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خط ونشان خبرگان برای فضای مجازی 
شکایت  شرکت

»نکا چوب« از خبرنگار 
1حوزه محیط زیست
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فلالت  در  به خصلوص  ایلران،  اکثلر شلهرهای 
مرکلزی، شلهرهایی تاریخلی هسلتند. از یلزد و 
اصفهلان گرفتله تلا شلیراز و کرملان. پتانسلیل  
به گونله ای  دارنلد  شلهرها  ایلن  کله  میراثلی 
اسلت کله تنهلا با جلذب گردشلگر می تواننلد از 
پلس هزینه هلای خلود برآینلد، البتله اگلر این 
پتانسلیل دیلده شلود و آن را شلکوفا کننلد. 
تاکنلون املا سیاسلت این گونله بلوده کله برای 
پیشلرفت ایلن مناطلق، تصمیلم گیران بیشلتر 
بله فکلر صنعتی کلردن شلهرها افتاده انلد. مثالً 
چندین واحد پتروشلیمی در این اسلتان ها قرار 
اسلت احلداث شلود، درحالی کله اصلی تریلن 
نیلاز پتروشلیمی، آب اسلت. در ایلن مناطق اما 
آب کمیاب تلر از هلر چیلز دیگلری اسلت. برای 
حلل این مسلاله هلم تصمیلم دارنلد از دریا به 
کویلر آب بکشلند. ایلن در حاللی اسلت کله بلا 
یک صلدم هزینله انتقلال آب، می توانند بناهای 
تاریخی را سروسلامان دهند و با جذب بیشلتر 
گردشلگر، اشلتغال ایجاد کنند. اصالً چه لزومی 

دارد همله شلهرها صنعتی باشلند؟

توهم صنعتی شدن

ممنوع الخروجی 15 هزار نفر 
در 9 ماه

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور: مشکل هشت هزار 
نفر پس از پرداخت مطالبات حل شد

یادداشت
رضا عبادی زاده

میراث فرهنگی پولی برای خرید خانه نیما نداردخط ونشان خبرگان برای فضای مجازی 
3

باغ کالنتر کرمان 
در یک قدمی مرگ

فرهنگی  میراث  مدیرکل 
کرمان: بی پولی دست میراث 

را بسته است

منطقله  در  کرملان  کالنتلر  سلاالر  بلاغ 
سرآسلیاب فرسلنگی کله از قدیمی ترین 
محله هلا در کرملان محسلوب می شلود، 
واقلع شلده. ایلن بلاغ کله از سلال 1384 
ثبلت مللی شلده  و قدمتلی حلدودا 130 
سلاله دارد، در اواخلر دوره قاجاریله بله 
دسلتور میلرزا مهلدی خلان کالنتلر کله 
مباشلر  بللوک خمسله )شلهداد( بلوده 
 1309 سلال  در  اسلت.   شلده  سلاخته 
هجری قمری به خواسلت عبدالحسلین 
میلرزا فرمانفرما، حاکلم کرمان و موافقت 

ناصرالدیلن شلاه...

روزانهم صبح اریان

ــیرجان در نظللر دارد نیللروی انسللانی  ــن س ــر زمی ــن گه ــنگ آه ــرکت س ش
)مللرد/ زن( مللورد نیللاز خللود را جهللت اشللتغال در ایللن شللرکت و شللرکتهای 

تابعلله در مقاطللع تحصیلللی مختلللف از طریللق برگللزاری آزمللون کتبللی، 

مصاحبلله تخصصللی و روانشللناختی بلله صللورت قللراردادی جللذب نمایللد.

 افللرادی كلله متقاضللی شللرکت در آزمللون می باشللند، مللی تواننللد بللرای 

ثبللت نللام از تاریللخ ۹6/11/۰7 تللا تاریللخ ۹6/11/۲۰ بلله آدرس اینترنتللی  

)www.hrdms.ir( مراجعلله نمللوده و پللس از مطالعلله دقیللق مفللاد آگهللی 
و بللا توجلله بلله شللرایط ذكللر شللده نسللبت بلله ثبللت نللام اقللدام نماینللد.

آگهی شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی 

شرکت گهرزمین و شرکت های تابعه

ــه  ــی ب ــل تایتون ــدن داکتی ــه چ ــر لول ــر دارد ۲5۰۰ مت ــنجان در نظ ــالب رفس ــرکت آب و فاض ش
قطــر ۳5۰ میلــی متــر بــا اتصــاالت مربوطــه بــا بــرآور تقریبــی 8/750/000/000 ریــال از محــل اعتبــارات 
داخلــی از کارخانــه هــای تولیــد کننــده خریــداری نمایــد، لــذا از کلیــه واجدیــن شــرایط دعــوت بعمــل 
مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 96/۱۱/5 لغایــت ســاعت ۱۴ روز چهارشــنبه مــورخ 
ــرار  ــر ق ــنجان دفت ــالب رفس ــرکت آب و فاض ــا )ع( ش ــام رض ــوار ام ــنجان بل ــه آدرس رفس 96/۱۱/11 ب

دادهــا مراجعــه نماینــد.

آگهی مناقصه 
شماره 96/11/8/1/م – نوبت اول

مبلغ تضمین شللرکت در مناقصه ۴۳7/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشللد .
 تاریخ تحویل پیشللنهاد قیمت حداکثر سللاعت 1۴ روز شللنبه مورخه ۹6/11/۲1 در محل دبیر خانه شللرکت آب و فاضالب 

رفسنجان می باشد. 
تاریخ بازگشللایی پاکات الف ، ب ، ج پیشللنهادی سللاعت 1۰ صبح روز دوشللنبه مورخه ۹6/11/۲۳ می باشد.

به پیشللنهادهای فاقد امضاء، مشللروط، مخدوش و پیشللنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شللود مطلقًا ترتیب اثر نخواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشللد.

سللایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسللناد مناقصه مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب رفسنجان
)سهامی خاص(

تلگللرام و اینسللتاگرام اگرچلله رفللع فیلتللر 
شللدند امللا هنللوز بحللث در مللورد فضللای 
مجللازی اداملله دارد و برخللی مسللووالن 
خواسللتار »محدودیللت« در ایللن رابطلله 
اظهللارات  از  می تللوان  را  ایللن  هسللتند. 
اخیللر آیللت هللا احمللد جنتللی، رییللس 
مجلللس خبللرگان رهبللری و آیللت هللا احمللد 
خاتمللی، سللخنگوی هیللات رییسلله ایللن 
مجلللس فهمیللد. آن هللا پللس از جلسلله 
خبللرگان در اظهاراتللی مشللابه خواسللتار 
محللدود کللردن فضللای مجللازی شللدند. 
جنتللی گفتلله »فضللای مجللازی بالیللی 
اسللت کلله بلله جللان مللا افتللاده اسللت و 
اگللر جلللو فضللای مجللازی را می گرفتنللد 
کار بلله اینجللا نمی رسللید.« اشللاره او بلله 
اعتراض هللای مللاه گذشللته در شللهرهای 
مختلللف ایللران اسللت. بللا شللدت گرفتللن 
ایللن اعتراض هللا، تلگللرام و اینسللتاگرام 

کلله کاربللران زیللادی در ایللران دارنللد، فیلتللر 
شللدند. بللا فروکللش کللردن اعتراض هللا 
امللا ابتللدا اینسللتاگرام و سللپس تلگللرام از 
سللوی دولللت رفللع فیلتللر شللدند. اقدامللی 
کلله چنللدان بللاب طبللع برخللی مقامللات 
نبللود. همان طللور کلله حسللن روحانللی پللس 
از رفللع فیلتللر ایللن دو شللبکه اجتماعللی 
گفتلله بللود کلله »برخللی بللا فیلتللر شللدن 
شللبکه های اجتماعللی راحللت خوابیدنللد 
و خواسللتار ایللن بودنللد ایللن فیلترینللگ 
بللرای همیشلله اداملله داشللته باشللد امللا 
قطللع دسترسللی بلله فضللای مجللازی نبایللد 
دائمللی باشللد.« ایللن اظهللارات روحانللی 
سلله روز پللس از ایللن گفتلله  احمللد خاتمللی 
در نمللاز جمعلله تهللران بللود: »مللا فضللای 
مجللازی کلله افسللارش دسللت بیگانللگان 
هفتلله  دو  حللاال  نمی خواهیللم.«  باشللد، 
پللس از ایللن اظهارنظرهللا، یک بللار دیگللر 

بحللث محدودیللت فضللای مجللازی داغ 
شللده. احمللد جنتللی در ایللن خصللوص 
خبللر داده کلله عصللر سه شللنبه گذشللته 
»رهبللر انقللالب بللا عللده ای از متخصصللان 
و  داشللتند  جلسلله ای  مجللازی  فضللای 
مدت هللا روی ایللن موضللوع فکللر کردنللد و 
از ایللن پللس بایللد کارهللای مهمللی انجللام 
شللود.« او همچنیللن گفتلله کلله »نمی شللود 
کالً جلللو فضللای مجللازی را گرفللت ولللی 
می توانیللم آن را کنللد کنیللم.« در همیللن 
حللال آن طللور کلله خبرگللزاری صداوسللیما 
نوشللته، احمللد خاتمللی پللس از جلسلله 
اخیللر مجلللس خبللرگان رهبللری گفتلله 
»فضللای مجللازی کلله تريبللون بيگانللگان 
اسللت، سللگ هللار اسللت و اگللر ايللن سللگ 
هللار رهللا شللود دوبللاره گاز خواهللد گرفللت 
و مسللووالن بايللد در ايللن عرصلله مراقللب 

باشللند.«

فرهنگی،صنایلع  میلراث  سلازمان  رییلس 
دسلتی و گردشلگری بلا اشلاره  بله وضعیلت 
بودجله این سلازمان گفت: ما بلرای تبلیغات 
از  نداریلم،  پوللی  بازاریابلی  و  گردشلگری 
طرفلی فشلار افلکار عمومی هلم روی ملا باال 
اسلت، ملدام مطالبله می کننلد کله چلرا ایلن 
سلاختمان را مرمت نمی کنید و آن ساختمان 
را چلرا مراقبلت نکردیلد، خانله نیملا را چلرا 
ثبلت نکردیلد. ایلن کارهلا پلول می خواهلد، 
ایلن ضعلف مدیریت نیسلت. خریلدن خانه 
نیملا بلرای حفظ کله کاری ندارد، ملا باید پول 
داشلته باشلیم تلا ایلن خانله را بخریلم، پول 
نداریم. بودجه سلازمان میلراث فرهنگی جزو 
دو دسلتگاه پایین دولت اسلت. جالب اسلت 
دو بخشلی کله ملردم روی آن ها حساسلند و 
برایشلان مهم اسلت، کمترین بودجه را دارند. 
ملا و محیلط زیسلت کلف هسلتیم آن هم با 
فاصله خیللی زیاد. این گرفتلاری وجود دارد.

عللی اصغلر مونسلان افلزود: اگلر پلول هلم 
باشلد صلرف مرملت و احیلای ابنیله تاریخی 
و  اسلت  مهلم  ملردم  بلرای  آنهایلی کله  و 
صلرف  اسلت،  پشلت اش  مللی  بحث هلای 
می شلود. دیگلر بلرای تبلیغلات گردشلگری 
مخصوصلا خارجلی کله هزینله زیلادی هلم 

نمی مانلد. پوللی  می خواهلد، 
بلا  سلازمان  ایلن  قلرارداد  بله  سلپس  وی 
هواپیمایلی ترکیه برای تبلیغ ایران اشلاره کرد 
و اظهلار کرد: این کار در شلرایط کنونی بودجه، 
نورآورانله بلود، هرچنلد کله ضعف هایملان هم 
زیلاد اسلت. درحلال حاضلر حتی یلک فیلم 
مناسلب از ایلران نداریم که در نمایشلگاه های 
بین الملللی بله نمایلش بگذاریلم سلفارش 
داده ایلم کله فیلم هلای کوتلاه بسلازند، نبایلد 
عجلله کلرد، وگرنله یلک فیلملی مثلل قبلل 
سلر هلم می کنند کله نتیجله خوبی نلدارد. او 
در ادامله در پاسلخ بله ایلن سلوال کله چطور 

حلرف از نداشلتن پلول و بودجله می شلود، 
املا از طلرف دیگلر مصوبله ای وجلود دارد کله 
را  و گردشلگری  فرهنگلی  میلراث  سلازمان 
مکللف می کنلد شلهرداری ها را در خریلد و 
مرملت بناهلای تاریخلی کملک کنلد؟ گفلت: 
ایلن  شلده،  مطلرح  اشلتباه  موضلوع  ایلن 
یکلی از اقداملات خلوب ما در جبران نداشلته 
یملان بوده اسلت. کشلور این همله فضاهای 
تاریخلی دارد، چیلزی در حلدود یلک میلیون 
سلایت تاریخلی، ملا کله حریلف ایلن حجم 
اثلر نمی شلدیم،وضعیت بودجه ملان هلم کله 
تعریفلی نلدارد، بنابرایلن تصویب نامله ای را از 
دوللت گرفتیم کله به شلهرداری ها اجلازه داد 
بله کملک ملا بیاینلد. قلرار نیسلت ما بله آنها 
پلول بدهیلم. ما به شلهرداری ها اجلازه دادیم 
در تمللک، احیلا و مرملت بلا رعایلت ضوابلط 
سلازمان میلراث فرهنگلی، صنایلع دسلتی و 

گردشلگری وارد شلوند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست
محیط زیست روزهای مهمی را پشت سر می گذارد . از یک سمت موضوع بودجه و 
تخصیص 1۵۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها و از سویی 
بحران کم آبی و خشکسالی پیاپی و نگران کننده و کمبود بارش در کشور . همه این ها 
مهمترین موضوعات روز کشور هستند. اما به نظر می رسد جامعه و حکومت هنوز این 
اهمیت را درک نکرده اند.

روزنامه صبح ایران 
 @payamema
www.payamema.ir

شکایت شرکت نکا چوب از 
خبرنگار حوزه محیط زیست 

گـفته می شـود شـرکت نکا چـوب بـه دلیل گـزارش هللا مـوسـوی 
خـبرنـگار مسـتقل حـوزه محیط زیست در روزنـامـه قـانـون دربـاره 
قـاچـاق گسـترده چـوب جـنگل هـای هیرکانی از وی شکایت کرده 

و علیه او در دادگاه ساری اقامه دعوا کرده است. 
در همین ارتـباط خـانـم مـعصومـه ابتکار در تـوییتی نـوشـت: « هللا 
مـوسـوی از شـجاع تـرین و حـرفـه ای تـرین خـبرنـگاران محیط 
زیست بـوده، حـتما بـرای دفـاع از ایشان هـر چـه در تـوان دارم 

انجام می دهم.» 
در روزهـای گـذشـته هشـتگ #الـهه_مـوسـوی_تـنها_نیست در 
تـوییتر داغ شـده و تـعداد زیادی از کاربـران این شـبکه اجـتماعی 
خـواسـتار پـس گـرفـتن شکایت از وی از سـوی مـدیر شـرکت 

«نکاچوب» شده اند. 
بـرخی از کاربـران همچنین از شـاعـری نـماینده حـوزه انـتخبایه 

بهشهر و نکا خواسته اند به موضوع ورود کند.

بـطری هـای پـالسـتیکی چـه بـالیی 
سر محیط زیست می آورند؟ 

پـس از دسـتورالـعمل سـازمـان محیط زیست پیرامـون اسـتفاده 
نکردن از بـطری هـای آی در واحـدهـای این سـازمـان در سـراسـر 
کشور کاوه مـدنی مـعاون این سـازمـان در تـوییتی نـوشـت که 
«یک میلیون بشکه؛ نفتی که بــا بــطری هــای آب بــه زبــالــه 
می فــرســتیم» بــرخی کاربــران نســبت بــه این دســتورالــعمل 
خـوش بین بـودنـد و در زیر تـوییت کاوه مـدنی نـوشـتند که« شـعار 
دکتر مـدنی از خـود شـروع کن اسـت. اگـد بقیه سـازمـان هـا بـدانـند 

که چه کار خوبی انجام شده قطعا دست به کار می شوند.» 
مـدنی در تـوییت خـود لینکی از خـبرگـزاری خـبرآنـالین گـذاشـته که 
در آن بـه اثـرات مخـرب اسـتفاده و رهـا سـازی بـطری هـای آب در 
طبیعت اشـاره دارد. در مـتن این خـبر آمـده که:« بـرای تـولید هـر 
یک لیتر آب بــطری مــعادل ۵،۶ تــا ۱۰،۲ میلیون ژول انــرژی 
مـصرف و مـعادل ۱۶۵،۶ گـرم دی اکسید کربـن تـولید می شـود.از 
طـرفی بـه گـفته رسـول دینارونـد مـعاون سـابـق وزیر بهـداشـت 

سرانه مصرف بسته بندی آب در ایران حدود ۲۰ لیتر است. 
بـا در نـظر گـرفـتن جـمعیت ۷۰ میلیونی و مـصرف بـطری هـای نیم 
لیتری سـاالنـه ۵۶۰۰ میلیارد ژول انـرژی در ایران بـه دلیل تـولید 
بـطری هـای آب مـصرف می شـونـد، این انـرژی مـعادل انـرژی 

تولید شده توسط ۹۱۵ هزار بشکه نفت است.» 

اقدام محیط زیستی  
کارمندان بنادر سیستان 

بــا هــدف فــرهــنگ ســازی و حــفظ ســرمــایه هــای ملی، پــاکیزگی و 
زیباسـازی محیط، بـا همکاری اداره ایمنی و حـفاظـت دریایی اداره کل 
بـنادر و دریانـوردی سیستان و بـلوچسـتان پـاک سـازی سـواحـل بـرگـزار و 
محـدوده ای از سـاحـل دریا از زبـالـه پـاکسازی شـد.در این طـرح که بـا 
هـدف سـامـانـدهی و پـاکسازی سـواحـل صـبح امـروز (پـنج شـنبه پنجـم 
بـهمن مـاه) انـجام شـد بـا حـضور جـمعی از مـدیران و کارکنان اداره کل 
بـنادر و دریانـوردی اسـتان سیستان و بـلوچسـتان و نـمایندگـانی از ارگـانـها و 

دستگاههای اجرایی شهرستان چابهار از جمله فرمانداری، اداره کل  

شیالت اسـتان و اداره حـفاظـت محیط زیست چـابـهار بخشی از محـدوده 
ساحل اسکله هفت تیر در بندر چابهار پاکسازی شد.  

مـعاون دریایی اداره کل بـنادر و دریانـوردی اسـتان سیستان و بـلوچسـتان 
گـفت: این اسـتان بـا بـرخـورداری از سـواحـل زیبا، دریا و جـاذبـه هـای 
گـردشـگری جـزو مـقاصـد گـردشـگری مـسافـران بـویژه در ایام نـوروز اسـت و 
حـفظ محیط زیست و مـنابـع طبیعی وظیفه هـمه افـراد و در هـمه زمـان 

هاست 

پنبه تراریخته در راه است 
رییس انجــمن علمی ایمنی زیستی گــفت: وزارت بهــداشــت، 
درمـان و آمـوزش پـزشکی و سـازمـان حـفاظـت محیط زیست 
ابـهامـاتی در خـصوص تـولید پـنبه تـراریخته وارد کرده انـد که در 
صـورت رفـع این ابـهامـات تـولید این مـحصول در ایران کلید می 

خورد. 
بـه گـزارش ایران اکونـومیست، «بهـزاد قـره یاضی» در خـصوص 
وضعیت تــولید مــحصوالت تــراریخته در کشور افــزود: تــولید 
آزمـایشی و پـژوهشی پـنبه بـه اتـمام رسیده و بـا رعـایت ضـوابـط و 

قوانین مراحل قانونی طوالنی را طی کرده است.  
وی اظـهار داشـت: وزارت بهـداشـت، درمـان و آمـوزش پـزشکی و 
سـازمـان حـفاظـت محیط زیست دچـار ابـهامـاتی در تـولید این 

محصول شده اند که در دست پیگیری است.  
رییس انجـمن علمی ایمنی زیستی تـصریح کرد: در صـورت رفـع 
ابـهامـات دو دسـتگاه حـاکمیتی در خـصوص تـولید پـنبه تـراریخته 
در کشور، این مــهم بــه تــایید وزارت جــهاد کشاورزی خــواهــد 

رسید تا تولید انبوه آن شروع شود.  
بـنا بـه این گـزارش، طـبق صـدور مـجوزات ارایه شـده بـایستی 
تــولید پــنبه تــراریخته در کشور از ســال 1395 شــروع می 
شـد. دولـت یازدهـم اقـدام هـای خـوبی در زمینه ایجاد سـاخـتار 
زیربـنایی فـناوری جـدید تـولید مـحصوالت تـراریخته انـجام داد و 
وزارت بهـداشـت، درمـان و آمـوزش پـزشکی مـجوزهـای الزم تـولید 
پـنبه تـراریخته را صـادر کرده اسـت. مـحصول تـراریخته بـه آن 
دسـته از مـواد غـذایی اطـالق می شـود که سـاخـتار ژنتیکی آن از 
طـریق مـهندسی ژنتیک تغییر یافـته بـاشـد. این تغییر مـعموالً 
جهـت بهـبود مـقاومـت گیاه بـه بـرخی آفـات یا بیماری هـای 
گیاهی و بـرای بهـبود عملکرد گیاه و بهـره وری کشاورز صـورت 
می گیرد. مـحصوالت تـراریخته نسـبت بـه مـحصوالت مـعمولی از 

سالمت و ایمنی باالتری برخوردار هستند.  

خشک تــرین ســال نیم قــرن 
اخیر در راه است 

وزیر نیرو گــفت: امــسال یکی از خشک تــرین ســال هــای 
نیم قرـن اخیر استـ و امیدواریم وضعـ بهتـر شوـد اماـ فعال 
30 درصـد کاهـش بـارش داریم که اثـر آن روی تـولید بـرق 
هـم خـواهـد بـود و بـخش قـابـل تـوجهی از مـنابـع تـولید انـرژی 
مـورد تـاثیر قـرار خـواهـند گـرفـت.بـه گـزارش فـارس، رضـا 
اردکانیان در نشسـت مشـترک بـا آیت هللا علیرضـا اعـرافی، 
اظـهار کرد: 70 درصـد آب شیرین دنیا در بـخش کشاورزی 
اسـتفاده می شـود و بسیاری از کشورهـایی که آب زیادی در 
اختیار دارند مشکالت مصرف برای آنها بیشتر وجود دارد. 
وی بـا اشـاره بـه نـحوه و چـگونگی ارتـباط بـا مـصرف کننده در 
بـخش کشاورزی گـفت: در این بـخش گـروه مـصرف کننده 
بـه طـور مـتوسـط بـه لـحاظ نـوع آمـوزش و شـرایط سنی و 
فـرهنگی از تـفاوت هـای چشمگیری بـرخـوردارنـد و انـتقال 
پیام هــا بــه ویژه در بــخش فــناوری جــدید بــرای آنــها کار 
جـدیدی نیست.وزیر نیرو بیان کرد: بـا تـوجـه بـه تفکرات 
مـوجـود در بین ادیان در خـصوص نـحوه مـصرف آب، یکی از 
بسـترهـای مـناسـب بـرای این کار اسـتفاده از عـالـمان دینی 
بـرای اطـالع رسـانی بـه مـردم اسـت.وی بـا بیان اینکه اگـر 
تـشکـلی در حـــوزه آب و مـحیـط زیـسـت بیـن ادیـان شکـل 
بگیرد تـا مـسائـل مـختلف را بـه گـروه کشاورزان مـنتقل کنند 
اثـربـخش خـواهـد بـود اظـهار کرد: نخسـتین گـروه در این 
بـخش در واتیکان تشکیل شـد و پـس از آن ایران هـم ورود 

جدی به این بخش داشت. 
اردکانیان بـا اشـاره بـه شـرایط عـمومی کشور از نـظر آب و بـرق 
گـفت: امـسال از نـظر بـارش هـا خشک تـرین سـال هـا در 50 
سـال اخیر را طی می کنیم و امیدواریم وضـع بهـتر شـود امـا 
فعال 30 درصـد کاهـش بـارش داریم که اثـر آن روی تـولید 
بـرق هـم خـواهـد بـود و بـخش قـابـل تـوجهی از مـنابـع تـولید 

انرژی مورد تاثیر قرار خواهند گرفت.

