
هیچ یک از بررسی های سازمان هواشناسی موید موفقیت طرح بارورسازی ابرها در  جبران کم بارشی حتی در یک منطقه محدود هم نیست
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 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 1105

پنج شنبه 19 بهمن 1396
  12 صفحه

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

انس طال         1.3۲4.1۲

مثقال طال     6.457.000

گرم طالی 1۸  1.490.700

گرم طالی ۲4  1.9۸7.۸۸0

انس نقره             16.57

انس پالتین         9۸7.10

انس پاالدیوم       995.75

بهار آزادی      14.۸90.000

امامی          15.3۲3.000

نیم         7.600.000

ربع         4.530.000

گرمی       3.010.000

دالر             47.650

یورو         60.940

پوند           6۸.370    

درهم امارات        13.350

لیر ترکیه            13.570

یوان چین          7.۸70

ین ژاپن               4.000    

دالر کانادا          40.730

دالر استرالیا       39.۸30 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
06:58

غروب آفتاب 
17:56

تهران

1 تا  8

باروری ابرها دوای بحران آب نیست
دعوت روحانی 

از مردم برای حضور 
2در راهپیمایی ۲۲ بهمن
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 80« گفتـه  کشـور  کل  دادسـتان  معـاون 
درصـد آلودگـی کالنشـهرها بـه دلیـل بنزین 
کـه  اسـت  غیراسـتانداردی  گازوییـل  و 
سـازمان  کننـد،  مـی  اسـتفاده  خودروهـا 
بازرسـی هـم بـه ایـن مسـاله ورود کـرده و 
بـرای متولیان امـر گزارش فرسـتاده اما بنا 
بـه مالحظاتـی سیاسـی و اقتصـادی ماننـد 
بحـث اشـتغال و ... کار خاصـی انجام نمی 
شـود.« چـه مالحظه ای باالتـر از جان مردم 
وجـود دارد؟ سـاالنه نزدیک بـه 30 هزار نفر 
بـر اثـر آلودگـی هـوا در ایـران جـان خـود را 
از دسـت می دهنـد، آنوقـت برخـی بـا علـم 
بـه اینکـه عامـل اصلـی آلودگـی بنزیـن و 
همچنـان  اسـت،  غیراسـتاندارد  گازوییـل 
نمی گیرنـد.  را  مـواد  ایـن  توزیـع  جلـوی 
بـه راسـتی چنـد نفـر بایـد جـان دهنـد تـا 
مسـووالن مربوطـه جلـوی توزیـع و پخش 
بنزیـن و گازوییـل غیراسـتاندارد را بگیرند؟

اشتغال به قیمت 
جان مردم

معدن کاری بالی جان 
غار »سراب« 

معدن  به سمت سفره های زیرزمینی غار 
درحال پیش روی است

یادداشت
رضا عبادی زاده

دعوت روحانی از مردم برای حضور 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن

4

الیحه حمایت

از حقوق کودکان

در پارکینگ بهارستان

سیاوشی، عضو فراکسیون زنان: 
این الیحه با قید فوریت باید 

بررسی شود
الیحــه حمایــت از حقــوق کــودکان و نوجوانان 
در حالــی چندیــن ســال در مجلــس خــاک 
می خــورد کــه بــا بــروز کــودک آزاری در نقــاط 
مختلــف ایــران تصویــب ایــن الیحــه امــری 
مهمــی محســوب می شــود. چنــد روز پیــش 
بــود کــه کودکــی افغــان کــه توســط پــدر خــود 
دچــار ضــرب و شــتم شــده بــود در پارکــی در 
اصفهــان پیــدا شــد. ایــن اتفــاق بــا واکنــش 
ــان شــبکه های  ــان فارســی زب شــدید مخاطب

اجتماعــی از جملــه توییتــر روبــرو شــد. 

روزانهم صبح اریان

اداره کل پست استان کرمان در نظر دارد خدمات نظافت ، باربری ، نامه رسانی ، نقلیه و پشتیبانی خود 
را مطابق با شرایط عمومی ، فنی و طرح قرارداد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

ــزار: اداره کل پســت اســتان  ــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گ ــه ای ۲- ن ــوع مناقصــه: مناقصــه عمومــی یــک مرحل 1- ن
کرمــان واقــع در کرمــان بلــوار شــهید صدوقــی  3- موضــوع مناقصــه:  واگــذاری خدمــات نظافــت ، باربــری ، نامــه رســانی 

، نقلیــه و پشــتیبانی 4-زمــان فــروش اســناد مناقصــه: از روز پنــج شــنبه 1396/11/19 لغایــت روز چهارشــنبه 96/11/۲5 

از طریــق ســامانه الکترونیــک دولــت www.setairan.ir 5- مهلــت ارائــه پیشــنهادات از ســوی مناقصــه گــران در ســامانه 

الکترونیکــی دولــت: از روز پنــج شــنبه 96/11/۲6 تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1396/1۲/7 برابــر قانــون مناقصــات 
6- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه الکترونیکــی دولــت www.setairan.ir  جهــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره 
09133439993 آقــای باخدایــی تمــاس حاصــل شــود. 7- ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه بــه دو روش:* ارائــه یــک فقــره 

ضمانتنامــه بانکــی مطابــق فرمــت نمونــه غیــر قابــل بازگشــت و بــدون قیــد و شــرط و بــا مــدت اعتبــار اولیــه حداقــل ســه 

مــاه از تاریــخ آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها و قابــل تمدیــد بــه هــر مــدت بنــا بــه درخواســت اداره کل پســت اســتان 

بــه مبلــغ 550/000/000 ریــال و بــه حــروف ) پانصــدو پنجــاه میلیــون ریــال ( صــادره توســط یکــی از بانکهــا یــا موسســات 

مالــی تحــت نظــارت بانــک مرکــزی * فیــش واریــزی بابــت ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب ۲174773۸16001 بــه 

مبلــغ 550/000/000 ریــال و بــه حــروف ) پانصــدو پنجــاه میلیــون ریــال ( نــزد بانــک ملــی شــعبه مرکــزی کرمــان بــه نــام 

تمرکــز وجــوه ســپرده پســت اســتان کرمــان ضمــن بارگــزاری در ســایت ســامانه الکترونیکــی دولــت بــه صــورت پاکــت الک 

و مهــر شــده تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 96/1۲/7 بــه دبیرخانــه اداره کل پســت اســتان کرمــان خانــم پوراکبــری تحویــل و 

رســید دریافــت گــردد. 8- مــدت اعتبــار پیشــنهادها: از آخریــن روز مهلــت ارائــه پیشــنهادات بمــدت ســه مــاه  9- تاریخ بازگشــایی 

پــاکات از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت: ســاعت 9 صبــح روز چهــار شــنبه 1396/1۲/9 در دفتــر مدیر کل پســت اســتان کرمان 
 10- بــرای اشــخاص حقوقــی بــا ارائــه معرفــی نامــه و اشــخاص حقیقــی بــا ارائــه کارت شناســایی حضــور در جلســه بازگشــایی 

پــاکات بالمانــع مــی باشــد.

 11- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت www.setairan.ir ) سامانه ستاد تدارکات ( مراجعه نمایند .

ضمناهزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
اداره کل پست استان کرمان

آگهی مناقصه      شماره ۲00961501000001  نوبت اول
ایــران  مــردم  همــه  رییس جمهــور 
در سراســر کشــور اعــم از زن و مــرد و 
و  باشــکوه تر  حضــور  بــه  را  جوانــان 
بهمــن   ۲۲ راهپیمایــی  در  مصمم تــر 
ــن  ــد در ای ــه بای ــت ک ــرد و گف ــوت ک دع
ــد،  ــق حماســه ای جدی ــا خل ــی ب راهپیمای
ــود  ــدی خ ــاد و پایبن ــجام، اتح اراده، انس
ــان  ــی نش ــت مل ــع و حاکمی ــه مناف را ب
حجت االسالم والمســلمین  دهیــم. 
حســن روحانــی در جلســه هیــات دولــت 
گفــت کــه بســیار خرســندیم کــه در ســی 
انقــالب  پیــروزی  ســالگرد  نهمیــن  و 
اســالمی و در آســتانه چهلمیــن ســال 
انقــالب، جمهــوری اســالمی ایــران و مردم 
ایــران اســالمی، قدرتمندتــر و پرنشــاط تر 
ــداف  ــا و اه از همیشــه در مســیر آرمان ه
ــد. اهــم اظهــارات  انقــالب حرکــت می کنن
ــن  ــل از خبرآنالی ــه نق ــور ب ــس جمه ریی

ــت: ــر اس ــرح زی ش
ــاد و  ــا از اراده، اعتم ــروز دنی ــه ام * آنچ
ــر  ــرد ب ــد ک ــیر خواه ــردم تفس ــاط م نش
مبنــای حضــور باشــکوه در راهپیمایــی 
عظیــم روز ۲۲ بهمن مــاه اســت،  هــر 
ــا  ــردم ب ــی م ــن روزی وقت ــال در چنی س
آن جمعیــت میلیونــی و صــدای رســا 
ــام و  ــز، نظ ــری عزی ــل، رهب ــام راح از ام
ــت  ــی حمای ــای انقالبشــان به خوب آرمان ه

ــت رد  ــا دس ــدای رس ــن ص ــد، ای می کنن
ــر ســینه بدخواهــان انقــالب اســالمی و  ب

ــت. ــران اس ــزرگ ای ــردم ب م
ایــن  در  مــردم  باشــکوه  *حضــور 
مدت هــا  و  ماه هــا  بــرای  راهپیمایــی 
دشــمنان و بدخواهــان ملــت ایــران را 
ماه هــای  طــول  در  آنچــه  و  مأیــوس 
گذشــته بافتــه بودنــد را تبدیــل بــه پنبــه 
می کنــد. ایــن حضــور نشــان می دهــد 
ــی و  ــت صمیم ــردم و دول ــه م ــه رابط ک
ــای  ــا ارزش ه ــردم ب ــاط م ــق و ارتب عمی

پابرجاســت. همچنــان  انقــالب 
از  امســال  بهمــن   ۲۲ راهپیمایــی   *
ویژگی هــای خاصــی برخــوردار اســت و 
ــه همیــن دلیــل بایــد حضــور مــردم در  ب
ســال های گذشــته  از  شــکوهمندتر  آن 
ــا  ــته ب ــای گذش ــمن در ماه ه ــد ،دش باش
ــی کــه داشــت  ــط و تفکرات محاســبات غل
جمهــوری  نظــام  علیــه  توطئه هایــی 
اســالمی ایــران و ملــت بــزرگ ایــران 
طراحــی کــرده بــود البتــه هــر آنچــه 
علیــه  تاکنــون  اســتکباری  قدرت هــای 
ملــت ایــران طراحــی کرده انــد همــواره 
بــا شکســت مواجــه بــوده اســت و مــردم 
بــا حضــور هوشــمندانه پاســخ قاطــع 
ــال  ــد و امس ــان داده ان ــه آن ــی ب و محکم
ــته اند  ــه داش ــی ک ــطه اقدامات ــز به واس نی

ــر از ســال های گذشــته،  بایســتی مصمم ت
ــی  حمایــت قاطــع خــود را از فرهنــگ مل
و  انقالبــی  بلنــد  اهــداف  و  دینــی  و 

ملی شــان نشــان دهنــد.
توانســته ایم  گذشــته  ماه هــای  *در 
تروریســت های خطرناکــی کــه در منطقــه 
ــتکباری از  ــای اس ــرده و قدرت ه ــوذ ک نف
آنــان حمایــت می کردنــد را درهــم بکوبیــم 
و ایــن پیــروزی بزرگــی اســت . همچنیــن 
توطئه هایــی کــه  ماه هــای گذشــته  در 
دولــت آمریــکا علیــه مــردم ایــران و 
سیاســت خارجــی کشــورمان طراحــی 
کــرده بــود بــا شکســت مواجــه شــده و در 
ایــن مــدت شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
و بســیاری از کشــورهای بــزرگ جهــان بــه 
ــا  ــه« داده  و ب ــخ »ن ــکا پاس ــت آمری دول
ــی  ــان روشــن ، مســیر درســت و قانون بی
ــد. ــرار دادن ــد ق ــران را مــورد تأیی ــت ای مل

اقتــدار  همــه  بــا  آمریــکا  دولــت   *
سیاســی و اقتصــادی کــه بــرای خــود 
ــام  ــه مصــاف برج ــا ب ــرده، باره ــم ک فراه
آمــده و هــر بــار بــا شکســت مواجــه 
گردیــده و به جــای اول خــود بازگشــته 
ادعاهــای  و  ســخنان  برابــر  در  اســت. 
ــور،  ــی دو کش ــز یک ــکا به ج ــت آمری دول
جهــان  دولت هــای  و  ملت هــا  تمــام 

کرده انــد. ایســتادگی 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

یــک عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس 
ــی آلودگــی هــوا در  خودروســازها را مقصــر اصل
ــوان کــرد و گفــت کــه  تهــران و کالن شــهرها عن
ــه خاطــر  ــه خاطــر صدماتــی کــه ب ــد ب ــا بای آنه

آلودگــی هــوا بــه کشــور وارد می کننــد محاکمــه 
متاســفانه  پارســایی گفــت:  بهــرام  شــوند. 
خودروهــای مــا خصوصــا خودروهــای ملــی 
هــم صــرف ســوخت بســیار باالیــی دارنــد و هــم 

ایــن ســوخت را بــه صــورت ناقــص می ســوزاند 
ــن امــر باعــث آالیندگــی می شــود. عوامــل  و ای
متعــددی اســت کــه در آلودگــی دســت بــه 
دســت هــم می دهــد امــا راه حلــش ایــن اســت 
کــه فکــری بــه حــال عاملــی اصلــی آالیندگــی 
کنیــم و آن خودروهــای داخلــی اعــم از ســواری، 
عمومــی و موتورسیکلت هاســت. تــا زمانــی کــه 
اینهــا حــل نشــود برگــزاری جلســه و تعطیلــی 
مــدارس و ادارات مشــکلی را حــل نمی کنــد.

خودروسازها باید به خاطر 

آلودگی هوا محاکمه شوند

باروری ابرها دوای بحران آب نیست
رییس سازمان هواشناسی: هیچ یک از بررسی های سازمان هواشناسی موید 

موفقیت طرح بارورسازی در  خشکسالی حتی در یک منطقه محدود هم نیست

باروری ابرها دوای بحران آب نیست

ــور در  ــی کش ــازمان هواشناس ــس س ریی
حالــی تاکیــد مــی کنــد کــه  بــاروری 
ــران آب کشــور را حــل  ــا مشــکل بح ابره
نمــی کنــد، کــه معــاون پارلمانــی ســپاه از 
خریــد تجهیــزات بــرای بــاروری ابرهــا خبر 
مــی دهد.سال هاســت کــه دیگــر ســازمان 
هواشناســی در طــرح بــارور ســازی ابرهــا 
دخالتــی ندارد البتــه هواشناســی اطالعات 
جــوی مــورد نیــاز را در اختیــار وزارت نیــرو 
قــرار مــی دهــد و ایــن وزارتخانــه خــود بــه 
ــد،  ــال می کن ــن پروژه هــا را دنب ــی ای تنهای
بــه دلیــل اینکــه هیچ یــک از بررســی های 
ســازمان هواشناســی مویــد موفقیــت 
طــرح بارورســازی در جبــران کــم بارشــی و 
خشکســالی حتــی در یک منطقــه محدود 
ــاون  ــزکار مع ــا را داود پرهی ــن ه ــود، ای نب
وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان 

هواشناســی کشــور میگویــد و ادامــه مــی 
ــا قاطعیــت  دهــد: ســازمان هواشناســی ب
می گویــد کــه بــاروری ابرهــا مشــکل 
بحــران آب کشــور را حــل نمــی کنــد و 
ــکلی  ــه ش ــا ب ــی قطع ــازمان هواشناس س
کــه وزارت نیــرو بــه بارورســازی ابرهــا 
ــد نیســت  ــن کار معتق ــه ای ــاد دارد ب اعتق
و ایــن ســازمان بارهــا نظــرات خــود را در 
ــد  ــرده اســت و تاکی ــالم ک ــورد اع ــن م ای
ــاز شــدیدی  دارد کــه بارورســازی ابرهــا نی
ــر  ــک اب ــق میکروفیزی ــات دقی ــه مطالع ب
دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای انجام 
ــژه ای  ــای وی ــد راداره ــر بای ــازی اب بارورس
برای شناســایی مشــخصات و رفتــار ابر در 
کشــور داشــته باشــیم کــه در حــال حاضــر 

ــی برخــوردار نیســتیم. ــن رادارهای از چنی

خریداری تجهیزات 
باروری ابرها توسط سپاه

پرهیــزکار در حالــی ایــن ســخنان را مطرح 
ــپاه  ــی س ــاون پارلمان ــه  مع ــد ک ــی کن م

طــی چنــد روز گذشــته از خریــداری و 
نصــب تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای بــارور 
کــردن ابرهــا بــر روی هواپیمــا خبــر 
ــوادی  ــه ســپاه برخــی از م ــت ک داد و گف
کــه بــرای تزریــق بــه ابرهــا جهــت بــارور 
کــردن الزم اســت را خریــداری کــرده 
ــد  ــی نویس ــنا م ــه ایس ــور ک ــت. آنط اس
محمدصالــح جــوکار دربــاره آمادگی ســپاه 
جهــت بــارور کــردن ابرهــا و رفــع مشــکل 
ــد و  ــی در کشــور ســخن مــی گوی کــم آب
اضافــه مــی کنــد بــا وجــود اینکــه اعتباری 
ــارور کــردن  ــرای ب ــه هوافضــای ســپاه ب ب
ابرهــا اختصــاص نیافتــه، هوافضای ســپاه 
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــه ب ــرده ک ــالم ک اع
ــم  ــارش بســیار ک ــی و ب ــم آب ــوزه ک در ح
نــزوالت آســمانی آمادگــی دارد کــه نســبت 
ــات الزم را  ــا اقدام ــردن ابره ــارور ک ــه ب ب
انجــام دهد.آمادگــی ســپاه در کمیســیون 
ــن  ــد ه و در همی ــرح ش ــز مط ــق نی تلفی
راســتا برخــی از تجهیزاتــی کــه بایــد روی 

هواپیمــا نصــب شــود خریــداری و نصــب 
شــده اســت. همچنیــن برخــی از مــوادی 
ــارور  ــرای ب ــه ابرهــا ب ــق ب ــرای تزری کــه ب
کــردن نیــز الزم اســت خریــداری شــده که 
امیدواریــم بتوانیــم از ایــن ظرفیــت بــرای 
ــت  ــون دول ــتفاده کنیم.تاکن ــا اس بارش ه
از ســپاه چنیــن چیــزی را درخواســت 
ــود را  ــی خ ــا آمادگ ــا م ــت ام ــرده اس نک
ــم  ــه دســتگاه های مربوطــه اعــالم کردی ب
ــا  و طبیعتــا ایــن کار بایــد از هماهنگــی ب

ــود. ــام ش ــط انج ــتگاه های مرتب دس

باروری ابرها در آب و هوای ایران 
جواب نمی دهد

گزارشــهای منتشــر شــده از آکادمــی 
ــر دادن در  ــه تغیی ــکا در زمین ــوم آمری عل
آب و هــوا و روش بــاروری ابرهــا نشــان 
مــی دهــد کــه هنــوز دلیــل علمــی مبنــی 
ــدارد،  ــود ن ــن روش وج ــت ای ــر موفقی ب
ــیار  ــک، دانش ــر آقاکوچ ــا را امی ــن ه ای
ــد و  ــی گوی ــم م ــا ه ــگاه کالیفرنی دانش
ادامــه مــی دهــد بــه طــور مثــال ایالــت 
ــد  ــی مانن ــکا آب و هوای ــگ آمری وایومین
ــران داشــته و گزارشــهای مقدماتــی از  ای
ــت  ــی از آن اس ــرح حاک ــن ط ــام ای انج

کــه روش بارورســازی ابرهــا شــواهد 
خیلــی مثبتــی بــه همراه نداشــته اســت.

