگ گفــت:

حــوزه کســب و کارهــای آی تی محــور دارد و البته

ضــرر کســب و کارهــا را از فیلترینــگ بررســی

تامیــن مالــی یکــی از مشــکالت آنهــا اســت کــه

میکنیــم ،اغتشاشــات در همــه کشــورها ممکــن

تــاش کردیــم بــا طراحــی چنیــن مدلهایــی

اســت برخــی مشــکالت را ایجــاد کنــد و حتــی

تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز آنهــا صــورت گیــرد.

کســب و کارهــای واقعــی را هــم تحتالشــعاع

امــروز در دنیــای اقتصــاد ،دیجیتــال یکــی از

قــرار دهــد کــه بــر ایــن اســاس اغتشاشــات اخیر

محورهــای اقتصــادی بــه حســاب میآیــد کــه

در ایــران نیــز باعــث شــد قیمــت ارز و ســکه بــاال

بــر ایــن اســاس اســتراتژی اقتصــاد دیجیتــال

رود و بــر رونــد طبیعــی کســب و کارهــا اثــر

کشــور در حــال طراحــی اســت و گامهــای آخــر

بگــذارد .البتــه بازارهــا بــه رفتــار دراز مــدت مــا

را میگذرانــد.

نــگاه خواهنــد کــرد.

گزیده ها
ســایتهای

کاریابــی

Jobinja.ir

و

 3sootjobs.comامــروز فیلتــر شــدند.
براســاس اعــام مدیــران ،ایــن فعــاالن در
حــوزهی کاریابــی اینترنتــی امــروز ایمیلــی
از کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه
دریافــت کردهانــد مبنــی بــر اینکــه «بــه
دلیــل محتــوای مجرمانــه موضــوع مــاده ۲۱
قانــون جرایــم رایانــهای ،در صــورت عــدم
حــذف ایــن محتــوا مســدود خواهنــد شــد».
گزارشهــا حاکــی از ایــن هســتند کــه در
قــدم اول ،وبســایت محبــوب Jobinja.
 irفیلتــر شــد و ســپس 3sootjobs.com
از دســترس خــارج شــد.نغمه مصطفــوی،
مدیرعامــل ســایت کاربانــک نیــز بــا تأییــد
دریافــت ایــن ایمیــل ،تأکیــد کــرد کــه بــر
اســاس پیگیریهایــی کــه انجــام دادهانــد
مشــخص شــده اســت کــه وزارت کار و
رفــاه اجتماعــی بــا ارائ ـهی لیســت احتمــاال
اشــتباه بــه کمیتــه فیلترینــگ ،باعــث شــده

خبرآنالین:

ایــن ســایتها زیــر تیــغ فیلترینــگ قــرار

رتبه وی پی ان ها طی یک ماه گذشته در گوگلپلی

بگیرند.هفتــه گذشــته محمــد اکبرنیــا،

رشد کرده؛ سایفون از رتبه  ۵به  ،۱توربو از  ۲۹به ،۳

مدیــرکل هدایــت نیــروی کار و کاریابیهــای
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ،از

لنترن از  ۸۰به  ۶و روبات از  ۲۲۶به  ۵رسیده است

پیشــنهاد افزایــش جریمــه نقــدی بــرای
کاریابیهــای غیــر مجــاز بــه میــزان ۶۰
میلیــون تومــان در کشــور خبــر داد کــه مؤیــد
دیــدگاه محدودکننــده ایــن نهــاد اســت.
جابینجــا در اطالعیـهی رســمی خــود در مورد
فیلترینــگ ایــن وبســایت ،ضمــن اشــاره
بــه موفقیتهــای خــود در ســالهای اخیــر

این تصویر از نفتکش غرقشده سانچی پس

از قطع امید نیروهای امدادی از نجات خدمه این

کشتی در توییتر فارسی دست به دست میچرخد.