گازوئیل توزیعی در برخی مکان ها استاندارد نیست 
رئیس سـازمـان حـفاظـت محیط زیست گـفت: بـرخـورداری از محیط زیست، آب، خـاک و 
هـوای سـالـم از جـمله حـقوق شهـرونـدی مـردم اسـت و هـر بخشی که تـوانـایی اجـرای تکالیف 
و تعهـدات خـود را نـدارد بـاید اعـالم کند.عیسی کالنـتری در جـلسه کارگـروه ملی مـقابـله بـا 
آلـودگی هـوا گـفت: بـا تـوجـه بـه عـدم ارائـه آئین نـامـه اجـرایی قـانـون هـوای پـاک در مـدت 
مـشخص ۶ مـاه پـس از ابـالغ قـانـون بـه هیات دولـت، هـفته پیش دولـت مـصوب کرد تـا زمـان 
تـصویب آئین نـامـه جـدید، آئین نـامـه مـصوبـه سـال ۱۳۹۵ در این خـصوص مـورد اسـتناد قـرار 
گیرد.وی تـاکید کرد: آئین نـامـه جـدید بـاید تـا پـایان بـهمن مـاه تـدوین و بـه دولـت ارائـه شـود 

تا پس از تصویب از سال ۱۳۹۷ مورد استناد قرار گیرد. 
مـعاون رئیس جـمهور بـا اشـاره بـه گـفت وگـوی تـلویزیونی دوشـنبه شـب رئیس جـمهوری بـا 
مردم و اعالم برخی تعهدات دولت به مردم برای کاهش آلودگی هوا همچون وارد کردن  

۲۰۰ هـزار کامیون نـو بـه چـرخـه حـمل و نـقل طی سـه سـال آتی، گـفت: الزمـه کسب نتیجه 
مـثبت از چنین اقـدامی، بـرخـورداری از سـوخـت اسـتانـدارد اسـت.رئیس سـازان حـفاظـت 
محیط زیست افـزود: این در حـالی اسـت که پـایش هـای صـورت گـرفـته تـوسـط سـازمـان 
حـفاظـت محیط زیست و وزارت صـنعت، مـعدن و تجـرات نـشان می دهـد گـازوئیل تـوزیعی 
در بـرخی مکان هـا و مـقاطـع زمـانی، اسـتانـدارد نیست و از این رو وزارت نـفت بـاید مـشخص 
کند که قـادر بـه تـولید گـازوئیل اسـتانـدارد در کشور هسـت یا گـازوئیل اسـتانـدارد مـورد نیاز بـاید 

از طریق واردات تامین شود. 
وی اظـهار کرد: سـازمـان حـفاظـت محیط زیست بـا جـدیت مـوضـوع پـایش هفتگی سـوخـت را 
پیگیری می کند و اگـر الزم بـاشـد بـرای انـجام این مـهم از تـوان دانـشگاه هـا نیز بهـره می 

گیرد. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام میراث حال و روز باغ ساالر کالنتر کرمان اصال خوش نیست. نگهداری گوسفند و 
سبزی کاری در کنار عمارت اصلی این بنا که در سال 84 ثبت ملی شده، 

روزگار این باغ را سیاه کرده است.

باغ کالنتر کرمان در یک قدمی مرگ
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان: بی پولی دست میراث را بسته است

ــام مــا- بللاغ سللاالر کالنتللر کرمللان در منطقلله سرآسللیاب فرسللنگی کلله از قدیمی تریللن محله هللا در کرمللان محسللوب  ــادی زاده/ پی رضــا عب
می شللود، واقللع شللده. ایللن بللاغ کلله از سللال 1384 ثبللت ملللی شللده  و قدمتللی حللدودا 130 سللاله دارد، در اواخللر دوره قاجاریلله بلله دسللتور میللرزا مهللدی 

خللان کالنتللر کلله مباشللر  بلللوک خمسلله )شللهداد( بللوده سللاخته شللده اسللت.  در سللال 1309 هجللری قمللری بلله خواسللت عبدالحسللین میللرزا فرمانفرمللا، 
حاکللم کرمللان و موافقللت ناصرالدیللن شللاه، میللرزا مهللدی خللان، کالنتللر والیللت کرمللان بلله درجلله سللرتیپی رسللید و بللاغ سللاالر کالنتللر کرمللان از جمللله آثللار 
برجللا مانللده از اوسللت. فضللای باقیمانللده از ایللن اثللر، فضللای اصلللی بللاغ نیسللت و بخش هللای زیللادی از آن  در حللال حاضللر بلله فضللای شللهری و مسللکونی 
تبدیللل شللده اسللت، بلله طوری کلله اثللری از مطبللخ، حمللام، اسللطبل اسللب ها  و خانه هللای سللرایداری بللاغ باقللی نمانللده و در حللال حاضللر از بللاغ کالنتللر 

کرمللان، تنهللا یللک عمللارت باقللی مانللده. عمارتللی کلله اصللال حللال و روز خوشللی نللدارد و در یللک قدمللی مللرگ قللرار گرفتلله اسللت. 

سللاعت 12 ظهللر 
در  یللک  اسللت. 
و  رنللگ  آبللی 
بلوکللی  دیللواری 
کلله بللر روی دیللوار قدیمللی دور بللاغ سللاخته 
شللده. عمارتللی کلله انللگار بللا یللک نسللیم 
هللم فرومی ریللزد از بیللرون بللاغ مشللخص 
اسللت. ایللن نمایللی از بللاغ کالنتللر کرمللان 
در بللدو ورود اسللت. بللرای وارد شللدن بلله 
بللاغ، در می زنیللم. کسللی در را بللاز نمی کنللد. 
یللک پارچلله نوشللته در کنللار در آبللی رنللگ 
قللرار دارد. روی آن نوشللته شللده »فللروش 
سللبزی« و یللک شللماره تمللاس هللم پاییللن 
آن نوشللته شللده. بلله آن شللماره زنللگ 
می گویللد  و  برمللی دارد  فللردی  می زنللم، 
سللاعت سلله یللا چهللار بلله بللاغ می آیللد. از 
داخللل بللاغ صللدای سللگ، گوسللفند و مللرغ 
شللنیده می شللود. از بللاالی دیللوار نگاهللی 

بلله داخللل می اندازیللم، دور تللا دور عمللارت 
زمیللن  از  بخشللی  شللده،  سللبزی کاری 
شللخم خللورده. انللگار کلله عمللارت کالنتللر 
در میللان ایللن بللاغ، بیشللتر شللبیه یللک 
زائللده اضافلله اسللت کلله جلللوی گسللترش 
کشللاورزی را گرفتلله. سللمت چللپ عمللارت 
و در داخللل بللاغ، دو خانلله سللاخته شللده. 
هللر دو بلوکللی هسللتند و از وسللایلی کلله 
وجللود دارد، مشللخص اسللت کلله خانللواده ای 
در ایللن بللاغ زندگللی می کننللد. از آنجایللی 
کلله عمللارت از سللطح زمیللن بلندتللر اسللت، 
یکللی از اتاق هللا دیللده می شللود. چنللد 
گونللی کلله در آن علوفلله نگهداشللته شللده، 
در ایللن اتللاق وجللود دارد. انللگار کلله ایللن 
عمللارت انبللاری اسللت بللرای سللاکنان بللاغ 
سللاالر کالنتللر کرمللان. باغللی کلله نلله تنهللا آن 
عظمللت روزگار پیشللین خللود را نللدارد کلله 

مللرگ پشللت گوشللش خانلله کللرده.

5۴ سال سکونت در باغ قاجاری
سللاعت سلله شللده و بلله امیللد اینکلله کسللی در بللاغ باشللد، 
برمی گردیللم. یکللی از درهللای بللاغ بللاز شللده. دو کللودک در حللال 
فوتبللال بللازی کللردن در نزدیکللی عمللارت هسللتند. بلله آن ها اشللاره 
می کنیللم و وارد بللاغ می شللویم. از یکللی از بچه هللا می پرسللیم 

کلله چلله کسللی صاحللب ایللن بللاغ اسللت؟
 مهدی. در خانه بلوکی نشسته.

بلله سللمت خانلله می رویللم و مهللدی را صللدا می کنیللم. او 50 
سللال دارد و می گویللد از سللال 1342 ایللن ملللک در اختیارشللان 
بللوده. یعنللی از ایللن سللال پللدرش بللاغ را اجللاره کللرده و از سللال 
47 کلله او چشللم بللاز کللرده تللا امللروز، ایللن بللاغ در اختیللار 
آن هللا بللوده. از او پرسللیدم کلله از همللان روز در ایللن بللاغ زندگللی 

می کللردی؟
خیر. یک سال است که به این باغ آمده ام.

- چرا؟
همسللایه ها دائللم اعتللراض داشللتند کلله ایللن عمللارت بلله مکانللی 
بللرای معتللادان و کارتن خواب هللا بللدل شللده و بلله بهداشللت 
شللکایت کللرده بودنللد. بلله همیللن دلیللل تصمیللم گرفتیللم بللا 

خانللواده بلله اینجللا بیاییللم.
- پیش از اینکه اینجا بیایید، کاری به باغ نداشتید؟

چللرا. سللبزی می کاشللتیم. امللا از روزی کلله آمدیللم گوسللفند و 
مللرغ هللم بللا خودمللان آوردیللم.

اجاره؛ سالی 5۰۰ تومان
شللاید بللاور نکنیللد کلله اجللاره ایللن بنللای ارزشللمند وقفللی سللالی 500 تللک تومانللی اسللت. بلله عبارتللی سللاکنان ایللن بللاغ قدیمللی و ثبللت ملللی شللده، ماهللی 41 تومللان بلله اداره اوقللاف 

بایللد بپردازنللد تللا مسللتاجر باقللی بمانند. 
- پس از فوت پدرتان، شما تنها وارث او هستید؟

نه. 6 خواهر و برادریم. البته به جز من کسی حاضر نشد به این باغ بیاید.
- اگر بخواهند این عمارت را مرمت کنند، موافق هستید؟

بللله. خودمللان هللم دنبللال مرمللت بنللا هسللتیم تللا بتوانیللم درآمللد کسللب کنیللم. حتللی در بازدیللدی کلله اخیللرا اسللتاندار از بنللا داشللته، پیشللنهاد دادیللم بلله مللا تسللهیالت بدهنللد تللا 
خودمللان بنللا را مرمللت کنیللم.

اشللاره »مهللدی« بلله بازدیللد اسللتاندار کرمللان از بللاغ کالنتللر در خللرداد مللاه امسللال اسللت. بازدیللدی کلله موجللب شللد ابوالقاسللم سللیف الهللی، معللاون وقللت عمرانللی اسللتاندار کرمللان، 
وعللده دهللد کلله تللا نیملله خللرداد عملیللات مرمللت ایللن بنللا آغللاز می شللود. حللاال کلله سللال 96 بلله پایللان رسللیده، نلله تنهللا مرمتللی شللروع نشللده، کلله وضعیللت عمللارت بللاغ کالنتللر بلله 

مراتللب بدتللر هللم شللده. از مهللدی پرسللیدم زلزله هللای اخیللر بیشللتر بلله ایللن عمللارت آسللیب نللزد؟
چرا. ترک ها بیشتر شدند.

یادگاری از سال ۳5
بلله داخللل عمللارت کلله پللا گذاشللتیم، چیللزی جللز ویرانللی و تخریللب نبللود. روی در و دیللوار عمللارت تللا چشللم کار می کللرد، نوشللته شللده بللود. 
»یللادگاری از بچه هللای« فللالن شللهر بللا تاریللخ. قدیمی تریللن تاریخللی کلله دیدیللم، مربللوط بلله سللال 1335 بللود. انللواع و اقسللام آشللغال ها 
را می شللد در عمللارت دید.دیوارهللای تللرک خللورده و در حللال ریللزش کلله بللا هللر قللدم فکللر می کللردی ممکللن اسللت فللرو بریزنللد. سللقف ها 

هملله نللم زده بللود. از مهللدی پرسللیدم از همللان روزی کلله ایللن بنللا دسللت شللما بللود، وضعیتللش همینقللدر بللد بللود؟
نه. پدر من که این باغ را گرفت می گفت وضع خیلی خوب بوده اما چون در اینجا ساکن نبوده، کم کم بنا تخریب شده.

- انگار هرچیز ارزشمندی که بنا داشته، دزدیدند.
بله. همه درها را بردند. گلدان های اطراف عمارت را دزدیدند.

- چند وقت است در این باغ کشاورزی می کنید؟
پدرم که باغ را اجاره کرد، با کلنگ سنگ فرش های دور عمارت را کند و دور آن را به زمین کشاورزی بدل کرد.

- یعنی به جای همه این زمین هایی که سبزی کاشته ای، سنگ فرش بوده؟
بله. همه جا سنگ فرش بوده. آنقدر زیاد بوده که سه االغ در جریان بردن سنگ فرش های کنده شده، مردند.

بی پولی دست میراث را بسته است
یللک روز پللس از بازدیللد از ایللن بللاغ بللا مدیللرکل میللراث فرهنگللی کرمللان تمللاس گرفتللم 
و از او پرسللیدم از وضعیللت ایللن روزهللای بللاغ کالنتللر خبللر دارد؟ او از مللن خواسللت کلله 

او را در بازدیللد از بللاغ کالنتللر همراهللی کنللم.
محمللود وفایللی کلله وارد بللاغ شللد، گفللت کلله امللکان مرمللت ایللن بنللا وجللود دارد. 
می تللوان بنللا را حتللی بهتللر از روز اول سللاخت. از او پرسللیدم اگللر می شللود، پللس دلیللل 

دسللت دسللت کللردن میللراث فرهنگللی بللرای مرمللت ایللن بنللای ارزشللمند چیسللت؟
- بی پولللی دسللت مللا را بسللته اسللت. بایللد ترتیبللی صللورت گیللرد تللا تسللهیالت ویللژه ای 

بلله مالللکان بناهللای تاریخللی ثبللت ملللی شللده داده شللود تللا آن هللا را احیللا کنند.
- خللرداد 96 از ایللن بنللا بازدیللد شللد امللا بلله جللز وعللده مرمللت، کار دیگللری صللورت 

نگرفللت.
اینطللور هللم کلله می گوییللد نیسللت. بچه هللا مللا در میللراث طللرح مرمللت و اسللتحکام 
بخشللی را پللس از ایللن بازدیللد آمللاده کردنللد. مللا از نظللر فنللی کار خودمللان را جلللو بردیللم 

و در هفتلله جللاری بللا متولللی بنللا جلسلله می گذاریللم تللا مرمللت را آغللاز کنیللم.
- مرمت از چه تاریخی شروع می شود؟

نمی تللوان تاریللخ دقیقللی داد. متولللی اگللر همللکاری کنللد، مللا هللم حاضریللم مشللارکت 
کنیللم تللا هرچلله سللریع تر مرمللت بنللا را آغللاز کنیللم.

- چللرا از 12 سللال پیللش کلله ایللن بنللا ثبللت شللده، کسللی بلله فکللر مرمللت نیفتللاده 
اسللت؟

متاسللفانه بلله بسللیاری از بناهللای تاریخللی بی توجهللی شللده و بایللد ایللن غفلللت را هرچه 
زودتللر جبللران کنیم.

- مرمللت بلله کنللار، چللرا کسللی حواسللش نبللود در کنللار بنللای ثبللت ملللی کشللاورزی 
نشللود یللا گوسللفند نگلله ندارنللد؟ 

همللکاری نکللردن مالللکان و محدودیت هللای قانونللی بللرای مداخللله میللراث دسللت مللا 
را بسللته اسللت.

سبزی کاری تا نگهداری گوسفند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اسللالمی  انقللالب  مسللکن  بنیللاد  مدیللرکل 
آذربایجللان غربللی گفللت: طللرح هللادی در 500 
روسللتای آذربایجللان غربللی اجرایللی شللده اسللت.

محمللود بدلللی افللزود: تاکنللون در  500 روسللتای 

سللطح اسللتان طللرح هللادی بللا اقداماتللی 
فیزیکللی همچللون بازگشللایی معابللر، جللدول 
گللذاری، سللنگ فللرش معابللر و محوطلله سللازی 
اماکللن عمومللی ، ایجللاد فضللای سللبز و محللل 

بللازی کللودکان بلله اجللرا درآمللده اسللت.  
وی بللا بیللان اینکلله  آذربایجان غربی 2هللزارو973 
آبللادی دارد کلله از ایللن تعللداد 2هللزارو 725 
روسللتا دارای سللکنه اسللت و بللا تاکیللد بللر اینکلله 
محللل تامیللن اعتبللار تهیلله و اجللرای طللرح هادی 
از محللل اعتبللارات عمرانللی اسللتانی و ملی اسللت 
افللزود: بعلللت عللدم تخصیللص اعتبللارات کافی در 
سللال 96 پللروژه جدیللد طللرح هللادی امسللال در 

اسللتان اجللرا نشللده اسللت.

طرح هادی در 500 روستای 

آذربایجان غربی اجرایی شده است

سه کشته و دو مصدوم در آتش سوزی مخزن مواد نفتی در بندرعباس 
معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری بندرعباس دقایقی پیش از بروز 
آتش سوزی در یکی از مخازن ذخیره مواد نفتی وابسته به کارخانه تولید قیر در غرب 
بندرعباس خبر داد که متاسفانه در این حادثه سه نفر جان باختند و دو نفر به شدت 
مصدوم شدند.

نساجی مازندران در بن بست
کارخانه نساجی قایم شهر 3 میلیارد زیان دیده است

بزرگ ترین واحد تولیدی نساجی کشور با چالش های اقتصادی دست وپنجه نرم می کند.

صنعللت ریسللندگی در مازنللدران قدمتللی 
۸۵ سللاله دارد و بانللام نسللاجی گره خللورده 
کارخانلله  قدیمی تریللن  حللال وروز  امللا 
مازنللدران چنللدان خللوش نیسللت و نفللس 

هللای آخللر را مللی کشللد. 
همانگونلله کلله تولیللدات داخلللی کشللورمان  
دچللار چالللش هللای زیللادی شللده اسللت ، 
صنعللت نسللاجی هللم از این امر مسللتثنی 

. نیست
 بلله تاکیللد کارشناسللان، بزرگ تریللن واحللد 
تولیللدی نسللاجی کشللور در ۲۰ سللال اخیللر 
بللا چالش هللای اقتصللادی دسللت وپنجه 
نللرم می کنللد کلله ایللن امربللر اقتصللاد 
خانوارهللا و کارگللران تحللت پوشللش آن نیز 

آسللیب وارد کللرده اسللت.
سللوء مدیریللت، معوقللات بانکللی، بدهللی 
بلله تأمیللن اجتماعللی، خالللی مانللدن 
بخشللی از ظرفیت هللا سللبب شللده تللا 

کارخانلله نسللاجی مازنللدران در سللال های 
اخیللر بللا چالش هایللی روبللرو شللود کلله 
رفللع آن مسللتلزم حمایللت و برنامه ریللزی 
متولیللان امربللرای حمایت از تولید اسللت.

3 میلیارد زیان کارخانه 
امیللد اعالیللی مدیرعامللل کارخانلله نسللاجی 
قایم شللهر خواسللتار الللزام اجراشللدن قللول 
وام ۲ میلیللارد تومانللی بلله ایللن کارخانلله، 
توسللط اسللتانداری شللد و در خصللوص 
نسللاجی  کارخانلله  وضعیللت  آخریللن 
قایم شللهر می گویللد: ایللن کارخانلله بللا 
قدمتللی ۸۵ سللاله در زمینللی 6.۵ هکتللاری 
بللا ۲۰۳ نفللر در حللال فعالیللت اسللت کلله 
سللاالنه بالغ بللر ۳ میلیللارد تومللان بازیللان 

انباشللته مواجلله اسللت.
وی افللزود: سللال گذشللته کارخانه نسللاجی 
قایم شللهر باالتریللن زیللان را بللا رقللم ۴ 
میلیللاردو 6۰۰ میلیللون تومللان، تجربلله کرده 

اسللت.
مدیرعامللل کارخانلله نسللاجی قایم شللهر، بللا 
اشللاره بلله واگللذاری کارخانلله بلله شللهرداری، 

عنللوان کللرد: شللرکت در زمللان واگللذاری بللا 
۴۴ میلیللارد تومللان بدهللی بلله بانللک ملی، 
مواجلله بللود کلله تللا بلله امللروز، شللهرداری 
بللا هللر مکانیزمللی کلله بللود، کارخانلله را 
همراهللی کللرد امللا بللا توجلله بلله شللرایط 
موجللود، رونللد اداملله فعالیللت شللهرداری با 

کارخانلله نسللاجی نگران کننللده اسللت.
وی تصریللح کللرد: در طی تصللدی دوماهلله 
بنللده بلله سللمت مدیرعاملللی، حقللوق تللا 
آبللان کارگللران پرداخللت شللد و پیگیللر 
هسللتیم تللا بللا وصللول مطالبللات خللود 
از بهشللت زهرا، بتوانیللم حقللوق آذرمللاه 
کارگللران را هللم بلله زودی پرداخللت کنیللم.
بازگشللت  اعالیللی در خصللوص بحللث 
کارخانلله نسللاجی توسللط شللهرداری، بیللان 
کللرد: ایللن مسللیله توسللط شللهرداری و 
شللورای شللهر تعییللن تکلیللف می شللود، 
امللا چلله شللهرداری در حللوزه مدیریللت 
بمانللد و یللا کارخانلله بلله سللازمان گسللترش 
واگللذار شللود، انتظللار داریللم هللر چلله 
خطللوط  نللاوگان  نوسللازی  سللریع تر 

تولیللد اتفللاق بیفتللد چللون بللا ایللن 
ماشللین آالت، تولیللد اقتصللادی به صرفلله 
نسللاجی  کارخانلله  نیسللت.مدیرعامل 
و  نوسللازی  تصریللح کللرد:  قایم شللهر، 
بازسللازی ایللن کارخانلله بلله ۵۰ تللا 7۰ 
میلیللارد تومللان سللرمایه در گللردش، نیللاز 
دارد.وی خاطرنشللان کللرد: بللا وضعیللت 
موجللود، کارخانلله بلله علللت آسللیب دیدگی 
ماشللین آالت و خطللوط تولیللد، حداقللل 
ماهانلله ۲۰۰ میلیللون تومللان درآمللد دارد اما 
بللا هزینلله ماهانلله ۵۰۰ میلیللون تومللان، 
بایللد هللر چلله سللریع تر نسللبت بلله ایللن 
وضعیللت نابسللامان تعییللن تکلیف شللود.
راه انللدازی  نللاوگان،  نوسللازی  اعالیللی 
خطللوط متوقللف و بالتکلیللف و خللارج 
حالللت کارمللزدی  از  مجموعلله  کللردن 
مهللم  راههللای  را  مسللکن،  به عنللوان 
برون رفللت از نابسللامانی کارخانلله دانسللت.

 همانگونلله کلله مهللر نوشللت،درعین حال 
عبللدهللا رضیللان عضللو مجمللع نماینللدگان 
مازنللدران بلله معضللالت کارخانلله نسللاجی 
مازنللدران اشللاره کللرد و افللزود: باهمللت 
مسللیوالن امللر مقللرر شللد تللا بانللک ملللی 
۲6 میلیللارد تومان در اختیللار این مجموعه 
قللرار دهللد تللا شللرایط موجللود نسللاجی 

اصللالح و سللاماندهی شللود و ظرفیت هللای 
جدیللدی هللم در ایللن کارخانلله فراهللم 
آید.همچنیللن مهللدی محمللدی فرمانللدار 
قایم شللهر در مللورد مشللکالت کارخانلله 
شللماره یللک یللا نسللاجی مازنللدران، اظهللار 
کللرد: ایللن کارخانلله بللا اسللتناد بلله اصللل 
۴۴ قانللون اساسللی بللر اسللاس قانللون 
خصوصی سللازی بایللد واگللذار شللود و 

کاری هللم از دسللت کسللی برنمی آیللد.
وی بابیللان اینکلله چگونلله جنس هللای 
بی کیفیللت چینللی بللازار مللا را اشللغال 
کللرده اسللت اظهللار داشللت:  کشللور 
ترکیلله بللا  انللواع پارچلله خللی، مصنوعللی، 
پللرده ای و...توانسللته بازارهللای هللدف 
زیللادی بللرای خللود در ایللران و کشللورهای 
دیگللر جللذب کند.ایللن کارخانلله بیشللتر 
لبللاس  پارچه هللای  تهیلله  به منظللور 
و  کارکللرده  بلله  شللروع  سللربازان 
به مرورزمللان تولیللدات آن متنللوع شللد و 
در سللال 1۳1۵ اقللدام بلله توسللعه کارخانه 
شللد و قسللمت تهیلله پنبلله بهداشللتی 
)هیدروفیللل( احداث شللد و سللپس 1۵۰ 
ماشللین بافندگللی، ریسللندگی و مقدمات 
بافندگللی خریللداری شللد و بلله خللط 

تولیللد اضافلله شللد.

