
ــه جلســات  دادســتان کل کشــور گفــت ک
دادگاه مفســدان اقتصــادی بــه صــورت 
علنــی و بــا حضــور خبرنــگاران برگــزار 
و از تلویزیــون هــم پخــش می شــود.
ــان  ــری در پای ــنا، منتظ ــزارش ایس ــه گ ب
ــس  ــی مجل کمیســیون سیاســی اجتماع
خبــرگان رهبــری در قــم گفــت کــه دادگاه 
مفســدان اقتصــادی عــاوه بــر علنــی 
بــودن پــس از فیلمبــرداری از شــبکه های 
ــد  ــش خواه ــیما پخ ــدا و س ــف ص مختل
پرونده هــای  تشــکیل  از  وی  شــد. 
و  درشــت ها  دانــه  بــرای  متعــددی 
عامــان فســاد اقتصــادی در موضــوع ارز، 
ــزود:  ــر داد و اف ســکه، طــا و خــودرو خب
ــن پرونده هــا  ــه گســتردگی ای ــا توجــه ب ب
رســیدگی بــه ایــن جرائــم زمــان بــر 
ــا نیســت  ــن معن ــه ای ــا ب ــود ام ــد ب خواه
ــاه بیاییــم.  ــی خــود کوت کــه از حــق قانون
وی بــا اشــاره بــه این کــه »شــعبه های 
ویــژه و قضــات مجــرب و کاردان در ســطح 
ــای  ــه پرونده ه ــیدگی ب ــرای رس ــور ب کش
فاســدان اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده 
ــه  ــه ک ــه همانگون ــرد ک ــد ک ــت« تاکی اس
مقــام معظــم رهبــری در پاســخ بــه نامــه 
ریاســت قــوه قضاییــه بــر ســرعت و اتقــان 
تاکیــد داشــتند، دســتگاه قضایــی بــا 
رعایــت ایــن دو اصــل بــه ایــن پرونده هــا 
ــه  ــت: »ب ــرد. وی گف ــد ک ــیدگی خواه رس
ملــت ایــران اطمینــان می دهیــم کــه قــوه 

ــری صــادر  ــه رهب ــا اجــازه ای ک ــه ب قضایی
ــه  ــنگین تری علی ــه س ــا هجم ــد ب فرمودن
اخــال گــران اقتصــادی وارد صحنــه شــده 
ــی  ــه کن ــا ریش ــارزه را ت ــن مب ــت و ای اس
ــتان کل  ــد داد. دادس ــه خواه ــاد ادام فس
ــودجویان  ــان و س ــه منفعت طلب ــور ب کش
ــت درازی  ــه دس ــدار داد ک ــادی هش اقتص
ــا  ــال ب ــردم و بیت الم ــوال م ــه ام ــا ب آن ه
ــه  ــی مواج ــتگاه قضای ــع دس ــخ قاط پاس
ــیون  ــس کمیس ــب ریی ــد. نای ــد ش خواه
سیاســی اجتماعــی مجلــس خبــرگان 
رهبــری هــم گفــت: »مجلــس خبــرگان بر 
ــری  ــام معظــم رهب ــدات مق اســاس تاکی
ــری دارد و در هــر مقطــع  ــه گ حــق مطالب
بــه اقتضائــات کشــور مســوولین مربوطــه 
را بــرای پاســخ گویــی بــه ایــن کمیســیون 
دعــوت خواهــد کــرد.« حجــت االســام و 
ــزود:  المســلمین حســینی شــاهرودی اف
»دادســتان کل کشــور بــه دغدغه هــای 
مطالبــات  از  برگرفتــه  نماینــدگان کــه 
مردمــی اســت در موضــوع برخــورد بــا 
موضــوع مفاســد اقتصــادی و فضــای 

ــخ داد.« ــازی پاس مج
وی یــادآور شــد مجلــس خبــرگان بــا 
ــال  ــه دنب ــا ب ــت ه ــن نشس ــزاری ای برگ
ارائــه ی راهکارهایــی اســت کــه مشــکات 
و دغدغــه هــای مــردم را کاهــش دهــد و 
درواقــع بــازوی حمایتــی بــرای نهادهــای 

ــر باشــد. ــم گی تصمی

پخش تلویزیونی دادگاه 
اخالل گران اقتصادی

یادداشت مهمان
یدهللا اسامی

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1242

شنبه 27 مرداد 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r
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مثقال طا       12.620.000
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انس نقره              15.30
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ایران در تکاپوی مبارزه با احتکار کاال
پس از دولت و قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 

روزانهم صبح اریانمجلس می خواهد به پرونده احتکار کاال ورود کند
رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

مردم  به یاری  محیط زیست بیایند
4 1

زیسـت  ویرانـی  از  نشـان  همـه گزارش هـا 
بـوم ایـن مرز و بـوم دارد. سـدهای سـاخته 
شـده بای جان دشـت های کشـور شـده اند؛ 
و  تاالب هـا  افتاده انـد.  نفـس  از  دریاچه هـا 
رودهـا  هـم شکسـته اند.  در  هـم  باتاق هـا 
مرده اند. زنده رود خشـک رودی شـده اسـت 
بی رمـق کـه نمـی را بـه باتاقـی نمی رسـاند 
کانـون  شـرق،  در  هامـون  و  .جازموریـان 
ریزگردهـا شـده اند. باتـاق گاوخونـی نیـز در 
همیـن چرخه گرفتار اسـت. پریشـان همانند 
همـه دریاچه های فارس پریشـان و افسـرده 
اسـت. ارومیـه اشـک ها را در آورده اسـت. 
هرسـویی کـه تاالبـی و باتاقـی و دریاچه ای 
بـوده رنـگ مـرگ بـه خـود گرفتـه اسـت؛ 
رودخانه هـا حال و روز خوشـی ندارند. این از 
سـطح که پیداست و آشـکار. بخش ناپیدای 
دریاچه هـای  و  دشـت ها  داسـتان  ایـن 
زیرزمینـی هسـتند. دریاچه هـای زیرزمینـی 
و  کشـیده اند  را  جانشـان  شـیره  کـه  نیـز 
درمانـی  اسـت کـه  درد گرانـی  کشـیده ایم 
برایـش نمـی  تـوان یافـت و یـا نمی خواهند 
بیابنـد و زمیـن بـی آب هـم درهـم شکسـته 
و الیـه الیـه در خـود فـرو ریختـه اسـت . 
ایـن درهـم شکسـتگی ودرخـود فروریـزی 
را درمانـی نیسـت. مـا سرنوشـت سـرزمینی 
کهـن را بـه گونـه ای رقـم زده ایـم کـه دیگـر 
تـاب ماندگاریـش هـم از دسـت مـی رود. بـا 
ایـن همـه، همـه نشسـته اند و جـز ناله هـای 
گاه گاه راه درمانی جسـته نمی شـود .مردمان 
می گوینـد کـه دولتمـردان بایـد دسـت به کار 
شـوند و دولتمـردان نیـز اسـیر ترس هـای 
موهـوم،  جسـارت تصمیم گیـری جـدی را 
از دسـت داده اند .درد این سـرزمین خشـک 
درهم شکسـته با این روش هایی که هسـت 
و می بینیـم درمـان نمی شـود. سـهم هیرمند 
را اسـیر سـدهای آن سـوی مـرز کرده انـد و 
خشـکی هامـون مـردم را فراری داده اسـت. 
ایـن فـرار تنهـا بـه دشـت هامـون محـدود 
نخواهـد شـد .انچـه بایسـته اسـت و بایـد 
بـه آن دسـت زد تصمیـم گیـری شـجاعانه 
و پرهزینـه ای اسـت کـه دولـت و مـردم را 
بایـد بـا هـم وارد میـدان کنـد. تصمیم هـای 
شـجاعانه و جراحی های بـزرگ و محدودیت 
بـرای  مصـرف  و  بهره بـرداری  در  سـنگین 
پاسـداری از انـدک ذخیـره باقیمانـده ابـی 
.ایـن تصمیمـی اسـت کـه باید گرفت شـود. 
هـر چـه دیرتـر هزینـه آن بیشـتر !مشـکل 
امـروز را بـه فردا افکنـدن هنرمندی نیسـت، 
پنجـه در پنجه مشـکل افکندن هنری اسـت 
کـه از هرکـس برنمی آیـد .کاش همـه باهـم 
بـه روزهـای سـخت بـی آبـی این سـرزمین 
و بی توجهی هـای ادامـه دار ویرانگـر دیـروز و 

امـروز بیشـتر بیاندیشـیم .

ادامه کشت های  به آب بیاندیشیم

آب بر در 

سرزمین بی آب

با وجود بحران شـدید آب در 
ایران، از غرب و شـرق خبر 
می رسـد کشت چغندرقند ، 

هندوانـه وبرنج افزایش یافته 
است

در گزارش امروز سعی کرده ایم 
به این پرسش پاسخ دهیم 

که چرا کشاورزان زیر بار کشت 
جایگزین نمی روند
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آگهی مزایـده عمومی

مسعود فاطمی مقدم-شهردار بروات

نوبت اول

1-مزایده گزار: شهرداری بروات
2- موضـوع مزایـده: اجـاره کافی شـاپ و رسـتوران واقع در بوسـتان افراز به میـزان اعیانی 120 مترمربـع و180 مترمربع آالچیـق و با عرصه 

2500مترمربع اختصاصی 
3- محـل و مهلـت ارائـه پیشـنهادات: شـهرداری بـروات و از تاریخ درج اگهـی به مـدت 10 روز کاری به اسـتثناء ایام تعطیالت رسـمی) لغایت تا 

سـاعت 13 مـورخ 97/0۶/1۴( پاکتهـای خـود را به واحـد امور قراردادهـا تحویل و رسـید دریافت نمایند.
۴- قیمت پایه اجاره بهاء یکساله مبلغ 3/000/000 ریال به حروف)سه میلیون ریال( به صورت ماهانه میباشد.

5- متقاضیان واجدشـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 200/000 ریال به حروف )دویسـت هزار ریال( به حسـاب 0218933۴0۴00۴ بنام شـهرداری 
بروات نسـبت به دریافت اسـناد مزایده اقدام نمایند.

۶-ارائـه فیـش واریـزی بـه مبلـغ 1/800/000 ریال به حـروف )یک میلیون و هشـتصد هزار ریال( بـه حسـاب شـماره 0108۶233۶30008 و یا ارائه 
ضمانـت نامـه بانکـی در وجه شـهرداری بروات به عنوان سـپرده شـرکت در مزایده الزامی می باشـد.

7-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد
8- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- مدت انجام کار از تاریخ 97/07/01 به مدت یکسال می باشد.

10-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
11- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03۴۴۴23255۶ تماس حاصل نمایند.

شـهرداری بـروات در نظـر دارد نسـبت بـه اجاره کافی شـاپ و رسـتوران واقع در بوسـتان افراز بـه مدت یکسـال از طریق مزایده به افـراد واجد 
شـرایط اقدام نماید.لذا از متقاضیان درخوایت میشـود ضمن بررسـی ردیفهای زیر حداکثر تـا پایان وقت اداری مـورخ 97/0۶/1۴ جهت دریافت 

اسـناد مزایده و ارایه پیشـنهادات خود به نشـانی :بروات، بلـوار ازادی- خیابان باقرالعلوم،شـهرداری بروات، امـور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی استخدام
به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب جهت کار 

در کارگاه ام دی اف نیازمندیم       
09133952075

»آقای بازیگر« با مرداد رفت
پیام مــا- روز گذشــته ســینمای ایــران 2 تــن 

از ســرمایه  های خــود را از دســت داد.
ــای  ــه آق ــروف ب ــی« مع ــزت هللا انتظام »ع
بازیگــر و »ضیاءالدیــن دری« کارگــردان 
همچــون  مانــدگاری  ســریال های 
پهلــوی«. »کاه  و  انگلیســی«   »کیــف 
بازیگــر  از یــک  یادکــردن  بــرای  شــاید 
ــای  ــه کاره ــینمایی ها ب ــم س ــه رس ــد ب بای
عــزت  تفــاوت  امــا  داشــت،  اشــاره  او 
بــر  عــاوه  دیگــران  بــا  انتظامــی  هللا 
انتخــاب  در  درخشــان اش  بازی هــای 
نمی پذیرفــت. کــه  بــود   نقش هایــی 

او تنهــا بــه کارهایــی بلــه می گفــت کــه بــه 
قــول خــودش گرهــی از مخاطــب بــاز کننــد.

نقش هــای  در  بــازی  ســالها 
منحصــر  دیالوگ هایــی  بــا  مانــدگار 
ماننــد  فیلم هایــی  در  فــرد  بــه 
حاجــی  ناصرالدین شاه آکتورســینما، 
اجاره نشــین ها،  خانــه روی آب،  واشــنگتن، 
بازیگــر  ایــن  و …از  روزفرشــته  هامــون، 

چهــره ای  ایــران  ســینمای  خوش نــام 
ســاخت. ایرانیــان  بــرای   مانــدگار 
انتظامــی  فــوت  مــورد  در  کیانیــان 
ــه  ــد س ــن بای ــر م ــه نظ ــر ی می گوید:»بازیگ
خصوصیــت را داشــته باشــد، اول بتوانــد بــه 
ــه  ــد. دوم اینک ــف کن ــه را تعری ــی قص خوب
ــد و آخــر  ــوت کن ــدن دع ــه دی تماشــاگر را ب
ــد.  ــوش باش ــه بازیگ ــل بچ ــد مث ــه بای اینک
همــه این هــا را عزت هللا انتظامــی داشــت.
او موفــق تریــن بازیگــر غریــزی ایــران 
می دهد:»مرحــوم  ادامــه  بــود.« کیانیــان 
انتظامــی کاس هــای بازیگــری را رفتــه 
بــود امــا مهــم بــود کــه او بــه صــورت 
مــی کــرد.« بــازی  غریــزی  و   تجربــی 

رضاکیانیــان بــا اشــاره بــه مفاخــر بازیگــری 
ســینمای ایــران ادامــه می دهــد:» پنــج 
ــران را می شــود  ــج بازیگــری ســینمای ای گن
در محمد علــی کشــاورز، عزت هللا انتظامــی، 
ــی  داوود رشــیدی، جمشــید مشــایخی و عل
نصیریــان خاصــه کــرد کــه تاکنــون دو تــا از 

ایــن عزیزیــان را از دســت داده ایــم« حبیــب 
دادن  دســت  از  بــه  واکنــش  در  رضایــی 
مــی  می نویســد:»آبرو  عزت هللا انتظامــی 
خریــد بــرای همــه بازیگــری و هنــر نمایــش 
ــام ایشــان  ــه ن ــد ب ــا اب ــری ت ــزت بازیگ ...ع

ــی.« ــان همیشــه خال اســت و  جایش
مهتــاب کرامتــی بــا انتشــار تصویــری از عزت 
هللا انتظامــی نوشــت: »اســتاد عــزت هللا 
ــر، عــزت ســینمای از  ــای بازیگ انتظامــی آق
بیــن مــا رفــت. تســلیت به ایــران، بــه تمامی 
ــون.«  ــرم ایش ــواده محت ــر و خان ــی هن اهال
 اصغــر فرهــادی هــم در اینســتاگرام نوشــت:
جــان ای  زنـــدگانی  حـــرام  بـــی تو   ای 
جــان ای  زندگانــی  بی تــو کــدام   خـــود 
بـــی تو زندگانــی  خـــورم کـــه   ســـوگند 
 مـرگـــست بـــه نــام زندگانــی ای جــان
ــی  ــزت هللا انتظام ــکوه ع ــا ش ــام ب ــا ن #موالن
ــر از آن  ــی و باالت ــه یادماندن ــای ب ــا بازی ه ب
ــرام برانگیــزش  ــه و منــش احت اخــاق پدران
همیشــه در یادهــا باقــی می مانــد هــر چنــد 

جــای خالــی او هرگــز پــر نخواهــد شــد.

»عزت هللا انتظامی در
 9۴ سالگی صحنه را ترک کرد«

بازیگر« »آقای 
 با مرداد رفت
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و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
ــا تاکیــد  برنامه ریــزی اســتان تهــران ب
ــد  ــه شهرســتان پاکدشــت بای ــر اینک ب
ــور  ــتان و کش ــاه اس ــت گل و گی پایتخ
باشــد افــزود: جشــنواره گل و گیــاه 
در ایــن شهرســتان در طــول برنامــه 
ششــم توســعه راه انــدازی خواهــد 
ــریح  ــی در تش ــه ترک ــت ال ــد. نعم ش
ــه  ــان برنام ــا پای ــن طــرح ت اجــرای ای

ــای  ــت: در محوره ــعه گف ــم توس شش
مهــم ســند برنامــه ششــم توســعه 
ــوع  ــت موض ــتان پاکدش ــژه شهرس وی
ــد.  ــرح ش ــنواره گل مط ــدازی جش راه ان
ایــن جشــنواره گل در پاکدشــت در 
طــول برنامــه ششــم توســعه راه انــدازی 
مــی شــود و ایــن شهرســتان را در پایان 
برنامــه بــه پایتخــت گل اســتان و حتی 
کشــور تبدیــل مــی کنــد. وی افــزود: در 

جریــان بررســی ســند توســعه ای ویــژه 
شهرســتان مقــرر شــد تــا در ســال 
ــنواره گل در  ــزاری جش ــژه برگ روزی وی
شهرســتان مشــخص شــده، همچنیــن 
صنعــت بســته بنــدی گل بــا توجــه بــه 
برنــد خارجــی آن بومــی ســازی شــود.

