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 قیمت 1000 تومان
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انس طال         1.323.93

مثقال طال        6.550.000

گرم طالی 1۸  1.512.192

گرم طالی 2۴   2.016.7۸5

انس نقره               16.61

انس پالتین        966.000 

انس پاالدیوم       991.000

بهار آزادی       15.5۴0.000

امامی            15.۸10.000

نیم            7.620.000

ربع           ۴.۸70.000

گرمی        3.3۴0.000

دالر               ۴۴.930

یورو               56.110

پوند              6۸.560    

درهم امارات        13.۴00

لیر ترکیه            13.090

یوان چین          7.9۸0

ین ژاپن               ۴.000    

دالر کانادا           3۸.670

دالر استرالیا        39.150 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
۰6:19

غروب آفتاب 
18:۰8

تهران

9  تا  19

تصادفات رانندگی در ایران 100 برابر دنیا
معاون سازمان حفاظت

محیط زیست:
برای احیای هامون پول 

هست، برنامه نیست
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س: 
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پـر فشـاری خـون، چاقـی، تحـرک ناکافـی، 
کلسـترول  هـوا،  آلودگـی  دیابـت،  سـیگار، 
زیـاد، خطـرات شـغلی و مصرف مـواد مخدر 
از عمـده علـل مـرگ و میـر ایرانیـان اسـت. 
کنتـرل عوامـل خطر بـه تغییر سـبک زندگی 
افـراد جامعـه و ارتقـای سـالمت آنـان منـوط 
بـوده و در پیشـگیری از ایجـاد بیماری هـا و 
گسـترش آن ها نقـش عمده ای ایفـا می کند. 
سـبک زندگـی یک پدیـده چند بعدی اسـت 
کـه بـه الگوهای رفتاری اشـاره دارد و می تواند 
در پیشـگیری از مشـکالت نقـش داشـته و 
سـالمت افـراد را تضمیـن کند. سـبک زندگی 
از ابعاد متنوعی چون ورزش، تغذیه مناسـب، 
خودکنترلـی و رفتارهای پیشـگیرانه تشـکیل 
شـده اسـت کـه از تأثیـر متقابـل ویژگی های 
شـرایط  و  اجتماعـی  مداخـالت  بـا  فـردی 
اقتصـادی و اجتماعـی حاصـل می شـود و به 
طـور مـداوم در حـال تغییـر و تحـول و دارای 

تأثیـر عمقـی در سـالمت مـردم اسـت.

سبک زندگی و سالمتی

مرمت مقبره خیام
 پس از 52 سال

میراث فرهنگی نیشابور:
مرمت قسمت های داخلی تا نوروز به اتمام می رسد

نظر
الهه بایبوردی

2

رهاسازی ماهی قرمز 

در  رودها ممنوع

ماهی قرمز در صورت رها شدن 
در رودخانه باعث مرگ و میر 
گونه های بومی و بهم خوردن 

تعادل اکوسیستم می شود

ــم  ــی از تحری ــاره موج ــوروز دوب ــتانه ن در آس
ــت  ــاده اس ــه راه افت ــز ب ــی قرم ــد ماه خری
امــا فعــاالن محیــط زیســتی معتقدنــد 
نبایــد مقابــل ســنت های ملــی ایســتاد 
ــن ماهــی  ــردن ای ــا ک ــد از ره ــا بای ــه تنه بلک
در رودخانــه، برکــه و بــه طــور کلــی طبیعــت 
خــودداری کرد.ماهــی قرمــز را در طبیعت رها 
نکنیــد، چراکــه بــا توجــه بــه قــدرت تکثیــر 
ــاده  ــاد شــرایط م ــل ایج ــن بدلی و همچنی
زایی،ایــن ماهــی جــزو گونــه هــای مهاجــم 

ــده... ــوب ش محس

روزانهم صبح اریان

1. نام و نشانی مناقصه گزار: مجتمع آموزش عالی بم – استان کرمان، شهرستان بم، بزرگراه خلیج فارس
2. موضوع مناقصه: عملیات اجرایی پروژه ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده فنی مجتمع آموزش عالی بم 

۳. مشخصات پروژه: زیر بنا 25۰۰ مترمربع 
4. کارفرما: مجتمع آموزش عالی بم

5. زمان و مکان دریافت اسناد: متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه معتبر برای نماینده شرکت از تاریخ 
96/12/22 تا پایان وقت اداری 96/12/28  با مراجعه به نشانی مندرج در بند اول آگهی، نسبت به دریافت اسناد 

مربوطه اقدام نمایند
6. زمان و مکان تسلیم اسناد: آخرين مهلت براي تسلیم اسناد و اطالعات خواسته شده روز ۰1/18/ 1۳97 و روز 
1۳97/۰1/19خواهد بود. لطفاً  در مقابل تسلیم اسناد به دبیرخانه مجتمع آموزش عالی بم ، رسيد دريافت نمائيد. 

7. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
8. به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی 

واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد

نوبت اولآگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار 
مناقصـه در سـامانه تاریـخ  22 / 12 /1۳96 مـی باشـد. مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : تا سـاعت 14 روز دوشـنبه مـورخ  28 / 12 /1۳96

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 16 / ۰1 /1۳97 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ  18 / ۰1 /1۳97
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت های الـف : نشـانی : اداره كل راهداری و 
حمـل ونقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفـت و تلفـن : ۰۳44۳۳521۳9 و ۰۳44۳۳52169

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰21419۳4 ،  دفتر ثبت نام : 889697۳7 و 8519۳768
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کولگان ، محور جیرفت - عنبرآباد

32
،9

11،
۴0

1،2
۸3

3،
29

1،1
۴0

،12
9

96
ی 

دار
راه

یک مرحله ای
)همراه با ارزیابی کیفی(

96
/۴

6/
ف

/ال
 روکش آسفالت گرم محورهای72

 قلعه گنج – منوجان ، قلعه گنج –
 جاسک ، نودژ – الریان و روستای

23چراغ آباد
،9

91
،2

۴۴
،5

۴۴

2،
39

9،
12

۴،
۴5

5

96
ی 

دار
راه

فراخوان مناقصه عمومی

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

نوبت دوم

آگهی فراخوان مناقصه  مناقصه- هـ - 1-96/12  نوبت دوم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، 

پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
مشخصات پروژه: عنوان پروژه: خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه هر یک به ظرفیت اسمی 106 تن تبرید. محل پروژه: شهر بم 
واقع در بلوک توسعه بیمارستان پاستور. مدت اجرا: 60 روز کاری. نحوه پرداخت: توامان به صورت نقد و اوراق اسناد خزانه اسالمی  مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه: ۴50،000،000 )چهارصد و پنجاه میلیون( ریال می باشد که بایستی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ 
بازگشایی پاکات و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر در صورت درخواست مناقصه گزار و یا واریز نقدی به حساب شماره 21۸57۸696 بانک رفاه 
به نام سپرده طرح های عمرانی دانشگاه، تهیه و در پاکت الف تحویل مناقصه گزار گردد. کد اقتصادی کارفرما:۴1139۸317۴11 هزینه تهیه اسناد: 
مبلغ  1،000،000 ریال )یک میلیون لاير( می باشد که بایستی به حساب شماره 21777۸3۸12001 بانک ملی به نام درآمد های متفرقه دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم واریز شده و رسید پرداخت در هنگام دریافت اسناد ارایه گردد. حداقل شرایط شرکت در مناقصه: 
*دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولید یا مونتاژ چیلرهای تراکمی.*دارا بودن تجربه قبلی ضمن ارایه 
حسن سابقه مورد تایید کارفرمایان مربوطه و فقدان سوء پیشینه حرفه ای.*دارا بودن توان مالی و پشتیبانی، تجهیزات و ماشین آالت و توان 
فنی و برنامه ریزی قوی.*دارا بودن کد معامالتی بورس و ارائه یک نسخه از نامه کارگزاری مربوطه. محل و مهلت دریافت اسناد:*متقاضیان 
واجد شرایط ذکر شده می توانند با مراجعه به واحد خدمات پشتیبانی امور مناقصات دانشگاه )واقع در بم – میدان سرداران شهید – بلوار شهید 
رجایی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.مهلت دریافت اسناد: از روز 
یک شنبه مورخ1396/12/20 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/01/06 می باشد.مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی 
پاکات می باشد.*محل و مهلت تحویل پاکات: دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم  از روز سه شنبه مورخ 
1397/01/07تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1397/01/19 می باشد.تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1397/01/20 

دفتر حوزه مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم می باشد.
http://www.mubam.ac.ir :شماره  تماس ۴۴3۴601-03۴ * آدرس سایت دانشگاه *

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین در حاشیه سفر استاندار به سیرجان خبر داد

گهر زمین رتبه اول تولید کنسانتره سنگ آهن در کشور

ادامه در صفحه 16
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

ــر  ــط زیســت ب ــی ســازمان محی ــاون دریای مع
ضــرورت همخوانــی تامیــن آب از دریــای عمان 
بــا سیاســت هــای کالن توســعه پایــدار در 
ســواحل مکــران تاکیــد کــرد. پرویــن فرشــچی 

در نشســت تخصصــی انتقــال آب از دریــای 
عمــان بــه ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
خراســان جنوبــی،  خراســان رضــوی اشــاره کــرد 
ــوان یکــی از راه هــای  و گفــت: انتقــال آب بعن

تامیــن و مدیریــت آب اســت و همــه راهکارهــا 
نیســت. وی بــه بهره بــرداری 2 درصــدی ایــران 
از آب شــیرین کــن هــا بــرای تامیــن آب 
اشــاره کــرد  و بــه ذکــر نــام عربســتان بــا 3۴ 
ــده  ــد کنن ــن تولی ــوان بیش تری ــه عن ــد ب درص
ــه  ــچی ب ــت. فرش ــا پرداخ ــیرین از دری آب ش
ــا و و  ــوژی شــیرین ســازی آب دری ــوع تکنول ن
تمهیــدات زیســت محیطــی کــه در ایــن پــروژه 

مــد نظــر بایــد قــرار گیــرد تاکیــد داشــت.

ضرورت همخوانی تامین آب از 

دریای عمان با سیاست های توسعه پایدار

رها سازی ماهی قرمز در رودها  ممنوع
ماهی قرمز در صورت رها شدن در رودخانه باعث مرگ و میر گونه های 

بومی و بهم خوردن تعادل اکوسیستم می شود

ماهی قرمز را در طبیعت رها نکنید

در آســتانه نــوروز دوباره موجــی از تحریم 
خریــد ماهــی قرمــز بــه راه افتــاده اســت 
امــا فعــاالن محیــط زیســتی معتقدنــد 
نبایــد مقابــل ســنت های ملــی ایســتاد 
بلکــه تنهــا بایــد از رهــا کــردن ایــن ماهی 
در رودخانــه، برکــه و بــه طــور کلــی 

طبیعــت خــودداری کــرد.
ماهــی قرمــز را در طبیعــت رهــا نکنیــد، 
ــه قــدرت تکثیــر و  ــا توجــه ب چراکــه ب
همچنیــن بدلیــل ایجــاد شــرایط مــاده 
ــای  ــه ه ــزو گون ــی ج ــن ماه زایی،ای
مهاجــم محســوب شــده و در صــورت 
باعــث  هــا  رودخانــه  در  رهاســازی 
مــرگ و میــر گونــه هــای بومــی و بهــم 
خــوردن تعادل اکوسیســتم ایــن منابع 
ــا را ســهراب  ــن ه ــی شــود. ای ــی م آب

عاقبتــی مدیــرکل دامپزشــکی اســتان 
ــد  ــی کن ــه م ــد و اضاف ــالن می گوی گی
ــه  ــز در رودخان ــی قرم ــردن ماه ــا ک ره
ــای  ــر گونه ه ــرگ و می ــب م ــا موج ه
بومــی مــی شــود. از رهاســازی ماهــی 
قرمــز در طبیعــت خــودداری کنیــم.

ــه قــدرت تکثیــر و  ــا توجــه ب چراکــه ب
همچنیــن بدلیــل ایجــاد شــرایط مــاده 
ــای  ــه ه ــزو گون ــی ج ــن ماه زایی،ای
مهاجــم محســوب شــده و در صــورت 
باعــث  هــا  رودخانــه  در  رهاســازی 
مــرگ و میــر گونــه هــای بومــی و بهــم 
خــوردن تعــادل اکوسیســتم ایــن منابع 
آبــی مــی شــود. او از مــردم می خواهــد 
ــان در روان  ــن ماهی ــا از رهاســازی ای ت
اکیــدا  تاالب هــا  و  آبها،رودخانه هــا 
خــودداری کــرده و ماهیهــای قرمــز 
ــه هرســاله  ــی ک خــود را در محــل های
شــهرداری جهــت رهاســازی در پارکهــا 

ــد رهــا کننــد. ایجــاد مــی کن

برهم خوردن تعادل 
محیط زیست

حیــات  اداره  مدیــر  ربیعــی  کــوروس 
وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
مازنــدران، دو هشــدار جــدی زیســت  
محیطــی در آســتانه عیــد دارد؛ یکــی 
اینکــه صیــد، عرضــه و نگهــداری غیرمجاز 
اینکــه  خزنــدگان جــرم اســت و دوم 
ماهی هــای قرمــز و تزئینــی را در ســدها، 
ــد  ــازی نکنی ــا رهاس ــا و برکه ه رودخانه ه
ــگل و  ــرا هــم ممکــن اســت حامــل ان زی
بیمــاری باشــند و هــم تعادل اکوسیســتم 
را به هــم بزننــد. مدیــر اداره حیــات وحش 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت مازندران 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درباره 
رهاســازی ماهی هــای ســفره هفت ســین 
پــس از ایــام عیــد مــی گویــد: ماهی هــای 
قرمــز و تزئینــی کــه معمــوالً بــرای ســفره 
ــه ایــن  عیــد در نظــر گرفتــه می شــوند، ب
ــه از زیســتگاه های خــود خــارج  ــل ک دلی

شــده اند، نبایــد در رودخانــه، ســدها و 
انهــار عمومــی رهاســازی شــوند، زیــرا 
ــند  ــاری باش ــل بیم ــت حام ــن اس ممک
را  آبــزی  موجــودات  ســایر  حیــات  و 
به خطــر بیندازنــد. ماهی هــای قرمــز و 
تزئینــی در مکان هــای خاصــی کــه از 
ســوی شــهرداری ها در نظــر گرفتــه شــده 
اســت، بایــد رهاســازی و یــا در آکواریــوم 
ــوران  ــدام از جان ــر ک ــوند. ه ــداری ش نگه
را  نقشــی  طبیعــت،  زیســت مندان  و 
در چرخــه اکوسیســتم ایفــا می کننــد 
زیســتگاه ها  از  آنهــا  شــدن  خــارج  و 
یــا اختــالل در جمعیــت آنهــا، ایــن 
ــد.  ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــه را ب چرخ
خارج کــردن بــدون مجــوز حیوانــات از 
ــرم  ــک ج ــا ی ــا، نه تنه ــتگاه های آنه زیس
ــوری را  ــت جان ــود و جمعی ــی می ش تلق
ــن اســت  ــه ممک ــدازد، بلک ــر می ان به خط
تولیدکننــده بیماری هایــی باشــند کــه 
ــد. ــر بیندازن ــان ها را به خط ــالمت انس س

 طرفداران محیط زیست، نباید 
خود را در برابر سنت های

 ملی قرار دهند
محمــد درویــش فعــال محیط زیســتی 

مؤسســه  علمــی  هیــات  عضــو  و 
ــور  ــع کش ــا و مرات ــات جنگل ه تحقیق
ــد:  ــود می نویس ــی خ ــال تلگرام در کان
ــم  ــاره موجــی از تحری ــن روزهــا دوب ای
ــبزه  ــدارک س ــز و ت ــی قرم ــد ماه خری
ــای  ــبکه ه ــین در ش ــت س ــفره هف س
ــش راه  ــالهای پی ــون س ــی چ اجتماع
را  خــود  هــم  حامیانــش  و  افتــاده 
محیــط زیســتی خطــاب مــی کننــد کــه 
ــزان هــم  ــن عزی ــب ای ــت اغل ــه نی البت
ــد!  ــت نگهداری ــا دس ــت؛ ام ــت اس مثب
طرفــداران محیــط زیســت، نبایــد خــود 
قــرار  ملــی  ســنت های  برابــر  در  را 
داده و بدین ترتیــب، حــرف حســاب 
ــد  ــا بای ــود. آنه ــنیده نش ــم ش ــان ه م
ــر مقــدس  ــوم و ب ــن کهــن ب ــخ ای تاری
ــه  ــا دریابنــد ک را دقیق تــر بخواننــد ت
ــت  ــز در ســفره هف ــی قرم حضــور ماه
طوالنــی  قدمتــی  ایرانیــان،  ســین 
آرزوی پــدران و  از  داشــته و نشــان 
ــت و  ــالی پربرک ــرای س ــا ب ــادران م م
پربــاران اســت. محیــط زیســتی ها 
ــف  ــه مخال ــه ن ــد ک ــان دهن ــد نش بای
توســعه واقعــی هســتند و نــه مخالــف 

اجــرای آیین هــای ملــی ایرانیــان.

در آســتانه نــوروز دوبــاره موجــی از تحریــم خرید ماهی 
قرمــز بــه راه افتــاده اســت اما فعــاالن محیط زیســتی 
ــتاد  ــی ایس ــنت های مل ــل س ــد مقاب ــد نبای معتقدن
بلکــه تنهــا بایــد از رهــا کــردن ایــن ماهــی در رودخانه، 
برکــه و بــه طــور کلــی طبیعــت خــودداری کرد.ماهــی 
قرمــز را در طبیعــت رهــا نکنیــد، چراکــه بــا توجــه بــه 
قــدرت تکثیــر و همچنیــن بدلیــل ایجــاد شــرایط ماده 
زایی،ایــن ماهــی جــزو گونــه هــای مهاجــم محســوب 
ــه هــا باعــث  شــده و در صــورت رهاســازی در رودخان
مــرگ و میــر گونــه هــای بومــی و بهــم خــوردن تعادل 
اکوسیســتم ایــن منابــع آبــی مــی شــود. ایــن هــا را 
ســهراب عاقبتــی مدیــرکل دامپزشــکی اســتان گیــالن 
هــم می گویــد و اضافــه مــی کنــد رهــا کــردن ماهــی 
قرمــز در رودخانــه هــا موجــب مــرگ و میــر گونه هــای 

بومــی گیــالن مــی شــود.  