خبر
ته

نک

 ۱۳۰۷ ســال  در  کارخانــه  ایــن  احــداث  کلنــگ 
ــه  ــی ب ــال ۱۳۰۹ در زمین ــورد و در س ــن خ ــه زمی ب
ــدت  ــه م ــع ب ــزار و ۶۳۳ مترمرب ــش ه ــاحت ش مس
یــک ســال احــداث شــد و در ســال ۱۳۱۳ یک صــد 
و  ریســندگی  دوک  شــش  و  بادامکــی  ماشــین 
روزانــه در دو شــیفت کاری و هــر شــیفت بــه مــدت 
ــرداری  ۱۰ ســاعت کاری تأســیس شــد و مــورد بهره ب

ــت. ــرار گرف ق
مــورد  در  قایم شــهر  فرمانــدار  محمــدی  مهــدی 
نســاجی  یــا  یــک  شــماره  کارخانــه  مشــکالت 
ــتناد  ــا اس ــه ب ــن کارخان ــرد: ای ــار ک ــدران، اظه مازن
ــون  ــاس قان ــر اس ــی ب ــون اساس ــل ۴۴ قان ــه اص ب
ــم از  ــود و کاری ه ــذار ش ــد واگ ــازی بای خصوصی س

برنمی آیــد. کســی  دســت 

اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
آذربایجــان غربــی گفــت: از تعــداد 2هــزارو 
ــک  ــوار تعــداد ی 168روســتای بــاالی 20 خان
هــزارو 668 روســتا هنــوز طــرح هــادی در 
آنجــا اجــرا نشــده اســت.بدلی تصریــح کــرد: در 
شهرســتان ارومیــه از تعــداد 514 روســتا بــاالی 
ــرا  ــادی اج ــرح ه ــتا ط ــوار در 106 روس 20 خان

ــت. ــده اس ش

کل  اداره  سللوادآموزی  معللاون 
آمللوزش و پللرورش اسللتان بوشللهر 
جللذب  در  بوشللهر  اسللتان  رتبلله  گفللت: 

سوادآموز بهبود یافت.
غالمرضللا دانش فللر بللا قدردانللی از تالش هللا 
زمینلله  در  فعالیت هللای صللورت گرفتلله  و 
جللذب بیشللتر افللراد محللروم از سللواد در 
اسللتان، اظهللار داشللت: در سللال جللاری 
تحصیلللی بللا عملکللردی ۹6.۰7 درصللدی در 
بحللث جللذب سللوادآموزی در دوره سللواد 
آمللوزی رشللد قابللل قبولللی در سللطح کشللوری 

داشللته ایم.
مدیللرکل ثبللت احللوال آذربایجللان 
مللاه   ۹ در  اعللالم کللرد:  شللرقی 
در  ازدواج  فقللره  و ۲۲۹  هللزار  امسللال ۲۴ 
اسللتان ثبللت شللده کلله نسللبت بلله مللدت 
مشللابه پارسللال بیللش از 1۰ درصللد کاهللش 

نشان می دهد.
احللد جللودی در جلسلله شللورای هماهنگللی 
ثبللت وقایللع حیاتللی اسللتان گفت: شهرسللتان 
تبریللز بللا 1۰ هللزار و 1۰۴ فقللره بیشللترین و 
خداآفریللن بللا ۲77 فقللره کمتریللن میللزان 
ازدواج ثبللت شللده را در ایللن مللدت در بیللن 

شهرسللتانهای اسللتان داشللتند
 معللاون وزیللر تعللاون، کار و رفللاه 
اجتماعللی از هللدف گللذاری یللک 
هللزار روسللتا در طللرح روسللتا تعللاون خبللر داد 
و گفللت: ایللن طللرح بللا هللدف افزایللش 
از  مللردم  مهاجللرت  کاهللش  و  اشللتغال 

روستاها به شهرها انجام می شود.
 سللید حمیللد کالنتللری ابللراز داشللت: بللا 
هللدف ایجللاد اشللتغال چهللار بانللک عامللل 
در  را  مناسللب  قیمللت  ارزان  تسللهیالت 
اختیللار مللردم روسللتاها قللرار مللی دهنللد کلله 
امیدواریللم بللا تعامللل خللوب مللردم و بانللک 
هللا شللاهد رونللق توسللعه در سللطح روسللتاها 

و مهاجللرت معکللوس را شللاهد باشللیم.
اسللتاندار یللزد بللا اشللاره بلله ضللرورت سللرمایه 
گللذاری بللرای احللداث شللهرک سللالمت در 
یللزد گفللت: ارزان تریللن بسللته درمللان کشللور 

مربللوط بلله یللزد اسللت.
مرکللز  نشسللت  در  زمانی قمللی  محمللود 
خدمللات سللرمایه گذاری بللا موضللوع بررسللی 
طللرح احللداث شللهرک سللالمت اظهار داشللت: 
از خوشللنامی  ای  آوازه  در کل کشللور  یللزد 
دارد کلله وقتللی کسللی بلله یللزد بیایللد بللا 
ویژگی هایللی کلله از یللزد شللنیده در واقعیللت 
هللم بللا ایللن ویژگی هللا مواجلله خواهللد شللد.

 معللاون درمللان دانشللگاه علللوم 
پزشللکی بیرجنللد گفت:یللک هللزار و 
۴۰۰ نفللر از پرسللنل بخللش سللالمت اسللتان را 
پرسللتاران تشللکیل می دهنللد کلله خالصانلله 

به خدمت مشغول هستند.

گزیده ها

افزایش 5۱ درصدی 
کشفیات کاالی قاچاق 

بللا قاچللاق کاال وارز  دبیللر کمیسللیون مبللارزه 
کهگیلویلله و بویراحمللد گفللت: طللی 1۰ ماهلله 
ابتدایللی سللال جللاری ۲۹1 میلیللارد ریللال کاالی 
قاچللاق کشللف وضبللط شللد کلله افزایللش ۵1 

درصللدی نسللبت بلله مللدت مشللابه سللال قبللل دارد.
حسللین بهمنللی افللزود: میللزان کاالهللای کشللف شللده طللی 1۰ ماهلله سللال 

گذشللته از نظللر ریالللی، 1۹۳ میلیللارد ریللال بللوده اسللت.
بهمنللی بللا بیللان اینکلله در راسللتای کشللف کاالهللای قاچللاق طللی، 1۰ ماهلله 
ابتدایللی امسللال 1629 پرونللده تشللکیل شللده اسللت، اظهارکللرد: 1۹۵7 نفللر 

طللی همیللن مللدت در ایللن راسللتا دسللتگیر شللدند.
وی تصریللح کللرد: همچنیللن در مللدت زمللان مشللابه سللال گذشللته 1403 

پرونللده تشللکیل و 1۳7۵ نفللر نیللز دسللتگیر شللدند.
بهمنللی اضافلله کللرد: لللوازم یدکللی، فللرآورده هللای نفتللی، مشللروبات، 

سللیگار و لللوازم آرایشللی از جمللله کاالهللای مکشللوفه اسللت.

گیالن پایلوت پرداخت وام 
اشتغال روستایی

وزیللر تعللاون ، کار و رفللاه اجتماعللی بلله آغللاز 
پرداخللت وام اشللتغال روسللتایی درگیللالن اشللاره 
کللرد و گفللت: در زمینلله ایجللاد اشللتغال حللوزه 
گردشللگری اولویللت اصلللی ایللن اسللتان اسللت.

علللی ربیعللی در کارگللروه اشللتغال و سللرمایه گللذاری اسللتان گیللالن کلله بللا 
حضللور مسللیوالن در سللالن غدیللر اسللتانداری برگللزار شللد، اظهللار کللرد: بللا 
توجلله بلله مشللکالتی کلله در حللوزه آبللی و خاکللی وجللود دارد نگللران بهللار 

آینللده هسللتم.
وی گفللت : نلله حللوزه خاکللی از آمادگللی خوبللی برخللوردار بللوده و نلله 
شللرایط آبللی مطلللوب اسللت متاسللفانه شللاهد کاهللش ۴۰ درصللدی بللارش 

هسللتیم.
ربیعللی در اداملله بلله اتخللاذ تصمیمللات نادرسللت در حللدود ۵۰ سللاله 
گذشللته در زمینلله بازنشسللتگی اشللاره کللرد و افللزود: امللروز دیگللر صنللدوق 

هللا از ماهیللت واقعللی برخللوردار نیسللتند.

کهگیلویه 
بوشهرگیالن و بویراحمد

طللرح  مجللری 
 1۴ فللاز  توسللعه 
جنوبللی  پللارس 
عملیللات  گفللت: 
نصللب اولیللن عرشلله دریایللی طللرح توسللعه 
فللاز 1۴ پللارس جنوبللی در آب هللای خلیللج 

شللد. انجللام  موفقیللت  بللا  فللارس 
داشللت:  اظهللار  مسللعودی  حمیدرضللا 
جنوبللی  پللارس   1۴ فللاز  اصلللی  سللکوی 
اسللت  وزن  تللن   ۵۰۰ و  هللزار  دو  دارای 
کلله دارای ظرفیللت برداشللت روزانلله 1۴.1 
میلیللون مترمکعللب گاز اسللت.وی بللا اشللاره 
بلله نصللب نخسللتین عرشلله دریایللی ایللن 
فللاز توسللط شللناور نصللاب اوشللنیک ۵۰۰۰ 
اضافلله کللرد: هشللت حلقلله از 11 حلقلله چللاه 

سللکوی A فللاز 1۴ پللارس جنوبللی بعللد از 
عملیللات کامللل نصللب و راه انللدازی سللکو، 

در مللدار تولیللد قللرار خواهنللد گرفللت.
پللارس   1۴ فللاز  توسللعه  طللرح  مجللری 
جنوبللی بللا اشللاره بلله راه انللدازی کامللل ایللن 
سللکو تللا پایللان بهمن مللاه، افللزود: دکل 
حفللاری کلله بللر روی موقعیللت A فللاز 1۴ 
پللارس جنوبللی در حللال فعالیللت بللود هللم 
اکنللون محللل خللود را تللرک کللرده اسللت.وی 
اداملله داد: پیشللرفت کلللی طللرح توسللعه 
فللاز 1۴ پللارس جنوبللی 77 درصللد اسللت کلله 
در بخللش حفللاری 7۴ درصللد، در خطللوط 
لوللله ۸۸ درصللد، سللاخت سللکوها ۹1 درصللد 
و احللداث پاالیشللگاه و تأسیسللات خشللکی 

7۵ درصللد پیشللرفت دارد.

اولین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی 
با موفقیت نصب شد

ایران ویچ
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجللس  تلفیلق  کمیسلیون  سلخنگوی 
ایلن  اعضلای  گفلت:  اسلالمی  شلورای 
بودجله  الیحله  بررسلی  در  کمیسلیون 
را  دوللت  نظلر  کشلور،  کل   97 سلال 
یوسلف  اصغلر  عللی  انلد.  تامیلن کلرده 
داشلت: گلزارش کمیسلیون  اظهلار  نلژاد 

تلفیلق مجللس در ملورد الیحله بودجله 
97 تغییلرات آنچنانلی با الیحله دولت از 
نظلر علدد و رقلم نلدارد. آن طور کله ایرنا 
ایلن تغییلرات سله  نوشلته وی افلزود: 
دهلم درصلد بلوده کله تغییلرات آنچنانی 
نبلوده اسلت، اگلر هلم تغییراتلی ایجلاد 

شلده اسلت تلالش شلده کله نظلر دولت 
سلخنگوی  کنیلم.  تامیلن  مترقیانله  را 
کمیسلیون تلفیلق تاکیلد کلرد: ملا ایلن 
الیحله را بلا هملکاری دولت، مناسلب تر، 
اجرایلی تلر و عملیاتلی تلر در کمیسلیون 
تلفیلق مجلس نوشلتیم و نظلر دولت در 

ایلن الیحله تامیلن شلده اسلت. 
مجللس  در  سلاری  ملردم  نماینلده 
همچنیلن از افزوده شلدن اعتباراتی برای 
برخلی بخشلها در جملع بنلدی جلداول و 
ردیلف هلای بودجه سلال 97 خبلر داد و 
گفلت : در جلسله ای کله اخیلرا برگلزار 

شلد بنا شلد که سله هلزار میلیلارد تومان 
بله اعتبارات اشلتغال در سلال 97 اضافه 
اعتبلارات  میلزان  ترتیلب  بدیلن  و  شلد 
اشلتغال در سلال آینلده بله بیلش از56 
هلزار میلیلارد توملان رسلید . وی افزود : 
در ایلن جلسله هلزار میلیلارد توملان هم 
برای همسلان سلازی و متناسلب سازی 
حقلوق بازنشسلتگان اضافله شلد کله بلا 
قبللی  توملان  میلیلارد  هلزار  احتسلاب 
کله پیلش از ایلن در کمیسلیون تصویب 
شلده بلود جمعلا ایلن رقلم بله دو هلزار 

میلیلارد توملان افزایلش یافلت .

رییللس سللازمان ثبللت اسللناد و امللالک کشللورگفت 
در ۹ مللاه ابتدایللی امسللال 1۴ هللزار و ۸۳۴ نفللر از 
کشللور ممنللوع الخللروج شللدند کلله در مقایسلله بللا مللدت 
مشللابه سللال گذشللته ۲7 درصللد افزایللش داشللته 
اسللت. احمللد تویسللرکانی در مصاحبلله اختصاصللی بللا 
خبرنللگار خبرگللزاری صداوسللیما، افللزود: البتلله 8 هللزار 
و 527 نفللر از ایللن افللراد پللس از اینکلله مطالبللات را 

پرداخللت کردنللد رفللع ممنللوع الخروجللی شللدند.
وی گفللت: در 9 مللاه ابتدایللی امسللال 6 هللزار و 93 نفللر 
هللم ممنللوع المعامللله شللدند. رییللس سللازمان ثبللت 
اسللناد و امللالک کشللور گفللت: در ۹ ماهلله ابتدایللی 
امسللال ۴۳ هللزار و 7۳۹ میلیللارد ریللال معوقللات بانکللی 
وصللول شللده کلله در مقایسلله بللا مللدت مشللابه سللال 

گذشللته ۴۳ درصللد افزایللش داشللته اسللت. 
احمللد تویسللرکانی  افللزود: در خصللوص دعللاوی و 
مطالبللات مللردم هللم بلله همیللن میللزان افزایللش 

عملکللرد داشللته ایللم. 
وی گفللت: اشللخاص در گذشللته بللرای دعللاوی مسللتند 

بلله اسللناد رسللمی شللان بلله دادگسللتری ها مراجعلله 
اموالللی  بدهللکار  فللرد  اگللر  نهایللت  در  و  می کردنللد 
نداشللت طلبللکاران بلله سللازمان ثبللت می آمدنللد، امللا 
اکنللون افللرادی کلله مطالبلله مهریلله، چللک و همچنیللن 
دعللاوی بانکللی دارنللد بلله اداره ثبللت مراجعلله می کننللد 
و ایللن اداره در قللدم نخسللت، بدهللکار را ممنللوع الخللروج 
و در قللدم بعللد امللوال او را شناسللایی می کننللد و بلله 
مناقصلله می گذارنللد تللا امللوال طلبللکار مسللترد شللود و 
ایللن اقللدام از فرآیند هللای طوالنللی قضایللی جلوگیللری 

می کنللد. 
تویسللرکانی گفللت: در حللوزه مالکیت هللا بایللد شللفاف 
سللازی کللرد کلله الزملله آن توسللعه ثبت رسللمی در کشللور 
اسللت و بایللد از نهاد هللای شللبه قضایللی ماننللد سللازمان 
ثبللت اسللناد در زمینلله وصللول مطالبللات اسللتفاده کنیللم. 
وی افللزود: حاکمیللت بایللد دربللاره امللوال اشللخاص بلله 
طللور شللفاف اطللالع داشللته باشللد، امللا امللروز فضا هللای 
تاریکللی در کشللور وجللود دارد کلله بلله همیللن علللت 
شللاهد وجللود مشللکالت اقتصللادی و مفاسللد هسللتیم. 
رییللس سللازمان ثبللت اسللناد و امللالک کشللور گفللت: در 
۹ ماهلله ابتدایللی امسللال 6۹ میلیون و ۵۳۵ هللزار و 76۹ 
خدمللت در ایللن سللازمان بلله مللردم ارایلله شللده کلله ۹7 

درصللد آن الکترونیللک بللوده اسللت. احمللد تویسللرکانی 
افللزود: در ۹ ماهلله ابتدایللی سللال گذشللته ۸7 درصللد 
خدمللات بلله طللور الکترونیکللی ارایلله شللده اسللت کلله 
در مللدت مشللابه امسللال در ایللن زمینلله 1۰ درصللد 
رشللد داشللته اسللت. وی بللا اشللاره بلله اینکلله خدمللات 
قدیمللی سللازمان ثبللت اسللناد امللروز بلله فرآینللد مللدرن 
تبدیللل شللده اسللت، گفللت: در بخللش ثبللت شللرکت ها 
و مؤسسللات و در بخللش صللدور اسللناد مالکیللت شللاهد 
پیشللرفت های هسللتیم و در حللوزه دفترنویسللی ها کلله 
مبتللال بلله اشللتباهات ثبتللی بودیللم امللروز ضمللن سللاده 

سللازی، سللرعت انجللام کار هللا افزایللش یافتلله اسللت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق:

بودجه تغییرات زیادی نکرد

گالیه وزیر بهداشت 

از وزارت صنعت 
سال 94، وزارت بهداشت 1000 دستگاه آمبوالنس 

به وزارت صنعت سفارش داد که هنوز آن ها 
تحویل نگرفته

هاشللمی وزیللر بهداشللت  بللا اشللاره بلله افللزوده شللدن سلله هللزار آمبوالنللس بلله 
نللاوگان اورژانللس کشللور بیللان کللرد: مللا از وزارت صنعللت گالیلله داریللم چللون 
از سللال ۹۴ حللدود ۴۸ میلیللارد تومللان بلله یکللی از شللرکت های تابعلله ایللن 
وزارتخانلله پرداختلله کرده ایللم کلله 1۰۰۰ دسللتگاه آمبوالنللس وارد کنللد امللا هنللوز 
خبللری از آن نیسللت در حالللی کلله مدتللی پللس از آن خللود وزارت بهداشللت 
اقللدام کللرد و در مللدت کوتاهللی بیللش از هللزار دسللتگاه آمبوالنللس بلله نللاوگان 
اورژانللس اضافلله کللرد. امیللدوارم در سللال ۹7 ، هللزار دسللتگاه دیگللر بلله ایللن 

سیسللتم اضافلله کنیللم.
وزیللر بهداشللت بللا تاکیللد بللر اینکلله تعللداد پایگاه هللای اورژانللس در تهللران 
بایللد بلله ۲۴۲ مللورد افزایللش یابللد اظهللار کللرد: اگللر زمیللن در اختیللار مللا قللرار 
دهنللد طللی یکسللال می توانیللم ایللن پایگاه هللا را بسللازیم. تهللران در حللوزه 
خدمللات مشللکالت زیللادی دارد. شللرق ایللن شللهر توسللعه زیللادی یافتلله و 
میلیون هللا نفللر در آنهللا زندگللی می کننللد امللا چنللد بیمارسللتان معللدود ماننللد 
امللام حسللین دارد. اگللر در تهللران زلزللله، آتللش سللوزی یللا حادثلله ای اتفللاق 

افتللد امللکان خدمللت رسللانی بلله نحللو مطلللوب وجللود نللدارد.
وی بللا بیللان اینکلله در زلزللله اخیللر درخشللان ترین دسللتگاه در منطقلله عملیاتی 
بهداشللت و درمللان بللوده اسللت تصریللح کللرد: روزانلله بیللش از ۲۰۰۰ ماموریللت و 
7۰۰۰ تمللاس و هدایللت بیمللار بلله بیمارسللتان ها از طللرف کادر اورژانللس انجللام 
می شللود امللا بخشللی از ایللن بیمارسللتان ها امللکان پذیللرش بیمللار ندارنللد 
و امیدواریللم شللورای شللهر جدیللد و شللهردار بلله ایللن معضللل توجلله ویللژه ای 
نشللان دهنللد. هاشللمی همچنیللن اضافلله کللرد: امیللدوارم اورژانللس در حللوزه 

آمللوزش در سللطح ملللی نیللز پیللش قللدم باشللد. 

ممنوع الخروجی 15 هزار نفر در 9 ماه
مشکل هشت هزار نفر پس از پرداخت مطالبات حل شد

مباحـث  از  هویـت  جعـل  افـزود:  وی 
جدید در کشـور بود که افـرادی با هویت 
انتقـال  و  نقـل  مالکیـت  اسـناد  جعلـی، 
می دادنـد و معامـالت صـوری انجـام می شـد 
و امـروز بـا اسـکن اثـر انگشـت و کالس بندی 
اثـر انگشـت و اتصـال مجموعـه سیسـتم ها به 
بانـک ثبـت احـوال، زمینـه اسـتفاده از جعـل 
هویـت تقریبـًا بـه صفـر رسـیده اسـت. رییس 
سـازمان ثبـت اسـناد و امالک افـزود: در حوزه 
ثبـت برند و شـرکت و جسـتجو کـردن اموال و 
مالکیت هـا نیـز امـروز همه سـوابق مالکیتی به 

صـورت بانک شـده اسـت.

معلاون سلاماندهی املور جوانلان وزارت ورزش و جوانلان بلا 
اشلاره بله اینکله موضلوع شناسله سلمن ها بلا تفاهلم نامله بلا 
وزارت کشلور برطلرف خواهلد شلد گفلت: در حلال مذاکلره بلا 
سلتاد نیروهلای مسللح درخصلوص امریه اعضای سلمن های 

جوانلان تلا پایلان بهملن ماه هسلتیم.
مللی  مجملع  همایلش  اولیلن  در  تندگویلان،  محمدمهلدی 
سلازمان های ملردم نهلاد کله در شلیراز در حال برگزاری اسلت 
بلا اشلاره بله اینکه موضوع اساسلنامه خلودش اتفاقلی مهمتر 
از نوشلتاری اسلت کله املروز رونمایلی می شلود افلزود: تملام 

اساسلنامه  رونلد شلکل گیری  در  تلا  اسلت  ایلن  ملا  تلالش 
دخالتلی نکنیلم چلرا کله بلاور داریلم مجملع مللی جوانلان، 
سلندیکایی ملی اسلت که خلودش باید اساسلنامه اش را تهیه 
کنلد.وی بلا بیلان اینکله این اساسلنامه باید چشلم انلداز پنج 
تلا 10 سلال آینلده خلودش را تعییلن کند و مسلایلی را که باید 
بله آن رسلیدگی کنلد را مشلخص کنلد اظهلار کرد: ایلن مجمع 
اتفلاق بزرگلی در کشلور اسلت کله در آینلده پایگاه خوبلی برای 
جوانلان ایجلاد می کنلد. تلالش می کنیلم تلا انتخابلات مجمع 

مللی جوانلان بله شلکل قانونمنلد و سلنتی برگزار شلود.   

بانلک مرکلزی نرخ تلورم در دوازده ماه منتهی بله دی ماه 1396 
نسلبت بله دوازده ملاه منتهلی بله دی ملاه 1395 را معلادل 10 
درصلد اعلالم کلرد. خالصله نتایلج به دسلت آملده از شلاخص 
ایلران  شلهری  مناطلق  در  مصرفلی  خدملات  و  بهلای کاالهلا 
براسلاس سلال پایه 100=1395 نشلان می دهد شلاخص بهای 
کاالهلا و خدملات مصرفلی در مناطلق شلهری ایلران در دی ماه 
1396 بله علدد 112.4 رسلید کله نسلبت بله ماه قبلل 0.4 درصد 

یافت. افزایلش 
همچنیلن ایلن شلاخص در دی ماه 1396 نسلبت به ماه مشلابه 

سلال قبلل معلادل 9.7 درصد افزایش داشلته اسلت.نرخ تورم 
در گلروه کاالهلا در دی ملاه 0.4 درصلد و در بخلش خدمات 0.5 
درصد نسلبت به ماه قبل از آن رشلد یافته اسلت؛ این شلاخص 
همچنیلن در یکسلال منتهلی به دی ماه امسلال در گلروه کاالها 
9.7 درصلد و در بخلش خدمات 9.6 درصد افزایش نشلان می 
دهلد. بلر اسلاس محاسلبات بانلک مرکلزی در دی ملاه گلروه 
»خوراکلی هلا و آشلامیدنی هلا« 0.4 درصلد، »دخانیلات« 0.2 
درصد، »پوشلاک و کفش« 0.2 درصد، »مسلکن، آب، برق، گاز 

و سلایر سلوخت ها« 0.3 درصد، رشلد داشلته اسلت. 