وی ادامــه داد: ظرفیتهــای گســتردهای 
ــا  ــود دارد ام ــتان وج ــطح شهرس در س
ــه پایتخــت  مــا در تبدیــل پاکدشــت ب
گل و گیــاه کشــور برنامه ریــزی خوبــی 
نداشــتیم در حالــی کــه این شهرســتان 
مقــام اول تولیــد گل در کشــور بــه 
ــون  ــارد و 350 میلی ــک میلی ــزان ی می
گل شــاخه بریــده در طــول ســال را 

دارد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گیــان، بــا 
ــی و  ــی، صنعت ــای خانگ ــاب ه ــه فاض ــان اینک بی
بیمارســتانی تــاالب انزلــی را کــه جایــگاه بیــن 
ــه  ــا هفت ــت: ت ــد، گف ــی کن ــد م ــی دارد، تهدی الملل
ــه فاضــاب  ــه هیچگون ــم ک ــی کنی ــام م ــت اع دول
خانگــی رهــا شــده وارد تــاالب نخواهــد شــد. 
ــن  ــه نهمی ــن افتتاحی ــور در آیی ــی محمدپ قربانعل
ــر  ــای غی ــازمان ه ــبکه س ــری ش ــت سراس نشس
ــور  ــی کش ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــی محی دولت
کــه در ســالن همایــش اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان گیــان برگــزار شــد، بــا اشــاره 
ــی از  ــع طبیع ــط زیســت و مناب ــت محی ــه وضعی ب
ــور،  ــرب کش ــا غ ــرق ت ــوب و از ش ــا جن ــمال ت ش
ــط  ــوزه محی ــادی در ح ــکات زی ــرد: مش ــار ک اظه
زیســت از جملــه ریزگردهــا، فرســایش، جنــگل 
ــگل  ــوزی جن ــش س ــواری، آت ــاحل خ ــواری، س خ
وی  داریــم.  و...  رانــش  ســیل،  مراتــع،  و  هــا 
بــا اشــاره بــه حساســیت و شــکنندگی محیــط 
ــزود:  ــان، اف ــتان گی ــی اس ــع طبیع زیســت و مناب
گیــان  در  محیطــی  زیســت  مشــکات  تنــوع 

ــا دریاخــواری، ســاحل خــواری،  بیشــتر اســت و ب
تــاالب خــواری و جنــگل خــواری مواجــه هســتیم، 
ــت  ــی نیس ــکات کاف ــردن از مش ــام ب ــا ن ــا تنه ام
و بایــد بــه دنبــال احصــای مشــکات زیســت 
50 ســال اخیــر در اســتان هــا  محیطــی طــی 
باشــیم و ایــن مشــکات را اولویــت بنــدی کنیــم. 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گیــان، بــا 
ــزی  ــه ری ــا و برنام ــذاری ه ــه در هدفگ ــان اینک بی
ــد  ــط زیســت بای ــی و محی ــع طبیع ــرای مناب ــا ب ه
دســتگاه هــای دولتــی و نهادهــای غیردولتــی 
ــه  ــکاتی ک ــرد: مش ــار ک ــند، اظه ــم باش ــار ه در کن
امــروز در حــوزه محیــط زیســت بــا آن مواجــه 
ــوده اســت، زیــرا  هســتیم ناشــی از ســوء تدبیــر ب
ــی بیــن طبیعــت و خواســت خودمــان  هیــچ توازن
ــگاه  ــک ن ــه ی ــد ب ــذا بای ــم و ل ــرده ای ــاد نک ایج
ــد  ــا تاکی ــام مســئول، ب ــن مق ــوازن برســیم. ای مت
ــزوم هدفگــذاری در حــوزه زیســت محیطــی،  ــر ل ب
ــواره  ــت و هم ــاد اس ــیار زی ــکات بس ــت: مش گف
نمــی توانیــم از اهــرم حقوقــی بازدارنــده اســتفاده 
ــز همیشــه  ــی نی ــای روز حفاظت ــاوری ه ــم، فن کنی
راهگشــا نیســت. برنابرایــن مشــکات زمانــی حــل 
ــه نســبت  ــرش جامع ــر در نگ ــه تغیی ــود ک ــی ش م
بــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت ایجــاد کنیــم 
کــه نقــش ســازمان هــای مــردم نهــاد بســیار 

ــان اینکــه  ــا بی ــور، ب ــت اســت. محمدپ ــز اهمی حائ
امــروز همــه دوســت دارنــد محیــط زیســت ســالم 
ــیدن  ــرای رس ــرد: ب ــان ک ــند، خاطرنش ــته باش داش
ــد  ــالم بای ــوب و س ــت خ ــط زیس ــک محی ــه ی ب
توســعه  تردیــد  بــی  باشــیم.  داشــته  اهتمــام 
ــدار در راســتای مشــارکت و هــم افزایــی همــه  پای
آحــاد جامعــه محقــق مــی شــود و لــذا بایــد یــک 
تصمیــم، یــک برنامــه و یــک هــدف واحــد را 
ــد. وی  ــر کن ــه تغیی ــگاه جامع ــا ن ــم ت ــال کنی دنب
ــرش  ــر نگ ــوزش در تغیی ــش آم ــه نق ــاره ب ــا اش ب
منابــع  و  زیســت  محیــط  بــه  نســبت  جامعــه 
ــق  ــه توفی ــم ب ــی توانی ــد: نم ــر ش ــی، متذک طبیع

ــیم. ــم باش ــار ه ــه در کن ــر اینک ــیم؛ مگ برس

تبدیل پاکدشت به پایتخت 

گل و گیاه کشور

بی سابقه بودن سرعت 

وزش بادهای زابل 

رییــس شــبکه پایــش هواشناســی سیســتان و بلوچســتان گفــت: از ابتــدای 
ــه  ــار ســرعت وزش بادهــای منطقــه ای زابــل ب امســال تــا کنــون حــدود 19 ب
ــی ســابقه  ــر ســاعت رســید کــه در 33 ســال اخیــر ب بیــش از 100 کیلومتــر ب
ــتان و  ــه سیس ــنا- منطق ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــود دیانت ــت . محم اس
ــد مــدت آمــاری نشــان مــی  ــار کــرد: بررســی داده هــای بلن بلوچســتان اظه
دهــد ســال جــاری میــادی دومیــن ســال وزش بادهــای بــا ســرعت بیــش 
ــاف  ــه برخ ــت ک ــل اس ــر در زاب ــال اخی ــاعت در 55 س ــر س ــر ب از 100 کیلومت
میانگیــن بلنــد مــدت کــه حــدودا ســالی دو بــار ایــن شــهر را فــرا مــی گیــرد، 
امســال 19 بــار زابــل را در نوردیــد و موجــب کاهــش دیــد و کیفیــت هــوا شــد 
. رئیــس شــبکه پایــش هواشناســی سیســتان و بلوچســتان بــا بیــان اینکــه 
امســال وزش بادهــای بــا ســرعت بیــش از 100 کیلومتــر  بــر ســاعت در زابــل 
950 درصــد نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت افزایــش یافتــه اســت، افــزود: 
در 33 ســال اخیــر هیــچ گاه تعــداد روزهــای همــراه بــا بــاد بــا ســرعت بیــش 
از 100 کیلومتــر بــر ســاعت در زابــل از 6 روز تجاوزنکــرده اســت . وی ادامــه داد: 
در برخــی روزهــای امســال ســرعت وزش بــاد در چنــد ســال اخیــر بــی ســابقه 
ــه طوفــان 119 کیلومتــری 21 و 22 مــرداد امســال در  ــرای نمون ــوده اســت ب ب
هفــت ســال اخیــر بــی ســابقه بــود و جــزو ســریع تریــن بادهــای رخ داده در 
ــه موفقیــت هــای  ــا اشــاره ب ــه شــمار مــی رود . دیانتــی ب 55 ســال اخیــر ب
ــده هــای جــوی اســتان، گفــت: در  ــگام پدی ــی بهن هواشناســی در پیــش بین
ــماره 20 و  ــوی ش ــه ج ــاس اخطاری ــر اس ــرداد ب ــان 21 و 22 م ــن طوف همی
توصیــه هــای هواشناســی، ســتاد مدیریــت بحــران اســتانداری و فرمانــداری 
هــای پنــج شهرســتان شــمال اســتان اقــدام بــه تعطیلــی ادارات و نهادهــای 

دولتــی کردنــد . 

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن:

فاضالب خانگی وارد تاالب انزلی نمی شود
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گیـالن، 
پسـماند را یکـی دیگر از مشـکالت اساسـی 
دانسـت که محیط زیست اسـتان را تهدید می کند 
و یـادآور شـد: روزانـه 2 هـزار تـن پسـماند در 22 
مرکـز و در بدترین وضعیت زیسـت محیطی دفن 
می شـود. البته در حال حاضر 3 واحد کمپوسـت 
در رشـت، انزلی و رودسـر فعال داریـم و به زودی 
مجـوز 2 واحد در تالش و لنگـرود را صادر خواهیم 
کـرد. او بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال زباله سـوز 500 
تنـی در رشـت هسـتیم، افـزود: امسـال عملیات 
اجرایی زباله سـوز 500 تنی سـراوان آغاز می شـود 

تـا غـول زباله را مدیریـت کنیم.

ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب ــع بازیافــت کشــور ب ــه صنای رییــس اتحادی
حــال حاضــر حجــم ریالی پســماند ایــران 10.2 میلیارد دالر اســت بر 
تامیــن مــواد اولیــه از طریــق چرخــه بازیافــت تاکیــد کــرد. ولــی هللا 
غامــی نجف آبــادی در یــک برنامــه رادیویــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــهرداری ها نبایــد اجــازه دهنــد کــه مکانیــزم جمــع آوری پســماند 
بــه گونــه ای باشــد کــه کــودکان کار بــه دلیــل نامایمــات اقتصــادی و 
یــا اجبــار دســت بــه ایــن کار بزننــد، اظهــار کــرد: در جوامع پیشــرفته 
پســماند رهاشــده ای روی زمیــن وجود نــدارد و در دســترس همگان 
نیســت یعنــی ظــروف جداگانــه ای بــرای پســماندها تعبیــه شــده 

ــزه  ــتم مکانی ــق سیس ــک از طری ــردازش و تفکی ــرای پ ــت و ب اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــوند. وی ب ــل می ش ــر حم ــز دیگ ــه مراک ــهری ب ش
ــردازش  ــه پ ــوط ب ــات مرب ــت کشــور اقدام ــع بازیاف ــه صنای اتحادی
ــع آوری  ــش جم ــد و در بخ ــام می ده ــماند را انج ــت پس و بازیاف
وظیفــه ای بــر عهــده نــدارد، تصریــح کــرد: تــا 75 ســال آینــده تمــام 
منابــع کشــور حتــی نفــت تمــام خواهد شــد و تنهــا چرخــه بازیافت 
اســت کــه می توانــد در کل کشــورهای دنیــا تامیــن مــواد اولیــه کنــد 
بنابرایــن بازیافــت بســیار مهــم و اســتراتژیک اســت و بایــد در قــدم 

ــم. ــازی کنی اول فرهنگ س

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت: 
ــرا  ــت، زی ــروری اس ــه ض ــاالب حل ــت ت ــرح مدیری ــب ط تصوی
در غیــر ایــن صــورت احتمــال تبدیــل ایــن محــدوده بــه کانــون 
تولیــد گــردو خــاک در 10 کیلومتــری شــهر بوشــهر وجــود دارد. 
ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــنبه در جم ــب روز چهارش ــین دلش حس
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــه اگ ــت ک ــی اس ــه از مناطق ــاالب حل ت
ــی،  ــامتی، اجتماع ــتی، س ــای بهداش ــده پیامده ــرد در آین نگی
ــان  ــت.وی بی ــد داش ــراه خواه ــه هم ــترده ای را ب ــی گس امنیت
ــت زیســت  ــرح مدیری ــاط ســال گذشــته ط ــن ارتب ــرد: در ای ک

ــن و  ــط زیســت اســتان تدوی ــه توســط محی ــاالب حل ــی ت بوم
بــه تاییــد ارگان هــای مرتبــط رســید و بــرای طــرح در جلســه 
شــورای برنامــه ریــزی اســتان بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ــت آن  ــود نشس ــن وج ــا ای ــا ب ــد ام ــال ش ــهر ارس ــزی بوش ری
تاکنــون برگــزار نشــده اســت. رئیــس اداره محیــط طبیعــی اداره 
ــری  ــت: پیگی ــط زیســت اســتان بوشــهر گف کل حفاظــت محی
ــه از آب منطقــه ای  ــاالب حل ــه ت ــاره حقاب هــای مســتمری درب
صــورت گرفتــه تــا در وضعیــت خشکســالی آب موردنیــاز تــاالب 

فراهــم شــود.

تصویب طرح مدیریت تاالب »حله« ضروری استضرورت تامین مواد اولیه از چرخه بازیافت

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: ماموران یگان حفاظت، سه شکارچی 
متخلف را در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک از توابع این شهرستان دستگیر 

کردند.

معتقدیـم  گفـت:  کشـورمان  خارجـه  وزیرامـور 
20 درصـد از منابـع دریـای خـزر بایـد در اختیـار 
ایـران باشـد و مطرح شـدن مباحثی چون سـهم 
11 درصـدی برگرفتـه از خـط موهومـی اسـت کـه 

مربوط به وابسـتگی رژیم سـابق بوده و جمهوری 
اسـامی آن را هیچـگاه نپذیرفتـه اسـت. محمـد 
جـواد ظریـف در برنامه ای تلویزیونی کنوانسـیون 
و  دانسـت  مذاکـره  سـال   21 حاصـل  را  خـزر 

گفت:آخرین جلسـه کارشناسـی 55 امین جلسه 
کرشناسـی بـود. جلسـات متعـددی بیـن وزرای 
کشـورها در ایـن بـاره برگـزار شـده و در تاریـخ 12 
اوت، روز بیـن المللی دریای خزر این کنوانسـیون 
را امضـا کردیـم. وی یـادآور شـد: در نـگاه عده ای 
تصـور اشـتباهی وجـود دارد کـه سـهم ایـران از 
دریـای خـزر 50 درصـد اسـت. در پایـان دهـه 90 
میادی روسیه و قزاقستان منابع بستر دریا را در 

حـوزه نزدیـک مرزهـای خـود تقسـیم کردند.

ایران به  دنبال سهم 20درصدی

 از منابع خزر است

ظریـف گفـت: در نگاه عـده ای تصور اشـتباهی وجود 
دارد کـه سـهم ایـران از دریای خـزر 50 درصد اسـت. 
در پایـان دهـه 90 میالدی روسـیه و قزاقسـتان منابع 
بسـتر دریـا را در حـوزه نزدیـک مرزهای خود تقسـیم 
کردنـد. در ایـن تقسـیم بنـدی به روسـیه 17 تـا 18 و 
نیـم درصـد و بـه قزاقسـتان بـاالی 30 درصد رسـید؛ 
همچنین روسـیه خط مرزی خود بـا آذربایجان را نیز 
تعییـن کرد کـه این مربوط به منابع زیر بسـتر اسـت.

ایراد شورای نگهبان درباره نظامیان بازنشسته است، نه دولتی هاپیام خبر
سخنگوی شورای نگهبان می گوید مصوبه جدید مجلس درباره منع به کارگیری 
بازنشستگان، ممکن است اختیارات فرماندهی کل قوا درباره نیروهای مسلح را 
محدود کند و از این جهت، مجلس باید ابهامات آن را رفع کند.

پاسخ حداد عادل به ادعای 
رضا پهلوی درباره خزر

توییتـرش  صفحـه  در  حدادعـادل  غامعلـی 
محمدرضـا  فرزنـد  پهلـوی  رضـا  اظهـارات  بـه 
خطـاب  و  داد  نشـان  واکنـش  پهلـوی 
را  ایـران  بحریـن  اسـتان  مثـال  او  بـه 
و  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عضـو  حدادعـادل  زد.غامعلـی 
دربـاره  پهلـوی  رضـا  اظهـارات  بـه  واکنـش  در  هفتـم  مجلـس  رییـس 
نوشـت: توییتـرش  صفحـه  در  خـزر  دریـای  درمـورد  ایـران   توافـق 
می خواهنـد  خـزر  اخیـر  توافـق  از  بعـد  سـلطنت طلبان  و  #پهلـوی  رضـا 
مـردم را تحریـک کنند.بهتـر اسـت ایشـان دربـاره ی بخش هایـی از ایـران، 
ماننـد #بحریـن کـه در زمـان پـدر و پدربزرگـش از ایـران جدا شـد توضیح 
دهند.همچنیـن محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه کشـورمان  در این 
خصـوص گفتـه بـود  مذاکـرات مربـوط بـه ایـن کنوانسـیون در بهتریـن 
شـرایط ایـران زمانـی کـه تحریم هـا برداشـته شـده بـود و وضعیـت افـکار 

عمومـی نسـبت بـه ایـران خـوب بـود، صـورت گرفـت.

قالیباف برای سران قوا
چه نوشت؟

در پـی انتشـار خبـری مبنـی بـر نوشـتن نامـه از 
سـوی قالیبـاف بـرای سـران قـوا ، مشـاور رییـس 
جمهـور خواسـتار علنـی شـدن محتـوای راهکارهـای 
ارائـه شـده در ایـن نامه شـد.جبهه مردمـی نیروهای 
انقـاب اسـامی کـه در انتخابـات سـال 96 از محمدباقر قالیباف بـه عنوان یکی 
از کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری حمایـت می کـرد در کانـال اطاع رسـانی خود 
از »ارسـال نامـه قاللیبـاف بـه سـران سـه قـوه به عنـوان اعضـای شـورای عالی 
هماهنگـی اقتصـادی« خبـر داده و نوشـته اسـت کـه »در ایـن نامـه راهکارهای 
عملیاتـی به تفصیل در راسـتای کمـک به دولت جهت مدیریـت حوزه نقدینگی 
و ارز ارائه شـده اسـت«.در همین زمینه حسـام الدین آشنا مشاور رییس جمهور 
بـرای محمدباقـر قالیباف نوشـت:  جناب آقـای دکتر محمدباقر قالیباف. سـام 
علیکـم. لطفـا در صـورت صاحدید، نامه خـود را که در باره راه حل های مشـکات 
اقتصـادی به مسـئوالن سـه قوه مرقـوم فرموده ایـد برای آگاهـی عمومی، ثبت 

در تاریـخ و اتمـام حجـت، منتشـر فرمایید.«

عبــاس  »ســید 
وزیــر  صالحــی« 
ارشــاد  و  فرهنــگ 
»بیــژن  و  اســامی 
ــاری  ــه ج ــت هفت ــر نف ــه« وزی ــدار زنگن نام
بــرای پاســخ بــه ســواالت نماینــدگان در 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــات علن جلس
حضــور مــی یابنــد. مجلــس شــورای اســامی 
هفتــه آینــده در روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه 
جلســه علنــی دارد و در روز چهارشــنبه بــه 
دلیــل تقــارن بــا عیــد ســعید قربــان تعطیــل 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اســت.وزیر 
هفتــه آینــده بــرای پاســخ بــه دو ســوال 
»عبدالحمیــد خــدری« نماینــده بوشــهر در 
مجلــس شــورای اســامی حضــور مــی یابــد. 

ــرای پاســخ  ــده ب ــه آین ــز هفت ــت نی ــر نف وزی
ــادر  ــوب« و »ن ــا محج ــواالت »علیرض ــه س ب
قاضــی پــور« و »غامرضــا کاتب«بــه ترتیــب 
و  ارومیــه  تهــران،  نماینــدگان  نماینــدگان 
گرمســار در مجلــس شــورای اســامی حضــور 
ــزارش  ــده گ ــن آین ــت ای ــرار اس ــی یابد.ق م
مــورد  در  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
از  تفحــص  و  تحقیــق  تقاضــای  تصویــب 
نحــوه واگــذاری هلدینــگ پتروشــیمی باختــر 
ــیون  ــزارش کمیس ــی و گ ــش خصوص ــه بخ ب
ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
در مــورد تحقیــق و تفحــص از وضعیــت افــراد 
دو تابعیتــی و دارای گریــن کارت در حــوزه 
مجلــس  در  ارشــد  مدیــران  و  مســووالن 

قرائــت شــود.