تدوین برنامه دفتر مشارکت 
مردمی محیط زیست

برنامــه  تدویــن  مشــورتی  کارگاه  دومیــن 
ــال 1397  ــی س ــه عملیات ــردی 1۴00 و برنام راهب
دفتــر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان حفاظــت 
ــر  ــی مدی ــال آقای ــزار شــد. ژی ــط زیســت برگ محی
ــط زیســت  ــی ســازمان حفاظــت محی ــای مردم ــر مشــارکت ه کل دفت
گفــت: دومیــن کارگاه مشــورتی تدویــن برنامــه راهبــردی 1۴00 و برنامــه 
عملیاتــی ســال 1397 دفتــر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا حضــور کارشناســان دفتــر، نماینــدگان ســازمان هــای 
ــال  ــتی فع ــط زیس ــای محی ــازمان ه ــتی، س ــط زیس ــاد محی ــردم نه م
ــح یکشــنبه در محــل  ــی، صب ــی و محل ــع بوم ــوزش جوام ــه آم در زمین
ــن کارگاه، ضمــن  ــزار شــد. در ای ــط زیســت برگ ســازمان حفاظــت محی
ــدگان،  ــرکت کنن ــرای ش ــردی ب ــه راهب ــن برنام ــل تدوی ــریح مراح تش
ــی  ــث و بررس ــه بح ــره ب ــد نف ــای چن ــروه ه ــب گ ــر در قال ــراد حاض اف
موضوعــات مطــرح شــده و ارائــه جمــع بنــدی نظــرات خــود پرداختنــد. 

مدیریت پسماند ویژه، از 
فرصت های اشتغالزایی است

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــک  ــژه، ی ــماند وی ــت پس ــت: مدیری ــان گف اصفه
ــرای اشــتغال زایــی  فعالیــت جدیــد و فرصتــی ب
ــورد  ــه، م ــات اولی ــود مطالع ــا وج ــا ب ــت ام اس
ــنبه در  ــامگاه ش ــی ش ــان دانیال ــید رحم ــت. س ــه اس ــرار نگرفت ــه ق توج
ــای  ــه اشــتغالزایی در عرصــه ه ــزود: ب ــه‹ اف ــی زبال ــان ب ــش ›اصفه همای
ــی  ــه بخــش های ــه نشــده اســت در حالیک ــط زیســت توج ــف محی مختل
ماننــد مدیریــت پســماند ویــژه مــی توانــد فرصــت هــای شــغلی بســیاری 
ایجــاد کنــد. وی یکــی از راهکارهــای خالصــی از دســت زبالــه را اســتفاده 
ــد  ــدود 80 درص ــزود: ح ــرد و اف ــوان ک ــت عن ــن بازیاف ــای نوی از روش ه
پســماندهای خانگــی مــا هــم اکنــون بــه روش کمپوســت اجــرا مــی شــود 
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــد م ــوده و بای ــش نب ــر بخ ــن روش اث ــه ای ک
ــی  ــام شــده ول ــی انج ــای خوب ــدام ه ــه پســماندهای پزشــکی اق در زمین

ــت. ــی نیس کاف

تاالبپسماندخبر

معــاون دریایــی ســازمان محیــط زیســت بــر 
ــان  ــای عم ــن آب از دری ــی تامی ــرورت همخوان ض
بــا سیاســت هــای کالن توســعه پایــدار در ســواحل 
ــتان  ــه اس ــژه ب ــه وی ــرد. او توج ــد ک ــران تاکی مک
ــورد  ــتان م ــوان اس ــه عن ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
ــرار داد و  ــد ق ــورد تاکی ــی م ــت زدای هــدف محرومی
ــاز  ــورد نی ــی م ــات تخصص ــل اطالع ــتار تکمی خواس
ــا تاکیــد بــر محیــط زیســت دریایــی شــد. پــروژه ب

محیــط  معــاون 
انســانی  زیســت 
ســازمان حفاظــت 
زیســت  محیــط 
ــواز  ــد »اه ــه می گوی ــری همیش ــت: کالنت گف
ــه لحــاظ  ــی ب ــا وقت ــل« اســت ام ــار زاب در کن
ــم  ــگاه می کنی ــل ن ــمت زاب ــه س ــه ای ب برنام
ــه  ــدارد، درحالی ک ــود ن ــه مشــخصی وج برنام
منابــع مالــی از صنــدوق توســعه ملــی وجــود 
ــنبه در  ــامگاه ش ــی ش ــعود تجریش دارد. مس
جلســه کارگــروه اســتانی احیای تــاالب هامون 
ــریح  ــد، در تش ــزار ش ــتانداری برگ ــه در اس ک
ــه سیســتان و بلوچســتان و  هــدف از ســفر ب
ــا  ــت: بن ــار داش ــون اظه ــاالب هام ــد از ت بازدی

ــا یــک  ــر درخواســت کالنتــری مقــرر شــد ت ب
جلســه در اســتان داشــته باشــیم تــا ببینیــم 
آیــا طــرح و برنامــه ای در اســتان مشــابه آنچــه 
بــرای دریاچــه ارومیــه بســته شــد وجــود دارد. 
وی افــزود: دکتــر کالنتــری همیشــه می گویــد 
ــرای اینکــه این طــور  ــل« ب ــار زاب »اهــواز در کن
برداشــت نشــود کــه چــون ســمت اهــواز 
فشــار اســت مــا زابــل را فرامــوش کنیــم امــا 
ــم  ــگاه می کنی ــه ای ن ــاظ برنام ــه لح ــی ب وقت
می بینیــم کــه برنامــه مشــخصی در ایــن 
ســمت نداریــم درحالی کــه منابــع مالــی ماننــد 
100 و 150 میلیــون دالری کــه امســال و ســال 
آینــده از صنــدوق توســعه ملی تخصیــص داده 

دارد. می شــود، وجــود 

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــد  ــا تائی ــران ب ــتان ته ــت اس زیس
خبــر فــروش پوســت گربــه دریکــی از 
تنهــا  گفــت:  تهــران  فروشــگاه های 
ــی  ــم پوســت واردات ــه آن ه یک پوســت گرب

در این فروشــگاه فروخته شده است.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد آیــت هللا آملــی 
تصفیــه  بــرای  کــه  کــرده  تحقیقاتــی 
ــظ  ــتای حف ــی در راس ــای صنعت فاضالب ه
محیــط زیســت موثــر اســت.آنطور کــه 
حســن  می نویســد  آنــا  خبرگــزاری 
آزاد  دانشــگاه  دانشــیار  طاهرمنصــوری 
اســالمی واحــد آیــت هللا آملــی اظهــار کــرد: 
ــژه  ــا بوی ــواع فاضــالب ه ــر ان ــه موث »تصفی
ــه منظــور حفــظ  فاضــالب هــای صنعتــی ب
محیــط زیســت از اهمیــت زیــادی برخوردار 

است.«
و  آمــوزش  ترویــج،  کل  مدیــر 
و  کار  تعــاون،  وزارت  تحقیقــات 
ایجــاد  بــرای  گفــت:  اجتماعــی  رفــاه 
اشــتغال دانــش آموختــگان منابــع طبیعــی 
هــای  تشــکل  بایــد  زیســت  محیــط  و 
ــکل  ــور ش ــان در کش ــش بنی ــی و دان تعاون

بگیرد.
 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
هرگونــه  گفــت:  ســتان  لر
جــرم  لرســتانی  ســمندر  یدوفــروش  خر

است.
خبرگــزاری  گــزارش  ــه  ب
لرســتان،  ســیمای  و ا صد
ــه:  ــت گفت ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
شهرســتانهای  در  هــوا  آلودگــی  ن  زا ـ ـ می
ــا 4  ــکان 3 ت ــت و رومش ــر، کوهدش پلدخت
برابــر حــد مجــاز اســت و در شــرایط بســیار 

ناسالم قرار دارد.
 بــه گفتــه مســووالن ۸0 درصــد از 
مســاحت تاالب هــای 11 هزارســاله 
لرســتان تبدیــل بــه اراضــی کشــاورزی 
شــده تــا ایــن امــر زمینــه نابــودی یکــی از 
ــر  ــی بش ــتم های حیات ــن اکوسیس مهم تری

را فراهم کند.
 جریمــه هــر قطعــه الک پشــت در 
ــه شــماره  ــق مصوب ســال 96 و طب
ــط زیســت  3۸0 شــورایعالی حفاظــت محی
مبلــغ 3،000،000 ریــال )ســه میلیــون ریــال( 

است.
 مدیــرکل حفاظــت و مدیریــت 
ــد ســازمان حفاظــت  شــکار و صی
چیــزی  کــرد  اعــالم  محیط زیســت 
ــان  ــا پای ــم و ت ــکار نداری ــور ش ــوان ت به عن
اردیبهشــت آینــده هــم مجــوزی بــرای 

شکار صادر نمی شود.

خرب

برای احیای تاالب هامون پول هست 
اما برنامه نیست  

 اخیرا اخباری از تغییر مســیر رودخانه کرج در حوالی دو راهی شهرســتانک و تصرف 
حدود چهار هزارمترمربع از اراضی حاشــیه رودخانه کرج منتشــر شــد، مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اســتان البرز از رفع تصرف و بازگشــت وضعیت محل به 
حالت اولیه خبر داد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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گزارش

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی و گردشگری استان کرمان از 
راه انـدازی پایـگاه ثبـت جهانی لوت 
بـا  اسـفندماه جـاری  نیمـه دوم  در 
حضور رییـس پایگاه جهانی لوت در 
شهرسـتان راور در شـمال این استان 
خبـر داد.محمـود وفایـی در نشسـت 
مشـترک با فرماندار شهرسـتان راور، 
هـای  ریـزی  برنامـه  طـی  افـزود: 
اسـفندماه جـاری  انجـام شـده 25 

رییـس پایـگاه جهانـی لـوت جهـت 
راه انـدازی پایـگاه جهانـی لـوت در 
راور وارد ایـن شهرسـتان مـی شـود.

انـدازی  راه  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
شهرسـتان  سـوی  از  کویـر  درگاه 
مـی  مسـافران  و  گردشـگران  راور 
تواننـد بـرای ورود بـه کویـر مسـیر 
طـی کنند.مدیـرکل  را  تـری  کوتـاه 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
تاکیـد  کرمـان  اسـتان  گردشـگری 

و  متنـوع  هـای  برنامـه  بایـد  کـرد: 
جذابـی ماننـد کویـر نـوردی و آفـرود 
قـرار  منطقـه  ایـن  کار  اولویـت  در 
گیـرد. وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان 
و  مسـافران  تـردد  مسـیر  در  راور 
گردشـگران به سـمت کرمـان و دیگر 
شهرستانهای اسـتان قرار دارد، اظهار 
کـرد: بایـد بـا همـکاری فرمانـداری، 
مانـدگاری  بـه  غیـره  و  شـهرداری 
مسـافران در ایـن شهرسـتان کمـک 
زیرسـاختهای  انـدازی  راه  کـرد کـه 
گردشـگری از جملـه خانه هـای بوم 
گـردی، خانـه مسـافر و کمـپ هـای 
متعدد گردشـگری می توانـد در این 

زمینـه موثـر باشـد. 

ــی  ــت قســمت های داخل ــوروز مرم ــیدن ن ــا فرارس ب
ــی  ــد.این درحال ــان می رس ــه پای ــام ب ــگاه خی آرام
اســت کــه در 52 ســال گذشــته هیــچ گونــه مرمــت 
اساســی نشــده اســت. آرامــگاه  خیــام کــه از نقــاط 
نیشــابور  شهرســتان  مهــم  بســیار  گردشــگری 
بــوده کــه  نیازمنــد مرمــت  محســوب می شــود، 
ــراث  ــس اداره می ــریفان ، ریی ــادی ش ــه ه ــه گفت ب
فرهنگــی نیشــابور، میــزان اعتبــار بــرای مرمــت 

ــت. ــخگو نیس ــا پاس ــن بن ــل ای کام
ــال از  ــون 52 س ــا کن ــه ت ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش او ب
ــون  ــا کن ــا می گــذرد گفــت ت ــن بن ــان ســاخت ای زم
ــع  ــام از موق ــره خی ــی روی مقب ــت اصول ــچ مرم هی
ــا انجــام نشــده و اگــر هــم اتفــاق  ســاخت ایــن بن
ــت،  ــوده اس ــی ب ــی جزی ــورت خیل ــه ص ــاده ب افت
ــت  ــک مرم ــه ی ــد ک ــه ش ــن گرفت ــر ای ــم ب تصمی
کلــی داخــل و در خــارج از بنــا صــورت بگیــرد؛ 
ــت  ــرای مرم ــه ب ــی کاری ک ــرد کاش ــبختانه ف خوش
ــز در  ــا نی ــاخت بن ــان س ــده در زم ــاب ش ــا انتخ بن

ــت. ــته اس ــور داش ــا حض آنج
طوالنــی  را  خیــام  آرامــگاه  مرمتــی  رونــد  وی 
مرمــت  بــرای  مــا  اعتبــار  می گویــد  و  می دانــد 
ــا پاســخگو نیســت و از ســویی ایــن  کامــل ایــن بن

مســاله امــری مهــم اســت و بایــد آرام و بــا دقــت 
ــی  ــد کار طوالن ــل رون ــن دلی ــه همی ــام شــود، ب انج
می شــود و ســعی مــا بــر ایــن اســت کــه تــا 
ــم  ــل کنی ــی را تکمی ــمت های داخل ــوروز قس ــد ن عی
و قســمت بیرونــی نیــز در ســال آینــده تکمیــل 

ــد. ــد ش خواه

قســمتی از کاشی ها مرمت شده است
ــی 300  ــا  200 ال ــه تقریب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش او ب
ــت  ــا الزم اســت، گف ــن بن ــرای مرمــت ای ــون ب میلی
ــه آن  ــاز ب ــه و نی ــن دوره مرمــت صــورت گرفت در ای
ــه  ــی ک ــت جزی ــن مرم ــه آخری ــده ک ــاس ش احس
ــه 2 الــی3  ــوط ب ــا صــورت گرفتــه مرب روی ایــن بن
ســال پیــش اســت. رییــس اداره میــراث فرهنگــی، 
ــن در  ــابور همچنی ــگری نیش ــتی و گردش صنایع دس
رابطــه بــا مقبــره عطــار می گویــد مقبــره عطــار، 
مرمــت خاصــی الزم نــدارد. قســمتی از کاشــی های 
ــرای  مقبــره عطــار مرمــت شــده اســت؛ همچنیــن ب
قســمتی از مقبــره کمال الملــک نیــز بــه همیــن 

ــل شــده اســت.  شــکل عم
از لحــاظ فضــای  بــه گفتــه وی محوطــه عطــار 
ــردازی  ــور پ ــاظ ن ــا از لح ــدارد، تنه ــبز مشــکلی ن س
کمبودهایــی دارد کــه در دســت بررســی اســت. 
هرســاله بــرای نگــه داری بناهــا بودجــه ای تخصیــص 
ــته  ــا دس ــاس اولویت ه ــر اس ــه ب ــود ک داده می ش

می شــود. بنــدی 

نوروز فرصتی بــرای توجه به آثار تاریخی
درحالــی آرامــگاه خیــام خــود را بــرای نــوروز آمــاده 
می کنــد کــه ســایر بناهــای تاریخــی کشــور بــه 
فراخــور خــود بــرای نــوروز آمــاده می شــوند.از جملــه 
ــود تخــت  ــاده می ش ــوروز آم ــد ن ــه بازدی ــای ک بناه
مجموعــه  کمیته هــای  ایــن  اســت.در  جمشــید 
ــت  ــه حفاظ ــل کمیت ــگاه مث ــه در پای ــی ده گان داخل
کمیتــه  اطالع رســانی،  و  آمــار  کمیتــه  مرمــت، 
فرهنگــی،  میــراث  همیــار  کمیتــه  گم شــدگان، 
تــا  شــده  تشــکیل  و...  باستان شناســی  کمیتــه 
بتواننــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن در نــوروز 97 بــه 

ــد.  ــانی کنن ــت رس ــوروزی خدم ــافران ن مس

پایگاه ثبت جهانی لوت در راور 

راه اندازی می شود

امسال خبری از عید ی های 

پارسال نیست
مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی:میراث اعتبار 

برای دادن صنایع دستی به عنوان عیدی را ندارد

ســال گذشــته در کنــار نقشــه و اطالعــات ارائــه شــده بــه مســافران نــوروزی، 
صنایــع دســتی 15 اســتان نیــز بــه عنــوان هدایایــی کوچک در ورودی شــهرها 
ــارات الزم  ــود اعتب ــل نب ــه دلی ــال ب ــرح امس ــن ط ــا ای ــد. ام ــه می ش عرض
ــع  ــد صنای ــت از تولی ــرکل حمای ــو مدی ــدون میرزال ــود. فری ــی نمی ش اجرای
دســتی بیــان کــرد: ســال گذشــته اعتبــاری کــه بــرای طــرح هدایایــی صنایــع 
دســتی نــوروزی در نظــر گرفتیــم 15 میلیــون تومــان بــود امــا امســال اعتبــار 
الزم بــرای ایــن کار تامیــن نشــد.او ادامــه داد: قیمــت هــر کــدام از صنایــع 
دســتی کــه ســال گذشــته بــه مســافران نــوروزی ارائــه شــد 2 تــا 5 هــزار 
ــه  ــاز ب ــی شــدن آن نی ــرای اجرای ــر حــال امســال ب ــه ه ــه ب ــود ک ــان ب توم
ــد  ــد می کنن ــه آن را تولی ــی ک ــی کارگاه های ــاز مال ــد نی ــرا بای ــود؛ زی ــار ب اعتب
نیــز تامیــن شــود.مدیرکل حمایــت از تولیــد صنایــع دســتی بــا بیــان اینکــه 
ســال گذشــته نیــز همــه ی اســتان ها  درگیــر ایــن طــرح  نشــدند، افــزود: 
ــه  ــاز ب ــدام نی ــه هــر ک ــد ک ــن طــرح اســتقبال کردن حــدود 15 اســتان از ای
۴ تــا 5 میلیــون تومــان اعتبــار داشــتند و قــول تامیــن آن هــم داده شــد.