تورم دی ماه در محدوده 10 درصد ثابت ماندمذاکره  به منظور اعطای »امریه« به اعضای سمن ها

پیشنهاد ظریف برای ایجاد یک مجمع گفت وگوی منطقه ای 
وزیر امور خارجه کشورمان در روزنامه ینی شفق، ترکیه نوشت: دعوت دیرپای ما 

برای گفت وگو همچنان پابرجاست و در انتظار روزی هستیم که همسایگانمان این 
دعوت را بپذیرند و متحدین آنها در اروپا و غرب نیز آنها را به آن تشویق کنند.

کاغذ اخبار

آگهی
شلعبه   9509983870100608 كالسله  پرونلد 

8 دادگاه عموملی حقوقلی شهرسلتان کرملان 

تصمیلم نهایلی شلماره خواهلان: خانلم زهلره سلعادت نلژاد 

فرزنلد اسلماعیل بله نشلانی مشلهد - خیابان سلیدرضی – 

سلیدرضی 53 پلالک  228 

خواندگان : 1. آقای شلمیم شلیخ بهایی فرزند ابوالقاسلم به 

نشلانی مجهلول الملکان -  ۲. آقای اسلماعیل سلعادت نژاد 

فرزند حسلین به نشلانی استان خراسان رضوی - شهرستان 

مشلهد- مشلهد - خیابلان سلید رضلی - سلید رضلی۵۳ 

پالک 228  -   3. خانم زینب شلیخ بهائی فرزند ابوالقاسلم 

به نشلانی مشلهد - خیابان سلیدرضی - سلیدرضی  پالک 

228 - 4. خانلم شلیما شلیخ بهائلی فرزند ابوالقاسلم -  5. 

آقای محمد شلیخ بهائی فرزند ابوالقاسلم همگی به نشلانی 

مشلهد - خیابان سلیدرضی- سلیدرضی 53 - پالک ۲۲۸ 

خواسته ها: 

1. مطالبه خسارت دادرسی

۲. مطالبه وجه بابت ...

گردشلکار: پلس از وصلول پرونلده و ثبلت بله کالسله فوق و 

جمیلع تشلریفات قانونلی دادگاه بابررسلى اوراق و محتویات 

پرونلده ختم رسلیدگی اعالم و به شلرح اتی مبلادرت بصدور 

مینماید. رای 

** رای داد گاہ * *

درخصوصلں دادخواسلت تقدیملی خانلم زهره سلعادت نژاد 

فرزند اسلماعیل بطرفیلت محمد و زینب که اقای اسلماعیل 

سلعادت نلژاد قیلم ایشلان اسلت، شلیما و شلمیم همگلی 

شلیخ بهایلی فرزنلدان ابوالقاسلم بله خواسلته مطالبله وجه 

بله مبللغ 350 میلیلون ریلال معلادل سلی و پنلج میلیلون 

تومان و خسلارات دادرسلى بدین توضیح کله خواهان مدعی 

اسلت که ملورث خواندگان فوق اقای ابوالقاسلم شلیخ بهایی 

همسلرش بلوده در زمان حیات وی ایشلان بیمار بوده اسلت 

و خواهان مدعی اسلت که مبلغ سلی و پنج میلیون تومان از 

دارایلی شلخصی اش هزینه درمان وی نموده اسلت امابعداز 

مدتلی نامبلرده فلوت نموده اسلت وحال بدین نحلو تقاضای 

دریافلت انلرا نملوده اسلت ایشلان درخصوصلں مبلغ شلش 

میلیلون توملان کله از زهرا مهلدوی ویک میلیون از شلخصی 

بنلام نلگار اشلرف زاده بله همیلن منظلو قرضی نموده اسلت 

وبعلدا از حقلوق خلودش پرداخلت نملوده اسلت ومبلغ سله 

میلیون تومان هم از بانک وام دریافت نموده اسلت شلهودی 

معرفی نموده اسلت وشلهود همگی اظهار داشلته اند که برای 

همسلرش قرض گرفت کارمند بانک هم اظهار داشلته اسلت 

کله بله منظور هزینه در راه درمان شلوهرش تقاضلا وام نموده 

و وام رادریافلت كردبله هرحلال باعنایلت بله مراتب فلوق و با 

توجله بله متلن دادخواسلت تقدیلم اظهلارات شلهود قضیله 

ادعلای نامبلرده به میزان ده میلیون توملان وارد و ثابت تلقی 

ملی گلردد ئ دادگاه مسلتندا بله ملواد 195-502-515 قانون 

اییلن دادرسلی مدنی حکم به محکومیلت خواندگان به مبلغ 

یکصلد میلیون ریلال در حق خواهلان بعالوه هزینه دادرسلی 

و مطابلق تعرفه قانونلی صادر واعالم ملی داردوامادر خصوص 

مابقلی یعنلی مبللغ 25 میلیلون توملان خواهان دلیللی ارائه 

ننملوده و از انجلا کله هرکلس مدعلی حقلی اسلت بایلد انرا 

اثبات نماید و نامبرده نتوانسلت این مبلغ رابه اثبات برسلاند 

مسلتندا به ماده 197 قانون ایین دادرسلی مدنلی 1۲۵ قانون 

مدنلی حکلم بله بلی حقلی وی صلادر واعلالم ملی دارد. رای 

صلادره بجلز درخصوص شلمیم شلیخ بهایی حضلوری ظرف 

20  روز از تاریلخ ابلالغ قابلل تجدیدنظرخواهلی در محاکلم 

تجدیدنظر اسلتان کرمان میباشلدودر خصوص شلمیم شیخ 

بهایلی غیابلی و ظلرف 20 روز از تاریلخ ابلالغ قابلل واخواهی 

پلس از ۲۰ روز از واخواهلی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

تجدیدنظر اسلتان کرمان میباشلد

رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی کرمان- احمد عسکرپور 

م الف 2342

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وقلت  ابلالغ  آگهلی 

دادخواسلت  و  دادرسلی 

آقلای  وسلیله  بدیلن 

فرزنلد  سلاردو  شلاهرخی  محمدعللی 

سلیدمجید که به حکایت دادخواسلت 

تقدیملی خانم آتوسلا شلهیدزاده فعال 

ایلد  شلده  معرفلی  الملکان  مجهلول 

بله  دادخواسلتی  فلوق  خواهلان  کله 

مبللغ  بله  مطالبله خسلارت  خواسلته 

2/050/000 ریلال به طرفیلت جنابعالی 

تقدیلم کله پس از ارجاع به این شلورا 

به کالسله  9609983467701001 ثبت 

شلده لزوملا وقلت رسلیدگی آن بلرای 

دوشلنبه ملورخ 1396/11/30 سلاعت 

9 صبلح تعییلن گردیلده اسلت و بنابر 

ملاده  تجویلز  بله  خواهلان  خواسلت 

در  نوبلت  یلک  مراتلب  73ق.ا.د.م 

یکلی روزنامله )جرایلد( کثیراالنتشلار 

تلا  آگهلی  )محللی(  سراسلری   /

رسلیدگی  وقلت  از  قبلل  جنابعاللی 

مشلخصات  داشلتن  دسلت  در  بلا 

منلدرج در همیلن روزنامله بله دفتلر 

کرملان  شهرسلتان  در  واقلع  شلورا 

میلدان عاشلورا دادگاه انقالب شلورای 

17 شهرسلتان  شلماره  اختلالف  حلل 

کرملان مراجعله و بلا اعطلای نشلانی 

خلود  آدرس  کاملل  مشلخصات  و 

ضمائلم  و  دادخواسلت  ثانلی  نسلخه 

و  دریافلت  را  پرونلده  در  موجلود 

ای  الیحله  یلا  دادخواسلت  چنانچله 

انتخلاب  صلورت  در  و  تقدیلم  داریلد 

وکیلل معرفلی و در وقلت مقلرر خلود 

جهت رسلیدگی در شلورا حاضر شلوید 

و در صلورت عدم مراجعله و حضور در 

جلسله دادرسلی قاضی شلورا غیابا به 

ایلن موضلوع رسلیدگی و رای مقتضی 

اللف 2188 م  نملود.  را صلادر خواهلد 

رییلس شلورای حلل اختلالف شلماره 

17 کرمان-سلعید محملدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
از آنجایلی کله خواهلان )آقلای سلهراب احملدی نملچ 

فرزنلد درویلش( دادخواسلتی بله طرفیلت خوانلدگان 

غیلر محصلور )اسلامی مالکین پلالک 57فرعلی از 556اصلی بخش 

34کرمان – روسلتای گردین سلاردوئیه (به خواسلته های 1-اثبات 

مالکیلت 2- رفلع مزاحملت 3-اللزام خوانلدکان بله نقلل وانتقلال 

سلند مطلرح کله بله ایلن شلعبه ارجلاع وبله شلماره پرونده کالسله 

سلاردوئیه  بخلش  عموملی  دادگاه  9609983481300542شلعبه 

ثبلت و وقلت رسلیدگی ملورخ 1397/01/20سلاعت09/00تعیین کله 

بله عللت غیرمحصوربلودن خوانلدگان ودرخواسلت خواهان وحسلب 

دسلتور دادگاه طبلق موضلوع ملاده 73قانلون آئیلن دادرسلی مدنی 

مراتلب یلک نوبلت در یکلی از جراید کثیراالنتشلارآگهی ملی گردد تا 

خوانلده ظلرف یلک ملاه پس از تاریلخ انتشلارآگهی به دفتلر دادگاه 

مراجعله و ضملن اعالم نشلانی کامل خود،نسلخه ثانی دادخواسلت 

وضمائلم را دریافلت و دروقلت مقرر فلوق جهت رسلیدگی در دادگاه 

گردد. حاضلر 

مدیلر دفتلر دادگاه بخلش شلعبه دادگاه عموملی بخلش سلاردوئیه 

–فاطمله رجائلی نژاد 

اسلتان کرملان –شهرسلتان جیرفلت –بخلش سلاردوئیه –دادگاه 

بخلش سلاردوئیه 
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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

حمیدرضا فوالدگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: بر اساس ایران ویچ
قانون دولت حق ندارد پنجشنبه ها را در استان ها تعطیل کند و در دولت قبل هم در 
اصفهان جلوی این کار را گرفتیم چون تعطیالت کشور زیاد است.

خلیللل همایللی مدیللر کل امنیتللی و انتظامللی 
پایللش  اسللتانداری کرمللان گفللت: سللامانه 
تصویللری جاده هللای اسللتان کرمللان بللا بهللره 
گیللری از 1۳۰ دوربیللن در بهللار ۹7 بهللره بللرداری 

خواهللد شللد. 
خلیللل همایللی در بازدیللد از سللامانه پایللش 
تصویللری مسللتقر در قللرارگاه مرصللاد در محللور 
بللم _کرمللان افللزود: در دهلله فجللر امسللال 

ظرفیللت دوربیللن هللای پایللش تصویللری در 
اسللتان 1۰۰ درصللد افزایللش خواهللد یافللت، در 
حللال حاضللر محللور سللیرجان_ کرمللان بلله طللور 
کامللل تحللت پوشللش دوربیللن هللای پایللش 

تصویللری اسللت.
وی عنللوان کللرد: بللا راه انللدازی سللامانه پایللش 
تصویللری و بللا اسللتفاده از هللر دوربیللن از بلله 
کارگیللری ده هللا خللودرو و نیللروی انسللانی 
مجموعلله نیللروی انتظامللی جلوگیری می شللود.

راه اندازی سامانه پایش 

تصویری جاده ای

هشدار نسبت به آنفلوآنزای پرندگان
دامپزشکی کرمان: موردی از ویروس آنفلوآنزای پرندگان در کرمان مشاهده نشده

دامپزشکی استان نسبت به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان هشدار داد

شـهروندان  بـه  هشـدار  ضمـن  اسـتان،  دامپزشـکی 
کرمانـی از آنـان خواسـت بـا توجـه بـه فصـل سـرما 
خطـر آنفلوآنـزای فـوق حـاد پرنـدگان را جـدی بگیرند، 
به عنـوان  می توانـد  پرنـدگان  حـاد  فـوق  آنفلوآنـزای 
بیمـاری مشـترک، سـالمتی و بهداشـت یـک جامعـه 
کل  اداره  عمومـی  روابـط  مسـؤول  کنـد.  تهدیـد  را 
دامپزشـکی اسـتان کرمـان، راه هـای انتقـال بیمـاری 
آنفلوانـزای فـوق حـاد بـه انسـان را تماس مسـتقیم با 
پرنـدگان آلـوده و بیمـار، تمـاس مسـتقیم بـا مدفوع 
و ترشـحات پرنـدگان و وسـایل آلـوده، ذبـح و پرکنـی 
طیـور و ماکیـان آلـوده و بیمـار، شـکار پرنـدگان یـا  
تمـاس بـا پرنـده تلـف شـده بـر اثـر بیمـاری عنـوان 
کـرد و گفـت: خـوردن فرآورده هـای پخته طیـور اعم از 

گوشـت و تخـم مـرغ خطـری بـه همـراه نـدارد.

دامپزشللکی اسللتان، ضمللن هشللدار 
آنللان  از  کرمانللی  شللهروندان  بلله 
خواسللت بللا توجلله بلله فصللل سللرما 
خطللر آنفلوآنللزای فللوق حللاد پرنللدگان 
را جللدی بگیرنللد، آنفلوآنللزای فللوق 
به عنللوان  می توانللد  پرنللدگان  حللاد 
و  سللالمتی  مشللترک،  بیمللاری 
بهداشللت یللک جامعلله را تهدیللد کنللد. 
روابللط  نگارسللتانی مسللؤول  جللواد 
عمومللی اداره کل دامپزشللکی اسللتان 
امسللال  مللاه  دی   ۲6 در  کرمللان 
بلله  توجلله  بللا  می کنللد:  اعللالم 
اقدامللات پیشللگیرانه ای کلله اداره کل 
دامپزشللکی اسللتان در سللال جللاری 
خوشللبختانه  اسللت،  داده  انجللام 
ویللروس  از  مللوردی  تاکنللون 
آنفلوآنللزای فللوق حللاد پرنللدگان در 
اسللتان کرمللان مشللاهده نشللده اسللت 
امللا وی در چنللد روز  گذشللته ضمللن 
هشللدار بلله شللهروندان از آنللان مللی 
خواهللد بللا توجلله بلله فصللل سللرما 

خطللر آنفلوآنللزای فللوق حللاد پرنللدگان 
بگیرنللد. را جللدی 

بلله گفتلله نگارسللتانی ایللن بیمللاری 
پرنللدگان  طریللق  از  اصللوالً  چللون 
مهاجللر بلله پرنللدگان اهلللی منتقللل 
بلله  نمی تللوان  بنابرایللن  می شللود، 
طللور دقیللق بیللان کللرد کلله کللدام 
بیشللتر  آن  خطرپذیللری  منطقلله 
اسللت، امللا مناطللق اطللراف آبگیرهللا 
و تاالب هللا کلله پرنللدگان مهاجللر در 
بایللد  هسللتند،  بیشللتر  مناطللق  آن 
مراقبت هللای بیشللتری در ایللن بللاره 
آنفلوانللزای  بیمللاری  انجللام دهنللد، 
بیماری هللای  از  یکللی  پرنللدگان 
واگیللردار تنفسللی ویروسللی طیللور 
اسللت کلله قابللل انتقللال بلله انسللان 
بلله  را  فراوانللی  خسللارات  و  بللوده 
می کنللد،  وارد  مرغللداری  صنعللت 
نگارسللتانی پرنللدگان آبللزی اعللم از 
وحشللی و اهلللی را مخللازن عمللده 
طبیعللی بللرای ویروس هللای آنفلوانللزا 

می کنللد:  اظهللار  و  برمی شللمرد 
پرنللدگان آبللزی وحشللی از عوامللل 
آنفلوآنللزا  ویللروس   ناقللل  مهللم 
بیمللاری  نشللانه های  کلله  هسللتند 
را بللروز نمی دهنللد و ممکللن اسللت 
ویللروس را بلله مللدت طوالنللی دفللع و 

بیمللاری شللوند. انتشللار  موجللب 

نشــانه های بالینی بیماری 
پرندگان فوق حاد 

نگارسللتانی نشللانه های بالینللی ایللن 
متفللاوت  پرنللدگان  در  را  بیمللاری 
اعللالم کللرد و گفللت: آغللاز ناگهانللی 
بیمللاری و تلفللات، تللورم و کبللودی 
بی حالللی  طیللور،  ریللش  و  تللاج 
شللدید و پژمردگللی و دورهللم جمللع 
زیللر  خونریللزی  پرنللدگان،  شللدن 
جلللدی سللاق پللا، عللوارض تنفسللی 
از جمللله سللرفه و عطسلله و ریللزش 
ترشللحات بینللی و چشللم و کاهللش 
نشللانه های  از  را  دان  مصللرف 
او  بللرد.  نللام  بیمللاری  بالینللی 

همچنیللن راه هللای انتقللال بیمللاری 
آنفلوانللزای فللوق حللاد بلله انسللان 
پرنللدگان  بللا  مسللتقیم  تمللاس  را 
مسللتقیم  تمللاس  بیمللار،  و  آلللوده 
بللا مدفللوع و ترشللحات پرنللدگان و 
وسللایل آلللوده، ذبللح و پرکنللی طیللور 
شللکار  بیمللار،  و  آلللوده  ماکیللان  و 
پرنللدگان یللا  تمللاس بللا پرنللده تلللف 
شللده بللر اثللر بیمللاری عنللوان کللرد و 
گفللت: خللوردن فرآورده هللای پختلله 
طیللور اعللم از گوشللت و تخللم مللرغ 

خطللری بلله همللراه نللدارد.
وی بللا بیللان اینکلله آنفلوآنللزای فللوق 
به عنللوان  می توانللد  پرنللدگان  حللاد 
و  سللالمتی  مشللترک،  بیمللاری 
تهدیللد  را  جامعلله  یللک  بهداشللت 
از  یکللی  کللرد:  خاطرنشللان  کنللد، 
از  صیانللت  دامپزشللکی  اهللداف 
صنعللت تولیللد مللرغ و  تخللم مللرغ 
سللالمت  و  بهداشللت  همچنیللن  و 
صورتللی  در  ایللن  و  اسللت  مللردم 
محقللق می شللود کلله تمللام افللراد 
جامعلله آگاهللی خللود را نسللبت بلله 
ایللن بیمللاری افزایللش داده، ضوابللط 
بللا  و  کللرده  رعایللت  را  بهداشللتی 

مسللؤوالن دامپزشللکی همللکاری الزم 
باشللند. داشللته  را 

خطر خرید  از دســتفروش ها
خواسللت  مللردم  از  نگارسللتانی 
در  بیمللاری  بلله شللیوع  توجلله  بللا 
خریللد  از  همجللوار  اسللتان های 
از  مللرغ  تخللم  و  پرنللده، گوشللت 
غیرمجللاز  مراکللز  و  دسللتفروش ها 
خللودداری کننللد و در صللورت مواجهلله 
بللا هرگونلله تلفللات غیرعللادی طیللور، 
دامپزشللکی  ادارات  بلله  سللریعا 
شللود. داده  اطللالع  شهرسللتان ها 

مللرغ و خللروس ، بوقلمللون ، اردک 
، غللاز ، مللرغ شللاخدار ، پرنللدگان 
آبللزی وحشللی و زینتللی و شللترمرغ 
مللی تواننللد میزبللان ایللن بیمللاری 
بهداشللتی  هللای  توصیلله  باشللند، 
توسللط  بایللد  كلله  قرنطینلله ای  و 
مرغللداران رعایللت شللود، پاكسللازی و 
ضدعفونللی كامللل سللالن و تجهیللزات 
ریللزی، حللذف  از جوجلله  آن قبللل 
در  سللالن  از  وازده  هللای  جوجلله 
همللان ابتللدای دوره پللرورش، فراهللم 
كللردن حللرارت ، رطوبللت و تهویلله 

مناسللب اسللت.

 اجرای طرح ساماندهی 
سرویس مدارس

بلر  نظلارت  و  مدیریلت  سلازمان  مدیرعاملل 
تاکسلیرانی شلهرداری کرملان، از اجلرای طلرح 
سلاماندهی سلرویس مدارس در سال تحصیلی 
98-97 خبلر داد.محملد مهدی نلژاد گفلت: در 
ایلن راسلتا کلیله شلرکت ها و موسسلات حملل 
فعالیلت  پروانله  دارای  شلهری  درون  نقلل  و 
تاکسلیرانی شلهرداری کرملان، کله  از سلازمان 
تمایل به شلرکت در طرح سلاماندهی سلرویس 
مدارس در سلال تحصیللی 98-97 را دارند، باید 
درخواسلت کتبلی خلود را تلا تاریلخ 96/11/20 به 
دبیرخانله سلازمان تاکسلیرانی کرملان واقلع در 
انتهلای خیابلان امام خمینلی)ره(، نبلش تقاطع 
هفلده شلهریور تحویلل دهنلد.وی بلا تاکیلد بلر 
اینکله درخواسلت متقاضیلان پلس از بررسلی و 
تایید سلازمان تاکسلیرانی جهلت گزینش نهایی 
بله اداره کل آملوزش و پلرورش ارسلال می شلود، 
خاطرنشلان کلرد: هزینله صلدور آگهلی بلر عهده 

انتخلاب شلدگان اسلت.

 آماده سازی تعدادی از 
بوستان ها برای کاشت درخت 

متن: شلهردار منطقه سله کرمان از آماده سلازی 
تعلدادی از بوسلتان های سلطح منطقله جهلت 
کاشلت درخلت خبلر داد.منصلور ابراهیمی گفت: 
عملیات خاک ریزی و آماده سلازی بوستان های 
سلطح منطقه از جمله بوسلتان در حال تاسیس 
آفتلاب )ویژه بانوان(، بوسلتان نهج البالغله، بولوار 
ایثلار و تعدادی از لچکی ها در حال اجراسلت.وی 
در ادامله افلزود: بلا نزدیلک شلدن به ماه اسلفند 
و فصلل درختکاری، با همکاری سلازمان پارک ها 
و فضای سلبز در حال آماده سلازی بوسلتان های 
بلدون درخت و تازه تاسلیس هسلتیم.ابراهیمی 
خاطرنشلان کرد: سعی داریم سلرانه فضای سبز 
منطقله را بلاال بلرده و محیطی شلاد و سرسلبز را 

برای شلهروندان آملاده کنیم.

بازدید شهردار کرمان
 از مرکز مانیتورینگ سازمان 

اتوبوسرانی 
مانیتورینلگ سلازمان  مرکلز  از  کرملان  شلهردار 
اتوبوسلرانی کرملان و حومه بازدید کرد.در حاشلیه 
ایلن بازدیلد، نحلوه عملکلرد سلامانه جاملع کارت 
بلیت الکترونیکلی و پایش تصویری معابر اصلی 
سلطح شلهر که در سیسلتم حمل و نقل عمومی 
ملورد بهره بلرداری قرار می گیرد، ملورد ارزیابی قرار 
گرفت.شلهردار کرمان در این بازدید وضعیت مرکز 
مانیتورینگ سلازمان اتوبوسلرانی کرملان را مثبت 
ارزیابلی کرد.سلید مهران عاللم زاده بر اسلتفاده از 
ایلن مرکلز بلرای سلایر بخش هلای شلهرداری و 

پایلش تصویلری فعالیت هلا تاکیلد کرد.

شهرداری

انتقاد از پیچیدن نسخه واحد 
در برنامه ریزی های  کشوری

غالم حسللین شللافعی رییللس اتللاق بازرگانللی، صنایللع، 
برنامه ریزی هللای  گفللت:  ایللران  کشللاورزی  و  معللادن 
مللا توسللعه متللوازن را نداشللته اسللت زیللرا در تهللران 
می نشسللتند و می نشللینند و یللک نسللخه واحللد بللرای هملله 
کشللور می نویسللند و می فرسللتند در حالللی کلله بلله اقلیللم جغرافیایللی و قومللی و سللایر 

ظرفیت هللای اسللتانی توجهللی ندارنللد.
وی در دیللدار بللا حجت االسللالم علیدادی سلللیمانی امللام جمعلله کرمللان بللا بیللان اینکلله 
امیللدوارم رونللد حرکللت رو بلله رشللد در کرمللان سللرعت بیشللتری پیللدا کنللد، اظهللار 
داشللت: آنچلله مسلللم اسللت، ایملله جمعلله، مجموعلله رهبللری جامعلله را بللر عهللده دارند 
و آنچلله مللورد نظرشللان باشللد باالتللر از هللر آیین ناملله و بخشللنامه ای در بیللن تللوده 
مللردم اسللت، در شللرایط حاضللر اقتصللاد مللا حللال و روز خوشللی نللدارد و بللا مسللایل و 
مشللکالت فراوانللی رو بلله رو هسللتیم بلله طللوری کلله اقتصللاد مللا بلله مسللایل امنیتللی 
هللم متصللل شللده اسللت و میللزان قللدرت مللا در بازیگللری اقتصللاد دنیللا، مسللایل 

امنیتللی و سیاسللی مللا را هللم تحللت تاثیللر قللرار داده اسللت.

برنامه ریزی

          
         ابالغیه

ــدارک  ــد، م ــالن زاد عاب ــونده: ارس ــالغ ش ــخصات اب مش
ــید  ــای س ــی آق ــد نظرخواه ــوص تجدی ــت: در خص پیوس
حســین صفایــی بــا وکالــت مرتضــی علــم خــواه بطرفیــت 
ــادره  ــه 9609973125000964 ص ــه دادنام ــبت ب ــما نس ش
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــه پیوس ــعبه ، ب ــن ش از ای
مــی  ابــالغ  شــما  بــه  تجدیدنظرخواهــی  و ضمائــم 
ــن  ــون آیی ــاده 346 قان ــاب م ــت حس ــی اس ــود. مقتض ش
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
چنانچــه پاســخی داریــد ظــرف مــدت ده روز پــس 
ــا  ــد ی ــالم نمایی ــن دادگاه اع ــه ای ــه ، ب ــت اخطاری از روی
ــده  ــورت پرون ــر اینص ــد. در غی ــل دهی ــه دادگاه تحوی ب
بــه همیــن کیفیــت بــه تجدیدنظــر ارســال میگــردد.

مدیر دفتر شورای حل اختالف رشت 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت219/95 
متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 1076مجــزی شــده از پــاک 15 ســنگ اصلــی 10 واقــع 
در قریــه ســعید ســرا بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای امیــن پورعــزت وانکاهــی فرزنــد 
محمــد انتقالــی ملـــ از نســق محمــد و ســعدی فکــوری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه اســتناد 
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بنــام آقــای امیــن پــور عــزت وانکاهــی منتشــر و بــه 
ــاک  ــد حــدود پ ــه تحدی ــی رســاند ک ــی م ــی ارتفاق ــان حقوق ــن و صاحب ــه مجاوری اطــاع کلی
موصــوف از مورخــه 96/12/5 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
چنانچــه هــر یـــ از مجاوریــن ملـــ مرقوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقی ملـــ مرقــوم واخواهی 
داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتراض 
خــود را کتبــا بــه ایــن اداره ثبــت اســناد و امــاک رضوانشــهر تســلیم و رســید اخــذ نماییــد. و 
برابــر مــاده 86 آییــن نامــه اصــاح قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یـــ مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــه دادگاه محــل تقدیــم دارد و در غیــر اینصــورت پــس از  ــه ایــن اداره دادخواســت ب اعتــراض ب
گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 

قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: 1396/11/7
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: سکوت 
دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت، استاندارد، سازمان بازرسی و ... در برخورد 
با تعرفه های باالی ورود خودرو و جلوگیری از رقابت پذیری در صنعت خودرو و تضییع 

حقوق مصرف کنندگان جای سوال دارد.

یم
سن

س ت
عک

در حالللی کلله صنعللت لوسللتر و 
روشللنایی جللزو پنللج برنللد برتللر 
امللا  رود  مللی  شللمار  بلله  دنیللا 
در سللال هللای اخیللر بلله دلیللل 
کاهللش  و  رویلله  بللی  واردات 
تولیللد، صللادرات ایللن محصللول 
کاهللش  هللدف  بازارهللای  بلله 

اسللت. یافتلله 
نویسللد  مللی  ایرنللا  کلله  آنطللور 
از  شللده  ارایلله  آمارهللای  طبللق 

سللوی سللازمان توسللعه تجللارت، 
امللارات متحللده، عللراق، جمهللوری 
افغانسللتان،  آذربایجللان، 
ترکمنسللتان، ارمنسللتان، سللوریه 
بازارهللای  مهمتریللن  روسللیه  و 
صادراتللی صنایللع روشللنایی ایللران 
 1395 تللا   1390 در سللال هللای 

بللوده اسللت.
سللازمان  آمارهللای  اسللتناد  بلله 
توسللعه تجللارت، چیللن، امللارات 

متحللده، آلمللان، ایتالیللا و ترکیلله، 
صادرکننللده  عمللده  پنللج کشللور 
چللراغ هللای روشللنایی بلله ایللران 

هسللتند.
400 کارخانلله تولیدکننللده  اکنللون 
لوسللتر در کشللور فعللال اسللت و 
40 هللزار نفللر بلله صللورت مسللتقیم 
و یکصللد هللزار نفللر بلله صللورت 
رسللته  ایللن  در  غیرمسللتقیم 

فعالیللت مللی کننللد. 
صنعللت  در  ایللران  همچنیللن 
تزیینللی  و چللراغ هللای  لوسللتر 
جللزو پنللج نشللان تجللاری )برنللد( 
دنیللا و در کنللار کشللورهای ایتالیللا، 
چللک، فرانسلله و چیللن قللرار دارد.

سایه واردات بی رویه 

بر صنعت روشنایی کشور

تعرفه خودروهای هیبریدی 

۳۵ تا ۵۵ درصد است

 محمللد شللریعتمداری وزیللر صنعللت، معللدن و تجللارت، در پاسللخ بلله 
پرسشللی دربللاره اظهللارات رییللس جمهللوری مبنللی بللر تجدیللد نظللر در واردات 
خودروهللای هیبریللدی گفللت: بللا توجلله بلله ضوابللط جدیللد واردات خللودرو و 
افزایللش سللود بازرگانللی خودروهللای وارداتللی کلله بللا سللوخت فسللیلی حرکللت 
می کننللد از ۵۵ درصللد بلله ۹۵ درصللد طبیعتللا تغییللری در جللدول سللود 

بازرگانللی واردات خودروهللای هیبریللدی نیللز خواهیللم داشللت.
آنطللور کلله ایسللنا مللی نویسللد شللریعتمداری بللا اشللاره بلله انللواع خودروهللای 
هیبریللدی افللزود: خودروهللای هیبریللدی چنللد دسللته هسللتند؛ برخللی فقللط 
هنللگام ایسللتادن و آغللاز حرکللت خللود از امکانللات برقللی اسللتفاده می کننللد و 
برخللی نیللز در حرکللت و در پیمایللش محللدود در سللطوح صللاف و سللرعت های 
زیللر ۴۰ کیلومتللر در سللاعت از موتورهللای برقللی خللود اسللتفاده کننللد. ایللن 

خودروهللا در سللرعت های باالتللر از سللوخت فسللیلی اسللتفاده می کننللد.
وی اظهللار کللرد: برایللن اسللاس فاصللله خودروهللای برقللی کلله از تعرفلله ۵ 
درصللدی اسللتفاده می کننللد تللا خودروهایللی کلله از سللوخت فسللیلی اسللتفاده 
می کننللد، ۹۰ درصللد خواهللد بللود. دربللاره تعرفلله خودروهللای هیبریللدی کلله 
بیللن ۵ تللا حداکثللر ۲۵ درصللد از میللزان مصللرف سللوخت شللان در شللرایط 
مختلللف کاهللش پیللدا می کنللد، بللا نظللر کارشناسللان و تصویللب کمیسللیون 
اقتصللادی دولللت و هیللات وزیللران بیللن ۳۵ تللا ۵۵ درصللد تعییللن کرده ایللم 

کلله ایللن مصوبلله ابللالغ و در حللال اجراسللت.
 شللریعتمداری بللا بیللان اینکلله بللا مصوبلله جدیللد دولللت فاصللله ای کلله در 
زمینلله تعرفلله خودروهللای هیبریللدی ایجللاد و رانتللی کلله بلله وجللود آمللده 
بللود بلله نوعللی پوشللانده شللده اسللت، اظهللار کللرد: دولللت همچنیللن تسللهیالت 
ویللژه ای بللرای خودروهللای هیبریللدی مناسللب در نللاوگان حمللل و نقللل 

عمومللی پیش بینللی کللرده اسللت.

جزییات واردات آیفون 
توسط تامین اجتماعی 

در  جهرمللی  آذری  محمدجللواد 
صفحلله اینسللتاگرام خللود نوشللت: 
شللده  مطللرح  حواشللی  پیللرو 
از  یکللی  فعالیللت  خصللوص  در 
شللرکتهای مربللوط بلله سللازمان تامیللن اجتماعللی در 
واردات گوشللی تلفللن همللراه، مراتللب مللورد بررسللی قللرار 

گرفللت. 
وی بللا اعللالم نتایللج حاصللل از بررسللی انجللام شللده گفللت: 
شللرکت بازرگانللی بیللن المللللی تامیللن اجتماعللی دولتللی 
نیسللت و سللهام آن متعلللق بلله بازنشسللتگان تامیللن 

اجتماعللی اسللت.

از سرگیری تولیدات 
ایران خودرو در بالروس

در قللراردادی میللان ایللران خللودرو و 
شللرکت یونیسللون بللالروس، تولیللد 
محصللوالت ایللران خللودرو در بالروس 
از سللر گرفتلله می شللود، در فللاز اول 
ایللن قللرارداد کلله در چارچللوب چهاردهمیللن اجالس کمیسللیون 
مشللترک همکاری هللای اقتصللادی دو کشللور بلله امضللا رسللید، 
تولیللد هللزار دسللتگاه محصللول دنللا در سللال هللدف گللذاری 
شللده و در فللاز بعللدی، تولیللد محصللوالت دیگللر ایران خللودرو از 
جمللله دنللا پللالس و محصللوالت آتللی ایللران خللودرو بللا پلتفللرم 
ملللی پیللش بینللی شللده کلله در پنللج سللال تولیللد ایللن سللایت 

بلله ۵ هللزار دسللتگاه خواهللد رسللید.

۶۰ درصد از تسهیالت طرح 
رونق تولید پرداخت شد

از زمللان آغللاز طللرح رونللق 
دی مللاه  پایللان  تللا  تولیللد 
 7۵۰ و  هللزار   117 امسللال 
میلیللون ریللال تسللهیالت بلله واحدهللای تولیللدی 
پرداخللت شللده کلله رقمللی حللدود ۵۹ درصللد از 
تسللهیالت ۲۰۰ هللزار میلیللون ریالللی در نظللر گرفتلله 
شللده اسللت.تا پایللان دی مللاه سللال جللاری ۴1 هللزار 
و 66۸ واحللد تولیللدی متقاضللی دریافللت تسللهیالت 
در طللرح رونللق تولیللد ثبت نللام کرده انللد کلله از ایللن 
تعللداد ۲۰ هللزار و ۵۵1 واحللد بلله بانللک معرفللی 

شللدند.

خبرخبر خودرو

مرتضللی شاه حسللینی رییللس انجمللن واردکننللدگان برنللج 
ایللران اظهللار کللرد: به رغللم ابللالغ مصوبلله آزاد شللدن واردات 
برنللج از ابتللدای بهمللن مللاه، به دلیللل مشللخص نبللودن 
نللوع ارز، ثبللت سللفارش ها معلللق مانللده بللود کلله در نهایللت 
بللا مصوبلله سللتاد تنظیللم بللازار مبنللی بللر اختصللاص ارز 
مبادللله ای بللرای واردات برنللج، ثبللت سللفارش ها آغازشللد.

آنطللور کلله تسللنیم مللی نویسللد رییللس انجمللن واردکننللدگان 

برنللج ایللران بللا بیللان اینکلله بللا نزدیللک شللدن بلله پایللان 
سللال و فرارسللیدن تعطیللالت نللوروزی، تقاضللا بللرای برنللج 
افزایللش می یابللد، گفللت: در صورتللی کلله نتوانیللم به موقللع 
برنللج واردکنیللم بللا دو چالللش روبلله رو می شللویم؛ اول آنکلله 
قیمللت  برنللج وارداتللی بللاز هللم افزایللش خواهللد یافللت و 
دوم، احتمللال دارد بخشللی از نیللاز بللازار از محللل واردات 

غیرقانونللی و قاچللاق تأمیللن شللود.

عضللو اتللاق بازرگانللی گفللت: قانللون اساسللی حللق داشللتن 
شللغل بللرای هللر فللرد را محتللرم شللمرده بنابرایللن اگللر 
خارجللی  تجللارت  حللوزه  در  فعالیللت  خواسللتار  افللرادی 
اکنللون  هللم  سللخت گیری هایی کلله  بللا  نبایللد  هسللتند 
اعمللال می شللود از دریافللت کارت بازرگانللی محللروم شللوند.
مجیدرضللا حریری،عضللو اتللاق بازرگانللی و نایللب رییللس 
صللدور  فرآینللد  چیللن گفللت:  و  ایللران  بازرگانللی  اتللاق 
کارت هللای بازرگانللی همللواره بللر عهللده وزارت صمللت بللوده 
امللا در مقاطعللی ایللن فرآینللد را اتللاق بازرگانللی انجللام داده 

اسللت. بللر همیللن اسللاس اتاق بازرگانللی بللا اخللذ مللدارک 
تکمیللل  آن ها،پرونده هللای  اعتبارسللنجی  و  متقاضیللان  از 
شللده را بلله اداره صنعللت، معللدن و تجللارت اسللتانی ارجللاع 
قانللون  براسللاس  خاطرنشللان کللرد:  حریللری  می دهللد. 
مقللررات صللادرات و واردات کشللور هللر فللردی بللرای انجللام 
فعالیللت  در حللوزه تجللارت خارجللی ملللزم بلله دریافللت کارت 
بازرگانللی اسللت در حالللی کلله در برخللی کشللورها افللراد 
قادرنللد تنهللا بللا آی دی کارت یللا همللان کارت ملللی خود،بلله 

صللادرات و واردات بپردازنللد.

موافقت ستاد تنظیم بازار با اختصاص
 ارز مبادله ای به واردات برنج

گالیه از سنگ اندازی در مسیر تجارت خارجی

مدیرکل صنعت،معدن و تجارت کرمان:

کرمان 4/8درصد از صادرات کشور را دارد
وجــود  از  حســینی نژاد 
ســخن  مزاحــم  قوانیــن 
بــه میــان آورد و اضافــه کــرد: 
ــع  ــون رف ــد قان ــی مانن قانون های
موانــع تولیــد و قانــون هدفمنــدی 
قانــون  و  داریــم  را  یارانه هــا 
ــه  ــود ب هدفمنــدی یارانه هــا قــرار ب
ــرا  ــا در اج ــد، ام ــک کن ــد کم تولی
اتفاقــی را ندیدیــم و واحــد صنعتی، 
معدنــی و کشــاورزی مــا نتوانســت 
خــود را بــر اســاس شــرایط کشــور 

ــد. ــق ده وف

مدیلللرکل صنعلللت، معلللدن و تجلللارت 
اسلللتان کرملللان گفلللت: 2.2 میلیلللارد 
دالر صلللادرات اسلللتان کرملللان طلللی 
سلللال گذشلللته داشلللته ایم در حاللللی 
صلللادرات  دالر  میلیلللارد   44 کللله 
غیرنفتلللی در سلللطح کشلللور اسلللت 
از  4.8 درصلللد  و اسلللتان کرملللان 
صلللادرات کل کشلللور را بللله خلللود 

اختصلللاص داده اسلللت.
سلللیدمهدی حسلللینی نژاد در آییلللن 
بزرگداشلللت روز صلللادرات و تجلیلللل 
از صادرکننلللدگان برتلللر اسلللتان اظهلللار 
داشلللت: نبلللود سلللاختار در حلللوزه 
صلللادرات یکلللی از مشلللکالت اصللللی 

در ایلللن بخلللش اسلللت.
وی بیلللان داشلللت: 2.2 میلیلللارد دالر 
صلللادرات اسلللتان کرملللان طلللی سلللال 
گذشلللته داشلللته ایم در حاللللی کللله 
44 میلیلللارد دالر صلللادرات غیرنفتلللی 
در سلللطح کشلللور اسلللت و اسلللتان 
کرملللان 4.8 درصلللد از صلللادرات کل 
کشلللور را بللله خلللود اختصلللاص داده 

اسلللت.
مدیلللرکل صنعلللت، معلللدن و تجلللارت 

اسلللتان کرملللان ادامللله داد: میلللزان 
صلللادرات کشلللور ملللا در مقایسللله 
بلللا کشلللورهای همجلللوار، کشلللورهای 
توسلللعه یافتللله و کشلللورهای آسلللیای 
میانللله علللدد قابلللل توجهلللی نیسلللت 
و بایلللد بللله ایلللن نکتللله توجللله کنیلللم.

حسلللینی نژاد یلللادآور شلللد: بیلللش از 
90 درصلللد از 2.2 میلیلللارد دالر اسلللتان 
کرملللان مربلللوط بللله چنلللد محصلللول 
خلللاص  صادراتلللی  هلدینلللگ  و 
اسلللت و بایلللد بللله هلدینگ هلللا و 
کنسرسلللیوم های صادراتلللی توجللله 
کنیلللم تلللا در حلللوزه صلللادرات موفلللق 

شلللویم.
ابلللراز داشلللت: صادرکننلللدگان  وی 
خوبلللی در اسلللتان کرملللان داریلللم 
کللله جلللوان هسلللتند املللا میلللزان 
صلللادرات آنهلللا ناچیلللز اسلللت در 
صورتلللی کللله می توانیلللم صلللادرات 
و  باشلللیم  داشلللته  سیسلللتماتیک 
بازارهلللای جهانلللی را بللله دسلللت 

آوردیلللم. 
قوانیلللن  وجلللود  از  حسلللینی نژاد 
مزاحلللم سلللخن بللله میلللان آورد و 

اضافللله کلللرد: قانون هایلللی ماننلللد 
قانلللون رفلللع موانلللع تولیلللد و قانلللون 
و  داریلللم  را  یارانه هلللا  هدفمنلللدی 
قانلللون هدفمنلللدی یارانه هلللا قلللرار 
بلللود بللله تولیلللد کملللک کنلللد، املللا در 
اجلللرا اتفاقلللی را ندیدیلللم و واحلللد 
کشلللاورزی  و  معدنلللی  صنعتلللی، 
ملللا نتوانسلللت خلللود را بلللر اسلللاس 
شلللرایط کشلللور وفلللق دهلللد و دچلللار 
چاللللش شلللد و ایلللن چالش هلللا 
چهلللار، پنلللج سلللال بعلللد خلللودش را 

می دهلللد. نشلللان 
وی ادامللله داد: در اسلللتان کرملللان 
بللله لحلللاظ معدنلللی حلللرف نخسلللت 
را در کشلللور می زنیلللم و بیلللش از 
63 میلیلللون تلللن ملللواد معدنلللی را 
اسلللتخراج می کنیلللم و 30 درصلللد 
اسلللتان  در  معدنلللی  فعالیت هلللای 
پروانه هلللای  وقتلللی  و  اسلللت 
بهلللره بلللرداری را رصلللد می کنیلللم 
 99.6 نقش آفرینلللی  می بینیلللم 
درصلللد ایلللن بخلللش مربلللوط بللله 
پنلللج کمپانلللی بلللزرگ ماسلللت و 
بلللازی  نقلللش  0.4 درصلللد  بقیللله 

. می کننلللد
و  معلللدن  صنعلللت،  مدیلللرکل 
توجللله  اسلللتان کرملللان  تجلللارت 
رفلللع  بلللرای  کنسرسلللیوم ها  بللله 
الزم  املللری  را  صلللادرات  مشلللکل 
خوانلللد و افلللزود: بللله لحلللاظ نقلللاط 
وجلللود  تفاوت هایلللی  جغرافیایلللی 
را  قوانیلللن  بایلللد  بنابرایلللن  دارد 
ایالتلللی  نلللگاه  و  کنیلللم  ایالتلللی 
بللله قوانیلللن داشلللته باشلللیم تلللا 
را  صلللادرات  حلللوزه  مشلللکالت 
صلللادرات  زیلللرا  تسلللریع کنیلللم، 
بللله سلللایر  نسلللبت  ملللا  کشلللور 
اسلللت. ناچیلللز  بسلللیار  کشلللورها 

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 1/139604019063000438

 بدینوسلیله بله آقلای رضلا امیر حسلینی ناصلح آباد 
فرزنلد محملد بله شلماره مللی: ۳۰۵1۹۳۴۵۰1 بدهلکار پرونلده 
کالسله 1/139604019063000438 کله برابلر گلزارش ماملور ابالغ 
شلناخته نگردیلده ایلد ابلالغ میگلردد کله برابلر چلک صلادره به 
شلماره 07915024 عهلده بانلک مللت مبللغ 7۰۰۰۰۰۰۰۰ ریلال بله 
بانلک مللت بدهلکار ملی باشلید کله بلر اثر علدم پرداخلت وجه 
بسلتانکار درخواسلت صلدور اجرائیله نملوده پلس از تشلریفات 
قانونلی اجرائیله صلادر و بكالسله فلوق در این اجلراء مطرح می 
باشلد للذا طبق ملاده 1۸ آئیلن نامه اجرائی مفاد اسلناد رسلمی 
بشلما ابلالغ ملی گلردد از تاریلخ انتشلار ایلن آگهلی کله تاریلخ 
ابلالغ اجرائیه محسلوب اسلت فقط یلک نوبلت در روزنامه چاپ 
و منتشلر ملی گلردد ظلرف ملدت ده روز نسلبت بله پرداخلت 
بدهلی خلود اقلدام ودر غیلر ایلن صلورت بلدون انتشلار آگهلی 
تعقیلب  اجرائلی طبلق مقلررات عليله شلما  دیگلری عملیلات 

خواهلد شلد. م اللف 3569
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان – علیرضا محمدی کیا
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در این صفحه برای اطالع از مهم ترین  خبرهای دیگر پیام دیروز
استان ها   صفحه اول برخی روزنامه های محلی را آورده ایم .

روزنامه»اصفهان امروز«از 
حضور اصفهان با کاخ عالی قاپو در نمایشگاه 

گردشگری ایران خبر داد. 

روزنامه »پیام سپیدار« نوشت: 
استان البرز رتبه اول خشکسالی کشور.

روزنامه »گویه« از وجود 1500 بیمار 
مبتال به ام اس در قم خبر داد .

روزنامه »بامداد جنوب« نوشت: 
پایانه های نفتی ایران رکورد صادرات نفت خام 

را شکست. 

روزنامه » افسانه « نوشت: فارس 
جای چوب از کربنات کلسیم کاغذ تولید می 

کند. 

روزنامه »خبر شمال«از زبان استاندار 
گلستان نوشت: بعضی از بانک ها اراده ای 

برای حل مشکالت ندارند. 

روزنامه »نسل فردا« از زبان مدیر 
عامل شرکت مترو منطقه اصفهان نوشت: 
مترو در روزهای تعطیل به صرفه نیست.

روزنامه »ابتکار جنوب«از وضعیت 
کودکان کار در یاسوج خبر داد. 

روزنامه » دریا « از نقص در آموزش 
مهارت های فنی حرفه ای در هرمزگان خبر 

داد.

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
گرانی و بی کیفیتی پروژه ها در این استان 

خبر داد. 

روزنامه »خراسان رضوی« نوشت: 
با پیگیری خراسان و نمایندگان مجلس 
حاشیه مشهد به الیحه بودجه بازگشت.

روزنامه »خراسان شمالی« 
از نگرانی کشاورزان از رها سازی آب سد 

سومبار خبر داد.

اصفهان

البرز

قم

 بوشهر

فارس

مازندران

 اصفهان

کهگیلویه 
و بویر احمد 

هرمزگان

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی
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نگاه

عکس نشنال جیوگرافیک توفان تابستانی در آسمان پکن، پایتخت چین، را نشان می دهد.پنجم بهمن 1358 - نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران   ایرنا

دفع غیر اصولی زباله ها در اهواز     مهرجشن تکلیف دانش آموزان دختر در حرم مطهر امام خمینی )ره(         ایرنا

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته     تسنیم آتش سوزی مخزن مواد نفتی در بندرعباس   مهر

AP  منطقه قدیمی باباییان – زاهدان   تسنیمفوران آتشفشان »مایون« در فیلیپین

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

مانــدگار نقللل کللرد کلله آمریللکا بلله 
پاکسللتان هشللدار داد رهبران طالبان را از کشللور 

خللارج کننللد.

خبرگللزاری فرانــس24 نوشللت کلله 
ترامللپ در رابطلله بللا تهمللت توطیلله او با روسللیه 
گفللت کلله عالقلله منللد اسللت مللورد سللوال واقع 

شللود.

خبرگللزاری ســی ان ان نوشللت کلله 
ترامللپ عالقلله منللد بلله مذاکللره بللا مولللر اسللت 
امللا بلله گفتلله خللودش بللا حضللور و مشللورت 

مشللاوران.

میملون  دو  پلرورش  و  توللد  از  گاردیـن 
ژنتیکلی کله بدون والد و به شلکل آزمایشلگاهی 

بله وجلود آملده انلد نوشلته اسلت.

خبرگللزاری دویچــه ولهنوشللت کلله ترامللپ 
در رابطلله بللا نفللوذ ترکیلله در کشللور سللوریه بلله 

رییللس جمهللور ایللن کشللور اخطللار داده اسللت.

در  اعتراضللی  تجمعللات  از  الحیــات 
سللوریه علیلله حضللور نیروهللای ترکیلله و 
را منتشللر کللرده اسللت. آمریللکا عکسللی 

از  نقللل  اســپوتنیکبه  خبرگللزاری 
دولللت کانللادا نوشللت کلله سللازمان حمللل و 
نقللل ایللن کشللور مللورد حمللله امنیتللی کللره 

شللمالی قللرار گرفتلله اسللت.

روزنامله گلف نیـوز نوشلت که علده ای 
در هنلد در اعتلراض بله مسلایلی بله حملله به 
وسلایل نقلیله و آتلش زدن آنهلا پرداختله اند.

روزنامه فایننشیال تایمز 
نوشللت کلله کشللورهای اتحادیلله اروپللا خواهللان 
داده  بللدل کللردن  و  رد  در  افزایللش سللرعت 

هسللتند.

ــینهوا از آغللاز بلله کار خللط  خبرگللزاری ش
قطللار تنللدرو ۳۵۰کیلومتللری حدفاصل دو شللهر 

شللمالی و غربللی چیللن خبللر داده اسللت.

روزناملله نیویــورک تایمــز عکسللی 
از اعتللراض مللردم سللوییس علیلله اقدامللات ضللد 

بشللریت ترامللپ منتشللر کللرده اسللت.

یورونیـوز  نوشلت که سلوییس بله عنوان 
بهترین کشلور سلال ۲۰17 انتخاب شلد.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

فرانسه

آلمان

بیروت

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش

تهدیدی متوجه قهرمانی پرسپولیس نیست 

جعل در پرونده طارمی رخ نداده است
سللوال مهللم هللواداران فوتبللال در 
ایللران ایللن اسللت کلله آیللا مسللیله 
جعللل مللدرک در پرونللده طارمللی 

رخ داده اسللت یللا نلله.
 آرش شللکر ریللز وکیللل حقوقللی 
فوتبللال در ایللن رابطلله گفللت: در  
پرونللده مربوطلله نلله جعللل قللرارداد 
آی  نلله  و  اسللت  صللورت گرفتلله 
تللی سللی صللادر شللده اسللت کلله 
بتللوان آن را جعللل کللرد. قللرارداد 

مهللدی طارمللی بلله صللورت قانونللی 
ثبللت   95 سللال  تیللر   31 روز  در 
شللده اسللت. زمانللی ایللن پرونللده 
شللود کلله  مللی  جعللل  مصللداق 
ماننللد پرونللده موتومبللا، بازیکللن 
راه آهللن ، جعللل آی تللی سللی 
صللورت گرفتلله باشللد. در آن زمللان 
سللازمان لیللگ از ایللن بازیکللن و 
باشللگاه راه آهللن شللکایت کللرد و 
چللون شللکایت از سللوی سللازمان 

لیللگ بللود ، تمللام بللازی هللای راه 
آهللن کلله بللا حضللور موتومبللا بللود ، 

3-0 صفللر شللد .
وی اداملله داد: در پرونللده طارمللی 
تخلللف خللاص انجللام شللده اسللت 
کلله شللامل فسللخ غیللر موجلله بللا 
ریللز اسللپور مللی باشللد . تخلللف 
و  نقللل  ناملله  آییللن  در  خللاص 
مجازاتللی  دارای  فیفللا  انتقاالتللی 
سللال   2 تللا  مللاه   6 جمللله  محرومیللت بللرای بازیکللن اسللت. از 

تحریللک  باشللگاه  چنیللن  هللم 
کننللده محکللوم بلله پرداخللت 1.5 
برابللر قللرارداد بازیکللن بلله باشللگاه 

مربوطلله مللی شللود .
صللورت  جعللل  پرونللده  ایللن  در 
نگرفتلله و مهللدی طارمللی مرتکللب 
تخلللف خللاص شللده اسللت و فیفللا 
هللم بلله همیللن علللت  طارمللی را 

مجللازات کللرد .
شللکرریز در رابطلله بللا محرومیللت 
پرسللپولیس از دو پنجللره نقللل و 
انتقاالتللی تصریللح کللرد : باشللگاه 
بللا  خللود  قللرارداد  پرسللپولیس 
طارمللی را کلله مللورخ 31 خللرداد 
بللوده اسللت را بلله فیفللا ارایلله کللرده 
در حالللی کلله باشللگاه ریللزه اسللپور 
بعللد از ایللن تاریللخ بللا طارمللی 
 . اسللت  کللرده  منعقللد  قللرارداد 
کمیتلله انضباطللی فیفللا بلله باشللگاه 

پرسللپولیس اعللالم کللرده کلله در 
ایللن پرونللده شللما مللی توانسللتید 
از ریللزه اسللپور بلله علللت تحریللک 
طارمللی ، شللکایت کنیللد . در حالللی 
کلله ریللزه اسللپور از پرسللپولیس  
شللکایت کللرده و تمامللی مللدارک 
بلله نفللع باشللگاه تللرک اسللت . 
بلله همیللن علللت فیفللا ، باشللگاه 
پرسللپولیس را بلله عللدم صداقللت 
محکللوم کللرده و ایللن باشللگاه را از 
دو پنجللره محللروم کللرده اسللت .

شللکر ریللز در آخللر گفللت : مللاده ی 
74 کمیتلله انضباطللی مربللوط بلله 
جعللل مللدارک اسللت ، در حالللی 
کلله در ایللن پرونللده تخلللف شللده 
از جمللله جعللل  و هیللچ جعلللی 
تللی سللی  آی  و جعللل  قللرارداد 
صللورت نگرفللت . بلله همیللن علللت 
هیللچ تهدیللدی متوجلله قهرمانللی 

پرسللپولیس نیسللت .

بــه دنبــال حواشــی مربــوط بــه انتقــال مهــدی 
طارمــی، کمیتــه اخــالق بــا ارســال نامــه ای از دعــوت 
ایــن بازیکــن، علــی اکبــر طاهــری، مدیرعامــل ســابق 
باشــگاه پرســپولیس، حســین هدایتــی، اسپانســر 
ــل  ــی، وکی ــد ابراهیم ــپولیس و عبدالصم ــگاه پرس باش
ــده در  ــکیل پرون ــه تش ــه ب ــا توج ــر داد. ب ــی خب طارم
کمیتــه اخــالق و بررســی حواشــی آن و نظــر بــه 
جلوگیــری از اطالــه دادرســی و ادامــه ســیر رســیدگی، 
نفــرات فــوق بایــد جهــت ادای پــاره ای از توضیحــات 
روز ســه شــنبه 10 بهمــن مــاه در ایــن کمیتــه حضــور 

ــند. ــته باش داش

فوتبالبسکتبال
بسللکتبال  فدراسللیون 
ناملله ای بلله فدراسللیون 
بسللکتبال چیللن ارسللال 

کللرده اسللت.
در حالللی کلله در هفتلله هللای اخیللر زمزملله هللای 
بازگشللت صمللد نیکخللواه بهرامللی بلله تیللم 
ملللی شللنیده مللی شللود، بلله نظللر مللی رسللد 
فدراسللیون بسللکتبال بللا هماهنگللی کادرفنللی 
تصمیللم قطعللی را بللرای دعللوت ایللن بازیکللن 

گرفتلله اسللت.
فدراسللیون بسللکتبال ایللران طللی ناملله ای بلله 
فدراسللیون بسللکتبال چیللن خواسللتار حضللور 
حامللد حللدادی و صمللد نیکخللواه بهرامللی در 
تهللران بللرای دو بللازی بللا قزاقسللتان و عللراق 

شللده اسللت.
ایللن دو بازیکللن ایرانللی در باشللگاههای سللیچوان 
و جیانگسللو فعالیللت مللی کننللد و فدراسللیون 

هللم قصللد دارد از هللر 2 نفللر بللرای بللازی هللای 
پیللش رو اسللتفاده کنللد.

حللدادی کلله بللرای 2 بللازی قبلللی بلله تهللران 
آمللده بللود، بلله یللک بللاره تهللران را تللرک کللرد 
و دلیلللش را درخواسللت باشللگاه چینللی بللرای 
حضللور در تمرینللات دانسللت. در همیللن راسللتا 
ایللن بللار فدراسللیون بسللکتبال طبللق قوانیللن 
بیللن المللللی از باشللگاههای چینللی درخواسللت 
کللرده تللا 2 بازیکللن ملللی پللوش را در زمللان 
برگللزاری بللازی هللای ملللی در اختیللار تیللم ملللی 

قللرار دهنللد.
البتلله قللرار اسللت ایللن ناملله بلله صللورت جداگانلله 
بلله 2 باشللگاه چینللی هللم ارسللال شللود تللا آنهللا 

بلله صللورت مسللتقیم در جریللان قللرار بگیرنللد.
بللا ایللن وضعیللت بلله نظللر مللی رسللد حضللور 
صمللد نیکخللواه بهرامللی در لیسللت جدیللد تیللم 

ملللی قطعللی شللده اسللت.

اگرچلله اوسترشللوندس 
بایللد در مللاه فوریلله و 
در رقابللت هللای لیللگ 
مصللاف  بلله  اروپللا 
آرسللنال بللرود، امللا طبللق ادعللای اسللپورت 
اکسللپرس، باشللگاه سلللتاویگو بلله شللدت بلله 
دنبللال جللذب سللامان قللدوس، مهاجللم ایرانللی 

اسللت. اوسترشللوندس 
طبللق ادعللای ایللن نشللریه، سلللتاویگو قصللد دارد 
بللرای خریللد مهاجللم ایرانللی در همیللن فصللل 
زمسللتان اقللدام کنللد و پیشللنهاد آنهللا بلله صللورت 
قرضللی و بللا بنللد خریللد در تابسللتان آتللی اسللت.

البتلله بلله نظللر مللی رسللد رییللس باشللگاه 
اوسترشللوندس ایللن پیشللنهاد را رد کللرده و تاکید 
کللرده کلله عالقمنللد بلله حضور سللامان قللدوس در 
دیللدار مقابللل آرسللنال اسللت. پللس بایللد دیللد 
کلله آیللا سلللتاویگو در زمسللتان امسللال بللا 

پیشللنهاد بهتللری بللرای جللذب قللدوس تللالش 
خواهللد کللرد یللا خیللر.

پیشللنهاد سلللتاویگو، جللذب سللامان قللدوس 
بلله شللکل قرضللی بللا مبلللغ 200 هللزار یللورو در 
زمسللتان و بللا بنللد خریللد 6.1 میلیللون یورویللی 
در تابسللتان سللال بعللد اسللت. نهایللی شللدن 
انتقللال احتمالللی سللامان قللدوس بلله اللیللگا بلله 
عملکللرد ایللن بازیکللن طللی چنللد مللاه آینللده و 
حضللور در سلللتاویگو بلله صللورت قرضللی بسللتگی 

خواهللد داشللت.
سللامان قللدوس طللی سللالهای اخیللر عملکللرد 
فللوق العللاده ای در ترکیللب تیمللش داشللته و 
در 84 بللازی آخللر خللود موفللق بلله زدن 40 گل 
شللده اسللت. ایللن بازیکللن قابلیللت حضللور در 
پسللت هللای مختلللف هجومللی را داراسللت و بلله 
همیللن دلیللل سلللتاویگو بللرای جللذب او اقللدام 

کللرده اسللت.

درخواست فدراسیون بسکتبال 
از همتای چینی

پیشنهاد 6 میلیون یورویی 
برای سامان قدوس

پست اینستاگرامی علی کریمی و یادی از 
دوران جوانتری هایش، با انتشار عکسی از زمان 

حضور در تیم سایپا

طبق ادعای رسانه های فرانسوی نیمار از پیوستن
 به پاری سن ژرمن پشیمان است

باشــگاه بارسلونا اعالم کرد که فیلیپ کوتینیو 
با لباس شــماره 14 در ترکیب این تیم حاضر 

خواهد شــد. این شماره پیش از کوتینیو بر تن 
ســتاره هایی چون یوهان کرویف، آمونیکه بود

برنامه بازی های لیگ برتر
هفته بیست و دوم
پنجشنبه 12 بهمن 1396

نفت تهران - پیکان تهران
گسترش فوالد تبریز – مشکی پوشان مشهد

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

تراکتورسازی تبریز - گسترش فوالد تبریز
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

هفته بیست و چهارم
جمعه 4 اسفند 96

سپیدرود رشت - سایپا تهران
گسترش فوالد تبریز - پیکان تهران

مشکی پوشان مشهد - سپاهان
نفت تهران - صنعت نفت آبادان

شنبه 5 اسفند 96 
ذوب آهن اصفهان - پدیده خراسان

پرسپولیس - استقالل خوزستان
فوالد خوزستان - استقالل تهران

پارس جنوبی جم - تراکتورسازی تبریز

هفته بیست و پنجم
پنجشنبه 10 اسفند 96

استقالل تهران - پرسپولیس
پارس جنوبی جم - ذوب آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز - پیکان تهران
جمعه 10 اسفند 96

پدیده خراسان - سپیدرود رشت
فوالد مبارکه سپاهان - گسترش فوالد تبریز

سایپا تهران - فوالد خوزستان
صنعت نفت آبادان – مشکی پوشان مشهد

شنبه 12 اسفند 96
استقالل خوزستان- نفت تهران

برنامه بازی¬های لیگ یک
هفته بیست و یکم 

یکشنبه ۸ بهمن ۹6 
شهرداری ماهشهر-مس رفسنجان

فجر سپاسی شیراز -  نفت مسجد سلیمان
ایرانجوان بوشهر- ماشین سازی تبریز

آلومینیوم اراک- بادران تهران
خونه به خونه مازندران- نساجی  مازندران

گل گهر سیرجان- مس کرمان
راه آهن تهران-اکسین البرز

شهرداری تبریز- برق جدید شیراز
ملوان بندرانزلی-صبای قم

هفته بیست و دوم
شنبه1۴ بهمن ۹6 

ماشین سازی تبریز- راه آهن تهران
فجر سپاسی شیراز - خونه به خونه  مازندران

اکسین البرز- برق جدید  شیراز
مس کرمان -  ملوان بندرانزلی 

نساجی مازندران -  شهرداری ماهشهر
مس رفسنجان -  گل گهر سیرجان

صبای قم- ایرانجوان بوشهر
بادران تهران- شهرداری تبریز

نفت مسجد سلیمان -  آلومینیوم اراک

جدول

با اعالم فریبرز محمود زاده مسووالن برگزاری رقابت های لیگ دسته اول بازی گل 
گهر و مس کرمان در هفته بیست و یکم لیگ یک فردا در ورزشگاه خلیج فارس 

بندرعباس برگزار خواهد شد.
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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

دلملله بادمجللان یکللی از اصیللل تریللن غذاهللای 
آذری مللی باشللد و معمللوالً بللرای سللرو دلملله هللا 
از سللس ماسللت اسللتفاده مللی کننللد دلملله یللا 
دلمللا بلله زبللان آذری یعنللی چیللزی کلله پیچیللده 

میشود.
مواد الزم جهت تهیه دلمه بادمجان:

6 عدد بادمجان دلمه ای متوسط
نیم کیلو سبزی دلمه ای

یک فنجان آبگوشت
1 قاشق سوپخوری رب گوجه فرنگی

نیم کیلو گوشت چرخ کرده
یک فنجان برنج نیم پز

3 فنجان آب گوجه فرنگی
پیاز سرخ شده به مقدار الزم

آب لیمو یا آب نارنج به مقدار الزم
نمک و فلفل به مقدار الزم

روغن به مقدار الزم
ابتللدا گوشللت  بللرای تهیلله دلملله بادمجللان 
چرخکللرده را بللا ۳ قاشللق سللوپخوری روغللن، 
کمللی تفللت دهیللد تللا بلله روغللن بیفتللد. سللبزی 

دلملله ای کلله شللامل تللره، جعفللری، مللرزه، 
ترخللون، شللوید و پیازچلله اسللت را پللاک کللرده 
خللوب بشللویید و خللرد کنیللد و بلله گوشللت 
بیافزاییللد و کمللی هللم بزنیللد تللا بللا گوشللت کمللی 
سللرخ شللوند. پیللاز سللرخ شللده، رب گوجلله 
فرنگللی، برنللج نیللم پختلله، آب لیمللو، نمللک و 
فلفللل را اضافلله کنیللد و آنهللا را بللا گوشللت و 
سللبزی تفللت دهیللد و یللک فنجللان آب گوجلله 
فرنگللی را بلله آن اضافلله کنیللد تللا دو سلله جللوش 
بزنللد و آمللاده شللود.بادمجان هللا را شسللته و 
قسللمت کالهللک سللر آنهللا را بللا بللرس خللوب 
بشللویید. قسللمت کالهللک دار را بلله صللورت دایللره 
وار بللا چاقللو ببریللد. داخللل بادنجللان هللا را بللا 
قاشللق کوچللک خالللی کنیللد، طللوری کلله دیللواره و 
تلله آن بلله قطللر ۲ سللانتی متللر باقی بمانللد. داخل 
بادنجللان هللا کمللی آب نمللک بریزیللد و پللس از 
چنللد دقیقلله آنهللا را در آبکللش برگردانیللد. سللپس 
داخللل آنهللا را بللا مایللع گوشللتی دلملله بادمجللان 
کلله آمللاده کللرده ایللد پللر کللرده و در قابلملله 
مناسللبی ردیللف بچینیللد. سللر بادنجللان هللا را هم 

در قابلملله قللرار دهیللد تللا بپزنللد. دلملله هللای 
بادمجللان را بللا ۲ فنجللان آب گوجلله فرنگللی و یک 
فنجللان آبگوشللت، روی حللرارت مالیللم قللرار دهید 
تللا خللوب بپزنللد، ولللی للله نشللوند. و بلله انللدازه 
یللک دوم فنجللان سللس آن باقللی بمانللد. دلملله 
هللای بادمجللان را پللس از آمللاده شللدن در دیللس 
قللرار داده، کالهللک هللا را روی دلملله هللا قللرار 
دهیللد و آب باقللی مانللده را روی آنهللا  بریزیللد.

دلمه بادمجان را با سس ماست سرو کنید.

دلمه بادمجان

 میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه 
نیروهای خود را در یک کانال بریزد. 
اریسون سووت ماردن

افقی
1- انهدام - نام اولین دوره از دوران زمین 

شناسی 

۲- از ورزشهای زمستانی - آن که در کاری 

دخالت دارد  - رشته های گیاهی 

۳- خوشایند و لذت بخش - فرمان 

توقف - گذران و غیر دایمی 

۴- جانور پستاندار آبزی - ناپدری- گاو 

میش تبتی - جدا از هم

۵- نوگرایی - خیزاب های دریا - تپه 

کوچک 

6- حرف تردید - دستورات - حلیم

7- زینت و آرایش - چیستان - زیان 

دیدن

۸- دیروز - فرشته ای که در روز قیامت در 

کرنای می دمد- چاه کهنه

۹- فارغ التحصییل رشته فنی - داوری بر 

اساس فقه - کافیین حاصل از برگ چای 

1۰- معاینه و بررسی یا آزمایش کامل- 

فریاد هیاهو - مکان 

11- عالمت مفعولی - صاف و بدون پستی 

و بلندی - خواب خوش

1۲- از اعداد ترتیبی - خوردنی حیرت زده 

! - خوب و خوش - پاالن

 1۳- حجره - پروردگارا - سیمان قدیمی 

1۴- درختی پر شاخ و برگ - جامه و 

رخت - واقع در جای بلندتر 

1۵- حواس جمع بودن  و بیداری - 

دماسنج.

عمودی 
1- سلول بیگانه خوار - حشره چوب خوار 

۲- بدنام - کنجد آسیاب شده - واحد 

نظری صوت 

۳- عقدی که بر طبق آن شخصی به 

دیگری اختیار انجام کاری را از جانب خود 

میدهد- واحدی در طول - آهنگ نظامی

۴-کهنسال و مسن - موسیقی سیاهان - 

دکان کوچک - پرزور و نیرومند 

۵- لشکرگاه - نام ها - بوی ماندگی 6- 

از افعال ربطی - سقز جویدنی - کم شدن 

چگالی بافت استخوانی 

7- آبی که با پاره ها و ذره های یخ همرا 

باشد- شناساننده - ساکنان محل

۸- حرف دهن کجی - میله های فلزی 

برای استحکام در داخل مصالح ساختمانی 

قرار می دهند - چاشنی غذا

۹- فلزی نقرهای و غیر سمی - نزدیک 

شدن جرم آسمانی به افق -مغرب - گیاه 

شیرین

1۰- از ظروف آشپزی -  مدد و نصرت - 

کله و  راس 

11- ضمیر جمع - اجتماعی از صاحبان 

شرکت ها به منظور به دست آمدن یک 

انحصار یا مونوپل - فانتزی و تجملی 

1۲- قایق کوچک - خانم ها در موقع 

ترسیدن سر میدهند - خالی و پوچ - پدر 

عرب  

1۳- سران و بزرگان - مرکز مازندران - 

بزرگداشت 

1۴- سنگ قیمتی - آماده سازی و گرد 

آوری - قوه مجریه 

1۵- هیدرو کربن بلوری با بوی تند برای 

دفع حشرات - ناسازگار با قاعده یا قانون . 

جدول شماره ۱۰۹۴

سودوکو شماره ۱۰۹۴

پاسخ سودوکو شماره ۱۰۹۳

طالع بینی روزآیا می دانید

ــن: اگرچلله شللما آمللاده شللده اید کلله از کارهایللی  فروردی
کلله االن پیللش رو داریللد کنللاره گیللری کللرده و کار جدیللدی را 
شللروع کنیللد، امللا بایللد بدانیللد كلله فعللال بهتللر اسللت دسللت 

نگه دارید.
اردیبهشــت: امللروز نظللرات غیللر متعارفتللان در مللورد کار 
خودتللان را هللم شللگفت زده خواهللد کللرد!! چللرا کلله اصللال بللا 

شخصیت شما جور در نمی آیند!
خــرداد: شللما بلله طللور ذاتللی بللا عللوض کللردن مسللیر و 
روشللتان در وسللط راه راحللت کنللار می آییللد! حللاال کلله 

آگاهی تان نیز بیشتر شده است.
تیــر: وقتللی کلله در محللل کارتان افللراد دیگللر خودشللان را در 
اهللداف شللما سللهیم ندادنللد، وضللع مالللی شللما از آن چیزی 

که خودتان انتظار داشتید پیچیده تر می شود.
مــرداد: امللروز در هفتمیللن خانه تللان یعنللی خانلله “دیگران” 
کسللوف اتفللاق می افتللد و اگللر ر فاقللت هللای شللما همچنللان 
در کانللون بحرانللی قللرار دارد، شللما نمی توانیللد در مللورد 
حللوادث بیرونللی بلله راحتللی آنچلله درذهنتللان داریللد را بللر 

زبان آورید.
شــهریور: درسللت وقتللی کلله فکللر می کنیللد می توانیللد بلله 
منظللم بللودن برنامه هللای روزانلله تللان اطمینللان کنیللد، یللک 
نفللر پیللدا می شللود و هملله کاسلله کوزه هایتللان را بلله هللم 

می ریزد!!
مهــر: اگللر شللما بیللش از انللدازه تحللت فشللار قللرار بگیریللد، 
ناراحللت و آشللفته می شللوید. اینکلله دیگللران ازشللما چلله 

انتظاراتی دارند اهمیتی ندارد،
ــان: امللروز شللما انللرژی زیللادی صللرف می کنیللد تللا  آب
بتوانیللد در برابللر متصللل شللدن بلله گذشللته تللان مقاومللت 
کنیللد، گذشللته ای کلله سللعی داشللتید از تاثیللرات آن در 

زندگی تان دوری کنید.
آذر: شللما اگللر بللرادر و یللا خواهللر داشللته باشللید، ایللن 
روزهللا نقللش مهللم تللری در زندگللی تللان خواهیللد داشللت و 

اگر اصال برادر و یا خواهر نداشته باشید.
دی: در حالیکلله بلله خاطللر فعالیللت و سللازندگی زیللاد و و 
باالتللر از حللد متوسللط غللرور و اعتمللاد بلله نفسللتان بیشللتر 
شللده اسللت، امللا شللما بلله طللور ذاتللی نمی توانیللد بلله 

راحتی در مورد خودتان قضاوت کنید.
بهمــن: بلله خاطللر تغییراتللی کلله تازگللی در زندگللی تللان 
ایجللاد شللده، طللی ایللن چنللد هفتلله گذشللته انتظللارات شللما 

از روابط همکارانتان بیشتر شده است.
اســفند: اگللر ذهللن شللما را مثللل یللک دسللتگاه تلویزیللون 
در نظللر بگیریللم، کانال هللای آن انقللدر سللریع عللوض 

می شوند که اصال نمی فهمید چه اتفاقی افتاده است.

 آیللا می دانیللد گللرده گل هرگللز فاسللد 
نمی شود.

 آیللا می دانیللد بلندتریللن مللوی سللر 
دنیا 6 متر است.

 آیللا می دانیللد زرافلله تللازه متولللد 
شده ۲ متر قد دارد؟

در  مورچلله  کلله  می دانیللد  آیللا   
مایکروویو زنده می ماند ؟

 آیللا می دانیللد خللرس نللوزاد 6۰۰ بللار 
از مادر خود کوچکتر است.

 آیللا می دانیللد فورییلله 1۸6۵ تنهللا 
زمانی بود که ماه کامل نشد.

 آیللا می دانیللد طللول مللوج نللور 
مریی بین 7۰۰ – ۴۰۰ نانومتر است.

 آیللا می دانیللد بهتریللن شللکارچی در 
خشکی خرس قطبی است ؟

 آیللا می دانیللد نوعللی عنکبللوت مللی 
تواند ۳۰۰ برابر وزنش را بلند کند ؟

 آیللا میدانیللد: کوتاهتریللن جمللله 
کامل در زبان انگلیسی I am است.

 آیللا می دانیللد بلله طللور میانگیللن هر 
فرد 11۴۰ بار در سال تلفن می زند ؟

 آیللا می دانیللد گرانتریللن کفللش 
دنیللا 1میلیللارد و 7۰۰ میلیللون تومللان 

است.
 آیللا می دانیللد در بیللن انللواع خللرس، 

خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد.
 آیللا می دانیللد کلله هللر۵۰ ثانیلله 1 
نفللر در دنیللا بلله بیمللاری ایللدز مبتللال 

می شود.
 آیللا می دانیللد کلله اسللترس تللا ۵ 
برابللر سیسللتم ایمنللی بللدن را پاییللن 

می آورد.
می دانیللد شللانس شللبیه  آیللا   
 6۴ بلله   1 انگشللت  اثللر  دو  بللودن 

میلیارد است ؟
شللیارهاى کللف  می دانیللد  آیللا   
دسللت کمکی بللراى بهتللر گرفتن اشللیاء 

است ؟
بایللد  مسللواک  می دانیللد  آیللا   
حداقللل ۲ متللر بللا دستشللویی فاصللله 

داشته باشد.
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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
هر کیلو پرتقال تامسون در بازار چه قیمتی است؟

هر کیلو پرتقال تامسون شمال دستچین در میادین میوه و تره بار با قیمت ۲ 
هزار و 1۰۰ تومان به فروش می رسد.

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 8230
بیشترین قیمت: ......... 7900

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 6600
بیشترین قیمت: ......... 6700

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 38500
بیشترین قیمت: ...... 39000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 34000
بیشترین قیمت: ....... 36000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 24000
بیشترین قیمت: ........ 25100

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

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

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

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

فندق ........................... 36000    
پسته ........................... 42000  

آلو بخارا ....................... 19800  
بادام ............................. 39000

اقـالم مصرفـی

حافظله هلای فللش ایلن روزها بله یکلی از اجزای 
جدایلی ناپذیلر اطالعلات تبدیل شلده انلد و از این 
رو نقشلی مهلم در انتقلال اطالعلات برعهلده دارند.

حقیقلت ایلن اسلت کله سلرعت بلاالی ایلن کاالی 
کوچلک و کلم حجلم در ثبلت اطالعلات و همچنین 
تلا کلول  اسلت  شلده  باعلث  آن  آسلان  اسلتفاده 
دیسلک ها بسلیار پرطرفدار باشلند. بله همین دلیل 
اسلت کله اکثلر کاربلران کامپیوتلر حداقل یلک کول 
دیسلک یا حافظله فلش برای نگهلداری و یا انتقال 
اطالعلات در اختیلار دارنلد و از سلوی دیگلر روز بله 
روز شلاهد تنلوع در ملدل و نلوع ایلن کاالهلا در بازار 
هسلتیم. بله ایلن موضلوع رشلد تکنولوژیکلی ایلن 
کاالی کوچلک، املا بلا قابلیت را نیز بایلد اضافه کرد. 
 در هلر حال رشلد تنوع این کاالی پلر مخاطب، اگر 
چله موجلب بلاال رفتلن قلدرت انتخلاب خریلداران 
از  برخلی  سلردرگمی  موجبلات  املا  اسلت،  شلده 
خریلداران ایلن کاال را نیلز فراهلم آورده اسلت. بله 
همیلن منظلور در ایلن بخش ما ضمن اینکه اشلاره 
ای بله نلکات ملورد توجله هنلگام خریلد ایلن کاال 
داریلم، نکاتلی را کله بلرای نگهلداری بهتلر از ایلن 
وسلیله محبلوب باید مد نظلر قرار گیرد بله اختصار 
بیلان کلرده ایلم. هنلگام خریلد حافظله فللش یلا 
کلول دیسلک بایلد مجموعله ای از نلکات را مدنظر 
قلرار دهیلد کله در ایلن بخش ملا به اختصار اشلاره 

ای بله آنهلا داریم: 
چله  بله  مشلخص کنیلد  بایلد  اول  وهلله  در   .1  
میلزان فضلا بلرای نگهلداری اطالعلات نیلاز داریلد 
و بله عبارتلی حافظله فللش چنلد گیگابایتلی مورد 
اسلتفاده شماسلت؟ ایلن موضلوع روی قیمت کاال 
هلم تاثیلر دارد. در حلال حاضر حافظله های فلش 

در ظرفیلت هلای گوناگلون دو تلا 64 گیگابایلت و 
حتلی باالتلر در بلازار موجودنلد کله ملی توانیلد بلا 
توجله بله نیاز خلود از میلان ظرفیت هلای گوناگون 

یلک نمونله مناسلب را انتخلاب کنیلد. 
2. ملورد دیگلری کله هنلگام خریلد بایلد ملد نظلر 
قلرار گیلرد، سلرعت خوانلدن و نوشلتن اطالعلات 
روی فللش مملوری هاسلت. در حلال حاضلر اکثلر 
 usb فللش مملوری هلای موجلود در بلازار از رابلط
 3.0 usb 2.0 بهلره ملی برند که البته نسلخه هلای
نیلز در بلازار موجودنلد و سلرعت باالتلری دارنلد. 
پلس بنلا بله بودجله ای که در نظلر گرفتله اید، می 
توانیلد از میلان نمونه های گوناگون موجلود در بازار 

یلک کلول دیسلک مناسلب خریلداری کنید. 
بلرای وصلل کلردن فللش بله کیلس از پلورت های 
جللوی کیلس اسلتفاده نکنیلد. اوال این پلرت ها از 
چهار رشلته سلیم برای اتصلال به مادربرد اسلتفاده 
ملی کننلد و بیشلتر اوقات این سلیم ها به درسلتی 
وصلل نشلده انلد و همچنیلن از کیفیلت پایینلی 
برخوردارنلد و از نظلر ولتلاژ و کیفیلت ماننلد پلرت 
هلای پشلت کیلس نیسلتند و در بسلیاری از موارد 

باعلث سلوختن فللش می شلوند. 
بنلدی حافظله  ترکیلب  و  بله طراحلی  توجله   .3 
اسلت.  برخلوردار  زیلادی  اهمیلت  از  نیلز  فللش 

برخلی از حافظله هلای فللش در حلدی کوچلک 
هسلتند کله ملدام گلم می شلوند یلا اینکله گروهی 
دارای درپوشلی جداگانله هسلتند که ملدام گم می 
شلوند. سلعی کنیلد بلر حسلب کاربلری خلود یلک 
حافظله فلش مناسلب انتخلاب کنیلد. همچنین به 
وزن حافظله فللش نیلز توجله داشلته باشلید.  در 
ملورد طراحلی و رنلگ و... هلم باید بگوییلم که اگر 

عالقله منلد به خریلد نمونه هلای فانتزی هسلتید، 
نمونله هلای گوناگونلی در بلازار موجودنلد کله البتله 
بایلد سلعی شلود از میلان نمونله هلای بلی نلام و 
نشلان ایلن حافظه هلای فللش خریداری نشلوند. 
4. ملورد بعلدی کله ملی توانلد ملورد توجله قلرار 
بگیلرد شلرکت هلای سلازنده ایلن حافظله هلا و 
موضلوع  اسلت.  ایلران  در  آنهلا  وضعیلت گارانتلی 
ایلن اسلت کله بلا توجله بله رشلد قیملت هلا کمتر 
کسلی بله بحث گارانتلی دار بودن یا نبلودن کاالهای 
اینچنینلی اهمیلت می دهد. به همیلن دلیل درگیر 
مشلکالتی نظیلر خریلد حافظله هلای فللش قالبی 

بلا ظرفیلت هلای غیلر واقعلی و.... ملی شلوند. 
5. مهلم تریلن هلدف از خریلد حافظله فللش در 
اختیلار داشلتن فایلل هلای ضلروری اسلت، للذا 
پشلتیبانی از انلواع سیسلتم عامل ها بلرای کاربران 
از اهمیلت ویلژه ای برخلوردار اسلت، پلس حافظله 
فلشلی خریلداری کنیلد کله از فرملت هلای ملورد 

نیازتلان پشلتیبانی کنلد.

نکاتی برای افزایش طول عمر 
حافظه فلش 

1. بلرای وصلل کلردن فللش بله کیلس از پلورت 
ایلن  اوال  نکنیلد.  اسلتفاده  جللوی کیلس  هلای 
پلرت هلا از چهلار رشلته سلیم بلرای اتصلال بله 
مادربلرد اسلتفاده ملی کننلد و بیشلتر اوقلات این 

سلیم هلا به درسلتی وصل نشلده انلد و همچنین 
از کیفیلت پایینلی برخوردارنلد و از نظلر ولتلاژ و 
کیفیلت ماننلد پلرت هلای پشلت کیلس نیسلتند 
و در بسلیاری از ملوارد باعلث سلوختن فللش می 

  . ند شو
2. قبلل از اتصلال حافظله های فلش بله تلویزیون، 
را  دسلتگاه  و...  خانوادگلی  سلینمای  رسلیور، 
خاملوش کلرده و سلپس ایلن حافظله فللش را به 

دسلتگاه وصلل کنیلد.
3. از اتصلال دایملی فللش به سیسلتم خلودداری 

کنیلد و بعلد از اتملام کار آنلرا جلدا کنید.
 Safely to 4. در صلورت نمایلش پیغلام هنلگام
Remove کلردن مطمیلن شلوید کله هیلچ فایللی 
روی حافظله بلاز نیسلت و تمامی برنامله ها و فایل 
هایی که از روی فلش اجرا شلده اند بسلته اسلت. 
5. از وارد آوردن ضربله و فشلار بله فللش های خود 
خلودداری کنیلد. همچنین فلش خلود را در معرض 

گرما قلرار ندهید. 
 6. در صورتلی کله هنلگام کار بلا فللش، متوجه داغ 
شلدن بیلش از انلدازه آن می شلوید، پاور سیسلتم 

خلود را چلک کنید. 
 Write و فللش  ویروسلی شلدن  در صلورت   .7 
برنامله هلای  از  اسلتفاده  بلا  آن  Protect شلدن 

پاکسلازی کنیلد.  را  آن  ریلکاوری 

راهنمای خرید و نگهداری
 از فلش مموری

رییلس اتحادیله للوازم خانگلی گفلت: بلا توجله به افزایلش قیملت ارز و مواد اولیله، قیمت 
للوازم خانگلی 5 تلا 10 درصلد افزایلش داشلته اسلت. افزایلش قیملت در بلازار ارز نله تنهلا 
ایلن بلازار را دچلار تالطلم کلرده اسلت بلکله موجب ایجلاد تنش در سلایر بازارها نیز شلده و 
بازارهلای دیگلر نیلز تحلت تاثیلر این افزایلش قیمت قرار گرفتله و با افزایلش قیمت مواجه 
شلده اند.یکلی از بازارهایلی کله تحلت تاثیر ایلن تالطم قرار گرفتله، بازار لوازم خانگی اسلت 
کله بواسلطه واردات مسلتقیم کاالهلای خارجلی و همچنیلن وارداتی بودن برخلی از قطعات 
کاالهلای تولیلدی داخللی بیلش از سلایر بازارهلا ایلن تاثیلر نمایلان شلده اسلت. محملد 
طحانپلور اظهلار کلرد: بلا توجله بله افزایش قیملت ارز و ملواد اولیله، قیمت للوازم خانگی 5 

تلا 10 درصلد افزایش داشلته اسلت.

بررسللی رونللد نللرخ طللال در مللاه گذشللته نشللان می دهللد کلله 
طللالی داخلللی و طللالی جهانللی بللا رونللد افزایشللی روبللرو شللده اند 
به طوری کلله هللر گللرم طللالی 1۸ عیللار در ایللن بللازه زمانللی حللدود 

۵۰۰۰ تومللان افزایللش قیمللت پیللدا کللرده اسللت.
بللازار طللالی داخلللی در مللاه گذشللته وضعیللت بی سللابقه ای را 
تجربلله کللرد و در طللول مللاه بللا رونللد صعللودی قیمللت همللراه شللد، 
افزایللش قیمتللی کلله بللرای طللالی داخلللی در ایللن مللاه رقللم خللورد 

رکوردشللکنی بللرای طللال بلله حسللاب می آیللد.
10 صد5 
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لوازم خانگی ایرانی وخارجی گران شد افزایش نرخ طال در دی ماه

نبض بازار

660 عدد شلوار
محل کرمان

قیمت1۰.۰۰۰ تومان
نوعفروشی

تعلداد 660 علدد شللوار بصلورت یکجلا 
بلا قیملت عاللی هلر علدد 10،000تومان 

بفلروش میرسلد.
لطفلا خریدار واقعلی تماس بگیرد پیام 

جواب داده نمیشود.
تلک بفلروش نمیرسلد لطفلا تملاس 

نگیریلد!
09132999125

سفال کار وسنگ کار
محل:کرمان

قیمت:توافقی

نوع:فروشی
انجام انواع سلنگ وآجر در طرح ونمونه ه

ای جدید سلفال دوغابی ومالتی  انجام 
سلنگ آنتیک 

شانسی ورقه ای فروش کلی
محل کرمان

قیمت1۴.۳۰۰ تومان
نلوع فروشلی/ تولیلد و پخلش عملده 
500فروش)ارسلال  ای  ورقله  شانسلی 
 51 دارای  ایلران(/  نقلاط  تملام  بله 
جایلزه محتللف و اسلباب بلازی هلای 
بلا کیفیلت و جلذاب / قیملت فلروش 
کارتلن 17تایلی 14,300توملان کمتلر از 

یلک کارتلن 14500توملان
 شماره: 09301938696

132 متر نوساز کلید نخورده
محل:تهران شهران شمالی

نوع آگهی دهنده: مشاور امالک
ودیعه:۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد اتاق: سه
متراژ )متر مربع(1۳۲/ اجاره:مجانی

شماره تماس: فتاحی امالک صدر 09363043578

با 60 میلیون صاحب اپارتمان شوید
محل:کرمان

حومه شهر:هست 
نوع آگهی:فروشی

قیمللت:7۲.۰۰۰.۰۰۰ تومللان/ نللوع آگهللی دهنده:مشللاور 
امللالک/ تعللداد اتاق:یللک/ متللراژ :)متللر مربللع(۴۵

آپارتمانللی سلله سللال سللاخت ،طبقلله دوم،داری تمللام 
امکانللات ب جللز آسانسللور،واقع در آسللیاباد جنوبللی

کسب و کار امالک

برخـی از حافظـه هـای فلش در حـدی کوچک هسـتند که مدام گم می شـوند 
یـا اینکـه گروهـی دارای درپوشـی جداگانـه هسـتند که مـدام گم می شـوند. 
سـعی کنیـد بـر حسـب کاربـری خـود یـک حافظـه فلـش مناسـب انتخـاب کنید. 
همچنیـن بـه وزن حافظـه فلـش نیز توجه داشـته باشـید.  در مورد طراحـی و رنگ 
و... هـم بایـد بگوییـم کـه اگـر عالقـه منـد بـه خرید نمونـه هـای فانتزی هسـتید، 
نمونـه هـای گوناگونـی در بـازار موجودنـد کـه البتـه بایـد سـعی شـود از میـان 

نمونـه هـای بـی نـام و نشـان ایـن حافظه هـای فلـش خریداری نشـوند. 

 ایران خودرو
     44,000,000 .................................. EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید .........................................44,000,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 34,000,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 131,000,000   
32,400,000 ................................................ LX  سمند
41,400,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 28,000,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 38,200,000
39,850,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
36,800,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23,500,000     

29,300,000 ............................................... EX   ساینا
28,300,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................  97,000,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,700,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 54,800,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  57,200,000
125,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  106,000,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  67,500,000
هیوندای I20 جدید .............................  99,500,000
جک S5 دنده ای ................................ 90,000,000

مدیران خودرو
  77,900,000  ........................... S X33   ام وی ام
 X33 اتوماتیک ....................................  81,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  47,000,000 
77,500,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  134,000,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  59,500,000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  69,500,000

بازار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رمضانعلی سبحانی  فر نماینده مردم سبزوار از طرح  های جدید وزارت ارتباطات برای 
استفاده مردم از پیام  رسان  های داخلی خبر داد. رییس کمیته ارتباطات مجلس 
شورای اسالمی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به دنبال افزایش پهنای باند 
اینترنت برای استفاده از پیام رسان  های داخلی است.

سوژه
برجسللته  کارآفرینللان 
شللرکت های  و 
بللزرگ،  اسللتارت آپی 
و  لوکوموتیللو  مثللل 
پیشللران، قطللار اسللتارت آپی کشللور را بلله سللرمنزل 
مقصللود می رسللانند.فرقی نمی کنللد در چلله برهلله ای 
از زمللان یللا در کللدام جبهلله و مسللیر باشللیم؛ 
دانشللمند، فرمانللده و پیشللرو، همیشلله مللورد احتللرام 
و حمایللت بللوده و خواهللد بللود؛ و قطعللا تحللت 
حفاظت!البتلله دشللمن و بیگانلله هللم هملله توجهللش 
بلله همین هاسللت؛ فرمانللده را می زننللد تللا لشللکر 
شکسللت بخللورد. لوکوموتیللو را را از کار می اندازنللد تللا 
قطللار را متوقللف کننللد. دانشللمند را تللرور می کننللد یللا 
می رباینللد تللا اختیللار و برگ برنده را در دسللت بگیرند.
نگاهللی به اطللراف بیندازیللد؛ مخترعان، دانشللمندها و 

پژوهشللگران تغییللر چهللره داده انللد. دیگللر از فارابی ها، 
ابللن سللیناها و زکریللای رازی خبللری نیسللت. 
حتللی امثللال علللی جللوان و محمللود حسللابی ها را 
ایللران  از  خللارج  دنیللای  در  نمی بینید.آن طرف تللر 
هللم مدتللی اسللت در اخبللار و تازه هللای دنیللای »علللم 
و فنللاوری« کمتللر از پژوهشللگر و منجللم و فضانللورد 
جدیللد صحبللت می شللود! ایللن در حالللی اسللت کلله 
اسللتیو جابزهللا، بیللل گیتس هللا و ایللالن ماسللک  ها 
اسللپیس ایکس ها،  و  برجسللته شللده اند  و  الگللو 
گوگل هللا، آمازون هللا و علی باباهللا در مرکللز توجه هللا 
قللرار دارند.دوبللاره بلله ایللران برگردیللم؛ اخبللار و مباحث 
حللوزه دانللش و فنللاوری انللگار بلله سللمت و سللوی 
دیگللری جریللان دارد؛ بحللث علللم و فنللاوری بومللی 
کلله می شللود، صحبللت از کسللب وکار دانش بنیللان 
و فنللاوری محللور اسللت؛ نللگاه بلله دیجی کاالهللا، 

کافه بازارهللا و امثالهللم اسللت.این فقللط دولللت یللا 
نهادهللای دولتللی نیسللتند کلله بلله ایللن سللمت تمایل 
پیللدا کرده انللد؛ قبللول کنیللم کلله دیگللر کسللی بللرای 
کشللف، اختللراع و پژوهللش تنهللا در کتابخانه هللا و 
آزمایشللگاه ها نمی مانللد.از طرفللی حتمللا قبللول داریللد 
زندگللی بهتللر بللرای مللردم در هللر زمانللی، مهم تریللن 
»دغدغلله« اسللت و از قدیللم هللم دانشللمندان روی 
همیللن دغدغلله تمرکللز می کردنللد تللا بللا اختراعللات و 
اکتشافاتشللان، »نیازهللا« را برطللرف و بللرآورده کننللد.
بللرای همیللن همیشلله دانشللمندان، مخترعللان و 
پژوهشللگران محتللرم بودنللد و هسللتند. بللرای همین 
و می شللود. حمایللت  آنهللا حمایللت می شللد  از 
و حفاظللت از آنهاسللت کلله پیللروزی و پیشللرفت 
مللی آورد و بهبللود کیفیللت زندگی!امللا اکنللون دیگللر 
بللرای دانشللمند شللدن یللا بهتللر کللردن زندگللی، 
نیللازی بلله کشللف انللرژی اتمللی در زیللر زمیللن 
خانلله نیسللت؛ و بایللد بگوییللم بخللش مهمللی از 
دانشللمندان و فرماندهللان امللروزی، کارآفرینانللی 
مثللل بللرادران دوقلللوی محمللدی و حسللام آرمندهللی  
مشللهوری  یللا کمتللر  جوان هللای گمنللام  یللا  و 

هسللتند کلله بللا همللان الگللو و بللا نللگاه بلله دسللت 
همیللن فرماندهللان و حرکللت در همللان مسللیر، در 
زیرزمین هللای خانه شللان بلله جللای کشللف انللرژی 
هسللته ای! هللر روز ایده هللای جدیدشللان را تبدیللل 
بلله کسللب وکار می کننللد و اسللتارت آپ خودشللان را 
راه می اندازنللد تللا ایللن قطللار و هملله واگن هایللش 
بیشللتر و سللریع تر حرکللت کند.آنهللا باهللم کیفیللت 
زندگللی مللردم را بلله شللدت تحللت تاثیللر قللرار 
داده انللد. البتلله نلله تنهللا در ایللران؛ در هملله جللای 
دنیللا داسللتان تغییللر کللرده اسللت. بلله همیللن 
دلیللل هللم هسللت کلله توجلله بلله اقتصللاد دیجیتللال، 
دانش بنیللان و فناوری محللور و تمرکللز بللر رشللد 
کسللب وکارهای نللوآور اکنللون بلله یکللی از مهم تریللن 
ابزارهللای توسللعه کشللورهای توسللعه یافته و در حللال 
توسللعه تبدیل شللده اسللت.هیچ جای دنیللا، فرمانده، 
دانشللمند، پژوهشللگر و کارآفریللن را خودی هللا نللزده 
و نمی زننللد. آنهللا همیشلله بایللد تحللت حمایللت و 
حتللی حفاظللت ویللژه باشللند. چلله از طللرف دولللت و 
حاکمیللت و چلله از طللرف مردم!نوشللته شللده توسللط 

عبللاس خارابللاف در وبسللایت نوپانللا

دانشمند، فرمانده و پیشرو 
چرا باید از دیجی کاالها و کافه بازارها حمایت کنیم؟

افرادی که به تازگی گواهینامه رانندگی می گیرند 
برچسب »راننده جدید« زیر باید پشت شیشه عقب 

و جلو خودرویشان بچسبانند.