وزیران ارشاد و نفت هفته جاری
 به مجلس می روند

مجلسسوژهسوژه

تحقیق و تفحص از 
صنعت خودرو را ادامه 

می دهیم
یــک عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
ــارت  ــاره نظ ــامی درب ــورای اس ــس ش مجل
ــازار خــودرو کشــور گفــت: قصدمــان از  ــر ب ب
تحقیــق و تفحــص رســیدن بــه یــک طــرح 
ــن  ــا ای ــت ت ــودرو اس ــت خ ــول در صنع تح
وضعیــت نامطلــوب را ســر و ســامان دهیــم.
مشــکاتی  دربــاره  نجفــی  محمدرضــا 
ایجــاد  خــودرو  صنعــت  زمینــه  در  کــه 
ــت  ــن اس ــت ای ــت: حقیق ــت، گف ــده اس ش
کــه ســازوکارهای مجــود در عمــل دارای 
اشــکاالتی هســتند کــه همیــن امــر اســباب 
ــرای مشــتریان و شــهروندان را  ــی ب نارضایت

بــه وجــود آورده اســت.
ایــن عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
ــت  ــا کفای ــی ه ــن نارضایت ــه داد: همی ادام
ــورد  ــوب م ــاختار معی ــن س ــا ای ــد ت می کن
گیــرد کــه  قــرار  تجدیدنظــر  و  ارزیابــی 
متاســفانه در بحــث تحقیــق و تفحصــی 
کــه داشــتیم انجــام نشــد.وی تشــریح 
کــرد: مهمتریــن رئــوس تحقیــق و تفحــص 
تولیــد خــودرو،  بررســی  از  بــود  عبــارت 
فــروش و خدمــات پــس آن کــه دارای یــک 
زنجیــره معیــوب بــود و اشــکاالت متعــددی 

ــم. ــدا کردی ــم پی ه
نجفــی تاکیــد کــرد: ایــن فرآینــد فــروش و 
خدمــات پــس از آن نیازمنــد یــک بررســی 
دقیــق، مســتمر و جامــع اســت کــه بــه ایــن 
ــا  ــص حتم ــق و  تفح ــد تحقی کار در فرآین
خواهیــم پرداخــت.وی بــا بیــان ایــن کــه در 
گذشــته هــم گفتــه شــده اســت قصدمــان 
از تحقیــق و تفحــص رســیدن بــه یــک 
ــت،  ــودرو اس ــت خ ــول در صنع ــرح تح ط
ــوزه  ــروز در ح ــه ام ــی ک ــرد: وضع ــان ک بی
ــول اســت  ــل قب خــودور وجــود دارد، غیرقاب
بایــد شــاخصه های آن بــه ســمت و ســویی 
بــرود کــه یــک وضــع مناســب تری را بــرای 
ذی نفعــان آن بــه وجــود آورد .نماینــده 
ــه فــروش مــزدا  ــا اشــاره ب ــران ب مــردم ته
ــروش  ــش ف ــن ماجــرای پی ــت: همی 3 گف
خــودرو مــزدا 3 می توانــد یــک پــروژه 
مطالعاتــی در ایــن حــوزه باشــد و مــا بایــد 
بــه رفــع نابرابــری و ناعدالتــی و احیانــا 
جــا بــه جایــی حقوقــی کــه صــورت گرفتــه 
بپردازیــم و ایــن مــوارد را جبــران کنیــم.وی 
ــن  ــات عمــدی در ای ــر انحراف ــرد: اگ تاکیدک
ــا آن  ــا ب ــه باشــد قطع ــه صــورت گرفت قضی
ــه شــخصه  ــرد و مــن ب ــم ک برخــورد خواهی
ــال  ــص آن را دنب ــق و تفح ــث تحقی در بح

ــرد. خواهــم ک

سوژه

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139660319014007۸36 -96/12/06هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی دارد لـذا مالکیت حوزه علمیـه عنبر اباد 
بـه نمایندگـی اکبر افشـار منش در ششـدانگ سـاختمان ومرکز حوزه 
علمیـه  بـه مسـاحت6663/40متر مربـع پـاک429 فرعـی از 45- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک -فرعـی از45- اصلـی قطعه 
یـک واقـع در اراضی خدا آفریـن عنبر آباد بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف 33۸
تاریخ انتشار نوبت اول:97/05/27
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/06/10

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
امـول غیـر منقـول بـه شـرح ذیـل مربـوط بـه پرونـده اجرایـی 

کاسـه 910006۸ از طریـق مزایـده بفـروش مـی رسـد:  
1-ششـدانگ پـاک ثبتی 4031 فرعی از پـاک 1۸20 اصلی واقع 
در رفسـنجان خیابـان ابـوذر کوچه شـماره2.2 که سـند آن  در صفحـه 55۸ دفتر 
256 بـه شـماره ثبـت 43۸66 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان صـادر و بنـام اقـای 
اکبـر شـاه حسـینی ثبـت شـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 507.65 متـر 
مربـع کـه محـدود بـه حدود:شـماال:بطول 15.05 متـر مربـع درب و دیواریسـت 
بـه کوچـه :شـرقا:بطول 33.75 متـر دیـوار بـه دیـوار خانـه باقیمانده پـاک 222 
فرعـی جنوبا:بطـول 15.05 متـر بـه دیـوار خوابـگاه دانشـجویان پـاک 21۸فرعی 
غربا:بطـول 33.7 متـر دیـوار و مـرز مشـترک بـا خانه مجـاور ،پاک فـوق دارای 
اعیانـی بـه مسـاحت 267 متـر مربـع ،سـاختمان بـا اسـکلت فلـزی بصـورت 
دوبلکـس ،پارکینـگ و انبـاری بـه مسـاحت ۸۸ بـه ارتفـاع 2.40 متر کـه کف آن 
سـنگ و دیـوار آن بـا سـرامیک ،انبـاری بـه مسـاحت 2۸ متـر مربـع زیـر تراس 
حیـاط اجـرا شـده کـه ارتفاع ان 2.20 متر و دیوار ان پاسـتر سـیمان و سیسـتم 
گرمایـش ان موتـور خانـه و شـوفاژ و سیسـتم سـرمایش ان کولـر ابـی اسـت 
،دیـوار حیـاط بـا سـفال 4 سـانتی و بـه ارتفـاع 3.5 متـر و فـرش کـف محوطـه 
بـا سـنگ اجـرا شـده دارای امتیـاز اب و بـرق و گاز و تلفـن مـی باشـد کـه طبـق 
نظـر کارشـناس رسـمی به مبلـغ ۸300000000)هشـت میلیـارد و سـیصد میلیون(

لاير ارزیابی شـده اسـت.
2-ششـدانگ پـاک ثبتـی 10 فرعـی از پـاک 1911 اصلـی واقـع در رفسـنجان 
خیابـان مطهـری کوچـه 20 سـند ان در صفحـه 141 دفتـر 131 بـه شـماره ثبـت 
457۸43 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان صـادر و بنـام خانـم صدیقـه صمدی ثبت 
شـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 263 متـر مربـع کـه محـدود بـه حـدود 
:شـماال بطـول 10.5 متـر مربـع درب و دیواریسـت بـه کوجـه شـرقا: بطـول 25 
متردیواریسـت مشـترک بـا خانه یـک فرعی جنوبـا : بطول 10.6 متر دیواریسـت 

بـه زمیـن یـک فرعـی ، غربـا: بطول 25 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچه، پاک 
و دارای 263 متـر عرصـه و اعیانـی بـه مسـاحت 197 متـر مربـع، سـاختمانی بـا 
اسـکلت اجری فاقد شـناژ )حدود 35 سـال سـاخت()145 متر مربع در همکف  
25 متـر مربـع در اول و 6 متـر مربـع بالکـن (،همکف که سـقف ان تیـر اهنی ،با 
پشـت بـام انـدود کاهـگل اسـت ،دیـوار حیاط با سـفال 3 سـانتی و ارتقـاع 2.5 
متـر و فـرش کـف محوطـه با سـنگ اجرا شـده اسـت، دارای امتیـاز اب و برق و 
گاز و تلفـن مـی باشـد، که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ1970000000 )یک 
میلیـاردو نهصـدو هفتـاد میلیـون( لاير ارزیابـی شـده اسـت طبـق سـند رهنـی 
شـماره 147756 دفتـر خانـه 2 کرمـان در قبـال مبلـغ5500000000 لاير در رهـن 
بانـک ملـت کرمـان قـرار گرفتـه ، پاکهای فـوق از سـاعت 9 الی 12 روز یکشـنبه 
مـورخ 1397.6.11 واقـع در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان 
واقـع در رفسـنجان –بلـوار طالقانـی از طریـق مزایده بـه فروش می رسـد،مزایده 
از مبلـغ ارزیابـی شـده شـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه 
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و فـروش کا نقدی 
اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به اب ،بـرق،گاز اعم از حق 
انشـعاب ویـا حـق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده دارای انها باشـد 
و نیـز بدههـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایـده اعم از اینکه 
رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنـده مزایده اسـت و نیز 
در صـورت وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه های فـوق از محـل مازاد 
بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می 
گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعد از 
تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد طالبیـن و خریداران 
مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقـرر با ارائـه چک رمـزدار به مبلغ 

پایـه در جلسـه مزایـده به نشـانی فـوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز شنبه مورخ 1397.5.27 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا  

دادنامه
پرونـده کاسـه 96099۸3۸60100334 شـورای حـل اختـاف شـماره 
1 شهرسـتان زرنـد تصمیـم نهایـی شـماره 9709973۸601002741- 
خواهان: آقای یوسـف عرب زاده چاکینی فرزند علی به نشـانی کرمان 
– زرنـد روح آبـاد خ امـام علـی 51/ خوانـده: آقای مصطفی دشـتی فرزنـد غامعلی به 

نشـانی مشـهد – شـهرک کوشـش 10 پاک 15
خواسـته: درخواسـت اصاح رای/ گردشـکار: خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به 
طرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته کـه پس از ارجـاع به این شـورا و ثبت به کاسـه جری 
تشـریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت نظر اسـت ماحظه می گردد اعضای شـورا 
نظریه مشـورتی خود را کتبًا اعام داشـته، لذا با بررسـی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسـیدگی اعام و مبادرت به صدور رای می گردد: "رای قاضی شـورا" رای اصاحی/ نظر 
به اینکه در دادنامه شـماره 9709973۸60100032 مورخ 97/1/2۸ صادره از این شـورا به 
خواسـته مطالبـه مبلـغ نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت رسـید عادی شـورا 
بـا توجـه بـه مـدارک ارائه شـده توسـط خواهـان با وجود رسـید مذکـور واتیان سـوگند 
کـه نشـانه طلبـکار بودن خواهان اسـت و خوانده در جلسـه دادرسـی حاضـر نگردیده و 
هیچگونه مدارکی را به شـورا ارائه ننموده، لذا شـورا دعوای خواهان را ثابت تشـخیص و 
مسـتندا بـه مـاده 19۸ ق.ا.د.م حکـم بر محکومیت خوانده بـه پرداخت مبلغ نه میلیون 
و هفتصـد و پنجـاه هـزار ریـال بابت اصل خواسـته و مبلغ دویسـت و نود و سـه هزار و 
هفتصـد و پنجـاه ریال بابت هزینه دادرسـی و خسـارت تاخیـر و تادیه از زمـان 96/6/1 
کـه توسـط اجـرای احکام محاسـبه و در حق خواهان صـادر و اعام مـی دارد رای صادره 
کـه در دادنامـه مذکـور سـهوا حضوری نوشـته شـده اسـت بنا بـه درخواسـت خواهان و 
بـه اسـتناد مـاده 309 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی از حضـوری بـه غیابـی تصحیح و 
اصـاح می نمایـد تسـلیم رونوشـت رای اصلـی بـدون رونوشـت رای تصحیحی ممنوع 
می باشـد رای صادره ظرف بیسـت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 

شهرستان زرند می باشـد.م/الف177
محمود محمدی - قاضی شورای حل اختالف شماره 1 زرند

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان

کاسـه پرونده 97099۸3۸۸61009۸ وقت رسـیدگی 1397/7/1 
سـاعت 10 صبـح خواهـان حمیـد توکلـی فرزند محمد خواسـته 
صـدور حکـم بـر تنظیـم و تحویـل سـند یکدسـتگاه سـواری پیـکان به شـماره 
انتظامـی 65 – 515 م 36 و کلیـه خسـارات قانونـی اعـم از هزینـه دادرسـی 
مقـوم بـه چهارمیلیـون تومان خواهان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نمـوده وقت 
رسـیدگی تعییـن شـده بـه علـت مجهول المـکان بـودن خوانـده بـه دسـتور 
خواهـان و دسـتور شـورای حـل اختـاف شـماره یـک شهرسـتان کوهبنـان و 
تجویـز مـاده 73 قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از 
جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی می شـود تـا خوانده از تاریخ نشـر آگهـی ظرف یک 
مـاه بـه دفتـر شـورا مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم 
دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت نمایـد و در وقـت مقـرر بـاال جهت رسـیدگی 
حضـور بهـم رسـاند و چنانچـه بعدا اباغی به وسـیله آگهی الزم شـود فقط یک 

نوبـت نشـر و مـدت آن ده روز می باشـد.م/الف33
مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان – مریم مرتضی پورکوهبنانی

ابالغیه
بدیـن وسـیله بـه اقـای مجیـد اسـماعیلی سـعید ابـادی فرزنـد 
محمـود بـه واسـطه مجهول المکان بودن در راسـتای مـاده 174 ق ا 
د ک ابـاغ مـی شـود کـه اقـای احمد یزدان پرسـت شـکایتی علیه 
شـما مبنـی بـر ایـراد صدمـه بدنـی عمـدی و توهیـن مطـرح نمـوده کـه به شـماره 
کاسـه 96099۸3475200۸51 شـعبه دوم بازپرسی دادسـرای رفسنجان ثبت شده 
لـذا ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ نشـر اگهی جهت اخذ دفـاع از اتهام انتسـابی و 
اخریـن دفـاع احضـار می گردید نتیجـه عدم حضـور برابر مقررات صـدور قرار جلب 

دادرسـی شـما صادر مـی گردد.م الـف 3959
باز پرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رفسنجان –محمد قریب طرزه 

ایران در تکاپوی مبارزه با احتکار کاال
پس از دولت و قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 مجلس می خواهد 

به پرونده احتکار کاال ورود کند

کشف انبار حاوی 1۴0 هزار کاالی لوازم خانگی در شهرری

ــث  ــران باع ــکار کاال در ای ــش احت افزای
ــت و دســتگاه  ــس از ورود دول شــده پ
ــده  ــن پرون ــه ای ــم ب ــس ه قضــا، مجل

ــد. ورود کن
رییــس  نایــب  خجســته،  امیــر 
ــورای  ــس ش کمیســیون اصــل 90 مجل
بــه  خصــوص  ایــن  در  اســامی 
دربــاره  تســنیم گفتــه گزارش هایــی 
ــه  ــا از برخــی اســتان ها ب ــکار کاال ه احت
کمیســیون اصــل 90 واصل شــده اســت، 
بــه همیــن دلیــل در جلســه هفتــه 
جــاری کمیســیون بــا حضــور مســووالن 
دســتگاه های نظارتــی و قضــا، ایــن 
ــن  ــی در ای ــی و گزارش ــوع را بررس موض
بــاره بــه هیــات رییســه ارائــه می شــود.   

از  یکــی   90 اصــل  کمیســیون 
پارلمــان  تخصصــی  کمیســیون های 
اســت کــه وظیفــه محــول شــده بــه قــوه 
ــون اساســی  ــودم قان ــه در اصــل ن مقنن
ــری  ــران را پیگی ــامی ای ــوری اس جمه
می کنــد. وظیفــه ذاتــی ایــن کمیســیون 
رســیدگی بــه شــکایات واصلــه از »طــرز 
کار« مجلــس، قــوای مجریــه و قضاییــه 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــورد ک ــر م ــت و در ه اس
»عمــوم« باشــد گــزارش کار خــود را 
ــه  ــس ب ــات رییســه مجل ــق هی از طری
اطــاع عامــه می رســاند. در مــواردی 
هــم کــه  تضییــع حقــوق  بیــت  المــال 
یــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اتفــاق 
ــه  ــه قوه قضایی ــده ب ــد پرون ــاده باش افت
ارجــاع داده می شــود.  بــا ورود مجلــس 
ــه پرونــده احتــکار کاال، هــر ســه قــوه  ب
مجریــه، مقننــه و قضاییــه بــه ایــن 

ورود کرده انــد. پرونــده 

تخلفات بی شمار
ــتاد  ــال س ــرداد امس ــم م ــه شش اگرچ
ــای  ــکار و اختف ــا احت ــارزه ب ــدید مب تش
ــت،  ــر صنع ــتور وزی ــه دس ــه ب ــا ک کااله
ــرده،  ــه کار ک ــاز ب ــارت آغ ــدن و تج مع
ــات،  ــامل  غ ــدف ش ــروه کاالی ه 10 گ
نباتــی  )روغــن  اساســی  کاالهــای 
ســاخته شــده، روغــن خــام، شــکر خام، 
ــی،  ــواد پروتئین ــره(، م ــفید، ک ــکر س ش
ــات،  ــد، حبوب ــه تولی ــواد اولی نهاده هــا، م
لــوازم خانگــی، لــوازم یدکــی و الســتیک 
ســبک و ســنگین، کاغــذ چــاپ، تحریــر 
و  شــوینده  پــودر  انــواع  روزنامــه،  و 
مصالــح ســاختمانی را مشــمول مبــارزه  
ــد  ــه بای ــرد ک ــوان ک ــکار کاال عن ــا احت ب
پــس از ترخیــص از گمــرکات کشــور یــا 
تولیــد داخلــی در انبارهای ثبت شــده در 
ســامانه جامــع انبارهــا و مراکــز نگهداری 
کاال نگهــداری شــوند، امــا  گزارش هــای 

نشــان  ایــران  سراســر  از  مختلــف 
ــان  ــس از نوس ــکار کاال پ ــد احت می ده
نــرخ ارز و التهــاب در بــازار شــدت گرفته.  
ــه  ــوه قضایی ــث شــد ق ــاق باع ــن اتف ای
طــرح مبــارزه با محتکرکننــدگان کاال را در 
پیــش بگیــرد. آنطــور کــه ایســنا نوشــته 
فقــط در اســتان کرمــان نزدیــک بــه 50 
ــده  ــکار ش ــس احت ــان جن ــارد توم میلی
ــتان  ــن اس ــتان ای ــده. دادس ــط ش ضب
هــم اعــام کــرده 22 انبــار بــزرگ احتکار 
ــده. در  ــف ش ــتان  کش ــن اس کاال در ای
همیــن حــال ابراهیمــی، معاون بازرســی 
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــارت س و نظ
کشــف  از  خراسان شــمالی  تجــارت 
بیــش از 25 انبــار در ایــن اســتان خبــر 
داده.  در 12 روز گذشــته هــم هشــت 
 30 ارزش  بــه  کاال  احتــکار  پرونــده 
ــکیل  ــزگان تش ــان در هرم ــارد توم میلی
ــل  ــتان تحوی ــی اس ــع قضای ــه مراج و ب
ــده  ــکار ش ــای احت ــتر کااله ــد. بیش ش
ــی  ــن آالت و لوازم یدک ــی، آه ــواد غذای م
خــودرو اســت کــه در بازرســی از انبارهای 
ــط  ــاس کشــف و ضب شهرســتان بندرعب
شــد. چهــار روز قبــل هــم فرمانــده 
ســپاه ناحیــه مقاومــت زرندیــه از کشــف 

افــزون بــر 50 هــزار تــن میلگــرد احتــکار 
شــده در انبــار یکــی از  شــرکت های 
تولیــدی و صنعتــی ایــن شهرســتان 
خبــر داد. پیــش از آن نیــز فرمانــده 
ــف  ــاه از کش ــتان کرمانش ــی اس انتظام
چهــار میلیــارد ریــال کاالی احتــکار شــده 
در شهرســتان صحنــه بــا تــاش ماموران 
ــامل  ــا ش ــه عمدت ــر داد ک ــی خب انتظام
ــب 17  ــزار حل ــود؛  ه ــی ب ــواد خوراک م
کیلویــی عســل، 25 تــن شــکر، 15 هزار 
ــزار  ــودر لباسشــویی و ه ــدد پ و 244 ع
عــدد انــواع دلســتر و ... . روز پنج شــنبه 
ــی  ــرات حکومت ــس اداره تعزی ــم ریی ه
شهرســتان ری از کشــف یــک انبــار 
حــاوی 140 هــزار قلــم لــوازم خانگــی در 

ــر داد. ــهرری خب ش
 نایــب رییــس کمیســیون اصــل 90 
مجلــس در خصــوص افزایــش احتــکار 
کاال هــا  احتــکار  کــه  می گویــد  کاال 
ــن  ــده بنابرای ــردم ش ــی م ــث نگران باع
ــی  ــتگاه های نظارت ــا دس ــت ت ضروریس
ــکار  ــوع احت ــه موض ــه ب ــوه قضایی و ق
ســوی  از  مــردم  ضــروری  اجنــاس 
محتکریــن ورود کــرده و برخــورد قاطعی 