میرزالــو اعــالم کــرد: امســال هــم ایــن طــرح پیشــنهاد شــد امــا وضعیــت 
اعتبــاری ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــه شــکلی 
ــه ســال گذشــته  ــان اینک ــا بی ــدارد.او ب ــن کار وجــود ن ــکان ای ــه ام اســت ک
اجــرای ایــن طــرح در برخــی اســتان ها بــرای گردشــگران جذابیــت بســیاری 
ــوند و  ــهر می ش ــک ش ــردم وارد ی ــه م ــی ک ــح داد:  زمان ــرد، توضی ــاد ک ایج
ــا  ــان اســتان اســت، ب ــع دســتی هم ــه صنای ــد ک ــت می کنن ــه ای دریاف هدی
فرهنــگ و هنــر گوشــه ای از کشــورمان بیشــتر آشــنا می شــوند و ایــن خاطــره 

ــدگار می شــود.    ــا صنایــع دســتی همــان اســتان در ذهنشــان مان ب

مرمت مقبره خیام پس از 52 سال
میراث فرهنگی نیشابور: مرمت قسمت های داخلی تا نوروز به اتمام می رسد

ــا   ــه تقریب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش او ب
بــرای  میلیــون   300 الــی   200
گفــت  اســت،  الزم  بنــا  ایــن  مرمــت 
در ایــن دوره مرمــت صــورت گرفتــه و 
ــن  ــه آن احســاس شــده کــه آخری ــاز ب نی
مرمــت جزیــی کــه روی ایــن بنــا صــورت 
گرفتــه مربــوط بــه 2 الــی3 ســال پیــش 
اســت. رییــس اداره میــراث فرهنگــی، 
نیشــابور  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
بــا مقبــره عطــار  همچنیــن در رابطــه 
ــی  ــت خاص ــار، مرم ــره عط ــد مقب می گوی

الزم نــدارد.   

12 محوطه یادمانی در 
فهرست میراث فرهنگی 

12 محوطــه یادمانــی از دو اســتان 
خوزســتان و ایــالم در فهرســت 
ــالمی  ــالب اس ــی انق میراث فرهنگ
و دفــاع مقــدس بــه ثبــت رســید. 
ــر  ــه امضــای علی اصغ ــه ب ــار ک ــن آث ــت ای ــالغ ثب ــم اب حک
رئیــس ســازمان  و  رئیس جمهــوری  معــاون  مونســان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری رســیده اســت. 
ــدس  ــاع مق ــالمی و دف ــالب اس ــی انق ــای یادمان محوطه ه
در اجــرای بنــد )ج( مــاده واحــده قانــون تشــکیل ســازمان 
میراث فرهنگــی کشــور مبنــی بــر ثبــت آثــار ارزشــمند منقــول 
و غیرمنقــول فرهنگی تاریخــی کشــور بــه ثبت رســیده اســت.

ثبت ملی قنات 
شاهیک قاین 

خراسـان  میراث فرهنگـی  معـاون 
شـاهیک  قنـات  ثبـت  از  جنوبـی 
قایـن در فهرسـت میـراث ملـی خبر 
داد.قنـات شـاهیک قایـن از جملـه 
قنات هـای بـاارزش و تاریخـی اسـتان خراسـان جنوبی اسـت 
کـه به دلیـل ویژگی های تاریخی و فرهنگی در فهرسـت میراث 
ملـی ثبت  شـد. این قنـات در پنج کیلومتری شـهر قاین و در 
روسـتایی به همین نام واقع شـده اسـت. علی شریعتی منش 
معـاون میراث فرهنگی اسـتان خراسـان جنوبی گفـت: »قنات 
شـاهیک یکـی از قنات هـای ارزشـمند قایـن اسـت کـه دارای 

2هـزار متـر طـول و 25 حلقـه چـاه اسـت.«

میراثاقتصاد

مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان فـارس گفـت: بنـای مرقد 
امامـزاده ابراهیـم )ع( مرودشـت از قدمت تاریخی برخوردار اسـت 
بـه گونـه ای کـه در تحقیقاتـی کـه در مـاه گذشـته در این خصوص 
به صورت میدانی انجام شـد به گفته ریش سـفیدان و سـالمندان 
ایـن منطقـه از زمانـی کـه آنهـا یاد می دهند و حدود هشـتاد سـال 
پیـش ایـن مقبره در این مکان قرار داشـته اسـت. حجت االسـالم 
سـید عبـاس موسـوی افـزود: در پـی درخواسـت یکـی از اعضـای 

هیات امنای امامزاده ابراهیم مرودشـت تابلویی در قسـمت ورودی 
ایـن محـل نصـب و هزینـه آن نیـز توسـط اداره کل اوقـاف فـارس 
پرداخـت شـد که نصب این تابلو سـرآغاز هجمه علیـه این امامزاده 
بـود. وی با اشـاره بـه اینکه هنوز تابلو این امامـزاده در محل ورودی 
نصـب اسـت ،بیـان کـرد: اگـر تابلـو نصـب شـده در ورودی ایـن 
امامـزاده حریـم تخت جمشـید را نقض کرده باشـد آمادگـی داریم 

برابـر مقـررات عمـل کـرده و تابلو را جمـع آوری کنیم.

در  ایــران«  باستان شناســی  »جامعــه  علمــی  اتجمــن 
بیانیــه ای نســبت بــه رونــد کنونــی تخریب هــا در بقــاع 
متبرکــه، امامزاده هــا و قبرســتان های تاریخــی زیــر نظــر 
اداره اوقــاف هشــدار داده اســت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت؛ 
ابنیــه  در  تصرف هایــی  و  دخــل  ســال های گذشــته  »در 
ــب  ــه اغل ــه کشــور انجــام شــده ک ــاع متبرک ــزادگان و بق امام
ــده  ــا انجامی ــی آنه ــت تاریخ ــر هوی ــی و تغیی ــه اصالت زدای ب
اســت. بخــش بزرگــی از ایــن دخالت هــا و تغییــرات بــا 
ــاف  ــرم »اوق ــا از ســوی ســازمان محت مشــارکت مســتقیم ی
ــط حاکــم  ــه قوانیــن و ضواب ــدون توجــه ب ــه« ب و امــور خیری
ــراث فرهنگــی کشــور انجــام شــده اســت. در  در حــوزه ی می
ایــن رابطــه تصمیماتــی گرفتــه شــده کــه تجــاوز بــه حریــم و 

هویــت آثــار تاریخــی محســوب می شــود.
ــون اساســنامه ی ســازمان  ــد 12 از مــاده 3 قان ــر اســاس بن ب
ــای  ــار و محوطهه ــم آث ــراث فرهنگــی کشــور، تعییــن حری می
تاریخــی از وظایــف ســازمان میــراث فرهنگــی اســت و پــس 
ــت  ــی آن، رعای ــط حفاظت ــر و ضواب ــک اث ــم ی ــالغ حری از اب
ایــن حریــم بــرای عمــوم مــردم و مســئوالن کشــوری از 
جملــه متولیــان اداره ی اوقــاف و امــور خیریــه الزامــی اســت. 
همچنیــن بــر اســاس مــاده ی 560 قانــون مجــازات اســالمی، 
هــر کــس بــدون اجــازه ی ســازمان میــراث فرهنگــی از ضوابــط 
مصــّوب و اعــالم شــده بــرای حریــم آثــار فرهنگــی و تاریخــی 
ــب و  ــامل  تعقی ــده و ش ــناخته ش ــرم ش ــد، مج ــی کن تخط

ــود. ــی خواهــد ب پیگــری قانون
در ایــن زمینــه، ســازمان های مســئول، بــه ویــژه هیــأت 

امنــای بقــاع متبرکــه در مناطــق مختلــف کشــور، بــه خصــوص 
ــه بازســازی، دخــل  ــه مرمــت، دســت ب ــه بهان در روســتاها، ب
ــت و ارزش  ــه قدم ــه ب ــدون توج ــه  )ب ــای بیضابط و تصرف ه
تاریخــی ابنیــه( زده انــد کــه منجــر بــه آســیب جــدی بــه آثــار 
ــب  ــره تخری ــی یکس ــای قدیم ــی بناه ــت. گاه حت ــده اس ش
ــه  ــده ک ــد آم ــای آن پدی ــت به ج ــاختاری بی هوی ــده و س ش
ــا  ــه ب ــت، بلک ــین اس ــوی پیش ــت معن ــد اصال ــا فاق ــه تنه ن
اقلیــم اثــر بیگانــه بــوده و معیارهــای بومــی معمــاری منطقــه 

ــز رعایــت نکــرده اســت. را نی
نمونه هایــی ماننــد امامــزاده »حیــدر« بهبهــان، امامــزاده 
»یحیــی« زواره، امامــزاده »زیــد« کهگیلویــه و بویراحمــد 
و شــمار بســیاری دیگــر از بقــاع متبرکــه قربانــی چنیــن 
تصمیمــات ویرانگــری شــده اند. مشــابه ایــن اتفــاق در مــورد 
گورســتان های تاریخــی منفــرد یــا مجــاور ایــن بقــاع متبرکــه 
در سراســر کشــور رقــم خــورده اســت کــه از جملــه می تــوان 
ــالم«  ــتان »دارالس ــته در گورس ــال های گذش ــات س ــه اتفاق ب
ــهر ری  ــدهللا« ش ــزاده »عب ــتان امام ــرًا در گورس ــیراز و اخی ش
ــار،  ــه و اســاِس تغییــرات در بیشــتر ایــن آث اشــاره کــرد. پای
تصمیماتــی اســت کــه مبنــای اقتصــادی داشــته و در ســتیز 
بــا روح و اصالــت معنــوی و تاریخــِی میــراث فرهنگــی، 
ــه آســیب های ســنگین  آیینــی و دینــی مــا اســت و منجــر ب
ــی  ــه و اماکــن مذهب ــاع متبرک ــری شــده اند. بق و جبران ناپذی
از جملــه مواریــث فاخــر و ارزشــمنِد یک ونیــم هــزاره ی اخیــر 
تاریــخ مــا محســوب می شــوند و قســمتی از تاریــخ پــر فــراز 

و فــرود ایران زمیــن را در خــود حفــظ کرده انــد.

تابلوی امام زاده مجاور تخت جمشید جمع آوری می شود
مدیرکل اوقاف فارس:در برابر این تابلو مطابق قانون عمل می کنیم

انجمن علمی جامعه باستان شناسی ایران: 

تعرض به حریم آثار تاریخی مذهبی را متوقف کنید

تبریز میزبان کنفرانس باستان شناسی و مرمت در جاده ابریشم
سومین کنفرانس بین المللی »باستان شناسی و مرمت در امتداد جاده ابریشم« با 

توجه ظرفیت های تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم و معروف جاده ابریشم در این 
شهر تاریخی برگزار می شود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

رییـس کمیته امداد امام خمینی )ره( از تخصیص 
230 میلیـارد تومـان بـه »بیمـه اجتماعـی« زنـان 
سرپرسـت خانـوار در بودجـه سـال ٩٧ خبـر داد.
پرویز فتاح، در نشسـت خبری پایان سـال خود از 

پرداخـت ٩2 درصـد از بودجه کمیته امداد از سـوی 
دولـت و سـازمان مدیریـت خبـرداد و گفت: کمیته 
باالتـری  حمایـت  از  دسـتگاه ها  میـان  در  امـداد 
برخوردار اسـت. تالش ما این اسـت که طی 10 روز 

آینـده این بودجه به شـکل 100 درصـد در اختیار ما 
قرار بگیرد و امیدواریم دولت مانند سـال ٩۴ و ٩5 
ایـن بودجـه را به شـکل کامل پرداخت کنـد.وی با 
اشـاره به پرداخت مسـتمری بهمن ماه مددجویان 
اظهـار کـرد: عیـدی مددجویان تحت پوشـش نیز 
با عنایت دولت پنجشـنبه گذشـته به شـکل کامل 
پرداخـت شـد. همچنین مسـتمری اسـفندماه نیز 
همزمـان بـا یارانه افراد تحت پوشـش کمیته امداد 

تـا 26 اسـفند پرداخت خواهد شـد.

پرداخت »وام« از محل صدقات

 شرعی است

موافقت رهبری با کناره گیری آیت هللا جنتی از امامت جمعه تهران
رهبرانقالب با کناره گیری آیت هللا جنتی از امامت جمعه تهران موافقت کردند.

تصادفات رانندگی در ایران 100 برابر دنیا
وزیر بهداشت:سی سال است که چشم به راه هستیم خودروی 

استاندارد به بازار عرضه شود

تا سال 2020 تصادفات سومین عامل مرگ و میر انسان می شود

بــا وجــود همــه تــالش هــا، امــا ظاهــرا 
ــات  ــرای  کاهــش تصادف ــا ب ــه ه برنام
وزیــر  بــه گفتــه  و  نــداده  جــواب 
بهداشــت آمــار تصادفــات در ایــران بــه 
ــنگین 100  ــای س ــوص در خودروه خص

ــا اســت. ــر دنی براب
هــم  هنــوز  ایــران  جاده هــای 
ــی  ــم ایمن ــا ه ــازند. خودروه بحران س
فراهــم  سرنشــینان  بــرای  را  الزم 
خطاهــای  نهایــت،  در  و  نمی کننــد 
انســانی، منجــر بــه وقــوع حــوادث 
ضلــع  ســه  می شــود.  ناگــوار 
ــردد در راه هــای  ــث ت ــن مثل حادثه آفری

اســت. خبرســاز  همیشــه  ایــران، 
ــه  ــات ب ــار تصادف ــار آم ــن ب ــا ای ام
اخبــار  بــه صــدر  دیگــر  گونــه ای 

آمــده اســت.
هاشــمی،وزیر  حســن  گذشــته  روز 
ــر  ــه از نظ ــی گفت ــت در همایش بهداش
مــرگ و میــر در تصادفــات بــه ازای هــر 
ده هــزار خــودرو وضعیــت ایــران تقریبــا 
دو برابــر متوســط دنیــا و اروپــا اســت. 
بــه گفتــه وی تــا ســال 2020، تصادفات، 
در  انســان  مــرگ  عامــل  ســومین 
دنیــا باشــد.اما هاشــمی ایــن بــار تیــر 
انتقاداتــش را بــه ســمت خودروســازان 
و اداره اســتاندارد نیــز نشــانه گرفــت 
ــت  ــال اس ــی س ــش از س ــت: بی و گف
ــودروی  ــه راه هســتیم خ ــه چشــم ب ک
اســتاندارد بــه بــازار عرضــه شــود و 
بهتــر  متاســفانه کیفیــت خودروهــا 
ــم  ــر ه ــوارد بدت ــی م ــده و در برخ نش

ــت. ــده اس ش
هاشــمی کــه دلــش از همــه جــا پــر بود 
ــت:  ــم تشــری زد و گف ــه وزارت راه ه ب

وضعیــت جاده هــای کشــور بهتــر از 
گذشــته اســت امــا بــا اســتانداردها 
فاصلــه داریــم. وزیــر بهداشــت کــه بــه 
ــز  ــک نی ــگ ترافی ــفیر فرهن ــوان س عن
انتخــاب شــده  می گویــد  بیــن 1٩ تــا 
ــاده  ــوادث ج ــان ح ــد از قربانی 20 درص
ای، کمتــر از 20 ســال ســن دارنــد 
کــه وضعیــت مناســبی نیســت و در 
ســنین جوانــی، بــه دلیــل بــی توجهــی، 
اندیشــی  هیجــان، غفلــت و ســاده 
ــی را از  ــره و ســرمایه زندگ ــن ثم بهتری

ــم. ــی دهی دســت م

هر دو ساعت، پنج نفر در 
تصادفات جان می دهند

ــت  ــر بهداش ــه وزی ــال ک ــن ح در همی
نســبت بــه نــرخ تصادفــات و آمــار 
مــرگ و میــر  ناشــی از آن  گالیــه 
دبیــر  روزهــای گذشــته  در  داشــت 

ــه  ــران گفت ــان ای ــه جراح ــی جامع علم
بــود بــه طــور متوســط هــر دو ســاعت، 
پنــج نفــر جــان خــود را بــه علــت 
ســوانح رانندگــی در کشــور از دســت 

ــد. ــی دهن م
بــه گفتــه ســیاوش صحــت بــر اســاس 
ســال   20 طــی  کارشناســان،  آمــار 
گذشــته بالــغ بــر ۴02 هــزار نفــر در 
حــوادث رانندگــی جــان خود را از دســت 
ــون و 591  ــار میلی ــش از چه داده و بی
هــزار نفــر نیــز مصــدوم و معلــول شــده 
ــوم پزشــکی  اند.عضــو فرهنگســتان عل
ــه اینکــه، مــرگ زود  ــا اشــاره ب ایــران ب
هنــگام در اثــر ســوانح رانندگــی باعث از 
دســت رفتــن ۴ میلیــون ســال عمــر در 
ایــران مــی شــود، گفــت: ضــرر و زیــان 
ــش از  ــاالنه بی ــات س ــی از تصادف ناش
ــی را  ــص مل ــد ناخال ــد از تولی 3/1درص