امیرعلی صفا:وقتی ازپیامرسان سروش سخن میگوییم
ازچه چیزی حرف میزنیم؟

من نه عضو کانالی شدم نه نوتیفی روشن کردم ،ولی خودش

بجای من فکرکرده که به صالح منه عضو این کانال بشم ،بعد

خودش بجام تصمیم گرفته آگاهسازبفرسته ،اونم نه یکی۳ ،تا

در بحــث کاریابــی بــرای جوانــان ،اعــام
کــرده اســت کــه ایــن وبســایت هیچگونــه
ایمیلــی از ســوی کارگــروه تعییــن مصادیــق
مجرمانــه دریافــت نکــرده و فیلترینــگ ایــن
وبســایت بــدون اخطــار قبلــی انجــام شــده
اســت.

دنیای
مجازی

10003432117834

در  ۲۱دی اپل برای مدت کوتاهی نسخههای قدیمیتر  iOSرا در دسترس کاربران

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

قرار داد که در پی آن برخی از کاربران موفق به نصب نسخه  ۶.۱.۳شدند .این اتفاق
در حالی افتاد که به طور معمول هنگامی که آیفون آپدیت میشود ،دیگر نسخههای
قدیمی به کاربر نمایش داده نمیشود.

034-32117852
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گوگلپلی

تلگرام

سـهام فیسبـوک در پایـان معاملات

فیلترینـگ موقـت تلگـرام و برخـی

گـوگل تعـداد زیـادی از اپلیکیشـن و

روز جمـع ۴درصـد سـقوط کـرد؛ علـت

محدودیتهایـی کـه به درخواسـت برخی

بازیهـای مخصـوص کـودکان را تحـت

ایـن کاهـش آن اسـت کـه پنجشـنبه

نهادهـا در طـی دو هفتـه گذشـته اعمـال

تاثیـر بدافـزاری کـه بـه آنها تصاویـر غیر

شـب اعالم کـرد تغییرات بزرگـی در خبر

شـده بـود ،بـه دسـتور رئیـس جمهـور

اخالقی نشـان می داد ،از فروشـگاه پلی

رسـانی ایجـاد میکنـد تـا وقـت کمتری

بهطور کامل برداشـته شـد .خبر رفع فیلتر

اسـتور خـود حـذف کرد.

بگیرد .

رسـمی تلگـرام به تاییـد وزیـر ارتباطات و
فنـاوری اطالعـات رسـیده اسـت.

پلتفرمهای اینترنتی

امـا در حـال حاضر ،این شـبکه اجتماعی
بدون مشـکل در نسـخه وب و اپلیکیشن
اجرا میشود.

که به همراه تلگرام رفع فیلتر شدند

سـاوندکالود ،پلتفـرم بـه اشـتراک گذاری
صوت نیز اخیرا رفع فیلتر شـده اسـت و
کاربـران ایرانـی قـادر بـه اسـتفاده از ایـن

دسترسـی به تلگرام کـه از حدود دو هفته

پلتفـرم چینـی و ضعیـف از نظـر امنیتـی

گرفتهانـد .در حـال حاضـر ،میتـوان از

سرویس آلمانی هستند.

پیش مسـدود شـده بود ،شـب یکشـنبه

اسـت .در حـال حاضـر ایـن پیامرسـان

اپلیکیشن این دو سـرویس روی موبایل

وبسـایت مدیـوم کـه بـه عنـوان یـک

دوبـاره از سـر گرفتـه شـد .همچنیـن بـر

بـدون مشـکل در دسـترس کاربـران

بهـره گرفـت .بـا کمک ایـن سـرویسها،

پلتفرم نشـر آنالین شـناخته میشود نیز

اسـاس برخی مشـاهدات میدانی به نظر

اینترنـت در ایـران قـرار دارد هرچنـد کـه

میتـوان مکانهـای جدیـد را بـر حسـب

پـس از مدتهـا رفـع فیلتر شـده اسـت.

میرسـد کـه کارگـروه تعییـن مصادیـق

نسـخه تحـت وب آن بـه درسـتی اجـرا

عالقه در نزدیکی خود یافت.

این سـرویس حالتی وبالگگونـه دارد که

نمیشود.