ــند. ــته باش ــا داش ــا آنه ب

امیــر خجســته، نایــب رییــس کمیســیون اصــل 
اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس   90
برخــی  از  کاال هــا  احتــکار  دربــاره  گزارش هایــی 
اســتان ها بــه کمیســیون اصــل 90 واصــل شــده، گفتــه 
در جلســه هفتــه آینــده کمیســیون بــا حضور مســووالن 
دســتگاه های نظارتــی و قضــا، ایــن موضــوع را بررســی 
می کنــد و گزارشــی در ایــن بــاره بــه هیــات رییســه ارائه 
ــای  ــق گزارش ه ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.او ب می ش
ــه مــواد خوراکــی،  ــه محتکــران کاال هایــی از جمل واصل
لــوازم خانگــی، الســتیک خــودرو، مــواد اولیــه و 
ــه  ــت ک ــد، گف ــکار کرده ان ــا احت ــج و... را در انبار ه برن
ــن  ــی مــردم شــده بنابرای ــا باعــث نگران ــکار کاال ه احت
ــا دســتگاه های نظارتــی و قــوه قضاییــه  ضروریســت ت
بــه موضــوع احتــکار اجنــاس ضــروری مــردم از ســوی 

ــد. ــش ورود کنن ــش از پی ــن بی محتکری
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گزارش
پیام ما

»ســردار  قلعــه  الیه نــگاری  »کاوش 
ــدف مســتندنگاری و  ــا ه ــه ب ــوکان« ک ب
مطالعــه توالــی اســتقراری ایــن محوطــه 
بــه کشــف  اســت  انجــام  حــال  در 
ســاله  ســه هزار  گیاهــی  دانه هــای 
انجامید.«یوســف حســن زاده، سرپرســت 

در  بــوکان  ســردار  قلعــه  الیه نــگاری 
آذربایجــان غربــی، بــا اعــام ایــن خبــر 
گفــت: دانه هــای گیاهــی ســه هزارســاله 
درون کاســه ای ســفالی در چهارمیــن فــاز 
ــد  ــت آم ــه دس ــن ب ــر آه ــاری عص معم
ــای  ــدم، دانه ه ــای گن ــامل دانه ه ــه ش ک

مقــداری  احتمــاال  و  هــرز  علف هــای 
ــه ی او، در  ــت.به گفت ــو اس ــای ج دانه ه
کنــار ایــن کاســه ســفالی هــاون و کوبــه 
ســنگی نیــز بــه دســت آمد.رییــس گروه 
پژوهــش مــوزه ملــی ایــران افــزود: 
برخــاف تصــور مــردم از کاوش هــای 
باستان شناســی کــه آن را بــه کشــف 
محــدود  قیمتــی  و  نفیــس  اشــیای 
ــت  ــا اهمی ــه یافته ه ــن گون ــد، ای می دانن
ــیوه های  ــازی ش ــی در بازس ــیار باالی بس
معیشــتی، چگونگــی آب وهــوای منطقــه 
ــد.  ــتی آن دارن ــوع زیس ــته و تن در گذش

ــه  ــود رودخان ــه وج ــان این ک ــا بی وی ب
ــوزه  ــی ح ــمه »آب ــیمینه رود« و چش »س
بــوکان(«  بــزرگ  )حوضخانــه  گهــوره 
عامــل اصلــی اســتقراری عظیــم بــا 
بیــش از 11 متــر نهشــته باســتانی از 
ــت،  ــوده اس ــن ب ــرغ و آه ــای مف دوره ه
تاکیــد کــرد: قلعــه ســردار بــوکان در 
ســال 1347 بــه نــام قلعــه تپــه بــه 
ــه  ــی ب ــار مل شــماره 570 در فهرســت آث
ثبــت رســیده اســت و در حــال حاضــر در 
مرکــز شــهر بــوکان در اســتان اذربایجــان 

ــرار دارد. ــی ق غرب

معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی ، صنایــع دســتی و 
گردشــگری کشــور گفــت کــه ارزیــاب هــای ســازمان 
آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد ) یونســکو ( اواخر 
شــهریور و یــا اوایــل مــاه مهر امســال بــرای ارزیابی شــاخص 
هــای جنــگل هیرکانــی جهــت ثبــت جهانــی بــه ایــران مــی 
آینــد. محمدحســن طالبیــان در همایــش هم اندیشــی و هم 
افزایــی مدیــران ملــی، اســتانی و محلــی بــرای ثبــت جهانــی 
جنــگل هــای هیرکانی کــه در اردوگاه بادله شهرســتان ســاری 
ــرای ایــن منظــور را  ــان یونســکو ب برگــزار شــد ، ســفر ارزیاب
مهــم توصیــف کــرد و خواســتار بــه کارگیــری همــه تــاش ها 

بــرای کســب نظــر موافــق آنــان شــد. 
در ایــن نشســت مدیــران کل میــراث فرهنگــی ، منابــع 
ــان ،  ــدران ، گی ــای مازن ــتان ه ــداری اس ــی و جنگل طبیع
گلســتان و ســمنان و جمعــی از فرمانــداران شهرســتان های 

ــور  ــا حض ــتان ه ــن اس ــی ای ــای هیرکان ــگل ه ــوزه جن ح
داشــتند.طالبیان بــه پیشــینه درخواســت ثبــت جهانــی 
جنــگل هیرکانــی در یونســکو اشــاره کــرد و گفــت کــه کشــور 
آذربایجــان کــه بــرای اولیــن بــار پرونــده جنــگل هیرکانــی را 
بــرای ثبــت جهانــی تحویــل یونســکو داد ، همچنــان منتظــر 

اخــذ نتیجــه اســت .
وی بــه میزبانــی آذربایجــان از اجــاس کمیتــه میــراث 
جهانــی در ســال آینــده اشــاره کــرد و افــزود: در صورتــی کــه 
نتوانیــم در ســفر مــاه مهــر ارزیابــان یونســکو به ایــران نتیجه 
مطلــوب را بگیریــم ، کار بــرای مــا در اجــاس کمیتــه میــراث 
جهانــی ســال آینده مشــکل مــی شــود .جمهــوری آذربایجان 
تیــر مــاه ســال 85 درخواســتش را بــرای ثبــت جهانی جنگل 
 هــای هیرکانــی بــه یونســکو ارائــه کــرد ولــی کارشناســان این 
ســازمان بــه دلیــل ســهم انــدک ایــن کشــور حاضــر بــه ثبــت 

آن بــه نــام آذربایجــان نشــدند.
کشــور آذربایجــان بــر اســاس آمارهــای بیــن المللــی تنهــا 20 
ــه جنــگل خــزر هــم  ــی را کــه ب هــزار هکتــار جنــگل هیرکان
ــران  ــهم ای ــه س ــی ک ــار دارد، در حال ــت در اختی ــهور اس مش

ــاون  ــار اســت .مع ــزار هکت ــون و 900 ه ــک میلی ــش از ی بی
میــراث فرهنگــی کشــور هــم افزایــی بــرای ارائــه مدیریــت 
مناســب بــر عرصــه هــای جنــگل هــای هیرکانــی در چهــار 
اســتان همســایه را بــرای ارزیابــی یونســکو مهــم دانســت و 
ــه شــرایط حســاس فعلــی الزم اســت  ــا توجــه ب گفــت : ب
ــود  ــاس ش ــی احس ــطح جهان ــی در س ــاظ مدیریت ــه لح ب
جمهــوری اســامی خــوب مدیریــت مــی کنــد و بــرای اثبات 

ــم. ــاده کنی ــات را آم آن مقدم
وی افــزود: اگــر پرونــده ثبــت جنــگل هــای هیرکانــی موفــق 
شــود، دومیــن اثــر طبیعــی ایــران خواهــد بــود کــه بــه ثبــت 

جهانــی مــی رســد.

دانه های گیاهی ۳000 ساله 
در بوکان

افزایش 40 درصدی ورودی 

مسافران خارجی به اردبیل 

سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دسـتی و گردشـگری استان اردبیل 
گفـت: در چهـار مـاه اول امسـال ورود مسـافران خارجـی بـه اردبیـل نسـبت به 
مدت مشـابه پارسـال 40 درصد افزایش یافته اسـت.نادر فاحی افزود: ورودی 
مسـافر خارجـی از مـرز بیلـه سـوار در این مدت 175 هـزار و پنج نفر بـوده که با 
اهـداف مختلـف از جمله خرید کاال، درمان و گردش به این اسـتان سـفر کردند.

بـه گفتـه وی ، ورود مسـافر ایرانـی یـک درصـد رشـد داشـته و در مقابل خروج 
مسـافر ایرانـی 9 درصـد کاهـش و خـروج مسـافر خارجـی نیـز 42 درصد رشـد 
نشـان می دهد.سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اسـتان میزان تردد مسـافر پایانه بیله سـوار در این مدت را 414 هزار و 215 نفر 
ذکـر کـرد.او اظهـار داشـت: از ایـن تعـداد ۸3 درصد مسـافران خارجـی و مابقی 
ایرانـی اسـت کـه 11 درصـد بـا وسـایط نقلیـه و ۸9 درصـد بـا پـای پیـاده تـردد 
داشـتند.فاحی تاکید کرد: اسـتان اردبیل یکی از مقاصد گردشـگری اتباع آذری 
اسـت و ارتقای سـطح خدمات و امکانات برای اسـتقبال از گردشـگران خارجی 
در دسـتور کار اداره کل است.اسـتان اردبیل با داشـتن بیش از یک هزار و 500 اثر 
تاریخـی شـامل محوطـه ها، تپـه ها، پل ها، بناها و قلعه ها از جمله بقاع شـیخ 
صفـی الدیـن اردبیلی و شـیخ جبرائیـل و مجموعه بـزرگ بازار تاریخـی اردبیل، 
بقعـه شـیخ حیـدر، محوطـه تاریخـی پیرازمیان در مشـکین شـهر و گیلـوان در 
شـاهرود خلخـال، تپـه تاریخی نادر اصانـدوز و آناهیتا در سـرعین، پل پردیس 
در شهرسـتان کوثـر و هفـت چشـمه در اردبیـل، و قلعـه هـای اولتـان در پـارس 
آباد، قهقهه در مشـکین شـهر و قیزقلعه در بیله سـوار و نیز جاذبه های طبیعی 
از جملـه دههـا چشـمه آب معدنـی گـرم ، کوه سـبان، جنـگل فندقلـو، دریاچه 

شـورابیل و نئور یکی از اسـتان های گردشـگر پذیر کشـور اسـت.

آمادگی جنگل های هیرکانی 

برای ثبت جهانی
کارشناسان یوسنکو برای بررسی این جنگل شهریور به ایران می آیند

هـم  کشـور  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
افزایـی بـرای ارائـه مدیریت مناسـب بر 
عرصـه هـای جنـگل هـای هیرکانـی در چهـار 
اسـتان همسـایه را بـرای ارزیابی یونسـکو مهم 
دانسـت و گفـت : بـا توجه به شـرایط حسـاس 
فعلـی الزم اسـت به لحـاظ مدیریتی در سـطح 
جهانی احسـاس شـود جمهوری اسالمی خوب 
مدیریـت می کنـد و بـرای اثبـات آن مقدمات 
را آمـاده کنیـم. وی افـزود: اگـر پرونـده ثبـت 
جنـگل هـای هیرکانی موفق شـود، دومین اثر 
طبیعـی ایـران خواهـد بود کـه به ثبـت جهانی 

رسـد. می 

مدیران پایگاه های جهانی بم، شاهزاده ماهان و منظر فرهنگی 
میمند تغییر کردند

مدیران جدید پایگاه های جهانی بم، شاهزاده ماهان و منظر فرهنگی میمند در 
استان کرمان منصوب شدند. 

پیام میراث

یا   
 آر

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهـی اصاحی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
رای اصاحـی  شـماره139760319014001070-97/03/0۸ هیـات اول / دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای ایمـان 
مشـایخی فرزند لطف اله بشـماره شناسـنامه 3020052645صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
دو بـاب خانـه بـه مسـاحت1171/1۸متر مربـع پاک2۸5فرعـی از 545- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک- فرعـی از545- اصلی قطعـه دو واقع در اراضی ده شـیخ  جیرفت 
بخـش45 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای خدا مراد سـاالری محرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دریـک نوبت آگهی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـارآگهی بـه مـدت یک مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:  97/05/27
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139660319014007۸34 -96/12/06هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی دارد لـذا مالکیـت حـوزه علمیـه عنبـر آبادبه 
نمایندگـی اکبـر افشـار منـش  در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت266/25 متر مربع 
پاک433فرعـی از 45- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک - فرعـی از45- اصلی قطعه 
یـک واقـع در اراضـی خـدا آفرین عنبر آبـاد بخش45کرمان خریـداری از مالک رسـمی خانم 
فرخنـده امیـری محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف 3371- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/05/27-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :97/06/10
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

 آگهی دعوت به مجممع عمومی فوق العاده
نوبت دومموسسه خانه مطبوعات کرمان شمال

به شــماره ثبت 55۴ و شناسه ملی10۶30051۴05
ــیدن  ــاب نرس ــد نص ــه ح ــه ب ــا توج ــخ 1۴/0۴/1397 ب ــه تاری ــی ب ــوت قبل ــی دع ــرو آگه پی
ــات  ــه مطبوع ــت اول خان ــالیانه نوب ــادی س ــی ع ــع عموم ــده در مجم ــرکت کنن ــای  ش اعض
ــوت  ــرم دع ــای محت ــیله از اعض ــد بدینوس ــزار ش ــاه 97 برگ ــه در 31 تیرم ــمال ک ــان ش کرم
ــه  ــه در روز س ــه ک ــن موسس ــت دوم ای ــالیانه نوب ــادی س ــی ع ــع عموم ــود در مجم ــی ش م
ــایت  ــق س ــک از طری ــورت الکترونی ــه ص ــا 12 ب ــاعت 10 ت ــهریورماه 1397 از س ــنبه ۶ ش ش
خانــه مطبوعــات بــه آدرس KHANEHMATBOOAT.IR  و همزمــان بــا دیگــر اســتان هــا 

ــد. ــزار مــی شــود شــرکت فرماین برگ
دستور جلسه:

گزارش هیئت مدیره و بازرسان
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره و بازرسان

انتخاب بازرسان برای مدت یکسال
مواردی که طبق اساسنامه در وظایف و اختیارات مجمع عمومی است.

بـر ایـن اسـاس، اعضـای اصلی خانـه مطبوعات اسـتان که بـرای انتخاب بازرسـان کاندیدا هسـتند تا 
روز شـنبه 3 شـهریور ماه 1397 مهلت دارند با مراجعه به سـایت  KHANEHMATBOOAT.IR  و 
ورود بـا نـام کاربـری خود بـرای ثبت نام اقـدام فرماینـد. ثبت آرای اعضـا نیز از طریق سـایت مذکور 

در تاریـخ یـاد شـده با اسـتفاده از نـام کرابری و رمـز عبور قابل انجام اسـت.
اعضـای محتـرم همچنیـن مـی تواننـد اطالعـات دیگـر مربـوط اعـم از نحـوه برگـزاری زمـان 
انصـراف از نامـزدی ،اسـامی کاندیداهـای بازرسـی و.... را در سـایت خانـه مطبوعات به نشـانی 

هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کرمان شمالذکـر شـده دنبـال فرمایند.

 آگهی دعوت به مجممع عمومی فوق العاده
نوبت دومموسسه خانه مطبوعات کرمان شمال

به شماره ثبت 55۴ وشناسه ملی10۶30051۴05
پیــرو آگهــی دعــوت قبلــی بــه تاریــخ  1۴/0۴/1397 بــا توجــه بــه حــد نصــاب نرســیدن اعضــای شــرکت کننــده در 
مجمــع عمومــی فــوق العــاده نوبــت اول خانــه مطبوعــات  کــه 31 تیرمــاه 97 برگــزار شــد، بدینوســیله از اعضــای 
محتــرم اصلــی دعــوت میشــود در مجمــع عمومــی فــوق العــاده نوبــت دوم ایــن موسســه کــه در روز یکشــنبه 
ــه آدرس  ــه مطبوعــات ب ــه صــورت الکترونیــک از طریــق ســایت خان ــا 12 ب ۴ شــهریور مــاه 1397 از ســاعت 10 ت

KHANEHMATBOOAT.IR  و همزمــان بــا دیگــر اســتان هــا برگــزار مــی شــود شــرکت فرماینــد.
دستور جلسه: اصالح اساسنامه خانه مطبوعات کرمان

بـر ایـن اسـاس اعضـای اصلی خانه مطبوعات اسـتان برای ثبـت آرای خود از طریق سـایت مذکـور در تاریخ 
یـاد شـده و با اسـتفاده از نـام کاربری و رمـز عبور خود اقـدام فرمایند.

اعضـای محتـرم مـی تواننـد اطالعـات دیگر مربـوط به مجمـع را در سـایت خانـه مطبوعات به نشـانی ذکر 
هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کرمان شمالشـده دنبـال فرمایند.

یم
یر

بگ
ی 

جد
را 

ب 
ن آ

حرا
ب

ــا  ــران ب ــو در ته ــده موقــت فائ ــا نماین ــو مات رائ
ــور و  ــس جمه ــاون ریی ــری مع ــی کانت عیس
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
دیــدار کــرد. رائــو ماتــا نماینــده موقــت دفتــر 

فائــو در تهــران روز ســه شــنبه در ماقــات 
خــود بــا کانتــری بــه بیــان همــکاری فائــو در 
جمهــوری اســامی ایــران پرداخــت و آمادگــی 
مــورد  در  فنــی  همکاری هــای  بــرای  فائــو 

دریاچــه ارومیــه و گــردو غبــار و ظرفیت ســازی 
ــری  ــی کانت ــام کرد.عیس ــت اع ــط زیس محی
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
کشــوردر ایــن دیــدار ضمــن اشــاره بــه نگرانــی 
عمیــق ســازمان از وضعیــت منابــع آبــی کشــور 
و  سیاســت ها  در  تحــول  ضــرورت  گفــت: 
برنامه هــای مصــرف آب در بخــش کشــاورزی  
بســیار مهــم اســت زیــرا ادامــه رونــد موجــود 

ــت. ــار اس ــور زیان ب ــرای کش ب

رییس محیط زیست ایران 

با نماینده فائو دیدار کرد

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، پایداری فعالیتهای 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را در گرو نقش آفرینی موثر شبکه های مردم 
نهاد محیط زیست و منابع طبیعی دانست.