هــدر مــی دهــد.
درصــد   30 حــدود  گفــت:  وی 
ــه  ــور ب ــتانی کش ــای بیمارس ــت ه تخ
مصدومیــن ســوانح رانندگــی اختصاص 
ــه  ــرادی ک ــد اف ــدود ۴0 درص دارد و ح
شــوند،  مــی  کشــته  تصادفــات  در 

هســتند. خانــواده  سرپرســت 
ــره  ــن کنگ ــل و دومی ــی چه ــر علم دبی
ســاالنه جامعــه جراحــان ایــران، افــزود: 
ســرعت غیــر مجــاز بــا 22 درصــد، 
ــی  ــد، ب ــا 21 درص ــپ ب ــه چ ــراف ب انح
توجهــی بــه مســیر بــا 20 درصــد و عــدم 
رعایــت حــق تقــدم بــا حــدود 17 درصــد، 
ــات در  ــده تصادف ــل عم ــن عل مهمتری
پــی رعایــت نکــردن قوانیــن راهنمایــی و 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــی ب رانندگ
صحــت بــا تاکیــد بــر اینکــه در مجمــوع 
پیشــگیری،  قابــل  و  اصلــی  عامــل 
خطــای انســانی محســوب مــی شــود، 
ــن  ــا تلف ــده ب ــه رانن ــی ک ــت: هنگام گف
ــد، زمــان عکــس  همــراه صحبــت میکن
العمــل  وی از نیــم ثانیــه بــه یــک و نیم 
ــد. ایــن جــراح  ثانیــه افزایــش مــی یاب
قفســه ســینه، افــزود: رانندگانــی کــه از 
تلفــن همــراه اســتفاده مــی کننــد چهــار 
برابــر بیشــتر از ســایرین در معــرض 
ــن  ــد، همچنی ــرار دارن ــادف ق ــر تص خط
یــک راننــده مســت در حرکــت بــا 
ســرعت 75 کیلومتــر، یــازده برابــر یــک 

ــن اســت. ــر آفری ــیار خط ــده هوش رانن

خبر
ته

نک

آمــار  اســاس  بــر  صحــت  ســیاوش  بــه گفتــه 
بــر  بالــغ  ســال گذشــته   2۰ طــی  کارشناســان، 
ــود  ــان خ ــی ج ــوادث رانندگ ــر در ح ــزار نف 4۰2 ه
ــون و 591  ــار میلی ــش از چه ــت داده و بی را از دس
ــو  ــده اند.عض ــول ش ــدوم و معل ــز مص ــر نی ــزار نف ه
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــکی ای ــوم پزش ــتان عل فرهنگس
ــی  ــوانح رانندگ ــر س ــگام در اث ــرگ زود هن ــه، م اینک
ــر در  ــال عم ــون س ــن 4 میلی ــت رفت ــث از دس باع
ــی از  ــان ناش ــرر و زی ــت: ض ــود، گف ــی ش ــران م ای
تصادفــات ســاالنه بیــش از ۳/1درصــد از تولیــد 
ناخالــص ملــی را هــدر مــی دهــد.وی گفــت: حــدود 
۳۰ درصــد تخــت هــای بیمارســتانی کشــور بــه 
و  دارد  اختصــاص  رانندگــی  ســوانح  مصدومیــن 
حــدود 4۰ درصــد افــرادی کــه در تصادفــات کشــته 

ــتند. ــواده هس ــت خان ــوند، سرپرس ــی ش م

ــورای  ــس ش ــه مجل ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــاح ب فت
اســالمی بــرای پرداخــت مســتمری و یارانــه 
مددجویــان از طریــق کمیتــه امــداد ادامــه داد: 
ســازو کار اجــرای ایــن مصوبــه اگرچــه بــه طــول 
انجامیــد امــا در نهایــت از دی مــاه اجرایــی شــد 
ــان  ــاه گذشــته مســتمری مددجوی و طــی دو م
از طریــق کمیتــه امــداد پرداخــت شــده اســت.

متهم حادثه پاسداران:
عصبانی شدم و ماموران 

را زیر گرفتم
مهتم پرونده حادثه پاسداران در جلسه محاکمه 
راننده اتوبوس آشـوب های خیابان پاسـداران در 
شـعبه نهـم دادگاه کیفـری شـماره یک اسـتان 
تهـران مدعی برخـورد نیروی انتظامـی با عوامل 
حاضـر در گلسـتان هفتـم شـد و در روز حادثـه 
نیـروی انتظامـی اول بـه مـا حملـه کرد و سـرم 
را شکسـتند کـه ایـن کارشـان مـن را عصبانـی 
کـرد و مـن از شـدت عصبانیـت بـا اتوبـوس به 
سـمت آنهـا حمله کردم.وی در پاسـخ به سـوال 
قاضـی مبنـی بـر اینکه علـت حضور شـما در آن 
ایام در خیابان پاسـداران چه بوده اسـت؟ گفت: 
مـن بـرای حمایت از بـرادرم به آنجا رفتـه بودم.

متهم این پرونده مدعی شـد: نعمت هللا ریاحی 
بـرادر دینـی مـن اسـت که بـا پرونده سـازی به 
او اتهـام سـرقت خـودروی پرایـد را نسـبت داده 
بودنـد درحالـی کـه این فرد سـه هکتار بـاغ دارد 
و نیـاز مالی نداشـته اسـت که سـرقت کنـد و او 
شـب قبل از حادثه در کنار من بود می دانسـتم 
کـه ایـن پرونده صحـت نـدارد.وی در پاسـخ به 
سـئوال قاضـی مبنی بـر اینکه انگیـزه حضورتان 
بـه مدت چندین روز در آن خیابان و آن اتوبوس 
چـه بـوده اسـت؟ گفت: انگیـزه من ایـن بود که 
دادسـتانی اعـالم کرده بود که مـی خواهد بزرگ 
دارویـش را جلـب کنـد و چون من او را دوسـت 
داشـتم بـرای حمایـت از او به آنجا رفتـم.وی در 
خصـوص نحوه حمله بـه نیرویرانتظامی و مردم 
در زمـان حادثـه گفـت: من خودم پشـت فرمان 
اتوبـوس بـودم و کسـی دیگـر در اتوبـوس نبود. 
مالـک خـودرو را نمـی شناسـم و چـون قبال کار 
رانندگی کرده بودم توانسـتم آن را روشـن کنم و 

به سـمت مامـوران ناجا حرکـت کنم.
قاضی دادگاه در سـوالی از متهم پرسـید: حسب 
گزارشـات این اتوبوس صندلیهایش باز شـده و 
بـه محلی برای اسـتراحت تبدیل شـده بود این 

موضـوع را توضیح دهید؟
متهم در پاسـخ به این سـوال گفت: من خودم 
بـدون اجـازه مالـک اتوبوس صندلـی های آن 
را بـاز کـردم تـا بتوانیـم در آن اسـتراحت کنیم 
حتـی شـنیده بـودم که مالـک اتوبـوس از این 
کار اعـالم نارضایتـی کـرده بـود.وی بیـان کرد: 
در ایـن اتوبـوس حـدود 25 الـی 30 نفـر مـی 
آمدنـد و در آنجـا اسـتراحت مـی کردنـد. ایـن 
افـراد اکثـرا از شهرسـتان آمـده بودنـد و بـرای 
زیـارت و رفتـن حسـینیه بـه تهران مـی آمدند 
و بـرای اسـتراحت بـه اتوبـوس مـی آمدنـد و 

دائمـا در حـال رفـت و آمـد بودند.

خبر

سال گذشته هر سه روز یک سالن 
سینمایی در کشور راه اندازی شد

اینکـه سـال  بیـان  بـا  رییـس سـازمان سـینمایی 
گذشـته هـر سـه روز یک سـالن سـینما بـه ظرفیت 
فرهنگـی کشـور اضافه شـد، گفـت: این اتفـاق یعنی 
ظرفیـت جدیـد و اینکـه تعـداد فیلم های بیشـتری 
مـی توانیـم اکـران کنیم. محمـد مهدی حیدریان در نشسـت خبری در سـازمان 
سـینمایی، بـه درباره تشـریح تازه ترین تصمیمات سـینمایی پرداخـت و افزود: 
برنامـه جامـع سـینما تدویـن شـده و قصـد مـا در ایـن برنامـه این اسـت که با 
یـک هـدف حرکـت کنیـم و بتوانیـم هـم پوشـانی و هم افزایی داشـته باشـیم.

وی بـا اشـاره بـه طـرح جامـع سـینمای ایـران که طی هفتـه آینده در دسـترس 
همـگان قـرار خواهـد گرفـت، افزود: در سـالی که گذشـت، تـالش کردیم تصدی 
گـری را در دولـت کـم کنیـم و برنامه های مختلف را بـا همکاری صنوف مختلف 
پیـش ببریـم. صنـوف در پـاره ای از نقاط منافع بخشـی مجبورشـان می کند که 
از منافـع کلـی چشـم پوشـی کننـد، از ایـن جهت سـعی کـرده ایم کـه نظارتمان 

را بهتـر کنیم.

نحوه فعالیت بیمارستان های 
دولتی در نوروز

معـاون درمـان وزیـر بهداشـت بـا اشـاره بـه آغـاز 
طرح سـالمت نـوروزی از 23 اسـفندماه، جزییات 
عملکـرد  نحـوه  و  درمـان  حـوزه  در  طـرح  ایـن 
بیمارسـتان ها، داروخانه هـا، اورژانـس، بخش های 
پاراکلینیـک، تصویربـرداری و... را تشـریح کـرد. جان بابایـی بـا بیـان اینکـه 
بخش هـای تصویربـرداری کلیـه بیمارسـتان های دانشـگاهی بایـد به صورت 
شـبانه روزی فعـال باشـند و در صـورت عدم امـکان ارائه ایـن خدمات در هر 
مرکـز، حتمـا هماهنگـی و اطـالع رسـانی جهـت انجـام ایـن امـور در مراکـز 
درمانـی فعـال صورت پذیـرد، گفت: تیم های مدیریتی بیمارسـتان ها شـامل 
رئیـس یـا مدیـر و متـرون یـا جانشـین او، موظفنـد در ایـن ایـام در مراکـز 
درمانـی حضـور داشـته باشـند؛ به طوریکـه نیمـی از ایـام تعطیـالت توسـط 
رئیـس و متـرون مرکـز و نیمـی دیگـر توسـط مدیـر و جانشـین متـرون 
 EOC( ( مرکزدرمانـی پوشـش داده شـود و مراکـز هدایـت عملیات بحـران

دانشـگاه های علـوم پزشـکی در نـوروز 97 بـه صـورت 2۴ سـاعته فعالنـد.

جامعهدرمانفرهنگ
مــردم  نماینــدگان 
بــا  در خانــه ملــت 
طــرح  اصالحــات 
نــرخ  افزایــش 
رشــد  کاهــش  از  پیشــگیری  و  بــاروری 
جمعیــت کشــور جهــت تامیــن نظــر شــورای 

کردنــد. موافقــت  نگهبــان 
ــی روز )یکشــنبه،  ــدگان در نشســت علن نماین
20 اســفندماه( مجلــس شــورای اســالمی در 
جریــان بررســی طــرح افزایــش نــرخ بــاروری 
جمعیــت  رشــد  کاهــش  از  پیشــگیری  و 
ــاده  ــان اع ــورای نگهب ــه از ســوی ش ــور ک کش
شــده، بــا اصالحاتــی کــه کمیســیون بهداشــت 
انجــام داده بــود، موافقــت کردنــد.در یکــی از 
ــدف  ــرح ح ــن ط ــک ای ــاده ی ــا م اصالحیه ه

ــود کلیــه اعمــال  شــد. در ایــن مــاده آمــده ب
ــی  ــگیری دائم ــور پیش ــه منظ ــه ب ــی ک جراح
از بــارداری انجــام می شــود بــه اســتثنای 
ــمی  ــالمت جس ــد س ــا تهدی ــط ب ــوارد مرتب م
ممنــوع اســت، عــدم رعایــت ایــن حکــم 
توســط شــاغلین ِحــرف پزشــکی تخلــف 
ــا  ــان متناســب ب محســوب میشــود و متخلف
ــای  ــه مجازات ه ــرار آن ب ــی و تک ــل ارتکاب عم
ــدرج در تبصــره )1( مــاده )2۸(  انتظامــی من
قانــون ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری 
اســالمی ایــران مصــوب 13۸3/۸/16 محکــوم 
ــوارد  ــده اســت م ــز آم میشــوند در تبصــره نی
ــد ســالمت جســمی را وزارت بهداشــت،  تهدی
ــد. ــالم می کن ــکی اع ــوزش پزش ــان و آم درم

مجلس با اصالحات طرح افزایش نرخ 
باروری جمعیت کشور موافقت کرد
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گزارش

مهرافشــان: قاســمی مدیــر منطقــه 
ــه  ــا اشــاره ب ــار شــهرداری اراک ب چه
ــای  ــعه فضاه ــظ و توس ــت حف اهمی
داشــت:  عنــوان   ، شــهری  ســبز 
البتــه  و  منطقــه  هــای  باپیگیــری 
صمیمانــه  همــکاری  و  مســاعدت 

خــدوم  پرســنل  و  سرپرســت 
، منظــر و فضــای  ســازمان ســیما 
ــال  ــاه ح ــت رف ــه جه ــبز شــهری ب س
توســعه  راســتای  در   ، شــهروندان 
فضــای ســبز شــهری و نکوداشــت 
ــا و حســنه ، شــرایط  ایــن ســنت زیب

تحویــل رایــگان نهــال بــه شــهروندان 
آزادی محیــا شــد. پــارک  در 

 2/٧ رشــد  بــه  اشــاره  ضمــن  وی 
بهمــن  در  منطقــه  درآمــد  برابــری 
ــه ســال  ــاه ســال جــاری نســبت ب م
گذشــته عنــوان داشــت ، در راســتای 
و  شــهروندان  حقــوق  از  صیانــت 
احقــاق حقــوق شــهرداری بــه واســطه 
تجــارب و ارشــادات مهنــدس تاجــران 
ــد باعــث مــی گــردد  تــداوم ایــن رون
در  خوبــی  اتفاقــات  همچنــان  تــا 
از  خدماتــی  هــای  زمینــه  تمامــی 

ســوی شــهرداری صــورت بپذیــرد. 
ــهروندان  ــت: ش ــار داش ــمی اظه قاس
بــا  در صــورت صبــوری و همدلــی 
خادمیــن خــود در مجموعه شــهرداری 
، در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد 
بــه ثمــر نشســتن زحمــات شــهرداری 
از پــروژه هــای  بــا بهــره بــرداری 
ارتقــا  همچــون  گوناگــون  عمرانــی 
ســطح  خدمــات در حــوزه عبــور و 
فضاهــای  توســعه  شــهری   مــرور 

ســبز شــهری و ...خواهنــد بــود.

کــودکان کار بــا فــروش گل، فــال، شــکالت و... در 
خیابان هــای ســرد شــهر کودکــی خــود را ســپری 
ــان در  ــر، حســرت آن ــی بهت ــد دنیای ــه امی ــد و ب می کنن

ــد. ــخ می زن ــا ی ــن آرزوه ــه ای ــیدن ب رس
مدیــرکل بهزیســتی اســتان قــم دربــاره وضعیت کــودکان 
کار و خیابانــی در قــم گفتــه اســت: در ایــن اســتان 
ــهر  ــطح ش ــی در س ــودک خیابان ــدود 300 ک ــال ح هرس

جمــع آوری و ســاماندهی می شــوند.

8۰ درصد کودکان خیابانی 
در قم کودکان کار هستند

رضــا ســلیقه بــا بیــان اینکــه ۸0 درصــد از کــودکان 
خیابانــی، کــودک کار هســتند، اظهــار کــرد: در ایــن ارتباط 
هماهنگی هــای الزم بــا آمــوزش و پــرورش بــرای آموزش 
ــای  ــه حمایت ه ــاز ب ــا نی ــت ام ــده اس ــام ش ــا انج آنه

ــود دارد. ــز وج ــران نی ــش بح ــا در کاه خانواده ه

7۰ درصد کودکان کار خانواده دارند
ــز  ــم نی ــتان ق ــی بهزیســتی اس ــور اجتماع ــاون ام مع
در ایــن راســتا بــا تفکیــک کــودکان کار و کــودکان 
از کــودکان کار  70 درصــد  خیابانــی، عنــوان کــرد: 

ــواده کار  ــار خان ــا اجب ــالع ی ــا اط ــد و ب ــواده دارن خان
مــوارد حــادی  و کــودکان خیابانــی کــه  می کننــد 
هســتند نیــز مــورد حمایــت بهزیســتی قــرار می گیرنــد 
و تنهــا درصــد کمــی از آنــان در اســتان مشــاهده 

. ند می شــو
ــل  ــه دلی ــودکان ب ــی از ک ــه بخش ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــوار ب ــت خان ــکاری سرپرس ــا بی ــی ی از کارافتادگ
ــد،  ــه کار کــردن رو می آورن ــواده ب تأمیــن مخــارج خان
تصریــح کــرد: بهزیســتی تــالش می کنــد تــا بــه 
ــی  ــردن راه ــرای کار ک ــودکان ب ــه ک ــی ک تناســب دلیل
در  و  باشــد  داشــته  حمایتــی  می شــوند،  خیابــان 
صورتــی کــه خانــواده توانایــی کار داشــته باشــند 
ــد  ــتفاده کنن ــی اس ــهیالت اجتماع ــد از تس ــه بتوانن ک
مبلغــی وام قــرض الحســنه بــه ایشــان پرداخــت 
ــار  ــوار دچ ــت خان ــه سرپرس ــی ک ــود و در صورت می ش
ــت  ــرای حمای ــتی ب ــه بهزیس ــد، ب ــی باش از کارافتادگ

می شــوند. معرفــی 
ــودک،  ــینی، کار ک ــیه نش ــاد، حاش ــرت، اعتی ــر، مهاج فق
بزهــکاری، همــه و همــه کالف ســردرگم آســیب های 
اجتماعــی اســت کــه شناســایی علــت و معلــول آن از هــم 
کار هــر کســی نیســت و بنــا بــر آنچــه کــه مســئوالن امــر 
در ایــن رابطــه مطــرح می کننــد مؤیــد ایــن مطلــب اســت؛ 
ــه در  ــی اســت ک ــک آســیب اجتماع ــودکان ی ــرا کار ک زی

ــده اســت. ــود آم ــه وج ــری ب ــه آســیب های دیگ نتیج
تنیــده ای  درهــم  کالف  ماننــد  آســیب ها  ایــن   
ــدام را از هــم جــدا  ــچ ک ــوان هی ــه نمی ت هســتند ک
ــی  ــد؛ در حال ــر می گذارن ــم تأثی ــی بره ــرد و همگ ک
ــرای جلوگیــری  کــه برنامه هــا و قوانیــن بســیاری ب
ــود  ــی وج ــودکان خیابان ــودکان کار و ک ــیب ک از آس
چنــدان  برنامه هــا  و  قوانیــن  ایــن  ولــی  دارد 
نمی توانــد پاســخگو باشــد و هــر روز بــر تعــداد 
را  فروشــی  و گل  فروشــی  فــال  کودکانــی کــه 
ــان  ــده آن ــود و آین ــزوده می ش ــد اف ــام می دهن انج

بــه تباهــی کشــیده می شــود.