 راه حل کم آبی کشور
ــه  ــد اســت کشــورهایی ک ــزکار معتق پرهی
ــازی  ــوژی بارورس ــب تکنول ــا صاح در دنی
ــرده  ــا ک ــن شــیوه را ره ــا هســتند ای ابره
ــد و  ــع آب رفته  ان ــت مناب ــراغ مدیری و س
مــا هــم در ســال هــای گذشــته برایمــان 
ــل  ــا راه ح ــاروری ابره ــه ب ــد ک ــرز ش مح
برطــرف کردن مشــکل خشکســالی کشــور 
ایــن طریــق نمی توانیــم  از  نیســت و 
مشــکل کــم آبــی کشــور را کمرنــگ کنیــم 
و پیگیــری طرح هایــی مثــل بارورســازی 
ــم  ــه نمی خواهی ــد ک ــا نشــان می ده ابره
ــه  ــران و خاورمیان ــم ای ــای اقلی واقعیت ه
را بپذیریــم. از طرفــی می دانــم کــه مبالــغ 
ــن  ــا چنی ــاز اســت ت بســیار ســنگینی نی
ــم  ــی ک ــل اصل ــود. راه ح ــام ش کاری انج
ــم  ــی در کشــور ایــن اســت کــه بپذیری آب
ــه  ــم ک ــم و بدانی ــی می کنی ــا زندگ در کج
زندگــی در منطقــه خشــک و نیمه خشــک 
ــوان  ــود را دارد و نمی ت ــاص خ ــرایط خ ش
توقــع زندگــی همــراه بــا میــزان بــارش باال 
مشــابه قــاره اروپــا یا مناطــق حــاره ای را در 

ــه داشــت. منطقــه خاورمیان

سال هاســت کــه دیگــر ســازمان هواشناســی در طــرح 
بــارور ســازی ابرهــا دخالتــی نــدارد البتــه هواشناســی 
ــرو  ــار وزارت نی ــاز را در اختی ــورد نی ــوی م ــات ج اطالع
ــی  ــه تنهای ــود ب ــه خ ــن وزارتخان ــد و ای ــی ده ــرار م ق
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد، ب ــال می کن ــا را دنب ــن پروژه ه ای
هواشناســی  ســازمان  بررســی های  از  یــک  هیــچ 
ــم  ــران ک ــازی در جب ــرح بارورس ــت ط ــد موفقی موی
ــه محــدود  ــک منطق ــی در ی بارشــی و خشکســالی حت
ــر راه و  ــاون وزی ــزکار مع ــا را داود پرهی ــن ه ــود، ای نب
شهرســازی و رییــس ســازمان هواشناســی کشــور 
میگویــد و ادامــه مــی دهــد: ســازمان هواشناســی بــا 
قاطعیــت می گویــد کــه بــاروری ابرهــا مشــکل بحــران 
ــی  ــازمان هواشناس ــد و س ــی کن ــل نم ــور را ح آب کش
قطعــا بــه شــکلی کــه وزارت نیــرو بــه بارورســازی ابرهــا 

ــت . ــد نیس ــن کار معتق ــه ای ــاد دارد ب اعتق

میراث فرهنگی نیازمند جلب 
مشارکت های مردمی است

رییــس پلیــس پیشــگیری ناجــا بــا اشــاره بــر 
لــزوم جلــب مشــارکت  هــای مردمــی در حفــظ 
و حراســت ازمیــراث فرهنگــی بــه عنــوان عامــل 
ــر  ــی، ب ــتگی مل ــی و همبس ــجام اجتماع انس
ضــرورت تــالش همگانــی بــرای ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری 
در کشــور و بنیــان گذاشــتن اقتصــاد گردشــگری پویــا و امــن 
ــری  ــت سراس ــن نشس ــرفی در دومی ــد ش ــردار محم ــد کرد. س تاکی
ــراث  ــازمان می ــت س ــگان حفاظ ــران ی ــان و مدی ــان، معاون فرمانده
ــی،  ــت: پویای ــار داش ــگری، اظه ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــه  ــطح جامع ــازمان در س ــدای س ــایی ص ــی، رس ــئولیت اجتماع مس
و بهره بــرداری مناســب از هــوش معنــوی ســرمایه های انســانی، 
4 دغدغــه اساســی هــر ســازمان اســت کــه بــه نوعــی مولفــه هــای 

ــه شــمار مــی رود. ــز ب موفقیــت آن ســازمان نی

ابراز نگرانی از نبود اختصاص 
بودجه برای احیای تاالب ها

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس از اختصــاص 
بــرای  بودجــه 97  بودجــه در الیحــه  نیافتــن 
ــور  ــی کش ــای اصل ــا و تاالب ه ــای رودخانه ه احی
ابــراز نگرانــی کــرد. حمیدرضــا فوالدگــر گفــت: بــا 
وجــودی کــه رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه وعده هایــی بــرای احیــای 
دریاچــه ارومیــه داده اســت ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه هیــچ بودجــه ای 
ــت. وی  ــده اس ــی نش ــئله پیش بین ــن مس ــرای ای ــه 97 ب ــه بودج در الیح
ــفر  ــی و س ــات انتخابات ــی در تبلیغ ــر روحان ــای دکت ــادآوری وعده ه ــا ی ب
ــت:  ــده رود، گف ــه زاین ــای رودخان ــرای احی ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــتانی ب اس
ــده رود  ــی و زاین ــاالب گاوخون ــول داد آب در ت ــار ق ــد ب ــور چن رییس جمه
ــر آنکــه ایــن وعده هــا اجرایــی نشــد بلکــه آب  جــاری شــود امــا عــالوه ب
کشــاورزی اســتان اصفهــان نیــز قطــع شــد. جــاری نبــودن آب در تــاالب 
گاوخونــی و زاینــده رود رفتــه رفتــه شــادابی اجتماعــی و اقتصــادی اســتان 

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــان را ب اصفه

آلودگیتاالبخبر

ــک  ــالیانه ی ــد س ــه تولی ــاره ب ــا اش ــایی ب پارس
کــرد:  اظهــار  کشــور،  در  خــودرو  میلیــون 
متاســفانه نظــارت دقیقــی بــر اســتاندارد بــودن 
ایــن خودروهــا، میــزان مصــرف سوخت شــان و 
کاهــش آالیندگــی بــه واســطه داشــتن کاتالیزور 
و فیلترهــای الزم نیســت بلکــه خودروهــا فقــط 
ــت  ــاال و کیفی ــت ب ــا قیم ــوند و ب ــد می ش تولی

ــوند. ــته می ش ــردم گذاش ــار م ــن در اختی پایی

اداره  رییــس 
محیط زیست 

بــا  تهــران  شــهر 
بیــان اینکــه مــوارد 
اســت،  بســیار  ضایعات ســوزی  متفرقــه 
ــاد در  ــه 19 و تقی آب ــر در منطق گفــت: خالزی
منطقــه 1۸ از جملــه مناطقــی هســتند کــه در 
آن مراکــز غیرمجــاز زباله ســوزی وجــود دارد 
ــی  ــی پرونده های ــع قضای ــک مراج ــا کم و ب
ــا تشــکیل شــده و موضوعــات آن  ــرای آنه ب
در مراجــع قضایــی و شــورای تامیــن در 
ــی  ــا م ــه ایلن ــری اســت.آنطور ک حــال پیگی
ــان  ــا بی ــر ب ــین بازگی ــد حس ــد محم نویس
ــع انتشــار آلودگــی  ــاره ســهم مناب اینکــه درب

آن  دربــاره  نمی تــوان  حاضــر  حــال  در 
اظهارنظــری کــرد، گفــت: ســازمان حفاظــت 
بــا کمــک  محیــط زیســت و شــهرداری 
ســیاهه  جایــکاه  بین المللــی  موسســه 
ــران را بررســی و  ــوای ته ــی ه انتشــار آلودگ
ســهم هــر یــک از منابــع و دســتگاه ها را 
ــال  ــا س ــم ت ــد. امیدواری ــخص می کنن مش
آینــده ســهم منابــع آالینــده مشــخص شــود. 
ــر  ــوزی ها تاثی ــه زباله س ــد براینک ــا تاکی او ب
ــان  ــوا دارد، خاطرنش ــی ه ــادی در آلودگ زی
کــرد: گشــت هایی در مناطــق 19 و 1۸ تهــران 
ــوارد  ــا م ــر ب ــتند اگ ــی هس ــال بررس در ح
ــورد  ــا برخ ــوند، حتم ــه ش زباله ســوزی مواج

ــرد. ــد ک خواهن

و  درویــش کارشــناس  محمــد   
ــرکل  ــط زیســت و مدی ــال محی فع
مردمــی  مشــارکت های  دفتــر  پیشــین 
انتشــار  بــا  زیســت  محیــط  ســازمان 
یادداشــتی از بی توجهــی مســووالن و مــردم 
بــه مســئله آلودگــی هــوا اعتــراض کــرد؛ در 

متن این یادداشت آمده است:
ــاخص  ــور ش ــه عب ــه ب ــا توج ــون ب »هم اکن
آلودگــی هــوا از مــرز 200، بخش هایــی از 
مناطــق 13، 14، 11، 10، 17، 16، 6، 2، 5، 9 و 
18 در تهــران بایــد به ســرعت تخلیــه شــوند. 
همچنیــن به جــز مناطــق شــمالی کــوی 
ــوا  ــی ه ــاخص آلودگ ــه ش ــک ک ــراز و پون ف
130 اعالم شــده؛ در دیگــر مناطــق تهــران 
هــم ایــن میــزان از 150 باالتــر اســت؛ یعنــی 
بــرای همــه گروه هــای ســنی خطرنــاک 
ــزل خــارج  ــد از من ــوده و به هیچ وجــه نبای ب

شــوند!
امن وامــان  در  شــهر  ظاهــرًا  بااین وجــود 
ویــراژ  اســت؛ موتورســیکلت ها همچنــان 
تــا دلــت بخواهــد می توانــی  می دهنــد؛ 
خودروهــای تک سرنشــین را در خیابان هــا 
رصــد کنــی و دانــش آمــوزان هــم از فرصــت 
ــه  ــه ســینما و محل ــن ب ــرای رفت ــی ب تعطیل
ــد!  ــت اســتفاده را می برن ــد نهای ــردی دارن گ
ــرم  ــدگان محت ــه نماین ــر آنک ــه جالب ت از هم
مجلــس هــم مشــغول کاهــش بودجــه 
ــه  ــان ب ــارد توم ــرو از 2700 میلی ســاخت مت
ــال  ــرای س ــان ب ــارد توم ــر از 230 میلی کمت
ــای  ــرای نهاده ــادا ب ــا مب ــتند ت ــده هس آین
مثــل  ضــروری  پروژه هــای  و  حســاس 
انتقــال آب از سرشــاخه های کارون و بــن 
ــد  ــمیرم، س ــک ـ س ــن و  زاب و ون ـ بروج
بختیــاری و  شــفارود و ... بــا کمبــود اعتبــار 

ــوند! ــرو ش روب
ــم  ــت ه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ در س
ــرای  ــان ب ــران و کارشناس ــه مدی ــرًا هم ظاه
ــان  ــارک پردیس ــا در پ ــه ه ــع آوری زبال جم
همچنــان  درحالی کــه  شــده اند،  بســیج 
در  به دشــواری  خــودرو  پــارک  جــای 
اطــراف ســازمان متولــی محیــط زیســت 
کشــور یافــت می شــود؛ همچنــان اراده ای 
بــرای بازگردانــدن ســرویس های عمومــی 
رفت وآمــد کارکنــان وجــود نــدارد و همچنــان 
ــر  ــه در نظ ــف دوچرخ ــرای توق ــی ب پارکینگ
ــر  ــس و دیگ ــخص ریی ــده و ش ــه نش گرفت
معاونیــن و مدیــران هــم بــا خودروهــای 
ــل  ــًا مث ــد، دقیق ــردد می کنن ــی خــود ت دولت
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــل  ــیما و مث ــازمان صداوس ــل س ــور، مث کش
کارکنــان شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای 

شــهرداری تهــران!
»درویش نامه«

یادداشت

تشکیل پرونده های قضایی برای 
زباله سوزان غیرمجاز

حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل محیط زیست استان مازندران با بیان اینکه 
آب مورد نیاز 10 نسل آینده را مصرف کردیم، گفت: با چه ادله ای تصویب کردند که به 
چاه های غیرمجاز قبل از سال ۸5 مجوز داده شود، کدام کار کارشناسی انجام شد، 
متاسفانه به کسی که غیرمجاز سال ها شیره زمین را مکیده است مجوز دادند.

گزارش
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پیام میراث

شــرکت گاز اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه ای را، بــا شــرایط نیــل برگــزار نمایــد. داوطلبــان واجــد 
ــه شــرکت در مناقصــه مــی  ــل ب ــی در صــورت تمای ــی اشــخاص حقوقــی ایران شــرایط دارای شناســه مل
ــه امــور قراردادهــا و  ــه تهیــه نامــه اعــالم آمادگــی ب تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت ب
فاکــس آن بــه شــماره 33۲39661 یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــع  در بلوار 
۲۲ بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه )در ســاعات اداری شــنبه تا ســه شــنبه 16-7 
و چهارشــنبه هــا 7-15( اقــدام و دفترچــه اســتعالم ارزیابــی کیفــی را نیــز از ســایت پایــگاه علــى اطــالع 
ــا توجــه بــه مفــاد آن، مــدارک مــورد  رســانی مناقصــات بــه آدرس http://iets.mporg.ir دریافــت و ب
نیــاز را جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14 روز تقویمــی پس از 
تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهی اســت 
توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فنــی و بازرگانــی مــی 
باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــالت 
دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهت کســب اطالعات بیشــتر 
بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــالع رســائی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه 

و الزامــا نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹۶-۵۱( 
 نوبت دوم

موضوعکد فراخوانردیف
 تعداد
مرحله

 تعداد
نوبت

شماره مجوز
مدت زمان 
اجرا )روز(

مبلغ 
تضمین 
)ریال(

13/150/55۸
 تهیه مصالح و اجرای حدود 4100
 متر اتصال خط تغذیه 16 اینچ
اختیارآباد به شرف آباد کرمان

۲70500/000/000 روز1396.5۲۸3دویک

ــدن  ــه چ ــداری لول ــر دارد مق ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
داکتیــل ۲00- 150- ۲50 بــا واشــرهای مربوطــه مــور نیــاز خــود را از طریــق تولیــد 
ــی  ــه معرف ــا ارائ ــد ب ــی توانن ــرایط م ــن ش ــذا واجدی ــد ل ــداری نمای ــدگان خری کنن
نامــه از تاریــخ 96/11/19 لغایــت تاریــخ 96/11/۲3 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه 
بــه آدرس کرمــان انتهــای بلــوار ۲۲بهمــن شــرکت آب و فاضــالب اســتان مدیریــت 

ــد. ــه نماین ــی مراجع بازرگان

آگهی مناقصه     
شماره ب/5۲-96/41   )نوبت اول(

مبلغ اولیه برآورد: 30/4۲۲/668/000 ریال
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 1/5۲1/133/400 ریال

به صورت ضمانتانامه بانکی در وجه شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمان
آخرین  مهلت تســلیم پاکت های الف، ب و ج به دبیرخانه شــرکت تا ساعت 14 

مورخ 96/1۲/5
افتتاح پاکت های الف،ب و ج ســاعت 9 مورخ 96/1۲/6 

مدت اعتبار پیشــنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشــایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان 
انعقاد قرارداد می باشد.

تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی اســناد خزانه سررسید 98/11/14 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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گزارش

معــاون  دســتور  صــدور  پیــرو 
ــازمان  ــس س ــوری و ریی رییس جمه
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
گردشــگری در خصــوص رســیدگی 
ــه مشــکالت بوم گردی هــا، بررســی  ب
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  میدانــی 
کشــور  اســتان های  تمــام  در 
دلبــری  آغــاز شــد. سید محســن 
ــور اســتان های ســازمان  ــرکل ام مدی

و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
گردشــگری گفــت: »اقامتگاه هــای 
اســتان های  تمــام  در  بوم گــردی 
کشــور به صــورت میدانــی و بــا حضور 
ــران  ــا حضــور مدی ــروژه ب در محــل پ
بــه  اداره کل  ایــن  کارشناســان  و 
همــراه مدیــران هــر اســتان بررســی 
مســائل  و  مشــکالت  و  می شــود 
ــردی  ــای بوم گ ــا اقامتگاه ه ــط ب مرتب

احصــا و بــرای نتیجه گیــری و صــدور 
دســتور مقتضــی بــه رئیــس ســازمان 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 

می شــود.« ارائــه  گردشــگری 
اســاس  »بــر  افــزود:  او 
هفتــه  هــر  برنامه ریزی هــا 
یــک  بوم گــردی  اقامتگاه هــای 
مــورد  میدانــی  به صــورت  اســتان 
و  گرفــت  خواهــد  قــرار  بررســی 
زمانــی  بــازه  یــک  در  درنهایــت 
کشــور  اســتان   31 اقامتگاه هــای 
و  می شــود  بررســی  نزدیــک  از 
مســائل و مشــکالت آن هــا و نیــز 
احصــا  دارنــد  کــه  ظرفیت هایــی 

شــد.« خواهــد 

غـار »سـراب« کـه آن را جـز کـم نظیـر تریـن غـار آبـی 
ایـران می نامنـد در حریـم درجه یک خود معدن سـنگی 
فعال شـده که حال و روز آن  را ناخوشـایند کرده اسـت. 
آن طـور کـه ایسـنا گـزارش داده ایـن معـدن  به سـمت 
سـفره های زیرزمینـی غـار درحـال پیـش روی اسـت و 
بـا ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد بـرای حفاظـت از آنهـا 
کار چندانـی صـورت نمی گیـرد و نـه تنهـا پیگیری هـای 
گاه و بیـگاه مسـووالن جـواب نـداده، بلکـه اعتراض های 

فعـاالن مدنـی هـم تـا امـروز بی نتیجـه مانـده اسـت.
حسـین زنـدی، فعـال میـراث فرهنگـی همـدان در این 
زمینـه بـه ایسـنا می گویـد: بـا آغـاز بـه کار معدن سـنگ 
در حریـم درجـه یـک غـار سـراب، بـه مـرور سـفره های 
زیرزمینـی غـار بـا آسـیب مواجـه می شـوند و از سـوی 
دیگـر بـا سـاخت هتـل در عرصـه غـار علیصـدر سـیماو 
منظـر ایـن غـار مخـدوش شـده و احتماالت بـرای ثبت 

جهانـی غـار از بیـن مـی رود.
او بـا اشـاره بـه اعتـراض امیـر خجسـته، نماینـده مردم 
همـدان در مجلـس کـه مدتـی قبل مطرح شـده اسـت، 
می گویـد: ایـن نماینـده مجلـس نسـبت به معـدن کاوی 
و سـاخت و سـاز در عرصـه و حریم ایـن دو غار اعتراض 
کـرد و بـر حفاظـت از آثـار طبیعـی تاکید کـرد و فعالیت 
آن هـا  جهانـی  ثبـت  بـرای  مانعـی  را  سـنگ  معـادن 

دانست.
وی تاکیـد می کنـد: مدیـران میراث فرهنگـی با اعتراض 
تخریب هـا  ایـن  توقـف  خواسـتار  شـکایت  طـرح  و 
قضایـی  پیگیری هـای  بـه  توجـه  بـدون  امـا  شـده اند 
سـاخت و سـاز هتـل درعرصه غـار ادامه دارد و برداشـت 
از معـدن حریـم غـار سـراب نیـز متوقـف نشـده  و در 

محاصـره معدن هـای سـنگ قـرار گرفتـه اسـت.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی اسـتان کـه 
مدتـی قبـل بـه عنـوان متولـی غـار معرفـی شـده یکـی 
از دالیـل ایـن نابسـامانی ها در اطـراف غارهای سـراب و 
علیصـدر را مشـخص نبـودن عرصـه و حریـم ایـن غارها 
اداره کل  ایـن  بـه همیـن دلیـل مدتـی اسـت  دانسـته 
تـالش خـود را برای انجـام تعیین عرصـه و حریم غارها 
آغـاز کـرده تـا از این طریـق از زیاده خواهی هـا جلوگیری 
کنـد. ایـن دوسـتدار میراث فرهنگـی در ادامه غار سـراب 
را یکـی از کم نظیرتریـن غارهـای آبـی ایـران می دانـد و 
می گویـد: بـه گـواه غارنوردانـی کـه از آن بازدیـد کرده انـد 
شـگفتی های غـار سـراب از غـار علیصـدر کمتـر نیسـت. 
ایـن غـار در سـال 1340 کشـف شـده و از آن زمـان تـا 
ایرانـی و  بازدیـد تیم هـای غارنـورد  بارهـا مـورد  کنـون 

خارجـی قـرار گرفته  اسـت.
او کاوش غـار سـراب در بخش هـای مختلـف را بـه دلیل 
جـدا بـودن دریاچه هـای غـار از یکدیگـر، داالن های تنگ 
و تعـدد راه هـای فرعـی، توسـط تیم هـای متفـاوت، در 
ایـن  می دهـد:  ادامـه  و  می دانـد  مختلـف  زمان هـای 

ویژگـی غـار سـراب باعث شـده افـراد عـادی نتوانند وارد 
آن شـوند. بـه دلیـل اینکـه ایـن غـار از دسـترس عمـوم 
دور بـوده هنـوز سـالم تر و پاکیزه تـر از غارهـای دیگـر 
اسـتان حتـی غـار علیصـدر اسـت. او تاکیـد می کند: در 
شـرایط کنونـی فعالیـت معـادن، ایـن معدن ها عـالوه بر 
سـفره های آب هـای زیرزمینـی بـه منظـر غار نیز آسـیب 
زده انـد و اطـراف کوهـی کـه غـار درون آن قـرار گرفتـه، 
زخمـی شـده اند. در شـرایطی سـالحی ایـن صحبت هـا 
را در آن کتـاب گنجانـده کـه امـروز اطـراف غـار سـراب 
را معدن هـای سـنگ احاطـه کرده انـد و فعـاالن محیـط 
سـفره های  منافـذ  بـه  معـادن  ایـن  نگران انـد  زیسـت 
آب هـای زیـر زمینـی غـار آسـیب بزنـد و آب درون غـار 
تخلیـه شـده و دچـار آسـیب های جبران ناپذیـری شـود.

اقامتگاه های بوم گردی

میدانی بررسی می شوند 

تخریب سازه های آبی شوشتر 

امر عادی است
این صحبت ها در حالی مطرح شده که چند 

روز پیش یکی از طاق های شوشتر تخریب شد

مدیــرکل امــور پایگاه هــای میــراث جهانــی گفــت: »ســاختار زمیــن در 
ــول  ــت، در ط ــکننده اس ــه ای و ش ــتر ماس ــی شوش ــازه های آب ــه س محوط
زمــان براثــر فشــارهایی کــه بــه ایــن اثــر وارد شــده اســت فروریختگی هایــی 
ــگاه و  ــیب های گاه و بی ــذا آس ــت، ل ــده اس ــت ش ــه مرم ــه ک ــورت گرفت ص
ریختگــی در چنیــن بناهــا و ســازه هایــی کــه مــدام در معــرض تنــش قــرار 
دارنــد، امــری بدیهــی و گریــز ناپذیــر اســت.« فرهــاد عزیــزی مدیــرکل امــور 
ــورد  ــده در م ــر ش ــار منتش ــه اخب ــاره ب ــا اش ــی ب ــراث جهان ــای می پایگاه ه
ــت:  ــی شوشــتر گف ــای ســازه های آب ــی از طاق ه ــن بخشــی از یک فروریخت
»ســازه های آبــی شوشــتر یــک مجموعــه تاریخــی آبــی اســت کــه بخــش 
عظیمــی از ســاختار معمــاری و ســازه ای آن در زیــر و داخــل آب قــرار گرفتــه 

اســت.«
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــی شوشــتر ب ــازه های آب ــه س ــه مجموع ــان اینک ــا بی او ب
شــرایط، همیشــه بــا تنش هــای مختلفــی مواجــه بــوده و هســتند، یــادآور 
شــد: »صخره هــای تشــکیل دهنده ســازه های ایــن مجموعــه از جنــس 
ســنگ های ماســه ای هســتند کــه میــزان فرســودگی آنهــا بســیار بــاال و بــا 
ــد گفــت کــه ســازه های  ــد، در واقــع بای ــاط مســتقیمی دارن ــی ارتب ــم آب رژی

ــد.« ــری دارن ــی شوشــتر همیشــه وضعیــت آســیب پذی آب
ــه اینکــه ســازه های  ــا اشــاره ب ــی ب مدیــرکل امــور پایگاه هــای میــراث جهان
آبــی شوشــتر یــک اثــر تاریخــی پویــا و زنــده اســت، تاکیــد کــرد: »حفاظــت 
و مرمــت ایــن اثــر تاریخــی یکــی از پیچیــده تریــن ماموریت هایــی اســت 
ــای  ــت برنامه ه ــاال، در اولوی ــیار ب ــای بس ــود محدودیت ه ــم وج ــه به رغ ک

ــوده اســت.« ــا ب ــور پایگاه ه ــر ام ــی و دفت ــت میراث فرهنگ معاون

معدن کاری بالی جان غار »سراب«
معدن  به سمت سفره های زیرزمینی غار درحال پیش روی است

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی اسـتان که مدتی قبل بـه عنوان 
متولـی غـار معرفـی شـده یکـی از دالیـل این 
و  سـراب  غارهـای  اطـراف  در  نابسـامانی ها 
علیصـدر را مشـخص نبـودن عرصـه و حریـم 
ایـن غارهـا دانسـته بـه همیـن دلیـل مدتـی 
اسـت این اداره کل تـالش خود را بـرای انجام 
تعییـن عرصـه و حریـم غارهـا آغاز کـرده تا از 
ایـن طریـق از زیاده خواهی ها جلوگیـری کند. 
ایـن دوسـتدار میراث فرهنگـی در ادامـه غـار 
سـراب را یکـی از کم نظیرتریـن غارهـای آبـی 

می دانـد. ایـران 

آغاز مرمت یخدان های تاریخی سبزوار
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار گفت: مرمت و احیای 

سه یخدان در حاشیه کمربندی شهر سبزوار با اعتبار اولیه 600 میلیون ریال آغاز شد.



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1105 | پنج شنبه 19 بهمن 1396

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران

  آگهی مزایده اموال غیر منقول 
  نوبت دوم

درخصــوص کالســه هــای(960045 محکــوم علیهمــا رضــا 
جعفــرزاده و حمیــد عباســی بــه مبلــغ هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال 
در حــق محکــوم لــه احمــد ســوری و مبلــغ ســه میلیــون و هفتصــد 
ــت 2( کالســه 960087  ــم عشــر دول ــت نی ــال باب ــزار ری و پنجــاه ه
محکــوم علیهمــا رضــا و ایــرج جملگــی جعفــرزاده مبلــغ دویســت و 
چهــل و دو میلیــون و یکصــد و شــصت و هشــت هــزار و چهارصــد 
و ســه ریــال در حــق احمــد ســوری و مبلــغ نــه میلیــون بابــت نیــم 
ــرزاده  ــا جعف ــه رض ــوم علی ــه 950069 محک ــی 3( کالس ــر دولت عش
مبلــغ محکومیــت چهــل و دو میلیــون ریــال درحــق مصطفــی 
علیــزاده و مبلــغ دو میلیــون و پانصــد هــزار ریــال بابــت نیــم عشــر 
دولتــی 4( کالســه 950092 محکــوم علیــه رضــا جعفــرزاده یکصــد و 
ــال در حــق  ــزار ری ــاد ه ــون و دویســت و هفت ــک میلی شــصت و ی
آقــای محمــود بهرامــی و مبلــغ هشــت میلیــون و پانصــد هــزار ریــال 
بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت کــه درایــن راســتا 
ــم  ــع در رحی ــرزاده واق ــا جعف ــوی رض ــکونی از س ــد مس ــک واح ی
آبــاد- کوچــه ابــن ســینا تعرفــه و توقیــف کــه بشــرح ذیــل توصیــف 
اجمالــی گردیــده ملــک مــورد تعرفــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه 
ــت  ــه مالکی ــع ب ــه مســاحت پانصــد و ســیزده مترمرب ــه ب و محوط
رضــا جعفــرزاده بــه شــماره نــود و نــه فرعــی از یکصــد و شــصت و 
چهــار اصلــی )قطعــه اول مجــزی شــده از قریــه رحیــم آبــاد( واقــع 
در قریــه رحیــم آبــاد بخــش 29 گیــالن انتقالــی از اداره حســابداری 

ــه موجــب ســند شــماره یکصــد و ســی و  اختصاصــی ســابق کــه ب
ــفند  ــانزدهم اس ــخ ش ــه بتاری ــاد و س ــیصد و هفت ــزار و س ــار ه چه
ــوده  ــداری نم ــش خری ــی و ش ــد و س ــزار و پانص ــال دو ه ــاه س م
ــغال  ــه مســاحت ســطح اش ــاختمان ب ــود س ــت موج اســت وضعی
حــدود 120 مترمربــع دارای بهــار خــواب، نمــا ســنگ، پوشــش 
ســربندی حلــب، کــف ســاختمان موزائیــک، دارای دو خــواب ، هــال 
ــرق و  ــازات آب و ب ، آشــپزخانه ، ســرویس بهداشــتی و دارای امتی
گاز و داخــل محوطــه دارای انبــاری و ســرویس بهداشــتی می باشــد. 
ارزش کل ملــک بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی و توصیــف محلــی و 
بــا درنظــر گرفتــن جمیــع جهــات بــه مبلــغ چهــار میلیاردو ششــصد و 
هفــده میلیــون ریــال تعییــن و قــرآورد گردیــد کــه از طریــق مزایــده 
ــج شــنبه ســاعت 10 ادر اجــرای احــکام  ــخ 96/12/3 روز پن در تاری
ــت  ــده از قیم ــت مزای ــد رف ــروش خواه ــه ف ــاد ب ــم آب ــی رحی مدن
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــانیکه باالتری ــروع و کس ــده ش ــی ش ارزیاب
نماینــد برنــده مزایــده شــناخته خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده 
فــی المجلــس و مابقــی ظــرف مــدت یــک مــاه وصــول خواهــد شــد 
در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی وجــه در موعــد مقــرر ده درصــد 
ــه  ــه هزین ــردد کلی ــی گ ــت کارســازی م ــع دول ــه نف وصــول شــده ب
هــای مربوطــه نیــز برعهــده خریــدار اســت. ایــن آگهــی بــرای یــک 
نوبــت مســتند بــه مــاده 118 قانــون اجــرای احــکام مدنــی در یــک از 

روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی درج خواهــد شــد.
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آگهی مزایده اموال 
غیر منقول )اسناد ذمه(

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه فــوق 
شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن 
طلــق کاربــری مســکونی بشــماره 1807/2- اصلــی 
ــام  ــتارا خ ام ــع در آس ــی واق ــک تفکیک ــه ی قطع
خمینــی انتهــای کــوی شــهید خدایــی بخــش 
ــع کــه ســند  ــه مســاحت 186 مترمرب 31 گیــالن ب
مالکیــت آن در ذیــل ثبــت و صفحــه 83-23451 
دفتــر 168 اداری بنــام مهــدی گندمــی ثبــت و 
ــخصات آن  ــدود و مش ــه ح ــت ک ــده اس ــادر ش ص
ــمت  ــماال در دو قس ــد: ش ــی باش ــل م ــرح ذی بش
اول پــی مشــترک بطــول 12/71متــر بــه کوچــه 8 
ــه  ــر ب ــول 3/11 مت ــترک بط ــی مش ــری دوم پ مت
ــول 8/99  ــت بط ــی اس ــرقا پ ــوم ش ــاور مرق مج
ــا  ــده جنوب ــزی ش ــری مج ــه 8 مت ــه کوچ ــر ب مت
ــه دو  ــه قطع ــر ب ــول 20/26 مت ــترک بط ــی مش پ
ــا  ــی غرب ــی از 1807 اصل ــماره 3 فرع ــی ش تفکیک
مــرز مشــترک بطــول 11/34 متــر بــه 1809 اصلــی 
کــه طبــق نظرکارشــناس رســمی بــه مبلــغ ســیصد 
ــده و  ــی ش ــال ارزیاب ــون ری ــش میلی ــود و ش و ن
ــل  ــی و حصــار کام ــد اعیان ــوق دارای فاق ــالک ف پ
باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا ملــک مزبــور 

ــوق از  ــالک ف ــد و پ ــی باش ــون م ــرف مدی در تص
ســاعت 9 الــی 123 روز چهارشــنبه مــورخ 96/12/9 
ــع در  ــتارا واق ــالک آس ــناد و ام ــت اس در اداره ثب
ــق  ــتری از طری ــب دادگس ــوری جن ــان جمه خیاب
ــغ  ــده از مبل ــی رســد. مزای ــروش م ــه ف ــده ب مزای
ســیصد و نــود و شــش میلیــون ریــال شــروع و بــه 
ــه مــی  ــدا فروخت ــن قیمــت پیشــنهادی نق باالتری
شــود الزم بــه ذکــر اســت پــر داخــت بدهــی هــای 
ــعاب و  ــق انش ــم ازح ــرق گاز اع ــه آب ب ــوط ب مرب
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
ــای  ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آن ه مزای
ــا تاریــخ  مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلوم شــده 
یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و 
ــی  ــوه پرداخت ــازاد ، وج ــود م ــورت وج ــز در ص نی
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا وصــول می گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
ــده روز اداری  ــردد مزای ــمی گ ــل رس ــده تعطی مزای
ــی درهمــان ســاعت و مــکان مقــرر  بعــد از تعطیل

برگــزار خواهــد شــد. 
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              اجرائیه
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــه: بان ــوم ل ــخصات محک مش
ــم: 1-  ــوم علیه ــی – مشــخصات محک ــت ایمان ــا مدیری ب
حمیــد نعیمــی دوگــوری 2- یاســر علــی نیــا کــوزه گرانــی 
ــوم  ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی – مشــخصات نماین
ــوع  ــد منصــور-  ن ــدی شــالکوهی فرزن ــه زاه ــه: 1- رقی ل
ــا  ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــه: بان ــوم ل ــل – محک ــه: وکی رابط
مدیریــت ایمانــی – 2- فریــدون حاجــی زاده نــوع رابطــه: 
ــا  ــه: بانــک مهــر اقتصــاد ب نماینــده حقوقــی – محکــوم ل
مدیریــت ایمانــی- محکــوم بــه: بموجــب درخواســت 
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9610091329400227 و 
ــه مربوطــه 9609971329400323 محکــوم  شــماره دادنام
بــه پرداخــت تضامنــی مبلــغ  علیــه محکــوم اســت 
77/998/904 ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 95/6/10  لغایــت 
ــغ 1/385/000  ــه مبل ــی ب ــه دادرس ــم و هزین ــرای حک اج
ریــال و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه درحــق محکــوم 
ــول  ــی مدل ــه قانون ــا در فرج ــوم علیهم ــه محک ــه چنانچ ل
حکــم را اجــرا ننماینــد طبــق تعرفــه از آنهــا هزینــه اجرایــی 

اخــذ مــی گــردد.
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معاونـت  وضعـی  هـای  پیشـگیری  مدیـرکل 
قـوه  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی 
قضاییـه گفت: هفت درصـد پرونده های ورودی، 
مربـوط به ضرب و جـرح غیرعمدی )تصادفات( 

اسـت. علیرضا سـاوری روز سه شنبه در نشست 
محـل  در  تصادفـات  کاهـش  طـرح  پایلـوت 
معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
قـوه قضاییه افـزود: پرونده هـای ورودی به قوه 

قضاییـه بـا عنـوان اتهـام یـا خواسـته ثبـت می 
شـود. در سـال گذشـته حدود15 میلیون پرونده 
در دسـتگاه قضایـی مـورد بررسـی و رسـیدگی 
قـرار گرفـت کـه البتـه تعـداد پرونده هـا بصورت 
پرونـده  هـزار   600 و  میلیـون   9 تقریبـا  ویـژه 
اسـت. وی افـزود: در واقـع در رابطـه با چگونگی 
مواجهـه و پیشـگیری از این پدیده بـا انبوهی از 
صورتجلسـات، مصوبات و تصمیمات و قوانین و 

مقـررات فاخـر مواجه هسـتیم.

ده درصد پرونده های قوه قضاییه 

مربوط به تصادفات است

ایران در مساله مهاجرت ازکشور جزو ده کشور آخر دنیا است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر در بحث مهاجرت از کشور، 
ایران جزو 10 کشور آخر دنیاست.

الیحه حمایت از حقوق کودکان
در پارکینگ بهارستان

سیاوشی، عضو فراکسیون زنان: این الیحه با قید فوریت باید بررسی شود

اوایل امسال دختربچه ای در مشهد بر اثر ضرب و شتم ناپدری اش دچار مرگ مغزی شد

ــودکان و  ــوق ک ــت از حق الیحــه حمای
ــال  ــن س ــی چندی ــان در حال نوجوان
می خــورد کــه  خــاک  مجلــس  در 
نقــاط  در  آزاری  کــودک  بــروز  بــا 
مختلــف ایــران تصویــب ایــن الیحــه 
امــری مهمــی محســوب می شــود. 
چنــد روز پیــش بــود کــه کودکــی 
ــدر خــود دچــار  افغــان کــه توســط پ
ضــرب و شــتم شــده بــود در پارکــی 
ــاق  ــن اتف ــد. ای ــدا ش ــان پی در اصفه
مخاطبــان  شــدید  واکنــش  بــا 
ــی  ــان شــبکه های اجتماع فارســی زب
ــن  ــد. ای ــرو ش ــر روب ــه توییت از جمل

واکنش هــا بــه جایــی رســید کــه

مــردم  نماینــده  سیاوشــی،  طیبــه 
زنــان  فراکســیون  عضــو  و  تهــران 
عکــس  شــب  چهارشــنبه  مجلــس 
ــر  ــاله در توییت ــج س ــر پن ــن دخت ای
و  گذاشــت  اشــتراک  بــه  خــود 
ــر  ــا دی ــد ت ــس بای ــه  مجل نوشــت ک
ــودک_ ــا #ک ــه ب ــرای مقابل ــده ب نش

ــراه  ــه هم ــروز ب ــد. ام آزاری کاری کن
ــه  ــدگان در نامــه ای ب جمعــی از نماین
ــم  ــس درخواســت کردی ــس مجل ریی
ــودک  ــا #الیحه_حمایت_ازحقوق_ک ت
کار  دســتور  در  فوریــت  قیــد  بــا 
ــرد  ــرار گی ــس ق ــی مجل #صحن_علن
و در بررســی آن تســریع شــود. او  
در توییــت دیگــر گفتــه #کــودک_

آزاری نــه صرفــا روح و روان و جــان 
یــک کــودک کــه روح و جــان و روان 

میلیــون هــا ایرانــی را آزرده می کنــد. 
ــه_ ــف #الیح ــب مختل ــی جوان بررس

حمایت_ازحقوق_کــودک هــم اکنــون 
قضایــی  و  حقوقــی  کمیســیون  در 
ــرای  ــیده و ب ــان رس ــه پای ــس ب مجل
نهایــی شــدن آن بیــش از هــر زمــان 

دیگــری تســریع الزم اســت.

این الیحه 6 ســال است که 
شده مجلس  تقدیم 

در حالــی ایــن نماینــده خواســتار 
ــت از  ــه حمای ــی الیح ــریع بررس تس
علنــی  صحــن  در  حقــوق کــودکان 
مجلــس شــده کــه نزدیــک بــه 6 
ــه  ــالم وصــل شــدن الیح ــال از اع س
مجلــس  در  کــودکان  از  حمایــت 
ــی کــه در آن ســال  می گــذرد. در متن

تقدیــم مجلــس شــد شــامل افــرادی 
میشــد کــه بــه هجــده ســال نرســیده 
ــه در  ــی ک ــازمان  و نهادهای ــد. س ان
ایــن الیحــه در حمایــت از کــودکان و 
ــی شوند؛شــامل  ــان موظــف م نوجوان
ســازمان  بهزیســتی  کشــور،نیروی 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه انتظام
اقدامــات  و  زندان هــا  ســازمان  و 
ــی  کشــور هســتند. ــی  و تربیت تامین

جتــی در یکــی از بندهــای  این الیحه 
آمــده اســت کــه وزارت آمــوزش و 
و  بهداشــت،درمان  پــرورش،وزارت 
و  تعــاون  پزشــکی،وزارت  آمــوزش 
ــان چــه در  ــی چن ــاه اجتماع کار و رف
ــا  ــود  ب ــی  خ ــف قانون ــرای وظای اج
کــودک و نوجوانــان موضــوع ایــن 
قانــون مواجــه شــدند بایــد مراتــب را 
ــد. ــه ســازمان بهزیســتی اعــالم کنن ب
اگــر چــه سیاوشــی خوســتار بررســی 
هرچــه ســریع تــر ایــن الیحــه در 
مهــر  در  علنــی شــده کــه  صحــن 
مــاه ســال جــاری او گفتــه بــود   15 
ــودکان  ــت از ک ــه حمای ــاده از الیح م

ــی  ــیون فرهنگ ــان در کمیس و نوجوان
کمیســیون  عنــوان  بــه  مجلــس 
تصمیم گیــری  و  بررســی  فرعــی 
در  او  گفتــه  بــه  شــد.  خواهــد 
ــت  ــه حمای ــوان الیح ــه عن ــی ک حال
از کــودکان و نوجوانــان اســت امــا 
از بررســی اجمالــی  اعضــاء پــس 
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــی ب ــواد ارجاع م
ــور بیشــتر   ــه  الیحــه مذک رســیدند ک
ــت  ــا حمای ــی دارد ت ــی – قضای تنبیه

نوجوانــان. از کــودکان و 
در همیــن حــال 18 دی مــاه امســال 
ــی و  ــس کمیســیون قضای ــب ریی نای
ــی  ــام بررس ــس از اتم ــی مجل حقوق
و  کــودکان  از  حمایــت  الیحــه 
نوجوانــان در جلســه کمیســیون خبــر 
داده و گفتــه بــود:  بررســی الیحــه 
بــه دلیــل وجــود برخــی ابهامــات 
ــه    ــی  گفت ــد. احمدکاظم ــی ش طوالن
ــس  ــه پ ــن هفت ــه در اولی ــن الیح ای
از اتمــام بررســی بودجــه در دســتور 
قــرار  مجلــس  علنــی  صحــن  کار 

. می گیــرد

گزارش
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ایــن اتفــاق بــا واکنــش شــدید مخاطبــان فارســی زبان 
ــد.  ــرو ش ــر روب ــه توییت ــی از جمل ــبکه های اجتماع ش
ایــن واکنش هــا بــه جایــی رســید کــه طیبــه سیاوشــی، 
نماینــده مــردم تهــران و عضــو فراکســیون زنــان 
ــج  ــر پن ــن دخت ــس ای ــب عک ــنبه ش ــس چهارش مجل
ســاله در توییتــر خــود بــه اشــتراک گذاشــت و نوشــت 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــده ب ــر نش ــا دی ــد ت ــس بای ــه  مجل ک
#کــودک_آزاری کاری کنــد. امــروز بــه همــراه جمعی از 
نماینــدگان در نامــه ای بــه رییــس مجلــس درخواســت 
ــد  ــا قی ــا #الیحه_حمایت_ازحقوق_کــودک ب ــم ت کردی
ــرار  ــس ق ــی مجل ــتور کار #صحن_علن ــت در دس فوری
ــت  ــود. او  در تویی ــریع ش ــی آن تس ــرد و در بررس گی
ــا روح و روان و  ــه صرف ــودک_آزاری ن ــه #ک ــر گفت دیگ
جــان یــک کــودک کــه روح و جــان و روان میلیــون هــا 

ایرانــی را آزرده می کنــد.

سـاوری با باال دانسـتن خسـارت های ناشـی از عدم 
اجـرای قانـون در ایـن حـوزه و همچنیـن قابل تامل 
دانسـتن تعـداد جانباختگان، زخمی هـا و همچنین 
تعـداد پرونـده هـای ورودی بـه قـوه قضاییـه دراین 
زمینه، اظهارکرد: در واقع مشـکل اصلی کشـور درحوزه 
کنتـرل ومهـار حـوادث رانندگـی فقـدان مصوبـه و یا 
کمبـود قوانیـن و مقررات نیسـت بلکه در ایـن رابطه 

با معضـل انباشـت تصمیم مواجه هسـتیم .

ــو  ــب عض ــده اصالح طل ــک نماین ی
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 
برخــی  بــروز  بــه  اشــاره  بــا  مجلــس 
ــا در ارســال اســامی اعضــای  ناهماهنگی ه
ــدان  ــد از زن ــرای بازدی ــیون ب ــن کمیس ای
ــی  ــه تشــریح نظــر پزشــکی قانون ــن، ب اوی
ــت و  ــته پرداخ ــی درگذش ــورد ۲ زندان درم
موضــوع  ابعــاد  آسیب شناســی  ضمــن 
و  مســالمت آمیز  تجمع هــای  برگــزاری 
ــن  ــرای ای ــی ب ــن اماکن ــدم تعیی ــل ع عل
تجمعــات، گفــت کــه اگــر ســالیق و عقایــد 
به تدریــج  شــود،  اســالم  وارد  شــخصی 
بــا  عمــالً  و  می شــود  ایجــاد  بدعــت 
اســالمی مواجــه خواهیــم بــود کــه بــا 

اســالم واقعی متفاوت است.
زنــان  امــور  دفتــر  مدیــرکل   
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ضمــن ارائــه توضیحاتــی دربــاره آخریــن 
ــازی  ــرم س ــرح مح ــرای ط ــت اج وضعی
ــرای رفــع  ــه، از تــالش ب مــدارس دختران
و  آمــوزش  در  جنســیتی  تبعیــض 
پــرورش، آمــوزش مهــارت هــای زندگــی 
ــوان  ــم ت ــوز ک ــش آم ــران دان ــرای دخت ب
افزایــش  ابتدایــی،  دوره  در  ذهنــی 
ــده از  ــران بازمان ــی دخت پوشــش تحصیل
آســیب  و  محــروم  مناطــق  تحصیــل 
دانــش  اجتماعــی  روانــی  شناســی 
و  متوســطه  دوم  دوره  دختــر  آمــوزان 
افزایــش پوشــش تحصیلــی دختــران 
ــروم و  ــق مح ــل مناط ــده از تحصی بازمان
آمــوزش بلــوغ و تکالیــف بــه دانــش 

آموزان خبر داد.
دارو  و  غــذا  ســازمان  رییــس   
ــن 60  ــر بی ــال حاض ــت: در ح گف
تــا 65 قلــم کمبــود دارویــی در کشــور 
شــدن  برطــرف  قابــل  دارد کــه  وجــود 
ابــزار  یــک  دارو  داد:  ادامــه  او  اســت. 
تولیــد  و  اســت  در جهــان  اســتراتژیک 
موفقیت هــای  از  یکــی  کشــور  در  دارو 
می شــود.  محســوب  اســالمی  انقــالب 
ــد  ــز مانن ــا نی ــایر حوزه ه ــم در س امیدواری
دارو عمــل کنیــم. بــه طــور مثــال در حــوزه 
آرایشــی و بهداشــتی عقــب هســتیم و 
ــد  ــور را تولی ــاز کش ــد نی ــر از 50 درص کمت
ریالــی  30 درصــد رقــم  می کنیــم. االن 
ــاص  ــی اختص ــای خارج ــه داروه ــازار ب ب

دارد.
ــت  ــود گذش ــا وج ــانان ب آتش نش
ــق ســاختمان  4۸ ســاعت از حری
اطفــاء  بــرق حرارتــی درحــال  شــرکت 
حریق هــای کوچــک احتمالــی در طبقــه 
منفــی چهــار و لکــه گیــری ســاختمان 
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گزارش 

ــدان  ــتان هم ــاد مســکن اس ــرکل بنی دی
زلزلــه زده در  بازســازی 7400 واحــد  از 
بنیــاد  مجموعــه  توســط  کرمانشــاه 
مســکن اســتان همــدان خبــر داد و 
واحــد   4200 تعــداد،  ایــن  از  گفــت: 
در  احداثــی  واحــد   3200 و  تعمیــری 

روستاســت.  100 ســطح 
ــاح طــرح  ــن افتت ــری در آئی حســن ظف
توابــع  از  نــازول  روســتای  هــادی 
ــم  ــه حضــور 37 تی ــر، ب شهرســتان مالی
ــانی از  ــروی انس ــر نی ــپ و 120 نف و اکی
ــدان  ــتان هم ــکن اس ــاد مس ــوی بنی س

بــرای بازســازی 7400 واحــد زلزلــه زده 
ــا  ــرد و ب ــاره ک ــاه اش ــتان کرمانش در اس
بیــان اینکــه مــردم ایــران در بخــش 
ــر  ــه زدگان بی نظی ــه زلزل ــانی ب کمک رس
در  افــزود:  عمــل کردنــد،  مانــدگار  و 
ــان  ــه صاحب ــاب هم ــرپل ذه ــه س منطق
یــک،  نــوع  واحدهــای خســارت دیده 
ــا  ــازی ب ــده اند و بازس ــس ش دارای کانک
قــدرت و ســرعت درحــال انجــام اســت.

ــا  وی در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
اشــاره بــه اینکــه بنیــاد مســکن انقــالب 

اســالمی، بــه عنــوان یــک ســرباز نظــام 
و در چارچــوب وظایــف دولــت انجــام 
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــت، ی ــرده اس ــه ک وظیف
هم افزایــی  و  همگرایــی  و  همــکاری 
مســئوالن در ســطح اســتان همــدان 
ــه اســت. ــی صــورت گرفت اقدامــات خوب

ــان  ــارد توم ــاح 70 میلی ــه افتت ــری ب ظف
ــول  ــدان در ط ــکن هم ــاد مس ــروژه بنی پ
ایــام دهــه فجــر در ســطح ایــن اســتان 
اشــاره و خاطرنشــان کــرد: از ایــن تعــداد 
ــر  ــه شهرســتان مالی ــوط ب ــروژه مرب 16 پ

اســت.

کــم طاقتــی مــا در مقابــل پســتی و بلنــدی هــای 
ــه از  ــرای ســودجویانی شــده اســت ک ــی ب ــی راه زندگ
ــد و  ــه ان ــه دوخت ــا کیس ــب م ــرای جی ــق ب ــن طری ای
ــه  ــر زدن ضرب ــالوه ب ــن ع ــای دروغی ــده ه ــا دادن وع ب
ــه  ــا ارتبــاط دادن دعاهایشــان ب هــای مــادی بــه مــا، ب
ادیــان باعــث ضعــف در اعتقــادات مــا نیــز مــی شــوند. 
تاســفانه در جامعــه امــروزی افــرادی بــا آگاهــی از اینکه 
مــردم بــه تاثیــر دعــا در زندگــی اعتقــاد دارنــد، اقــدام 
ــن  ــد. ای ــرده ان ــا ک ــه ی دع ــه ســوء اســتفاده از مقول ب
افــراد کــه بــه دعانویــس، فــال گیر،رمــال یــا مال شــهرت 
یافتــه انــد از مراجعیــن خــود بــرای نوشــتن دعــا هزینــه 

ــد ــادی را دریافــت مــی کنن زی
ــان  ــه آن ــه از جمل ــد ک ــی دارن ــواع مختلف ــری ان فالگی
ــی  ــف بین ــای، ک ــال چ ــوه، ف ــال قه ــه ف ــوان ب ــی ت م
ــتور(،  ــقی، ورق)پاس ــاروت عش ــاروت دوم، ت ــت، ت دس

ــرد. ــاره ک ــمع  اش ــال ش ــرگ و ف ــطورالب، ب اس
اکثــر دعانویــس هــا بــا تغییــر چهــره و قــراردادن کتــاب 
ــان  ــر روی آن ــناخته ب ــروف ناش ــه ح ــایلی ک ــا و وس ه
ــم  ــه، ارواح و عال ــا اجن ــاط ب ــای ارتب ــده ادع ــک ش ح

ــد. ــه را دارن ــاوراء الطبیع م

ــی و  ــه صــورت پنهان ــا ب ــس ه ــدی پیــش دعانوی تاچن
بــا واســطه مشــتری را جــذب مــی کردنــد؛ امــا امــروزه 
شــاهد حضــور دعانویســان بــه صــورت آزادانــه در 
ســطح شــهرها بــه ویــژه دربــازار بندرعبــاس کــه پرتــردد 
تریــن نقطــه در بندرعبــاس محســوب مــی شــود، 
ــه  ــد. مرضی ــرده ان ــن ک ــود را په ــی خ ــاط دعانویس بس
محمــدی شــهروند فروشــنده هرمزگانــی در گفــت 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرس، ب ــگار هرمزپ ــا خبرن ــو ب وگ
ــه فالگیرهــا جــوان هســتند،  ــدگان ب ــر مراجعــه کنن اکث
اظهارکــرد: اکنــون دعانویســی بــه عنــوان مــد در جامعــه 
گســترش یافتــه بــه طــوری کــه اکثرجوانــان مدگــرا بــه 
ــح  ــنده تصری ــن فروش ــی کنند.ای ــه م ــران مراجع فالگی
ــاس،  ــوای بندرعب ــک شــدن ه ــا خن ــفانه ب ــرد: متاس ک
ــی  ــاس م ــه بندرعب ــر ب ــای دیگ ــتان ه ــران از اس فالگی
ــی  ــبی م ــغول کاس ــازار مش ــا و ب ــان ه ــد، ودر خیاب آین
شــوند.همانطور کــه هرمــز نوشــت،محمدی بــا اشــاره بــه 
ــا و  ــایت ه ــطه س ــه واس ــران ب ــی از فالگی ــه برخ اینک
شــبکه هــای اجتماعــی مشــتری را جــذب مــی کننــد، 
ــا گفتــن حــرف هایــی کــه اغلــب  افــزود: ایــن افــراد ب
آن هــا در بیــن تمــام انســان هــا مشــترک اســت ســعی 
مــی کننــد مشــتری را جــذی کــرده  و بــا بیــان اینکــه 

ــرود،  ــه وی ب ــه خان ــد ب ــدد بای جلســات متع
هزینــه هــای زیــادی را از مشــتری دریافــت مــی کننــد. 

راهکارهــای ماوراءالطبیعــه فالگیر
ــا  ــرد: ب ــار ک ــی  اظه ــهروند هرمزگان ــی ش ــیوا صالح ش
توصیــه هــای اقــوام مبنــی بــر موثربــودن دعــای 
فالگیــران، بــرای حــل مشــکالت و بــرآورده شــدن 
حاجــت بــرای دعانویســی بــه رمــال هــا مراجعــه کــرده 

ــت. اس
شــهروند هرمزگانــی افــزود: راهکارهایــی کــه ایــن 
دعانویــس گفــت بــه گونــه ای بــوده کــه در ذهــن نمــی 
ــا ایــن فکــر کــه راه حلــش ماوراءالطبیعــه  گنجیــد و ب

ــرده اســت. ــادی  را پرداخــت ک ــه ی زی اســت، هزین

بازسازی 7400واحد کرمانشاه 

توسط بنیاد مسکن همدان

فعالیت  9 ماهه 

برق منطقه ای خوزستان

ــرق  ــرکت ب ــتیبانی ش ــور پش ــی و ام ــت مال ــری معاون ــور تراب ــر ام مدی
منطقــه ای خوزســتان، اقدامــات انجــام گرفتــه ایــن شــرکت در 9 ماهــه 

ــرد. ــاری را تشــریح ک ــال ج س
احمــد رضــا بخشــی اظهــار کــرد: بــرای مقابلــه با گــرد و غبــار و شستشــوی 
ــوی  ــره ش ــتگاه مق ــد 15 دس ــرم خری ــت گ ــوص در حال ــه خص ــوط ب خط
ــتگاه  ــت دس ــداد هف ــن تع ــه از ای ــه ک ــرار گرفت ــتور کار ق ــنگین در دس س
در مرحلــه اقــدام و هشــت دســتگاه نیــز خریــداری شــده و آمــاده 
ــرای  ــن ب ــت، همچنی ــرد اس ــرم و س ــوط گ ــر روی خط ــات ب ــام عملی انج
ــداری  ــن خری ــبک دوکابی ــودروی س ــتگاه خ ــوط 30 دس ــوی خط شستش

ــات اســت. ــام عملی ــرای انج ــزات ب ــال نصــب تجهی شــده و در ح
وی ادامــه داد: از دیگــر اقدامــات انجــام شــده توســط ایــن واحــد مــی 
ــرو،  ــال نی ــبکه انتق ــفورماتورهای ش ــی ترانس ــل و جابجای ــه حم ــوان ب ت
ــال  ــای انتق ــات پســت ه ــس و متعلق ــزات تران ــه تجهی ــری و تخلی بارگی
نیــرو، حمــل و روغــن ترانســفورماتورهای شــبکه انتقــال نیــرو و حمــل و 
ــه تعــداد 204 ســرویس  ــر و پســت موبیــل ب ــی کانکــس و کانتین جابجای

اشــاره کــرد.
ــرد:  ــه ک ــتان اضاف ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــری ش ــور تراب ــر ام مدی
13 مــورد احــداث جــاده دسترســی بــه خطــوط و ایســتگاه هــای شــبکه 
هــای انتقــال نیــرو، 50 ســرویس اجــرای عملیــات تســطیح، خاکبــرداری 
و خاکریــزی و آبپاشــی جهــت انبارهــا و اماکــن شــرکتی و 205 ســرویس 
اعــزام تریلــر و جرثقیــل جهــت پاکســازی اماکــن شــرکتی از جملــه 

اقدامــات دیگــر ایــن واحــد اســت.

یک شهروند بیان کرد:بازار بندرعباس و جوالن فالگیرها
 تعــداد زیــادی از دعــا نویســان ادعــا 
ــای  ــاب ه ــا را از کت ــه دعاه ــد ک ــی کنن م
ــات  ــرآن و روای ــه از ق ــه برگرفت ــی ک قدیم
ــز  ــردم نی ــد و م ــه ان ــات گرفت ــتند نش هس
ــه  ــدام ب ــا اق ــرف ه ــن ح ــردن ای ــا باورک ب
دعانویســی مــی کننــد. در صورتــی کــه 
ــر  ــا درآن ذک ــه ه ــه ادعی ــر ک ــب معتب کت
شــده در تمــام کتابفروشــی هــا موجــود 
ــن  ــد ای ــی توانن ــراد م ــی اف ــت و تمام اس
ــه  ــران در حــال ضرب ــد. فالگی ــا را بخوانن دع

ــتند ــردم هس ــد م ــه عقای زدن ب

بازدید شهردار از محدوده 
خدماتی منطقه دو

تاجــران  مهرافشــان: مهنــدس 
شــهردار کالنشــهر اراک بــه اتفــاق 
معــاون  ســتوده نیا  مهنــدس 
ــاون اداره امــالک  ــاری، شــاه آبادی مع شهرســازی و معم
و مهنــدس زندیه وکیلــی سرپرســت منطقــه دو شــهرداری 
اراک از برخــی از امــالک ســطح منطقــه دو بازدیــد و 
ــه  ــکان امــالک در خصــوص درخواســت ایشــان ب ــا مال ب

ــد. ــو پرداختن گفتگ
همچنیــن دســتوراتی در رابطــه بــا تعییــن و تکلیــف 
ــد،  ــن بازدی ــی ای ــوده ط ــی و فرس ــالک قدیم ــی ام برخ

ــد. ــادر نمودن ص

بهینه سازی 
پست زرگان 

مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه 
بــرق  شــرکت  اهــواز  شــرق 
گفــت:  خوزســتان  ای  منطقــه 
کلیــد  بریکــر،  دســتگاه  یــک 
هوایــی و کلیــد گرانــد پســت زرگان تعویــض و نوســازی 
شــدند. وی بیــان کــرد: بــه دلیــل قدمــت بــاالی برخــی از 
تجهیــزات پســت، کــه ســبب عملکــرد ناصحیــح بریکــر و 
طوالنــی شــدن مــدت خاموشــی در هنــگام عملیــات هــا 
ــه  ــدام ب ــود، اق ــی مشــترکین منقطــه شــده ب ــی برق و ب
ــد  ــی و کلی ــد هوای ــر، کلی ــتگاه بریک ــک دس ــض ی تعوی
ــم.  ــه مشــترکین کردی ــال خاموشــی ب ــدون اعم ــد ب گران

تعويض نئون پرن های 
پل تعاون شازند

از  اراك  آهــن  راه  كل  مديــر 
هــاي  پــرن  نئــون  تعویــض 
ــه  ــازند اراك ك ــاون ش ــل تع پ
در مســير خطــوط ريلــي راه آهــن قــرار دارد، خبــر داد.
ــزود:  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــار ب ــن كوكن ــالل الدي ج
و  اســتقامت  افزايــش  منظــور  بــه  عمليــات  ایــن 
ايمنــي پل،جلوگيــري از آســيب رســاني بــه پايــه 
ــورت  ــا ص ــير قطاره ــي س ــش ايمن ــل و افزاي ــاي پ ه
ــون  ــض نئ ــات تعوي ــت: عملي ــت. وی گف ــه اس گرفت
ــا  ــه ۲0 متــري ب ــا دو دهان ــل تعــاون  ب ــرن هــاي پ پ

ــيد. ــام رس ــاال انج ــرعت ب س

زاهدان اولویت وزارت 
آموزش و پرورش

پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
آمــوزش  گفــت:  زاهــدان  در 
برنامــه  بــا  بایــد  پــرورش  و 
ــوزان را در  ــش آم ــوری دان مح

دهــد. ســوق  اســتان  توســعه  مســیر 
ــوزش و  ــی آم ــورای عال ــی در ش ــد بطحای ــید محم س
ــن اســتان  ــزود: ای ــرورش سیســتان و بلوچســتان اف پ
در رتبــه بنــدی اســتان هــای کشــور در آخریــن رده قــرار 
دارد کــه نســبت بــه اســتان قبــل از خــود )آذربایجــان 

ــر اســت. شــرقی( بســیار کمتــر توســعه یافتــه ت

سیستان و شازنداراک
بلوچستان خوزستان

ــروژه  ــه فجــر پ اراک-مهرافشــان: در ســومین روز از ده
ــرداری رســید. ــه بهــره ب ــراق ب ــه شــهر ن آبرســانی ب

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی 
ضمــن بهــره بــرداری از پــروژه مخــزن ذخیــره آب شــهر 
ــره آب  ــروژه ســاخت مخــزن ذخی ــرد: پ ــوان ک ــراق عن ن
ــره  ــاب مخــزن ذخی ــک ب ــراق شــامل ســاخت ی شــهر ن
ــر مکعــب و اجــرای خــط انتقــال  ــه حجــم 500 مت آب ب
خروجــی مخــزن بــه طــول 300 متــر بــه عنــوان یکــی از 
پــروژه هــای طــرح آبرســانی بــه شــهر نــراق بــه دنبــال 

اجــرای پــروژه خــط انتقــال آب و پــروژه حفــر و تجهیــز 
یــک حلقــه چــاه آب در منطقــه کارســتی بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب
مهنــدس خلیلــی اعتبــار ایــن پــروژه را 5 میلیــارد ریــال 
ــه شــهر  ــرای آبرســانی ب عنــوان کــرد و تصریــح کــرد : ب
ــا  ــده و ت ــه ش ــال هزین ــارد ری ــون 30 میلی ــا کن ــراق ت ن
ــن  ــه تامی ــردم منطق ــاز م ــورد نی ــده آب م ــال آین 10 س

اســت. 

ــروژه توســط شــرکت  ــارک فجــر 79 پ ــه مناســبت دهــه مب ب
ــن  ــف ای ــق مختل ــتان در مناط ــرق خوزس ــروی ب ــع نی توزی

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ــتان ب اس
رضــا غضنفــری مدیرعامــل ایــن شــرکت گفــت، بــرای طراحــی 
و اجــرای 79 پــروژه حــدود 380 میلیــارد ریــال ســرمایه 
ــره  ــه به گــذاری شــده کــه در 23 نقطــه اســتان خوزســتان ب

ــرداری خواهــد رســید. ب
ــرق خوزســتان تصریــح  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی ب
ــذه،  ــادان، خرمشــهر، مسجدســلیمان، ای کــرد، شــهر هــای آب

رامهرمــز، هفتــگل، باغملــک، دشــت آزادگان، گتونــد، شوشــتر، 
ــاد،  ــی آب ــیری، صف ــول، الوارگرمس ــک، دزف ــوش، اندیمش ش
شــادگان، ارونــد کنــار، اندیــکا، بهبهــان، ماهشــهر، بنــدر امــام 
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــان از مناطق ــه و هندیج ــی، امیدی خمین
برکــت ایــام ا... دهــه فجــر پــروژه هــای برقــی در آن هــا بــه    

ــرداری خواهــد رســید. ــره ب به
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان میــزان 
اشــتغال زایــی در طــول زمــان طراحــی، ســاخت و  اجــرای 79 

پــروژه برقــی را تعــداد 762 نفــر عنــوان نمــود.  

بهره برداری از 79 پروژه برق در دهه فجربهره برداری از مخزن ذخیره آب شهر نراق

بخشودگی 100 درصدی جرائم مودیان در دهه فجر
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از رسیدگی به تراکنش های مالیاتی مشکوک 

به عنوان یکی از مهمترین برنامه های این اداره کل با هدف مبارزه با فرارهای 
مالیاتی در استان خبر داد. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رسانه

مانـدگار مطـرح کـردن طـرح وفـاق ملـی 
توسـط سفیر سـابق افغانسـتان در لندن را اعالم 

کرد.

خبرگــزاری ســی ان ان از زلزلــه 6.4 
ریشــتری تایــوان و آســیبی کــه بــه هتلــی در 
ایــن کشــور رســانده عکســی را منتشــر کــرده 

اســت.

روزنامـه گلـف نیـوز  از میزبانـی نایـب 
رییـس امـارات از رییـس جمهور مصـر در دبی 

نوشت.

ــرزه  ــن ل ــی زمی ــینهوا در پ ــزاری ش خبرگ
اخیــر تایــوان 4نفــر کشــته و 225نفــر را زخمــی 

اعــالم کــرد.

روزنامــه نیویــورک تایمــز از ســرانه 
بــاالی خریــد کتــاب در افغانســتان بــا وجــود بــی 

ســوادی درصــد باالیــی از مــردم کشــور نوشــت.

آلمـان و حـزب  تفاهمـات  یورونیـوز از 
سوشـیال دموکـرات برای دولـت یکپارچه خبر 

داد.

افغانستان

آمریکا

امارات

چین آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان وایران را ببینید

روزنامه »بشارت یزد« به نقل از 
وزیر ارتباطات، این استان را پیشرو در صنایع 

دانش بنیان خواند.

روزنامه »خراسان رضوی«
از دستاوردهای جدید صنایع دریایی در مشهد 

نوشت.

روزنامه »باختر« از آغاز پروژه گسترش 
پاالیشگاه نفت کرمانشاه توسط بخش 

خصوصی خبر داد.

روزنامه »پیام عسلویه« از مصرف 
نادرست آب و خشکسالی به عنوان مهمترین 

چالش های استان بوشهر نوشت.

روزنامه »کاغذ وطن« به نقل از 
رییس جمهور نوشت که کرمان اولویت در 

افزایش اختیارات استان ها به شمار می رود.

روزنامه »سپهر ایرانیان« 
از زیرساخت 900 میلیون تومانی ارتباطی در 

استان البرز و گستردگی دسترسی مردم خبر 
داد.

یزد

خراسان رضوی

کرمانشاه

بوشهر

جنوب کرمان

البرز
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نگاه در این صفحه برخی عکس ها را که روز گذشته در فضای مجازی
 منتشر شده اند، می بینید.

بهمن 1361 - عملیات والفجر مقدماتی با رمز »یا هللا – یا هللا – یا هللا« 
در شمال غربی فکه آغاز شد.

عکس نشنال جئوگرافیک دماغه طالیی کرواسی در دریای آدریاتیک را نشان می دهد.

عملیات شبانه اطفای حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو    /   مهر aljazeera  /   مسکو، پس از 36 ساعت بارش مداوم برف

نمایشگاه ساالنه خودروهای منحصربه فرد در پاریس / mercurynewsبرداشت »نیشکر« در روستای »ریکنده« قائمشهر   / ایسنا

emmanuelcoupe/.تصاویر هوایی  رودهای یخ زده کشور ایسلند که مانند آثار هنری هستند بازدید سعید جلیلی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب -کرمانشاه   /  تسنیم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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27 طــرح پنــل خورشــیدی در ششــمین روز از  دهه 
منظــور  بــه  اســالمی  انقــالب  فجــر  مبــارک 
توانمندســازی مددجویــان کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی )ره( شهرســتان بردســیر بــه بهــره بــرداری 
رســید.آنطور کــه ایرنــا مــی نویســد رییــس کمیتــه 
امــداد امــام خمینی )ره( بردســیر روز ســه شــنبه در 
حاشــیه آییــن افتتــاح پنلهــای خورشــیدی گفــت: 
63 طــرح دیگــر نیــز بــا اعتبــار 27 میلیــارد ریــال تا 
ــره  ــه به ــن شهرســتان ب ــان ســال جــاری در ای پای
ــلیمانی  ــدادی س ــد علی ــد. وحی ــی رس ــرداری م ب
افــزود: در ایــن طــرح 300 میلیــون ریــال تســهیالت 
بــا بازپرداخــت 6 ســاله بــه مددجویان کمیتــه امداد 

پرداخت می شود. 
وی ادامــه داد: از ایــن میــزان 100 میلیــون ریــال از 
محــل صنــدوق کمیتــه امــداد و مابقــی اعتبــار از 
محــل تبصــره هــای دولــت و بــه عاملیــت بانــک 
ملــت بــه متقاضیــان پرداخت مــی شــود.علیدادی 

ســلیمانی اظهــار کــرد: پــس از نصــب پنــل و ورود 
انــرژی بــرق تولیــدی بــه مــدار، ماهیانــه حــدود 10 
میلیــون ریــال بــه حســاب خانــوار مجــری طــرح 
ــاط وام  ــوان اقس ــه عن ــوم آن ب ــک س ــز و ی واری
کســر مــی شــود.وی گفــت: کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی بردســیر در حــال حاضــر 2 هــزار و 846 
خانــوار را در شهرســتان تحــت حمایــت خــود دارد 
ــا  ــوار ب و ظــرف یکســال گذشــته تعــداد 128 خان
ــه  ــتغالزایی ب ــای اش ــت طرحه ــتفاده از فرص اس

خودکفایی رسیدند.
بردســیر در فاصلــه 60 کیلومتــری غــرب کرمــان قرار 
دارد.بــه گــزارش پیــام مــا، یحیــی صادقــی مدیرکل 
ــان   ــتان کرم ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ســال گذشــته اعــالم کــرد: نصــب پانل هــای 
ــای ایجــاد  ــی از طرح ه ــوان یک ــه عن خورشــیدی ب
اشــتغال و کســب درآمــد بــرای مددجویــان کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی)ره( در حــال اجــرا اســت، در 

ــای  ــب پانل ه ــا نص ــان ب ــدد جوی ــرح م ــن ط ای
ــام  ــت ب ــر روی پش ــاک ب ــرژی پ ــیدی و ان خورش
ــه  ــروش آن ب ــا ف ــرده و ب ــد ک ــرق تولی ــازل ب من
ــد،  ــه می کنن ــد ماهیان ــب درآم ــرق کس ــرکت ب ش
و  دســتگاه  پانــل،  خریــد  هزینه هــای  تمــام 
تجهیــزات مــورد نیــاز بررســی شــده کــه بــا 
تســهیالتی کــه کمیتــه امــداد بــه مددجــو می دهــد 
خریــداری می شــود و بهره بــردار هــم شــرکت 

توزیع برق است.

بهره برداری از 27 پنل انرژی 
خورشیدی در بردسیر 

بهزاد بهمنیار رییس هیات شمشــیر بازی کرمان گفت: راه اندازی رشــته ورزشــی 
شمشــیربازی در بین جانبازان و معلوالن و راه اندازی این رشــته ورزشــی در 
برخی شهرســتان های اســتان از اولویت های اصلی ما در ســال پیش رو است.

سودوکو شماره 1105

پاسخ سودوکو شماره 1104

گزیدهاخبار

رشد بیش از 40 درصدی 
آبرسانی شبکه  بازسازی 

طـی ده ماه نخسـت سـال جـاری 32 کیلومتـر و 578 متر 
شـبکه آبرسـانی فرسـوده در شهرستان رفسـنجان بازسازی 

شد.
حسـین چـرخ انـداز رییـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل 
از  رفسـنجان گفـت:  شهرسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
ابتـدای سـال جـاری تا پایـان دی مـاه 32 کیلومتر و 578 
متر شـبکه آبرسـانی فرسوده در شـهرهای بهرمان )10520 ( 
 )120( و کشـکوئیه   )1700( )10290(، صفائیـه  ،رفسـنجان 
متـر بازسـازی شـد کـه این میـزان بازسـازی در مقایسـه با 
مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل بیـش از 40 درصدافزایـش 

داشته است.
چـرخ انـداز در ادامـه بیان داشـت: همچنین طـی این مدت 
33 کیلومتـر و 650 متـر شـبکه آبرسـانی بـه منظـور ارائـه 
رفسـنجان  شـهرهای  در  جدیـد  مشـترکین  بـه  خدمـت 

)33250 متر( و بهرمان )400 متر( توسعه یافت.

مجلس با افزایش قیمت ها 
به صورت جهشی مخالف است

عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس گفـت: تصمیم کمیسـیون 
تلفیـق مجلـس بـر ایـن اسـت کـه الیحـه افزایـش قیمـت  
حامل هـای انـرژی وجـود نداشـته باشـد مگـر اینکـه اجـازه 
افزایـش قیمت هـای حامل هـای انـرژی از سـوی مجلـس 
به صـورت پلکانـی داده شـود کـه هنـوز نمی شـود پیش بینی 
کـرد و مجلس پیشـنهاد دولـت را بـرای افزایش قیمت های 

حامل های انرژی کامالً رد کرده است.
آنطـور کـه فـارس نوشـته اسـت حسـین امیری خامکانی در 
رابطـه بـا تکلیف نهایـی قیمت حامل های انـرژی در مجلس 
و دیـدگاه خـود در ایـن رابطه اظهار داشـت: از دیـدگاه دولت 
اگـر قیمـت  حامل هـای انرژی بـه همـان روش پلکانی که از 
قبـل وجـود داشـت افزایـش می یافـت و پیـش می رفـت 

اکنون قیمت  حامل های انرژی یک مقدار واقعی تر بود.
رییـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمان افـزود: پیش بینی 
کـه دولـت بـرای قیمـت حامل هـای انـرژی در الیحـه دیده 
بـود، عـدد باالیـی بـود که نزدیـک به 11 هـزار میلیـارد تومان 
افزایـش قیمـت  از محـل  تـا  بـود  در الیحـه دیـده شـده 
حامل هـای انـرژی، درآمـد نصیـب دولـت شـود کـه بدیـن 
شـکل قیمـت حامل هـای انـرژی به صـورت جهشـی پیـش 
می رفـت و مـا نگـران ایـن بودیم کـه اثـر روانـی در افزایش 
قیمـت سـایر کاالهـا ایجاد کنـد و در سـایر بخش های دیگر 
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                           دادنامه 
ــردگان  ــزی ل ــاف مرک ــم شــورای حــل اخت ــده شــعبه نه مرجــع رســیدگی کنن
خواهــان حبیــب الــه قربانــی فرزنــد نعمــت الــه بــه ادرس لــردگان فلکــه معلــم 
ــول  ــور مجه ــد منص ــارزی فرزن ــاپورمحمدی ب ــدگان ش ــهدا خوان ــهدای 18 ش ــه 2ش کوچ
المــکان خواســته الــزام خوانــده بــه تنظیــم ســند رســمی انتقــال یــک دســتگاه خــودرو 
بتاریــخ  96/11/1 فــوق دروقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف 
مرکــزی لــردگان بتصــدی امضــا کنــده ذیــل تشــکیل شــده وپرونــده تحــت نظــر اســت 
شــورا پــس ازبررســی اوراق ومحتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام وبــه شــرح ذیــل 
مبــادرت بــه صــدوررای مــی نمایــد رای قاضــی شــوراموضوع ایــن پرونــده رســیدگی بــه 
ــان 1-شــاپور  ــه طرفیــت 1اقای ــه   ب ــد نعمــت ال ــی فرزن ــه قربان دعــوی اقــای حبیــب ال
محمــدی بــارزی فرزنــد منصــور بــه خواســته الــزام خوانــده بــه انتقال تنظیم ســند رســمی 
ــت  ــماره 53ایران593ق54اس ــه ش ــواری ب ــکان س ــودوری پی ــتگاه خ ــک دس ــال  ی انتق
پاســخ اســتعام ازاداره آگاهــی مرکــز شــماره گــذاری خــودروی لــردگان بــه شــماره مــورخ 
96/9/22حکایــت ازمالکیــت رســمی خوانــده اول دراداره راهنمایــی ورانندگــی دارد بدیــن 
ــه مفــاد بیــع نامــه عــادی تنظیــم  ــا عنایــت ب وصــف قاضــی شــورا دعــوی خواهــان را ب
شــده بیــن خواهــان وخوانــده درمورخ96/3/15وپاســخ اســتعام مذکــرو ووجــود خــودرو 
دریــد خواهــان کــه امــاره مالکیــت دریــد خواهــان وعــدم حضــور خوانــده جهــت دفــاع 
وارد دانســته  ومســتندا بــه مــواد 220 و221و222قانــون اییــن مدنــی حکــم برمحکومیــت 
خوانــده بــه انجــام تعهــد عرفــی خویــش مبنــی برتنظیــم ســند رســمی انتقــال خــودروی 
ــرف 20 روز  ــی وظ ــم غیاب ــن حک ــد ای ــی نمای ــام م ــان صادرواع ــام خواه ــه ن ــور ب مذک
ــد  ــل تجدی ــرف 20 روز قاب ــپس ظ ــورا وس ــن ش ــی درهمی ــل واخواه ــاغ قاب ــخ اب ازتاری
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                             اخطاریه
ــکان  ــول الم ــا مجه ــی باب ــد حاج ــور فرزن ــی پ ــین حاج ــای حس اق
همســر شــما برابــر دادنامــه شــماره 9609971311301246 شــعبه 
ــه درخواســت  ــا خواســته طــاق ب ــواده شهرســتان رشــت ب دوازدهــم دادگاه خان
ــذا الزم اســت ظــرف مــدت یــک  زوجــه تقاضــای ثبــت طــاق نمــوده اســت ل
ــرق  ــه آدرس رشــت اب و ب ــه ب ــن دفترخان ــی در ای ــس از انتشــار آگه ــه پ هفت
نرســیده بــه باهنــر روبــروی شــرکت توزیــع بــرق کوچــه زنــده دل 2 دفتــر طــاق 
ــه ثبــت  44 رشــت حاضــر شــوید در غیــر ایــن صــورت طبــق مقــررات اقــدام ب

ــد شــد. ــدی مســموع نخواه ــراض بع ــد شــد و اعت خواه
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برابـر آراء صـادره هيـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت 

تصرفـات  رفسـنجان  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر  رسـمی 

مالکانـه و بالمعـارض متقاضيان محرز گردیده اسـت. لذا 

مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا به شـرح 

زیـر بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 

15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 

۲ مـاه اعتـراض خـود را کتبا بـه این اداره تسـلیم و پس 

از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم 

نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت بنام 

متقاضـی صـادر خواهد شـد.

 1( مجتبی زارع همت آبادی شـماره شناسـنامه 50 صادره 

رفسـنجان فرزند حسـین ششدانگ خانه مسـاحت 34۸ 

متـر مربع پالک 3300 فرعـی از 1۸17 اصلی واقع در اراضی 

قطـب آبـاد رفسـنجان، خیابـان معـراج شـمالی کوچه ۲5 

بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی

 ۲( محمـد علـی جعفـری خلیل آبادی شـماره شناسـنامه 

13۸9۲ صـادره رفسـنجان فرزنـد علی در ششـدانگ مغازه 

مسـاحت ۲9 متـر مربع پالک 330۸ فرعـی از 1۸17 اصلی 

واقـع در اراضـی قطـب آبـاد رفسـنجان خیابـان مصطفـی 

خمینـی بیـن کوچـه 30 و 3۲ بخش 9 کرمـان و خریداری 

از محـل مالکیـت مالک رسـمی محمـد باقری

 3( بتـول احمـد بیگـی نسـب داوران شـماره شناسـنامه 

محمدرضـا  و  محمـد  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1405

صـادره   1۲ شناسـنامه  شـماره  آبـادی  فتـح  احمـدی 

رفسـنجان فرزنـد غالمرضـا بالمناصفـه ششـدانگ خانـه 

مخروبـه بـه مسـاحت 76/6 متـر مربـع پـالک 35۲۸ 

فرعـی مجـزی شـده از 976 فرعـی از 1۸1۸ اصلـی واقـع 

در اراضـی کمـال آباد رفسـنجان خیابان بسـتان بخش 9 

کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی

 4( فاطمه سنگی شماره شناسنامه 11۲9 صادره رفسنجان 

فرزند علی اکبر ششـدانگ خانه مسـاحت ۲55 متر مربع 

پـالک 35۲0 فرعـي مجـزی شـده از 593 فرعـی از 1۸1۸ 

اصلـي واقـع در اراضی کمال آباد رفسـنجان خیابـان رضوان 

کوچـه 1 بخـش 9 کرمـان و فاقد بنچاق از مالک رسـمي

5( محمـد جـواد قاسـم زاده رحمـت آبـادی شـماره ملـی 

خانـه  ششـدانگ  محمدرضـا  فرزنـد   304035۸677

مسـاحت ۲61 متـر مربـع پالک 35۲1 فرعی مجزی شـده 

از 593 فرعـی از 1۸1۸ اصلـی واقـع در اراضـی کمـال آبـاد 

رفسـنجان خیابـان رضـوان، کوچه 1 بخـش 9 کرمان و فاقد 

بنچـاق از مالک رسـمی

6( اکـرم السـادات ناظـم كازرانـی شـماره شناسـنامه 5۲9 

صادره رفسـنجان فرزند صدرالسـادات در ششـدانگ مغازه 

مسـاحت 39.40 متـر مربـع پـالک 4411 فرعـی مجـزی 

شـده از 69۲ فرعـی از 1۸19 اصلـی واقـع در اراضی علی آباد 

اربابی رفسـنجان، بلوار 17 شـهریور بخش 9 کرمان و داری 

بنچـاق از مالک رسـمی.

7( غالمرضا بازمانده شـهاب الدینی شماره شناسنامه 546 

صادره رفسـنجان فرزند اکبر شـش دانگ خانه  مسـاحت 

97 مترمربـع پـالک 4445 فرعـی مجـزی شـده از ۲45 

فرعـی از 1۸19 اصلـی واقـع در اراضـی علـی آبـاد اریابـی 

رفسـنجان خیابـان کارگر کوچه 36 بخـش 9 کرمان و فاقد 

بنجـاق از مالک رسـمی 

۸( محسـن بهـره منـد شـماره شناسـنامه 396 صـادره 

رفسـنجان فرزند محمود در ششـدانگ خانه مسـاحت ۲60 

مترمربـع پـالک 465۸ فرعـی مجـزی شـده از 156 فرعی 

از1۸19 اصلـی واقـع در اراضـی علـی آبـاد اربابی رفسـنجان 

خیابـان امیرکبیـر کوچه ۲۸ بخش 9 کرمـان و فاقد بنچاق 

از مالک رسـمی

9( غالمرضـا محمد رفیع شـماره شناسـنامه ۲50 صـادره از 

رفسنجان فرزند محمد ششـدانگ مغازه  مساحت 36/۸0 

متـر مربـع پالک 467۸ فرعی مجزی شـده از 3۲3 فرعی 

از 1۸19 اصلـی واقـع در اراضـی علـی آباد اربابی رفسـنجان 

خیابـان امیرکبیـر شـرقی کوچـه 9 بخش 9 کرمـان و فاقد 

بنچاق از مالک رسـمی.

10( علی مرتضوی تاج آبادی شـماره شـنامنامه 47 صادره 

رفسـنجان فرزنـد محمـد در ششـدانگ قسـمتی از خانـه 

بـه مسـاحت 34/9 مترمربـع پـالک 5۸10  فرعـی مجزی 

شـده از ۲37 فرعـی از 1۸۲0 اصلـی واقـع در اراضـی گرگین 

رفسـنجان خیابـان ابـوذر کوچـه ۲0 بخش 9 کرمـان و فاقد 

بنجـاق از مالـک اصلی .

11( محمـد آهنگر کاظمی شـماره شناسـنامه 4766 صادره 

رفسـنجان فرزنـد عبـاس  در ششـدانگ خانـه مسـاحت 

۲71/9 مترمربـع پالک 57۸6 فرعی مجزی شـده از فرعی 

از 1۸۲0 اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابـان 

کارگـر نرسـیده بـه خیابان مقیمـی بخش 9 کرمـان و فاقد 

بنچـاق از مالک رسـمی.

1۲( طاهـره باقـر فیض آباد شـماره شناسـنامه 676 صادره 

رفسـنجان فرزنـد علی ششـدانگ خانه مسـاحت 4۲9/70 

مترمربـع پـالک 1093 فرعی مجزی شـده از 933 فرعی از 

1۸۲3 اصلـی واقـع در اراضـی خلیل آباد رفسـنجان خیابان 

امـام هـادی )ع( کوچـه ۲ بخـش 9کرمـان و فاقـد بنچاق 

ازمالک رسـمی

13( علیرضـا اعتصـادی شـماره شناسـنامه 1۲996 صـادره 

رفسـنجان فرزنـد حبیب ا... در ششـدانگ خانه مسـاحت 

371 مترمربـع پـالک 4۸55 فرعـی مجـزی شـده از 105 

فرعـی از 1۸۸3 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آبـاد خـان 

رفسـنجان بلـوار مـدرس کوچه ۲ بخـش 9 کرمـان که خود 

متقاضـی از مالکین رسـمی پالک مذکور می باشـد) دارای 

سـند مالکیت مشـاعی.)

14( اصغرمحمـدی نسـب ا... آبـاد شـماره شناسـنامه 11 

خانـه  در ششـدانگ  فرزنـد حسـین  رفسـنجان  صـادره 

مسـاحت 391 مترمربـع پـالک 4664 فرعی مجزی شـده 

از 791 فرعـی از 1۸۸3 اصلـی واقـع در اراضـی عباسـی آباد 

خـان رفسـنجان خیابـان شـهید خریفـی کوچـه 11 بخش 

9کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.

15( زهـرا تقـی زاده شـماره شناسـنامه 6 صادره رفسـنجان 

فرزنـد محمـد در ششـدانگ خانه مسـاحت 461 مترمربع 

پـالک 67۸ فرعـی از 1۸9۲ اصلـی واقـع در اراضی تقی آباد 

رفسـنجان خیابان کارگر بخش  9 کرمان و خریداری شـده  

از محـل مالکیـت مالک رسـمی محمد صادق وکیـل زاده.

آذرنـگ شـماره شناسـنامه 705 صـادره  16( محمدرضـا 

رفسـنجان فرزنـد خیـر ا... در ششـدانگ خانـه مسـاحت 

۲99/۸0 مترمربـع پـالک ۲0۸ فرعـی از 1۸94 اصلـی واقـع 

در اراضی اسـماعیل آباد رفسـنجان خیابان شـهید عابدینی 

کوچـه 1۲ بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.

17(  حسـین کاظمـی بهمـن آبـاد شـماره شناسـنامه 97 

صادره رفسـنجان فرزند اکبر ششـدانگ یک باب زیرزمین 

مسـاحت 17۸ مترمربـع پـالک 517  فرعـی از 1 فرعـی از 

1911 اصلـی واقـع در اراضـی حجت آباد رفسـنجان خيايان 

امیرکبیـر غربـی نبـش کوچـه 50 بخـش 9 کرمـان و فاقـد 

بنجـاق از مالک رسـمی.

1۸( علـی کاظمی بهمن آباد شـماره شناسـنامه 164 صادره 

رفسـنجان فرزند اکبر در ششـدانگ خانه مساحت 455/۲ 

متـر مربـع پالک 515 فرعـی از 1 فرعـی از 1911 اصلی واقع 

در اراضـی حجـت آبـاد رفسـنجان خیابان امیـر کبیر غربی 

کوچـه 50 بخـش 9 کرمـان و فاقد بنچاق از مالک رسـمی

صـادره   1911 شناسـنامه  شـماره  خیرخـواه  علیرضـا   )19

رفسـنجان فرزند غالمحسـين و فاطمه رسـائی شماره ملی 

3040۲۲3569 فرزنـد محمـد بالمناصفـه ششـدانگ خانه 

مسـاحت 335/4 متـر مربـع پـالک 167۲ فرعـی مجزی 

شـده از 111 فرعـی از 1915 اصلـی واقـع در اراضـی حسـین 

آبـاد رفسـنجان بلـوار امام علی )ع( کوچـه 13و فاقد بنچاق 

از مالک رسـمی

۲0(  بطـول بخشـی زاده علـی آبـاد شـماره شناسـنامه 

319 صـادره رفسـنجان فرزنـد اکبـر در ششـدانگ خانـه 

مسـاحت 407 متـر مربـع پـالک 1۲76 فرعـی مجـزی 

شـده از 11۸ فرعـی از 1916 اصلـی واقـع در اراضی فیض 

آبـاد رفسـنجان بلـوار امـام رضـا )ع( خیابـان آب کوچـه 

4 بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیت 

مالـک رسـمی طاهـره علوی

۲1( مجیـد پـور محمد علی قاسـم آباد شـماره شناسـنامه 

1۸75 صادره رفسـنجان فرزند علی در ششـدانگ قسمتی 

از خانـه بـه مسـاحت 33.۲1 مترمربع پـالک 1۲73 فرعی 

مجـزی شـده از 159 فرعـی از 1916 اصلـی واقـع در اراضـی 

فیـض آباد رفسـنجان بلـوار امام رضـا)ع( کوچه 7 بخش 9 

کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی

تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 96/11/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه 96/11/19

فاطمـه ابوالهـادی- کفیـل ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان 

– م الـف 3566

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
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صمت
یاسین محمود رشید سخنگوی اتحادیه تولید گنندگان کردستان عراق گفت: دولت 

جمهوری اسالمی ایران وعده داده است در چهارچوب قانون اساسی عراق به توسعه 
شرایط اقتصادی کردستان عراق کمک کند؛ سفر اخیر هیات اقلیم کردستان عراق 

به تهران نقش بسیار مهمی بر اقتصاد کردستان عراق خواهد گذاشت چون جمهوری 
اسالمی ایران یکی از بازیگران مهم در منطقه به شمار می رود.

رنا
 ای

س
عک

رنا
 ای

س
عک

در  توتــال  شــرکت  مدیرعامــل 
ــد   ــه لومون ــا روزنام ــو ب ــت و  گ گف
ــا  ــکاری ب ــه از هم ــادی فرانس اقتص
ایــران در پــروژه پــارس جنوبــی ابراز 

ــرد. ــت ک رضای
بــه  پاســخ  در  بویانــه  پاتریــک 
ــوی   ــریه فرانس ــگار نش ــوال خبرن س
مبنــی بــر اینکــه آیــا شــرکت توتــال 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــر ادام ــان ب همچن
ایــران در پــروژه گازی بــا ایــن کشــور 

ــا  ــروژه م ــت: پ ــت ، گف ــد اس متعه
درایــران ›پــارس جنوبــی 11‹، بــدون 
هیچگونــه تاخیــری پیشــرفت خوبی 
ــود  ــا وج ــی ب ــت و حت ــته اس داش
تصمیــم هــای مبهــم کنگــره آمریــکا، 
مــا بــه فعالیــت خــود در آنجــا 
ادامــه خواهیــم داد. اگــر آمریکایــی 
ــق  ــه از تواف ــد ک ــم بگیرن ــا تصمی ه
ــران خــارج شــوند  ــا ای هســته ای ب
و تحریــم هــای جدیــدی علیــه ایــن 

ــوع  ــن موض ــد، ای ــع کنن ــور وض کش
ــا  ــل راه م ــی در مقاب ــش بزرگ پرس
قــرار خواهــد داد. هنــوز در ایــن 
بــاره هیــچ موضوعــی مشــخص 
نیســت امــا در زمــان مشــخص، بــه 
هــر حــال بایــد افــق شــرکت هــای 
ــت در  ــه فعالی ــرای ادام ــی ب اروپای

ــود.  ــخص ش ــران مش ای
وی ادامــه داد: بــه همیــن علــت 
اســت کــه مــا بــا مقامــات فرانســوی 
هــای  روش  بــرای  اروپایــی  و 
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــت از س حمای
ــا  ــی ب ــران ، حت ــده در ای ــام ش انج
ــم  ــی تحری ــود بازگشــت احتمال وج
هــا رایزنــی و همفکــری مــی کنیــم.

پیشرفت بدون تاخیر پروژه 

»پارس جنوبی 11« در ایران 

واردات ایران 

از افغانستان کم شد

رئیــس میــز افغانســتان ســازمان توســعه تجــارت از کاهــش 14 درصــدی 
ــر داد. واردات از افغانســتان در 10 ماهــه ســال جــاری خب

محمــد مهــدی جوانمــرد قصــاب در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: حجــم 
صــادرات ایــران بــه افغانســتان در ایــن مــدت بالــغ بــر دو میلیــارد دالر بــوده 

کــه ایــن رقــم هماننــد بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بــوده اســت.
رایــزن تجــاری ســابق ایــران در افغانســتان همچنیــن بــه ارقــام مربــوط بــه 
واردات ایــران از افغانســتان اشــاره کــرد و گفــت: در 10 مــاه اول ســال جــاری 
در مجمــوع حــدود 16 میلیــون دالر کاال از افغانســتان وارد شــده کــه ایــن رقــم 

در مــدت مشــابه ســال قبــل 19 میلیــون دالر بــوده اســت.
ــده  ــوان عم ــه عن ــم ب ــرم ابریش ــه ک ــام و پیل ــنگ هایی خ ــد، س وی از کنج
اقــالم صادراتــی افغانســتان بــه ایــران یــاد کــرد و افــزود: ایــران نیــز در تمــام 
زمینه هــا، صــادرات بــه افغانســتان را دنبــال می کنــد امــا عمــده اقــالم 
ــن  ــاختمانی، آه ــا، محصــوالت س ــق کننده ه ــا و رقی ــا را حالل ه ــی م صادرات
و میلگــرد، شــیرینی و شــکالت، صنایــع غذایــی ماننــد انــواع رب و کنســرو و 

کفپوش هــا تشــکیل می دهنــد.
جوانمــرد دربــاره تاثیــر افزایــش نــرخ ارز در تبــادالت تجــاری ایــران و 
افغانســتان اظهــار کــرد: بیشــتر صــادرات مــا بــه کشــور افغانســتان بــر مبنــای 
ــی کــه  ــا زمان ــر همیــن اســاس ت ــول کشــور خودمــان  انجــام می گیــرد. ب پ
قیمت هــای داخلــی دســتخوش تغییــر نشــود، شــاهد افزایــش صــادرات بــه 
شــرط ثابــت بــودن ســایر شــرایط خواهیــم بــود و در کل افزایــش نــرخ ارز یــا 

بهتــر بگویــم واقعــی شــدن نــرخ ارز بــه نفــع صــادرات اســت.
وی تاکیــد کــرد: اگــر افزایــش نــرخ ارز در شــرایطی صــورت گیــرد کــه تمــام 
شــرایط بــرای ثابــت مانــدن قیمــت داخلــی وجــود داشــته باشــد، می تــوان 

گفــت کــه گرانــی ارز باعــث افزایــش درآمدهــای صادراتــی می شــود.

بندر کاسپین مرز مجاز 
دریایی تعیین شد

وزیــران  هیــات  جلســه  در 
بنــدر  کــه  شــد  مصــوب 
کاســپین در اســتان گیــالن بــه 
ــن شــود. ــی تعیی ــاز دریای ــرز رســمی و مج ــوان م عن
ــری  ــه امضــای اســحاق جهانگی ــه ب ــب نام ــن تصوی ای
ــع  ــور رســیده اســت. مجتم ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــاخت  ــن زیرس ــوان بزرگتری ــه عن ــپین ب ــدری کاس بن
ــی  ــا رویکــرد صادرات ــای خــزر ب ــران در دری ــدری ای بن
ــا کشــورهای  ــط اقتصــادی ب ــا هــدف توســعه رواب و ب
حاشــیه خــزر در منطقــه آزاد انزلــی در حــال ســاخت 

ــت. اس

خدمت رسانی به 
8میلیون مشترک برق

ــرکت  ــت: ش ــران گف ــتاندار ته اس
تهــران  بــرق  نیــروی  توزیــع 
شــرکت  بزرگتریــن  بــزرگ، 
و  اســت  بــرق کشــور  توزیــع 
عــالوه بــر خدمــت رســانی بــه بیــش از هشــت میلیــون 
مشــترک، انــرژی مــورد نیــاز واحدهــای صنعتــی و 
ــی  ــد. گفتن ــی کن ــم م ــتان را فراه ــطح اس ــدی س تولی
 67 فجــر  مبــارک  دهــه  از  روز  هفتمیــن  در  اســت 
پــروژه عمرانــی، توســعه و خدمــت رســانی بــا اعتبــاری 
ــتاندار در  ــا حضــور اس ــان ب ــارد توم ــر 279 میلی ــغ ب بال

پایتخــت بــه بهــره بــرداری رســید.

سیتروین و سایپا 
با محصول مشترک

معــاون  معظمــی،  منصــور 
ــت:  ــدن گف ــت و مع ــر صنع وزی
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــی از اتفاقات یک
پــس  کشــور  خودروســازی 
بــا  از برجــام رخ داد، عقــد 6 قــرارداد خودروســازی 
ــی از  ــه محصــول یک ــود ک ــی ب ــن الملل ــای بی شــرکت ه
ایــن قراردادهــا اکنــون وارد بــازار خــودرو شــده و خــودرو 
ــده  ــال آین ــز س ــایپا نی ــیتروین‹ و س ــن ›س ــترک بی مش
ــازی  ــترک خودروس ــول مش ــود. محص ــی ش ــازار م وارد ب
ــای  ــوان قرارداده ــه عن ــای خارجــی ب ــران و شــرکت ه ای

هســتند. پســابرجامی 

رشد نقدینگی 
کاهنده شد

ــی کــه حجــم نقدینگــی  در حال
در کشــور از ابتــدای امســال بــا 
رشــد 15.3 درصــدی در پایــان 
آذر مــاه بــه 14 تریلیــون و 450 
هــزار و 100 میلیــارد ریــال رســید، رشــد ســاالنه آن 
ــه 22 درصــد رســیده اســت.  ــوده و ب ــه کاهــش ب رو ب
آخریــن آمــار از وضعیــت نقدینگــی حکایــت از آن دارد 
ــدد  ــه ع ــی ب ــم نقدینگ ــول در حج ــبه پ ــهم ش ــه س ک
هــزار و 734 میلیــارد و 400 میلیــون ریــال و ســهم 
شــبه پــول بــه 12 تریلیــون و 715 هــزار و 700 میلیــارد 

ریــال رســیده اســت.

اقتصادصنعتتجارت انرژی

مدیرعامــل شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران 
از ســوآپ دو میلیــون و 500 هــزار بشــکه نفــت خــام 

ــر داد. ــران خب ــه ته ــه منطق ــوآپ ب س
عباســعلی جعفــری نســب در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
ــاه  ــت خــام از مردادم ــه  از ســرگیری ســوآپ نف اشــاره ب
ســال جــاری اظهــار کــرد: تــا کنــون حــدود دو میلیــون و 
ــران  ــه ته ــه منطق ــت خــام  ســوآپ ب ــزار بشــکه نف 500 ه
وارد شــده اســت. البتــه ظرفیــت خــط لولــه بیشــتر اســت. 
نظــر  از  ســوآپ  افزایــش  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

ــن  ــش ای ــرد: افزای ــح ک ــدارد، تصری ــکلی ن ــی مش عملیات
ــور  ــه ام ــه قراردادهــا اســت و ب ــوط ب ــزان مباحــث مرب می
ــام  ــت انج ــی نف ــرکت مل ــه ش ــی ک ــل و توافقات ــن المل بی

می دهــد  مربــوط اســت.
پیــش از ایــن، حســن باقریــان، مدیــر شــرکت لولــه 
ــان گفتــه  ــرات نفــت منطقــه تهــران  در تاریــخ 19 آب مخاب
ــام   ــکه نفت خ ــزار بش ــون و ۲00 ه ــک میلی ــدود ی ــود: ح ب
ــل داده  ــز تحوی ــران و تبری ــگاه های ته ــه پاالیش ــوآپ ب س

شــده اســت.

ــه  ــات هم ــرد: اطالع ــالم ک ــی اع ــور مالیات ــازمان ام س
ــواع ارز  ــروش ان ــد و ف ــه خری ــدام ب ــه اق اشــخاصی ک
مــی کننــد، در اختیــار ایــن ســازمان قــرار گرفتــه و بــر 
اســاس قانــون نســبت بــه مطالبــه مالیــات بــر درآمــد 

ــدام خواهــد کــرد. ــا اق آنه
ــد  ــه خــود تاکی ــن ســازمان روز چهارشــنبه در اطالعی ای
اشــخاص  از  اعــم  اقتصــادی  فعــاالن  همــه  کــرد: 
حقیقــی و حقوقــی موظفنــد همــه اطالعــات مربــوط بــه 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــار س ــود را در اختی ــالت خ معام

ــد.  ــرار دهن کشــور ق

ــز در راســتای انجــام  ــی کشــور نی ســازمان امــور مالیات
وظایــف ســازمانی خــود موظــف بــه شناســایی مودیــان 

مالیاتــی بالقــوه و میــزان درآمــد آنهــا اســت.
بــه همــه خریــداران و فروشــندگان انــواع ارز  نیــز 
کنتــرل  و  دریافــت  ضمــن  شــود  مــی  توصیــه 
مســتندات معامــالت خــود )صورتحســاب خریــد و 
ــه  ــوط ب ــدارک مرب ــناد و م ــان، اس ــا صراف ــروش( ب ف
ــزد  ــی، ن ــور مالیات ــه اداره ام ــه ب ــرای ارائ ــه را ب معامل

خــود محفــوظ دارنــد.

هشدار ارزی سازمان امور مالیاتی2/5 میلیون بشکه نفت خام سوآپ به تهران رسید

عضو شورای عالی کار خواهان افزایش دستمزد کارگران در هفته های پایانی سال شد

سبد معیشت خانوار معیار افزایش دستمزد باشد
مجید خدایی، عضو شـورای 
عالـی کار گفـت: گروههـای 
کارگـری 2 هـدف را دنبـال مـی 
نخسـت حفـظ  کننـد کـه هـدف 
قـدرت خریـد کارگران هسـتند که 
راهـکار آن افزایـش مطابـق تاثیـر 
روی  و  هاسـت  هزینـه  بـر  تـورم 
دسـتمزد اضافـه می شـود. هدف 
بـرای  توافقـی  بـه  رسـیدن  دوم 
جبـران فاصلـه ایجـاد شـده بیـن 
حداقـل دسـتمزد و هزینـه هـای 

زندگـی اسـت .

نماینـده کارگـران در شـورای عالـی کار 
گفـت: سـبد معیشـت خانوار که سـال 
شـورای  نشسـت  آخریـن  در  گذشـته 
عالـی کار به تصویب شـرکای اجتماعی 
کار رسـید، مـی توانـد معیـار افزایـش 
دسـتمزد بـه جـای  اعمـال نـرخ تـورم 
هـای  هفتـه  ایرنـا،  باشـد.به گـزارش 
پایانـی هـر سـال، زمـان تصویـب نـرخ 
حداقـل دسـتمزد کارگـران در شـورای 
رو گمانـه  ایـن  از  و  اسـت  عالـی کار 
زنـی هـا بـرای نحـوه محاسـبه حقـوق 
کارگـران افزایـش مـی یابد؛ در شـرایط 
مبنـای  بـر  دسـتمزد  افزایـش  کنونـی 
نـرخ تـورم کـه حقـوق کارکنـان دولـت 
آن  اسـاس  بـر  نیـز  بازنشسـتگان  و 
محاسـبه می شـود، یکـی از معیارهای 
تصمیـم گیرنـدگان در زمینـه محاسـبه 

نـرخ دسـتمزدها اسـت.
حـوزه  فعـاالن  برخـی  حـال  ایـن  بـا 
کارگری، سـبد معیشـت خانـوار را برای 
تعیین نرخ دسـتمزد کارگران پیشـنهاد 
خانـوار  معیشـت  سـبد  کننـد؛  مـی 
کارگـری در سـال 96 برابر بـا 2 میلیون 

و 490 هـزار تومـان بـود.

در ایـن رابطـه »علی خدایـی« در گفت 
ایرنـا،  اقتصـادی  خبرنـگار  بـا  گـو  و 
افـزود: سـال گذشـته اتفـاق مهمـی در 
شـورای عالی کار افتاد و آن اینکه سـبد 
هزینـه خانـوار بـه میـزان 2 میلیـون و 
490 هـزار تومـان بود به تصویب رسـید؛ 
قیمـت ایـن سـبد بـرای سـال 97 بـر 
اسـاس افزایـش قیمـت هزینـه هـای 
ضـروری خانـوار اصـالح مـی شـود کـه 

ظرفیـت مشـخصی دارد.
خدایـی گفـت: هـر سـاله موضوع سـبد 
معیشـت خانـوار کـه بنـد 2 مـاده 41 
هـای  نشسـت  در  اسـت،  کار  قانـون 
شـورای عالـی کار بحـث و گفـت و گـو 
مغفـول  ظرفیـت  ایـن  امـا  شـد  مـی 
بـه درسـتی مفهـوم نشـده  قانـون کار 

. د بو
وی ادامـه داد: گروههـای کارگـری در 
ایـن نشسـت هـا رقمـی را در خصوص 
اعـالم  کارگـری  خانـوار  هزینـه  سـبد 
مـی کردنـد کـه مـورد قبـول واقـع نمی 
شـد. کارفرمایـان معتقدنـد کـه تامیـن 
بخشـی از سـبد معیشـت یـک خانـوار 
اسـت کـه  دولـت  عهـده  بـر  کارگـری 

دولـت تاکنـون زیـر بار آن نرفته اسـت.
گفـت:  کارگـری  حـوزه  فعـال  ایـن 
گروههـای کارگـری 2 هـدف را دنبـال 
حفـظ  نخسـت  هـدف  مـی کننـد کـه 
کـه  هسـتند  کارگـران  خریـد  قـدرت 
راهـکار آن افزایـش مطابـق تاثیـر تورم 
دسـتمزد  روی  و  هاسـت  هزینـه  بـر 
اضافـه مـی شـود.عضو شـورای عالـی 
کار در ادامـه اظهـار داشـت: هـدف دوم 
رسـیدن بـه توافقی برای جبـران فاصله 
ایجـاد شـده بیـن حداقـل دسـتمزد و 
هزینـه هـای زندگی اسـت .وی با بیان 
اینکـه میـزان کـف و سـقف دریافتـی 
حـدود  ترتیـب  بـه  دسـتمزد  حداقـل 
یـک میلیـون تومـان و یـک میلیـون و 
317هزار تومان اسـت، افزود: محاسـبه 
نـرخ تـورم بـر دسـتمزد بـا توجـه بـه 
فاصلـه بیـن درآمـد و هزینـه هـا دیگر 
کارایـی نـدارد بـه طـوری که اگـر هزینه 
هـای خانـوار 2.5 میلیـون تومان شـده 
باشـد، تاثیر تورم 10 درصـد روی هزینه 
هـا عـدد 250هزارتومـان خواهـد شـد؛ 
حـال اگر دسـتمزد را 10درصـد افزایش 
دهیـم، فقـط مـی توانـد حـدود 100 تـا 

130 هـزار تومـان بـه حداقـل دسـتمزد 
کارگـری اضافـه کنـد. اگـر سـبد هزینه 
خانـوار کارگری کـه 2.5میلیـون تومان 
اسـت را در نظـر بگیریـم، حداقـل بـر 
اسـاس 10درصـد نـرخ تـورم 285هـزار 
تومـان افزایش دسـتمزد کارگـری باید 
صـورت گیـرد تـا قـدرت خریـد کارگران 

بـه ابتـدای سـال 96 برگـردد.
وی گفـت: اکنـون حـدود یـک میلیون 
و 250هـزار تومـان بـا سـبد معیشـت 
خانـوار کارگـری سـال 96 فاصله داریم 
و شـاید ایـن فاصله برای امسـال قابل 
جبـران نباشـد زیـرا ممکـن اسـت بـه 

بـازار تولیـد هـم شـوک وارد کند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 وزارت انرژی روسیه اعالم کرد که این کشور و سوریه درباره همکاری در حوزه انرژی 4
گفت وگو داشته اند. وزیر انرژی روسیه گفت: ما برای بازسازی اقتصاد سوریه، به 
ویژه بخش نفت و گاز، اهمیتی باال قائل هستیم و بازسازی اقتصادی می تواند به 
عادی سازی شرایط اجتماعی در سوریه کمک کند.

خبر

خبر

شــرکت  مدیرعامــل 
ملــی پاالیــش و پخــش 
نفتــی  فرآورده هــای 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ب
پروژه هــای خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت 
گفــت: بــرای تعمیــر و نگهداشــت خطــوط و 
تاسیســات بــه منظــور کاهــش مصــرف انــرژی 
ــاز اســت. ــای بیشــتری نی ــف پروژه ه ــه تعری ب

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، علیرضــا صادق آبادی 
پیــش از ظهــر امــروز )سه شــنبه، 17 بهمن مــاه( 
دور  کنتــرل  ســامانه  گشــایش  آییــن  در 

الکتروموتــور ولتــاژ متوســط مرکــز انتقــال نفــت 
اصلــی ری-شــاهرود افــزود: امیدواریــم عــوارض 
توســعه ایــن بخــش کــه ردیــف بودجــه آن بــرای 
ســال آینــده حــذف شــده اســت، دوبــاره برقــرار 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــم پروژه هــای م ــه بتوانی شــود ک

ــم. ــی کنی ــریع تر اجرای ــه س ــرکت را هرچ ش
انتقــال  درصــد   70 این کــه  بیــان  بــا  وی 
فرآورده هــای نفتــی کشــور از طریــق خطــوط 
لولــه انجــام می شــود، افــزود: مســئولیت انتقــال 
نفــت خــام تولیــدی بــه پاالیشــگاه ها و مبــادی 
ــه  ــا ب ــال فرآورده ه ــن انتق ــی و همچنی صادرات

انبارهــای اصلــی و نیروگاه هــای کشــور بــر عهــده 
شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت اســت.
صــادق آبــادی افــزود: بــا توجــه بــه عمــر خطــوط 
در  زیــادی  زمینــه کار  تلمبه خانه هــا  و  لولــه 
ــان  ــاف و اطمین ــش انعط ــرژی، افزای ــره ان ذخی
بــا  می تــوان  کــه  دارد  وجــود  عملیات هــا 
ــکا  ــا ات ــن دســت و ب ــی از ای ــف پروژه های تعاری

ــام داد. ــا را انج ــی، آنه ــازندگان داخل ــه س ب

کاهش مصرف انرژی با اجرای پروژه 
VFD سامانه کنترل دور

جعفری نســب،  عباســعلی  حــال  همیــن  در 
ــرات  ــه و مخاب ــوط لول ــرکت خط ــل ش مدیرعام
نفــت  دربــاره ایــن ســامانه توضیــح داد و گفــت: 
ایــن پــروژه بــه کارفرمایــی شــرکت خطــوط لولــه 
و مخابــرات نفــت و بــا همکاری جهاددانشــگاهی 
علــم و صنعــت بــا ســرمایه ای معــادل 613 
میلیــون تومــان و ۲۲1 هــزار یــورو انجــام شــده 

اســت.
ــور  ــی به ط ــای برق ــه موتوره ــان این ک ــا بی وی ب
معمــول بــا دور ثابــت کار می کننــد و بــرای 
ســخت ترین شــرایط طراحــی می شــوند، ادامــه 
داد: در شــرایط معمولــی بــه کار بــا تمــام قــدرت 
نیــازی نیســت و در صــورت کار بــا قــدرت بــاال و 
ــادی هــدر می شــود. ــرژی زی ــت ان ــه طــور ثاب ب
بــه گفتــه جعفری نســب، ایــن طــرح پژوهشــی 
معاونــت  بخشــنامه  طبــق  و   93 ســال  در 
ــت دار،  ــم کاالی اولوی ــر 10 قل ــی ب پژوهشــی مبن
ــه امضــای  ــن طــرح ب ــف و درســال 94 ای تعری

ــد. ــی ش ــرارداد منته ق
جعفری نســب افزود: ســایت شــهر ری )شــرکت 
خطــوط لولــه و مخابــرات منطقــه تهــران( بــرای 
ــن  ــون ای ــم اکن ــد و ه ــاب ش ــرح انتخ ــن ط ای
طــرح در مراحــل راه انــدازی آزمایشــی قــرار دارد.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش: 

نگهداشت خطوط لوله انتقال نفت 
نیازمند تعریف پروژه های جدید است

مدیرعامــل شــرکت پایانههــای نفتــی ایــران از 
ــد در پهلودهــی نفتکشــها و  ــورد جدی ــت رک ثب
ــای شــناور  ــات گازی از گوی ه ــری میعان بارگی
پایانــه میعانــات گازی پــارس جنوبــی در 

ــر داد. ــال خب ــاه امس دی م
بــه گــزارش شــانا، ســیدپیروز موســوی گفــت: 
بــا پهلودهــی ۲7 فرونــد نفتکــش در گوی هــای 
ــات  ــری میعان ــی، بارگی ــارس جنوب ــناور پ ش
گازی بــه مقــدار 16 میلیــون و 430 هزار بشــکه 
و بارگیــری همزمــان ســه فرونــد نفتکــش در 
گوی هــای شــناور 1، ۲ و 3 در دی مــاه امســال، 
پــس از 15 ســال رکــورد جدیــدی ثبــت شــد.

وی ادامــه داد: از ایــن مقــدار، 14 میلیــون و 400 
هــزار بشــکه میعانــات گازی بــه مقاصــد خــارج 

از کشــور صــادر شــد.
موســوی گفــت: همچنیــن در دی مــاه امســال، 
ــگاه  ــه پاالیش ــکه ب ــزار بش ــون و 300 ه 3میلی
میعانــات گازی ســتاره خلیــج فــارس و 5 
میلیــون و ۲00 هــزار بشــکه نیــز به پتروشــیمی 

ــه( ارســال شــد. ــوری )برزوی ن
ــران  ــی ای ــای نفت ــرکت پایانه ه ــل ش مدیرعام
یــادآور شــد: حجــم عملیــات جابه جایــی 
دریایــی و خشــکی میعانــات گازی پــارس 
جنوبــی در دی مــاه امســال از مــرز ۲,۲ میلیون 

بشــکه گذشــت.
موســوی افــزود: در حالــی کــه میانگیــن تعــداد 
نفتکش هــای بارگیــری شــده در ماه هــای 
پیشــین امســال، 1۸ فرونــد بــوده، امــا در 
دی مــاه امســال بــا افزایــش 50 درصــدی، ایــن 

ــد رســید. ــه ۲7 فرون تعــداد ب
وی اظهــار کــرد: میانگیــن ماهانه بارگیــری در 9 
مــاه امســال حــدود 13,5 میلیــون بشــکه بوده، 
ایــن درحالــی اســت کــه در دی مــاه امســال، بــا 
رشــد ۲۲ درصــدی، ایــن رقــم بــه 16 میلیــون و 

430 هزار بشــکه رســید.

وب نوشت

 پیام
انرژی

مجموعــه  کتــاب 
دستورعمل های 

صنعتــی  طــب 
شــده  تهیــه 
توســط شــورای تخصصــی طــب صنعتــی 
و متخصصــان طــب کار در واحــد ســالمت 
درمــان  و  بهداشــت  ســازمان   HSE و  کار 
شــد.به گــزارش  رونمایــی  نفــت  صنعــت 
و  بهداشــت  ســازمان  از  نقــل  بــه  شــانا 
ــمیع،  ــه س ــب ال ــت، حبی ــت نف ــان صنع درم
درمــان  و  بهداشــت  ســازمان  مدیرعامــل 
ــای  ــی از اعض ــن قدردان ــت ضم ــت نف صنع
شــورای تخصصــی طــب صنعتــی گفــت: کار 
بســیار ارزشــمندی انجــام شــده و در حــوزه 

طــب صنعتــی وزارت نفــت گام هــای موثــری 
اســت. برداشــته 

وی ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت نحــوه اجــرای 
بــا  امیــدوارم  ایــن دســتورعمل ها گفــت: 
ــن دســتورعمل ها  ــح ای ــی شــدن صحی اجرای
در مناطــق مختلــف شــاهد کاهــش حــوادث 
ناشــی از کار در ســطح صنعــت نفــت باشــیم.
ســعیده عندلیــب، معــاون بهداشــت اداره 
زیســت  محیــط  و  ایمنــی  بهداشــت  کل 
اشــاره  بــا  ابتــدا  نفــت در  )HSE( وزارت 
جهانــی  ســازمان  تازه تریــن گــزارش  بــه 
کار  بــا  مرتبــط  بیماری هــای  دربــاره  کار 
کــه  دارد  آن  از  حکایــت  آمارهــا  گفــت: 
ــص  ــد ناخال ــار درصــد از کل تولی حــدود چه

و  مســتقیم  هزینه هــای  داخلــی کشــورها 
شــغلی  حــوادث  و  بیمــاری  غیرمســتقیم 
خدمــات  اهمیــت  آمــار  ایــن  و  اســت 
ــرل  ــا کنت ــذف ی ــی در ح ــتی و درمان بهداش
ــوادث  ــا و ح ــا بیماری ه ــان ب ــه کارکن مواجه

می دهــد. نشــان  را 
وی تصریــح کــرد: دســتورعمل های جمــع 
آوری شــده نشــان دهنــده اهمیــت ضــرورت 
ــب کار در  ــص ط ــارت متخص ــات و مه خدم
پایــش مســتمر ســالمت شــغلی کارکنــان 

اســت.
مدیــر  رزاقــی،  مجیــد  حــال،  همیــن  در 
درمــان  و  بهداشــت  ســازمان  ســالمت 
ــت حفــظ  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــت ب صنعــت نف
و ارتقــای ســالمت کارکنــان در بهــره وری کار 
گفــت: کار مهــم انجــام شــده و نقطــه قــوت 
ــت  ــت نف ــا در صنع ــه تنه ــت ک ــن اس آن ای
ــتورعمل ها  ــن دس ــد از ای ــده و بای ــام ش انج
در ارکان اصلــی بهــره وری اســتفاده کــرد.

و  کار  ســالمت  رئیــس  فریدنیــا،  پیمــان 
ــت  ــان صنع ــت و درم ــازمان بهداش HSE س
ــه  ــت مجموع ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــز ب ــت نی نف
دســتورعمل های طــب صنعتــی در صنعــت 
ــال ۸7 در  ــاب در س ــن کت ــت: ای ــت گف نف
بخش هــای مختلــف تدویــن  و در ســال 
90 چــاپ شــد امــا از ابتــدای ســال 96 
بــر اســاس تازه تریــن اطالعــات ازســوی 
ــی و  ــب صنعت ــورای تخصــص ط اعضــای ش
متخصصــان طــب کار بازنگــری، تالیــف و 

ــد. ــاپ ش چ
ســازمان   HSE و  کار  ســالمت  رئیــس 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت گفــت: 
هــا  دســتورعمل  ایــن  شــدن  اجرایــی 
منابــع  مراکــز،  رؤســا  همــکاری  نیازمنــد 
انســانی و واحــد بهداشــت، ایمنــی و محیــط 
زیســت مراکــز اســت کــه امیدواریــم هرچــه 

شــود. اجرایــی  ســریع تر 

کتاب »مجموعه دستورعمل های طب 
صنعتی« در صنعت نفت رونمایی شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

حضـور  از  نـو  کرمـان  خبـری  پایـگاه 
تاکسـی یاب آنالیـن »اسـنپ« در کرمان 
تـا دو هفتـه آینـده خبـر داده. در حـال 
حاضـر ثبت نـام رانندگان کرمانی توسـط 
ایـن اسـتارتاپ ایرانـی در حـال انجـام 

اسـت.

روز سـه شـنبه اسـنپ ظاهـرا بـه دلیـل 
از  تبلیغاتـی  نوتیفیکیشـن های  ارسـال 
بعـد  سـاعاتی  و  شـد  حـذف  کافه بـازار 
بـه ایـن فروشـگاه اپلیکیشـن اندرویـد 
شـب  از  همچنیـن  بازگشـت.  ایرانـی 
گذشـته اسـنپ در فروشـگاه گـوگل پلی 

گرفـت. قـرار  در دسـترس 

قابـل  و  خـوب  کار  یـک  فیدیباکـس، 
تحسـین شـهرداری تهران بـرای مطالعه 
کتـاب در متـرو کـه روز سـه شـنبه در 
پایتخـت  متـرو  ایسـتگاه های  برخـی 

شـد. راه انـدازی 
fidibo.com

خبر
اسنپ

خبر
اسنپ

خبر
فیدیباکس

شناسه رهبر انقالب در توضیح تصویر زیر: پس از 
بازداشت در زندان کمیته مشترک 
ضد خرابکاری ساواک در دوران پهلوی

@khamenei_ir

الناز شاکردوست با انتشار تصویر زیر از آغاز 
فیزیوتراپی و بهبود حالش پس از اتفاقی که سر 

صحنه فیلمبرداری برایش پیش آمد خبر داده
@elnazshakerdoost

عاشیق ولی عبدی، خواننده و نوازنده چیره دست 
قوپوز در تبریز

@mustseeIran_insta

پژمان جمشیدی، بازیگر از حضور در جشنواره فجر با 
فیلم سوتفاهم خبر داده.

@pejmanjamshidi 

تارا می گوید:
مـن خبرنـگار نیسـتم ولـی یکـی از روشـهای خوبـی کـه تـوی کنفرانس هـای خبـری کاخ 
سـفید دیـدم اینکـه در مسـایل مهـم، اگر پاسـخ اول قانـع کننده نباشـه خبرنگار بعدی همون سـوال 
رو دقیق تـر می پرسـه چـون خبرنگارهـا در رسـالت خبررسـانی باهم متحد هسـتند. مصاحبه رییس 

جمهـور رو خونـدم سـوالها بـه شـدت کلـی و از هر دری سـخنی بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس می گوید:
خبرگـزاری خانـه ملـت بـا اصـرار زیـاد مصاحبـه ای دربـاره پرونده مربـی صـوت و لحن از 
مـن گرفـت. بعـد گفتنـد چون موضوع حسـاس اسـت قبل از انتشـار می فرسـتیم که در صـورت نباز 
اصالح کنی. هرچه منتظر ماندم خبری نشـد. علت را جویا شـدم گفتند مصاحبه کال غیرقابل انتشـار 

تشـخیص داده شد!

مونا برزویی می گوید:
اگر تمام قد از كسـى دفاع كنى و كسـى رو همه جوره قبول داشـته باشـى... روزگار اونقدر 

رنـگ عـوض ميكنه تا حتما يك روز از كرده خود پشـيمان بشـى

نکیسا می گوید:
تهـران بهشـت دانش آمـوزان شـده. ماهی 10 روز مدرسـه میرن. شـاهد کوچ دانـش آموزان 

به کالنشـهرهای آلوده هسـتیم

مسعود زمانی می گوید:
اسـنپ گرفتـم، راننـده مـردی مسـن، آذری، خوش مشـرب و بـا اخالقـی بـود کـه صـدای 
راهنمای مسـیریاب ویز ایشـون روی زبان ترکی )اسـتانبولی( تنظیم بود و فضای باحالی خلق شـده 

بـود، از همـت عالـی ایشـان برای تطبیـق با فنـاوری خیلی لذت بـردم...

زهیر موسوی می گوید:
ايـن خودبرتربينـی هـا كه صرفا كسـی فكر ميكنـه خبريه همـه اش از دوران بچگی شـروع 
ميشـه و سـمپاد هم نقش موثری در اين موضوع داره؛ نگاه فاشيسـتی كه سيسـتم سمپاد براساس 

اون نيـرو تربيت ميكنه بايد جمع بشـه

آیسان زرفام می گوید
چـرا رسـانه هـا از رئیـس جمهـور یا در نشسـت های سـخنگوی دولـت در مورد حجـم زیاد 
تخریبهـای میـراث فرهنگـی نمی پرسـن؟ نگیـد کـه مهم نیسـت، میـراث فرهنگی هویت ماسـت و 
بخـش عظیـم مشـکالت ما از بی هویتـی. آقای روحانی ما معـدود خبرنگاران باقی مانـده میراث رو 

هـم به نشسـتهای خبـری دولـت راه بدید

شاتل موبایل با هدف ارتقا فرهنگ کتابخوانی و با همکاری اپلیکیشن کتاب های 
شنیداری نوار، جشنواره ی کتاب و کتابخوانی برگزار می کنند. در این جشنواره یک ماهه 

که تا 16 اسفند ادامه دارد، به تمامی مشترکین پیشین و جدید شاتل موبایل کتاب 
صوتی رایگان و تخفیف ویژه در خرید کتاب صوتی هدیه می دهد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

پیمان یزدانی، عکاس تصویر متفاوت زیر را از محل حادثه 
آتش سوزی سه شنبه شب در وزارت نیرو ثبت کرده و به 

اشتراک گذاشته. 
@peymanyazdani89

آسمان کویر همیشه مورد توجه و تحسین گردشگران قرار داشته. 
این کاربر توییتر با عجیب خواندن آسمان کویر یزد نسبت به آن 

ابراز عالقه کرده است. 
@rezakamalifard

بابای دوقلوها باشی و هر کاری می کنی اونا هم بکنن و 
برات شیرین زبونی کنن، دیگه چی می خواین از دنیا؟

@mason_marshal
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گروه کر 
شهر تهران 26 و 27 بهمن 
ماه در تاالر رودکی قطعاتی 

از تیاترها و فیلم های 
موزیکال معروف را به 

رهبری مهدی قاسمی اجرا 
می کند.

نقاشی 

تهران هزار و سیصد 
و نود و شش 

تا 24بهمن در گالری هما تهران دایر است.

مس کرمان که سال گذشته 
در این روزها به صدر جدول 

لیگ یک نزدیک شده بود اما 
در پایان فصل نتوانست به لیگ برتر صعود کند.

نقاشی لوکیشن3 
تا 25 بهمن در گالری سایان 

اصفهان برپا خواهد بود.

عکس

 مستند انقالب 

تا 14 اسفند در موزه 
عکاسخانه ی شهر تهران 

برپا خواهد بود.

قرار شد ما بریم جبهه 
بجنگیم..

شما هم بمونید بچه های 
مارو تربیت کنید؛

حاال قضاوت کنید کی کم 
فروشی کرده!

فیلم: موج مرده

موسیقینمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاهسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

هالگوخان مغول بغداد 
و دمشق را تصرف کرد

ـــوالن در آســـيای  ـــات مغ ـــان، ايلخـــان متصرف هوالگوخ

غربـــی و از جملـــه ايـــران هشـــتم فوريـــه 1265 

ــش( در  ــال پیـ ــاه 750 سـ ــن مـ ــالدی )19 بهمـ ميـ

ــع  ــود واقـ ــره كبـ ــت و در جزيـ ــالگی درگذشـ 48 سـ

در درياچـــه اروميـــه دفـــن شـــد. ]اعـــراب »ُهالكـــو« 

ـــه  ـــد[. وی ك ـــرف »گ« ندارن ـــه ح ـــرا ك ـــند زي می نويس

ـــر  ـــان بزرگت ـــاآن )خ ـــالی ق ـــرادر قوبي ـــز و ب ـــوه چنگي ن

مغـــوالن و خاقـــان چيـــن( بـــود در طـــول ايلخانـــی 

ـــری  ـــمتهای ديگ ـــوريه و قس ـــن، س ـــن النهري ـــود، بي خ

ـــم  ـــداد را در ده ـــهر بغ ـــرد، ش ـــرف ك ـــی را تص از آناتول

ــارس  ــم مـ ــق را در يكـ ــهر دمشـ ــه 1258 و شـ فوريـ

ـــام  ـــل ع ـــرف، قت ـــد( تص ـــال بع ـــالدی )دو س 1260 مي

ـــِت »اســـمی« عباســـيان  ـــه خالف ـــران ســـاخت و ب و وي

]در بغـــداد[ و حكومـــت اّيوبيـــان ]برســـوريه[ پايـــان داد، 

ولـــي ارتـــش او در ســـوم ســـپتامبر 1260 در ناحيـــه 

ــر )از  ــلطان مصـ ــای سـ ــوت« از نيروهـ ــن جالـ »عيـ

دودمـــان َمملـــوك( شكســـت خـــورد و فلســـطين و 

بيشـــتر ســـوريه را ازدســـت داد و بـــه شـــرق فـــرات 

عقـــب نشســـت.

ـــطوری  ـــيحی َنس ـــادرش مس ـــه م ـــو( ك ـــو )ُهالك هوالگ

ــود از  ــوی بـ ــز عیسـ ــون[ نيـ ــوز خاتـ ــش ]دوقـ و زنـ

ـــود  ـــوردار ب ـــا برخ ـــه و اروپ ـــيحيان منطق ـــت مس حماي

ـــه داشـــت.  ـــاپ مكاتب ـــگ و پ ـــار فرن ـــا ســـالطين دی و ب

ـــد.  ـــته ان ـــِلم نوش ـــد ُمس ـــان، وی را ض ـــی از مورخ برخ

ـــه ســـمت ايلخـــان آســـيای  هالكـــو پـــس از انتصـــاب ب

ـــرش  ـــاری« را كـــه در براب ـــر ـ بختي ـــان »ُل ـــی، ايراني غرب

ايســـتاده بودنـــد شكســـت داده بـــود و پيـــروان 

حســـن صبـــاح )فداییـــان( را بـــا تصـــرف و انهـــدام 

ـــود. ـــته ب ـــان برداش ـــان از می ـــتانی ش ـــای کوهس دژه

سکوت
نویسنده: سوزان کین

مترجم: درسا عظیمی

انتشارات: البرز
از ســخن گفتــن  قــدرت درون گراهــا در جهانــی کــه 
نمی ایســتد. ایــن کتــاب پرفــروش تریــن کتــاب نیویــورک 
ــن آن را  ــوزان کی ــم س ــه خان ــت ک ــوده اس ــز ب ــز نی تایم
ــه  ــی ترجم ــاب ســکوت را درســا عظیم نوشــته اســت. کت
ــدان  ــار عالقــه من ــرز آن را در اختی کــرده اســت و نشــر الب

ــت. ــرار داده اس ق
ســوزان کیــن نویســنده کتــاب مــی گویــد کــه تقریبــا تمــام 
ــرده  ــاب ک ــن کت ــتن ای ــرف نوش ــالیش را ص دوران بزرگس
ــک  ــا ی ــرای درون گراه ــکوت ب ــده او س ــه عقی ــت و ب اس

ــی مــی باشــد. قــدرت درون
قسمت هایی از کتاب سکوت:

فرامــوش نکنیــم کــه انســانهایی کــه معموالً ســاکت هســتند 
ــه یــک صفــت خــوب هــم  ــد ب و در خودشــان فــرو می رون

شــناخته می شــوند: اهــل تفکــر بــودن.
ایــده آل بــرون گــرا یــک کشــف و اصطــالح جدی نیســت، از 
نظــر برخــی روان شناســان، بــرون گرایــی دقیقــا در دی ان ای 
ــا  ــیا و آفریق ــردم آس ــی در م ــن ویژگ ــود دارد. ای ــا وج م
نســبت بــه اروپــا و آمریــکا کــه جمعیــت آن هــا بــه علــت 
مهاجــرت روز بــه روز افزایــش پیــدا مــی کنــد رواج کمتــری 
دارد. یکــی از محققــان معتقــد اســت کــه ایــن آمــار دقیقــا 
ــفر  ــه س ــه ب ــانی ک ــردان و کس ــرا جهانگ ــت زی ــت اس درس
ــر از کســانی هســتند کــه  ــرون گرات ــد، ب ــه دارن کــردن عالق
ــات را  ــن خصوصی ــد، و ای ــه بمانن ــد در خان ترجیــح می دهن

بــه فرزنــدان و نــوه هایشــان نیــز ارث مــی دهنــد.
ــه درون  ــال اینک ــه احتم ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
گراهــا واقعیــت هــای خصوصــی و شــخصی خودشــان را، 
ــواده و دوستانشــان هــم از خوانــدن آن هــا  کــه حتــی خان
متعجــب شــوند، بــه صــورت آنالیــن پخــش کننــد، بیشــتر 
از بــرون گراهاســت. آن هــا بــه صــورت آنالیــن خودشــان را 
بهتــر نشــان مــی دهنــد و مــی تواننــد زمــان بیشــتری را در 

برخــی مکالمــات آنالیــن صــرف کننــد.
ــدن و کار  ــت ش ــرای جف ــارم، ب ــک افس ــا ی ــبی ب ــن اس م
گروهــی ســاخته نشــدم. بــه قــدری بالــغ شــده ام کــه بدانم 
ــی و مشــخص  ــدف قطع ــر ه ــه ه ــور دســتیابی ب ــه منظ ب
شــده، الزم اســت کــه یــک نفــر بیندیشــد و دســتور دهــد. 

– آلبــرت اینشــتین

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید قهوه منتشر شد

ایکه هر دم عنبرت بر نسترن چنبر شود
سنبل از گل برفکن تا خانه پر عنبر شود
از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق
تا نگوئی درصدف هر قطره ئی گوهر شود
هر کرا وجدی نباشد کی بغلتاند سماع
آتشی باید که تا دودی بروزن برشود

چشم را در بند تا در دل نیاید غیر دوست
گر در مسجد نبندی سگ بمسجد در شود

از دو عالم دست کوته کن چو سرو آزاده وار
کانکه کوته دست باشد در جهان سرور شود
نور نبود هر درونی را که در وی مهر نیست
آتشی چون برفروزی خانه روشن تر شود

مؤمنی کو دل بدست عشق بت روئی سپرد
گر بکفر زلفش ایمان آورد کافر شود

می نویسم شعر بر طومار و می شویم باشک
برامید آنکه شعر سوزناکم تر شود

همچو صبح ار صادقی خواجو مشو خالی ز مهر
کانکه روز مهر ورزیدست نیک اختر شود

خواجوی کرمانی 

 این شهر كوچك است؟
 يا   من زياد بی تو 

چرخیده ام!
که همه چيز بوی تکراری 

تعفن ميدهد...

عکس نوشت

عکس: 
الهام عباسلو