رائــو ماتــا نماینــده موقــت فائــو در تهران با عیســی 
کالنتــری معــاون رییس جمهــورو رییس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت دیــدار کرد.کالنتــری 
افــزود: الزمــه ایــن تحــول درک عمیق مســووالن و 
سیاســت گــذاران از توســعه پایــدار اســت تــا امنیت 
ــی حاصــل  ــع حیات ــداری منای ــو پای ــی در پرت غذای
شــود. در ایــن ارتبــاط تجــارب جهانــی موفــق فائــو 

ــده باشــد. ــد مناســب و کمــک کنن می توان

گزیده ها

پیام زیست

ادامه کشت های آب بر 
در سرزمین بی آب

کشاورزان همچنان هندوانه، چغندر و گندم می کارند

کشــور،  در  آب  بحــران  وجــود  بــا 
ــی  ــوالت پرآب ــت محص ــم کش ــوزم ه هن
ــج در  ــد و برن ــه، چغندرقن ــون هندوان چ
اســتان های کــم آب رواج دارد و کشــاورزان 
زیــر بــار تغییــر الگــوی کشــت نمی رونــد 
کــه ایــن مســاله تــا حــدودی بــه ضعــف 
و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  عملکــرد 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس در عــدم 
ــل  ــی و قاب ــه راهــکار و ایده هــای عمل ارائ

اجــرا بــر می گــردد.
بــا شــروع خشکســالی در کشــور، نبــود 
شــهرها  و  اســتان ها  بعضــی  در  آب 
بیشــتر نمایــان شــد. یکــی از تدابیــری 
کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن کار اندیشــیده 
وممنوعیــت  کــردن  محــدود  شــد، 
ــرا  ــود، چ ــر آب ب ــوالت پ ــت محص کش
کــه طبــق گفتــه عیســی کانتــری، 

زیســت،  محیــط  ســازمان  رییــس 
بخــش کشــاورزی مصرف کننــده حــدود 
ــن  ــران در بی ــت و ای ــد آب اس 90 درص
کشــورهای جهــان تنهــا کشــوری اســت 
کــه مصــرف آب باالتــر از 50 درصــد 
منابــع تجدیدپذیر را دارد. بعد از بررســی 
ــد  محصــوالت کشــاورزی مشــخص ش
برخــی از آنهــا همچــون هندوانــه، چغندر 
را  زیــادی  و گنــدم آب بســیار  قنــد 
ــروش  ــت ف ــه قیم ــد. در حالیک می بلعن
آنهــا بــا  قیمــت آب مصرفــی بــه هیــچ 
ــال  ــور مث ــه ط ــت ب ــر نیس ــوان براب عن
ــی  ــد یــک کیلوگــرم محصول ــرای تولی ب
آب  لیتــر   2۸6 هندوانــه،  همچــون 
ــت  ــاس قیم ــود و براس ــرف می ش مص
هــر لیتــر آب )1000 تومــان( هزینــه آب 
ــه 2۸6  ــو هندوان ــر کیل ــد ه ــرای تولی ب

ــت.  ــان اس ــزار توم ه

نیاز به تغییر سبک
 کشاورزی است

ــوان نخســتین  ــه بعن ــر هندوان ــاوه ب ع

ــاورزی،  ــوزه کش ــی ح ــول صادرات محص
همچــون  دیگــر  بــر  آب  محصــول 
چغنــدر قنــد بایــد محــدود می شــد 
ــرم آن 2  ــر کیلوگ ــه ازای ه ــه ب ــرا ک چ
ــه  ــود ک ــرف می ش ــب آب مص مترمکع
بــا هزینــه نــرخ هــر لیتــر 1000 تومــان، 
یعنــی هــر کیلــو چغنــدر 2 میلیــون 
اکنــون  هــم  می بــرد.  آب  تومــان 
ــوب  ــه در مناطقــی همچــون جن هندوان
ــه  ــود ک ــت می ش ــان کاش ــتان کرم اس
ــا  ــن آب شــرب ب ــرای تامی مردمــش ب
مشــکل مواجــه هســتند یــا چغندرقنــد 
در جایــی همچــون مجــاور دریاچــه 
ارومیــه کشــت می شــود کــه بــرای 
ــا  ــتاد احی ــه، س ــن آب آن دریاچ تامی
دســتور محــدود شــدن ایــن محصــول 
را داده اســت امــا بــا نگاهــی بــه آمارهــا 
متوجــه می شــویم ایــن کشــت نــه 
تنهــا کاهــش نیافتــه بلکــه نســبت بــه 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــم پی ــد ه ــل رش قب
چراکــه کشــاورز عمــا ایــن قیمــت 
زمین هــای  آب  و  نمی پــردازد  را  آب 

ــون  ــری همچ ــای دیگ ــود را از راه ه خ
ــد. در  ــن می کن ــاز تامی ــر مج ــاه غی چ
همیــن خصــوص محمــد درویــش 
ــا  ــام م ــه پی ــت ب ــط زیس ــال محی فع
ــدر  ــود کاشــت چغن ــرار ب ــد: »ق می گوی
قنــد در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه 
ایــن  تنهــا  نــه  امــا  یابــد  کاهــش 
محدودیــت عمــا اجــرا نشــد بلکــه 
در دوســال گذشــته حــدود 12 هــزار 
هکتــار کشــت چغنــدر در حوضــه آبریــز 
اســت. یافتــه  افزایــش  میانــدوآب 
بــه گفتــه درویــش، تــا زمانــی کــه بــه 
منطقــه  آن  کشــاورزان  و  باغــداران 
کشــت جایگزیــن معرفــی نشــود و 
ــد از  ــتن درآم ــرای داش ــراد ب ــن اف ای
ــع  ــر قان محــل کشــت محصــوالت دیگ
نشــوند، هیــچ اتفاقــی نخواهــد افتــاد، 
در حقیقــت بایــد تفکــر و ســبک زندگی 
ایــن افــراد را تغییــر داد و اینکــه فقــط 
بــه کشــاورزان در خصــوص خطــرات 
خشــکی دریاچــه و وزش توفــان نمــک 

بگوییــم بی فایــده اســت.«

وزارت و مجلس برنامه ندارند
ــاد در  ــای زی ــود اخطاره ــا وج ــه ب اینک
خصــوص نبــودآب در کشــور و همچنیــن 
ــت در  ــت و محدودی ــاد ممنوعی ــا ایج ب
زمینــه کشــت، امــا بــاز هــم کاشــت 
محصــوالت آب بــر رواج دارد و ایــن 
کشــاورزان از ایــن کشــت جایگزیــن 
اســتقبال نمی کننــد بــه ایــن دلیل اســت 
کــه بــرای آنهــا از لحــاظ اقتصــادی صرفه 

نــدارد، آنطورکــه »نظــر افضلی«عضــو 
بــه  کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
پیــام مــا می گویــد:  »کشــاورز نــگاه بــه 
منافــع خــودش می کنــد و اگــر محصول 
جایگزیــن شــده برایش درآمد زا نباشــد، 
ــد.« در  ــتقبال نمی کن ــت اس ــن کش ازای
ــاورزی  ــاد کش ــش وزارت جه ــا نق اینج
احســاس  کشــاورزی  کمیســیون  و 
می شــود. آنهــا بایــد تدابیــر ویــژه ای 
بــرای اینــکار بیاندیشــند و بــا طرح هایــی 
همچــون افزایــش قیمــت آب و یا خرید 
محصــوالت جدیــد بــه قیمــت مناســب 
کشــاورزان را مطمئــن و دلگــرم کننــد. اما 
آنطــور کــه تعــدادی از اعضای کمیســیون 
ــس و وزارت  ــد مجل کشــاورزی می گوین
ــدارد. یوســف  ــکار ن ــرای این ــه ای ب برنام
داوودی عضــو کمیســیون کشــاورزی 
ــام  ــه پی ــوص ب ــن خص ــس در ای مجل
مــا گفــت: وزارت جهــاد کشــاورزی و 
کمیســیون کشــاورزی عمدتــا در زمینــه 
ــد  ــت می کنن ــرزمین فعالی ــش س آمای
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ــی اینک یعن
ــی  ــه محصوالت ــت چ ــور، کاش ــی کش آب
ــه صرفــه اســت امــا  در کــدام مناطــق ب
ــه  ــه صرف ــا توجــه ب ــه کشــاورزان ب اینک
آن  از  جایگزیــن  نبــودن کشــت های 
ــدم و در  ــن ندی ــد، م ــتقبال نمی کنن اس
جریــان نیســتم کــه وزارت و کمیســیون 
و  کننــد  موضوعــی کار  چنیــن  روی 

ــند. ــته باش ــرای ان داش ــه ای ب برنام

اینکــه بــا وجــود اخطارهــای زیــاد در خصــوص نبــودآب در 
کشــور و همچنیــن بــا وجود ایجــاد ممنوعیــت و محدودیت 
ــوالت آب  ــت محص ــم کاش ــاز ه ــا ب ــت، ام ــه کش در زمین
ــن  ــت جایگزی ــن کش ــاورزان از ای ــن کش ــر رواج دارد و ای ب
اســتقبال نمی کننــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــرای آنهــا 
از لحــاظ اقتصــادی صرفــه نــدارد، آنطورکــه »نظــر افضلــی« 
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــه پیــام مــا 
ــد  ــودش می کن ــع خ ــه مناف ــگاه ب ــاورز ن ــد:  »کش می گوی
و اگــر محصــول جایگزیــن شــده برایــش درآمــد زا نباشــد، 

ــد. «  ــتقبال نمی کن ــت اس ــن کش ازای

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

m
el

li.
or

g 
س:

عک

رییس سازمان محیط زیست  
خواستار شد

مردم به یاری 
محیط زیست بیایند

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س  ریی
تهدیــدات  از  اقلیــم  تغییــر  گفــت:  کشــور 
ــه  ــور ک ــت. آنط ــی اس ــت محیط ــزرگ زیس ب
ایســنا می نویســد عیســی کانتــری پنجشــنبه 
در نهمیــن نشســت تشــکل هــای زیســت 
محیطــی کشــور، گفــت: شــعار مــا ایــن اســت 
ــد  ــی می توانن ــر ایران ــون نف ــه ۸0 میلی ــه هم ک
محیــط بــان باشــند و نقــش تشــکل های 
ــر  ــر موث ــن ام ــق ای ــی در تحق ــت محیط زیس
گذشــته  در  اتفاقاتــی  افــزود:  وی  اســت. 
موجــب شــده بــود کــه فعالیــت تشــکل 
هــای مــردم نهــاد کمــی کــم رنــگ شــود 
ــاد  ــردم نه ــازمانهای م ــا دارم،س ــن تقاض و م
بکشــند.کانتری  بــاال  را  فتیله هــا  مجــددا 
بــا بیــان اینکــه اغلــب تشــکل های مــردم 
ــت  ــش فعالی ــات وح ــت از حی ــاد در حمای نه
مــی کننــد، خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه بــا 
فعالیــت ایــن عزیــزان حمایــت و توجــه مــردم 
در حمایــت از حیوانــات افزایــش یافتــه اســت، 
ــط  ــه محی ــری ک ــم، خط ــا الزم اســت بدانی ام
زیســت انســانی را تهدیــد مــی کنــد از خطــرات 
حیــات وحــش بیشــتر اســت.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه شــاهد هســتیم روســتاییان گونــه هــای 
ارزشــمند نظیــر پلنگ هــا را کــه بــرای غــذا بــه 
ــد را دیگــر نمــی  ــه مــی کنن حیواناتشــان حمل
کشــند، افــزود: ایــن ارتقــاء فرهنــگ طبیعــت 
دوســتی و حفــظ محیــط زیســت حاصــل 
ــکل  ــتی و تش ــط زیس ــکاران محی ــاش هم ت
هــای زیســت محیطــی اســت.معاون رییــس 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــور و ریی جمه
برنامــه  ریاســت جمهــوری  کشــور گفــت: 
هــای پرهزینــه و بلندمــدت بــرای حفاظــت از 
محیــط زیســت در برنامــه دارنــد کــه یکــی از 
آنهــا خــارج کــردن 200هــزار دســتگاه خــودروی 
فرســوده در حــال تــردد در راههــای کشــور 
اســت. ضمــن اینکــه در حفاظــت از آب کشــور 
ــوالد  ــع ف ــد صنای ــی مانن ــس صنایع ــن پ از ای
فقــط در اراضــی نزدیــک بــه ســواحل بــا رعایت 
ــد  ــاد خواه ــی ایج ــت محیط ــات زیس ماحظ
شــد.وی افــزود: پرداخــت غرامــت به دامــداران 
ــان  ــه دامهایش ــه ب ــی ک ــارت های ــر خس در اث
توســط پلنــگ وارد مــی شــود از دیگــر اقداماتی 
اســت کــه در حفاظــت از حیــات وحــش کشــور 
ــرد:  ــح ک ــری تصری انجــام شــده اســت. کانت
ــر  ــی تغیی ــزرگ زیســت محیط ــدات ب از تهدی
اقلیــم در کشــور اســت کــه هــم بــه طبیعــت و 

ــذارد. ــر می گ ــان تاثی ــر انس ــم ب ه
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روز جهانی فیل ها   /    میزان بالتکلیفی مدارس متروکه در 20 روستای خلخال   /  ایرنا مترو واش   /    میزان

افتتاح سرای وکیل التجار   /    ایرناافتتاح سرای وکیل التجار    /   ایلنا خانه پدری فروغ فرخزاد   /  ایلنا زندگی در میان زباله های گود محمود آباد  /   ایلنا مرداد 13۶7-به آب انداختن نخستین یدک کش ساخت ایران
مرغ دریایی در حال فرود در کنار یک خرس قطبی در آالسکا عکس وب 

سایت نشنال جئوگرافی

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از مدیر کل 
جدید صدا و سیمای استان اصفهان نوشت: رسانه 

باید زبان مردم باشد.

روزنامه مهدتمدن از وجود سرمایه گذاران 
چینی و ترک در آذربایجان شرقی خبر داد. 

روزنامه افسانه از بازنشسته شدن 50مدیر در 
فارس خبر داد.

روزنامه خبر شمال  به نقل از مدیر کل دفتر 
امور میوه ای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 

جهاد کشاورزی نوشت: ایران رتبه چهارم تولید 
انجیر در جهان را دارد.

روزنامه دریا به نقل از آیت ا... جنتی نوشت: 
دادگاه مجرمان اقتصادی باید علنی و سریع باشد.

روزنامه بشارت یزد به نقل از مدیر عامل 
مجتمع معدنی و صنعتی چادرملوا نوشت: آغاز 
نقشه برداری از پهنه معدنی آنومالی D19 در یزد

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

بـه  گزارشـی  در  سـی ان ان  خبرگـزاری 
رده بنـدی دموکرات هـای آمریـکا بـرای انتخابات 

2020 ایـن کشـور پرداختـه اسـت.

روزنامـه نیویـورک تایمـز تصویـر یـک 
خـود را بـه حملـه انتحـاری روز چهارشـنبه در کابـل 

افغانسـتان اختصـاص داده اسـت.

خبرگزاری اسپوتنیکنوشته پس از حادثه 
فروریختن پل در ایتالیا دولت این کشور ممکن 
است مجبور شود عهده دار مسیرهای بزرگ راهی 

در این کشور شود.

روزنامه گاردین خبر داده پس از آنکه کلیف 
ریچارد از اتهامات جنسی تبرئه شد، بی بی سی 

میلیون ها پوند جریمه شده است.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره در یک 
گزارش تصویری به انفجار انتحاری روز چهارشنبه 

در یک مدرسه در کابل پرداخته است.

خبرگـزاری یورونیوز خبـر داده نخسـت وزیر 
ایتالیـا پـس از فروریختـن مرگبار پل در این کشـور 

وضعیـت اضطـراری اعام کرده اسـت.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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پیام ایرانپیام ایران 1.5 درصد زنان باردار به دیابت بارداری مبتال می شوند
رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی کردستان گفت: یک الی 1.5 درصد زنان باردار 
به دیابت بارداری مبتا می شوند که اثر سوء بر روی جنین دارد و ناهنجاری های 
مادرزادی از جمله عقب افتادگی ذهنی، نقص عضو و بیماری دریچه قلب را به دنبال 
دارد.

71 درصد انرژی مصرفی استان صرف فعالیت های تولیدی می شود
سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق سمنان اعام کرد: 

براساس ترکیب مصرف برق مشترکان استان، 71 درصد انرژی مصرفی در بخش های 
صنعت و کشاورزی استفاده می شود.

هر
ل گ

س:گ
عک

هر
س:م

عک

صبـح روز چهارشـنبه 24 مردادمـاه  
و صنعتـی گل گهـر  معدنـی  منطقـه 
صیـدی  هللا  حجـت  دکتـر  میزبـان 
صـادرات  بانـک  مدیرعامـل 
بـود. همـراه  هیئـت  و   ایـران 
صیـدی کـه در سـفری یـک روزه و 
بـه منظـور بازدیـد از منطقـه معدنـی 
و صنعتـی گل گهـر بـه ایـن منطقـه  
سـفر کرده بود در نشسـتی مشترک 
و مدیـران  و معاونیـن  مدیرعامـل  بـا 

 شـرکت گل گهـر  حضـور پیـدا کـرد.
مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران در 
ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه امـروز 
بـرای بنده بـه عنوان یک کارشـناس 
مالـی کـه در صنعـت بـزرگ شـده ام 
اسـت،  نشـدنی  فرامـوش  روز  یـک 
کارهـای  نزدیـک  از  امـروز  گفـت: 
را کـه گل گهـر  ارزشـمندی  و  بـزرگ 
صنعـت  و  اقتصـاد  پویایـی  بـرای 
کشـور انجـام می دهـد را دیـدم و بـا 

توجـه بـه اینکـه تابحـال کارخانه هـا 
نزدیـک  از  را  زیـادی  معـادن  و 
جـرات  بـه  توانـم  مـی  امـا  دیـدم 
مجموعـه  از  یکـی  اینجـا  بگویـم 
اسـت. کشـور  ارزشـمند   هـای 

صیـدی افـزود: گل گهـر توانسـته بـه 
لحاظ گردش مالـی و ارزآوری موفق 
عمـل کنـد و عـدم خـام فروشـی و 
تکمیـل زنجیـره تولیـد مهمترین کار 
انجـام شـده در ایـن منطقـه اسـت. 
گل گهـر  مدیـران  بـه  خطـاب  وی 
گفـت: مـا وظیفـه خـود مـی دانیـم 
کـه در هـدف گـذاری هـای شـما بـه 
کمکتـان بیاییـم و شـما را در تکمیل 

زنجیـره فـوالد یـاری کنیـم.

گل گهر از مجموعه های 

ارزشمند کشور است

فرسودگی چالش 
جدی صنعت سمنان است

رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان ســمنان فرســودگی تجهیــزات و ماشــین آالت 
ــعه و  ــا توس ــت: ب ــمرد و گف ــتان برش ــت اس ــرای صنع ــدی ب ــش ج را چال

ــود. ــاد می ش ــد ایج ــاغل جدی ــدی، مش ــزات تولی ــای تجهی ارتق
علی اصغــر جمعــه ای ضمــن اشــاره بــه وضعیــت واحدهــای تولیــدی اســتان 
ــای  ــن چالش ه ــی از مهم تری ــه یک ــزات به مثاب ــودگی تجهی ــمنان و فرس س
پیــش روی آن هــا، اظهــار داشــت: توســعه واحدهــای تولیــدی یــک رویکــرد 
ــتغال  ــازار اش ــه ب ــد ب ــاغل جدی ــرای ورود مش ــت ب ــم دول ــت مه و سیاس

اســتان ســمنان اســت.
وی بــا اشــاره بــه فرســودگی تجهیــزات و امکانــات و ماشــین آالت در 
واحدهــای تولیــدی اســتان ســمنان، خاطرنشــان کــرد: ایــن مســئله یکــی از 
مهم تریــن چالش هــای صنایــع اســتان در فقــدان بــازار فــروش محصــوالت 
تولیــدی اســت کــه دولــت بــرای رفــع ایــن مســئله اقدامــات خوبــی را انجــام 
می دهــد. رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن اســتان ســمنان بیــان 
ــع  ــد و رف ــق تولی ــد بارون ــی شــعار ســال جدی ــت از کاالی ایران ــرد: حمای ک
مشــکات و موانــع موجــود در ایــن مســیر محقــق می شــود و بایــد بــه ایــن 
مســاله اهتمــام ویــژه ای بورزیم.جمعــه ای بــا اشــاره بــه پرداخــت تســهیات 
رونــق تولیــد در راســتای بهســازی و نوســازی تجهیــزات صنعتــی تصریــح 
کــرد: ایــن تســهیات بــا ارتقــای علــم و فنــاوری درزمینــه هــای مختلــف در 
مســیر تولیــد نقــش مؤثــری در رونــق و بهبــود ایــن بخــش ایفــا می کنــد.