پلتفـرم بعـدی که اخیـرا رفع فیلتر شـده،

کاربـران را دعـوت بـه روزنامهنـگاری

اپلیکیشـنهایی که در گذشته فیلتر شده

اما در روزهای گذشـته ،چندین اپلیکیشن

پینترسـت اسـت .این پلتفرم یک شـبکه

اجتماعـی میکند و میتوان نوشـتههایی

بودنـد را دوبـاره در اختیـار کاربـران ایرانـی

و سـرویس دیگـر نیز رفع فیلتر شـدهاند.

اجتماعـی بـرای اشـتراکگذاری تصاویـر

از مدیـران شـرکتهای بـزرگ مانند گوگل

قرار داده است.

بـرای مثـال اپلیکیشـن مـکان نمایـی

است .در پینترسـت ،بر خالف اینستاگرام

یا کاربران عادی را در آن مطالعه کرد.

چند روز پـس از فیلترینگ تلگرام ،اولین

 Swarmو سرویس  Foursquareکه در

شـما موضوعات مورد عالقه خـود را دنبال

از سـوی دیگر وبسـایت کـورا ()Quora

پیامرسـانی کـه پـس از چهـار سـال رفـع

آبان ماه به دلیلی نامشـخص فیلتر شـده

میکنیـد .بـا ایـن حـال فیلترینـگ

بـه عنـوان یک پلتفـرم آنالین پرسـش و

فیلتـر شـد« ،ویچـت» بـود کـه یـک

بودنـد اکنـون دوبـاره در دسـترس قـرار

پینترسـت در ایران سـابقهای طوالنی دارد

پاسـخ ،در کنـار وبسـایتردیت ()reddit

مجرمانـه

برخـی

از

سـایتها

و

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟

کیهان کلهر موسیقیتصویری از حضورش در باغ

شازده ماهان به اشتراک گذاشته است.

صروش میگوید:

کـه یـک پایگاه بـرای جمـعآوری اخبار به
صـورت اجتماعی اسـت نیز بـه تازگی رفع
فیلترشدهاند.
سـرویسهای فـوق کـه در روزهـای اخیر
رفـع فیلتـر شـدهاند ،بـه دلیـل مسـدود
بودن در گذشـته به شـکل فراگیر در ایران
مـورد اسـتقبال قـرار نگرفته بودنـد .با این

ســانچی نکنــم؛ چــون بــا تمــام وجــود درک میکنــم خونوادههاشــون چطــور ایــن  ۸روز

میتـوان یـک گام مثبت به حسـاب آورد.
آذری جهرمـی ،وزیـر ارتباطـات در ابتـدای
فعالیـت خود در این سـمت نیـز از تالش
خـود بـرای رفع فیلتـر توییتر گفتـه بود و
بایـد دیـد در ادامـهی ایـن سـرویسها،
توییتر نیز رفع فیلتر خواهد شد یا خیر.

محسن چاوشی با انتشار تصویر زیر از انتشار کار

جدیدش در کانال تلگرامش خبر داده.

