
هشت روز  پس از   آتش گرفتن نفتکش سانچی، جان باختن کارکنان این نفتکش تایید شد

 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 1085

دوشنبه 25 دی 1396
  16 صفحه

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

انس طال         1.337.69

مثقال طال     6.078.000

گرم طالی 18  402.970.1

گرم طالی 24   1.858.910

انس نقره             17.25

انس پالتین         998.70

انس پاالدیوم       1.119.90

بهار آزادی      14.540.000

امامی          15.002.000

نیم       7.260.000

ربع         4.190.000

گرمی       2.810.000

دالر             44.430

یورو         54.600

پوند            60.460    

درهم امارات        12.190

لیر ترکیه            11.850

یوان چین          6.990

ین ژاپن               4.000    

دالر کانادا         36.290

دالر استرالیا      35.530 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

آتش زدی در عود ما 
نظاره کن بر دود ما

رییس جمهور:
هرکسی که درخیابان 

حرف می زند
 خس و خاشاک نیست
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رســید کــه  خبــر  مجلــس  از  دیــروز 
کــه  اســتدالل  ایــن  بــا  نماینــدگان 
بــرای  تنهــا  ویــژه  کمیســیون های 
بایــد  اضطــراری  و  مهــم  موضوعــات 
تشــکیل کمیســیون  شــوند،  تشــکیل 
ویــژه میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
خــارج  کار  دســتور  از  را  و گردشــگری 
کردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه همیــن 
را  توســعه  ششــم  برنامــه  نماینــدگان 
ــراث  ــه می ــد ک ــب کردن ــه ای تصوی به گون
ــای  ــزو محوره ــی و گردشــگری ج فرهنگ
ــا تشــخیص  ــروز ام ــی آن اســت. دی اصل
دادنــد کــه تشــکیل کمیســیون ویــژه 
ــرت  ــن مغای ــا قوانی ــی ب ــراث فرهنگ می
دارد. وقتــی بدانیــم پیش ازایــن بــرای 
حمایــت از تولیــد ملــی، تحــول اقتصادی، 
ــرای  ــر اج ــارت ب ــادی و نظ ــاد اقتص جه
کمیســیون   44 اصــل  سیاســت های 
کــه  می بینیــم  تشکیل شــده،  ویــژه 
ــن  ــر از ای ــراث فرهنگــی اهمیتــی کمت می
موضوعــات نــدارد. بــه نظــر می رســد 
توجــه  مانــع  آیین نامــه  بــا  مغایــرت 
بیشــتر بــه میــراث فرهنگــی نشــده بلکــه 
ایــن نماینــدگان هســتند کــه نمی خواهــد 
مهــم  موضوعــی  را  فرهنگــی  میــراث 

ببیننــد.

میراث فرهنگی
 از دید مجلس

»نه«مجلس به کمیسیون ویژه 
میراث فرهنگی 

برخی نمایندگان می گویند میراث جزو موضوعات مهم نیست 
که کمیسیون ویژه داشته باشد

یادداشت
رضا عبادی زاده

روزانهم صبح اریان

 خودمون
َ
ِخرید َور خودمون؛ ا

و با
دئ

ی وی
شا

ما
ی ت

برا
و«

 کی
ی

»و
ن 

ش
کی

پلی
 ا

ید
 کن

ن
سک

 ا

روابط عمومی
 شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

و  شــروع کــرده  را  بــدی  بــازی  دیمــاه 
ــاه 1382  ــم دیم ــرد. از پنج ــی  می گی قربان
کــه زلزلــه آن ســپیده دم ویرانــی را بــر ســر 
ــاه  ــا 30 دیم ــرد ت ــم آوار ک ــهر ب ــردم ش م
آتش نشــانان  جــان  پالســکو  کــه   1395
ــهم  ــا س ــاال ام ــت. ح ــورم را گرف ــه کش دالل
در  اســت کــه  یــک کشــتی   96 دیمــاه 
آتــش ســوخت و دریــا بــه تماشــا نشســت. 
ــم  ــه غ ــی ک ــه کس ــود، ب ــته ب ــی نوش ظریف
ــرق  ــتی هایت غ ــر کش ــد »مگ دارد می گوین
شــده اســت« حــاال بــرای تســکین غــم دل 
بازمانــدگان دریــا دل مانــده در ســانچی 

چــه می شــود گفــت. 
لعنــت بــر تــو نفــت کــه هــر چــه ایــن  خاک 
ــم  ــای بی می کشــد از دســت توســت. روزه
ــان ســانچی در  ــرای نجــات ملوان ــد ب و امی

ــید و  ــر رس ــه آخ ــی ب ــم زدن ــر ه ــم ب چش
ــری را  ــش داغ دیگ ــای خشــم آت شــعله ه
ــانچی  ــام س ــت. ن ــان گذاش روی دل ایرنی
ــاه  ــود دیم ــم آل ــای غ ــان روزه ــم در می ه
هــای  ردیــف مصیبــت  جــا گرفــت کــه 
ــروز  ــود. ام ــر ش ــتان طوالنی ت ــدای زمس ابت
ســانچی نــام دیگــر مــرگ اســت .مــرگ در 
ــان گلســتان نشــد.  ــرای ملوان ــه ب آتشــی ک
ــافر  ــیدند. 32 مس ــا رس ــه دری ــادالن ب دری
ــک  ــد و ی ــا ماندن ــا ج ــوس در دل آبه اقیان
کشــور ســیاه پوششــان شــد.چه دشــوار 
ــن را  ــدان وط ــر کشــیدن فرزن ــه پ اســت ک
ــی. ــته باش ــدن نداش ــتی در ب ــی و دس ببین

شــده کــه  آوار  ســرمان  بــر  غــم  آنقــدر 
زارهایمــان بــا هــم تداخــل پیــدا کــرده 

ــزرگ : ــاملو ب ــول ش ــه ق ــت. ب اس

در نیست
راه   نیست
شب نیست
ماه نیست

نه روز نه آفتاب
ما بیرون زمان ایســتاده ایم

با دشنه تلخی در 
گرده هایمان

هیــچ کس با هیچ کس 
سخن نمی گوید

کــه تاریکی به هزار زبان در 
سخن است

در مردگان خویش نظر می 
بندیم با طرح خنده ای

و نوبــت خویش را انتظار می 
کشــیم بی هیچ خنده ای …

ــازمان  ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
حفاظــت محیــط زیســت شــرایط الزم بــرای 
اخــذ مجــوز پروژه هــای انتقــال آب را تشــریح 
کــرد و گفــت: انتقــال آب انتقــال یک مشــکل 
ــه  ــک منطق ــه ی ــه ب ــک منطق ــئله از ی و مس
دیگــر اســت و همچنیــن انتقــال آب بــه 
معنــای انتقــال یــک مشــکل و مســاله از یک 
مجموعــه بــه یــک مجموعــه دیگــر در کشــور 
اســت.به گــزارش ایســنا مســعود تجریشــی 
ــورد بحــث  ــری در م در حاشــیه نشســت خب
انتقــال آب اظهــار کــرد: بایــد میــزان آب 

مــورد نیــاز و لیســت منابــع موجــود در یــک 
منطقــه مشــخص شــود. بــا توجــه به ایــن دو 
موضــوع میــزان آب اضافــی در یــک منطقــه 
ــرای مثــال در شــهری  مشــخص می شــود. ب
مثــل تهــران کــه 30 درصــد آبــی کــه بــه دلیــل 
شکســتگی لوله هــا از دســت مــی رود آب 
مــازاد اســت.وی در ادامــه گفت: در خوزســتان 
و در حــوزه کارون دو محصــول برنج و نیشــکر 
ــد  ــرف می کنن ــاز مص ــورد نی ــتر از آب م بیش
ــمال  ــا در ش ــون تنه ــق قان ــه طب ــن اینک ضم
ــا  ــج وجــود دارد. ب کشــور امــکان کاشــت برن

ــوان  ــوع می ت ــن دو موض ــن ای ــر گرفت در نظ
ــع آوری  ــب آب جم ــر مکع ــارد مت ــه میلی س
ــر  ــارد مت ــم میلی ــک و نی ــوان ی ــرد و می ت ک
ــکالت  ــا مش ــرد ت ــب آن را وارد کارون ک مکع
آن را حــل کنیــم. یــک و نیــم میلیــارد باقــی 
ــرو  ــه وزارت نی ــوری ک ــوان در ام ــم می ت را ه
تشــخیص می دهــد مصــرف شود.تجریشــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه آبریــز دریاچــه 
ــازاد مــورد بررســی  ــز بحــث آب م ــه نی ارومی
قــرار گرفتــه اســت، گفــت: در جنــوب دریاچــه 
ــاه  ــک گی ــاز ی ــورد نی ــر آب م ــه دو براب ارومی

مصــرف می شــود. ایــن موضــوع بعــد از 
بررســی ها بــه تاییــد رســیده و بــا کاهــش 18 
درصــدی مصــرف آب کشــاورزان هیــچ اتفــاق 
بــدی در تولیــدات کشــاورزان آن منطقــه 
نیفتــاده اســت بنابرایــن آبــی کــه مــورد 
ــاز  ــه بیــش از حــد نی ــرار می گرفت مصــرف ق
ــوده  ــه عبارتــی ســاده تر آب مــازاد ب گیــاه و ب
اســت. اعتــراض نماینــدگان مجلــس در ایــن 
زمینــه هــم شــاید بــه ایــن علت اســت کــه در 
ایــن زمینــه بــه حــد کافــی توجیــه نشــده اند.

وی در ادامــه اظهــار کــرد: مســائل اجتماعــی 
مربــوط بــه انتقــال آب در مبــدأ بایــد مــد نظر 
قــرار گرفتــه و بررســی شــود. در صورتــی کــه 
ــائل  ــد مس ــال آب نتوان ــرح انتق ــری ط مج
اجتماعــی را در مبــدأ حــل و فصــل کنــد 
طبیعتــا بحــث انتقــال آب نیــز منتفی اســت.

انتقال آب انتقال یک مشکل از یک منطقه 
به منطقه دیگر است

پایگاه
 خبری تحلیلی
kermaneno.ir

عنــوان  بــه  را  شــما  انتخــاب 
ــی  ــام صنف ــازمان نظ ــس س ریی
ــک  ــان را تبری ــتان کرم ــه اس رایان
گفتــه و امیــد داریــم در دوران 
حضــور شــما شــاهد پیشــرفت 
پهناورتریــن  ای  رایانــه  اصنــاف 

اســتان کشــور باشــیم

جناب آقای

 مهندس منصور مداح

خدیشی - روزنامه پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در این صفحه به مرور اخبار هشت روز گذشته در رابطه ویژه
با نفتکش سانچی پرداختیم.

 وقتی امید بود
ــن  ــه چی ــخنگوی وزارت خارج ــنبه س ــامگاه یکش ش
اعــالم کــرد کــه شــماری از مفقودیــن حادثــه برخــورد 
یافته انــد.  نجــات  چینــی  و  ایرانــی  دو کشــتی 
ــی،  ــان ارث ــر کی ــن اظهارنظ ــار ای ــر در کن ــن خب ای
ــت  ــه گف ــش ک ــی نفت ک ــرکت مل ــل ش مدیرعام
هیــچ مســتندی دال بــر از بیــن رفتــن و فــوت 32 
ــدارد.  ــود ن ــش وج ــن نفت ک ــینان ای ــر از سرنش نف
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــن 32 نف ــال دارد ای ــان احتم ــن می در ای
قایق هــای نجــات از منطقــه گریختــه باشــند کــه امیدواریــم 
ــه  ــدد، امیــدواری نســبت ب ــه واقعیــت بپیون ایــن احتمــال ب

زنده بــودن 32 خدمــه را افزایــش داد.

چهار خدمه دانشجو بودند
محمــد راســتاد، مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی روز 
ــر از  ــت آمده 4 نف ــات به دس ــق اطالع ــه طب ــر داد ک ــنبه خب یکش
خدمــه ایرانــی دانشــجوی دریانــوردی بوده انــد کــه دوره کارآمــوزی 

ــد.  ــپری می کردن ــتی س ــن کش ــود را در ای خ

 گوشی کاپیتان روشن بود
بی اطالعی از وضعیت خدمه سانچی در حالی ادامه داشت که در 

ساعات پایانی یکشنبه یکی از اقوام کاپیتان کشتی حادثه دیده 
ایرانی خبر داد که تلفن همراه »کاپیتان عروجی« روشن است اما 

کسی پاسخگو نیست.

هشــت روز پــس از آتــش گرفتــن نفت کــش ســانچی، 
اعــام شــد دوســوم آن غرق شــده و همــان کورســوی 
ــود  ــش وج ــه نفت ک ــات 29 خدم ــرای نج ــه ب ــدی ک امی
داشــت، بــه یــاس تبدیــل شــد و ایرانی هــا داغــدار شــدند. 
ــار نفت کــش ســانچی را  در ایــن صفحــه ســعی کردیــم اخب

ــم. ــت کنی ــد روای ــان امی ــه پای ــا لحظ ــه ت از روز حادث

 سانچی آتش گرفت
شــنبه گذشــته بــود کــه خبرگــزاری رویتــرز از 

ــک  ــا ی ــانچی ب ــی س ــش ایران ــورد نفت ک برخ
ــاس  ــر اس ــر داد. ب ــی خب ــاری چین ــتی ب کش
ــد،  بیانیــه ای کــه مقامــات چینــی منتشــر کردن
ــش  ــن، نفت ک ــت چی ــنبه به وق ــر ش در بعدازظه
ــا  ــود ب ــا رجیســتر شــده ب ــه در پانام ــانچی ک س
کشــتی ســی اف کریســتال چیــن در فاصلــه 160 
ــورد  ــانگهای، برخ ــواحل ش ــا س ــی ب ــل دریای مای

ــش  ــه نفت ک ــه 32 خدم ــن حادث ــی ای ــرد. در پ ک
مفقــود شــدند کــه 30 نفــر ایرانــی و دو نفر بنگالدشــی 

ــد. بودن

عصر یکشنبه اعالم شد که چین و کره جنوبی تیم هایی را مأمور جستجوی تاش برای پیدا کردن خدمه
افراد مفقود شده در حادثه برخورد دو کشتی ایرانی و چینی در دریای شرق 
چین کردند. 12 ساعت پس از حادثه خبرها از شعله ور شدن آتش سانچی 

حکایت داشت. 

صبح دوشنبه خبری ناامیدکننده منتشر شد. کارشناسان اطفای احتمال انفجار و غرق کامل
غرق شدن این نفت کش بسیار باال است.حریق به شبکه تلویزیونی دولتی چین گفتند احتمال انفجار و 

اولین جسد پیدا شد
ــه یکــی از 32  ــوط ب ــه مرب ــن جســد ک ــد اولی ــر آم ــر دوشــنبه خب ظه

ــد. در  ــدا ش ــن پی ــای چی ــوده، در آب ه ــانچی ب ــش س ــه نفت ک خدم

همیــن روز اعــالم شــد کــه خدمــه فرصــت و امکانــات کافــی را بــرای 

ــند. ــده باش ــانچی خارج ش ــاید از س ــتند و ش ــش داش ــرک نفت ک جسد پیداشده ت
قابل شناسایی نیست

ظهــر سه شــنبه، هــادی حق شــناس، معــاون 

ــر داد  ــوردی خب ــادر و دریان ــی ســازمان بن دریای

ــه  ــده ب ــد پیداش ــوختگی جس ــزان س ــه می ک

حــدی اســت کــه قابل شناســایی نبــوده و نیــاز  

ــت.  ــش DNA اس ــن آزمای ــه گرفت ب

 ابر و باد و ناکامی
ــرای نجــات خدمــه نفت کــش ســانچی، وزارت حمل ونقــل چیــن  در ســومین روز تــالش ب
ــنگین و  ــای س ــا و باران ه ــا باده ــاعد ب ــوی نامس ــرایط ج ــه ش ــرد ک ــالم ک ــه ای اع در بیانی
موج هــای بلنــد، همچنــان تالش هــا بــرای مهــار آتــش و جســتجوی 31 خدمــه مفقودشــده 
نفت کــش را نــاکام گذاشــته اســت. درحالی کــه 13 شــناور جســتجو و نجــات مســاحت 900 
مایــل مربــع حــول نفت کــش را در جســتجوی خدمــه کشــتی پوشــش داده انــد، نگرانی هــا 

هرلحظــه از انفجــار و غــرق شــدن ایــن نفت کــش بیشــتر می شــد.

خدمه امکان فرار نداشتند
در همیــن روز ایــن امیــدواری کــه خدمــه فــرار 
کرده انــد، از بیــن رفــت. چــرا کــه بــر اســاس اعــالم 
ــن  ــوردی، در لحظــه ای کــه ای ــادر و دریان ســازمان بن
شــناور دچــار ســانحه شــد، انفجــار صــورت گرفتــه و 
ــت.  ــده اس ــات از آن کنده ش ــای نج ــی از قایق ه یک
ــک  ــر ی ــته و ه ــزن داش ــج مخ ــش پن ــن نفت ک ای
ــه  ــد ک ــات گازی بوده ان ــن میعان ــزار ت ــاوی 20 ه ح
اشــتعال پذیری آن از بنزیــن هــم بیشــتر اســت 
بنابرایــن در لحظــه انفجــار اولیــه هیچ یــک از خدمــه 

ــته اند. ــرار نداش ــکان ف ام

ترس از انفجاری دیگر
صبـح چهارشـنبه هـم باخبـری نگران کننـده آغـاز شـد 
چراکـه خبـر آمـد عصر سه شـنبه در یکی از مخـازن این 
نفت کـش، انفجـاری رخ داد که سـبب شعله ورترشـدن 
آتـش شـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه آتـش در حـال 
فروکـش کـردن بـود که ناگهـان انفجار مجـددًا عملیات 
اطفـای حریـق را بـا کندی مواجـه کرد. بر اسـاس اعالم 
مسـووالن، اگـر انفجـاری دیگـر رخ نمی داد، تا سـه روز 

آینـده امـکان اطفـای حریق وجود داشـت.

ورود نیروی دریایی ایران
ایـن  بـه  ایـران  دریایـی  نیـروی  چهارشـنبه  روز  از 

شـد. ملحـق  امـدادی  تالش هـای 

سانچی وارد آب های ژاپن شد
شـامگاه پنج شـنبه خبر رسـید که سـانچی بـر اثـر وزش بادهای 

شـدید وارد منطقـه انحصاری-اقتصادی ژاپن شـده اسـت.

انفجاری دیگر
شـامگاه چهارشـنبه رویتـرز خبـر داد کـه روز چهارشـنبه 
درحالی کـه نفت کـش ایرانی برای چهارمیـن روز پس از 
تصـادف خـود همچنـان در آتش می سـوخت، به دنبال 
وقـوع یـک انفجـار در عرشـه کشـتی، تیم هـای نجـات 

مجبـور به عقب نشـینی شـدند.

شناسایی دو پیکر 
جدید و جعبه سیاه

صبـح شـنبه باالخـره تیم تجسـس توانسـت 
ارثـی،  نفت کـش سـانچی شـود. کیـان  وارد 
ایـران  نفت کـش  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت: نیروهـای امـداد و نجـات چیـن صبح 
)به وقـت  دقیقـه   35 و   8 سـاعت  امـروز 
محلـی( ورود نیم سـاعته 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 نفت کـش 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 اسـالمی ایـران به 
آتش خـوار چینـی منتقـل شـدند تا از ایـن طریق به 

نفت کـش سـانچی منتقل شـوند.

 امان از آتش
سـاعت هشـت صبـح دیـروز خبـر آمـد کـه شـعله های آتـش در 

نفت کـش سـانچی از لحظاتـی پیـش دوبـاره فـوران کرد. رسـیدن 

آتـش بـه مخازن سـمت چـپ کشـتی نفت کـش، باعث شـعله ور 

شـدن آتـش شـده اسـت. حتی ارتفـاع آتش بـه بیـش از 100 متر 

می رسـد، درجه حرارت از شـب گذشـته به 350 درجه رسـیده است 

و در حـال حاضـر به هیچ عنـوان امـکان ورود نیروهـای امداد حاضر 

در اطـراف کشـتی وجود ندارد. گروه امـداد و نجات ارتش در مجاور 

نفت کـش حضـور دارنـد امـا بـه علـت وجـود آتـش زیـاد، گازهای 

سـمی و دود فـراوان، امـکان نزدیـک شـدن بـه نفت کـش حتی از 

شـعاع هزار متـری وجود نـدارد.