تحویل نهال رایگان 
به شهروندان اراکی 

احداث مدارس جدید توسط 

وزارت نفت در مسجد سلیمان

مدیرعامــل شــركت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان گفــت : 
ــهر  ــد در ش ــه جدی ــاب مدرس ــت ، 3 ب ــاعدت وزارت نف ــت و مس ــا موافق ب
ــود . ــی ش ــداث م ــهر اح ــن ش ــوزان ای ــش آم ــرای دان ــلیمان ب مسجدس

ــه مســئولیت  ــل ب ــار داشــت : در راســتای عم ــاد ناصــری اظه ــدس قب مهن
ــت  ــه وزارت نف ــام المنفع ــات ع ــه خدم ــن ارای ــی و همچنی ــای اجتماع ه
جهــت شــهروندان ، پیشــنهاد 3 بــاب مدرســه جدیــد بــرای ارتقــای وضعیــت 
ــای  ــلیمانی از فض ــوزان مسجدس ــش آم ــدن دان ــد ش ــره من ــی و به آموزش
اســتاندارد آموزشــی بــه مدیریــت نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی مناطــق 
ــا مصــوب شــدن ایــن  نفــت خیــز ارایــه شــد .  وی خاطــر نشــان كــرد : ب
ــاب مدرســه در  ــار الزم ، عملیــات ســاخت یــك ب ــروژه هــا و تأمیــن اعتب پ
ــه از  ــن هزین ــا تأمی ــر و ورودی شــهر مسجدســلیمان ب ــه مســكن مه منطق
ــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان در  ــره ب ســوی وزارت نفــت و شــركت به
حــال انجــام مــی باشــد .ناصــری ادامــه داد : ســاخت 2 بــاب مدرســه دیگــر 
نیــز در ســایر مناطــق ایــن شــهر كــه كمبــود فضــای آموزشــی دارنــد مصــوب 
شــده و بــا انجــام مراحــل اداری مربوطــه بــزودی عملیــات اجرایــی آنهــا نیــز 
آغــاز مــی شــود تــا بدیــن ترتیــب یكــی از دغدغــه هــای دیرینــه همشــهریان 
گرانقــدر در خصــوص نوســازی مــدارس و فعالیــت آموزشــی دانــش آمــوزان 
در محیــط هــای اســتاندارد بــا همــت و مشــاركت وزارت نفــت مرتفــع 
گردد.ایــن شــركت در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی و ارایــه 
ــف  ــروژه هــای متعــددی را در حــوزه هــای مختل خدمــات عــام المنفعــه پ
تعریــف و مصــوب نمــوده كــه پــروژه هــای عنــوان شــده بــاال در زمــره ایــن 

اقدامــات مــی باشــند .

قــم جمع آوری ساالنه 300کودک خیابانی درقم اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
و  کار  کــودکان  وضعیــت  دربــاره 
ایــن  در  اســت:  قــم گفتــه  در  خیابانــی 
اســتان هرســال حــدود ۳۰۰ کــودک خیابانــی 
در ســطح شــهر جمــع آوری و ســاماندهی 
اینکــه  بیــان  بــا  ســلیقه  می شــوند.رضا 
از کــودکان خیابانــی، کــودک  8۰ درصــد 
کار هســتند، اظهــار کــرد: در ایــن ارتبــاط 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــای الزم ب هماهنگی ه
بــرای آمــوزش آنهــا انجــام شــده اســت 
ــا در  ــای خانواده ه ــه حمایت ه ــاز ب ــا نی ام

کاهــش بحــران نیــز وجــود دارد.

پروژه قطار سریع السیر 
در مراحل پایانی

 اســتاندار مرکــزی گفــت: بــا 
ــتان  ــه اس ــای مجموع پیگیری ه
ــم- ــار سریع الســیر ق ــروژه قط پ

اراک در مراحــل پایانــی اســت و 
ــازاده  ــی آق ــید عل ــت. س ــده اس ــده ش ــه 97 دی در بودج
ــرد:  ــوان ک ــزی عن ــتان مرک ــورای اداری اس ــه ش در جلس
در ســال 95 میــزان صــادرات غیرنفتــی اســتان مرکــزی 
700 میلیــون دالر بــود کــه امســال بــا تــالش اســتان بــه 
رقــم حــدود یــک میلیــارد دالر افزایــش یافــت و صــادرات 
1.5 میلیــارد دالری نیــز بــرای ســال آتــی نیــز هدفگــذاری 

شــده اســت.

افزایش ساعات کاری 
اتوبوس ها

افزایــش  از  تبریــز  شــهردار 
هــای  اتوبــوس  ســاعات کاری 
شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز 
ــد  ــی ســال جدی در روزهــای پایان
خبــر داد. ایــرج شــهین باهــر بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
در راســتای ارائــه خدمــات بهینــه به شــهروندان در آســتانه 
ایــام نــوروز ، ســاعات کاری اتوبوس هــای شــرکت واحــد 
تبریــز یــک ســاعت افزایــش می یابــد. افزایــش ســاعات 
کاری اتوبوس هــای شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز در 
جهــت کاهــش ترافیــک در شــهر و رفــاه حــال شــهروندان 

ــه اســت. ــوروزی صــورت گرفت ــای ن ــام خریده در ای

مشکل قطعی آب 
انتقالی یزد برطرف شد

یــزد  در  طالبــی  محمدعلــی 
ــط  ــت خ ــا وضعی ــاط ب در ارتب
یــزد  اســتان  آب  انتقــال 
ــع  ــار داشــت: مشــکل قط اظه
ــن  ــرق ای ــه شــبکه ب ــوط ب ــزد مرب ــه ی ــی ب آب انتقال
ــه  ــال آب ب ــان انتق ــه ســبب قطــع جری ــود ک خــط ب
اســتان یــزد شــد.وی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه 
ــا پیگیــری دســتگاه های ذی ربــط، مشــکل ایجــاد  ب
شــده بــرای شــبکه بــرق برطــرف شــد و بــر در حــال 

ــت. ــل اس ــل وص ــورت کام ــه ص ــر ب حاض

کشف بیش از 26 هزار 
مواد محترقه

از  مهابــاد  انتظامــی  فرمانــده 
کشــف بیــش از 26 هــزار مــواد 
شهرســتان  ایــن  در  محترقــه 

خبــر داد.
ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــان در جم ــا ظهیری ــرهنگ رض س
ــه  ــواد محترق ــوی م ــر دپ ــی ب ــری مبن ــی کســب خب در پ
ــه موضــوع در دســتور کار مامــوران  ــاد رســیدگی ب در مهاب
انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت کــه مامــوران بــا انجــام 
ــر را  ــورد نظ ــل م ــوس مح ــی و نامحس ــات اطالعات اقدام
ــه  ــدام ب ــی اق ــوز قضای ــب مج ــس از کس ــایی و پ شناس

ــد. بازرســی کردن

مهاباد یزداراک تبریز

ــت بررســی شــرایط  ــزی خارجــی جه ــه ممی جلســه اختتامی
صــدور گواهینامــه اســتانداردهای بیــن المللــی سیســتم 
مدیریــت یكپارچــه در شــركت بهــره بــرداری نفــت و گاز 

مسجدســلیمان ، برگــزار شــد .
در ایــن جلســه ســرممیز شــركت FQC طــی ســخنانی گفــت 
ــان  ــه زم ــك برنام ــق ی ــی طب ــا در 2 روز متوال ــزی ه : ممی
ــا بازدیــد ســایت هــا و بررســی مــدارك و  بنــدی فشــرده و ب
مســتندات از واحدهــای عملیاتــی و ســتادی انجــام و یافتــه 

ــب ســازی شــد . ــدی و مرت ــزی دســته بن هــای ممی

حســن تیمــوری افــزود : یافتــه هــای ممیــزی در 3 دســته 
نقــاط مثبــت ، فرصــت بهبــود و عــدم انطبــاق قــرار مــی گیرنــد 
كــه هــر كــدام تعاریــف و مســیر مجزایــی بــرای خــود دارد .

 FQC ــب شــركت ــه از جان ــرم ك ــه داد : مفتخ ــوری ادام تیم
   9001  ISO 3 گانــه  هــای  نمایــم كــه گواهینامــه  اعــالم 
 OHSAS و   2015 ویرایــش   1۴001  ISO و   2015 ویرایــش 
و گاز  نفــت  بــرداری  بهــره  ویرایــش2007 شــركت   1۸001

مسجدســلیمان صــادر مــی گــردد .

ــش  ــی در واکن ــان غرب ــتی آذربایج ــی بهزیس ــط عموم رواب
ــه  ــوالن در ارومی ــکونی معل ــزل مس ــب من ــر تخری ــه خب ب
گفــت: منــزل و لــوازم مــورد نیــاز بــرای خانــواده دارای 3 
ــی  ــط عموم ــه رواب ــی از جوابی ــد.در بخش ــه ش ــول تهی معل
ــار  ــرو انتش ــت، پی ــده اس ــی آم ــان غرب ــتی آذربایج بهزیس
گســترده خبــر تخریــب منــزل مســکونی معلولیــن در 
ارومیــه در رســانه هــای محلــی و ملــی بــه اســتحضار مــردم 
آذربایجــان غربــی و رســانه هــا مــی رســاند کــه بهزیســتی 
آذربایجــان غربــی ضمــن ابــراز ناراحتــی از اتفــاق رخ داده 

ــه  ــک ب ــای کم ــر مبن ــود ب ــی خ ــف قانون ــاس وظای ــر اس ب
ــول  ــواده هــای دارای ســه معل ــرای خان ســاخت مســکن ب
مبلــغ 600 میلیــون ریــال در یکســال گذشــته بــرای خریــد 

ــواده پرداخــت شــده اســت. ــن خان ــه ای مســکن ب
در ادامــه آمــده اســت: ایــن خانــواده نیــز بــا فــروش آپارتمانی 
کــه بــا کمــک هزینــه بهزیســتی خریــداری شــده بــود قطعــه 
ــه احــداث ســاختمان در آنجــا  زمینــی خریــداری و نســبت ب
اقــدام نمــوده انــد کــه بــه گفتــه شــهرداری ارومیــه، ســاخت و 

ســاز غیرقانونــی بــوده اســت.

ISO تهیه منزل برای خانواده دارای3معلول در ارومیهصدور گواهینامه های استاندارد جهانی

کشف جنازه مرد میانسال در یک کانال آبیاری در دزفول
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول از کشف 

جنازه مردی حدود 48 ساله در یک کانال آبیاری حوالی شهر امام از توابع بخش 
مرکزی دزفول خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی از قول مساعد مدیر هماهنگی پیام ایران
امور منطقه ویژه اقتصادی کشور برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای منطقه 
ویژه اقتصادی بجنورد خبر داد.

ــده مــردم اســفراین در مجلــس گفــت:  نماین
هزینــه 5 میلیــاردی بــرای ســاخت کتابخانــه 
ــه گل نشســتن  مرکــزی اســفراین در حــال ب
ــادی  ــه ایســنا می نویســد ه اســت. آنطــور ک

ســاخت  پــروژه  بــه  اشــاره  بــا  قوامــی 
کتابخانــه در شــهر اســفراین اظهــار کــرد: 
اجــرای ایــن پــروژه هنــوز بــه اتمــام نرســیده 
همچــون  مشــکالتی  علــت  بــه  و  اســت 

کمبــود اعتبــارات نیمــه کاره باقــی مانــده 
ــرای  ــون ب ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
اجــرای ایــن پــروژه مبلــغ پنــج میلیــارد 
ــرای  ــزود: ب ــت، اف ــده اس ــه ش ــان هزین توم
ــار  ــارد تومــان اعتب ــه یــک میلی ــل آن ب تکمی
نیــاز اســت. پیمانــکار در اجــرای ایــن پــروژه 
بــه خوبــی کار نکــرده اســت و اگــر بــه فریــاد 
پیشــرفت  همیــن  بــا  نشــود  رســیده  آن 
ــد. ــد ش ــه خواه ــه ویران ــل ب ــی تبدی فیزیک

هزینه 5 میلیاردی برای ساخت کتابخانه 

اسفراین در حال به گل نشستن است

رژیم حقوقی زاینده رود احیا شود 
نماینده مردم اصفهان: برای حل مشکل آب اصفهان باید رژیم حقوقی زاینده رود احیا شود

رژیم حقوقی زاینده رود باید احیا شود

حمیدرضـا فوالدگـر نماینده مـردم اصفهان، با اشـاره به 
دو مشـکل تونل سـوم کوهرنگ اظهار داشـت: شـکایت 
از سـوی محیط زیسـت و همچنین نبود اعتبارات کافی 
مشـکالتی اسـت کـه سـبب بـی سـرانجام مانـدن این 
طرح شـده اسـت، بعد از جلسـات و بررسـی های بسیار 
تکمیـل طرح توسـط قـرارگاه خاتـم االنبیا مطـرح کرد، 
پـس از آن توافـق نامـه ای مبنـی بـر عدم منـع محیط 
زیسـتی و بـه منظـور از سـرگیری پـروژه امضـا شـد، به 
همیـن ترتیـب تـا پایـان سـال بایـد پـروژه سـاخت 
سـد کوهرنـگ فعـال شـود. وی بـا اشـاره به اعتبـار 70 
میلیـارد تومانـی ایـن پـروژه در سـال جـاری، افـزود: 
عـالوه بـر حفـظ این میـزان اعتبـار، 56 میلیـارد تومان 
توسـط نماینـدگان مجلس بـرای تکمیل طرح بـه ارقام 
موردنظـر اضافه شـده اسـت. در صـورت تامیـن بودجه 
سـد کوهرنـگ تـا دو سـال آینده آبگیـری خواهد شـد.

نماینـده مـردم اسـفراین در مجلـس گفـت: 
تاکنـون بـرای اجـرای پـروژه سـاخت کتابخانه 
مرکـزی اسـفراین مبلـغ پنـج میلیـارد تومان 
هزینـه شـده اسـت و بـرای تکمیـل آن به یک 
میلیـارد تومـان اعتبار نیاز اسـت. پیمانـکار در 
اجـرای ایـن پـروژه بـه خوبـی کار نکرده اسـت 
و اگـر بـه فریـاد آن رسـیده نشـود بـا همیـن 
پیشـرفت فیزیکی تبدیل به ویرانه خواهد شـد.