مراسم داوری دهمین جشنواره وب وموبایل ایران 
روز پنجشنبه و جمعه برگزار شد.

@milaad

مدرسه ای در منطقه دشتیاری چابهار قرار است 
توسط ایران من ساخته شود؛ در جستجوی 

شرکت پیمانکاری حرفه ای جهت اجرا پروژه هستیم 
که نگاه انتفاعی صرف نداشته باشد

@iraneman_org

بلله گللزارش ایرنللا، رسللول سللراییان بللا تاکیللد بر 
لللزوم توجلله بلله اشللتغال در مناطللق محللروم و 
روسللتایی گفللت: در راسللتای اجللرای قانللون 
و  روسللتایی، کارآفرینللان  اشللتغال  توسللعه 
صاحبللان ایللده در حللوزه اسللتفاده از ارتباطللات 
و فنللاوری اطالعللات در چهللار بخللش کشللاورزی، 
فللروش  و  دسللتی  صنایللع  گردشللگری، 
محصللوالت روسللتایی، متقاضیللان می تواننللد بللا 
مراجعلله بلله سللایت kara.mcls.gov.ir نسللبت 

بلله ثبللت طللرح خللود اقللدام کننللد.
ارتباطللات و فنللاوری  اعللالم وزارت  بللر  بنللا 
اطالعللات، وی از شللرکت های اسللتارتاپی دعوت 
کللرد تللا طرح هللای پیشللنهادی خللود را در زمینه 
ایجللاد اشللتغال در مناطللق روسللتایی و محللروم 
از طریللق پرتللال مرکللز توانمند سللازی و تسللهیل 
گللری کسللب و کارهللای نللو پللا بلله نشللانی 
اینترنتللی www.ictstartups.ir ارسللال کننللد.

رییللس سللازمان فنللاوری اطالعللات اداملله 
داد: ایللن طللرح هللا در دسللتگاه های اجرایللی 
مربوطلله مللورد بررسللی قللرار گرفتلله و پللس از 
تاییللد کارگللروه فنللی جهللت دریافللت تسللهیالت 
بللرای راه انللدازی طللرح، بلله بانللک عامللل 
معرفللی مللی شللوند.به گللزارش ایرنللا، رییللس 
سللازمان فنللاوری اطالعللات ایللران پیشللتر گفت: 
سیاسللت وزارت ارتباطللات و فنللاوری اطالعللات 
حمایللت از هملله کسللب  و کارهایللی اسللت کلله 
در چارچللوب ضوابللط و مبتنللی بللر قواعللد بللازار 
خدمت رسللانی می کنند.طللی سلله مللاه نخسللت 
فعالیللت وزارت ارتباطللات و فنللاوری اطالعللات، 
بللا پایللش بیللش از 64 هللزار روسللتا، سللامانه 
ای فراهللم شللده اسللت کلله وضعیللت سلله 
سللرویس ارتباطللی ثابللت، همللراه و اینترنللت به 
همللراه وضعیت پوشللش جللاده ای، صداوسللیما 
و مراکللز و خانلله هللای بهداشللت ایللن روسللتاها 

بللا جزییللات مشللخص شللده اسللت.

وب نوشت

دنیای
مجازی 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

رمضانعلللی سللبحانی فللر بللا تاکیللد 
براینکلله کمیتلله ارتباطللات مجلللس بلله 
وضعیللت  پیگیللر  مرتللب،  صللورت 
و  خدمللات  و  بومللی  پیام رسللانهای 
سللرویس هایللی کلله ایللن شللبکه هللای 
اجتماعللی بایللد ارائلله دهنللد، اسللت، اظهار 
داشللت: تمامللی تللالش دولللت، مجلللس 
و اپراتورهللا در ایللن اسللت کلله ایللن 
سللرویس دهنللدگان بومللی در کشللور 

تقویت شوند.
بلله گللزارش مهللر، وی بللا بیللان اینکلله 
نبایللد توقللع داشللت کلله در شللروع کار این 

حللد  در  پیام رسللان  هللای  شللبکه 
پیام رسللانهای خارجللی سللرویس دهللی 
داشللته باشللند، اضافلله کللرد: ظرفیللت این 
شللبکه هللا هنللوز بلله حللد الزم نرسللیده و 
مللا بلله ایللن امللر واقللف هسللتیم کلله این 
شللبکه هللای بومللی جوابگللوی ۵ میلیللون 

کاربر نیستند و نیاز به توسعه دارند.
رئیللس کمیتلله فنللاوری اطالعللات و 
ارتباطللات مجلللس شللورای اسللالمی بللا 
اشللاره بلله تسللهیالتی کلله دولللت بللرای 
حمایللت از ایللن کسللب وکارهللا درنظللر 
گرفتلله و نیللز لللزوم همللکاری اپراتورها در 

تقویللت ایللن شللبکه هللا، تاکیللد کللرد: 
برمبنللای بررسللی هللای صللورت گرفتلله و 
گزارشللی کلله وزارت ارتباطللات درمللورد 
وضعیللت شللبکه هللای پیام رسللان بومللی 
ارائلله داده اسللت، حمایللت مالللی از ایللن 
کسللب و کارهللا از محللل وام وجللوه اداره 

شده وزارت ارتباطات صورت می گیرد.
وزارت  از  زمینلله  ایللن  در  گفللت:  وی 
ارتباطللات گزارشللی خواسللتیم و ایللن 
وزارتخانلله گللزارش خللود مبنللی بللر نحللوه 
حمایللت از شللبکه های پیام رسللان بومللی 
و زمینلله سللازی بللرای ایجللاد فضللای 

رقابتی را ارائه داده است.
سللبحانی فللر بللا اشللاره بلله نمونه هللای 
موفللق کسللب وکارهللای نوپللا در کشللور که 
چندیللن میلیللون دالر سللرمایه گللذاری 
افللزود:  انللد،  جللذب کللرده  خارجللی 
پیام رسللانهای بومللی نیللز بلله دلیللل 
داشللتن دانللش فنللی مللی تواننللد بلله این 
شللرایط برسللند امللا نیازمنللد جللذب 
سللرمایه هسللتند و بایللد مدیریللت و 
برناملله ریللزی داشللته باشللند کلله در 
نهایللت شللاهد افزایللش ظرفیللت آنهللا و 

جذب کاربر باشیم.
وی بللا تاکیللد براینکلله بخللش فنللاوری 
اطالعللات و ارتباطللات در کشللور رو بلله 
رشللد و توسللعه اسللت، خاطرنشللان کللرد: 
اشللتغال در ایللن بخللش بلله سللرعت در 
حللال پیللش روی اسللت و شللبکه هللای 
اجتماعللی نیللز مللی تواننللد بللا افزایللش 

ظرفیت ها، در این زمینه موثر باشند.
رئیللس کمیتلله ارتباطللات مجلللس درباره 
ناملله 17۰ نماینللده مجلللس درخصللوص 
حمایللت از پیام رسللانهای بومللی و لللزوم 
سللاماندهی اسللتفاده از فیلترشللکن هللا، 
گفللت: از ایللن ناملله اطالعللی نللدارم و 
موضللوع آن را در خبرهللا دیللده ام. امللا بلله 
هللر ترتیللب اسللتفاده از نللرم افزارهللای 
فیلترشللکن در کشللور نیازمند سللاماندهی 

است.
وی بللا بیللان اینکلله مسللدود کللردن 
مقطعللی برخللی شللبکه هللای اجتماعللی 
ماننللد تلگللرام، سللبب روی آوردن کاربللران 
بلله سللمت فیلترشللکن هللا شللد، افللزود: 
ایللن موضللوع سللبب شللد کلله محتللوای 
غیراخالقللی و غیرمجللاز در دسللترس 
عمللوم قللرار گیللرد و ایللن اصللال درسللت 
نیسللت. مللا معتقدیللم کلله بللا فیلترکردن 

تلگللرام، مشللکل حللل نمللی شللود و بایللد 
کار اساسللی بللرای اسللتفاده از شللبکه 

های اجتماعی و پیام رسانها انجام داد.
سللبحانی فللر بللر لللزوم سللاماندهی ایللن 
فضللا و اسللتفاده کاربللران از شللبکه هللای 
اجتماعللی خارجللی تاکیللد و خاطرنشللان 
کللرد: برخللی کانالهللا در ایللن شللبکه هللای 
اجتماعللی اقللدام بلله تشللویش اذهللان 
عمومللی، انتشللار مطالللب بللی پایلله و 
اسللاس و بللدون اسللتناد بلله منابللع موثق، 
مللی کننللد کلله بایللد از سللوی پلیللس فتللا 

پیگیری شود.
مجلللس  صنایللع  کمیسللیون  عضللو 
تصریللح کللرد: اسللتفاده از ظرفیتهللای 
شللبکه هللای اجتماعللی و پیام رسللانها 
و  سللاماندهی  فرهنگسللازی،  نیازمنللد 

نهادینه سازی از سوی دولت است.

پیام رسان های داخلی جوابگوی 
5 میلیون کاربر هم نیستند!

ایلن اپلیکیشلن مجموعله بسلیار متنوعلی 
از هتل هلا و قیمت هلای آن هلا، اطالعلات 
شلهرها، جاذبه های گردشلگری و همچنین 
موقیلت جغرافیایلی تملام آن هلا را گرد هم 
مشلاهده  املکان  شلما  همچنیلن  آورده. 
نظلرات کاربلران، مقایسله هتل هلا و رزرو 
اپلیکیشلن  ایلن  بلا  تنهلا  را  اتلاق  آنالیلن 

خواهیلد داشلت.

بله وسلیله اپلیکیشلن »جهانگلرد« شلما 
تملام عبلارات و جمالت مهم بله زبان های 
گوناگلون بلرای موقعیت هلای مختلف که 
ممکلن اسلت بلا آن هلا در سلفر مواجله 
شلوید را در یلک ملکان جملع آوری کرده. 
بله طلور مثلال جمالت مناسلب تاکسلی، 

رسلتوران، احلوال پرسلی و غیلره

چارترز اپلیکیشلنی اسلت که مستقیما با 
آژانس هلای مسلافرتی بسلیاری قلرارداد 
دارد. طبق اعالم سلازنده در هر جسلتجو 
بیلش از 6۰۰۰ پلرواز رصلد می شلود و هر 
بلار ارزان تریلن بلیلت موجلود و آژانلس 

فروشلنده را بله شلما نشلان می دهد.

اپلیکیشن اندروید
لذت سفر

اپلیکیشن اندروید
جهانگرد

اپلیکیشن اندروید
چارترز

وزیر ارتباطات در شناسه اینستاگرامش از درگذشت 
مهندس مهدی محتشمی، یکی از مدیران ارشد وزارت 

ارتباطات خبر داد. 
@azarijahromi

رابعه اسکویی، بازیگر که به شبکه جم رفته بود با 
انتشار تصویر زیر از بازگشتش به کشور خبر داد. او 

نوشته: دلم زیارت خواست…
@rabeh_oskouie

هفته گذشته الناز شاکردوست سر صحنه فیلمبرداری 
دچار حادثه شد اما با انتشار تصویر زیر از بهبود 

حالش خبر داد. 
@elnazshakerdoost

پرویز بختیاری، عکاس محیط زیست با انتشار تصویر 
زیر از انتشار کتاب »جغدهای ایران« خبر داده.

 
@parviz53

میالد اسالمی زاد می گوید:
نلله صرفللا در حللوزه آیتللی، کلله در هیللچ صنعتللی »بیللکاری« وجللود نللداره. چیللزی 
کلله هسللت، انبللوه آدمهللای بللدون مهارتلله کلله حتللی میللل بلله قللدری تللالش هللم ندارنللد. 
مللن در صحبللت هیللچ مقامللی نشللنیدم کلله بللرای ایللن »فاجعلله« برناملله ای داشللته باشلله. 

هملله اهللداف حللول احللداث کارخانلله و بزرگتللر کللردن قشللر کارگللره

نکیسا می گوید:
شللبکه هللای مجللازی بللرای جامعلله مللا دیللده شللدن را بلله ارمغللان آورد. نعمتللی 
کلله اغلللب بلله جللای افزایللش آگاهللی صللرف دعللوا، عقللده گشللایی، خودنمایللی و فحاشللی 
میشلله. روزی نیسللت کلله بلله جللان همدیگلله نیفتیللم. خداونللدگار جللاج شللدیم بلله سللالمتی

صروش می گوید:
یللک سللاعتی تللوی خیابللان عفیللف آبللاد شللیراز قللدم میزدیللم و بللرای اولیللن 
بللار جللوون هایللی میدیللدم کلله میخواسللتن بللا فللروش هنرشللون کسللب درآمللد کنللن: 
پسللرهایی کلله گیتللار یللا ویولللون میللزدن، دخترکللی کلله تابلوهللای نقاشللیاش رو گذاشللته 
بللود بللرای فللروش و مللردی کلله بللا ظاهللر آراسللته میگفللت نویسللنده هسللتم و کتابللش 

رو عرضلله میکللرد
فرید می گوید:

از یلله خانللم بلللوچ مللوز خریدیللم، گفللت کیلویللی ۴ تومنلله چللون شللما مسللافرین 
سلله و نیللم

مرضیه می گوید:
ماهللی یلله بللار نظرسللنجی میللذارن کلله اگلله االن انتخابللات برگللزار میشللد شللرکت 
میکللردی؟ سللپس از نتیجلله ی ۸۰ درصللد رای منفللی بلله و هیجانللزده شللروع بلله تحلیللل 
شللرایط سیاسللی و آینللده ایللران میکنللن. در همیللن رویللا بمللون عزیللز . تللا دوهفتلله مونللده 

بلله هللر انتخابللات میتونللی در ایللن رویللا بمونللی

یسرا بخاخ می گوید:
یکی از مداخله های بشردوستانه غرب حمله به عراق بود

سللال ۲۰۰۳ وقتللی آمریللکا بمبهللای چندتنللی روی سللر مللردم بصللره میریخللت خونلله هللای 
مللا تللو خرمشللهر میلرزیللد پانللزده سللاله مللردم عللراق غللرق در حقللوق بشللر هسللتن انصافللا

سینا قنبرپور می گوید:
شللايد هيللچ ربللط مسللتقيمی نداشللته باشلله امللا اینکلله داریللم ناللله میکنیللم 
#هنوزهوانداریللم و از درد خوزسللتان مینویسللیم ناشللی از نداشللتن نهللاد و نهادسللازی در 
ایرانلله. سللال ۸6 کلله هورالعظیللم رو بللرای اسللتخراج نفللت خشللک کللردن چللرا هیللچ کللس 

چیللزی ننوشللت؟ مللا بللرای نجللات نیللاز بلله تشللکل و نهللاد داریللم

قابلیت افزودن استیکرهای متحرک به استوری های اینستاگرام هم اکنون فراهم شده 
است و کاربر برای دسترسی به قابلیت افزودن استیکرهای متحرک به استوری، باید 

روی گزینه gif در بخش استوری کلیک کند. 

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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»دختر بودم، 
پسر شدم«

 
نوشته فرهاد  نقدعلی و 

کارگردانی گلرخ میالنی تا 
11 اسفند در سالن گوشه 

فرهنگسرای نیاوران به 
روی صحنه می رود.

عکس احیاء 
همزمان با نمایشگاه 

بین المللی گردشگری آغاز به کار می کند. 
مهلت ارسال آثار تا 29 فروردین 97 می باشد.

روزنامه پیام ما در این 
شماره بحران های کرمان در 

زمان آتش سوزی این شهر را 
بررسی کرده است

دبیر اجرایی

 جشنواره شعر
 آیات از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره در دهه 

سوم بهمن ماه خبر داد.

گروه کر نیاوران

با حمایت بنیاد 
آفرینش های هنری 

نیاوران و با هدف ایجاد 
زمینه برای فعالیت 

خوانندگان و عالقمندان به 
آواز کالسیک آغاز به کار 

می کند.

این دنیایی که ما توشیم به 
درد کار نمی خوره. قبل از 

من و تو همه چیزش اختراع 
شده

دنیای قصه ی تو، یه جور 
دنیاییه که خودت باید 

خلقش کنی

فیلم: کاغذ بی خط

تیاترموسیقی

جشنواره

جشنوارهسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

گراس روتس دمکراسی
 در ایران باستان

بیسلللت و ششلللم ژانویللله سلللال 560 میلللالدی )چهلللار 

روز مانلللده بللله جشلللن سلللده( خسروانوشلللیروان 

ل شلللاه ساسلللانی ایلللران در دیلللدار بلللا موبلللدان و 

بلللزرگان ایلللران در تلللاالر تیسلللفون )ایلللوان مدایلللن کللله 

سلللاختمان آن تلللا بللله املللروز باقلللی مانلللده اسلللت( 

بلللرای اطلللالع از چگونگلللی برپایلللی مراسلللم جشلللن 

سلللده آن سلللال كللله پنجلللاه روز پیلللش از نلللوروز 

برگلللزار ملللی شلللود بللله آنلللان گفلللت كللله تصمیلللم 

گرفتللله اسلللت كللله بلللرای هلللر روسلللتای ایلللران 

یلللك »دهلللگان ل دهقلللان« انتخلللاب شلللود و تنظیلللم 

املللور روسلللتا، جملللع آوری مالیلللات، معرفلللی سلللرباز 

هنلللگام ضلللرورت، پلللرورش اسلللب بلللرای فلللروش بللله 

ارتلللش و داوری بلللرای حلللل اختلللالف َبرزگلللر و َاربلللاب 

زمیلللن بللله او واگلللذار شلللود و چنیلللن فلللردی بایلللد 

هلللم َبرزگلللر باشلللد و هلللم صاحلللب زمینلللی كللله در آن 

كشلللت ملللی كنلللد )ُخلللرده ماللللك( تلللا بلللا مشلللكالت 

هلللر دوطلللرف آشلللنا باشلللد. بللله علللالوه او بایلللد الیلللق، 

ُمنِصلللف، امیلللن و راسلللتگو و ملللورد اعتملللاد بیشلللتر 

سلللاكنان روسلللتا باشلللد و اگلللر روسلللتا كوچلللك 

اسلللت؛ چنلللد روسلللتای مجلللاور هلللم یلللك دهلللگان 

]کَدُخلللدا[ داشلللته باشلللند. ایلللن دهلللگان یلللك تكلیلللف 

عموملللی هلللم دارد و آن گلللزارش وضعیلللت محصلللوالت 

روسلللتا، نارضایلللی هلللای محللللی و سلللتمگری و 

اجحلللاف مقامهلللای دولتلللی و اربابلللان بللله نماینلللدگان 

شلللخص اوسلللت كللله در هلللر گوشللله و كنلللار كشلللور 

در دسلللترس خواهنلللد بلللود. وظیفللله میهنلللی ایلللن 

دهگانلللان ایلللن اسلللت كللله بلللدون چشمداشلللت 

بكوشلللند كللله تولیلللدات روسلللتا سلللال بللله سلللال 

افزایلللش یابلللد و همچنیلللن بتواننلللد هنلللگام بلللروز 

خطلللر بلللا بسلللیج ملللردان روسلللتا، در کار مددرسلللانی و 

دفلللاع مشلللارکت كننلللد.

اتاق جیکب
وولف ویرجینیا  نویسنده: 

ترجمه: سهیل سمی

انتشارات: چترنگ
اتللاق جیکللب کلله یکللى از بزرگتریللن آثللارِ ادبیللات مللدرن 
بلله شللمار مللى رود، سللومین رمللان ویرجینیللا وولللف، 
در  داسللتان  اسللت.  بریتانیایللى  شللهیرِ  نویسللنده  ى 
خانللواده ى فلنللدرز و حللول شللخصیت “جیکللب” اتفللاق 

مللى افتللد.
آنچلله در ایللن اثللر حایللز اهمیللت اسللت نللوع و سللبک 
نللگارش وولللف اسللت کلله سللبب شللده او را یکللى از 
نخسللتین پیشللگامان “نهضللت جریللان سللیال ذهللن” 

بداننللد.
از دیگللر ویژگللى هللاى ایللن سللبک خیللال انگیللز بللودن 
و شللاعرانگى خاصللى اسللت کلله نشللات گرفتلله از حللذف 
واقعیللات عینللى و پرداختللن بلله ذهنیللات، خاطللرات، 

عواطللف و احساسللات در زیللر الیلله ى واژگان اسللت.
قسمت هایی از متن کتاب اتاق جیکب:

درخللت افتللاده بللود، بللا اینکلله شللب آرام و بللى بللاد و 
طوفانللى بللود، و فانللوس روى زمیللن بللود و بللرگ هللاى 
هنللوز سللبز و بللرگ هللاى پژمللرده ى درخللت راس را روشللن 
کللرده بللود. جللاى خشللکى بللود. یللک وزغ هللم آنجللا بللود. و 
شللب پللره اى کلله بللال هللاى عقبللى سللرخ داشللت، گللرد نللور 
چرخللى زد و برقللى زد و رفللت؛ و بللا اینکلله جیکللب منتظرش 
مانللد، دیگللر برنگشللت. سللاعت از دوازده گذشللته بللود کلله 
جیکللب از چمنللزار گذشللت و مللادرش را بللى تللاب و بللى 

قللرار، نشسللته در اتللاق روشللن دیللد.
فایللده ى تللالش بللراى خوانللدن شکسللپیر چیسللت، 
بلله خصللوص در یکللى از آن کتللاب هللاى کوچللک بللا 
کاغذهاىپوسللت پیللازى کلله صفحاتشللان چللروک مللى 
شللوند یللا بللا آب شللور دریللا بلله هللم مللى چسللبند؟ بللا 
اینکلله نمایشللنامه هللاى شکسللپیر بارهللا مللورد تحسللین و 
سللتایش قللرار گرفتلله و حتللى نقللل شللده و در جایگاهللى 
برتللر از آثللار یونانللى هللا قللرار داده شللده بللود، از زمانللى 
کلله آغللاز کللرده بودنللد، جیکللب نتوانسللته بللود حتللى یکللى 
از آثللار او را بلله طللور کامللل بخوانللد. بللا ایللن حللال، چلله 

فرصتللى دسللت داده بللود!
بللى تردیللد بللى مالحظلله تریللن راننللده هللاى دنیللا، راننللده 

هللاى وانللت استیشللن هللاى دفتللر پسللت انللد.

رسانه در آینه تصویر
شماره سوم هفته نامه میالن منتشر شد.

میالن در این شماره با ساعد سهیلی، بازیگر 
جوان مشهدی درباره جشنواره فیلم فجر و 

مشهد گفت وگو کرده است.

رخسار تو شمع کایناتست
وز قند تو شور در نباتست
ریحان خط سیاه شیرین
پیرامن شکرت نباتست

خضرست مگر که سرنوشتش
برگوشٔه چشمٔه حیاتست

برعرصه حسن شاه گردون
پیش دو رخ تو شاه ماتست

یک قطره ز اشک ما محیطست
یک چشمه ز چشم ما فراتست

عنوان سواد خط سبزت
برنامٔه نامٔه نجاتست

وجهی ز برات دلربایی
یا نسخه یی از شب براتست

آخر به زکوة حسن ما را
دریاب که موسم زکوتست
خواجو ز تو کی ثبات جوید
ز آنروی که عمر بی ثباتست

خواجوی کرمانی 

اگر باران نیستی، محبوب 
من!

درخت باش،سرشار از 
باروری... درخت باش!

و اگر درخت نیستی، 
محبوب من!
سنگ باش،

سرشار از رطوبت... 
سنگ باش!

و اگر سنگ نیستی، 
محبوب من!

ماه باش،در رؤیای 
عروست.... ماه باش! 

]چنین می گفت زنی در 
تشییع جنازه فرزندش[. 

محمود درویش 

عکس نوشت

عکس :
 مینا حسنی