سوت پایان
سـاعت نزدیـک 12 بـود کـه خبـر آمـد دوسـوم کشـتی کامـًا غرق شـده و فقـط 
یک سـوم آن روی آب باقی مانده اسـت.  شـعله های آتش تمام کشـتی را فراگرفته 
اسـت. به هیچ عنـوان 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؛ ۳۲ فرشـته از دریا به 
ملکـوت رفتند«، رسـمًا غرق شـدن نفت کـش ایرانی دچـار حریق شـده در آب های 
چیـن را اعـام کرد و نوشـت: سـازمان بنـادر و دریانـوردی این مصیبت بـزرگ را به 

بازمانـدگان جامعـه دریایـی کشـور و هم میهنـان عزیز تسـلیت می گوید.

چینی ها پا پس کشیدند
محسـن بهرامـی، سـخنگوی کمیتـه اضطـرار نفت کـش 
از سـوی  اطفـای حریـق  توقـف عملیـات  از  سـانچی 
چینی ها خبر داد و خبر داد که آتشـخوار ژاپنی پنج شـنبه 
بـه دریای چین می رسـند. بدی شـرایط جـوی و انفجار 
متوسـطی که روی عرشـه نفت کـش اتفاق افتـاد، دلیل 

توقـف عملیـات از سـوی چینی هـا اعالم شـد.

 امید کم شد
سـاعت 11 صبح 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 رسـیده اند؛ 
امـا بـه دلیـل شـرایط آتش سـوزی ایـن نفت کـش، 

امـکان نزدیـک شـدن بـه آن وجود نـدارد.

درحالی کـه روز جمعـه امیـدواری بـرای ورود باز هم انفجار
تیـم تجسـس بـه داخـل نفت کش بـه وجود 

آمـده بـود، حق شـناس، معـاون امـور دریایـی 
امـروز  بنـادر گفـت کـه سـاعت 10  سـازمان 

به وقـت شـانگهای، مراحـل پایانی مهـار آتش 
در حـال انجـام بود، اما متأسـفانه یـک انفجار 

رخ داد کـه عملیـات اطفـای حریـق را ناتمـام 
گذاشـت. از سـوی دیگـر، عالوه بـر انفجارهای 

آتـش را سـخت کرد.پی درپـی، نشـت گازهای سـمی، عملیات مهار 
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مدیــر کل میراث فرهنگــی اصفهــان 
باســتانی  نقــوش  کشــف  از 
محــدوده  در  در  صخــره ای 
ــت  ــا محوری ــه ب شاهین شــهر و میم
مســیرهای ارتباطــی اقتصــادی و 
فرهنگــی متعلــق بــه پنــج هــزار 
فریــدون  داد.  خبــر  قبــل  ســال 
ــی  ــرکل میراث فرهنگ ــاری مدی هللا ی
ایــن اســتان افــزود: »بــا توجــه 
ــی  ــه شــواهد و مدارکــی مبن ــه ارائ ب

ــر وجــود برخــی نقــوش باســتانی  ب
مرکــزی  منطقــه  در  صخــره ای 
اصفهــان و در محــدوده شــهر میمــه 
می مــه،  و  شاهین شــهر  توابــع  از 
تیــم متشــکل از باستان شناســان 
بازدیــد  بــرای  امســال  پاییــز  در 
عــازم شــهر  و شناســایی محــل 
از  بازدیــد  در  و  شــدند  می مــه 
ــوش  ــه کشــف برخــی نق ــط، ب محی
صخــره ای کــه در اصطــالح علــم 

»نگارکنــد«  باستان شناســی 
ــد.«  ــده می شــود دســت یافتن خوان
نقــوش  »ایــن  داد:  ادامــه  او 
محــدوده  در  عمدتــا  صخــره ای 
روســتای گردشــگری حســن رباط از 
توابــع شــهر میمه اســت و جــدای از 
آن هــا تیــم باستان شناســی اداره کل 
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
و گردشــگری اصفهــان موفــق بــه 
کشــف یــک تپــه باســتانی متعلــق 
بــه عصــر ساســانی و همچنیــن 
در  کاری  معــدن  محــدوده  یــک 
ــر  ــه عص ــق ب ــه متعل ــن منطق همی

ساســانی شــد.«       

امیـدواری بـه طرح تشـکیل کمیسـیون ویژه گردشـگری، 
میـراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی روز گذشـته با تصمیم 

نماینـدگان بـه یاس تبدیل شـد. 
ایـده ایجـاد تشـکیل کمیسـیون میـراث فرهنگـی کـه بـه 
گفتـه رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانـی کرمان 
از کرمـان شـکل گرفـت کـه نماینـدگان مجلـس  بـه دلیل 
آنچـه کـه مغایـرت با آییـن نامه مجلـس می خواندنـد، رد 

. شد
 ایـن طـرح با هدف بررسـی دقیق تر مسـائل و مشـکالت 
حـوزه میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری و 
اسـتفاده از تـوان کارشناسـی و تخصصـی نماینـدگان و 
ایـن  در  اجرایـی  پیشـنهادات  ارائـه  و  راهکارهـا  بررسـی 
خصـوص ارائـه شـده بـود امـا سـید علـی ادیانـی نماینده 
مـردم قائـم شـهر، سـواد کـوه و جویبار بـا ارائـه تذکر آئین 
نامـه ای ایـن طـر ح را مغایـر مـاده 44 آییـن نامه داخلی 

مجلـس توصیـف کرد.
بـر اسـاس ایـن مـاده، کمیسـیون هـای ویـژه تنهـا بـرای 
موضوعـات مهم و اضطراری در کشـور تشـکیل می شـوند 
کـه  از دید این نماینده و سـایر نمایندگان میراث فرهنگی 
جـزو موضوعات مهم و اضطراری کشـور به شـمار نمی رود.

 علـی الریجانـی رییـس مجلس هم  با وارد دانسـتن این 
تذکـر و بـا نظـر نماینـدگان، طـرح مورد اشـاره را از دسـتور 
کار خـارج کرد.ایـن در حالـی اسـت که بنابر گـزارش مرکز 
پژوهش هـای مجلـس یکـی از محورهـای اصلـی برنامـه 
ششـم توسـعه کـه بـه تصویب همیـن نمایندگان رسـیده،  

میـراث فرهنگـی و گردشـگری بوده اسـت.
ایـن درحالـی بـود کـه پروانـه سلحشـوری عضـو ناظـر 
آذرمـاه  در  فرهنگـی   میـراث  شـورای عالی  در  مجلـس 
سـال جـاری خبـر از تدویـن پیـش نویس طرح تشـکیل 
کمیسـیون ویـژه میـراث فرهنگـی داده بود. وی اسـتفاده 
از همـه ی تـوان کارشناسـی تخصصـی نماینـدگان، مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی و صاحب نظـران 
تشـکل های  و  صنایع دسـتی  گردشـگری،  اقتصـادی، 
تخصصـی میراث فرهنگی در راسـتای تحقق اهداف سـند 
چشـم انداز 20 سـاله نظام جمهوری اسـالمی ایران در افق 
1404 هجـری شمسـی از جملـه وظایـف ایـن کمیسـیون 

می دانسـت. 
بـه گفتـه وی جای خالی کمیسـیون ویژه میـراث فرهنگی 
باعث شـده بارها فعاالن این حوزه از مغفول ماندن میراث 
فرهنگـی در اصلی تریـن نهـاد قانون گـذاری انتقـاد کننـد. 
همچنیـن مهـر امسـال در نشسـت روسـای تشـکل های 
گردشـگری بـا نمایندگان مجلـس، عباس بیدگلـی، مدیر 
اجرایـی جامعـه هتلـداران ایـران از نماینـدگان درخواسـت 
کـرد کـه هرچه سـریع تر بـه فکر تشـکیل کمیسـیون ویژه 

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 شـورای عالی 
میـراث فرهنگـی تاکنـون نتوانسـته عملکـرد مناسـبی 
داشـته باشـد. وی می گویـد 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 می کنـد و بنابرایـن نهادهایـی کـه بایـد 
نماینـده ای در ایـن شـورا داشـته باشـند، معمـوالً نفـر 
دو مشـان را بـه ایـن شـورا می فرسـتند و این بـه معنی 

نبـود اهمیـت کافـی بـرای میـراث فرهنگی اسـت.

کشف نقوش صخره ای 
۵هزارساله در میمه

ثبت ملی نقاشی های 

ملک الشعرا
27 اثر نقاشی ثبت ملی شد

27 اثر نقاشـی محمود خان ملک الشـعرا )صبا( که در کاخ گلسـتان نگهداری می شود 
در فهرسـت میـراث منقول کشـورمان ثبت ملی شد.مسـعود نصرتـی مدیر مجموعه 
میـراث جهانـی کاخ گلسـتان امـروز 24 دی 96 گفـت: »محمود خـان ملک الشـعرا 
)صبا( 200 سـال پیش در تهران متولد شـد و در سـن 80 سـالگی درگذشـت، پدرش 
محمد حسـین خـان متخلـص بـه عندلیـب و پدر بـزرگ او فتحعلـی خـان صبـای 
کاشـانی، شـاعر و ملک الشـعرای دربـار فتحعلـی شـاه قاجـار بـود.«او افـزود: »صبا 
از دوران کودکـی پیـش عمـوی خـود محمد قاسـم خـان ملقب به فـروغ به تحصیل 
پرداخـت و در نوجوانـی شـیفته هنر شـد و به یادگیری فنون، اصول هنرهای سـنتی 
و صنایـع ظریفـه پرداخـت. او از پـدر و پدر بزرگ خود لقب ملک الشـعرایی را در دربار 
محمدشـاه قاجـار بـه ارث بـرد و در پاییـن تمـام نقاشـی هایش بنـده درگاه محمـود 
نوشـته شـده اسـت که امضای آثار نقاشـی صبا محسوب می شـود.« مدیر مجموعه 
میراث جهانی کاخ گلسـتان افزود: »محمود خان گذشـته ازهنر نقاشـی در فن شـعر 
نیـز اسـتاد بـوده و در فنـون پیکر تراشـی، منبـت کاری، خوشنویسـی و موسـیقی از 
کم نظیـران عصـر خـود به شـمار مـی رود، از محمـود صبـا 27 اثـر ارزشـمند شـامل 
نقاشـی های آبرنـگ، رنـگ و روغـن، قلمـدان، ماکـت و کـوالژ تمبـر در کاخ گلسـتان 
بجـای مانـده اسـت. بیشـتر تابلوهـای نقاشـی ایـن هنرمنـد از عمارت هـا، فضاهای 
بیرونی و درونی کاخ های سـلطنتی قاجار به تصویر کشـیده شـده است.« او تصریح 
کـرد: »سـبک نقاشـی صبـا را می تـوان یکـی از شـاخص ترین نمونه هـا و نماد هـای 
تجـدد در نقاشـی دوره قاجـار به شـمار 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 سـنت ها ی هنـری ایران با اصول و قواعد نقاشـی اروپایـی را به خوبی 

می تـوان مشـاهده کرد.«

»نه« مجلس به کمیسیون ویژه میراث فرهنگی
برخی نمایندگان می گویند میراث فرهنگی جزو موضوعات مهم نیست 

که کمیسیون ویژه داشته باشد

بــه گفتــه سلحشــوری جــای خالــی 
فرهنگــی  میــراث  ویــژه  کمیســیون 
ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــا فع ــده باره ــث ش باع
در  فرهنگــی  میــراث  مانــدن  مغفــول  از 
انتقــاد  قانون گــذاری  نهــاد  اصلی تریــن 
ــت  ــال در نشس ــر امس ــن مه ــد. همچنی کنن
بــا  گردشــگری  تشــکل های  روســای 
بیدگلــی،  عبــاس  مجلــس،  نماینــدگان 
ــران از  ــداران ای ــه هتل ــی جامع ــر اجرای مدی
نماینــدگان درخواســت کــرد کــه هرچــه 
ــژه  ــیون وی ــکیل کمیس ــر تش ــه فک ــریع تر ب س
بیفتنــد.  و گردشــگری  میــراث فرهنگــی 

»تنگه کافری «زیستگاه  
دوران نوسنگی

کاوش هـای  طـرح   مدیـر 
نجات خشـی سـد سـیمره گفـت: 
معمـاری  سـاختارهای  »کشـف 
به هم پیوسـته و دیگر آثـار فاخر در 
محوطـه تنگه کافـری طـی سـه فصـل کاوش نجات بخشـی 
نشـان داد کـه می تـوان ایـن محوطـه را یکـی از مهم تریـن 
تاکنـون  نوسـنگی  دوران  از  اسـتقراری  زیسـتگاه های 
دانسـت.« لیلـی نیـاکان گفت: »سـومین فصـل کاوش های 
باستان شناسـی در تنگه کافـری بخشـی از حوضه آبگیر سـد 
سـیمره در محوطه هـای گورسـتان و اسـتقرار چـم پاپـی و 

را شـامل می شـود.« ایـالم  اسـتان  در  رویـه  کوشـک 

مرمت خانه امان هللا 
خان ساسانی گیان

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 امـان هللا خـان 
ساسـانی مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در روسـتای پونـل 
شهرسـتان رضوانشهر واقع شـده و این اثر در تاریخ 11 مهرماه 
سـال 1383 بـا شـماره 11139 بعنـوان یکی از آثـار ملی ایران 

به ثبت رسـیده اسـت.

پروژه رنگ آمیزی کاخ 
سبز سعدآباد آغاز شد

پروژه رنـگ آمیزی دیوارهای داخلی 
ادامـه طـرح فوریـت  کاخ سـبز در 
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

وزرای  »اجــالس  میزبانــی 
کشــورهای  گردشــگری 
بــرای  آزمونــی  آســیایی« 
همــدان اســت تــا بتوانــد از ایــن رهگــذر ضمــن 
ــذب  ــیر ج ــگری، در مس ــای گردش ــی جاذبه ه معرف
توریســت از چهارگوشــه جهــان گام بــردارد. عضــو 
ســازمان  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  وابســته 
جهانــی گردشــگری گفــت: بایــد از فرصــت برگــزاری 
ایــن برنامــه  اســتفاده و جاذبه هــا و ظرفیت هــای 
ــرد. ــی ک ــا معرف ــه دنی ــدان را ب کشــور و اســتان هم

گردشگریمرمتمیراث خبر

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری کرمــان 
گفــت: »گردشــگران پــس از گذشــت 14 ســال از زلزلــه بــم، 
ارگ  تمــام  حاکم نشــین،  قســمت  در  حضــور  بــا  می تواننــد 
ــرکل  ــی مدی ــود وفای ــهر را مشــاهده کنند.«محم ــن ش تاریخــی ای
ــن اســتان روز یکشــنبه 24 دی 96 در نشســت  میراث فرهنگــی ای
ــن  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــم ب ــدار شهرســتان ب ــا فرمان مشــترک ب
ــا  شهرســتان در خصــوص راه انــدازی زیرســاخت های گردشــگری ب

هیچکــدام از شهرســتان های اســتان قابــل مقایســه نیســت، افزود: 
ــم دارای زیرســاخت هایی همچــون راه  »خوشــبختانه شهرســتان ب
آهــن، فــرودگاه، مجموعــه ارگ جدیــد و هتل هایــی بــا درجه بنــدی 
متفــاوت اســت کــه می توانــد نیازهــای هــر گردشــگر را رفع کنــد.« او 
گفــت: »بــا توجــه به ســابقه تمدنی ایــن شهرســتان و معروفیت آن 
در ســایت ها بین المللــی و کمپانی هــای گردشــگری بایــد بازاریابــی 

و تبلیغــات در اولویــت کار شهرســتان بــم قــرار گیــرد.«

186 اثــر مــوزه ای از اســتان های سیســتان  و بلوچســتان، 
ــران،  ــی ای ــوزه مل ــارس، م ــی، خوزســتان و ف آذربایجــان غرب
ــعدآباد و کاخ  ــی س ــه فرهنگی تاریخ ــاد مجموع ــوزه میرعم م

ــت رســید. ــه ثب ــول ب ــی منق ــار مل گلســتان در فهرســت آث
فرهــاد نظــری مدیــرکل ثبــت آثــار، حفــظ و احیــای میــراث 
ــروز یکشــنبه  ــی ام ــازمان میراث فرهنگ ــی س ــوی و طبیع معن
ــی  ــر ثبت ــت: »از 186 اث ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع 24 دی 96 ب

ــران،  ــی ای ــه ســفال های نیشــابور مــوزه مل ــر ب ــد، 35 اث جدی
ــی  ــی میرعل ــتادان خوشنویس ــتعلیق اس ــط نس ــه خ 20 قطع
ــم و...  ــه زرین قل ــب ب ــابوری ملق ــاه محمود نیش ــروی، ش ه
موجــود در مــوزه خــط و کتابــت میرعمــاد و 27 اثــر بــه 
مجموعــه تابلوهــای نقاشــی محمودخــان ملک الشــعرا )صبــا( 
ــار در کاخ  ــا و خوشــنویس چیره دســت دوره قاج ــاش توان نق

ــق دارد.« گلســتان تعل

امکان حضور گردشگران در بلندترین قسمت ارگ بم
پس از 14 سال این امکان برای گردشگران فراهم شده است

۱۸۶ اثر در فهرست آثار ملی منقول ثبت شد
۳۶ اثر از محوطه ثبت جهانی شهر سوخته ثبت شده است

رییس سازمان میراث  فرهنگی و گردشگری عازم اروپا شد
رییس سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور نشست با فعاالن 

گردشگری و سرمایه گذاران اقتصادی به دوکشور هلند و اسپانیا سفرمی کند.



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1085 | دوشنبه 25 دی 1396

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایران ویچ

مسـوول نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان 
شـمالی گفت: طرح هـای محرومیت زدایی آسـتان 
قدس رضوی در 5 دهسـتان خراسـان شمالی اجرا 
می شـود.محمد اکبرزاده با اشـاره فعالیت های این 

نمایندگی در اسـتان خراسـان شمالی٬ اظهار داشت: 
فعالیت هـای زیـادی در راسـتای محرومیت زدایـی 
صـورت گرفتـه و طرح هـای محرومیت زدایـی در 5 
دهسـتان اسـتان انجام شده اسـت.وی افزود: اگر 

موقوفـات عام تـر شـود و در بخش هایـی هم چون 
کارهـای علمـی، کمـک بـه دانشـجویان و دانـش 
آمـوزان و درمـان افـراد نیازمند مورد اسـتفاده واقع 
شـود٬ موثرتر بوده و با گسـترش نذورات در استان٬ 
می توانیم در کاهش مشـکالت مردم سـهم بزرگی 
داشـته باشـیم.اکبرزاده ادامه داد: بنا داریم سـالی 
عملیاتـی شـدن  و  اجـرا  بـرای  همایشـی  یکبـار 
فعالیت های به سـرانجام رسـیده و تقدیر از فعاالن 

خدمت رسـانی بـه مردم را در اسـتان برگـزار کنیم.

طرح های محرومیت زدایی آستان قدس 

درخراسان شمالی اجرا می شود

راه و مسکن مسابقه آشپزی برگزار کرد!
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.

آمار اشتغال در استان سمنان

 با واقعیت نمی خواند

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

مسـئوالن وزارت کشـور و استان سمنان در 
روزهـای اخیـر بـه آمـار 7.1 درصـد از نـرخ 
بیـکاری اسـتان اشـاره کردنـد حال آنکـه 
واقعیـت در جامعـه به خصـوص در شـرق 

اسـتان، چیـز دیگری اسـت.
واضح اسـت کـه آب و بیـکاری دو دغدغه 
اصلـی مـردم اسـتان سـمنان محسـوب 
می شـود، اسـتانی کـه در سـال های اخیـر 
بـا معضل عمـده تغییر اقلیـم جغرافیایی 
روبـرو شـده کـه درنتیجـه آن دو پدیـده 
خشک سالی و سـرمازدگی بخش اعظمی 
از فرصت هـای شـغلی آن را از بیـن بـرده 
اسـت ایـن معضـالت البتـه در کنـار عـدم 
تـا  شـده اند  باعـث  صحیـح  مدیریـت 
بسـیاری روسـتاهای اسـتان به خصـوص 
در بخـش شـرق، خالـی از سـکنه شـده و 

درنهایت شـاهد مهاجرت وسـیع به شهرها 
و دامـن زدن بـه آمـار بیـکاری باشـیم.

اسـتان سـمنان بـا پدیده هـای اقتصـادی 
سـال های  تـا  اسـت کـه  روبـرو  جدیـد 
نـه چنـدان دور حتـی مـردم نامشـان را 
ماننـد  پدیده هایـی  بودنـد،  نشـنیده  نیـز 
داللـی،  کاذب،  مشـاغل  حاشیه نشـینی، 
مهاجـرت، کارتن خوابـی و مـوارد دیگـر که 
ریشـه بسـیاری از آن هـا بـه تغییـر اقلیـم 
بازمی گـردد و وجـه مشترکشـان بیـکاری 

اسـت.
از سـوی دیگـر سـمنان اسـتانی اسـت که 
230 هزار دانش آموز و دانشـجو را در حالی 
در خـود گنجانـده کـه تمـام جمعیتش به 
702هزار نفر نمی رسـد ایـن یعنی باالترین 
تمـام کشـور،  بیـن  در  سـرانه تحصیلـی 
یـا به عبارت دیگـر از هـر سـه نفـر در دیـار 
قومـس، یکـی در حـال تحصیل اسـت که 
بـه نظر می رسـد زیرسـاخت های اشـتغال 

بـرای ایـن حجم جـوان جویـای کار، آماده 
نیسـت و وقتـی آمار ایـن فارغ التحصیالن 
بـا آمـار بیکارانـی کـه شغل هایشـان را بـه 
دلیـل تغییـر اقلیـم ازدسـت داده اند جمـع 
می شـود ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه 
چطور مسـئوالن اسـتان در مقولـه بیکاری 
بـه ارقامـی تک رقمـی و بعضـًا باورنکردنی 

اشـاره می کننـد؟

وقتی سازوکارها 
عوض می شوند

ایـن سـؤال بسـیار سـاده اسـت  پاسـخ 
امـا پیـش از آن بایـد دو کلیـدواژه را در 
بیـن سـخنان مسـئوالن اسـتان سـمنان 
به خصوص محمدرضا خباز اسـتاندار سابق 
این اسـتان تعریـف کنیم و نخسـتین آن 
بهیـن یـاب اسـت؛ دو سـال پیـش بـود 
کـه وزیـر کشـور به عنـوان فرمانـده اقتصاد 
مقاومتـی از تصویـب طرحی سـخن گفت 

کـه مجری آن کارگـروه رفع موانع تولید در 
هـر اسـتان بود و بـا اعطای تسـهیالت کم 
دردسـر و کـم معطلـی به کمـک واحدهای 
و  کشـاورزی  بخش هـای  در  تولیـدی 
دامـداری و صنعـت و معـدن می آمـد کـه 
البتـه بعـدًا بخـش گردشـگری نیـز بـه آن 

شـد. اضافه 
تاکنـون هشـت همایـش برگزارشـده کـه 
آخریـن آن هـا بـا هزینه هـای قابـل توجـه 
در تهـران و بـا محوریت سـرمایه گذاری در 
اسـتان سـمنان برگزار شـد که می توانست 
زمینـه اشـتغال بیـش از 10 هـزار نفـر را 
فراهـم کنـد. امـا چـرا بـه تعریف ایـن دو 
پدیـده پرداختیم و ارتباطشـان با نرخ آمار 

بیـکاری در اسـتان سـمنان چیسـت؟

آمارها ایراد دارند یا جامعه؟
آقایـان  کـه  اسـت  ایـن  اشـتباه  نکتـه 
مسـئول صبـر نمی کنند که این تسـهیالت 
بـه واحدهـا پرداخـت شـود، واحدهـا بـه 
تولیـد برسـند، کارگـران به سـرکار بازگردند 
آن وقـت آن هـا را شـاغل حسـاب کنند اگر 
بـه زبـان عام تـر بخواهیـم توضیـح دهیم 
یعنـی اسـتاندار سـابق سـمنان همین کـه 
وام تولیـدی را بـه یـک کارخانـه با ظرفیت 

اشـتغال 40 نفـر امضـا می کـرد، ایـن 40 
نفـر در زمـره شـاغالن اسـتان محسـوب 
می شـدند! بـه همین راحتی آمار اشـتغال 

اسـتان سـمنان بـاال می رفـت.
تـازه تریـن اظهار نظـر اما درباره اشـتغال 
را مدیـرکل کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی 
بیسـت و سـوم  اسـتان سـمنان در روز 
اشـتغال  وی  داد،  صـورت   96 دیمـاه 
ایجادشـده در سـامانه رصـد تا پایـان آذر 
سـال جاری را هشـت هزار و 187 شـغل 
اعـالم کـرد، اسـماعیل غنیـان همچنیـن 
اشـتغال  تعهـد  درصـد   76 تاکیـد کـرد 
طـی سـال جـاری در اسـتان تحقق یافته 

ست. ا
وی همچنیـن معتقـد اسـت از ابتـدای 
سـال تـا کنـون دو هـزار و  355نفـر بـر 
سـرکار گماشـته شـده اند از ایـن تعـداد 
70درصـد مـرد و 30درصد زن را تشـکیل 
تعـداد  ایـن  از  همچنیـن  و  می دهنـد 
38درصـد دارای مهـارت و 62درصد فاقد 
مهـارت هسـتند امـا بـا وجـود آمارهـای 
غنیـان بایـد گفـت متاسـفانه هنـوز نمود 
ایـن آمـار در سـطح خانوارهـای  عینـی 

اسـتان مشـخص نیسـت.

خبر
ته

نک

گفــت اســتاندار ســابق ســمنان کــه در آئیــن 
ــکاری  ــار بی ــتان، آم ــردم اس ــی اش از م خداحافظ
۷.۱درصــد را عنــوان می کنــد دقیقــًا از همیــن 
تعــداد  یعنــی  می بــرد  بهــره  کلیــدواژه  دو 
ــرای  ــت ب ــرار اس ــده و ق ــه پرداخت ش ــی ک وام های
ــداد  ــد و تع ــاد کنن ــغل ایج ــزار ش ــج ه ــال پن مث
ــت ۱۰  ــرار اس ــال ق ــرای مث ــه ب ــی ک تفاهم نامه های
ــار  ــوان آم ــز به عن ــد را نی ــاد کنن ــغل ایج ــزار ش ه
اشــتغال اســتان محســوب می کنــد! یعنــی در 
ــه  ــا ارائ ــرمایه گذاری و ی ــرارداد س ــای ق ــدو امض ب
تســهیات بانکــی بــه بخــش تولیــد به یک بــاره 
اســتان  شــاغان  آمــار  بــه  را  نفــر  ۱۵هــزار 
بیــکاران  آمــار  از  به عبارت دیگــر  یــا  می افزاینــد 

می کاهنــد! اســتان 

مسـوول نمایندگی آسـتان قدس رضوی در خراسـان 
شـمالی تصریـح کرد: نیـاز به کسـانی داریم کـه برای 
خدمت رسـانی به مـردم وقـت بگذارند و بـا ایده های 
نـو و جـوان٬ ظرفیت هـای بـزرگ و خوبـی را بـرای 
اسـتان ایجـاد کنند.اکبـر زاده در پایـان خاطـر نشـان 
کـرد: نـام حضـرت امـام رضـا )ع( زمینه پیشـرفت و 
خدمت رسـانی و کمک به پیشـرفت اسـتان می شـود 
و بـا تقویـت مسـاجد ایـن روند تسـریع خواهد شـد.

اسـتاندار سـمنان بـر ضـرورت اصـالح 
نماینـدگان  توسـط  ناکارآمـد  قوانیـن 
مجلـس تاکیـد کـرد و گفـت: در فرصـت باقـی 
مانـده بـرای رسـیدن بـه توسـعه متـوازن بایـد 

انقالب اداری را در سمنان آغاز کنیم.
فرمانـدار مهدی شـهر 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 آذربایجان شـرقی از امضـای 
کشـورهای  بـا  هایـی  نامـه  توافـق 
اروپایـی بـرای دریافـت وام 6.5 میلیـارد 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 آتش نشـانی همدان 
گفـت: شـهروندان همدانـی طـی 24 
ساعت گذشـته 373 مرتبه با مرکز آتش نشانی 
تمـاس گرفته انـد کـه از ایـن تعـداد 5 تمـاس 

منجر به عملیات شده است.
جانشـین فرماندهـی انتظامی اسـتان 
از کشـف 15 تـن  خراسـان  شـمالی 
برنج قاچاق در شهرسـتان مانه و سـملقان خبر 

داد.
عضـو هیئت مدیـره کانـون کارآفرینان 
ماشین سـاز و صنایـع فلـزی با اشـاره 
به عـدم ثبات قوانیـن اقتصادی گفـت: مقررات 
و تعرفه هـای گمرکـی مرتـب تغییـر می کنـد و 
هیـچ صنعتگـری قـادر نیسـت بـرای 5 سـال 

آینده خود برنامه ریزی کند.
مسـوول امـور شـهدای گمنـام اسـتان 
مطهـر  پیکـر  تشـییع  از  خوزسـتان 
شـهدای گمنام دوران هشـت سال دفاع مقدس 
در تیـپ 292 ارتـش خبر داد و گفت: این برنامه 

همزمان با ایام فاطمیه دوم برگزار می شود.
کارگـردان تئاتر اصفهان گفت: هنگامی 
کـه متوجـه شـدم یکـی از پالتوهـای 
مجموعـه فرهنگـی هنـری فرشـچیان تبدیل به 
سـالن بدن سـازی  شـده از ایـن اتفـاق بد یمن 

حسرت و افسوس می خوردیم.
معـاون سیاسـی و اجتماعی فرماندار   
قصرشـیرین از توزیع 170 تخته چادر 
در بیـن اهالـی 9 روسـتای زلزلـه زده بخـش 
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.

گزیده ها

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 

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

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 

متقاضی آقای نصرت اله سـنجری بنسـتانی  فرزندنعمت اله  بشـماره شناسـنامه 

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

389متـر مربـع پـالک 40 فرعـی از13- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک4 

فرعـی از13- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی ناصرآبـاد انجیـر سـیاه جبالبارز  

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

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

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

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

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

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

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

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف :979
تاریخ انتشار در نوبت اول: 96/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/09

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

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

نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 

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

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض 

متقاضـی آقـای محمد علـی  علی توکلی فرزند علی بشـماره شناسـنامه1صادره 

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

پـالک596 فرعـی از 581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی 

از581- اصلـی قطعـه دو  واقع در اراضی حسـین آبـاد جیرفت بخش 45کرمان 

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

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

صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 

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

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

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

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

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

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

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

سـاختمان فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره 139660319014003588-

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

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم مرضیه 

صادق فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 7334صادره از بم  در ششدانگ 

یـک بـاب خانه به مسـاحت 472/30متر مربع پـالک175 فرعی از565- 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از565-اصلـی قطعه دو 

واقـع در اراضـی بهجـرد  جیرفـت بخـش45 کرمـان خریـداری از مالـک 

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

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

کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 

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

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

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

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

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

تاریخ انتشار در نوبت اول: 96/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/09

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 

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

مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 

سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139660319014003738-

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

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت 

ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم نـدا کریمی 

فرزنـد نبـی اله بشـماره شناسـنامه44صادره از جیرفت در ششـدانگ یک 

بـاب خانـه بـه مسـاحت 126متـر مربـع پـالک590 فرعـی از 581- اصلی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از581-اصلـی قطعـه دو واقع در 

اراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش 45کرمـان خریداری از مالک رسـمی 

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

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

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

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

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

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

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

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

نوبـت اول: 96/10/25 تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :96/11/09

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1085 | دوشنبه 25 دی 1396 034-32117852

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 کاغذ اخبار4

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

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

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

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

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

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

بالمعارض متقاضی خانم صدیقه امیری هنزائی  فرزند حسن بشماره شناسنامه39صادره 

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

مربـع پـالک60 فرعـی از 582- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک3 فرعی 

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

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

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

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

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

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

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

صادر خواهدشـد . م الف:972

تاریخ انتشار در نوبت اول: 96/10/25   تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/09

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

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

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

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

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

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی لـذا مالکیـت اداره اوقاف وامـور خیریه 

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

مربـع پـالک11 فرعـی از 460- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از 460- 

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

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

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

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

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

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

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

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
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وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: کشـاورزان 
تولیـدی  دولـت گنـدم  باشـند  مطمئـن 
آنـان را در هـر شـرایطی بـه طـور کامـل 
خریـداری خواهـد کرد.محمـود حجتـی 
بـا بیـان اینکـه مطالبـات گنـدم کاران تـا 
پایـان آبـان پرداخـت شـد افـزود: خرید 

ادامـه  آینـده  سـال  در  تضمینـی گنـدم 
خواهـد داشـت امـا نظـام خریـد تغییـر 
خواهـد کـرد.وی گفـت: بخشـی از گنـدم 
از  آینـده  سـال  در  تولیـدی کشـاورزان 
طریـق بـورس خریـد و فـروش خواهـد 
شـد و مـازاد آن را دولـت خریـداری می 

کند.حجتـی با اشـاره بـه شـیوع بیماری 
آنفلوآنـزای فـوق حـاد در مراکـز پـرورش 
سـال  افـزود:  تخمگـذار  هـای  مـرغ 
گذشـته 17 میلیـون مـرغ تخمگـذار بـه 
علـت ابتـال بـه این بیمـاری معدوم شـد 
و امسـال هـم تاکنـون همیـن میـزان به 
اسـت.وی  شـده  معـدوم  علـت  همیـن 
گفـت: درصـدد هسـتیم تا با اسـتفاده از 
ظرفیـت هـای جدیـد در تولیـد در زمینه 
برسـیم  تعـادل  بـه  مـرغ  تخـم  تولیـد 
و تـا آن زمـان بخشـی از نیـاز بـازار را از 
طریـق واردات تأمیـن مـی کنیم. حجتی 

بـا بیـان اینکـه صاحبـان مرغـداری های 
بیمـاری  شـیوع  واسـطه  بـه  تخمگـذار 
میلیـارد  صدهـا  حـاد  فـوق  آنفلوآنـزای 
تومـان خسـارت دیـده اند افـزود: حدود 
500 میلیـارد تومـان از محـل بیمـه بـه 
خسـارت  هـا  مرغـداری  ایـن  صاحبـان 
پرداخـت شـده اسـت.وی با بیـان اینکه 
کشـاورزی  بخـش  در  اشـتغال  سـهم 
در سـال 90 و 95 بـه صـورت ثابـت 18 
درصـد بـوده اسـت گفت: این آمار نشـان 
دهنده ایجاد اشـتغال در این سـال ها در 

بخـش کشـاورزی اسـت.

رییس جمهور  با اشـاره به اظهارات اخیر امام جمعه موقت 
تهـران گفـت: حـال اگر گفته می شـود که فردی از سـمتی 
تحریک شـده یا دستوراتی داشـته یا اینکه جاسوس بوده، 
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 
آمده انـد؛ برخـی حرفشـان بـه حـق اسـت و برخـی نیـز از 
شـرایط سوءاسـتفاده کردنـد؛ در همه جـای دنیا نیز اینگونه 
اسـت و اگـر فـردا در لنـدن و نیویـورک نیـز تظاهرات شـود 
عـده ای پیـدا می شـوند که شیشـه ها 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 تریبون هـای مقـدس دقیق 

حـرف بزنیـم؛ چراکـه ملت ما ملـت بزرگی هسـتند.

وی بـا اشـاره بـه اداره ماجـرای اعتراضـات اخیـر در سـطح 
کشـور توسـط نیروهـای امنیتـی گفـت: اگـر اعتراضـی بود 
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 ارزش های 
دینـی و ملی مـان نـزد جوانـان کمرنـگ شـود، مسـووالن ، 
فرهیختگان و دانشگاهیان مقصر هستند، خاطرنشان کرد: 
علوم انسـانی قطب نمای 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 قطب نمـا تغییـر نمی کنـد؛ بلکـه مـا باید به 
جهـت آن نـگاه کنیم و با بهره گیری 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 

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 کانال ها 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؟

دولت گندم کشاورزان 

را به طور کامل می خرد

 حاشیه در  شهرداری تهران: 
افشاگری نجفی درباره 

قراردادهایی که پولش 

صرف انتخابات شد

ــزارش 100 روزه  ــه گ ــا ارائ ــهر ب ــورای ش ــروز ش ــران در جلســه ام ــهردار ته ش
شــهرداری و بررســی عملکــرد شــهرداری قبلــی از قراردادهــای شــهرداری بــا 

ــات شــد، افشــاگری کــرد. ناجــا کــه پولــش صــرف انتخاب
ــفانه در  ــه متاس ــان اینک ــا بی ــود ب ــزارش خ ــه گ ــی در ارائ ــی نجف محمدعل
ــم  ــتفاده برخوردی ــوء اس ــواردی از س ــه م ــهرداری ب ــای ش بررســی پرونده ه
ــال  ــر س ــت: اواخ ــود گف ــری ش ــی پیگی ــع قضای ــق مراج ــد از طری ــه بای ک
ــراردادی را در  ــی ق ــروی انتظام ــرکت های نی ــی از ش ــا یک ــهرداری ب 95 ش
ــارد  ــغ یــک میلی ــه مبل ــی عملکــرد ب خصــوص تدویــن شــاخص های ارزیاب
ــی 10  ــی آن حت ــاید ارزش واقع ــه ش ــت ک ــانده اس ــاء رس ــه امض ــان ب توم

ــوده اســت. ــم نب ــان ه ــون توم میلی
ــده  ــت ش ــی ثب ــم بده ــه رق ــان داده ک ــی ها نش ــه بررس ــان اینک ــا بی وی ب
شــهرداری 29 هــزار و 510 میلیــارد تومــان بــوده اســت، گفــت: 22 هــزار و 600 
میلیــون تومــان نیــز رقــم بدهــی ثبــت نشــده شــهرداری اســت و پیــش بینی 
ــر  کردیــم کــه حــدود 8000 میلیــارد تومــان نیــز بدهــی احتمالــی داریــم و ب
همیــن اســاس بدهــی شــهرداری در حــوزه ثبــت شــده، ثبــت نشــده و بدهــی 
احتمالــی حــدود 52 هــزار و 100 میلیــارد 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 می کننــد و بعــد 
از مطالعــات دقیــق اســت کــه همــه در خواهیــم یافــت راه اداره شــهر بــا چــه 

مشــکالت و دشــواری هایــی مواجــه اســت.

روحانی در  جشنواره بین المللی  فاریابی: 

هرکسی که درخیابان حرف می زند
خس و خاشاک نیست

خوشـحال  نشـان کـرد:  خاطـر  روحانـی 
هسـتم کـه حاکمیـت کاخ سـفید در بـه 
هـم ریختـن تعهـدات بین المللـی و زیـر پا 
گذاشـتن وفـای بـه عهـدو ایسـتادگی در برابـر 
توافـق هفـت کشـور ناموفـق بـود؛ ایـن بـرای 
بشـریت، اخـاق و حقـوق یـک پیـروزی بـزرگ 
محسـوب می شـود. وی با بیان اینکه  در برجام 
موفقیتهای بسـیاری کسـب کرده ایم که هیچگاه 
از بیـن نخواهـد رفـت، اظهـار کـرد: جمهـوری 
اسـامی ایـران در برجـام بـه دنیـا گفـت که یک 
معضـل منطقه ای و حتـی بین المللـی پای میز 

مذاکـره قابـل حـل و فصـل اسـت.

رییـس مجلس شـورای اسـالمی گفـت: مجلس بـه هیچ وجه 
تغییر در سـاختار توافق هسـته ای را نمی پذیرد و تغییرات از 
سـخنی کـه رییـس جمهـور آمریکا اخیـرا گفته، بـا تخریب کل 
توافـق برابـری مـی کنـد. در ابتدای جلسـه علنی روز  یکشـنبه 
مجلـس شـورای اسـالمی علـی الریجانـی رییـس مجلس در 
نطـق پیـش از دسـتور، بـا اشـاره به اقدامـات غیرقانونـی اخیر 
دولـت آمریـکا در تحریـم برخـی شـخصیت هـای حقوقـی و 
حقیقـی کشـورمان گفـت: اگرچه رفتـار ناهنجار ایـاالت متحده 
در ایـن زمینـه هـا به نحوی شـده اسـت کـه تحریم هـای آنان 

باعـث آبـرو و افتخـار اشـخاص مـی شـود، امـا زیـاده خواهی 
ایـن کشـور همـراه با سیاسـت کارچـاق کنـی تاجرمابانـه، تاثیر 
سـویی در مـراودات دیپلماتیـک گذاشـته اسـت.نماینده مردم 
قـم در مجلـس ادامـه داد: اقدامـات آمریکا صحنه دیپلماسـی 
را بـا عـدم تعیـن زایدالوصفی مواجـه کرده اسـت. وی تصریح 
کرد: مجلس شـورای اسـالمی بـه هیچ وجه تغییر در سـاختار 
توافـق هسـته ای را نمـی پذیـرد و تغییـرات از سـخنی کـه 
رئیـس جمهـور آمریـکا اخیـرا گفتـه، بـا تخریـب کل توافـق 

برابـری مـی کند

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق از اختصــاص هــزار میلیــارد 
ــدوق هــای بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی و  ــه صن تومــان ب
نیروهــای مســلح بــرای متناســب ســازی حقوق بازنشســتگان 
ــس  ــنبه مجل ــی روز یکش ــه علن ــیه جلس ــر داد. در حاش خب
شــورای اســالمی علــی اصغــر یوســف نــژاد ســخنگوی 
کمیســیون تلفیــق در نشســت خبــری آخریــن مصوبــات ایــن 

ــرد. ــریح ک ــیون را تش کمیس
وی گفــت: کمیســیون تلفیــق مقــرر کــرد دســتگاه هــای 
ــان رســمی و غیررســمی و  ــد آزاد کارکن ــرای بازخری ــی ب اجرای

ــد  ــه بازخری ــه کســانی ک ــت ب ــان خدم ــاداش پای پرداخــت پ
مــی شــوند، 100 میلیــارد تومــان اختصــاص دهــد. ســخنگوی 
ــت  ــد دول ــوب ش ــن مص ــت: همچنی ــق گف ــیون تلفی کمیس
بــرای افزایــش و متناســب ســازی حقــوق بازنشســتگان 
ــی و  ــن اجتماع ــتگی تامی ــدوق بازنشس ــش صن ــت پوش تح
ــا اولویــت کســانی  صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح ب
کــه کمتــر از دو میلیــون تومــان در مــاه دریافــت مــی کننــد، 

ــد. ــاص دهن ــان اختص ــارد توم ــزار میلی ــدود ه ح

هزار میلیارد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگانمجلس تغییر در ساختار توافق هسته ای را نمی پذیرد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: 920 
شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سالمت هفت هزار شغل ایجاد کرده اند و دو 

هزار میلیارد تومان محصول در سال تولید می کنند.

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

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

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

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

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

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای کیومرث سـرحدی پـور رودباری 

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

بـه مسـاحت 148 متـر مربـع پـالک601 فرعـی از 581- اصلی مفروز و مجزی شـده از 

پـالک- فرعـی از581- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش 

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

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

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

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

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

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

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

 م الف :971   تاریخ انتشار در نوبت اول: 96/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/09

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 

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

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

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

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

حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سـکینه بلوچ 

اکبری  فرزند غالمرضا  بشـماره شناسـنامه273صادره از جیرفت در ششـدانگ یک 

بـاب خانـه بـه مسـاحت 594متـر مربع پـالک369 فرعـی از 556- اصلـی مفروز و 

مجزی شـده از پالک- فرعی از556- اصلی قطعه 5 واقع در اراضی سـنگ سـفید 

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

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

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

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

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

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

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

سـند مالکیت صادر خواهدشـد. م الف : 561  تاریخ انتشـار در نوبت اول: 96/10/25 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :96/11/09   جـواد فاریابـی -رییس ثبت اسـناد و امالک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کرمان ویچ
آنطور که فارس می نویســد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی با انتقاد از توزیع ســود سهام عدالت به جای تحویل اصل 
ســهام به مردم گفت: ما به دولتمردان گفتیم، ســود ســهام را توزیع نکنند بلکه اصل 
برگ ســهام و مالکیت را به مردم بدهند که ســود ناشــی از آن هم درونش وجود دارد 
و مردم منفعت بیشــتری خواهند داشت.

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان در 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: خشــک شــدن 
ــی  دارد و  ــا را در پ ــده ریزگرده ــان پدی ــات کرم باغ
محیــط زیســت بایــد بــرای حفــظ باغــات پســته 

ــد. ــدام کن ــن اســتان اق شــمال ای
ــری  ــین امی ــد حس ــی نویس ــا م ــه ایرن ــور ک آنط
گفــت: در نشســتی کــه بــا مســئوالن محیــط 
زیســت کشــور داشــتیم درخواســت ورود محیــط 

زیســت بــرای حفــظ باغات پســته شــمال اســتان 
ــدن  ــک ش ــا خش ــرا ب ــد زی ــرح ش ــان مط کرم
باغــات پســته نــه تنهــا منابــع درآمــدی مــردم از 
ــن  ــدن بزرگتری ــک ش ــه خش ــی  رود بلک ــن م بی
جنــگل مصنوعــی دنیــا در شــمال اســتان کرمــان 
موجــب بــروز ریزگردهــا مــی  شــود، همچنیــن در 
ایــن نشســت موضــوع آب شــیرین کــن هــا بــرای 
ــال  ــال درون حــوزه آب و بحــث انتق ــات، انتق باغ
ــرار گرفــت. ــه حــوزه آب مــورد بررســی ق حــوزه ب

خشک شدن باغات کرمان پدیده 

ریزگردها را در پی  دارد

تقابل دوباره کرمانی ها با مالیات
با وجود انتقادهای فراوان به قرار گرفتن کرمان در ردیف استان های 

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

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

بعـد از سـفر رییـس مالیـت کشـور بـه کرمـان در 
سـال گذشـته برای رسـیدگی بـه وضعیـت مالیاتی 
اسـتان انتظـار می رفـت، ایـن وضعیت بهبـود یابد 
امـا چنـدی پیـش در نشسـت کمیسـیون صنعت و 
معـدن اتـاق بازرگانـی عبـاس جبالبـارزی رئیس 
کمیسـیون صنعـت و معـدن اتاق بازرگانی اسـتان 
مالیاتـی  سـهم   97 بودجـه  در  می کنـد:   اعـام 
کرمـان 2 هـزار و 900 میلیـارد تومـان عنوان شـده 
را  آن  پرداخـت  تـوان  اسـتان  ایـن  در حالـی کـه 
نـدارد، سـال گذشـته سـهم مالیاتی اسـتان کرمان 
2 هـزار و 600 میلیـارد تومـان بسـته شـده بـود که 
واحدهـای  داشـتیم کـه  اعتـراض  آن  بـه  نسـبت 
تومـان  میلیـارد   200 و  هـزار   2 از  بیشـتر  اسـتان 

تـوان پرداخـت ندارنـد .

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان گفـت: با 
خشـک شـدن باغات پسـته نـه تنهـا منابـع درآمدی 
مـردم از بیـن مـی  رود بلکه خشـک شـدن بزرگترین 
اسـتان کرمـان  دنیـا در شـمال  جنـگل مصنوعـی 
موجـب بـروز ریزگردهـا می  شـود. حـدود 25 درصد 
باغات کشـور در اسـتان کرمان قـرار دارد و محصوالتی 
نظیـر پسـته، خرمـا و مرکبـات از این باغ ها برداشـت 

شـود. می 

بــرای   95 ســال  در  مالیــات  رشــد 
کرمانی هــا 31 درصــد مصــوب شــد و 
ســبب شــد کرمــان جــزو هفــت اســتانی 
قــرار گیــرد کــه رشــد مالیــات آن باالتــر از 
میانگیــن کشــوری باشــد، ایــن موضــوع 
امســال بــار دیگــر تکــرار شــد و در بودجــه 
97 ســهم مالیاتــی کرمــان 2 هــزار و 900 

ــوان شــده اســت. ــان عن ــارد توم میلی
براســاس آمارهــا اســتان کرمــان بــه 
ــی  ــازاد وصول ــواره م ــال 86، هم ــز س ج
ــوب را  ــزان مص ــه می ــبت ب ــات نس مالی
ــق  ــون، تحق ــال 85 تاکن ــته و از س داش
درآمدهــای مالیاتــی در اســتان کرمــان به 
طــور متوســط  113 درصــد  بــوده اســت، 
این هــا را زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان 
ــن ســال گذشــته وی  ــد، همچنی می گوی
ــه  ــه اینکــه در تذکــر کتبــی ب ــا اشــاره ب ب
ــراض  ــور و وزیراقتصــاد اعت رییــس جمه
خــود را نســبت بــه افزایــش غیرعاقالنــه 
ســهم مالیاتــی اســتان اعــالم کــردم، 
می گوید:کاهــش نیافتــن درصــد مالیــات 

اســتان کرمــان، بــازار کرمــان را به تعطیلی 
ــان  ــان کرم ــاف و بازاری ــاند، اصن می کش
ــه  ــا توجــه ب ــن موضــوع ب ــه ای نســبت ب
رکــودی کــه در کشــور حاکــم اســت نگران 
هســتند و در پــی اعتــراض شــدید از 
افزایــش 31 درصــدی ســهم مالیــات در 
ســال 96  از اســتان کرمــان، مقــرر گردیــد 
معــاون وزیــر و رییــس کل ســازمان امــور 
مالیاتــی کشــور بــه کرمــان ســفر کننــد تــا 
ــی اســتان  ــه مشــکل مالیات ــک ب از نزدی

ــان رســیدگی شــود. کرم
بعــد از ایــن اســت کــه ســیدکامل تقــوی 
نــژاد رییــس ســازمان امور مالیاتی کشــور 
در دی 95 بــا حضــور در کرمــان می گویــد: 
رشــد مصــوب مالیــات ســال 96 اســتان 
کرمــان نســبت بــه ســال جــاری منطقــی 
نیســت کــه بایــد ایــن مســئله در مجلس 
شــورای اســالمی پیگیــری و ایــن درآمــد 
ــوب  ــد مص ــط رش ــود، متوس ــل ش تعدی
مالیــات کشــور 10 درصــد اســت در حالــی 
ــرای اســتان کرمــان 31  ــم ب ــن رق ــه ای ک

ــتان  ــت و اس ــده اس ــوب ش ــد مص درص
کرمــان جــزء هفــت اســتانی قــرار گرفتــه 
که رشــد مصــوب مالیــات آن در ســال 96 
نســبت بــه ســال 95، باالتــر از میانگیــن 

کشــور اســت.

افزایش مجدد سهم مالیاتی 
استان در بودجه 97

بعــد از ســفر رییــس مالیــات کشــور بــه 
کرمــان در ســال گذشــته بــرای رســیدگی 
ــار  ــتان انتظ ــی اس ــت مالیات ــه وضعی ب
می رفــت، ایــن وضعیــت بهبــود یابــد امــا 
ــیون  ــت کمیس ــش در نشس ــدی پی چن
صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی عبــاس 
ــت  ــس کمیســیون صنع ــارزی ریی جبالب
ــالم  ــتان اع ــی اس ــاق بازرگان ــدن ات و مع
ــی  ــد:  در بودجــه 97 ســهم مالیات می کن
کرمــان 2 هــزار و 900 میلیــارد تومــان 
عنــوان شــده در حالــی کــه ایــن اســتان 
تــوان پرداخــت آن را نــدارد، ســال گذشــته 
ــزار  ــان 2 ه ــتان کرم ــی اس ــهم مالیات س

ــود  ــان بســته شــده ب ــارد توم و 600 میلی
کــه نســبت بــه آن اعتــراض داشــتیم کــه 
واحدهــای اســتان بیشــتر از 2 هــزار و 200 
میلیــارد تومــان تــوان پرداخــت ندارنــد و 
بخشــی از آن کــم شــد، اگــر ایــن میــزان 
ــی  ــه مودیان ــوط ب ــات مرب ــش مالی افزای
اســت کــه تاکنــون فــرار مالیاتی داشــتند، 
مــا هــم معتقد بــه دریافــت آن هســتیم، 
ــه بخــش  ــرار باشــد فشــار ب ــر ق ــا اگ ام
خصوصــی و واحدهــای تولیــدی کنونــی 

بیایــد، اصــال درســت نیســت.
رییــس کمیســیون صنعــت و معــدن 
بــه  اســتان کرمــان  بازرگانــی  اتــاق 
بخشــنامه مصــوب ســال 94 در مــورد 
ــک  ــادی کوچ ــای اقتص ــات بنگاه ه مالی
اظهــار  و  می کنــد  اشــاره  متوســط  و 
ــرار  ــه ق ــن مصوب ــاس ای ــی دارد: براس م
بــود کــه مالیــات بنگاه هــای کوچــک 
و متوســط براســاس اظهارنامــه آنهــا 
تعییــن شــود کــه عمــال اجرایــی نشــد، 
ــر اجــرای ایــن  ــرای امســال هــم پیگی ب
بخشــنامه بودیــم، امــا اقــدام عملــی 
ــت،  ــه اس ــورت نگرفت ــه ص ــن زمین در ای
بســیاری از بنگاه هــای اســتان کرمــان 
تــوان تولیــد دارنــد، امــا تقاضایــی بــرای 

ــا  ــای آنه ــال هزینه ه ــت و عم ــا نیس آنه
ــت.  ــده اس ــر ش ــار تاخی دچ

 این عملکرد به صاح 
استان نیست

ــردم  ــده م ــدی نماین ــدی زاه ــد مه محم
کرمــان و راور در جلســه شــورای اداری 
اســتان از عملکــرد اداره کل امــور مالیاتــی 
ــه  کرمــان در گرفتــن مالیــات از مــردم ب
می گویــد:  و  می کنــد  انتقــاد  تنــدی 
بــا مدیرانــی مواجــه  اوقــات  گاهــی 
ــا مــردم  ــی ب می شــویم کــه تعامــل خوب
مالیاتــی کرمــان جــز  امــور  ندارنــد. 
مــردم آزاری کار دیگــری نداشــته و فشــار 
ــکاران  ــاف و پیمان ــر روی اصن ــادی ب زی

ــی آورد. ــان م کرم
ــا اشــاره  آنطــور کــه تســنیم نوشــته، او ب
بــه اینکــه عملکــرد امــور مالیاتــی کرمــان 
ایجــاد کــرده  زیــادی  نارضایتی هــای 
ــه  ــرد ب ــوه عملک ــن نح ــه ای ــت گفت اس
ــا  ــه ب صــالح کشــور و اســتان نیســت ک
ــات گرفــت. ــوی مــردم، مالی فشــردن گل
زاهــدی همچنیــن هشــدار می دهــد کــه 
ــن موضــوع هســتیم  ــر ای ــران پیگی از ته
و اجــازه نمی دهیــم ایــن اقدامــات در 

ــود. ــه داده ش ــتان ادام اس

پیشگامی کرمان در 
برگزاری کنگره شهدا

اســتاندار کرمــان گفــت کــه اســتان کرمــان 
در برگــزاری کنگــره های بزرگداشــت شــهدا 
و در حــوزه حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع 
ــذار  ــان گ ــدس، اســتان پیشــگام و بنی مق
بــوده اســت و ایــن اســتان همانگونــه کــه 
ــکن 41  ــط ش ــکر خ ــدس لش ــاع مق در دف
ثــارهللا را داشــته اســت در برگــزاری کنگــره 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــتاز اس ــز پیش ــهدا نی ش
ایســنا علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
جلســه کنگــره بزرگداشــت 6500 شــهید 
اســتان کرمــان گفــت: مــا نیازمنــد آن 
هســتیم کــه واقعیت هــای جنــگ را بــدون 
کــم و کاســت بــرای نســل حاضــر مطــرح 
کنیــم. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه  مــا بایــد 
ــده نگــه  ــده شــهدا را همــواره زن ــخ زن تاری
ــزاری  ــه برگ ــول ب ــر موک ــن ام ــم و ای داری
ــار خــود  ــد در رفت کنگــره هــا نیســت و بای
همــواره نشــان دهیــم کــه شــهدا همیشــه 
زنــده هســتند، ادامــه داد: همــه مســئوالن 
ــتند و  ــهدا هس ــون ش ــران مدی ــردم ای و م
ــد راه و  ــا بای ــره ه ــزاری کنگ ــب برگ در قال
ــتاندار  ــم. اس ــرح کنی ــهدا را مط ــم ش رس
کرمــان خاطرنشــان کــرد:  اســتان کرمــان 
بزرگداشــت  هــای  کنگــره  برگــزاری  در 
شــهدا و در حــوزه حفــظ آثــار و ارزش 
ــدس، اســتان پیشــگام و  ــاع مق ــای دف ه
ــتان  ــن اس ــت و ای ــوده اس ــذار ب ــان گ بنی
ــکر  ــدس لش ــاع مق ــه در دف ــه ک همانگون
ــت  ــته اس ــارهللا را داش ــکن 41 ث ــط ش خ
در برگــزاری کنگــره شــهدا نیــز پیشــتاز 
اســت. رزم حســینی گفــت: شــکل گیــری 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا مبــارزات 
ــه  ــی ک ــه های ــا هزین ــپس ب ــردم و س م
مــردم بــر دوش گرفتنــد، انجــام شــد 
ملــت  سلحشــوری  مقاطــع  از  یکــی  و 
ــه  ــت ک ــدس اس ــاع مق ــران، دوران دف ای
بایــد بــه بهتریــن شــکل ایــن دوران را 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم. وی ب ــی کنی معرف
تمامیــت  بــه  مقــدس  دفــاع  دوران  در 
ارضــی و اقتــدار جمهــوری اســالمی دســت 
نظــام  تقویــت  بــه  موفــق  و  یافتیــم 
شــدیم،  اســالمی  جمهــوری  مقــدس 
ــان  ــه ج ــهدایی ک ــد از ش ــا بای ــزود: م اف
و هســتی خــود را در راه کشــور داده انــد، 
ــه  ــک وظیف ــر ی ــن ام ــم و ای ــر کنی تقدی
اظهــار  کرمــان  اســتاندار  اســت.  ملــی 
ــق انجــام  ــد اطــالع رســانی دقی ــرد: بای ک
دهیــم تــا همــگان بداننــد در تاریــخ ایــن 
ــن  ــای ای کشــور چــه گذشــت و واقعیت ه
دوران را بایــد بــرای مــردم و نســل جــوان 

ــم. ــرح کنی مط

خبر 

رشد بازسازی شبکه فرسوده 
آبرسانی کرمان

بازســازی شــبکه فرســوده آبرســانی شهرســتان 
ــابه  ــان مش ــدت زم ــا م ــه ب ــان در مقایس کرم
ســال قبــل ، بیــش از 50 درصــد رشــد یافــت.

غالمرضــا زیــن الدینــی مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
کرمــان گفــت: یکــی از اقداماتــی کــه توســط آبفــا کرمــان بــه منظــور 
ــی  ــبکه،انجام م ــات ش ــش اتفاق ــت آب و کاه ــری از هدررف جلوگی

ــت. ــانی  اس ــوده آبرس ــبکه فرس ــازی ش ــود بازس ش
وی افــزود: در همیــن راســتا طــی هشــت مــاه نخســت ســال جــاری 
ــه  ــازی شــد ک ــان بازس ــهر کرم ــانی در ش ــبکه آبرس ــر ش 22538 مت
ــه  ــل ک ــال قب ــابه س ــان مش ــدت زم ــا م ــه ب ــزان در مقایس ــن می ای
ــی  ــن ط ــت، همچنی ــه اس ــد یافت ــد رش ــت 51 درص ــر اس 14957 مت
ایــن مــدت 20616 متــر شــبکه آبرســانی در ســطح شهرســتان 

ــت. ــه اس ــعه یافت توس

رسیدگی به 682 تخلف 
حمل و نقل جاده ای

تعــداد682  ســالجاری  ماهــه  نــه  طــی 
موسســات  و  شــركت ها  تخلــف  پرونــده 
مســافربری  و  باربــری  نقــل  و  حمــل 
ــتان  ــل اس ــش حمل ونق ــی بخ ــاوگان عموم ــدگان ن ــاده ای و رانن ج
دركمیســیون های اســتانی مــاده 11و مــاده 12مــورد رســیدگی قــرار 
ــر كل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان كرمــان  گرفــت، مدی
ــداد 346  ــتا تع ــن راس ــت:  در ای ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــتان ب اس
پرونــده تخلــف دركمیســیون اســتانی مــاده 11درخصــوص تخلفــات 
ــل كاال و مســافر  ــه عمومــی بخــش حمل ونق ــدگان وســایل نقلی رانن
ــهری و  ــن ش ــه بی ــواری كرای ــوس ، س ــی ب ــوس، مین ــامل: اتوب ش
انــواع كامیــون و تریلــی و.....  مــورد رســیدگی قــرار گرفــت كــه آرا 

ــت. ــوده اس ــدگان ب ــمند رانن ــوکارت هوش ــا لغ ــه عمدت مربوط

شهرداریراهداریآبفا
مدیــر واحــد خدمات 

وتاسیسات 
ــهرداری از ساخت  ش
انــواع  نصــب  و 
ــا و  ــه ای، خیابان ه ــایی )کوچ ــای شناس تابلوه
...( در ســطح مناطــق چهارگانــه طــی ســه مــاه 

داد. خبــر  گذشــته 
اکبــر خراســانی گفــت: طــی مــدت زمــان مذکــور 
اقدامــات متعــددی از جملــه رنــگ آمیــزی پایــه 
تابلــوی گــردان میــدان آزادی بــه میــزان 20 
متــر مربــع، جمــع آوری، حمــل، نصــب و رنــگ 
آمیــزی ســتون پــل هوایــی از میــدان آزادی 
بــه خیابــان حافظــان قــرآن، تجهیــز روشــنایی 
میــدان آزادی بــا تهیــه و نصــب پروژکتــور و 

کابــل کشــی و غــالف گــذاری و همچنیــن تجهیز 
تابلــوی بــرق میــدان بــا تهیــه و نصــب قطعــات 
ــان  ــدد الم ــع آوری مج ــب و جم ــل، نص و حم
کیــف و کتــاب و مــداد بــه مناســبت آغــاز ســال 
تحصیلــی، تجهیــز تابلــوی بــرق میــدان شــهدا با 
تهیــه و نصــب قطعــات و داربســت بنــدی اطراف 
میــدان شــهدا بــرای انجــام کارهــای ســاختمانی  
بــه متــراژ 80 متــر مربــع صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود: داربســت بنــدی اطــراف پــارک پــدر 
جهــت انجــام کارهــای ســاختمانی بــه متــراژ 120 
متــر مربــع، ادامــه کار احــداث ســقف شــیروانی 
و آالچیــق در فــاز دوم پــارک پــدر بــه متــراژ 88 
متــر مربــع از دیگــر اقدامــات انجــام شــده طــی 

ســه مــاه گذشــته اســت.

ساخت و نصب انواع
تابلوهای شناسایی در سطح شهر
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این صفحه می خوانیم

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

صمت

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات مشــروحه بــه شــرح جــدول زیــر 
را بــه صــورت جداگانــه از محــل اعتبــارات داخلــی بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران 
واجــد شــرایط واگــذر نماید.لــذا از کلیــه شــرکت هــای خدماتــی کــه دارای گواهــی صاحیــت معتبر 
در رشــته خدماتــی مربوطــه و مجــوز از اداره کار و رفــاه و امــور اجتماعــی مــی باشــند دعــوت مــی 
ــر  ــت دفت ــه مدیری ــت اداری 96.10.28 ب ــان وق ــا پای ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــود جه ش
قراردادهــای شــرکت مراجعــه نمایند.مشــخصات ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و 

فاضــاب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود مــی باشــد.

آخرین مهلت تســلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 96.11.8
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب ردیف 1 و الف و ب و ج ردیف 2 ســاعت 9:30 مورخ 96.11.9

تاریخ افتتاح پاکت ج ردیف 1 )شــهر کرمان( بعد از ارزیابی

آگهی مناقصه شماره 56/ب/10-96 م )نوبت دوم(

مبلغ برآورد)ریال(شرح کارردیف
 مبلغ ضمانت

شرکت در مناقصه

1
قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات جاری و 
معوقه و اپراتوری و سایر خدمات مشترکین 

کرمان)همراه باارزیابی(

23.132.709.356 
ریال

1.156.700.000 
ریال

2
 قرائت کنتور ،توزیع قبوض،وصول مطالبات جاری و
 معوقه واپراتوری و سایرخدمات مشترکین بردسیر

و بافت و توابع

3.968.984.703 
ریال

198.500.000 ریال

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید.
ــد از زمــان درج اولیــن نوبــت  ــی مــی توانن ــی اشــخاص حقوقــی ایران ــان واجــد شــرایط دارای شناســه مل داوطلب
آگهــی جهــت اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا )در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  
7-15 ( و دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان  واقــع در  بلــوار 22 بهمــن – حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار 
 http://iets.mporg.ir راه  شــعبانیه مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را نیــز  از پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات
دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نیــاز  را  تهیــه ،  تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14  روز تقویمــی 
ــاور )  ــاب مش ــت انتخ ــی / هیئ ــی و بازرگان ــه فن ــه کمیت ــه، دبیرخان ــی ب ــت آگه ــن نوب ــاپ آخری ــخ چ ــس از تاری پ
اتــاق 109 ( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط 
کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد .)نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن 
نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب 
 http://iets.mporg.ir و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات www.nigc-kerman.ir اطاعــات بیشــتر بــه ســایت

مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.                                                                                                  
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ایرنا: پایگاه خبری »مارکت واچ« آمریکا اعالم کرد، قیمت طال به باالترین سطح در 
چهار ماه گذشته رسید و برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت. قیمت آتی طال 

در پایان معامالت بعد از ظهر دیروز بازار کامکس آمریکا با 12 دالر و 40 سنت یا 0.9 
درصد افزایش نسبت به آخرین قیمت روز پیش از آن به یک هزار و 334 دالر و 90 

سنت در هر اونس رسید.
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سرمایه صندوق سرمایه گذاری 

معدنی باید ۱۵ برابر شود

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت هــای معدنــی گفــت: 
علــی  رغــم افزایــش 100 میلیــارد تومانــی ســرمایه ایــن صنــدوق، بایــد ایــن 

ــه 1500 میلیــارد تومــان برســد. رقــم ب
فریــد دهقــان در گفتگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه توســعه معــادن کوچــک و 
متوســط یکــی از وظایــف اصلــی صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت هــای 
معدنــی اســت، اظهــار کــرد: ایــن صنــدوق جــزو معــدود ارگان هــای حاکمیتــی 
اســت کــه بــه صــورت مســتقیم ملــزم بــه حمایــت از بخــش خصوصــی شــده 
اســت و از ایــن بابــت می تــوان 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 می شــود، بایــد متناســب باشــد 
و حــاال بایــد دیــد کــه حتــی بــا افزایــش 100 میلیــارد تومانــی ســرمایه ایــن 
ــق  ــه را محق ــن زمین ــده در ای ــخص ش ــداف مش ــوان اه ــا می ت ــدوق آی صن

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 می تــوان تامیــن مالــی 
ــن  ــد بحــث تامی ــم بای ــاد داری ــه اعتق ــف انجــام داد، چراک را از طــرق مختل
مالــی بــه گونــه ای باشــد کــه کمتریــن وابســتگی بــه منابــع عمومــی دولــت 
بــه وجــود آیــد. کاهــش بروکراســی اداری بــرای صــدور ضمانــت نامه هــا بــه 
معــادن از جملــه برنامه هایــی اســت کــه بــرای ایــن صنــدوق در نظــر گرفتــه 
شــده و بایــد گفــت بــا وجــود اقداماتــی کــه در خصــوص اســتقرار میزهــای 
ــر اســتانی ســازمان نظــام مهندســی معــادن اعتقــاد  ــدوق بیمــه در دفات صن
ــا ایجــاد یــک بیــس مشــترک کلیــه مراجعــه بــه مراکــز  داریــم کــه بایــد ب
ــم. ــش دهی ــهیالت کاه ــای تس ــت ضمانت نامه ه ــت دریاف ــدوق را جه و صن

رييس مركز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت صنعت, معدن و تجارت در گل گهر : 

نگاه روابط عمومی باید مردمي باشد 
روابــط  مرکــز  رییــس 
عمومــی وزارت صنعــت, 
ــد  ــت: بای ــارت گف ــدن و تج مع
بیــن خانواده هــای  کارکنــان 
ــار  ــر  و اقش ــه گل گه و مجموع
ــد ایجــاد  ــف جامعــه پیون مختل
ــه و  ــه جمع ــور ائم ــرد. از حض ک
ــرد و راه هــای  علمــا اســتفاده ک
انعــکاس  بــرای  را  مختلفــی 
ــده در  ــام ش ــای انج فعالیت ه
ایــن مجموعــه مدنظــر قــرار داد.

نشســت اطــالع رســانی صنعــت, معــدن و 
تجارت اســتان کرمــان در ســالن کنفرانس 
ســایت مجتمــع معدنــی و صنعتی گل گهر 
و بــا حضــور دکتــر خلفــی مشــاور وزیــر و 
ــالع  ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــس مرک ریی
رســانی وزارت صنعــت, معــدن و تجــارت 
و جمعــی از مدیــران روابــط عمومــی 
شــرکت های بــزرگ اســتان و منطقــه گل 
گهــر بــه ميزبانــی روابــط عمومــی و امــور 
بین الملــل مجموعــه گل گهــر برگــزار شــد.
حــوزه  مديــر  مرتضــوی  مهنــدس 
مديرعامــل گل گهــر در ایــن نشســت گفت: 
روابــط عمومــی گل گهــر فعالیت هــای 
طــی  را  خوبــی  بســیار  تخصصــی 
ســال های گذشــته انجــام داده اســت. 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی, بازدیدهــای 
منظــم و اطــالع رســانی های آنــی و فــوری 
ــای  ــی از فعاليت ه ــم عظيم ــار حج در كن
فرهنگــی اجتماعــی گوشــه ای از زحمــات 
ایــن  مديريــت  اســت کــه جــای تقدیــر 

و تشــکر دارد.
مهنــدس ابــوذر حلوایــی پــور، مدیــر روابط 
عمومــی و امــور بین الملل شــرکت گل گهر  
در ادامــه ايــن نشســت بــه ارایــه گزارشــی 

از  فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن 
ــون  ــا کن ــال 96 ت ــدای س ــت از ابت مديري
پرداخــت. وی در بخشــی از ســخنان خــود 
بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات انجام شــده 
توســط روابــط عمومــی گل گهر گفــت: طی 
ــی  ــای خوب ــته تالش ه ــال گذش ــد س چن
ــی  ــط عموم ــودن رواب ــال نم ــت فع در جه
مجموعــه  زیــر  و  تابعــه  شــرکت های 
گل گهــر و إيجــاد يــك شــورای قــوی روابط 
عمومــی در منطقــه گل گهــر انجــام شــده و 
ــزوم  ــر ل ــی زاده ب ــدس تق ــد مهن ــا تاكي ب
ايجــاد ايــن ســازوكار، در حــال حاضر اكثر 
شــرکت  های بــزرگ ایــن منطقــه صنعتی، 
ــتند و  ــال هس ــی فع ــط عموم دارای رواب
مابقــی شــرکت ها تــا پایــان ســال در ایــن 

خصــوص اقــدام خواهنــد کــرد.
مهنــدس حلوایــی پــور بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه در حــوزه اطــالع رســانی اقدامــات 
بســیار خوبــی در روابــط عمومــی شــرکت 
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــام ش ــر انج گل گه
ایــن راســتا مجــوز یــک ماهنامــه داخلــی 
ــر اخــذ شــده و در حــال  ــه اســم گل گه ب
چــاپ اســت. همچنیــن  فصلنامــه ای 
ــوالد  ــنگ آهن و ف ــوزه س ــی در ح تخصص

از دهــه فجــر امســال چــاپ خــود را آغــاز 
خواهــد كــرد. در كنــار فصلنامــه پژوهشــگر 
ویــژه چــاپ مقــاالت تخصصــی در حــوزه 
معــدن نيــز در حــال چــاپ و توزيــع 
ايــن نشــریات تخصصــی و  اســت و 
داخلــی بــه صــورت ماهانــه و فصلــی، 
اخبــار و وقایــع داخلــی مجموعــه را اطــالع 
رســانی  خواهنــد كــرد، همچنیــن پایــگاه 
اطــالع رســانی گهرپــرس امــروز بــا حضــور 
دکتــر خلفــی رســما فعالیــت خــود را آغــاز 
خواهــد کــرد تــا بتوانیــم بیــش از پیــش 
ــه  ــده در مجموع ــام ش ــای انج فعالیت ه
گل گهــر را بــه موقــع و آنــی اطــالع رســانی 

نماییــم.
وی از تعامــل دو ســویه روابــط عمومی گل 
گهــر بــا ســایر روابــط عمومــی ها خبــر داد 
و گفــت: مجموعــه شــورای اطــالع رســانی 
گل گهــر می خواهــد بــه ســمتی بــرود 
ــوالی را  ــچ س ــر هی ــه گل گه ــه مجموع ک
ــدون  ــكاران ب ــان  و هم ــن مخاطب در ذه
پاســخ نگــذارد و پــل ارتباطــی بــرای ارتباط 
ــا كاركنــان ، ســاير  بیــن ایــن مجموعــه ب

ــد.  ــرار نمای شــهروندان و مخاطبيــن برق
مدیــر روابــط عمومــی گل گهر خاطر نشــان 

کــرد: بازدیــد از مجموعــه گل گهــر از دیگــر 
اقدامــات روابــط عمومــی ایــن مجموعــه 
اســت و روزانــه تعــداد قابــل توجهــی 
از اقشــار مختلــف مــردم از معــادن و 
ــد. ــد می کنن ــه بازدی كارخانجــات مجموع

ــالع  ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــس مرک ریی
رســانی وزارت صنعــت, معــدن و تجــارت، 
بــا تقديــر از اقدامــات خــوب انجــام 
ــر  ــی گل گه ــط عموم ــل رواب ــده، تعام ش
بــا رســانه ها را بســيار خــوب عنــوان 
ــد  ــات بای ــوزه ارتباط ــت: در ح ــرد و گف ک
بدانیــم چــه تصویــری از مجموعــه خــود 
ــه دهیــم. در ایــن حــوزه  می خواهیــم ارائ
ــت  ــد نیس ــدی و اداری کارام ــگاه کارمن ن

ــی باشــد. ــد مردم ــا بای ــگاه م ــه ن بلک
بــر  رســانه ها  تاثیــر  خلفــی  دکتــر 
فعالیــت روابــط عمومــی را مهــم دانســت 
و گفــت: مــا بایســتی صــدای رســانه ها را 
بشــنویم و ببینیــم چــه می گوینــد. ایــن 
ــرد  ــد عملک ــیاری در رون ــر بس ــر تاثی ام
مــا می گــذارد. نــگاه روابــط عمومــی 
بایــد بــه ســمت مــردم باشــد. مــا 
بایــد ببینیــم مرکــز ثقــل افــکار جامعــه 
کجاســت؟ و ایــن هــدف مشــترک تمــام 

ــت. ــی هاس ــط عموم رواب
از  جلســه  ادامــه  در  اســت  گفتنــی 
ــن  ــی شــد. ای ــرس رونمای ســایت گهرپ
ســایت بــا رویکــرد خبــری و اطــالع 
منطقــه  گل گهــر  اقدامــات  رســانی 
فعالیــت خــود را رســما آغــاز کــرد. 
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در  این صفحه مهم ترین اخباری را که روزنامه های محلی پیام دیروز
به آن پرداخته اند را می بینید.

روزنامه »اصفهان زیبا«نوشت: بازار 
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
4 زن در باغ فردوس پرداخت.

روزنامه »شهرآرا« از تحقق 81 هزار شغل 
جدید در 6 ماه خبر داد.

روزنامه » افسانه « از جا ماندن فرش 
دست باف فارس از بازارهای جهانی خبر داد.

روزنامه »خبر شمال«دغدغه های 
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.

روزنامه » دریا «کمبود نیروی بومی در 
سیستم آموزشی را دلیل ضعف تحصیلی در 

هرمزگان دانست.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
از ایجاد 11 هزار 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.

اصفهان

بوشهر

کرمانشاه

مشهد

فارس

مازندران

یزد

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

البرز

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

عکس نشنال جئوگرافیک یک برج را در بخش خودمختار ماکائو )Macau( در جنوب چین نشان می دهد.پلیس راه جاده اصفهان؛ ۹۶ سال پیش

خانه تاریخی امان هللا خان ساسانی مربوط به دوره قاجار در سال 1383 به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسید. / ایرنا پاسگاه مرزی پرسه سو - خراسان شمالی / تسنیم

درگیری جوانان فلسطینی با نظامیان اسرائیلی در نوار غزه AFPطبیعت پیرامون جزیره هرمز/ مهر

شب های تهران؛ زیباتر از آن چه به نظر می رسد /آنا
بر اثر کم آبی 13 فروچاله در دشت کبودراهنگ استان همدان ایجاد شده است، که در چنین شرایطی نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی 

شهید مفتح در همین دشت بحرانی با بیش از بیست حلقه چاه در حال فعالیت است./ مهر
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بین الملل 

مانــدگار  از میــزان آلودگــی در کابــل 
ــل  ــه کاب ــته ک ــرده و نوش ــر ک ــی را منتش عکس

ــت. ــیا اس ــوده آس ــهر آل ــن ش نهمی

خبرگــزاری فرانــس24 بــه نقــل از 
ــکا  ــه آمری ــت ک ــران نوش ــور ای ــس جمه ریی
توافقــات بــر ســر مســاله هســته ای را نقــض 

ــت. ــرده اس ک

ــه  ــیلی ک ــی ان ان از س ــزاری س خبرگ
اخیــرا در کالیفرنیــا رخ داد فیلمــی را منتشــر 

ــرده اســت. ک

یورونیـوز در خبـر ویـژه خـود نوشـت کـه 
کشـتی نفتکش ایرانی در آبهای ژاپن غرق شـد.

خبرگــزاری دویچــه ولــه از ناآرامــی هــای 
ــا دموکراســی در  ــه آی ــس نوشــت ک ــر در تون اخی

ایــن کشــور بــه خطــر مــی افتــد؟

ــنگتن  ــران واش ــه ای ــت ک ــات نوش الحی
ــم  ــی مته ــای امنیت ــور ازخــط قرمزه ــه عب را ب

ــرده اســت. ک

ــه  ــت ک ــپوتنیک نوش ــزاری اس خبرگ
ایــران فــوت افــراد حاضــر در نفتکــش ایــران 

ــرده اســت. ــد ک را تایی

روزنامـه گلف نیوز از مصدوم شـدن یک 
کـودک یمنـی از ناحیه دسـت در اثر انفجار یک 

مین قدیمی عکسـی را منتشـر کرده است.

آبســرور از حاشــیه هــای موجــود بــر ســر 
مســاله برگزیــت نوشــته اســت.

خبرگــزاری شــینهوا نوشــت کــه چیــن در 
فکــر تعامــالت بیشــتر بــا آفریقــا اســت.

ــز از آالرم  ــورک تایم ــه نیوی روزنام
اورژانســی غلطــی مبنــی بــر فــرود یــک موشــک 
بالســتیک در هاوایــی و ناآرامــی جــو شــهر نوشــته 

اســت.