ــع  ــروه رف ــع در دســتور کار کارگ ــه نوســازی صنای ــه توجــه ب ــان اینک او بابی
ــه تســهیات  ــا ارائ ــرد: ب ــه ک ــرار دارد، اضاف ــد اســتان ســمنان ق ــع تولی موان
ــاوه  ــوان ع ــع می ت ــعه صنای ــای توس ــرای طرح ه ــازی و اج ــازی، نوس بهس
بــر حفــظ مشــاغل موجــود نســبت بــه ایجــاد مشــاغل جدیــد در ایــن راســتا 

نیــز اقدامــی اساســی انجــام داد.

مدیرعامــل شــركت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب اظهــار 
داشــت: بــا مدیریــت بهینــه، برنامه ریــزی و اقدامــات دقیــق، 

 مصــرف بــرق در ایــن شــركت 24 درصــد كاهــش یافــت.
ــه منظــور كاهــش  ــن شــركت ب ــت: ای ــور گف ــی پ ــژن عال بی
مصــرف بــرق، تدابیــر، برنامه ریــزی و اقدامــات دقیــق و 
خاصــی اتخــاذ نمــوده كــه در نتیجــه آن از نوزدهــم خردادمــاه 

تاكنــون، روزانــه حــدود 59 مــگاوات بــرق در بخشــهای 
ــت. ــده اس ــی ش ــی صرفه جوی ــی و غیرصنعت صنعت

عالــی پــور خاطــر نشــان كــرد: ایــن اقدامــات مهــم بــا توجــه 
بــه كمبــود بــرق و شــرایط خــاص آب و هوایــی، بســیار حائــز 
ــاس  ــوزی و احس ــاش و دلس ــا ت ــه ب ــد ك ــت می باش اهمی

مســوولیت كلیــه همــكاران محقــق شــده اســت.

الیروبــی اســکله صیــادی بریــس چابهــار 
ــد. ــاز ش آغ

ــس،  ــکله بری ــی اس ــاز الیروب ــم آغ  در مراس
ــازمان  ــری س ــادر ماهیگی ــد و بن ــاون صی مع
بــه  طــرح  ایــن  گفــت:  شــیات کشــور 
مناقصــه گذاشــته شــده و مــدت قــرار داد آن 

ــن  ــزود: در ای ــی اف ــت .کاکولک ــاه اس 36 م
ــان، 300  ــارد توم ــه 25 میلی ــا هزین ــدت ب م
ــن اســکله  ــی در ای ــب الیروب ــر مکع ــزار مت ه
صیــادی  اســکله  در   . شــود  مــی  انجــام 
ــناور  ــوچ و ش ــزرگ و ک ــق ب ــس 200 قای بری
ــا  ــه ب ــد ک ــی کنن ــت م ــادی فعالی ــچ( صی )لن

الیروبــی ایــن اســکله بــه افزایــش صیــد  
قایــق هــا و شــناورها کمــک خواهــد شــد.وی 
ــوز  ــارک از مج ــد از بندرکن ــن در بازدی همچنی
ــرای  ــر ب ــادی  دیگ ــق صی ــن  250  قای تامی
اشــتغال جوانــان بنــادر کنــارک و چابهــار خبــر 
داد و گفــت: ایــن مجــوز تــا یــک مــاه آینــده 
بــه اســتان ابــاغ مــی شــود کــه بــا هماهنگــی 
ــراد  ــن اف ــداران بی ــیات و فرمان ــرکل ش مدی

ــد. ــد ش ــع خواه ــرایط توزی ــد ش واج

ســامانه  از  دی،  بانــک  مدیرعامــل  قربانــی،  محمدرضــا 
مدیریــت سیســتمی منابــع صنــدوق توســعه ملــی رونمایــی 
ــی از  ــن رونمای ــک دی، ضم ــل بان ــی، مدیرعام ــرد. قربان ک
ســامانه مدیریــت سیســتمی منابــع صنــدوق توســعه ملــی  
ــط  ــدوق توس ــن صن ــع ای ــه مناب ــص بهین ــزوم تخصی ــر ل ب
شــعب تاکیــد کــرد. محمدرضــا قربانــی گفــت: فرایندمحــوری 

و سیســتمی شــدن فرایندهــا در بانک هــا و موسســات 
ــی –  ــرای افزایــش شــفافیت، ســامت مال ــی تاشــی ب مال
ــت  ــان اس ــه ذینفع ــت ب ــه خدم ــی ارائ اداری و سرعت بخش
ــواع ســامانه های مالــی در ســالیان اخیــر در  کــه طراحــی ان
بانــک دی حرکتــی در ایــن مســیر و فراتــر از متوســط نظــام 

ــوده اســت. بانکــی ب

کاهش 24 درصدي مصرف برق در شرکت ملي 

مناطق نفت خیز جنوب

رونمایی از سامانه مدیریت سیستمی منابع آغاز الیروبی اسکله صیادی در چابهار

صندوق توسعه ملی 

مشکل بهداشت و درمان خوزستان 
دخالت »سیاسیون« است

به گفته نظری دخالت سیاسیون باعث ایجاد هزینه های خرج از نرمال شده است

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهواز 
بـا اشـاره بـه توسـعه بیمارسـتان ها گفـت: در حـال 
حاضـر توسـعه بیمارسـتان ابـوذر اهـواز، بیمارسـتان 
در  شهرسـتان ها  دیگـر  بیمارسـتان ها  و  باغملـک 
حـال پیگیـری اسـت.نظری گفـت: یکی از مشـکالتی 
دارد،  وجـود  خوزسـتان  اسـتان  و  کشـور  در  کـه 
کمبـود نیـروی حرفه ای اسـت. در سیسـتم بهداشـت 
نیـروی اضافـی پشـتیبانی وجـود دارد امـا در نیروی 
حرفـه ای از جمله پرسـتار و تکنسـین بیهوشـی کمبود 
جـدی وجـود دارد.وی گفت: شـرایط تربیـت نیرو بر 
اسـاس اسـتانداردها و نیازهـا نبوده اسـت. در برخی 
نقـاط تـا حـدی نیـرو تربیـت کـرده ایـم که انباشـت 
بیـکاری ایجـاد شـده اسـت و در مناطقی که بـه نیرو 

نیـاز داریـم کار خوبـی انجام نشـده اسـت.

وی در بازدیـد از ایـن اسـکله از عملکـرد پیمانکار در 
اجـرای طـرح بهسـازی و مرمـت این اسـکله انتقاد 
کرد و خواسـتار تسـریع در اجرای این طرح شـد.وی 
تعامـل بیشـتر صیـادان بـا تجـار را  بـرای کاهـش 
واسـطه هـا و توسـعه صـادرات آبزیـان ضـروری 
بیـان کـرد و گفـت: بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف 
نشسـت هایی با مدیران کارخانجـات فرآوری منطقه 

و تعاونـی هـای صیـادی برگـزار مـی کنیم.

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی جندی 
بـه مشـکاتی  اشـاره  بـا  اهـواز  شـاپور 
کـه در حـوزه کار ایـن دانشـگاه وجـود 
دارد، گفـت: عمده تریـن مشـکات مـا، 
دخالـت سیاسـیون در تصمیمـات فنـی 
ایجـاد  موجـب  متأسـفانه  کـه  اسـت 
کاهـش  و  نـرم  از  خـارج  هزینه هـای 
بهـره وری و خدمات دیگر می شـود. اگر 
سیاسـیون بخواهند به ایـن روش ادامه 
دهنـد قطعـا کار ارائه خدمـات مورد نظر 

کارشناسـان فنـی مختـل می شـود.
 دکتـر ایـرج نظـری در نشسـت خبـری 
کـه روز )24 مردادمـاه( برگـزار شـد، بـا 
بیمارسـتان  احـداث  پـروژه  بـه  اشـاره 
دو هـزار تخت خوابـی اهـواز اظهـار کـرد: 
کـه  بـود  شـده  مقـرر  ایـن  از  پیـش 
یـک بیمارسـتان دو هـزار تخت خوابـی 
در اهـواز احـداث شـود امـا در نهایـت 
تصمیـم گرفته شـد کـه این بیمارسـتان 
بـا یک هـزار تخت خوابـی احداث شـود.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جندی 

شـاپور اهـواز ادامـه داد: تصمیـم قبلـی 
بـر اسـاس مجمـوع کمبودهـای تخـت  
بیمارسـتانی در اهواز اتخاذ شـده بود که 
شـاید تجمیـع کـردن همـه تخت هـای 
مـورد نیـاز در یـک بیمارسـتان صحیـح 
نباشـد بنابرایـن پـس از کار کارشناسـی 
بیمارسـتان  یـک  گرفتیـم  تصمیـم 
یک هـزار تخت خوابـی احداث شـود.وی 
افـزود: خوشـبختانه کارهـای زیربنایـی 
بیمارسـتان یک هـزار تخت خوابی انجام 
شـده اسـت. تنها نگرانی دانشـگاه علوم 
مبلـغ  پرداخـت  بابـت  اهـواز  پزشـکی 
بـا  بـود کـه  پیش پرداخـت  درصـد   15
پیگیری هـای انجـام شـده مقـرر شـد 
ایـن اعتبـار از منابـع اسـتانی و کشـور 

تأمیـن شـود.
آخریـن وضعیـت مرکز جامع سـرطان و 

بیمارسـتان تخصصی ریوی
آنطـور که ایسـنا نوشـته نظری با اشـاره 
بـه پـروژه احـداث مرکـز جامع سـرطان 
کـه قـرار بود توسـط بنیـاد برکـت انجام 

شـود، گفـت: قـرار بـود کـه بنیـاد برکت 
پیـش از پایان سـال گذشـته کلنگ زنی 
ایـن مرکـز را آغـاز کنـد امـا همچنـان 
دانشـگاه  هسـتیم.رئیس  انتظـار  در 
علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز در 
خصوص احـداث بیمارسـتان تخصصی 
بیماریهـای ریـوی در خوزسـتان عنـوان 
مرکـز  ایـن  ایجـاد  تفاهم نامـه   کـرد: 
بـرای  بایـد  امـا  اسـت  شـده  منعقـد 
احـداث ایـن بیمارسـتان بودجـه ملـی 
تخصیـص داده شـود کـه قطعـا بودجـه 
احـداث ایـن بیمارسـتان در سـال 9۸ 
در برنامـه بودجـه قـرار می گیـرد. اکنون 
بیمارسـتان در  ایـن  مقدمـات احـداث 

حـال انجـام اسـت.
وجـود  لـزوم  خصـوص  در  نظـری 
پزشـکان  مطب هـای  در  کارت خـوان 
تصریـح کرد: اگرچه از نظر سـازمان های 
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  و  نظارتـی 
مطب هـا موظـف بـه تأمیـن کارت خوان 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  امـا  نیسـتند 

قطعـا  اسـت  روز  نیـاز  کارت خـوان 
پزشـکان بایـد بـرای رفـاه حـال عمومی 
مـردم در ایـن زمینـه اقـدام کننـد.وی 
جامعـه  در  ذهنیـت  ایـن  داد:  ادامـه 
پیـش آمـده کـه پزشـکان بـرای فـرار از 
پرداخـت مالیـات جهـت مجهـز کـردن 
مطـب خـود بـه کارت خـوان اقـدام نمی 
کننـد در حالـی کـه هیـچ ارتباطـی بیـن 
پزشـکان  مطـب  در  وجـود کارت خـوان 
نـدارد.  وجـود  مالیـات  پرداخـت  بـا 
بـه  پزشـکی،  مالیـات گـروه  پرداخـت 
صـورت »توافقـی« اسـت و مبلغـی کـه 
کارت خوانهـا  در  پزشـکان  حسـاب  بـه 
واریـز می شـود هیچ دخـل و تصرفی در 
پرداخـت مالیـات ندارد.رئیس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز بـا 
اشـاره بـه عـدم ارائـه تعرفه هـا در مطب 
کـه  صورتـی  در  کـرد:  بیـان  پزشـکان 
پزشـکی تعرفه هـای ویزیـت را در مطب 
رعایـت نکنـد مردم می توانند با سـامانه 
1590 تمـاس بگیرنـد و قطعـا موضـوع 
ایـن  در  نیـز  قبـا  می شـود.  پیگیـری 
خصـوص برخـی پزشـکان بـه تعزیرات 
معرفـی شـده اند و با آن ها برخورد شـده 
اسـت.وی با اشـاره به مشـکات موجود 

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  حـوزه کار  در 
مشـکات  عمده تریـن  گفـت:  اهـواز 
علـوم پزشـکی اهواز دخالت سیاسـیون 
در تصمیمـات فنی اسـت که متأسـفانه 
موجـب ایجـاد هزینه های خـارج از نرم 
و کاهـش بهـره وری و خدمـات دیگـر 
می شـود. اگـر سیاسـیون بخواهنـد بـه 
ایـن روش ادامـه دهنـد قطعـا کار ارائـه 
خدمـات مـورد نظـر کارشناسـان فنـی 
مختـل می شـود.نظری گفـت: در تمـام 
دنیـا سـعی می کننـد در خدماتـی کـه 
افزایـش،  را  کیفیـت  می دهنـد  ارائـه 
کمیـت را کاهش و بهـره وری را افزایش 
دهنـد امـا در کشـور مـا بـا تصمیمـات 
سیاسـی در حـال برعکـس کار کـردن 

هسـتیم.
وی گفـت: هیـچ نیـازی نیسـت کـه در 
یک شهرسـتان کوچـک دو بیمارسـتان 
احـداث شـود. مـا می توانیـم با توسـعه 
بیمارسـتان موجـود، خدمـات بهتری به 
مـردم شـهر ارائـه دهیـم اما سیاسـیون 
بـدون اطـاع از معضاتـی کـه در پـی 
احـداث بیمارسـتان های بیشـتر ایجـاد 
می شـود، می گوینـد به بیمارسـتان نیاز 

داریم.

البرز

افتتاح 10 طرح در اصفهان با 
تسهیالت بانک صنعت و معدن

ــك  ــهیات بان ــا تس ــی ب ــرح صنعت ــداد 10 ط تع
اســتان  در   1396 درســال  معــدن  و  صنعــت 
ــرداری رســید و در نتیجــه  ــره ب ــه به ــان ب اصفه

ــد. ــاد ش ــد ایج ــغل جدی آن ۸21 ش
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بانــك صنعــت و معــدن، بــرای 
اجــرای طــرح هــای یــاد شــده مبلــغ شــش میلیــون و 600 هــزار یــورو 
ــن  ــط ای ــی توس ــهیات ریال ــان تس ــارد توم ــهیات ارزی و 52 میلی تس
بانــك پرداخــت شــده اســت.از میــان طــرح هــای یــاد شــده مــی تــوان 
ــوز  ــیرگاز آذران ، نس ــارگاد ، ش ــد پاس ــوان امی ــان ، ت ــایپا كاش ــه س ب
اكباتــان و فــوالد اردســتان اشــاره كــرد كــه ســهم باالیــی در اشــتغالزایی 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان را ب
گفتنــی اســت طــرح هــای صنعتــی زیــادی بــا بهــره منــدی از تســهیات 
ــره  ــه به ــورمان ب ــر در كش ــای اخی ــال ه ــدن در س ــت و مع ــك صنع بان

بــرداری رســیده اســت

پنجاه  قرارداد جاری با سازندگان 
داخلی در دست اجرا است

ارتقــاء  و  بازســازی  مدیریــت  سرپرســت 
ــات  ــاری و خدم ــزات حف ــتگاه ها و تجهی دس
ــرارداد  ــودن 50 ق ــرا ب ــی از در دســت اج جنب
جــاری بــا ســازندگان داخلــی در زمینــه هــای 
خدمــات فنــی، ســازندگی و جوشــکاری، ســند باســت و رنــگ 
ــر داد .  ــی خب ــات یدک ــن قطع ــی و تامی ــرات اساس ــزی، تعمی آمی
مهــدی عرشــیان در تشــریح برنامــه ی ایــن مدیریــت توضیــح داد: 
ــر ســازه و  ــرارداد ســاخت زی ــه، ق ــرارداد پیــش گفت ــر 50 ق عــاوه ب
ــرار  ــرا ق ــرف اج ــز در ش ــاری نی ــتگاه حف ــزی دس ــای فل ــش ه بخ

دارد . 
ــازندگی و  ــات س ــه خدم ــوط ب ــا مرب ــن قرارداده ــت: مهمتری وی گف
ــور آالت  ــرات موت ــزی، تعمی ــگ آمی ــند باســت و رن جوشــکاری، س
و ماشــین آالت و  تعمیــر پمــپ هــای فشــار قــوی تزریــق ســیمان 

و اســید اســت . 

انتظامــی  فرمانــده 
شــمالی  خراســان  
ســال  طــی  گفــت: 
جــاری جرایــم خشــن 
ــه اســت. در اســتان 13 درصــد کاهــش یافت
نشســت  در  مظاهــری،  علیرضــا  ســردار   
ــال  ــی س ــبختانه ط ــرد: خوش ــری اظهارک خب
ــی،  ــه  آدم ربای ــچ گون ــتان هی ــاری در اس ج
ســرقت مســلحانه نداشــته ایــم و در مجمــوع 
کاهــش 13  از  اســتان  در  جرائــم خشــن 
ــه داد: از  ــت.وی ادام ــوردار اس ــدی برخ درص
ــون هفــت فقــره قتــل در  ابتــدای ســال تاکن
اســتان کشــف شــد کــه پنــج مــورد آن مربــوط 
ــال  ــا س ــاط ب ــورد در ارتب ــال و دو م ــه امس ب
ــوان کــرد: دو هــزار  گذشــته بود.مظاهــری عن

و 7٣٣ فقــره ســرقت از ابتــدای ســال در 
اســتان رخ داده کــه در ایــن رابطــه یــک هــزار 
و 100 ســارق دســتگیر و بــه مقامــات قضایــی 
تحویــل داده شــدند.وی یــادآور شــد: ٤٤7 
مــورد پرونــده جعــل و کاهبــرداری در اســتان 
ــورد آن  ــت ٣٤٤ م ــه درنهای ــده ک ــکیل ش تش
کشــف شــده اســت.وی خاطرنشــان کرد:طــی 
ــوازم  ــم ل ــزار و 55 قل ــر 1٣ ه ــد روز اخی چن
بهداشــتی قاچــاق بــه ارزش ٦5 میلیــون و 100 
ــال در اســتان کشــف شــد.مظاهری  ــزار ری ه
ــه ارزش  ــکی ب ــزات پزش ــم تجهی ــزار قل دوه
٢0 میلیــون ریــال و 5٣5 کیلوگــرم بــه ارزش 
بیــش از یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال و 
لــوازم خانگــی بــه ارزش 90 میلیــون ریــال را 

ــمرد. ــر کشــفیات برش از دیگ

فرمانده انتظامی خراسان  شمالی:
کاهش جرایم خشن در خراسان  شمالی

کاهش 70 درصدی وقوع حوادث با 

اصالح شبکه فرسوده درمنطقه کوهپایه

مدیــر روابــط عمومــی 
همگانــی  آمــوزش  و 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان گفــت : اصــال زیبنــده 
مــردم منطقــه کوهپایــه نیســت 
ــرانه آب در  ــرف س ــه مص ــه ک ک
در  لیتــر   1۶5 حــدود  اینجــا 
ــر  ــن بیانگ ــد ای ــبانه روز باش ش
ــن  ــردم ای ــه م ــت ک ــن اس ای
ــتند.  ــرف هس ــد مص ــه ب منطق
آب  مصــرف  نحــو  در  وبایــد 

بازنگــری کننــد.