ــا  نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس ب
ــده رود  ــم حقوقــی زاین ــان اینکــه رژی بی
بایــد احیــا شــود، گفــت: درخواســت 
کشــاورزان مرتبــط بــا آب و خســارت 
نکشــت اســت کــه البتــه ایــن مشــکالت 
بــه حــق اســت و بایــد توســط مســووالن 
فوالدگــر  حمیدرضــا  شــود.  شــنیده 
خبــری  نشســت  در  شــنبه  شــامگاه 
ــوم  ــل س ــکل تون ــه دو مش ــاره ب ــا اش ب
کوهرنــگ اظهــار داشــت: شــکایت از 
ســوی محیــط زیســت و همچنیــن 
نبــود اعتبــارات کافــی مشــکالتی اســت 
ــن  ــدن ای ــی ســرانجام مان ــه ســبب ب ک
طــرح شــده اســت، بعــد از جلســات 
و بررســی های بســیار تکمیــل طــرح 
ــرح  ــا مط ــم االنبی ــرارگاه خات ــط ق توس
کــرد، پــس از آن توافــق نامــه ای مبنــی 
ــه  ــتی و ب ــط زیس ــع محی ــدم من ــر ع ب
ــروژه امضــا شــد،  ــور از ســرگیری پ منظ
بــه همیــن ترتیــب تــا پایــان ســال 
بایــد پــروژه ســاخت ســد کوهرنــگ 

ــار  ــه اعتب ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــال ش فع
ایــن پــروژه در  70 میلیــارد تومانــی 
ــظ  ــر حف ــالوه ب ــزود: ع ســال جــاری، اف
ایــن میــزان اعتبــار، 56 میلیــارد تومــان 
توســط نماینــدگان مجلس بــرای تکمیل 
ــه ارقــام موردنظــر اضافــه شــده  طــرح ب
ــه ســد  ــن بودج اســت. در صــورت تامی
ــری  ــده آبگی ــال آین ــا دو س ــگ ت کوهرن
ــان  ــردم اصفه ــده م ــد. نماین ــد ش خواه
ــان  ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش در مجل
ــان  ــرای حــل مشــکل آب اصفه اینکــه ب
چنــد راه حــل وجــود دارد، اظهــار داشــت: 
جلوگیــری از برداشــت های بــی رویــه در 
ــن راهــکار  ــان و باالدســت مهمتری اصفه
اســت، در ایــن راســتا بایــد گفــت رژیــم 
حقوقــی زاینــده رود بایــد احیــا شــده و 
در زمینــه مصــرف نیــز در بخش هــای 
صنعــت، کشــاورزی و خانگــی اصالحاتی 
انجــام شــود. وی بــا اشــاره به مشــکالت 
ســد بهشــت آبــاد تصریــح کــرد: برطــرف 
کــردن مشــکالت ایــن ســد زمــان زیادی 

نیــاز دارد امــا بــا توجــه بــه مشــکالتی که 
ــرای کشــاورزان ایجــاد شــده پیشــنهاد  ب
می کنیــم کــه دبــی خــط نخســت آب یزد 
از طریــق زاینــده رود کاهــش پیــدا کنــد. 
فوالدگــر بــا اشــاره بــه حــذف بودجــه خط 
دوم آب بــری یــزد از رودخانــه زاینــده رود 
حــذف شــده، افــزود: اعتراض کشــاورزان 
اصفهانــی را در روزهــای اخیــر شــاهد 
ــا آب  ــط ب ــا مرتب ــم، درخواســت آنه بودی
و خســارت نکشــت اســت کــه البتــه 
ــد  ــه حــق اســت و بای ــن مشــکالت ب ای
توســط مســووالن شــنیده شــود. وی بــا 
بیــان اینکــه در صــورت توجــه بــه موقــع 
مســووالن از ایــن اعتراضــات هیچ کــس 
ــد  ــت از آن را نخواه ــوء برداش ــازه س اج
خســارت کشــاورزان  داشــت، گفــت: 
از مشــکالت  ناشــی  اصفهــان  شــرق 
ــی بیشــتر از ســایر کشــاورزان اســت  آب
و حــق آنهــا بایــد داده شــود. پیــش 
ــارت  ــه خس ــد ک ــه ش ــز گفت ــن نی از ای
نکشــت کشــاورزان در طــول ایــن هفتــه 

ــت  ــنبه پرداخ ــا روز چهارش ــاال ت و احتم
می شــود. مشــکل اصلــی کشــاورزان 
عــدم تخصیــص حق آبه هــای قانونــی 
اســت کــه در ایــن راســتا جلســه ای میان 
نماینــدگان و وزیــر نیــرو برگــزار می شــود. 
حمایــت  ویــژه  کمیســیون  رییــس 
از تولیــد ملــی در بخــش دیگــری از 
ــی  ــه نقدینگ ــاره ب ــا اش ــود ب ســخنان خ
یــک هــزار و 500 هــزار میلیــاردی تصریح 
کــرد: در ســال های اخیــر ایــن میــزان بــه 
ــه اســت،  ــش یافت ــداوم افزای صــورت م
ایــن نقدینگــی کــه ســرگردان اســت وارد 
ــن  ــه ای ــود ک ــف می ش ــای مختل بازاره
ــازار ارز  شــده اســت. بــرای  روزهــا وارد ب
ــرای  ــن مشــکالت و ب ــردن ای ــرف ک برط
ــرود  ــت ن ــت از دس ــات دول ــه زحم اینک
ایــن نقدینگــی بایــد وارد صنعــت شــود. 
ــازار ارز ســبب  ــه ب ــن نقدینگــی ب ورود ای
ــد  ــی 25 درص ــول مل ــا ارزش پ ــد ت ش
ــاره  ــا اش ــر ب ــد. فوالدگ ــدا کن کاهــش پی
ــی تبصــره 19 مشــارکت های  ــه همزمان ب
ــان  ــاه، بی ــوادث دی م ــا ح ــی ب خصوص
ــت  ــی قیم ــش ناگهان ــر افزای ــرد: خب ک
ــا  ــی تبعیض ه ــرژی، برخ ــای ان حامل ه
ســبب بــروز برخــی اعتراضــات شــد. وی 

ــه بحــث بودجــه 97 گفــت:  ــا اشــاره ب ب
دولــت بــه دنبــال ایــن بــود تــا در ســال 
آینــده برخــی اصالحــات را در بودجــه 
انجــام دهــد و دلیــل آن آرام بــودن جــو 
ــچ  ــزاری هی ــدم برگ ــی از ع ــور ناش کش
ــی  ــات ف ــن اصالح ــود، ای ــی ب انتخابات
ــره  ــا تبص ــت ام ــکلی نداش ــه مش نفس
مشــارکت های عمومــی و خصوصــی، 
پیگیــری اســناد خزانــه، اوراق مشــارکت 
ــا  ــود. وی ب ــات ب ــن اصالح ــه ای از جمل
اشــاره بــه بودجــه اســتان اصفهــان بیــان 
کــرد: اســتان اصفهــان همچنــان در ردیف 
ــت  ــرای دریاف ــتان ها ب ــن اس پایین تری
بودجــه اســت، مــا در بخش درآمــدی در 
رده چهــارم و در بخــش ســرانه ای در رده 
ــارات  ــت اعتب ــش دریاف ــم و در بخ هفت
ــم. ــرار داری ــی ام ق ــای س ــی در ج عمران

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــردم  ــق م ــن ح ــا گرفت ــدف م ــت: ه گف
ــتعفا  ــز اس ــه ج ــی ب ــر راه ــت و اگ اس
بــرای نماینــدگان باقــی نمانــد ایــن کار را 
انجــام خواهیــم داد و ایــن یــک حرکــت 

نمایشــی نیســت.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
شـورای  گفـت:  جنوبـی  خراسـان 
اسـت کـه  موفـق  زمانـی  عمومـی  فرهنـگ 
مصوبـات آن درون جامعـه قابلیـت اجرایـی 

باشد. داشته 
 نماینـده مردم اصفهـان در مجلس 
شـورای اسـالمی گفـت: مـا همیـن 
قـدرت را داریـم تـا در دفـاع از حقـوق مردم 
اگـر دولـت ایـن بـار بـه تعهـدات خـود عمل 
نکـرد اگـر آن هـا هـم اسـتعفا ندهنـد بنـده 

خودم استعفا خواهم داد. 
معـاون مدیـرکل  تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی اسـتان خراسـان جنوبـی 
از تشـکیل 1۸ تعاونـی در قالب طرح روسـتا 
تعـاون خبـر داد و گفـت: تـا پایـان برنامـه 
ششـم توسـعه، طـرح روسـتا تعـاون در 200 

روستای استان اجرا می شود.
روسـتایی  تعـاون  سـازمان  مدیـر   
ذخیـره  و  تأمیـن  از  یـزد  اسـتان 
سـازی بیـش از 90 درصـد میوه تنظیـم بازار 

شـب عید استان یزد خبر داد.
اجتماعـی  هـای  آسـیب  مسـوول   
فنـی و حرفـه ای بوشـهر گفـت: ۸ 
سـکونت گاههای  بخـش  در  آموزشـی  کارگاه 
ارایـه  بـا  کـه  دارد  وجـود  رسـمی  غیـر 
آموزش هـای مهارتـی بـرای ارتقـاء اقتصاد و 
معیشـت سـاکنان منطقـه گام بـر می دارنـد. 
جمهـوری  گفـت:  یـزد  اسـتاندار 
حرکـت  بزرگتریـن  ایـران  اسـالمی 
بشـر دوسـتانه را در مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
انجـام داد کـه سـبب شـد تـا ایـن شـرایط 
ایـده آل در کشـور و همسـایگان ایـران بـه 

وجود آید.
 مدیـر انـرژی و سـامانه های کنترل 
تاسیسـات شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان بوشـهر گفـت: بـرای افزایـش انتقال 
آب از خـط کوثر به اسـتان بوشـهر، ایسـتگاه 
30 میلیـارد ریـال اجـرا  اعتبـار  بـا  پمپـاژی 

شد.
اسـتان  رسـانه  بسـیج  رییـس   
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان 
تشـکیل هیـات اندیشـه ورز در اسـتان کرمان 
گفـت: رسـانه های زیـادی در اسـتان داریـم 
امـا نتوانسـتیم یـک وحـدت و همدلـی بین 

آنها ایجاد کنیم.
چگونـه  گفـت:  هامـون  فرمانـدار   
ارومیـه  دریاچـه  بـرای  می شـود 
روز  هـر  و  شـود  برقـرار  ویـژه ای  شـرایط 
آنجـا  بـه  خارجـی  و  داخلـی  هیات هـای 
و  مختلـف  کارگروه هـای  و  می رونـد 
پرداخـت  آن  بـرای  زیـادی  اعتبارهـای 
تـاالب  بـرای  موضـوع  ایـن  ولـی  می شـود، 

هامون دیده نمی شود.

گزیده ها

مریــم بهرامــی- شهرســاز 
و مــدرس دانشــگاه

مناقشــه  از  پــس 
ــت  ــیار در نهای ــای بس ه
طــرح تقاطــع غیرهمســطح میــدان آزادی پــس از 
تصویــب مدیــران شــهری وقــت، بــه اجــرا گذاشــته 
ــه طراحــی  ــن نام ــق آئی ــه طب ــد ک شــد. حــال بمان
ــش  ــر و افزای ــرای اصــالح معاب ــای شــهری ب راه ه
ــه جایــی شــبکه ی موجــود، حمــل و  ظرفیــت جاب
ــاده روی و دوچرخــه ســواری در  ــی پی ــل همگان نق
ــت  ــک سیاس ــوان ی ــه عن ــد. ب ــرار دارن ــت ق اولوی
اصلــی بایــد اتوبــوس را بــه عنــوان وســیله ی نقلیــه 
انجــام ســفرهای دور، دوچرخــه بــرای مســافت 
هــای متوســط و پیــاده روی در ســفرهای کوتــاه در 
نظــر گرفتــه شــود. متناســب ســاختن تراکــم هــای 
ــبکه ی  ــت ش ــا ظرفی ــا ب ــری ه ــاختمانی و کارب س
موجــود نیــز راهــکار دیگریســت کــه قبــل از احــداث 

زیرگــذر و روگــذر بایســتی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. 
توســعه ی فیزیکــی شــبکه ی راه هــای شــریانی در 
صورتــی پذیرفتــه مــی شــود کــه عــالوه بــر توجیــه 
اقتصــادی، تأثیــرات زیســت محیطــی آن قابــل 
ــن  ــه ای ــه هزین ــن در حالیســت ک ــول باشــد. ای قب
پــروژه عمرانــی بالــغ بــر 110 میلیــارد تومــان بــرآورد 
ــدان  ــری می ــد شــکل گی ــل رون شــده اســت. تحلی
)بخوانیــد فلکــه( آزادی حاکــی از آن اســت کــه 
علــت وجــودی آن تقاطعــی در بــدو ورود خودروهــا 
ــدون  ــل ب ــر اتومبی ــع روان ت ــرای توزی ــهر ب ــه ش ب
توقــف بــوده اســت. بــه تدریــج بــا افزایــش کاربــری 
هــا و تراکــم ســاختمان هــای اطــراف آن، عــالوه بــر 
ــرای ارتباطــات  ــه بســتری ب ــی ب ــه جای نقــش جاب
ــل مــی شــود )نقــش اجتماعــی(.  اجتماعــی تبدی
در دوره ی ســوم بــا رشــد حجــم ترافیــک، دو 
ــا  ــت ب ــه رقاب ــی ب ــی و اجتماع ــه جای نقــش جــا ب
یکدیگــر پرداختنــد و الگــوی اولیــه ی میــدان آزادی 

بــه الگویــی غیرکارآمــد تبدیــل شــد. بــه طــوری کــه 
ــوان  ــه عن ــوان از آن ب ــی ت ــر م ــای اخی ــال ه در س
ــرای  ــرد. ب ــام ب ــی ن ــاله ی ترافیک ــره پرمس ــک گ ی
رفــع ایــن تعارضــات مدیریــت شــهری وقــت، گزینه 
ــا  ــوری ب ــه موت ــایل نقلی ــه وس ــری دادن ب ی برت
ــذر را برگزید.واقعیــت موجــود پــس از  ایجــاد زیرگ
ــر  ــا چهــار معب اجــرای زیرگذرهــا فلکــه ای اســت ب
ــوار  ــار،  بل ــتقالل، بهمنی ــران، اس ــاده ته ــریانی ج ش
جمهــوری و یــک راه محلــی شــریعتی که از شــانزده 
ــیر  ــت مس ــه بیس ــطح ب ــی در س ــناریوی حرکت س
حرکتــی افزایــش یافتــه اســت. فقــط ســه حرکــت 
ــار و بالعکــس  ــی اســتقالل- بهمنی ــوری آن یعن عب
ــل شــده  ــذر منتق ــه زیرگ ــوری- اســتقالل ب و جمه
ــای  ــری ه ــه کارب اســت و مســیرهای دسترســی ب
تجــاری خدماتــی و پزشــکی همچنــان و بیشــتر از 
روال قبــل بــر روی ســطح میــدان انجــام مــی شــود. 
حــال در ایــن شــرایط مشــکل اصلــی نحــوه ی عبــور 
و مــرور پیــاده و ایمنــی او در میــدان آزادی اســت. 
جداســازی پیــاده کــه در فلکــه بســیار مهــم اســت 

یــا در همســطح بــا چــراغ راهنمایــی و یــا بــه صورت 
ــم  ــذر فراه ــذر و زیرگ ــق روگ ــر همســطح از طری غی
ــدان آزادی  ــش روی می ــرایط پی ــود. در ش ــی ش م
بایــد از عبورهمســطح پیــاده هــا از عــرض خیابانهای 
ــا  ــرا ب ــرد زی ــری ک ــکان جلوگی ــد ام ــا ح ــراف ت اط
وجــود راه هــای شــریانی و احــداث زیرگــذر، حرکــت 
اتومبیــل روانتــر و ســریع تــر شــده و بــا اصطــکاک 
ــه مخاطــره  ــران ب بیــن ســواره و پیــاده، ایمنــی عاب
مــی افتــد. عبــور همســطح پیــاده بــه صــورت پیــاده 
ــا تعبیــه چــراغ راهنمایــی  گــذر از عــرض خیابــان ب
امــکان پذیــر اســت کــه در ایــن مــورد بایســتی برای 
انتظــار عابریــن فضایــی پیــش بینــی شــود. بــه هــر 
روی، چــراغ راهنمایــی بــا فلســفه ی وجــودی فلکــه 
ــر  ــه ب ــرح فلک ــاس ط ــرا اس ــت زی ــارض اس در تع
پایــه ی تــداوم حرکــت و عــدم توقــف پشــت چــراغ 
قرمــز اســت ) بــر خــالف چهــارراه(. در انتهــای ایــن 
ــرای  ــم طــرح پیشــنهادی ب ــر بخواهی یادداشــت اگ
ــا  وضعیــت آینــده میــدان آزادی ارائــه دهیــم؛ اوالً ب
ــی و  ــن داخل ــدان هــای که ــه اینکــه در می توجــه ب

ــد و  ــی مان ــی م ــزی آزاد باق ــای مرک ــی، فض خارج
ــه دلیــل محصوریــت پاییــن میــدان آزادی،  ثانیــًا ب
ارتفــاع و تنــوع فــرم هــای جــداره هــای آن، طراحــی 
ــای  ــش ه ــد. از چال ــی کن ــدا نم ــت پی ــان الوی الم
ــا آن  ــدان آزادی ب ــی می ــت قبل ــه وضعی اساســی ک
ــه  ــتی ب ــنهادی بایس ــاختار پیش ــود و س ــه ب مواج
ــای  ــل ه ــفته ی پ ــره ی آش ــردازد منظ ــع آن بپ رف
فلــزی اطــراف و عــدم امنیــت پیــاده بــرای ورود بــه 
فضــای میانــی اســت. ایــده ی اصلــی شــکل دهنده 
»حضــور میــدان شــهری در فلکــه » باشــد بــه ایــن 
ــه  ــدان آزادی ک ــی می ــره ی میان ــه جزی ــورت ک ص
جــزء الینفــک خاطــرات جمعــی کرمانــی هاســت به 
فضــای شــهری پیــاده مــدار تبدیــل شــود. بنابرایــن، 
ــه  ــراف ب ــر اط ــاده از معاب پیوســتگی ســامانه ی پی
جزیــره ی میانــی توســط شــبکه ای جــذاب از 
پــل هــا بــه منظــور هــم پیونــدی مســیرهای تــردد 
عابــران، مــد نظــر قــرار گیــرد. بایســتی ورود بــه پــل 
هــا بــرای عابــران معمولــی بــا پلــه برقــی و معلولین 
ــا آسانســور در نظــر گرفتــه شــود. و ســالخوردگان ب

خبر

چالش های پیش روی میدان آزادی کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت
شرکت پارس سامان ایرانیان با تسهیالت ارزی 5 میلیون و 300 هزار یورویی بانک 
صنعت و معدن به بهره برداری رسید. محصول شرکت پارس سامان ایرانیان که در 

استان خراسان رضوی احداث شده، تولید كننده انواع المپ و پاور LED می باشد و 
برای 54 نفر ایجاد اشتغال کرده است.
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اعالم ساعات کار بانک 
پاساردگاد در نوروز