خبرگـزاری رویتـرز از غـرق شـدن کشـتی 
نفتکـش ایرانـی خبـر داده اسـت.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان

روسیه

امارات

انگلیس

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش

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

خود مقصر پنداری سرمربی پیکان

وجــود  بــا  پیــکان  والیبــال  تیــم 
ــتاره  ــد س ــل چن ــن فص ــه در ای اینک
دارد  اختیــار  در  را  پــوش  ملــی 
امــا شــرایط خوبــی را پشــت ســر 
ــم هــای  ــر از تی ــن ت نگذاشــته و پایی
ــز و  ــهرداری تبری ــرمایه، ش ــک س بان
ــارم  ــاز در رده چه ــا 29 امتی ــایپا ب س
ــج  ــن نتای ــت و همی ــه اس ــرار گرفت ق

بــه  منجــر  نهایــت  در  ُپرنوســان 
ــت  ــری از هدای ــان اکب اســتعفای پیم
تیــم والیبــال پیــکان و جدایــی او 
ــوان بازیکــن  ــه عن ــد از 17 ســال ب بع
ــن در  ــد. ای ــم ش ــن تی ــی از ای و مرب
ــیعی،  ــود ش ــه محم ــت ک ــی اس حال
ــد روز  ــکان چن مدیرعامــل باشــگاه پی
ــان از  ــود همچن پیــش اعــالم کــرده ب
پیمــان اکبــری حمایــت خواهــد شــد 
ــه  ــی ب ــث اولتیماتوم ــه بح و هیچگون
نگرفتــه  صــورت  پیــکان  ســرمربی 

ــت. اس

ــه نظــر مــی رســد  ــن شــرایط ب در ای
ــر روی  ــری ب ــان اکب ــوِد پیم ــه خ ک
ــوده و او  ــر ب ــکان ُمِص ــی از پی جدای
ــری در  ــاید تغیی ــا ش ــتعفا داد ت اس
ــکان ایجــاد  ــال پی ــم والیب حــال وخی

شــود.
البتــه گفتــه مــی شــود فشــار مدیــران 
ــز در  ــری نی ــت نتیجــه گی ــکان باب پی
ــه  ــوده ک ــل ب ــری دخی اســتعفای اکب
جدیدتریــن  در  پیــکان  مدیرعامــل 
ــکان  ــه: پی ــود گفت ــای خ ــت ه صحب
ایــران  از برندهــای والیبــال  یکــی 

اســت و در رابطــه بــا نتایــج ایــن 
تیــم حساســیت هــای باالیــی وجــود 
ــم  ــدای فصــل نتیجــه نگرفتی دارد.ابت
و مــی دانســتیم بــا توجــه بــه شــرایط 
آمــاده ســازی تیــم طبیعــی اســت و 
در ادامــه روی نــوار پیــروزی قــرار 
گرفتیــم. بــا ایــن حــال دوبــاره از 
ــای  ــت ه ــریال شکس ــل س ــم فص نی
مــا آغــاز شــد. انتظارمــان از ایــن 
ــی  ــود و هرچــه کادرفن ــم بیشــتر ب تی
نتیجــه  امــا  کردنــد  مــی  تــالش 
حاصــل نمــی شــد. بــا آقــای اکبــری 
راهکارهــای  تــا  جلســه گذاشــتیم 
خــروج از بحــران را بررســی کننــد 
ــود  ــی خ ــنهاد جدای ــان پیش ــه ایش ک
بــه  شــوکی  تــا  مطــرح کردنــد  را 
بازیکنــان داده شــود و در نهایــت بــه 

ــدند. ــدا ش ــی ج ــورت توافق ص
بعــد از اســتعفای اکبــری، رضــا مومنی 
مقــدم دســتیار او جــدی تریــن گزینــه 

او  امــا  بــود  پیــکان  ســرمربیگری 
ــت:  ــت و گف ــنهاد را نپذیرف ــن پیش ای
ــم مشــکل  ــی گوی ــا صــدای رســا م ب
پیــکان، اکبــری نبــود و او خــود را 
قربانــی کــرد. درســت کــه خــود اکبری 
و کل مجموعــه اصــرار به ســرمربیگری 
ــره  ــودم خاط ــی خ ــتند ول ــن داش م
خوبــی از گذشــته نــدارم کــه برخــی ها 
بــا وجــود اصــرار چــه ســازهایی پشــت 

ــد . ســرم کــوک نکردن
مرتضــی  شــود  مــی  حــاال گفتــه 
ــکان  ــوان ســرمربی پی ــه عن ــدی ب عه
انتخــاب شــده امــا خــودش مــی 
ــوع  ــن موض ــد ای ــگاه بای ــد باش گوی
ــه:  ــدی گفت ــد. عه ــالم کن را رســما اع
پــس از آن کــه مومنــی مقــدم گفــت 
ــم  ــرمربی تی ــدارد س ــت ن ــه دوس ک
ــن  ــه م ــن کار را ب ــگاه ای ــد باش باش
ســپرد. ســعی مــی کنیــم تیــم را بــه 

ــم. ــو ببری ــی جل خوب

ــک  ــال بان لیب ــم وا ــرمربی تی ــه س ــی کارخان مصطف
ســرمایه کــه در اکثــر بــازی هــای ایــن تیــم مقابــل 
پیــکان بــا پیمــان اکبــری وارد تنــش هایــی 
ــری  ــی اکب ــه هواخواه ــاال ب ــد ح ــی ش ــدی م ج
ــد شــده اســت. او معتقــد اســت ایــن مســاله  بلن
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 
ــن  ــود را در ای ــرود و کار خ ــرمایه ب ــک س ــه بان ب

ــم ادامــه دهــد. تی

فوتبالهندبال
رحیمــی،  علیرضــا 
فدراســیون  رییــس 
هندبــال دربــاره شــرایط 
هندبــال  ملــی  تیــم 
ایــران در آســتانه مســابقات قهرمانــی آســیا 
گفــت: اردوهــای تیــم در ایــن چنــد هفتــه 
ــی  ــئله را شانس ــن مس ــود. ای ــوب ب ــیار خ بس
ــی پیــش آمــد و  ــه موقعیــت خوب ــا ن بدانیــم ی
در همیــن زمــان محــدود یــک اردویــی 12 روزه 
ــه هــر  ــد. ب ــرای تیــم مهیــا گردی در اســلوونی ب
حــال، فرصــت کــم تــا بازیهــا از یــک طــرف و از 
آن ســو در اختیــار نداشــتن بازیکنانمــان باعــث 
شــد تــا در همیــن مــدت زمــان کــم اردوهــا را 

ــم. ــا کنی برپ
ــه  ــه ب ــا توج ــاله ب ــن مس ــه ای ــزود: البت وی اف
اســت.  طبیعــی  مــا  بــرای  بازیکنــان  نبــود 
بازیکنــان تیــم مــا هندبالیســت هــای مطرحــی 

بیــکار  آنهــا  جهــان هســتند.  در  و  اروپــا  در 
ــه  ــغول ب ــی مش ــای خوب ــم ه ــتند و در تی نیس
ــا یکــی  ــال م ــی هندب ــم مل کار مــی باشــند. تی
از بهتریــن تیــم هایــی اســت کــه در تمــام 
ــالش  ــام ت ــا تم ــم. م ــته ای ــالها داش ــن س ای
ــم  ــم بتوانی ــم و امیدواری ــام دادی ــود را انج خ
قهرمانــی  مســابقات  در  را  نتیجــه  بهتریــن 

آســیا بگیریــم.
ــه  ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس وی در پای
بــا توجــه بــه نبــود کویتــی هــا و کاهــش نفــوذ 
ــت  ــیا وضعی ــال آس ــی در هندب ــورهای عرب کش
داوری هــا در ایــن رشــته بهتــر شــده اســت یــا 
نــه؟ گفــت: مــن چنــد ســالی در هندبــال آســیا 
ــدارم. آنچــه  ــی ن ــات کاف ــا اطالع ــودم و واقع نب
ــال  ــرده ام مشــکالت داوری در هندب بررســی ک

ــاره کمتــر شــده اســت. ایــن ق

مبعلــی  ایمــان 
تجربــه  بــا  هافبــک 
در  خوزســتان  فــوالد 
نباختــن  خصــوص 
از لیــگ  14 هفتــه متوالــی  ایــن تیــم در 
ــازی  ــوب ب ــه خ ــه هاســت ک ــا هفت ــت: م گف
ــا رده  ــیه ای ت ــچ حاش ــی هی ــم و ب ــی کنی م
ــک  ــا از ی ــم. م ــرده ای ــود ک ــدول صع دوم ج
تیــم مدیریتــی خــوب بیــرون از زمیــن بهــره 
منــد هســتیم کــه بــه خوبــی تیــم را حمایــت 
مــی کننــد. مــا در دور برگشــت 6 امتیــاز 
ــی  ــه مــی توانســت خیل ــم کــه البت ــه ای گرفت

بهتــر از اینهــا باشــد. 
ــه  ــازی هفت ــه ب ــوالد ب ــت ف ــن شکس آخری
و  گــردد  برمــی  پیــکان  مقابــل  پنجــم 
فــوالدی هــا ایــن هفتــه مقابــل تیمــی قــرار 
ــه آن  ــد کــه آخریــن شکســت را ب مــی گیرن

هــا تحمیــل کــرده اســت. هافبــک فــوالد در 
ــکان  ــل پی ــه مقاب ــن هفت ــازی ای خصــوص ب
گفــت: مــا در بــازی رفــت در حالــی بــه 
ــازی  پیــکان باختیــم کــه یکــی از بهتریــن ب
هــای ایــن فصــل مــان را انجــام دادیــم. گل 
صــد در صــد درســت مــا را داور خطــا اعــالم 
کــرد و در واقــع باخــت بــه مــا تحمیــل 
شــد. امــا نــگاه مــا رو بــه جلوســت و همــه 
ــل  ــا مقاب ــم. م ــرده ای ــوش ک ــز را فرام چی
خواهیــم کــرد  بــازی  خــوب  تیــم  یــک 
ــه  ــن اینک ــی دارد. ضم ــا دانش ــی ب ــه مرب ک
ــال خوزســتان  ــی ســالها در فوتب ــای جالل آق
کار کــرده و شــناخت خوبــی از مــا دارد. 
پیــکان هفتــه هاســت کــه نبــرده و ایــن 
ــرد. ــد ک ــخت خواه ــا س ــرای م ــرایط را ب ش

رییس فدراسیون هندبال:
تیم کنونی نسل طایی هندبال است

مبعلی: فوالد نمی بازد 
چون حاشیه ندارد

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

نکته غیرقابل باور برای هواداران رئال مادرید آمار 
عجیب خط حمله کهکشانی ها در فصل جاری بوده 
که هیچ بازیکنی در ترکیب این تیم تا به حال بیش 

از 4 گل نزده است

عمر خریبین، ســتاره خط حمله الهال و 
مرد ســال ۲۰۱۷ آسیا، در دقیقه ۱۱ بازی با 
االتحــاد از ناحیه ســاق پا دچار مصدومیت و به 

بیمارســتان منتقل شد

نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر
گسترش فوالد تبریز 1-1 فوالد خوزستان

ــی  ــارس جنوب ــادان 1-1 پ ــت آب ــت نف صنع
جــم

استقالل تهران 1-1 سایپا البرز
مشکی پوشان مشهد0-1 پرسپولیس 

پیکان تهران 0-0 سپیدرود رشت
نفت تهران 2-0 تراکتورسازی تبریز

سپاهان 1-2 ذوب آهن
استقالل خوزستان 1-0 پدیده مشهد

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته بیستم

پنجشنبه 28 دی 1396 
پارس جنوبی جم - استقالل خوزستان 

سپیدرود رشت - سپاهان 
تراکتورسازی – سایپا البرز 

پرسپولیس - گسترش فوالد تبریز 
جمعه 29 دی 1396

 نفت تهران – مشکی پوشان مشهد 
پدیده - استقالل 

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان 
فوالد - پیکان

هفته بیست و یکم
چهارشنبه 4 بهمن 1396 

مشکی پوشان مشهد - تراکتورسازی 
پنجشنبه 5 بهمن 1396 

سایپا البرز - پدیده 
استقالل خوزستان - ذوب آهن 

پیکان تهران - پرسپولیس 
جمعه 6 بهمن 1396

 گسترش فوالد تبریز - نفت تهران 
سپاهان - فوالد 

صنعت نفت آبادان - سپیدرود رشت 
استقالل - پارس جنوبی جم

هفته بیست و دوم
پنجشنبه 12 بهمن 1396

نفت تهران - پیکان تهران
ــز – مشــکی پوشــان  ــوالد تبری گســترش ف

مشــهد
فوالد خوزستان - صنعت نفت آبادان

جمعه 13 بهمن 1396
پرسپولیس - سپاهان

پارس جنوبی جم - سایپا تهران
سپیدرود رشت - استقالل خوزستان
پدیده خراسان - تراکتورسازی تبریز

یکشنبه 15 بهمن 96
ذوب آهن اصفهان - استقالل تهران

هفته بیست و سوم
چهارشنبه 18 بهمن 96

تراکتورســازی تبریــز - گســترش فــوالد 
ــز تبری

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
پنجشنبه 19 بهمن 96

استقالل تهران- سپیدرود رشت
سایپا تهران - ذوب آهن اصفهان

جمعه 20 بهمن 96
پدیده خراسان - پارس جنوبی جم

استقالل خوزستان - فوالد خوزستان
پیکان تهران – مشکی پوشان مشهد

 سپاهان - نفت تهران

برنامه بازی های لیگ یک
هفته بیستم

یکشنبه اول بهمن 96 
ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان
نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر

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

نساجی مازندران -  آلومینیوم اراک
مس رفسنجان -  فجر سپاسی شیراز

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

جدول

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

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سرگرمی

افقی
1- آراستن - ستوده - نوعی نان

2- آوند - عداوت - نوه چنگیز

3- نت ششم موسیقی - رنگ، لون - 

از آثار مولیر

4- خبر گزاری اتریش - گل جوی - 

آبرو باخته

5- بالین - من تبریزی - گیاه مرداب 

- خطی در دایره

6- کبوتر دشتی - رود آلمانی

7- او می خواهد - نزدیکی

8- عزیز تازی - تکرار یک حرف

9- فرودگاه لندن - شیرین است

10- خشت پخته - سوراخهای بزرگ

11- فلز صورت - چروک پوست - 

آخرین نازی - قابله

12- شمشیر - ماست چکیده - عالم 

یهودی

13- سلول، یاخته - سائل، متکدی - 

چه وقت؟

14- ناپسند داشتن - باطل کردن - 

واحد نظامی بزرگتر از گردان

15- نی نواز هارون الرشید - جمع 

مسکن - کم کردن

عمودی 
1- لباس ســیاه - غذای ظهر - 

موسیقی سیاهان

2- حــرف 23 از حروف یونانی - ملخ 

دریایی - اجزا

3- تکرار حرف - ســالح جدید و 

مخرب - اندرون - توانگری

4- همســر زن - ناپدری - تکرار 

حرف دوازدهم - نیکو قامت

5- مهره شــطرنج - سگ تن تن 

- قبا

6- بد بختی - از اعضای تنفســی

7- کنــده کاری روی چوب - گیاه 

مرداب - حرف هشــتم التین - بی 

حس، کرخت

8- مرده - بیهوده گویی

9- درخت زبان گنجشــک - ردیف - 

دانه خوشــبو - قورباغه درختی

10- خیلی کوچک - عزا

11- مهــراس - روز بعثت پیغمبر - 

صف

12- وبــا - صدای کوبیدن در - 

بیماری - سرب

13- مبهوت - خوشــخوان - طویل 

ترین رود فرانســه - مزه خرمالو

14- انعکاس صدا - ایوان - کوســه 

جنوبی

15- انــدرون - هدیه به عروس - اه 

سوزناک

جدول شماره ۱۰8۵

سودوکو شماره ۱۰8۵

پاسخ سودوکو شماره ۱۰84

ــامل  ــه ش ــاندویچ اســت ک ــه ای س ــر گون همبرگ
ــه در  ــت ک ــرده اس ــت چرخ ک ــرگ گوش ــک ب ی
میــان یــک نــان گــرِد میــان بریــده قــرار 
ــد  ــی می آی ــان آلمان ــر از زب ــرد.واژه همبرگ می گی
بــه معنــای »متعلــق بــه شــهر هامبــورگ« و بنــا 
بــه بعضــی گزارش هــا ham در زبــان آلمانــی بــه 
ــای  ــه معن ــا گوشــت گاو و burg ب ــای گاو ی معن

تپه است و er کلمه اطالق است.
مواد الزم: گوشت چرخ کرده 200 گرم، نمک

قاشــق   1 ســیاه  غذاخوری، فلفــل  قاشــق   1
غذاخــوری، ســس کچــاپ 1 قاشــق غذاخــوری، 
انگشــت، اورگانو  نــوک  چیلــی  فلفــل  پــودر 
ــکا  ــل پاپری ــوری، فلف ــق غذاخ ــک 2 قاش خش
یــک قاشق،ســرکه قرمــز 100 میلــی لیتــر، ســیر 
1 بوته، پیــاز یــک عــدد، جعفــری 75 گرم، آبلیمــو 

50 میلی لیتر.پنیر چدار 2 ورق 
ــا مایونــز چیمــی چــوری  بــرای تهیــه همبرگــر ب

باید چه چیزهایی رو آماده کرد:
1- از گوشت دنده گاو استفاده کنید.

2- ســیر و پیــاز رو پوســت بگیریــد و ریــز خــرد 

کنید.
3- جعفری رو هم ریز خرد کنید.

ــرای 1  ــد و ب ــف کنی ــط نص ــا رو از وس 4- نان ه
دقیقه زیر گریل برشته کنید.

ــار  ــد و خی ــه کنی ــی رو حلقه حلق 5- گوجه فرنگ
شور رو خرد کنید.

ــز چیمــی چــوری از مجموعــه  ــا مایون همبرگــر ب
دســتورغذایی هــای گــوردن رمــزی هســت که در 
ــرای  ــه اون رو ب ــرز تهی ــی ط ــایت آشپزباش س

شما آماده کرده ایم.
ــس  ــیاه و س ــل س ــک، فلف ــا نم ــت رو ب گوش
کچــاب ترکیــب کنیــد و کمــی ورز بدیــن. مــواد 
ــر  ــکل 2 همبرگ ــه ش ــد و ب ــمت کنی رو 2 قس
کاســه ای،  در  ســس،  تهیــه  دربیارید.بــرای 
ــودر  ــک، پ ــو خش ــی، اورگان ــل چیل ــودر فلف پ
فلفــل پاپریــکا، ســرکه، ســیر، پیــاز، جعفــری، 
ــب  ــم ترکی ــا ه ــز رو ب ــس مایون ــو و س آبلیم
ــزوم  ــورت ل ــد. ســس رو بچشــید و در ص کنی
بــا توجــه بــه ذائقــه تــون بــه اون ادویــه 
ــب  ــه نچس ــد.در ماهیتاب ــه کنی ــتری اضاف بیش

کمــی روغــن گــرم کنیــد و همبرگرهــا رو بــرای 
ــت  ــا مغزپخ ــرف ت ــر ط ــه از ه ــا 5 دقیق 4 ت
ــد.از ســس چیمــی چــوری،  بشــن، ســرخ کنی
ــرش گوجــه  همبرگرهــای آمــاده شــده، یــک ب
و خیــار شــور روی 2 بــرش از نــان هــا بذاریــد. 
ــد و  ــر بذاری ــر همبرگ ــر روی ه ــه پنی ــک الی ی
ــر آب  ــا پنی ــد ت ــل کنی ــاره گری ــا رو دوب اون ه
ــان رو روی همبرگرهــا  ــرش دیگــر ن بشــه. 2 ب

بذاریــد و اون ها رو میل کنید.

همبرگر با مایونز چیمی چوری

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

طالع بینی روزآیا می دانید

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.
اردیبهشـت: یافتن قدمی  مطمئن باعث می شـود شـما در 
مسـابقه امـروز برنده شـوید، اما بایـد از افتـادن در دامی  كه 
شـما را بـه ایـن فكـر می انـدازد كـه دیگـران در مـورد شـما 

قضاوت می كنند اجتناب كنید.
خـرداد: در یك تسلسـل مانـدن می تواند 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 می كننـد تا شـما را در فشـار 
احسـاس كامـال  شـما  كنیـد  كار  تـر  تـا سـخت  بگذارنـد 

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 
می توانیـد بـر پایـه اسـتنتاج و نتیجه گیری هـای خود عمل 

كنید.
مهـر: بیـان افكارتان به دیگـران در وهلـه اول ایده خوبی به 
نظـر می رسـد، امـا وقتـی كه ظاهر می شـود می بینید بسـیار 

مشكل تر از آن است كه فكرش را می كردید.
آبـان: شـما احتمـاال بایـد برنامه هایتان را لغـو كنید چنانكه 
در طـول روز هـم مشـخص می شـود بـه خاطر اینكه دسـتور 

كارهای شما تغییر می یابند.
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 می رسـد، بـه خاطر اینكـه ممكن 
اسـت حقایق بسـیار پیچیده به نظر برسـند و فهمیدن اینكه 

كدام یك درست و كدام غلط كمی سخت 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 می كنید، می خواهید قـل از اینكه كنتـرل اوضاع از 

دست شما خارج شود آن را كامال به پایان برسانید.

ــن  ــه نزدیکتری ــا می دانســتید ک  آی
ــه  ــوری فاصل ــه مــا یکســال ن ســتاره ب

دارد.
 آیــا می دانســتید کــه انســان بــرای 
ــه  ــود ک ــار در ســال 1783 م ب ــن ب اولی
پــرواز را تجربــه کــرد و توانســت هشــت 

کیلو متر با بالن پرواز کند.
 آیــا می دانســتید کــه در ســال 
2035 م جمیعــت هنــد از جمیعــت 
چیــن بیشــتر خواهــد شــد و در ســال 
ــش از  ــه بی ــد ب ــت هن 2050 م جمیع
یــک ملیــارد ششــصد ملیــون نفــر 

خواهد رسید.
 آیــا می دانســتید کــه جمیعــت 
ــا پنجــاه ســال آینــده از مــرز  جهــان ت

نه میلیارد نفر خواهد گذشت.
 آیــا می دانســتید کــه کــه گرمتریــن 
ــی  ــره م ــی زه ــه شمس ــیاره منظوم س
باشــد ایــن ســیاره درجــه حــرارت 
ــا 462  ــر ب ــه براب ــی دارد ک ــًا ثابت تقریب

سانتی گراد می باشد.
ــد  ــره ص ــه نق ــتید ک ــا می دانس  آی
هــا بــار بیــش از ســایر مــواد ضــد 
ــصدو  ــت و شش ــر اس ــوی ت ــی ق عفون
ــی  ــن م ــروب را از بی ــوع مک ــاه ن پنج

برد.
ــغ  ــل بال ــه فی ــتید ک ــا می دانس  آی
روزانــه 220 کیلــو گــرام غــذا و 200 لیتــر 

آب مصرف می کند.
 آیــا می دانســتید کــه مســاحت 
کــره زمیــن 515 ملیــون کیلــو متــر 

است.
حنجــره  می دانســتید کــه  آیــا   

زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است.
ــک زدن  ــه پل ــتید ک ــا می دانس  آی

زنان دو برار پلک زدن مردان است..
 آیــا می دانســتید کــه حلــزون مــی 

تواند تا سه سال بخوابد.
ــه  ــوک ب ــه خ ــتید ک ــا می دانس  آی
ــدن  ــه دی ــادر ب ــدن ق لحــاظ فیزیــک ب

اسمان نیستند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 بازار4 ترانزیت کاال از مسیر ایران 13 درصد افزایش یافت
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 

9 ماه امسال 13 درصد افزایش یافته است .