در همایـش سـازگاری بـا کـم آبی در شـهر 
تودشـک مدیـر آبفـا کوهپایه گفـت:در پنج 
ماهـه سـال جـاری با توسـعه سـامانه تله 
متـری و تلـه کنتـرل توانسـتیم بـا پایش 
شـامل  تاسیسـات  لحظـه  بـه  لحظـه 
ایستگاههای پمپاژ،مخازن،چاهها،فلومترها 
نیـاز  مـورد  شـرب  آب  انتقـال  ،خطـوط 
شـهرهای کوهپایـه ،سـگزی وتودشـک را 

بـدون قطعـی تامیـن کنیـم.
نقـش  بـه  اشـاره  بـا  یـادگاری  مرتضـی 
سیسـتم تلـه متـری در توزیـع عادالنه آب 
اعـام کرد:با اسـتفاده از سـامانه تله متری 
مدیریـت فشـار شـبکه توزیـع با نصـب 10 
فقره فشـار شـکن اعمـال گردید کـه باعث 
کاهـش 50 الـی 60 درصـدی فشـار شـبکه 
توزیـع شـد و این امر کاهـش 30 درصدی 

مصـرف را بهمراه داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری منطقه 
کوهپایـه بـا کاهـش 40 درصدی تخصیص 
آب مواجـه شـد عنوان کـرد: در فصل بهار و 
تابسـتان سـال جاری بـا توجه بـه کاهش 
ایـن  شـرب  آب  تخصیـص  آبـی،  منابـع 

منطقـه از طـرح آبرسـانی اصفهـان بـزرگ 
40 درصـد کاهـش یافـت اما با ایـن وجود 
بـا بهـره گیـری از سـامانه تله متـری و تله 
کنتـرل توانسـتیم آب شـرب بیـش از 25 
هـزار جمعیـت شـهری و روسـتایی بـدون 

هیـچ گونـه قطعـی تامیـن کنیم.
مدیـر آبفـا شهرسـتان کوهپایـه بـه مصرف 
سـرانه آب در شـهرهای کوهپایه،سـگزی و 
تودشـک اشـاره کرد و خاطرنشان ساخت: 
در سـال گذشـته مصرف سـرانه آب در این 
منطقـه حـدود 1۸7 لیتر در شـبانه روز بوده 
در حالیکـه هـم اکنـون ایـن رقـم بـه 165 

لیتـر کاهـش یافته اسـت .
بـا برشـمردن اقدامـات فنـی و  یـادگاری 
مهندسـی تصریـح کرد:عـاوه بـر مدیریت 
فشـار شـبکه توزیـع ،تعویـض حـدود 600 
کنتـور فرسـوده ،اصاح ۸ هـزار متر خطوط 
انتقـال ،اصـاح 300 فقره انشـعابات آب از 
جملـه عمده تریـن اقدامـات در این زمینه 

بوده اسـت .
وی بـا بیـان اینکـه تعویـض کنتـور هـای 
فرسـوده ،واقعی شدن مصرف آب را بهمراه 

داشـت اظهار داشـت:با تعویـض کنتورهای 
فرسـوده میـزان واقعی مصـرف آب نمایان 
شـد و ایـن رویـداد منجر به مصـرف بهینه 
آب گردیـد کـه در نهایـت کاهـش مصرف را 
رقم زد این در حالیسـت که در 5 ماهه اول 
سـال 97 تعویـض کنتورهـای فرسـوده 5 
برابر  نسـبت به سـال گذشـته بوده اسـت .

یادگاری اصاح انشـعابات و شبکه فرسوده 
را موثـر در کاهـش هـدر رفـت آب دانسـت 
و خاطـر نشـان سـاخت:با اصـاح شـبکه 
در  رفـت آب  انشـعابات هـدر  و  فرسـوده 
منطقـه کوهپایـه حدود10 درصد کمتر شـده 
اسـت  بطوریکـه هـدر رفـت آب در منطقـه 
کـه شـامل شـهرهای کوهپایه ،تودشـک و 
سـگزی مـی باشـد  از 2۸ درصـد در سـال 
گذشـته بـه 1۸/7 درصـد در سـال جـاری 

رسـیده  اسـت . 
وی بـا تاکیـد  برسـازگارنمودن مـردم بـا 
مقولـه کـم آبـی اعـام کـرد:در نیمـه اول 
سـال جـاری بـا اینکـه 40 درصد تخصیص 
آب شـرب از طـرح آبرسـانی اصفهان بزرگ 
کمتـر شـده بـود و نیـز آبدهـی دو فقـره 

حلقـه چـاه موجـود در منطقـه  30 درصـد 
کمتـر کاهـش یافتـه امـا سـعی شـده بـا 
سـازگار نمـودن مـردم بـا کـم آبـی از منابع 

موجـود نهایـت بهـره وری را داشـت.
مدیرآبفـا کوهپایـه گفت: با اصـاح خطوط 
،شـاهد  انشـعابات  و  انتقـال   فرسـوده 
در  حـوادث  وقـوع  درصـدی   70 کاهـش 
منطقـه بودیـم همچنیـن شـهر تودشـک 
بعنـوان پایلـوت کشـوری بمنظـور کاهـش 
اصـاح شـبکه  از طریـق  آب  رفـت  هـدر 
فرسـوده انتخـاب شـد چراکـه بـا اصـاح 
شـبکه فرسوده در شـهر تودشک هدر رفت 
آب در ایـن شـهر 15 درصـد کاهش یافت .

سمنانبیرجند مرند      

کشف 2 انبار کاالی 
احتکار شده در بیرجند

حمایــت  و  بازرســی  معــاون 
از مصــرف کننــدگان ســازمان 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ــده  ــکار ش ــار کاالی احت ــت: دو انب ــی گف ــان جنوب خراس
ــاختمانی و  ــتی س ــوازم بهداش ــی و ل ــوازم خانگ ــامل ل ش
ــد  ــان در بیرجن ــون توم ــه ارزش 470 میلی ــات ب تاسیس
انبــار  افــزود:  تهــوری  پلمــب شــد. علــی  کشــف و 
ــویی،  ــه لباسش ــی از جمل ــامل کاالهای ــی ش ــوازم خانگ ل
ــه ارزش  ــال ب ــون و یخچ ــاق گاز، تلویزی ــویی، اج ظرفش
250 میلیــون تومــان در بیرجنــد کشــف و پرونــده متهــم 

ــت. ــی اس ــل قانون ــیر مراح ــال س در ح

دستور بازداشت کودک 
آزار مرندی صادر شد

شهرسـتان  دادگسـتری  رییـس 
کـودک  پـدر  کـرد:  اعـام  مرنـد 
آزاد مرنـدی شناسـایی و دسـتور 
بازداشـت وی صـادر شـده اسـت. 
سـیف هللا زارع زاده اظهار داشـت: از شـب گذشته که این خبر 
منتشـر شـده اسـت، دسـتورات قضایی اکید از طـرف مرجع 
قضایـی بـرای همـکاران ضابـط قضایـی صـادر شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه پـدر کـودک آزار اهالی یکی از روسـتاهای 
شهرسـتان اسـت، افـزود: مامـوران از بـدو اطاع قضایـی وارد 
عمـل شـده انـد و تـاش برای دسـتگیری متهـم همچنان با 

شـدت ادامـه دارد.

تصادف اتوبوس زائران 
عراقی یک کشته داشت

رییس پلیس راه اسـتان سمنان 
گفـت: در تصـادف اتوبوس زائران 
 - دامغـان  مسـیر  در  عراقـی 
سـمنان، یـک مسـافر جان باخـت و ٢0 نفر مصدوم شـدند. 
سـرهنگ تقـی کبیـری افزود: یک دسـتگاه اتوبـوس حامل 
زائـران عراقـی کـه از مشـهد بـه سـمت قـم در حرکـت بـود، 
٣0 دقیقـه بامـداد امـروز از پشـت بـا یـک دسـتگاه تریلـی 
برخـورد کـرد. وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن تصـادف کـه در 
هشـت کیلومتـری سـمنان در سـرازیری کوهپایه در مسـیر 
دامغـان - سـمنان رخ داد، یکـی از مسـافران عراقـی در دم 

باخت. جـان 

صنعت 
خراسانخوزستانومعدن

واردات بی رویه سم 10 
هزار شغل را از بین می برد

رییـس انجمـن کـود و سـم البرز گفـت: اگر 
وضعیت واردات سـم به کشـور به این شـکل 
ادامه داشـته باشـد؛ در آینـده نزدیک 10 هزار 

شـغل در کشـور از بین می رود.
مطبوعاتـی  نشسـت  در  خصوصـی  محمـد 
 24 سـاالنه  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اظهـار 
در  سـموم کشـاورزی  انـواع  لیتـر  میلیـون 
کشـور مصرف می شـود کـه 30 درصد از آن ها 
وارداتـی اسـت. 70 شـرکت در حـوزه تولیـد 
سـم کشـاورزی در کشـور فعالیـت دارنـد که 
می تواننـد چنـد برابر ظرفیت مصرفی سـاالنه 
کشـور را تولیـد و حتـی به کشـورهای اطراف 
هـم صـادرات داشـته باشـند.وی افـزود: بـا 
از  هـم  ایرانـی  تولیدکننـدگان  اینکـه  وجـود 
لحـاظ کمـی وکیفی تـوان برطرف کـردن نیاز 
داخلـی را دارنـد ولـی بـاز هم شـاهد واردات 
بـی رویه سـم و کود کشـاورزی هسـتیم.این 
مسـوول توضیـح داد: قـرار بـود کـه تنهـا 12 
درصـد از سـموم مصرفی سـاالنه مـا وارداتی 
باشـد ولـی کـم کـم افزایـش یافـت و به 30 
درصد رسـیده اسـت. اگر وضعیـت واردات به 
همیـن منـوال پیش برود تا چند سـال آینده 
10 هـزار شـغل مسـتقیم و بـا واسـطه در این 
صنعـت از بیـن می رود.وی با اشـاره به اینکه 
کیفیـت سـموم تولیـدی در داخل بـه مراتب 
از سـموم واردانـی بهتـر اسـت؛ توضیـح داد: 
اگـر کیفیـت سـموم وارداتـی از تولیـد داخل 
بهتـر بـود گایه هـا بـی مـورد می شـد ولی به 
جـرأت می تـوان گفـت کیفیـت محصـوالت 
داخلـی در ایـن بخـش از نمونه هـای وارداتی 
بـه مراتـب بهتـر اسـت. چـرا باید بـه گونه ای 
بـه کشـاورزان القـا شـود کـه سـموم چینی و 
هنـدی کـه کیفیـت خوبی ندارنـد را به راحتی 
خریـداری کننـد ولـی سـموم تولیـد داخل را 
بـی رغبـت خریـداری کننـد؟وی اضافـه کرد: 
شـرکت های داخلـی توان تولیـد ۸0 درصد از 
300 قلـم سـمی که به کشـور وارد می شـود را 
دارنـد ولـی همچنـان شـاهد واردات بی رویه 
انجمـن  هسـتیم.رییس  بـه کشـور  سـموم 
کـود و سـم البـرز گفـت: جالـب اینجاسـت 
کـه در کنـار واردات بـی رویـه عـده ای امکان 
صـادرات را هـم از تولیدکننـدگان گرفتـه اند و 
هـر چـه در ایـن خصـوص پیگیـر می شـویم 
بـاً  و  نمی کنیـم  دریافـت  روشـنی  جـواب 
شـرکت های تولیدکننـده ایرانی به کشـورهای 
اطـراف چـون عـراق، پاکسـتان، افغانسـتان 
ایـن  در  و  می کردنـد  صـادر  محصـول  و... 

زمینـه موفـق بودند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

و  آگاه  مشـاور  یـک  حکـم  در  هوکـو 
هوشـمند، مـی تواند شـما را با پرسـیدن 
خریـد  بـرای  چنـد گزینـه ای  سـواالتی 
مناسـب ترین موبایـل یـا تبلـت ممکـن 

راهنمایـی کنـد.

پلتفرمـی اسـت بـرای دسترسـی آسـان 
بـه تمـام آنچـه بـرای یـک عروسـی نیاز 

asanaroosi.com اسـت. 

رایچـت بـه شـما ایـن امـکان را می دهد 
گروهـی  و  تیمـی  صـورت  بـه  کـه 
و  خدمـات  و  کنیـد  پشـتیبانی  هـم 
محصوالتتـون رو راحت تـر بـه مشـتریان 

ارائـه کنیـد. خـود 

معرفی
هوکو

معرفی
آسان عروسی

معرفی
رایچت

محسن چاوشی با انتشار تصویرنوشته زیر از مجوز گرفتن 
آلبوم جدیدش و انتشار آن به زودی خبر داده.

@mohsenchavoshi

این ساحل دریاى خزر در ایران است؛ همان دریایى 
كه ترس از دست دادن بخشى از آن به جان خیلى 

هایمان افتاده است.
@environment_lovers

تهمینه میالنی، بازیگر با انتشار تصویر مریم میرزاخانی 
خبر ثبت روز جهانی زن در ریاضیات به نام ایشان را 

بازنشر کرده.
@tahminehmilani

مهتاب کرامتی با انتشار پوستر مستند »صفر تا سکو« 
برنده شدن جایزه بهترین مستند در جشنواره حافظ را 

به کارگردانش تبریک گفته.
@mahtab.keramati

نیلوفـــر حامدی می گوید:

یكـــی تـــو شـــهر انـــار کرمـــان میخـــواد بـــرای فوتبـــال زنـــان تیـــم داری 

كنـــه، هـــی چـــوب ال چرخـــش مـــی ذارن. تیـــم تشـــكیل شـــده، اســـمش آبـــان 

دختـــه و بیشـــتر از 50 زن ثبـــت نـــام كـــردن. حـــاال بهشـــون گفتـــن تمریـــن رو 

تعطیـــل كنیـــن. چـــرا؟ چـــون زمیـــن تمریـــن خـــارج از شـــهر نیســـت و امـــكان 

داره از بیـــرون دیـــد داشـــته باشـــه!

مهـــدی امیرپور می گوید:

ـــار  ـــت احض ـــرد عل ـــور می ک ـــد؛ تص ـــار ش ـــاق احض ـــه اخ ـــه کمیت ـــه ب دژاگ

ـــا همســـرش  ـــت عکـــس هـــای 2نفـــره ب ـــه او باب ـــه خاطـــر تتوهایـــش اســـت امـــا ب ب

تذکـــر دادنـــد. عکس هایـــی عـــادی و بـــا کیفیـــت پاییـــن کـــه آقـــای بازپـــرس 

ـــده. ـــوگل دی ـــرچ گ در س

مصطفـــی حریری می گوید:

ــم  ــر می کنـ ــده ای فکـ ــان جنگنـ ــوای خلبـ ــال هـ ــه حـ ــت بـ ــدت هاسـ مـ

ـــای  ـــًا خبره ـــت. حتم ـــدف گرف ـــن ه ـــوز را در یم ـــش آم ـــودکان دان ـــوس ک ـــه اتوب ک

ــه  ــه تکـ ــای تکـ ــده، و جنازه هـ ــا دیـ ــای دنیـ ــیرین کاری اش را در تلویزیون هـ شـ

شـــده را. وقتـــی کودکـــش را در آغـــوش میگیـــرد، چـــه احساســـی دارد و شـــبها 

خوابـــش میبـــرد؟

محمـــود فرجامی می گوید:

ترامـــپ یـــه توییـــت زده و دو تـــا وزیـــر ترکیـــه کـــه یکـــی از هاب هـــای 

تجـــارت جهانیـــه رو تحریـــم کـــرده، کشـــور بـــا بحـــران مواجـــه شـــده و لیـــر در 

ـــکا و اســـراییل و عربســـتان و  ـــدرت آمری ـــام ق ـــد تم ـــاده. بع سراشـــیبی ســـقوط افت

نوچه هاشـــون جمـــع شـــده بـــرای تحریـــم کامـــل ایـــران، و مســـوولین می گـــن 

ـــه! ـــر خودمون ـــادی تقصی ـــع اقتص وض

میـــاد محمدی می گوید:

بعضـــی از شـــب ها کـــه تـــا بـــوق ســـگ ســـر کار می مونـــم اتوبـــوس رو 

ـــه ای  ـــت دقیق ـــار، بیس ـــتگاه قط ـــه ایس ـــیدن ب ـــرای رس ـــد ب ـــی دم و بای ـــت م از دس

قـــدم بزنـــم در خیابانـــی مجـــاور دانشـــگاه کـــه تـــا چشـــم کار می کنـــه کافـــه و 

رســـتوران هســـت، پـــر از دانشـــجویانی کـــه لبریـــز از شـــور و شـــعف و انـــرژی 

ـــد. ـــاز کردن ـــده داری رو آغ ـــب زن ـــازه ش ت

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درحالی که قباًل 
در مصاحبه ای علت عدم عضویتش در توییتر را غیرقانونی 
بودن این شبکه اجتماعی عنوان کرده بود، حساب رسمیاش در 

توییتر را با وجود فیلتر بودن آن راهاندازی کرده است.
@kadkhodaee_ir

هواداران اردوغان برای حمایت از دولت و کشورشان اینطور وارد 
میدان جنگ اقتصادی با آمریکا شدند... 

از 2۴ میلیون هوادار روحانی و دولت چند نفر حاضرن اینطوری پای رای 
که دادن بایستند؟

@hs_soleimani

مقایسه ساحل دریای خزر در دو کشور همسایه!
@hivashaker

شــرکت اپل در تاش برای تولید یک تراشــه اختصاصی ســامت اســت که پردازش 
داده هــای بیومتریــک دریافتی از ابزار تولیدی مختلف این شــرکت را تســهیل 

می کند.به گزارش ورج، قرار اســت این تراشــه بر روی مدل های آتی گوشــی آیفون 
نصب شــود و احتمال می رود تا ســال 2020 شــاهد نصب آن بر روی رایانه های 

مک این شــرکت هم باشیم.