@keyhan_kalhor

هفتهــای کــه گذشــت ســعی کــردم خــودم رو درگیــر خبرهــای #نفتکــش_

حـال رفـع فیلتـر از ایـن سـرویسها را

@mohsenchavoshi

عذابــآور رو پشــت ســر گذاشــتن .فقــط اعصابــم رو بهــم میریخــت
دقیقــا مثــل همــون  ۷روز بعــد از فاجعهــی #منــا کــه هــی بهمــون میگفتــن ممکنــه زنــده
باشــند ،امــا بعــد از  ۸روز…
ناگری میگوید:
انقــدر عــزا بــر ســرمون ریختنــد کــه حتــا فرصــت عــزاداری نداریــم# .شــهدای_
نفتکش
زهرا کشوری میگوید:
خانواده ها در این  ۸روز سوختند و تازه آغاز گداختن بود
مهاجر میگوید:
مــن همــش فکــر میکنــم ایــن زندگــی داره مســخره بــازی در میــاره کــه
اینجوریــه و بــه زودی همــه چــی درســت میشــه .تقریبــا ده ســاله اینجــوری ام
آق بهمن میگوید:
رفــع فیلتــر تلگــرام بــرای مــن هیــچ معنــای خاصــی نداشــت تــا اینکــه دیــدم
نوتیفیکیشــن اومــده ،بــازش کــردم دیــدم مامانــم بــرام عکــس فرســتاده
خفن خاتون میگوید:
البتــه فیلترینــگ تلگــرام فرقــی ب حــال مــن نــداره چــون بخاطــر توییتــر
همیشــه فیلترشــکنم روشــنه
مریم میگوید:
بعضی دوستت دارم ها بی فایدست
مثل موفق باشید های آخر برگه های امتحانی …
علی میگوید:
کتــاب مشــاوره و برنامــه ریــزی مدرســان شــریف رو بــاز کــردم تــا مطالعــه
ارشــد رو آغــاز کنــم؛ نوشــته بــود از تابســتان شــروع کنیــد بــه مطالعــه
هیچی دیگه ،بستمش دارم توییت میکنم

نرگس محمدی ،بازیگر تصویری از کودکی و روز اول

مدرسهاش همرسانی کرده.

@nargesmohammadi_narges

کاربری تصویر زیر را از مسجد جامع ورامین

همرسانی کرده است.

@itblog

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران
مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی
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شبکه توزیع فروش :شرکت

نشر گستر امروز ()02161933114

چاپ تهران :ریحان()02165607917-18
چاپ کرمان :مهدوی()03432134838

09123354225

دبیر تحریریه :رضا عبادی زاده

09382399083

دبیر عکس :یاسر خدیشی

09357973092

صفحه آرایی :صابر خدیشی

فناوری و اطالعات :جاوید مومنی

طراحی نامواره :محمد خضری مقدم

رسانه :یاس حسنیه

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

دنیای مجازی :سروش بیات پور

فاطمه خواجویی

گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

زنان :راضیه زنگیآبادی

میراث فرهنگی :امیر رجبی

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

شهر :فاطمه پورمرادی

محیطزیست :تیوا صمدیان

ورزش :میالد بحرینی

استانها :فاطمه نامجو

سامانه پیامکی10003432117834 :

آگهیهای تهران :مجید مهربان

ایمیلnews@payamema.ir :

سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-44210443بازرگانی :زهره جمعه فرسنگی

 021-88332428روابط عمومی :راحیل عبادی زاده 09373128240
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نشانی تهران :مجیدیه شمالی ،خیابان منصوری ،خیابان جهانپناه ،پالک  -۷واحد ۱۲
تماس021-22317469 , 021-22309994 , 021-26325268 :

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

فیلم سینمایی

جشنواره بین المللی

فارابی

به کارگردانی آیدا پناهنده
و به منظور رقابت برای

ویژه علوم انسانی و

دریافت جایزه اژدها به

اسالمی با حضور رییس

سوئد میرود.

فیلم :حکم

www.payamema.ir/akhlagh

برگزیدگان نهمین

اسرافیل

معتاد هم بودیم..

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:

جشنواره

سینما

ما عاشق هم نبودیم!

@payamema

www.payamema.ir 09391999161

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

دیالوگ

@payamema

جمهور و وزیر علوم
تحقیقات فناوری در
سالن اجالس سران
تجلیل شدند.

عکس نوشت

معرفی

خواجوی کرمانی
باز برافراختیم رایت سلطان عشق
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

بار دگر تاختیم بر سر میدان عشق
ملک جهان کردهایم وقف سر کوی یار
گوی دل افکندهایم در خم چوگان عشق
از سرمستی کشیم گرده رهبان دیر
بر درهستی زنیم نوبت سلطان عشق
جان چه بود تا کنیم در ره عشقش نثار
پای ملخ چون بریم نزد سلیمان عشق چون
بقیامت برم حسرت رخسار دوست
بر دمد از خاک من ٔ
الله نعمان عشق

امید صباغ نو

صد ره اگر دست مرگ چاک زند دامنم
بار دگر بر زنم سر ز گریبان عشق
کی بنهایت رسد راهروانرا سلوک
زانکه ندارد کنار راه بیابان عشق

تماما مخصوص

مرغ سحرخوان دل نعره برآرد ز شوق

نویسنده :عباس معروفی

عکس:

رضا دیدبان

انتشارات :نشر گردون – برلین

چون بمشامش رسد بوی گلستان عشق
گر چو قلم تیغ تیز بر سر خواجو نهند
سر نتواند کشید از خط فرمان عشق

بــدون شــک هــر فــرد کتابخوانــی بــا شــنیدن اســم عبــاس

معروفــی ،یــاد کتــاب فــوق العــاده زیبــای ســمفونی

احیای حاكمیت ملی

مــردگان مــی افتــد .رمانــی کــه از ماندگارتریــن کتابهــای
ادبیــات ایــران بــه شــمار مــی رود .امــا عبــاس معروفــی
کتــاب هــای خــوب دیگــری هــم دارد کــه یکــی از ایــن

پانزدهـــم ژانویـــه ســـال  946میـــادی ( 25دیمـــاه)

کتــاب تمامــا مخصــوص هماننــد اســمش ،خــاص و

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

قسمت هایی از متن کتاب تماما مخصوص:

تقویم

کتــاب هــا ،کتــاب تمامــا مخصــوص اوســت.
خواندنــی اســت و فقــط عبــاس معروفــی اســت کــه
مــی توانــد رمانــی بنویســد تمامــا مخصــوص ،رمانــی
تلــخ مثــل غربــت ،رمانــی ســرد مثــل تنهایــی ،رمانــی
عمیــق و زیبــا پــر از عشــق و جنــون مثــل زندگــی.
و آن مرغــی اســت کــه کنــار شــط از تشــنگی هــاک مــی
شــود ،از بیــم آن کــه اگــر بنوشــد ،آب شــط تمــام شــود.
ی کــرد کــه تــا
رادیــو داشــت آهنگــی از آرو ِپــرت پخــش مـ 

آن روز نشــنیده بــودم و نداشــتمش .چقــدر آهنگهــای
قشــنگ در ایــن دنیــا وجــود داشــت کــه مــن نشــنیده
بــودم .چقــدر چهــره هــای زیبــا از برابــرم گذشــتند کــه مــن
ن هــا را ندیــدم ،چقــدر رویاهــای عجیــب دیــدم کــه وقتــی
آ

مذاکرات  7ساعته

احم ــد دیلم ــی (معزالدول ــه) بغ ــداد را متص ــرف ش ــد،
المســـتكفی بیســـت و دومیـــن خلیفـــه عباســـی را
بركنــار كــرد و بــا ایــن اقــدام حكومــت سراســر ایــران
بـــار دیگـــر در دســـت ایرانیـــان قرارگرفـــت و تجدیـــد

حاكمیــت ّ
ملــی كــه مردانــی چــون مــاكان و مرداویــز

خرمدیــن از آذربایجــان،
از مازنــدران و دیلمــان ،بابــك ّ
سیســـتانیها (ایرانیـــان خـــاوری كـــه امـــروز افغـــان
خوانـــده میشـــوند) ازجملـــه صفاریـــان ،خراســـانیها
ب ــه وی ــژه س ــامانیان و  ...در راه ــش ت ــاش ك ــرده و
جـــان باختـــه بودنـــد بـــه تحقـــق پیوســـت.
علـــی ،احمـــد و حســـن دیلمـــی پســـران بویـــه
از پیـــروان و دســـتیاران «مرداویـــز» بودنـــد كـــه
آرزوهـــا و اندیشـــههای وی را دنبـــال كردنـــد.