بانــک پاســارگاد جهــت رفــاه 
حــال مشــتریان از روز  شــنبه 
مــورخ 1٩ اســفند لغایــت روز 
دوشــنبه مــورخ 28 اســفند بــه اســتثنای روز هــای 
 24 مــورخ  پنج شــنبه  اســفند،   22 مــورخ  سه شــنبه 
اســفند، جمعــه مــورخ 25 اســفند)تعطیل رســمی(، 
خدمــات  انــواع  ارایــه  آمــاده   1٧:30 ســاعت  تــا 
ــعبه های  ــاعت کار ش ــت. س ــتریان اس ــه مش ــی ب بانک
 22 مــورخ  سه شــنبه  روزهــای  در  بانک پاســارگاد 
اسفند)چهارشــنبه ســوری( تــا ســاعت 16 و 24 اســفند 

ــت. ــاعت 13 اس ــا س ت

اعالم 4 برند بلوک  سقفی 
غیراستاندارد

بازرســی های  جریــان  در 
کل  اداره  بازرســان  منظــم 
از واحدهــای  تهــران  اســتاندارد 
تولیــد مصالــح، بلــوک ســقفی 
)پالســتوفوم( از واحــد تولیــدی »رضــا بیــات« در واحــد 
تولیــدی شــهرک صنعتــی صفادشــت، بلــوک ســقفی 
ــوک  ــدس، بل ــهر ق ــی« در ش ــدی »امیرلطف ــد تولی واح
ســقفی بــا نــام تجــاری »یکتافــوم« و »یگانــه فــوم« در 
واحــد تولیــدی ســه راه آدرام، چهــار برنــد بلــوک ســقفی 
غیراســتانداردی بودنــد کــه بــه دلیــل تولیــد بــدون مجــوز 

شــدند. جمــع آوری  و  شناســایی  اســتاندارد 

رونمایی از اولین 
خودروی پرنده در ژنو

یــک شــرکت هلنــدی اولیــن 
ــود  ــده خ ــودروی پرن ــه خ نمون
ــو  ــودروی ژن ــگاه خ را در نمایش
رو نمایــی کــرد. ایــن خــودروی 440 هــزار پونــدی 
ــان  ــده جه )600 هــزار دالری(کــه اولیــن خــودروی پرن
محســوب مــی شــود، مــی توانــد بــا ســرعت 112 مایــل 
ــرواز  ــمان پ ــت و در آس ــا حرک ــاده ه ــاعت در ج در س
کنــد. ایــن خــودرو یــک خــودروی پرنــده ســه موتــوره 
ــتفاده  ــر را دارد و اس ــل دو نف ــت حم ــه قابلی ــت ک اس
ــما  ــکا رس ــا و آمری ــمان اروپ ــا و آس ــاده ه از آن در ج

ــد شــده اســت. تایی

عرضه ارز به مسافران 
محدود شد

ــد  ــرای خری ــا ب ــش تقاض  افزای
دالر  یعنــی  عمــده  ارزهــای 
آزاد  بــازار  در  یــورو  و  آمریــکا 
و همزمانــی آن بــا روزهــای پایانــی ســال و افزایــش 
بــرای  سیاســتگذاری  ســبب  خارجــی،  ســفرهای 
ــافرتی  ــور مس ــه ام ــا ب ــن ارزه ــه ای ــازی عرض محدودس
ــاع از عرضــه  ــرای امتن شــد. اقــدام برخــی صرافــی هــا ب
دالر و یــورو و همچنیــن فــروش دالر بــه نــرخ هــای 
نزدیــک بــه ارز مداخلــه ای در صرافــی هــای تضامنــی در 
10 روز گذشــته ســبب شــده بــود صــف هــای طوالنــی از 

متقاضیــان ارز در بــازار شــکل گیــرد.

ارزخودروبانک صنعت

ــال  ــاه ح ــت رف ــک دی، جه ــی بان ــات بانک ــه خدم باج
مشــتریان و ایجــاد دسترســی آســان بــه خدمــات 

بانکــی در نیشــابور افتتــاح شــد.
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و تبلیغــات بانــک 
دی، باجــه خدمــات بانکــی بانــک دی بــا حضــور احمــد 
دهنــوی، مدیــرکل پشــتیبانی، بهــرام فّرهــی، سرپرســت 
ــعبه  ــس ش ــی، ریی ــان هللا افخم ــعب، ام ــور ش اداره ام
مرکــزی مشــهد، ســعید شــیبانی و محمدرضــا ســتوده، 
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی ــدار و مدی فرمان

ــد. ــاح ش ــابور، افتت ــتان نیش شهرس
بــر اســاس ایــن گــزارش، باجــه خدمــات بانکــی بانــک 
ــه  ــی اراي ــات بانک ــی خدم ــه تمام ــت ارائ ــه قابلی دی ک
شــده در شــعب را دارد بــا هــدف تکريــم و رفــاه حــال 
اربــاب رجــوع و صرفــه جویــی در وقــت و هزينــه 
بــه  آســان  دسترســی  ایجــاد  طریــق  از  مشــتريان 
خدمــات بانکــی و ارتقــا ســطح کيفــی خدمــات بانکــی، 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان

بــر اســاس آخریــن تغییــرات در مقــررات مرتبط بــا واردات 
ــا اعــالم دفتــر مقــررات و  ــق ب محصــوالت کشــاورزی مطاب
ــا  ــاورزی صرف ــاد کش ــی وزارت جه ــتانداردهای بازرگان اس
ورود شــش میــوه شــامل نارگیــل ، آنانــاس ، انبــه ، مــوز 

ــه کشــور بالمانــع اســت . ، منگوتیــن و پاپایــا ب
ورود ایــن میــوه هــا نیــز بــا اخــذ مجــوز قرنطینــه از 
ــایر  ــور و س ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــه س ــر قرنطین دفت
مجوزهــای مرتبــط مجــاز بــوده و غیــر از مــوارد یــاد شــده 

ــت . ــوع اس ــان ممن ــا همچن ــوه ه ــایر می واردات س

هیــچ کاالیــی  ورود  ایــران صادرکننــده مجــوز  گمــرک 
بــه کشــور نیســت و هــم اکنــون مجوزهــا و اطالعــات 
ترخیــص تمامــی کاالهــا از جملــه میــوه در ســامانه جامــع 
گمرکــی و پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی ثبــت مــی شــود 
ــن  ــرداری از ای ــره ب ــکان به ــی ام ــه و مکان ــر لحظ و در ه
بانــک اطالعاتــی بــه صــورت شــفاف و روشــن وجــود دارد 
ــواع  ــی ان ــی کاالی ــن الملل ــدی بی ــه بن ــن طبق ــق قوانی . طب
ــه  ــخصی طبق ــه ای مش ــای تعرف ــف ه ــا در ردی ــوه ه می

ــد ــدی شــده ان بن

واردات ۶ قلم میوه به کشور آزاد شدافتتاح باجه خدمات بانکی بانک دی در نیشابور

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین در حاشیه سفر استاندار به سیرجان خبر داد

گهر زمین رتبه اول تولید کنسانتره سنگ آهن در کشور
مدیــر عامــل شــرکت ســنگ آهــن 
گهــر زمیــن گفــت: شــرکت گهــر زمیــن 
کاری  معــدن  عملیــات  بــا  رابطــه  در 
انجــام داده و در ســال  اقدامــات خوبــی 
ــرکت را  ــن ش ــن ای ــنگ آه ــد س ــاری تولی ج
ــن  ــه ای ــم ک ــانده ای ــن رس ــون ت ــه 18 میلی ب
مهــم در کشــور بــی ســابقه اســت. بــر اســاس 
ــدن و  ــت، مع ــرد وزارت صنع ــزارش عملک گ
تجــارت ایــن شــرکت بــا 75 درصــد پیشــرفت 
ــه  ــور را ب ــتانتره  در کش ــد کنس ــه اول تولی رتب
خــود اختصــاص داده اســت.ضمن اینکــه 
عملیــات غــرس 40 هکتــار فضــای ســبز نیــز 

ــت. ــده اس ــاز ش ــرکت آغ ــن ش ــط ای توس

ــن  ــرد و ضم ــفر ک ــیرجان س ــه س ــنبه ب ــان روز ش ــتاندار کرم اس
دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و بازدیــد از معدن ســنگ 
آهــن گهــر زمیــن، کلنــگ احــداث دو کارخانــه را در این شهرســتان 

بــه زمیــن زد.
علیرضــا رزم حســینی ابتــدا در گردهمایــی سراســری ائمــه جمعه 
اســتان خدمــت بــه مــردم را فراتــر از مقامــات دولتــی عنــوان و 
بیــان کــرد: توســعه اســتان یکــی از سیاســت هایی اســت کــه از 
ابتــدا تاکنــون بــه آن پایبنــد بــوده و در راســتای آن گام برداشــته 
ایــم و معتقــدم بــا پیــروی از والیــت، رهبــری و بــا والیتمــداری 

بایــد توســعه اســتان را رقــم بزنیــم.
وی ادامــه داد: توســعه اقتصــادی فلســفه ی مخصــوص بــه خــود 
را دارد  کــه تنهــا بــا شــعار نمــی توانیــم توســعه اقتصــادی داشــته 
باشــیم و در ایــن راســتا  بایــد از مــوازی کاری بیــن دســتگاه ها 

جلوگیــری شــود و ســاختار اداری مــا هماهنــگ عمــل کنــد.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چگونــه مــی توانیــم ایــن اقدامــات 
ــار کــرد: برخــی هــا  ــم؟ اظه ــدار کنی توســعه ای را در اســتان پای
ــا  ــرح ه ــن ط ــرای ای ــه اج ــد ک ــی کردن ــان م ــدای کار بی در ابت
غیرممکــن اســت امــا ممکــن شــد. ایــن اقدامــات صــورت گرفتــه 

بــرای ملــت بــوده اســت، دیگــر نبایــد دولــت، مجلــس و ملــت 
ــتغال  ــردم اش ــد، م ــردم را دریابی ــد م ــد. بای ــدا کنی ــم ج را از ه
می خواهنــد، بــا خــط کشــی هــا فقــط اعتمــاد مــردم را کاهــش 

داده و مــردم را دور می کنیــد.

توازن در استان با منایع غیردولتی
اســتاندار کرمــان در حاشــیه بازدیــد از معــدن ســنگ آهــن گهــر 
زمیــن و احــداث پــارک جنگلــی – تفریحــی ســردار شــهید زنــدی 
نیــا گفــت: بــا اقدامــات صــورت گرفتــه در اســتان و در شهرســتان 
هــای بردســیر و ســیرجان، هــم اکنــون یــک کارگاه بــزرگ 

ســازندگی در ایــن دو شهرســتان بوجــود آمــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کلنــگ زنــی پــروژه ریل گــذاری مســیر »کرمان- 
بردســیر- ســیرجان« توســط رییــس جمهــور و ایجــاد زمینــه الزم 
بــرای توســعه بیشــتر ایــن مناطــق اظهــار کــرد: در اســتان کرمــان 
ــوده و هســتیم، هرچنــد  ــه دنبــال تــوازن توســعه ای ب همــواره ب
کــه بعــد از انقــالب تاسیســات زیربنایــی خوبــی در نقــاط مختلف 
ــره  ــر چه ــت ب ــا محرومی ــاد شــده اســت ام ــان ایج اســتان کرم

برخــی مناطــق همچنــان وجــود دارد.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: بــا منابــع غیردولتــی در ایــن چنــد 
ســال اقدامــات اخیــر آغــاز شــده اســت کــه بایــد ایــن اقدامــات 
ــل  ــه حداق ــتان ب ــالف توســعه در اس ــا اخت ــد ت ــا اســتمرار یاب م

برســد.
علــی اکبــر پوریانــی مدیــر عامــل شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمین 

نیــز گفــت: شــرکت گهــر زمیــن در رابطــه بــا عملیــات معــدن کاری 
ــنگ  ــد س ــاری تولی ــال ج ــام داده و در س ــی انج ــات خوب اقدام
آهــن ایــن شــرکت را بــه 18 میلیــون تــن رســانده ایــم کــه ایــن 

مهــم در کشــور بــی ســابقه اســت.
وی عنــوان کــرد: براســاس گــزارش عملکــرد وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت ایــن شــرکت بــا ٧5 درصــد پیشــرفت نســبت 
بــه ســال گذشــته توانســت رتبــه اول در تولیــد کنســانتره ســنگ 

ــه خــود اختصــاص دهــد. آهــن کشــور را ب
مدیــر عامــل شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن از آغــاز غــرس 40 
هکتــار فضــای ســبز توســط ایــن شــرکت خبــر داد و بیــان کــرد: 
شــرکت گهــر زمیــن بعنــوان معیــن اقتصــادی شهرســتان منوجان 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت ک ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــون مش ــم اکن ه
اقدامــات معدنــی ایــن منطقــه را از مــاه آینــده آغــاز خواهــد کــرد 
کــه زمینــه ایجــاد اشــتغال بــرای 300 نفــر را فراهــم خواهــد کــرد 
ضمــن آنکــه تاکنــون حــدود 300 اشــتغال خــرد در ایــن منطقــه 

محــروم توســط ایــن معیــن اقتصــادی فراهــم شــده اســت.
وی از حمــل 5٧5 تــن کنســتانتره ســنگ آهــن در مــاه گذشــته 
در ســطح کشــور توســط ایــن شــرکت خبــر داد و بیــان کــرد: 200 

هکتــار در مجموعــه شــرکت گهــر زمیــن فضــای ســبز داریــم.
ــا  ــم ب ــر ه ــل شــرکت گل گه ــی زاده مدیرعام ــدس ناصــر تق مهن
بیــان اینکــه شــرکت گل گهــر در راســتای فعالیــت هــای زیســت 
محیطــی کارهــای زیــادی انجــام داده اســت، اظهــار داشــت: یکــی 
از مصادیــق آن بحــث ایجــاد فضــای ســبز در منطقــه بــه میــزان 

5 هکتــار اســت.
وی افــزود: بحــث دیگــر مهــار گازهــای مخــرب اســت کــه مناقصه 
آن در فروردیــن مــاه ٩٧ انجــام خواهــد شــد و بر مبنــای آن از گاز 

so2 فســفات آلومینیــوم تولیــد مــی کنیم.
ــون دالر  ــا ٧0 میلی ــار 60 ت ــا اعتب ــه ب ــک کارخان ــه داد: ی وی ادام
بــه همیــن منظــور احــداث خواهــد شــد و امیدواریــم بتوانیــم بــه 
ــه میــزان  ــرای تولیــد فســفات آلومینیــوم ب کشــاورزی منطقــه ب
10 هــزار تــن در ســال کمــک بکنیــم. همچنیــن در زمینــه زیســت 
ــتان  ــات اس ــت مقام ــر در خدم ــه گل گه ــز مجموع ــی نی محیط

اســت و هــرکاری بتوانیــم انجــام مــی دهیــم.
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس شــورای اســالمی نیــز در ســخنان خــود بیــان کــرد: کاری 
کــه اکنــون در گل گهــر دارد انجــام مــی شــود بایســتی 20 ســال 
قبــل و همزمــان بــا احــداث مجموعــه گل گهــر انجــام مــی شــد. 
ــتای  ــر در راس ــل گل گه ــی مث ــرکت های ــد ش ــار دارن ــردم انتظ م
ــا  ــر ســاختی را ب ــای زی ــود کاره ــی خ ــای اجتماع مســوولیت ه

ــد. ــط زیســت انجــام دهن اولویــت محی

ــدام  ــر اق ــبز گل گه ــد س ــال در کمربن ــت نه ــه داد: کاش وی ادام
خوبــی اســت کــه در هفتــه منابــع طبیعــی توســط مســووالن گل 
گهــر انجــام شــد و امیــد اســت ادامــه دار و مــورد حمایــت همــه 

مدیــران اســتان باشــد.

احداث کارخانه های آهک صنعتی 
4 هزار تنی و فرو سیلیس

ــیرجان،  ــتان س ــه شهرس ــان ب ــتاندار کرم ــروزه اس ــفر یک در س
کلنــگ عملیــات اجرایــی پــروژه احــداث کارخانــه فــرو ســیلیس 
ــی  ــزار تن ــی 4 ه ــه آهــک صنعت ــان و کارخان ــر کریم ــان گوه پوی
ــن زده شــد. ــه زمی شــرکت توســعه شــایان آهــک ســمنگان ب

ــرکت  ــی ش ــزار تن ــی 4 ه ــک صنعت ــه آه ــداث کارخان ــروژه اح پ
توســعه شــایان آهــک ســمنگان در دو فــاز اجــرا مــی شــود کــه 
ــه  ــن آنک ــن اســت ضم ــزار ت ــاز اول آن 200 ه ــد ف ــت تولی ظرفی
اشــتغال 50 نفــر در فــاز اول و 50 نفــر در فــاز دوم را بــه صــورت 

مســتقیم فراهــم خواهــد کــرد.
ــای  ــرح ه ــروژه از ط ــن پ ــه ای ــد ک ــر چن ــت ه ــر اس ــل ذک قاب
اروپایــی و چینــی اســتفاده مــی کنــد امــا کامــال بومــی ســازی 
شــده انــد و ســهامداران ایــن شــرکت همــه از کارکنــان گل گهــر 

هســتند.
ــروژه  ــی پ ــات اجرای ــگ عملی ــان کلن ــتاندار کرم ــن اس همچنی
ــه  ــان را ب ــر کریم ــان گوه ــیلیس پوی ــرو س ــه ف ــداث کارخان اح
ــورت  ــه ص ــر ب ــروژه 1٧0 نف ــن پ ــتغال ای ــزان اش ــن زد. می زمی
ــاز 12  ــر ف ــد ه ــت تولی ــه ظرفی ــاز ک ــه در دو ف مســقیم اســت ک
هــزار و 500 تــن اســت اجــرا خواهــد شــد. ایــن کارخانــه در فــاز 
اول تولیــد فــرو ســیلیس را انجــام مــی دهــد کــه نیــاز منطقــه 
را کامــال تامیــن خواهــد کــرد ضمــن آنکــه 30 درصــد تولیــد آن 

ــد شــد. صــادر خواه

میالد بحرینی
خبرنگار / پیام ما
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در این صفحه مهم ترین اخباری را که روزنامه های محلی به پیام دیروز
آن پرداخته اند را می بینید.