 استانها

ــن از  ــه همــراه رییــس و دو ت شــهردار اهــواز ب
طــرح  از  شــهر  اســامی  شــورای  اعضــای 
خدمــات رایــگان دندانپزشــکی کــه بــا همــکاری 
شــهرداری اهــواز و قــرارگاه جهــادی امــام رضــا 
)ع( انجــام مــی شــود، بازدیــد کردنــد و در 

جریان اقدامات انجام شــده قرار گرفتند.
در ایــن بازدیــد کــه کتانبــاف شــهردار اهــواز بــه 
همــراه فلســفی، حیــدری و حاجتــی رییــس و 
اعضــای شــورای اســامی شــهرحضور داشــتند، 
ــادی  ــت را کارجه ــن حرک ــدری ای ــین حی حس
درمانــگاه  و گفــت:  دانســت  بــزرگ  بســیار 
ــان  ــد روزه میزب ــن چن ــواز در ای ــهرداری اه ش
پزشــکان انقابــی بــود کــه بــا 1٢ دســتگاه 
یونیــت دندانپزشــکی و مــواد اولیــه ای کــه 
شــد،  خریــداری  اهــواز  شــهرداری  توســط 
توانســتند حــدود 500 نفــر از همشــهریان عزیــز 
ــه از  ــت ک ــی بضاع ــوردار و ب ــم برخ ــات ک مح
ــه  ــتند را ب ــکل هس ــار مش ــت دچ ــر معیش نظ

رایــگان ویزیــت و تحــت پوشــش  صــورت 
خدمــات دندانپزشــکی همچــون ترمیــم، عصــب 
ــرایط  ــدام درش ــن اق ــد. ای ــرار دهن کشــی و...ق
دشــوار اقتصــادی و بــا هزینــه هــای گــران 
ــر  ــل تقدی ــمند و قاب ــکی، کاری ارزش دندانپزش

است.
ســپس منصــور کتانبــاف بــه معرفــی مختصــری 
ــام رضــا)ع( پرداخــت و  ــادی ام ــرارگاه جه از ق
گفــت: قــرارگاه جهــادی امــام رضــا)ع( در 
خوزســتان  جملــه  از  اســتان کشــور  یــازده 
را در زمینــه هــای  فعالیــت هــای جهــادی 
مختلــف ارائــه مــی کنــد، بــه عنــوان مثــال هــم 
ــه ســرپل ذهــاب دو روســتای  ــون در منطق اکن
ــده هــم  ــد. بن ــل را در حــال بازســازی دارن کام
ایــن افتخــار را داشــتم کــه در مقاطعــی بــا ایــن 

عزیزان همراه بودم.
اکیپهــای  اینکــه  بیــان  بــا  اهــواز  شــهردار 
بــه  قــرارگاه  ایــن  دندانپزشــکی  و  پزشــکی 

ــزود: در  ــد، اف ــی کنن ــت م صــورت ســیار فعالی
ایــن  یــک مرتبــه  پیــش، ســالی  ســنوات 
ــم  ــی دادی ــام م ــتان انج ــات را در خوزس خدم
ــانی در  ــات رس ــس از خدم ــبختانه پ ــه خوش ک
کــوی آل صافــی در نــوروز امســال، بــرای مرتبــه 
دوم تصمیــم گرفتیــم درمانــگاه شــهرداری را در 
اختیــار ایــن گــروه جهــادی قــرار داده و بــا 
ــر  ــن کار خی ــهمی در ای ــه س ــواد اولی ــد م خری

داشته باشیم.

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر اهواز 
از طرح خدمات رایگان دندانپزشکی

اصفهانخوزستان

سیستم اطالعات مکانی 
مهمترین زیرساخت شرکت های 

توزیع برق اصفهان
نشســت تخصصــی GIS بــه میزبانــی شــرکت توزیــع بــرق 
اصفهــان و بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت ، معــاون مدیــر 
 GIS کل دفتــر فنــی و مهندســی توزیــع و رییــس گــروه
توانیــر و  و 6 شــرکت توزیــع بــرق در ســالن جلســات میــر 
ــرکت  ــل ش ــران مدیرعام ــا پیرپی ــد رض ــد .حمی ــزار ش برگ
پــس از معرفــی شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــه اهمیــت 
زیــر ســاخت GIS اشــاره کــرد و گفــت :کاربــردی و 
عملیاتــی شــدن ایــن نــرم افــزار بســتر مناســبی را بــرای 
دیگــر پیشــرفت هــا و ارتقــا درحــوزه صنعــت بــرق ایجــاد 

می کند .
وی در ادامــه گفــت :کاربــردی ســازی ایــن نــرم افــزار در 
اطــاع رســانی خاموشــی هــا مهمتریــن نقــش را ایفــا کــرد 
کــه البتــه بســتر آن از ســالهای قبــل ایجــاد شــده و داده 
ــز در  ــی را نی ــه خطاهای ــود ،البت ــده ب ــع آوری ش ــا جم ه
نقشــه شــهری شــاهد بودیــم کــه ایــن رونــد نیــز توســط 
اطــاع رســانی خــود مشــترک بــر روی نقشــه قابــل 
ــه  ــود .وی تاکیــد کــرد : ســه مــاه ب بررســی و تصحیــح ب
امورهــای اجرایــی زمــان داده شــده تــا صحــت ســنجی را 
بــه طورکامــل انجــام داده و در بــه روز نمــودن اطاعــات و 
داده هــا  تمــام تــاش خویــش را بــه کار گیرنــد چــرا کــه 
تمــام ایــن فرایندهــا نمــی توانــد در ســتاد تعریــف شــود 
ــا همراهــی مجریــان  و مــا را بــه نتیجــه برســاند و تنهــا ب
سیســتم در ســطوح مختلــف ســتادی و عملیاتــی  اســت 
کــه نتیجــه حاصــل مــی شــود. پیرپیــران تاکیــد کــرد : بــا 
ایجــاد ایــن زیرســاخت کــه در ســال هــای گذشــته  پیــاده 
ســازی شــده بــود توانســتیم پتانســیل الزم را جهــت ورود 
مهــم  تصمیم گیری هــای  و  تصمیم ســازی  حــوزه  بــه 
ایجــاد کنیــم و در حــوزه اطاعــات مکانــی وضعیــت 
ــرای زندگــی روزمــره مــردم رقــم بزنیــم  مناســب تری را ب
ســال های  گذشــته شــبکه فیبــر نــوری بــرای تمــام 
امورهــای اجرایــی مــا در دســتور کار قــرار گرفــت و ایجــاد 
ایــن فرایندهــا بســتر اطــاع رســانی مدیریــت اضطــراری 
ــه  ــار را فراهــم نمــود و آســیب هــای خاموشــی را نیــز ب ب
شــدت کــم نمود.مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
گفــت :بایــد تحــت عنــوان یــک اتــاق فکــر تــاش کنیــم 
ــگاه  ــم و جای ــترش دهی ــودن GISرا گس ــردی نم ــا کارب ت

بهتری برای این نرم افزار ایجاد کنیم.

نصب دستگاه حضور  و 
غایب در شوراهای حل 

اختالف سراسر خوزستان
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــس ش ریی
ــدازی  ــب و راه ان ــتان از نص خوزس
در  غایــب  و  حضــور  دســتگاه 
ــوراهای  ــر ش ــای سراس ــع ه مجتم

حل اختاف اســتان خبر داد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتان  ــاف اس ــل اخت ــوراهای ح ش
خوزســتان عبدالعبــاس زبیــدی نیــا 
رییــس  و  قضایــی  معــاون 
اختــاف  حــل  شــوراهای 
خوزســتان بــا اعــام ایــن خبــر 
کاهــش  منظــور  بــه  گفــت: 
راســتای  در  و  اداری  بروکراســی 
اداری  کنتــرل  و  نظــم  ایجــاد 
پرســنل و نیــز پرداخــت عدالــت 
از  صیانــت  و  قانونمنــد  و  محــور 
و  اعضــاء  پــاداش  و  حقــوق 
کارکنــان شــورای حــل اختــاف 
بررســی  از  پــس  و  خوزســتان 
کارتکــس  تجهیــزات  تخصصــی 
ــی  ــم تخصصــی اداره فن توســط تی
و پشــتیبانی مرکــز شــوراهای حــل 
اختــاف کشــور، دســتگاه هــای 
ــب  ــور و غای ــد حض ــرفته جدی پیش
در  منبعــد  نویــن  فنــاوری  بــا 
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــر ش سراس
انــدازی  راه  و  نصــب  خوزســتان 
خواهنــد شــد.وی افــزود: روســای 
هــای  مجتمــع  و  دادگســتریها 
سراســر  اختــاف  حــل  شــورای 
راه  و  نصــب  مــورد  در  اســتان 
ــور و  ــای حض ــتگاه ه ــدازی دس ان
غیــاب و همچنیــن توجیــه نمــودن 
در  شــوراها  کارکنــان  و  اعضــاء 
ــد  ــتم جدی ــن سیس ــتفاده از ای اس
ــانی الزم را  ــاع رس ــکاری و اط هم
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زمین لرزه شادگان را لرزاند
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از وقوع زمین لرزه در شادگان خبر داد.
کیامرث حاجی زاده  اظهار کرد: زمین لرزه ای به بزرگی 3.۸ ریشتر ساعت 16:04:4۸ 
شهر شادگان را لرزاند.

افقی
1 - کاندیدای جمهوریخواه در ایاالت متحده 

 - دزدی.

2 - اسب نجیب و راهوار - پخش - از 

 انواع آش.

3 - مقابل رفتن - رهبر جناح چپ میانه رو 

و نخست وزیر ایتالیا که موجب شد ایتالیا به 

یکی از اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران 

 تبدیل شود - مایه آبادانی.

4 - خاندان - در بند و گرفتار - واحد - 

 حرص و طمع.

5 - پسوند آلودگی - گویا - نیزه کوتاه - 

 کاه فرنگی.

6 - پسوند شباهت - امر به خاموشی - 

 دینداری.

 7 - بذله گو - زاهد - تنبل.

۸ - قیمت بازاری - از هفت سین ها - 

 قانونا - عدد ماه.

9 - خواب و خیال - النه درندگان - از انواع 

 تقسیم بندی علم اقتصاد.

 10 - نامی دخترانه - دوازده ماه - هذیان.

11 - یار سوزن - من و تو - از مواد افیونی - 

 پایین ترین طبقه دوزخ.

12 - از انواع رنگ های قرمز - جنگ - 

 طلوع ستاره - راز.

13 - حرف تصدیق آلمانی - از عوامل 

 اقتصادی درون جامعه - در ضمن.

14 - نیکوکاران - چراگاه ایات - اختراع 

 برادران »لومیر«.

15 - هیزم - رییس صندوق بین المللی 

پول.

عمودی 
1 - شهری در ایتالیا - »جوزف استیگلیتز« 

 نفت را به این عنوان یاد می کند.

2 - صدمه - عشق فرنگی - صفر انگلیسی 

 - ویرانی.

3 - چین و چروک پوست - حرف آرزو - 

 حرف تردید - فرار حیوانات.

4 - ویرگول - آژانس انرژی اتمی روسیه - 

 چراغ آسمان.

5 - دانش اندازه گیری - تای پارچه - 

 مشهور.

 6 - نصف - شهر نیروگاه - خاک سفالگری.

7 - کجاست - از شرکت هایی که مسوولیت 

ساخت سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را 

 برعهده دارند - بنیانگذاری.

۸ - از رشته کوه های معروف دنیا - خانه 

 پشت به آفتاب - گرفتاری - شهر بی قانون.

9 - حصیر - در نظر گرفتن این مقوله 

اقتصادی اولین قانون مورد نظر در 

معامات و سرمایه گذاری اقتصادی است 

 - مرطوب.

 10 - قورباغه درختی - کچل - ناچار.

 11 - سختی ها - مغز - روشنایی اندک.

12 - جانب - افزایش این نرخ به همراه 

افزایش نرخ تورم - از نشانه های رکود 

 تورمی است - شیطان.

13 - حرف راندن حیوانات - بوی ماندگی - 

 مخفف آن که.

14 - هر نوشته ای که در آن قراردادی دو یا 

چند جانبه امضا شده باشد - معاون هیتلر - 

 پرستار - ضمیر اجتماعی.

15 - نشانگر رابطه میان نهاده های تولیدی و 

نرخ ستاده - استانی در ایران.
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دکوفو
نمایشگاه عکس های 

دکوراتیو
گرداوری: نازلی عباس پور و 

سارا ساسانی
 26 مرداد الی 23 شهریور
گالری مکث تهران خیابان 

طالقانی خیابان بهار شمالی 
کوچه بهشت

ترجمه کتاب های 
»فلسفه َفِشن« و 
»چطور می شود با 
دیزاینرها زندگی کرد و آن ها را نکُشت؟!« 

منتشر شد.

انیمیشن »بدو رستم بدو« به کارگردانی 
حسین مایمی به 2 جشنواره بین المللی در 

کشورهای ایتالیا و استرالیا راه پیدا کرد.

 وقتی مریض میشم با ارزشترین چیز دنیا رو 
سامتی میدونم، بعد از اینکه خوب شدم نظرم 

دوباره به پول تغییر میکنه...

کاله قرمزی

نمایشگاهانیمیشن

کتاب

دیالوگ

رسانه در آینه تصویر
بزرگداشت حسن توفیق به همراه 50 سال 

 طنز مطبوعاتی ایران
 دوشنبه 29 مردادماه ساعت 17

تهران - تاالرحکمت مرکزهمایش ها

دلبرم را پر طوطی بر شکر خواهد فتاد
مرغ جانم آتشش در بال و پر خواهد فتاد
هر نفس کو جلؤه کبک دری خواهد نمود
نالٔه کبک دری در کوه و در خواهد فتاد
چون بدیدم لعل او گفتم دل شوریده ام

همچو طوطی زین شکر در شور وشر خواهد فتاد
از سرشک و چهره دارم وجه سیم و زر ولی

کی چو نرگس چشم او بر سیم و زر خواهد فتاد
بسکه چون فرهادم آب دیدگان از سر گذشت

کوه را سیل عقیقین برکمر خواهد فتاد
دشمن ار با ما بمستوری در افتد باک نیست
زانک با مستان در افتد هر که برخواهد فتاد
تشنه ام ساقی بده آبی روان کز سوز عشق

همچو شمعم آتش دل در جگر خواهد فتاد
دل بنکس ده که او را جان بلب خواهد رسید
دست آنکس گیر کو از پای در خواهد فتاد

بگذر ای زاهد که جز راه مالمت نسپرد
هر که روزی در خراباتش گذر خواهد فتاد

خواجوی کرمانی 

نگار من 
از توی بی وفای من 

نقش شکست می کشد
 بر تن تو جفای من

 در تو حصول می کند
 درد ظهور می کند 

هفته و ماه می رود 
عمر به باد می رود

شاعر رزا افروزیان

عکس نوشت

عکس: 
سمانه غالم نژاد

طنزیمات

ــپین  ــای کاسـ ــی دریـ ــم حقوقـ ــازار رژیـ ــا بـ ــن روزهـ ایـ

نقـــل محافـــل اســـت. مخاطـــب خـــاص در صفحـــه 

اینســـتاگرام خـــود نقشـــه ایـــران را بـــدون دریـــای 

ـــن  ـــی ای ـــی! یعن ـــت:»آخی! اله ـــت و نوش ـــپین گذاش کاس

بـــار کـــه بـــرم شـــمال دیگـــه تـــوی دریـــای خودمـــون 

شـــنا نمـــی کنـــم؟ وااای!« شـــاهد عینکـــی کامنـــت 

ــه  ــا هزینـ ــه! بـ ــی خوبـ ــه خیلـ ــن کـ گذاشـــت:»ُخب، ایـ

شـــمال بـــدون پاســـپورت و ویـــزا یـــک ســـفر روســـیه 

هـــم میریـــم.« مخاطـــب خـــاص نوشـــت:»آره عینکـــی 

ـــارج...«  ـــون! خ ـــی ج ـــه. جونم ـــاظ خوب ـــن لح ـــون! از ای ج

ــری  ــت. سـ ــوز انداخـ ــه تغارنیـ ــی بـ ــی نگاهـ طنزیماتچـ

ــه  ــودش زمزمـ ــا خـ ــکان داد و بـ ــانه تأســـف تـ ــه نشـ بـ

کرد:»تعـــداد بازدیدهـــا، صفـــر« زیـــر پســـت مخاطـــب 

در  هـــا  تحلیـــل  خـــاص کامنـــت گذاشـــت:»آخرین 

ـــر  ـــار« س ـــیر اخب ـــو در تفس ـــی ن ـــوز. طرح ـــار نی ـــایت تغ س

ـــپین  ـــای کاس ـــت آب از دری ـــد مش ـــت. چن ـــار رف ـــت تغ وق

ــدن.  ــه مالیـ ــرد بـ ــروع کـ ــت و شـ ــار ریخـ ــوی تغـ را تـ

تغـــار آواز مـــی خواند:»خاطـــرات شـــمال محـــال یـــادم 

ـــداری  ـــی مق ـــال« طنزیماتچ ـــور و ح ـــه ش ـــن هم ـــره. ای ب

ـــرون  ـــش را بی ـــار زبان ـــد. تغ ـــار مالی ـــه تغ ـــر دهان ـــک ب کش

ــان  ــان نظرتـ ــید و گفت:»قربـ ــا را لیسـ ــک هـ آورد. کشـ

ـــت؟«  ـــپین چیس ـــای کاس ـــی دری ـــم حقوق ـــه رژی ـــع ب راج

ـــرون  ـــش بی ـــری از جیب ـــان برب ـــه ای ن ـــی لقم طنزیماتچ

ـــان گذاشـــت و گفت:»عجـــب  ـــار زد و در ده ـــوی تغ آورد. ت

آب شـــوری دارد ایـــن دریـــای مازنـــدران، نمـــی دانـــم. 

تحلیـــل تـــو چیســـت؟« تغـــار گفت:»مـــن نظـــری 

ـــا!«  ـــتره ،ه ـــیه بیش ـــتان از روس ـــهم قزاقس ـــا س ـــدارم؛ ام ن

ـــید.  ـــل کش ـــه موبای ـــتش را روی صفح ـــی انگش طنزیماتچ

ـــی  ـــان م ـــدد 50 را نش ـــاص ع ـــب خ ـــای مخاط ـــت ه کامن

داد. تغـــار نیـــوز هنـــوز صفـــر بـــود. یـــک نفـــر بـــه نـــام 

»میـــرزا همـــه چیـــز فهـــم« کامنـــت گذاشـــته بـــود:»50 

ـــد را  ـــد آب هیرمن ـــتان بای ـــا، افغانس ـــال م ـــزر م ـــد خ درص

ـــد  ـــان بای ـــای عم ـــا، آب دری ـــه م ـــد ب ـــا برس ـــذارد ت آزاد بگ

ـــال  ـــه پرتغ ـــد ب ـــا بای ـــود، م ـــل ش ـــران منتق ـــز ای ـــه مرک ب

گل بزنیـــم. مراکـــش بایـــد بـــه خـــودش گل بزنـــد. 

خاصـــه همـــه اش واس مـــاس دیگـــه!« مخاطـــب 

خـــاص الیـــک کـــرده بـــود و نوشـــته بـــود:»آره میـــرزا 

ـــزر رو  ـــی 50 درصـــد خ ـــن خیل ـــون! م ـــم ج ـــز فه ـــه چی هم

دوســـت دارم. از بچگـــی دوســـت داشـــتم.« یکـــی شـــکلک 

ـــی  ـــود. طنزیماتچ ـــی ب ـــی عصبان ـــود. یک ـــته ب ـــه گذاش گری

ـــر  ـــک نف ـــد. ی ـــه بودن ـــوز چشـــم دوخت ـــار نی ـــه تغ ـــار ب و تغ

ـــارت  ـــته بود:»تغ ـــی نوش ـــت طنزیماتچ ـــه کامن ـــخ ب در پاس

ارزانـــی خـــودت! صفحـــه مخاطـــب خـــاص رو عشـــقه!« 

مخاطـــب عینکـــی بـــود.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

50 درصد کاسپین 
واس ماس!
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محورهاي شهرستان هاي 
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  www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشانی

مهلت دریافت اسناد :از یك شنبه 97/5/28 تا  روز پنج شنبه  97/۶/1
مهلت تحویل پیشنهادات : از شنبه 97/۶/3 تا ساعت 13 روز شنبه 97/۶/17

محــل تســلیم پیشــنهادات : ثبــت در ســامانه ســتاد ایــران و ارســال پاكــت هــای ضمانــت نامــه شــركت در فراینــد 
ارجــاع كار و ارزیابــی كیفــی و پاكــت ب بــه دبیــر خانــه حراســت اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 

كرمــان واقــع در كرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی بعــد از پــل راه آهــن روبــروی ســالن ورزشــی فجــر
زمــان و مــكان بازگشــایی پیشــنهادات : ســاعت 8:30 روز ســه شــنبه  97/۶/20 واقــع در اداره كل راهــداری و حمــل 

و نقــل جــاده ای اســتان كرمــان  ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد و شــرایط مناقصــه منــدرج اســت.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir  قابل رویت می باشد  .

هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه میباشد.

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

اگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای  
نام دستگاه : اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان