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ..... 66,500 

بیشترین قیمت: ......... 82000  

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 49500
بیشترین قیمت: ......... 63000

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 325000
بیشترین قیمت: ...... 395000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 230000
بیشترین قیمت: ....... 280000

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

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 10500  

عدس ............................. 6400    
لپه ................................... 9400  
لوبیا قرمز .................... 9000    

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

خشکبار
گردو ............................. 46000

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

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

اقـام مصرفـی

از مهم تریــن و بدیهی تریــن معیارهــا  یکــی 
بــرای انتخــاب بخــاری، درنظــر گرفتــن متــراژ 
اســت  قــرار  اســت کــه  محلــی  یــا  خانــه 
بخــاری، گرمابخــش آنجــا باشــد. ایــن مســئله 
حتــی در مــورد گرفتــار نشــدن بــا حجــم بــاالی 
یــک بخــاری 14 هــزار در فروشــگاهی کوچــک 
اهمیــت دارد.بــراي خريــد بخــاري نــکات زيــر 

ــد:  ــر بگيري را در نظ

 راهنمای خرید بخاری 
ــان  ــه آپارتم ــر را ب ــت 50نف ــل هیچ وق آدم عاق
و بی دلیــل  نمی کنــد  45متــری اش مهمــان 
هــم وســایلی کــه تــازه تــوی بــازار ســر و 
وقتــی  نمی خــرد؛  را  شــده  پیــدا  کله شــان 
ــات  ــه اطالع ــی ک ــرد، از یک ــت بخ ــم خواس ه
بیشــتری دارد می پرســد یــا حتــی می آیــد 
ــد اوضــاع از چــه  ــد، ببین ــد می خوان ســبد خری

ــرار اســت.  ق

رده انرژی اش چیست؟ 
ســازمان بهینه ســازی مصــرف ســوخت، بــه 
صــورت مرتــب از خــط تولیــد محصوالتــی 
ــال،  ــی یخچ ــد حت ــرژی دارن ــرف ان ــه مص ک
نمونه بــرداری می کنــد تــا میــزان مصــرف و 
به ویــژه درصــد مصــرف بهینــه و بــازده انــرژی 
ــی  ــه محصول ــر ب ــد. اگ ــا مشــخص کن را در آنه
برخوردیــد کــه ایــن رده انــرژی را نداشــت، 
اســت؛  بخاری شــان  در  ریگــی  بدانیــد کــه 
یــا  نکرده انــد  همــکاری  نمونه گیــری  بــرای 
ــن  ــت. ای ــتاندارد نیس ــال اس ــان اص محصول ش
ــرژی  ــه ان ــرف بهین ــن رده مص ــدول، آخری ج
ــه وســیله بخاری هــای گازی ســاخت داخــل  ب
 A ــاب، رده ــن انتخ ــد. بهتری ــان می ده را نش
و B اســت امــا چــون دردســترس نیســت، 

 D و   C اول  ردیف هــای  همیــن  بــه  فعــال 
ــر  ــح دیگ ــد. توضی ــه غنیمت ان ــد ک ــا کنی اکتف
30درصــد  دودکــش دار  بخاری هــای  اینکــه 
و شــومینه ها تــا 50درصــد انــرژی را تلــف 
تــا  دودکش هــا،  بــدون  امــا  می کننــد 

بهینه انــد.  99درصــد 

 با دود یا بی دود؟ 
مدعــی  جدیــد،  تکنولوژی هــای  اصحــاب 
هســتند کــه آتشــی در جــان بخــاری گازی 
انداخته انــد کــه فقــط ســوز دارد و از دود خبری 
نیســت. امــا چشــم بســته گــول تبلیغــات 
اولیــه شــرکت ها را نخوریــد. آنهــا در کنــار 
تعریــف و تمجیدهاشــان - از روی ناچــاری 
بخاری هــا  ایــن  از  اخطــار می دهنــد کــه   -
ــزی  ــتفاده کرد.چی ــوان اس ــم نمی ت ــا ه همه ج
ــت  ــش اهمی ــدون دودک ــای ب ــه در بخاری ه ک
 ODS ایمنــی  سیســتم  به کارگیــری  دارد، 
اســت. ایــن سیســتم بــه محــض اینکــه - بــه 
ــد  ــه 18درص ــط ب ــیژن محی ــل - اکس ــر دلی ه
بــه  ورودی  جریــان گاز  برســد،  پایین تــر  و 
بخــاری را قطــع می کنــد و تــا زمانــی کــه 
ترکیــب هــوا مناســب نشــده و روشــن شــدن 
بخــاری خطرنــاک باشــد، اجــازه روشــن کــردن 
ایــن بخــاری  آن را هــم نمی دهــد )نکتــه: 
ــا گاز  ــمومیت ب ــر مس ــر اث ــی ب ــرای خودکش ب
ــتفاده  ــورد(. اس ــه درد نمی خ ــیدکربن ب منوکس
بســته ای  محیط هــای  در  بخــاری  ایــن  از 
زیرشــیروانی،  اتــاق  خــواب،  اتــاق  ماننــد 
زیرپلــه، انبــاری، پارکینــگ، حمــام، هتــل، 
شــیرخوارگاه، کودکســتان و هــر جایــی کــه 
ــوع اســت؛  ــی نداشــته باشــد، ممن ــه خوب تهوی

ــد.  ــتان باش حواس

 گرما هزاری چند؟ 
 همیشــه در روزهــای ســرد، بــازار ایــن وســیله 
گــرم اســت امــا بــه طــور کلــی، قیمت هــا 
در بــازار بخــاری بــر اســاس چنــد منطــق 
مشــخص تغییــر می کننــد کــه اصلی تریــن 
قــدرت  نوعــی  بــه  و  بخــاری  آنهــا، حجــم 
ــر  ــی ه ــور طبیع ــه ط ــت. ب ــرارت اس ــد ح تولی
باشــد،  قوی تــر  و  بزرگ تــر  بخــاری  چــه 
ورقه هــای فلــزی بــه کار رفتــه و ضخامــت 
ــه همیــن  ــوده و ب رنــگ نســوز در آن بیشــتر ب
ــن،  ــر از ای ــود. غی ــر می ش ــم گران ت ــبت ه نس
اغلــب پــول طراحــی قشــنگ و متفاوت تــر 
ــا  ــند. ام ــاری می کش ــت بخ ــم روی قیم را ه
تــا   5 اختــالف حــدود  بــا پذیرفتــن یــک 
10هــزار تومانــی - بــدون توجــه بــه مــارک 
ــده بخــاری گازی – می شــود  شــرکت تولیدکنن
ــان  ــاس قدرت ش ــر اس ــای گازی را ب بخاری ه
)6، 8، 10، 12، 14 هــزار و بیشــتر( از لحــاظ 
قیمــت دســته بندی کــرد. امــا شــاید شــما بــه 

مــارک خاصــی اهمیــت می دهیــد. 

انواع مختلف بخاری 
متنوعــی  انــواع  هــم  گازی  هــای  بخــاری 
ــواری و  ــاری دی ــا بخ ــه آنه ــه از جمل ــد ک دارن
بخــاری هــای زمینــی هســتند. انــواع دیــواری 

ــواع  ــه ان ــبت ب ــب نس ــای گازی اغل ــاری ه بخ
زمینــی آنهــا جــای کمتــر مــی گیرنــد و گرمــای 
کمتــری هــم تولیــد مــی کننــد. ضمــن اینکــه 
ایــن بخــاری هــا بــه دیــوار چفــت مــی شــوند 
ــردن و  ــرما، بازک ــل س ــدن فص ــام ش ــا تم و ب
جابــه جایــی آنهــا تــا زمســتان بعــدی و نصــب 
دوبــاره آنهــا کمــی دردســر ایجــاد مــی کنــد. در 
حالــی کــه بخــاری معمولــی را مــی توانیــد در 
ــا  ــد ت ــع کنی ــی جم ــه راحت ــتان ب ــان زمس پای

ــد.   ــغال نکن ــه اش ــی را درخان ــای اضاف فض

فرمولی برای خرید بخاری 
بخــاری،  انتخــاب  فاکتورهــای  از  یکــی 
در نظــر گرفتــن متــراژ محیــط خانــه یــا 
فضایــی اســت کــه مــی خواهیــد بــا بخــاری 
گرمــش کنیــد. بــرای اینکــه بفهمیــد عــددی 
ــد حــرارت روی  ــزان تولی ــوان می ــه عن ــه ب ک
بخــاری نصــب شــده بــرای منــزل شــما 
ــن  ــد ای ــی توانی ــه، م ــا ن ــت ی ــب اس مناس
ــر  ــت( ب ــری اس ــدش کال ــه واح ــدد را )ک ع
دیگــر  طــرف  تقســیم کنیــد.از   24 عــدد 
ــرب  ــه ض ــدد س ــان را در ع ــه ت ــراژ خان مت
ــد  ــدد بای ــن دو ع ــرب ای ــل ض ــد. حاص کنی
ــا نزدیــک  ــر ی ــی براب ــا حاصــل تقســیم اول ب

ــد.  ــه آن باش ب

راهنمای خرید بخاری مناسب

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی کشــور گفــت: ســال گذشــته نزدیــک چهــار هــزار 
و 900 فقــره پرونــده تصرفــات منابــع طبیعــی در ســطح 13 هــزار هکتــار داشــته ایــم کــه 
ــار رســیده اســت  ــزار هکت ــره در ســطح 10 ه ــزار و 600 فق ــار ه ــه چه ــم ب ــن رق امســال ای
کــه نزدیــک بــه 6 درصــد کاهــش را نشــان مــی دهد.ســیزعلی اظهــار داشــت: وســعت کل 
ــه 82 درصــد کل مســاحت کشــور را  ــار اســت ک ــون هکت ــران 135 میلی ــع طبیعــی ای مناب
ــده در ایــن خصــوص تشــکیل  تشــکیل مــی دهــد. ســال گذشــته یــک هــزار و 600 پرون
شــده بــود کــه کمبــود نیروهــای حفاظتــی، پاییــن بــودن درآمــد و معیشــت مــردم حاشــیه 
ــگل، در افزایــش قاچــاق چــوب  ــات طــرح تنفــس جن ــه موضوع ــا توجــه ب ــا ب ــگل ه جن

موثــر بــوده اســت.

ــت دالر و  ــزش قیم ــا ری ــاه را ب ــار دی م ــه چه ــال هفت ــاالن ســکه و ط  فع
افزایــش یــورو آغــاز کردنــد؛ بــه شــکلی کــه هــر دالر نســبت بــه پنجشــنبه 
هفتــه گذشــته 290 ریــال کاهــش و هــر یــورو 400 ریــال افزایــش یافــت. 
ــه  ــروز ب ــکا ام ــر دالر آمری ــرخ ه ــا، ن ــگار اقتصــادی ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه  ــال معامل ــورو 54 هــزار و 650 ری ــال رســید و هــر ی 43 هــزار و 860 ری
شــد.روز گذشــته پونــد انگلیــس نیــز 210 ریــال افزایــش یافــت و بــه 60 
ــزار و 90  ــش، 12 ه ــال کاه ــا 10 ری ــم ب ــید و دره ــال رس ــزار و 650 ری ه

ریــال عرضــه شــد.
صد1  6

در الر
د

تصرفات اراضی منابع طبیعی کاهش یافت 290ریال کاهش یافت

نبض بازار

فروش یک واحد اداری
محـل: کرمـان, خیابان امـام جمعه, 

بیـن کوچه 5و 7
شماره تماس: 09122258993

سند: اداری
قیمت: 238.000.000 تومان

زمین کشاورزی پسته
شماره تماس: 09123039815

محل: کرمان
سند: اداری

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

هکتـار, سـاختمان بـا نمـای آجـر... 
دریاچـه پـرورش ماهـی در قسـمت 
بـه  و  داری درخـت سـیب  مزرعـه, 
آدرس: دهـج بـه سـمت کـوه عیوب 
آبـاد.  خیـر  مزرعـه  خبـر  دهسـتان 
قیمـت 2 میلیـارد . در ضمـن روی 
زمیـن مـی توانید از بانک کشـاورزی 
وام 4 درصـد تـا سـقف 4 میلیـارد 

تومـان بگیریـد.
160 قصب باغ سیرچ

محل: کرمان
سند: اداری

قیمت: توافقی
متراژ )متر مربع(150

تلفن تماس: 09131964613

آپارتمان فروشی
محل: کرمان

قیمت: 150.000.000 تومان
متراژ )متر مربع(: 110

دارای امکاناتـی ازجملـه پارکینـگ اختصاصـی, انباری, 
سـرامیک,کمد دیـواری, کابینـت و ...

شماره تماس: 09132410084

زمین الهیه بلوار امام رضا
محل: کرمان / قیمت: 220.000.000 تومان

متراژ )متر مربع(: 216

آپارتمان 110متر دوخواب دادبین
محل: کرمان

قیمت: 235.000.000 تومان/تعداد اتاق: دو
متراژ )متر مربع(: 11متر/ سند: اداری

شماره تماس: 09136993323

کسب و کار اماک

بخاری های c تا g بخرید! 
ــا  ــی از اینه ــد. یک ــه کنی ــکات توج ــی ن ــه برخ ــد ب ــاری بای ــد بخ ــع خری موق
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.

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

رنو کپچر 2017 ....................................... 132,000,000   
32,400,000 ................................................ LX  سمند
406,000,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 26,600,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,900,000
39,300,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,700,000  ...................................................... LX رانا

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

29,200,000 ............................................... EX   ساینا
28,200,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

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

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,200,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 54,500,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  57,300,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  104,000,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  65,500,000
هیوندای I20 جدید .............................  78,000,000
جک S5 دنده ای ................................ 89,000,000

مدیران خودرو
  77,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
  93,000,000  ..................... )Luxury(تیگو 5 جدید
MVM 315 هاچ بک . اسپورت ........  50,000,000 
83,400,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  131,000,000 

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

این صفحه می خوانیم

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

عضو هیئت رییسه فراکسیون مستقالن والیی گفت: با وجود رفع فیلتر وی چت پس از 
فیلترینگ موقت تلگرام، مورد استقبال قرار نگرفت و در مقابل همچنین تنها 2 میلیون 
نفر از پیام رسان های ایرانی به عنوان جایگزین تلگرام استفاده کردند.

بــا سوژه  ارتباطــات  وزیــر 
ــه ضــرر  ــه اینک اشــاره ب
از  را  کارهــا  و  کســب 
فیلترینــگ بررســی کــرده و بــا مســئوالن متولــی 
داده ایــم گفــت:  را صــورت  رایزنی هایــی  نیــز 
ــی  ــن چنین ــات ای ــه تصمیم ــوص اینک ــه خص ب
می توانــد بــازار ســرمایه را تحــت تاثیــر قــرار 
دهــد و اگــر چــه همــه کســب و کارهــا وابســته بــه 
پیــام رســان ها نیســتند، امــا بایــد تــالش کنیــم 
ــا  ــرای کســب و کارهــای نوپ حداقــل چالــش را ب

ــم. ــاد کنی ایج
امــروز 23 دی  آذری جهرمــی  محمــد جــواد 
ــای  ــه مدل ه ــای تفاهمنام ــه امض ــاه، در برنام م
ــب و  ــرای کس ــی ب ــرمایه جمع ــی س ــن مال تامی
ــا و نویــن کــه در محــل وزارت امــور  کارهــای نوپ

اقتصــادی و دارایــی برگــزار شــد گفــت: یکــی از 
اولویت هــای مهــم کشــور در آینــده پیــش رو 
توســعه اقتصــاد دیجیتــال اســت. کشــورهای 
ــدت  ــای بلندم ــتراتژی ها و برنامه ه ــف اس مختل
خــود را دنبــال مــی کننــد، بــه طــور نمونــه کشــور 
هندوســتان برنامــه ریــزی کــرده تــا ســال 2025، 
معــادل 20 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی 
پنــج تریلیــون دالری خــود را از ایــن محــل 

ــد. ــن کن تامی
ــی کســب و  ــن مال ــت موضــوع تامی ــه اهمی او ب
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــک ه ــای کوچ کاره
ــای  ــب و کاره ــی کس ــن مال ــد تامی ــدل جدی م
ــورت  ــورس ص ــی در ب ــی جمع ــن مال ــا، تامی نوپ
ــد  ــراد می توانن ــرح، اف ــن ط ــر ای ــا ب ــرد. بن می گی
ایده هــای خــود را در بــورس عرضــه کــرده و 

ــق پول هــای خــرد  ــروژه را از طری ــی پ ــع مال مناب
کــه عمومــا 10 تــا 50 میلیــون تومــان اســت 
ــش  ــم افزای ــده ه ــه در آین ــد و البت ــن کنن تامی

ــرد. ــی گی ــورت م ــرمایه ص س
وی چنیــن توضیــح داد: ایــن تامیــن مالــی 
ــه ای  ــرمایه گذاری اعان ــق س ــه طری ــی از س جمع
یــا نــذر اشــتغال، شــراکت و دریافــت ســهم 
بــرای  ســرمایه گذاری  و  اســتارتاپ  شــرکت 
ــرکت  ــدی ش ــای تولی ــی از کااله ــت بخش دریاف

اســتارتاپی در آینــده خواهــد بــود. 
ــی در  ــای باالی ــران ظرفیت ه ــزود: ای ــی اف جهرم
حــوزه کســب و کارهــای آی تی محــور دارد و البته 
تامیــن مالــی یکــی از مشــکالت آن هــا اســت کــه 
ــی  ــن مدل های ــی چنی ــا طراح ــم ب ــالش کردی ت
تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز آن هــا صــورت گیــرد. 
امــروز در دنیــای اقتصــاد، دیجیتــال یکــی از 
ــه  ــد ک ــاب می آی ــه حس ــادی ب ــای اقتص محوره
ــال  ــاد دیجیت ــتراتژی اقتص ــن اســاس اس ــر ای ب
کشــور در حــال طراحــی اســت و گام هــای آخــر 

می گذرانــد. را 

وی ادامــه داد کــرد: بعــد از تدویــن نهایــی، ایــن 
اســتراتژی بایــد بــه تصویــب هیــات دولــت 
برســد. طــرح تکاپــو از ســوی وزارت کار نیــز 
اجرایــی شــده اســت کــه بــه نظــر می رســد 
ــه  بخشــی از اشــتغال زایی را پوشــش دهــد؛ البت
ــدوق ســرمایه گذاری های  ــز صن ــال گذشــته نی س
خطرپذیــر نیــز اجرایــی شــده و در بــورس مصوب 

ــالغ شــده اســت. و اب
ــی از  ــه رونمای ــیه برنام ــات در حاش ــر ارتباط وزی
کســب وکارهای نوپــا در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
ــت:  ــگ گف ــا از فیلترین ــب و کاره ــرر کس ــر ض ب
ــی  ــگ بررس ــا را از فیلترین ــب و کاره ــرر کس ض
می کنیــم، اغتشاشــات در همــه کشــورها ممکــن 
ــی  ــد و حت ــاد کن اســت برخــی مشــکالت را ایج
ــعاع  ــم تحت الش ــی را ه ــای واقع ــب و کاره کس
قــرار دهــد کــه بــر ایــن اســاس اغتشاشــات اخیر 
در ایــران نیــز باعــث شــد قیمــت ارز و ســکه بــاال 
رود و بــر رونــد طبیعــی کســب و کارهــا اثــر 
ــا  ــدت م ــار دراز م ــه رفت ــا ب ــه بازاره ــذارد. البت بگ

ــد کــرد. ــگاه خواهن ن

وزیر ارتباطات خبر داد

بررسی ضرر کسب وکارها از فیلترینگ

امیرعلی صفا:وقتی از پیامرسان سروش سخن میگوییم 
از چه چیزی حرف میزنیم؟ 

من نه عضو کانالی شدم نه نوتیفی روشن کردم، ولی خودش 
بجای من فکر کرده که به صاح منه عضو این کانال بشم، بعد 
خودش بجام تصمیم گرفته آگاهساز بفرسته، اونم نه یکی، ۳تا

خبرآناین:
رتبه وی پی ان ها طی یک ماه گذشته در گوگلپلی 
رشد کرده؛ سایفون از رتبه ۵ به ۱، توربو از ۲۹ به ۳، 
لنترن از 8۰ به ۶ و روبات از ۲۲۶ به ۵ رسیده است

این تصویر از نفتکش غرق شده سانچی پس 
از قطع امید نیروهای امدادی از نجات خدمه این 
کشتی در توییتر فارسی دست به دست می چرخد.

و   Jobinja.ir کاریابــی  ســایت های 
شــدند.  فیلتــر  امــروز   3sootjobs.com
ــاالن در  ــن فع ــران، ای ــالم مدی ــاس اع براس
ــی  ــروز ایمیل ــی ام ــی اینترنت حــوزه ی کاریاب
مجرمانــه  مصادیــق  تعییــن  کارگــروه  از 
دریافــت کرده انــد مبنــی بــر اینکــه »بــه 
دلیــل محتــوای مجرمانــه موضــوع مــاده 21 
ــدم  ــورت ع ــه ای، در ص ــم رایان ــون جرای قان
حــذف ایــن محتــوا مســدود خواهنــد شــد.« 
ــه در  ــتند ک ــن هس ــی از ای ــا حاک گزارش ه
Jobinja. قــدم اول، وب ســایت محبــوب
 3sootjobs.com ــر شــد و ســپس ir فیلت
ــوی،  ــد.نغمه مصطف ــارج ش ــترس خ از دس
ــد  ــا تأیی ــز ب ــک نی مدیرعامــل ســایت کاربان
ــر  ــه ب ــرد ک ــد ک ــل، تأکی ــن ایمی ــت ای دریاف
ــد  ــام داده ان ــه انج ــی ک اســاس پیگیری های
و  وزارت کار  اســت کــه  مشــخص شــده 
رفــاه اجتماعــی بــا ارائــه ی لیســت احتمــاال 
اشــتباه بــه کمیتــه فیلترینــگ، باعــث شــده 
ــرار  ــگ ق ــغ فیلترین ــر تی ــایت ها زی ــن س ای
اکبرنیــا،  محمــد  گذشــته  بگیرند.هفتــه 
مدیــرکل هدایــت نیــروی کار و کاریابی هــای 
از  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون  وزارت 
پیشــنهاد افزایــش جریمــه نقــدی بــرای 
کاریابی هــای غیــر مجــاز بــه میــزان 60 
میلیــون تومــان در کشــور خبــر داد کــه مؤیــد 
دیــدگاه محدودکننــده ایــن نهــاد اســت.

جابینجــا در اطالعیــه ی رســمی خــود در مورد 
ــن اشــاره  ــن وب ســایت، ضم ــگ ای فیلترین
بــه موفقیت هــای خــود در ســال های اخیــر 
در بحــث کاریابــی بــرای جوانــان، اعــالم 
کــرده اســت کــه ایــن وب ســایت هیچ گونــه 
ایمیلــی از ســوی کارگــروه تعییــن مصادیــق 
مجرمانــه دریافــت نکــرده و فیلترینــگ ایــن 
وب ســایت بــدون اخطــار قبلــی انجــام شــده 

اســت. 

گزیده ها
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این صفحه می خوانیم
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دسترسـی به تلگرام کـه از حدود دو هفته 
پیش مسـدود شـده بود، شـب یکشـنبه 
دوبـاره از سـر گرفتـه شـد. همچنیـن بـر 
اسـاس برخی مشـاهدات میدانی به نظر 
می رسـد کـه کارگـروه تعییـن مصادیـق 
و  سـایت ها  از  برخـی  مجرمانـه 
اپلیکیشـن هایی که در گذشته فیلتر شده 
بودنـد را دوبـاره در اختیـار کاربـران ایرانـی 

قرار داده است.
چند روز پـس از فیلترینگ تلگرام، اولین 
پیام رسـانی کـه پـس از چهـار سـال رفـع 
یـک  بـود کـه  »وی چـت«  شـد،  فیلتـر 

پلتفـرم چینـی و ضعیـف از نظـر امنیتـی 
اسـت. در حـال حاضـر ایـن پیام رسـان 
کاربـران  دسـترس  در  مشـکل  بـدون 
اینترنـت در ایـران قـرار دارد هرچنـد کـه 
نسـخه تحـت وب آن بـه درسـتی اجـرا 

نمی شود.
اما در روزهای گذشـته، چندین اپلیکیشن 
و سـرویس دیگـر نیز رفع فیلتر شـده اند. 
نمایـی  مـکان  اپلیکیشـن  مثـال  بـرای 
Swarm و سرویس Foursquare که در 
آبان ماه به دلیلی نامشـخص فیلتر شـده 
بودنـد اکنـون دوبـاره در دسـترس قـرار 

از  در حـال حاضـر، می تـوان  گرفته انـد. 
اپلیکیشن این دو سـرویس روی موبایل 
بهـره گرفـت. بـا کمک ایـن سـرویس ها، 
می تـوان مکان هـای جدیـد را بـر حسـب 

عالقه در نزدیکی خود یافت.
پلتفـرم بعـدی که اخیـرا رفع فیلتر شـده، 
پینترسـت اسـت. این پلتفرم یک شـبکه 
اجتماعـی بـرای اشـتراک گذاری تصاویـر 
است. در پینترسـت، بر خالف اینستاگرام 
شـما موضوعات مورد عالقه خـود را دنبال 
فیلترینـگ  حـال  ایـن  بـا  می کنیـد. 
پینترسـت در ایران سـابقه ای طوالنی دارد 

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

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

سرویس آلمانی هستند.
وب سـایت مدیـوم کـه بـه عنـوان یـک 
پلتفرم نشـر آنالین شـناخته می شود نیز 
پـس از مدت هـا رفـع فیلتر شـده اسـت. 
این سـرویس حالتی وبالگ گونـه دارد که 
روزنامه نـگاری  بـه  دعـوت  را  کاربـران 
اجتماعـی می کند و می توان نوشـته هایی 
از مدیـران شـرکت های بـزرگ مانند گوگل 

یا کاربران عادی را در آن مطالعه کرد.
 )Quora( از سـوی دیگر وب سـایت کـورا
بـه عنـوان یک پلتفـرم آنالین پرسـش و 
 )reddit( پاسـخ، در کنـار وب سـایتردیت

کـه یـک پایگاه بـرای جمـع آوری اخبار به 
صـورت اجتماعی اسـت نیز بـه تازگی رفع 

فیلتر شده اند.
سـرویس های فـوق کـه در روزهـای اخیر 
رفـع فیلتـر شـده اند، بـه دلیـل مسـدود 
بودن در گذشـته به شـکل فراگیر در ایران 
مـورد اسـتقبال قـرار نگرفته بودنـد. با این 

حـال رفـع فیلتـر از ایـن سـرویس ها را 
می تـوان 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 ادامـه ی ایـن سـرویس ها، 

توییتر نیز رفع فیلتر خواهد شد یا خیر.

پلتفرم های اینترنتی 
که به همراه تلگرام رفع فیلتر شدند

معامـالت  پایـان  در  فیس بـوک  سـهام 
علـت  روز جمـع 4درصـد سـقوط کـرد؛ 
پنج شـنبه  اسـت کـه  آن  ایـن کاهـش 
شـب اعالم کـرد تغییرات بزرگـی در خبر 
رسـانی ایجـاد می کنـد تـا وقـت کمتری 

. بگیرد

برخـی  و  تلگـرام  موقـت  فیلترینـگ 
محدودیت هایـی کـه به درخواسـت برخی 
نهادهـا در طـی دو هفتـه گذشـته اعمـال 
جمهـور  رئیـس  دسـتور  بـه  بـود،  شـده 
به طور کامل برداشـته شـد. خبر رفع فیلتر 
رسـمی تلگـرام به تاییـد وزیـر ارتباطات و 

فنـاوری اطالعـات رسـیده اسـت. 

و  اپلیکیشـن  از  زیـادی  تعـداد  گـوگل 
بازی هـای مخصـوص کـودکان را تحـت 
تاثیـر بدافـزاری کـه بـه آنها تصاویـر غیر 
اخالقی نشـان می داد، از فروشـگاه پلی 

اسـتور خـود حـذف کرد.

خبر
فیس بوک

خبر
تلگرام

خبر
گوگل پلی

کیهان کلهر موسیقی تصویری از حضورش در باغ 
شازده ماهان به اشتراک گذاشته است.

@keyhan_kalhor 

نرگس محمدی، بازیگر تصویری از کودکی و روز اول 
مدرسه اش همرسانی کرده. 

@nargesmohammadi_narges

محسن چاوشی با انتشار تصویر زیر از انتشار کار 
جدیدش در کانال تلگرامش خبر داده. 

@mohsenchavoshi

کاربری تصویر زیر را از مسجد جامع ورامین 
همرسانی کرده است. 

@itblog

صروش می گوید:
ــش_ ــای #نفتک ــر خبره ــودم رو درگی ــردم خ ــعی ک ــت س ــه گذش ــای ک هفته
ســانچی نکنــم؛ چــون بــا تمــام وجــود درک میکنــم خونوادههاشــون چطــور ایــن 8 روز 

ــم میریخــت ــم رو به ــط اعصاب ــآور رو پشــت ســر گذاشــتن. فق عذاب
دقیقــا مثــل همــون 7 روز بعــد از فاجعهــی #منــا کــه هــی بهمــون میگفتــن ممکنــه زنــده 

باشــند، امــا بعــد از 8 روز…

ناگری می گوید:
انقــدر عــزا بــر ســرمون ریختنــد کــه حتــا فرصــت عــزاداری نداریــم. #شــهدای_

نفتکش

زهرا کشوری می گوید:
خانواده ها در این 8 روز  سوختند و تازه آغاز گداختن بود

مهاجر می گوید:
ــه  ــاره ک ــازی در می ــخره ب ــی داره مس ــن زندگ ــم ای ــر میکن ــش فک ــن هم م

اینجوریــه و بــه زودی همــه چــی درســت میشــه. تقریبــا ده ســاله اینجــوری ام

آق بهمن می گوید:
رفــع فیلتــر تلگــرام بــرای مــن هیــچ معنــای خاصــی نداشــت تــا اینکــه دیــدم 

نوتیفیکیشــن اومــده، بــازش کــردم دیــدم مامانــم بــرام عکــس فرســتاده

خفن خاتون می گوید:
ــر  ــر توییت ــون بخاط ــداره چ ــن ن ــال م ــی ب ح ــرام فرق ــگ تلگ ــه فیلترین البت

ــنه ــکنم روش ــه فیلترش همیش

مریم می گوید:
بعضی دوستت دارم ها بی فایدست 

مثل موفق باشید های آخر برگه های امتحانی …

علی می گوید:
ــه  ــا مطالع ــردم ت ــاز ک ــزی مدرســان شــریف رو ب ــه ری ــاب مشــاوره و برنام کت

ــه مطالعــه ــد ب ــود از تابســتان شــروع کنی ــم؛ نوشــته ب ــاز کن ارشــد رو آغ
هیچی دیگه، بستمش دارم توییت میکنم

در 21 دی اپل برای مدت کوتاهی نسخه های قدیمی تر iOS را در دسترس کاربران 
قرار داد که در پی آن برخی از کاربران موفق به نصب نسخه 6.1.3 شدند. این اتفاق 

در حالی افتاد که به طور معمول هنگامی که آی فون آپدیت می شود، دیگر نسخه های 
قدیمی به کاربر نمایش داده نمی شود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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برگزیدگان نهمین 
جشنواره بین المللی 

فارابی 
ویژه علوم انسانی و 

اسالمی با حضور رییس 
جمهور و وزیر علوم 

تحقیقات فناوری در 
سالن اجالس سران 

تجلیل شدند.

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

عنوان آفتاب 
در گالری تا 28دی به نمایش درخواهد آمد.

روزنامه  پیام ما در این 
روز به سخنان مجید انصاری 

در رفسنجان درباره آیت هللا هاشمی رفسنجانی 
پرداخت.

تصویرسازی آیات 
با موضوع تصویرسازی دینی 
همراه با کارگاه علمی برگزار 

خواهد شد.

فیلم سینمایی 

اسرافیل
به کارگردانی آیدا پناهنده 

و به منظور رقابت برای 
دریافت جایزه اژدها به 

سوئد می رود.

ما عاشق هم نبودیم!
معتاد هم بودیم..

فیلم: حکم

جشنوارهسینما

نمایشگاه

جشنوارهسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

احیای حاكمیت ملی
پانزدهـــم ژانویـــه ســـال 946 میـــالدی )25 دیمـــاه( 

ـــه( بغـــداد را متصـــرف شـــد،  احمـــد دیلمـــی )معزالدول

المســـتكفی بیســـت و دومیـــن خلیفـــه عباســـی را 

بركنـــار كـــرد و بـــا ایـــن اقـــدام حكومـــت سراســـر ایـــران 

ـــد  ـــت و تجدی ـــان قرارگرف ـــت ایرانی ـــر در دس ـــار دیگ ب

حاكمیـــت مّلـــی كـــه مردانـــی چـــون مـــاكان و مرداویـــز 

از مازنـــدران و دیلمـــان، بابـــك خّرمدیـــن از آذربایجـــان، 

ـــان  ـــروز افغ ـــه ام ـــاوری ك ـــان خ ـــتانی ها )ایرانی سیس

ـــانی ها  ـــان، خراس ـــه صفاری ـــوند( ازجمل ـــده می ش خوان

ـــرده و  ـــالش ك ـــش ت ـــامانیان و ... در راه ـــژه س ـــه وی ب

ـــت.  ـــق پیوس ـــه تحق ـــد ب ـــه بودن ـــان باخت ج

ــه  ــران بویـ ــی پسـ ــن دیلمـ ــد و حسـ ــی، احمـ علـ

ــه  ــد كـ ــز« بودنـ ــتیاران »مرداویـ ــروان و دسـ از پیـ

آرزوهـــا و اندیشـــه های وی را دنبـــال كردنـــد. 

مذاکرات 7 ساعته 
مصدق و هندرسون 

ـــران 25  ـــكا در ای ـــت آمری ـــفیر وق ـــون س ـــوی هندرس ل

ــازه  ــنهاد تـ ــه 1953( پیشـ ــاه 1331 )15 ژانویـ دی مـ

ـــت  ـــاله نف ـــل مس ـــرای ح ـــت انگلســـتان ب ـــورد موافق م

ـــلیم  ـــت تس ـــس دول ـــدق ریی ـــر مص ـــه دكت ـــران را ب ای

ـــم  ـــت ســـاعت باه ـــه هف ـــن زمین ـــن دو در ای ـــرد و ای ك

ـــر  ـــه دكت ـــرات در خان ـــن مذاك ـــد. ای ـــو كردن ـــت و گ گف

ـــروز(  ـــان فلســـطین ام ـــان كاخ )خیاب مصـــدق در خیاب

ـــوز از  ـــران هن ـــت ای ـــر وق ـــه رهب ـــرا ك ـــد، زی ـــام ش انج

ـــرات  ـــن مذاك ـــود. در ای ـــته ب ـــاری برنخاس ـــتر بیم بس

دكتـــر مصـــدق پیشـــنهاد تـــازه را مغایـــر حاكمیـــت 

ـــور  ـــر كش ـــی ه ـــروت عموم ـــرل ث ـــل كنت ـــی و اص مل

ــت.  ــالم داشـ ــود را اعـ ــر خـ ــد و نظـ ــتقل خوانـ مسـ

ـــن  ـــكا و ســـفیر ای ـــروف آمری ـــات مع هندرســـون دیپلم

ـــود. ـــدق ب ـــر مص ـــان دكت ـــران در زم ـــور در ای كش

تماما مخصوص
عباس معروفی نویسنده: 

انتشارات: نشر گردون – برلین
بــدون شــک هــر فــرد کتابخوانــی بــا شــنیدن اســم عبــاس 
معروفــی، یــاد کتــاب فــوق العــاده زیبــای ســمفونی 
مــردگان مــی افتــد. رمانــی کــه از ماندگارتریــن کتاب هــای 
ادبیــات ایــران بــه شــمار مــی رود. امــا عبــاس معروفــی 
ــن  ــی از ای ــه یک ــم دارد ک ــری ه ــای خــوب دیگ ــاب ه کت

کتــاب هــا، کتــاب تمامــا مخصــوص اوســت.
ــاص و  ــمش، خ ــد اس ــوص همانن ــا مخص ــاب تمام کت
ــه  ــت ک ــی اس ــاس معروف ــط عب ــت و فق ــی اس خواندن
ــی  ــوص، رمان ــا مخص ــد تمام ــی بنویس ــد رمان ــی توان م
ــی  ــی، رمان ــل تنهای ــی ســرد مث ــت، رمان ــل غرب ــخ مث تل

ــی. ــل زندگ ــون مث ــق و جن ــر از عش ــا پ ــق و زیب عمی
و آن مرغــی اســت کــه کنــار شــط از تشــنگی هــالک مــی 
شــود، از بیــم آن کــه اگــر بنوشــد، آب شــط تمــام شــود.

قسمت هایی از متن کتاب تماما مخصوص:
رادیــو داشــت آهنگــی از آرو ِپــرت پخــش مــی  کــرد کــه تــا 
ــای  ــدر آهنگ  ه ــتمش. چق ــودم و نداش ــنیده ب آن روز نش
ــنیده  ــن نش ــه م ــت ک ــود داش ــا وج ــن دنی ــنگ در ای قش
بــودم. چقــدر چهــره  هــای زیبــا از برابــرم گذشــتند کــه مــن 
آن  هــا را ندیــدم، چقــدر رویاهــای عجیــب دیــدم کــه وقتــی 
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.
از مــرگ نمــی  ترســیدم، از گیــر افتــادن مــی  ترســیدم. دم 
را کــه فــرو مــی  دادم تــا بــازدم نمــی  دانســتم چــه بالیــی 
ــتم  ــی  خواس ــری م ــن بی خب ــراس ای ــد، در ه ــرم می آی س
ــاره  ــم و یکب ــاز کن ــر ب ــی  خواســتم پ ــم. م ــرار کن ــم ف از تن

ــودم. بگریــزم، امــا تــوی تنــم گیــر افتــاده ب
آدم چقــدر احمــق اســت کــه گاهــی سرنوشــتش را می  ســپارد 
ــا  ــد ب ــادا. گاهــی چیــزی کوچــک مــی  توان ــه دســت روز مب ب
سرنوشــت آدم بــازی کنــد، گاهــی آدم نامــه  ای را بــی  دلیــل 
حفــظ مــی  کنــد کــه بعدهــا همــان نامــه ســند محکومیتــش 

مــی  شــود.
داشــتم فکــر مــی  کــردم هرکســی از جنــگ یــک چیــزش را 
مــی  بینــد. بــه نظــر مــن در هــر جنگــی بایــد بــه دو چیــز نگاه 
کــرد؛ یکــی بــه کفــش مــردم، و دیگــر بــه دنــدان بچــه  هــا. 
ایــن  هــا نشــان مــی  دهنــد کــه یــک جنــگ چقــدر فاجعــه  

آمیــز بــوده.

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید صدا در سالمرگ هاشمی رفسنجانی. 

پرونده های دیگر : چرا ما رسانه ملی نداریم ، بررسی 
فیلم عجیب مادر ساخته دارن  آرنوفسکی، عاقبت 

الیحه بودجه در مجلس، چرا جایزه جالل آل احمد 
بی تاثیر است و...

باز برافراختیم رایت سلطان عشق
بار دگر تاختیم بر سر میدان عشق

ملک جهان کرده ایم وقف سر کوی یار
گوی دل افکنده ایم 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 اللٔه نعمان عشق

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

مرغ سحرخوان دل نعره برآرد ز شوق
چون بمشامش رسد بوی گلستان عشق

گر چو قلم تیغ تیز بر سر خواجو نهند
سر نتواند کشید از خط فرمان عشق

خواجوی کرمانی 

چه روزگار غریبی است بعد 
رفتن تو

بغل گرفته غمی کهنه 
آسمان مرا

تو نیم دیگر من نیستی ؛ 
تمام منی

تمام کن غم و اندوه 
سالیان مرا

امید صباغ نو

عکس نوشت

عکس: 
رضا دیدبان