مصدق و هندرسون
لـــوی هندرســـون ســـفیر وقـــت آمریـــكا در ایـــران 25
دی مـــاه  15( 1331ژانویـــه  )1953پیشـــنهاد تـــازه
م ــورد موافق ــت انگلس ــتان ب ــرای ح ــل مس ــاله نف ــت
ایـــران را بـــه دكتـــر مصـــدق رییـــس دولـــت تســـلیم

نمایشگاه
عنوان آفتاب

 20نقاشی و پنج مجسمه اثر
اساتید دانشگاه هنر از گذشته
تا حال در نمایشگاهی تحت

در گالری تا 28دی به نمایش درخواهد آمد.

ك ــرد و ای ــن دو در ای ــن زمین ــه هف ــت س ــاعت باه ــم
گف ــت و گ ــو كردن ــد .ای ــن مذاك ــرات در خان ــه دكت ــر
مص ــدق در خیاب ــان كاخ (خیاب ــان فلس ــطین ام ــروز)
انجـــام شـــد ،زیـــرا كـــه رهبـــر وقـــت ایـــران هنـــوز از
بســـتر بیمـــاری برنخاســـته بـــود .در ایـــن مذاكـــرات
دكتـــر مصـــدق پیشـــنهاد تـــازه را مغایـــر حاكمیـــت
ملـــی و اصـــل كنتـــرل ثـــروت عمومـــی هـــر كشـــور
مســـتقل خوانـــد و نظـــر خـــود را اعـــام داشـــت.
هندرس ــون دیپلم ــات مع ــروف آمری ــكا و س ــفیر ای ــن
كشـــور در ایـــران در زمـــان دكتـــر مصـــدق بـــود.

از خــواب بیــدار شــدم ،هرگــز دیگــر بــه یــادم نیامــد ،و بــوی
عطــری از دســت رفتــه در دلــم چنــگ زد کــه همیشــه تــا
همیشــه خــودم را نبخشــم.
ی ترســیدم .دم
ی ترســیدم ،از گیــر افتــادن مـ 
از مــرگ نمـ 
ی دانســتم چــه بالیــی
ی دادم تــا بــازدم نم ـ 
را کــه فــرو م ـ 

سال گشت

روزنامه

پیام ما

روز به سخنان مجید انصاری

ی خواســتم
ســرم میآیــد ،در هــراس ایــن بیخبــری مــ 

در رفسنجان درباره آیت هللا هاشمی رفسنجانی

ی خواســتم پــر بــاز کنــم و یکبــاره
از تنــم فــرار کنــم .مــ 

پرداخت.

بگریــزم ،امــا تــوی تنــم گیــر افتــاده بــودم.

جشنواره

در این

خواهد شد.

ی توانــد بــا
بــه دســت روز مبــادا .گاهــی چیــزی کوچــک م ـ 
ی دلیــل
سرنوشــت آدم بــازی کنــد ،گاهــی آدم نام ـ ه ای را ب ـ 
ی شــود.
مـ 

با موضوع تصویرسازی دینی

همراه با کارگاه علمی برگزار

ی ســپارد
آدم چقــدر احمــق اســت کــه گاهــی سرنوشــتش را م 

ی کنــد کــه بعدهــا همــان نامــه ســند محکومیتــش
حفــظ مـ 

تصویرسازی آیات

رسانه درآینه تصویر

ی کــردم هرکســی از جنــگ یــک چیــزش را
داشــتم فکــر مـ 

شماره جدید صدا در سالمرگ هاشمی رفسنجانی.

کــرد؛ یکــی بــه کفــش مــردم ،و دیگــر بــه دنــدان بچ ـ ه هــا.

ن آرنوفسکی ،عاقبت
فیلم عجیب مادر ساخته دار 

آمیــز بــوده.

بیتاثیر است و...

ی بینــد .بــه نظــر مــن در هــر جنگــی بایــد بــه دو چیــز نگاه
مـ 

پروندههای دیگر  :چرا ما رسانه ملی نداریم  ،بررسی

ی دهنــد کــه یــک جنــگ چقــدر فاجع ـه
ن هــا نشــان م ـ 
ای ـ 

الیحه بودجه در مجلس ،چرا جایزه جالل آل احمد