روزنامه »اصفهان زیبا«
نوشت: مدضعیف و قیمت های باال در بازار 

پوشاک مردم را از خرید منصرف کرده است.

روزنامه »باختر« 
نوشــت مجازات متلک پرانی شالق است 
و طی گزارشــی اما و اگرهای این جرم را 

بررسی کرد.

روزنامه »تماشا« 
نوشت: تا پایان فروردین ماه افزایش قیمت 

کاال و خدمات ممنوع است.

روزنامه »بامداد«
نوشت: با توزیع کاالهای اساسی به نرخ 

مصوب مردم نگران بازار کاال در شب عید 
نباشند.

روزنامه » افسانه «
نوشت: تجمع در مقبره های تاریخی غیرقانونی 

است.

روزنامه »خراسان شمالی« 
از افازیش ٧ونیم درصدی قیمت گوشت قرمز 

طی یک هفته اخیر خبر داد و تیتر زد:آژیر 
افزایش قیمت گوشت قرمز.

روزنامه »صبح ساحل« 
خبر داد: بخش کشاورزی هرمزگان نیازمند 
تشکل های قوی و تعاونی های روستایی 

فعال است.

روزنامه »سرخاب«
 نوشت: زور هر شهری بیشتر باشد بودجه 

بیشتری برای خود تصویب می کند.

روزنامه » دریا «
از شناسایی مجرمان مالیاتی در هرمزگان 

خبر داد.

روزنامه »خراسان جنوبی«
نوشت: سالن عالمه فرزان سوختو این روزنامه 
همچنین از ناامن بودن 50درصد ادارات بیرجند 

خبر داد.

روزنامه »سپهر « 
خبرداد: رییس کمیسیون نظارت حقوقی و 
اداری شورای شهر همدان خواستار آن شده 

تانیروی انتظامی ساختمان اماکن را به 
شهرداری بازگرداند.

روزنامه »کاغذ وطن« 
تردید در بیمه اتوبوس های بین شهری 

جیرفت و عنبرآباد را بررسی کرد.

اصفهان

همدان

فارس

بوشهر

فارس

خراسان

هرمزگان

شمالغرب

هرمزگان

خراسان جنوبی

همدان

جنوب کرمان



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1129 | دوشنبه 21 اسفند 1396 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

نگاه در این صفحه عکس هایی که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشرشده اند، می بینید.

عکس نشنال جئوگرافیک بازار ماهی فروشان را در ساحل استان »کوانگ نام« ویتنام نشان می دهد.20 اسفند 1363 - آغاز عملیات بدر

منطقه »کول چپ« در لرستان  /  ایرنا آلودگی هوای خرم آباد /   فارس

جشنواره »جهله نگاری« در بندرعباس /  ایرنا مانور امداد و نجات هالل احمر تهران /  مهر

سومین دوره مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر / تسنیم
با افزایش بارندگی در روزهای اخیر و رهاسازی آب برخی از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 

میزان آب این دریاچه افزایش یافت.   /  ایرنا
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بین الملل 

ــر  ــه اگ ــت ک ــرت نوش ــاینس آل س
میخواهیــم کــره زمیــن را حفــظ کنیــم بایــد آن 

ــم. ــت بگذاری را راح

خبرگــزاری فرانــس24 گــزارش کاملــی 
از رای پارلمــان چیــن بــرای حــذف محدودیــت 

ریاســت جمهــوری نوشــته اســت.

خبرگــزاری ســی ان ان از اســتقبال 
ــی  ــای المپیک ــت ه ــپ از موفقی ــوب ترام خ

کشــورش نوشــته اســت.

یورونیـوز بـه عنـوان مهمتریـن خبـر خود 
خبـر از رای مثبـت چیـن به باقـی ماندن رییس 

جمهـور برای همیشـه داده اسـت.

ــون  ــو قان ــه از لغ ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
محــدود بــودن ریاســت جمهــوری چیــن نوشــته 

اســت.

ــه در  ــات از حضــور نیروهــای ترکی الحی
ــرب ســوریه نوشــته اســت. ــرز شــمال غ م

انتشــار  از  اســپوتنیک  خبرگــزاری 
ــه  ــی حمل ــه در آن چگونگ ــر داد ک ــی خب کتاب
ــال 2018  ــیه در س ــه روس ــکا ب ــایبری آمری س

ــت. ــده اس ــرح داده ش ش

گاردیـن اخطـار چیـن بـه ترامـپ را مبنی 
بـر اینکـه اگـر جنگـی صـورت بگیـرد شـدید و 
وحشـتناک خواهـد بـود منتشـرک رده اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــرای  ــه ب ــت ک ــن خواس ــکا از چی ــت آمری نوش
کمبودهــای تجــاری ســرمایه گــذاری 100 میلیــارد 

ــد. ــام ده دالری انج

خبرگــزاری شــینهوا از سیاســت هــای 
جدیــد حاکــم بــر چیــن بعــد از تغییــر قوانیــن 
ریاســت جمهــوری ایــن کشــور نوشــته اســت.

روزنامه نیویورک تایمز 
ــره  ــا ک ــپ ب ــات ترام ــا و تفاهم ــت ه از موافق

ــت. ــته اس ــمالی نوش ش

خبرگـزاری رویترز به نقـل از رییس جمهور 
چیـن نوشـت کـه اگـر جنگی بـا آمریـکا صورت 

بگیـرد فقـط به اقتصـاد جهانی لطمـه میزند

آمریکا

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان

روسیه

انگلیس

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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رسانی

                   رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 960625 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تالــش آقــای بهنــام رضایــی طولــی 
فرزنــد روشــن دارای شــماره شناســنامه 966 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده اســت کــه مرحــوم روشــن رضایــی طولــی در تاریــخ 95/5/04 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه 

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 
1- خانــم هــوا عزیــز طولــی دارای ســند ســجلی شــماره 3 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: همســر 2- 
آقــای جعفــر رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 1444 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: پســر3- آقــای 
ــی دارای ســند ســجلی شــماره 1445 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: پســر4- آقــای  ارســان رضای
بهنــام رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 1849 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: پســر5- آقــای فــرزاد 
رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 1955 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: پســر6- آقــای شــیرزاد 
رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 38 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: پســر7- آقــای ارشــد رضایــی 
دارای ســند ســجلی شــماره 2620085306 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: پســر8- خانــم گل صنــم 
ــی  ــم تاج ــبت: دختر9-خان ــش- نس ــوزه 2 تال ــادره از ح ــماره 1083 ص ــجلی ش ــند س ــی دارای س رضای
ــم فاطمــه  ــش- نســبت: دختر10-خان ــی دارای ســند ســجلی شــماره 1847 صــادره از حــوزه 2 تال رضای
ــور  ــم بل ــر11- خان ــش- نســبت: دخت ــی دارای ســند ســجلی شــماره 1848 صــادره از حــوزه 2 تال رضای
رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 1956 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختــر12- خانــم نســرین 

رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 46 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختــر
اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی 
نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم 
دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه 

اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش- محمد تقی عباسی                                                         673

       اجراییه
مشــخصات محکــوم لــه:1- جلیــل 
بــه  یحیــی  فرزنــد  ابراهیمــی 
ــا  ــتای رهنم ــش- روس ــان- تال ــانی: گی نش
محلــه روبــروی زمیــن ورزشــی – شــهرداری 
م.ش- 2- داود فــرج پــور فرزنــد حســین به 
ــا  ــتای رهنم ــش- روس ــان –تال ــانی: گی نش
ــن ورزشــی- شــهرداری  ــروی زمی ــه روب محل
 -1 علیــه:  محکــوم  -مشــخصات  م.ش 
ســجاد مــددی بــه نشــانی: نیشــابور – خ 
بســت  بــن   -8 انتهــای کمــال  کمــال- 
ــب  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــت- محک ــمت راس س
بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  درخواســت 
ــه  ــه مربوطــه و شــماره اجرایی شــماره دادنام
 96/8/16 مورخــه   9610425258400214
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه مبلــغ 
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــون ری ــود میلی ن
مبلــغ 124/000 تومــان بابــت هزینــه دادرســی 
تاخیــر و تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
96/3/8 تــا زمــان اجــرای حکــم رای صــادره 

ــد. ــی باش ــی م غیاب
قاضی شورای شعبه 4 تالش
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                  رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 960622 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تالــش آقــای عظیــم رضائی 
ــد ایــوب دارای شــماره شناســنامه 5 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و  فرزن
چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم ایــوب رضایــی در تاریــخ 84/5/21 در شهرســتان تالــش 
ــم  ــه: 1- خان ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه و ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب اقامت
فیــروزه عزیــز طولــی دارای ســند ســجلی شــماره 25 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: همســر 
ــبت:  ــش- نس ــوزه 2 تال ــادره از ح ــماره 5 ص ــجلی ش ــند س ــی دارای س ــم رضای ــای عظی 2- آق
پســر3- آقــای بهمــن رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 68 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: 
پســر4- آقــای محمدحســین رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 2620143292 صــادره از حــوزه 
ــی دارای ســند ســجلی شــماره 23 صــادره از  ــت رضای ــم کفای ــش- نســبت: پســر5- خان 2 تال
حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختــر6- خانــم گلــزاده رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 51 صــادره 
ــم همایــون رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 25  از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختــر7- خان
صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختــر8- خانــم آرام رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 4 
صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختر9-خانــم مریــم رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 51 
صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختر10-خانــم مکــرم رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 191 
صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختــر11- خانــم معظــم رضایــی دارای ســند ســجلی شــماره 

313 صــادره از حــوزه 2 تالــش- نســبت: دختــر
   اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه 
آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی 
– دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه 

بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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            ابالغ
ــه 961109  ــده کاس ــوص پرون در خص
خواهــان آزیتــا تحویلــداری بــا وکالــت 
محمــد رضــا بردبــار طاهــر گورابــی بطرفیــت 
ــه خواســته اســترداد مــال  بابــک ایــزدی جــو ب
امانــی )یــک دســتگاه خــودرو پــژو 206بــه 
ــه در  ــران 732/د16( ک ــی 46 ای ــماره انتظام ش
شــعبه 9 در حــال رســیدگی مــی باشــد، خوانــده 
ــا اســتناد  ــذا ب ــول المــکان اســت ل مذکــور مجه
ــوب  ــی مص ــی مدن ــن دادرس ــاده 72 آیی ــه م ب
آگهــی  نوبــت  یــک  انتشــار  تقاضــای   1379
بــه هزینــه خواهــان در جرایــد کثیراالنتشــار 
مــورد تقاضــا مــی باشــد تــا خوانــده فــوق 
 97/2/1 تاریــخ  در  رســیدگی  جهــت  الذکــر 
واقــع   9 در شــعبه  راس ســاعت8:30 صبــح 
در )گیــان رشــت – بلــوار حافــظ- چهــارراه 
پورســینا- کوچــه تاخــور- مجتمــع قضایــی 
ــواده و تصادفــات( حاضــر شــود در صــورت  خان
تصمیــم  اتخــاذ  بــه  مبــادرت  حضــور  عــدم 
ــور  ــده مذک ــا خوان ــد. ضمن ــد ش ــی خواه قانون
مــی توانــد بــا مراجعــه بــه شــعبه نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد.
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        دادنامه
بــه  اقتصــاد  مهــر  بانــک  خواهــان: 
 - زاده  حاجــی  فریــدون  مدیریــت 
بــا وکالــت قاســم نــوروزی چنــاری بــه آدرس: 
رودبــار – جنــب دادگســتری- دفتــر وکالــت قاســم 
نــوروزی- خوانــده: اســماعیل حســن زاده نهزمــی- 
مبلــغ  مطالبــه   : خواســته  المــکان-  مجهــول 
7/005/000 لاير بابــت یــک فقــره چــک بــه انضمــام 
ــی.  ــه شــرح دادخواســت تقدیم ــه خســارات ب کلی
بــه تاریــخ 69/11/82 دادخواســت خواهــان پــس از 
ــه کالســه فــوق در شــعبه چهــارم  وصــول و ثبــت ب
شــورای حــل اختــالف و جــری تشــریفات قانونــی 
بتصــدی امضــا کننــده ذیــل تحــت نظــر قــرار دارد و 
نظــر بــه اینکــه تــالش اعضــا، شــورا جهــت اصــالح 
ذات البیــن متداعییــن میســر واقــع نشــده اســت 
قاضــی شــورا بــا توجــه بــه  محتویــات پرونــده در 
ــه  ــذ نظری ــا مشــورت و اخ ــاده و ب ــوق الع ــت ف وق
ــالم و  ــی را اع ــم دادرس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش
ــل  ــرح ذی ــه ش ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب

ــد ــی نمای ــه انشــاء رای م ــادرت ب مب
رای قاضی شورا

ــاد  ــر اقتص ــک مه ــان بان ــوی خواه ــوص دع درخص
بــه مدیریــت فریــدون حاجــی زاده بــا وکالــت 

قاســم نــوروزی چنــاری بطرفیــت اســماعیل حســن 
زاده نهزمــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 7/005/000 
مــورخ  بــه شــماره 422286  بابــت چــک  لاير 
ــه  ــام هزین ــت بانضم ــک مل ــده بان 48/9/22  عه
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــه ، و ح ــر تادی ــی و تاخی دادرس
ــا  ــه اینکــه خواهــان ب ــه شــرح دادخواســت.نظر ب ب
ــدم  ــی ع ــک و گواه ــدق چ ــی مص ــم فتوکپ تقدی
ــن  ــه بدی ــال علی ــک مح ــه آن از بان ــت وج پرداخ
شــرح کــه در سررســید چــک بــه خوانــده مراجعــه 
ــود  ــن خ ــت دی ــه از پرداخ ــار الی ــی مش ــوده ول نم
ــدور  ــیدگی و ص ــای رس ــد تقاض ــی نمای ــاع م امتن
ــن  ــه شــرح مت ــده را ب ــه محکومیــت خوان حکــم ب
ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت. شــورا ب دادخواســت را نم
ــده  ــات پرون ــی و محتوی ــت تقدیم ــاد دادخواس مف
و مســتندات ابــرازی خواهــان و وجــود اســناد 
ــاء  ــه امض ــی ب ــه ممض ــک ک ــه چ ــاری از جمل تج
ــن  ــاء دی ــر بق ــت ب ــده آن دالل ــد دارن ــده در ی خوان
و ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــز اســناد  ــه وجــه آن را دارد و نی ــان در مطالب خواه
ــی  ــد م ــزی و تجری ــف تنجی ــد وص ــاری واج تج
ــاده  ــالغ م ــا وصــف اب ــده ب باشــد و از جهتــی خوان
ــه  ــه معین ــی در جلس ــار آگه ــه و انتش ــاد و س هفت
ــوده  ــم ننم حاضــر نشــده اســت و الیحــه ای تقدی

اســت و نیــز دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و یــا برائــت 
ذمــه خویــش ارائــه نــداده اســت لــذا قاضــی شــورا 
ــان از  ــدن مســتندات خواه ــه لحــاظ مصــون مان ب
ــان را  ــوی خواه ــرادی، دع ــه و ای ــه خدش ــر گون ه
محمــول بــه صحــت تلقــی و بــا اســتصحاب بقــاء 
دیــن مســتندا بــه  مــواد 891 – 515 – 915-  
ــواد 313-013  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی مــاده 2 و مــاده 
ــون  ــواد 9-62-72 قان ــون صــدور چــک و م 21 قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــالف حک ــل اخت ــوراهای ح ش
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 7/005/000 لاير از بابــت 
اصــل خواســته و هزینــه دادرســی 003/000لاير و 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و خســارت تاخیــر 
ــرای  ــت اج ــک لغای ــید چ ــان سررس ــه از زم تادی
کامــل حکــم کــه بــر اســاس نــرخ شــاخص اعالمــی 
از ســوی بانــک مرکــزی صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــالغ رای قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از انقضــای مــدت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــم  ــد نظــر خواهــی در محاک ــل تجدی ــر قاب روز دیگ
عمومــی و حقوقــی شهرســتان رشــت مــی باشــد.
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           ابالغیه
ــت  ــیدگی و دادخواس ــت رس ــالغ وق ــی اب آگه
آقــا  1-تامــارا  آقای/خانــم  بــه  و ضمائــم 
پودیــت  مجیــدی-3-  آقــا  ســمیرا   -2 مجیــدی- 
ــای/  ــان آق ــژاد- خواه ــدرت ن ــرز ق ــان-4- فریب فلدم
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــزاده دادخواس ــه علی ــت ال ــم صف خان
خوانــده آقــای/ خانــم 1-تامــارا آقــا مجیــدی-2- ســمیرا 
آقــا مجیــدی-3- پودیــت فلدمــان -4- فریبــرز قــدرت 
نــژاد بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
978004292899069 شــعبه دوم دادگاه عمومــی بخــش 
چهاردانگــه ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 79/2/01 
ــق  ــتور دادگاه طب ــه حســب دس ــن ک ــاعت 03:9 تعیی س
موضــوع مــاده 37 قانــون آییــن دادرســی مدنی بــه علت 
ــان  ــده و درخواســت خواه ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت فــوق جهــت رســیدگی در 

ــف 6032 ــردد. م ال ــر گ دادگاه حاض
منشــی دادگاه بخــش شــعبه دوم دادگاه عمومــی بخــش 
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                         اجراییه
مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم:1- محمدرضــا اجاللــی وجیــن فرزنــد 
قلــی بــه نشــانی: گیالن-رشــت-بلوار شــهید بهشــتی-فلکه گاز-جنــب 
بانــک ســپه- فروشــگاه لــوازم خانگــی رضایــی- مشــخصات محکــوم علیــه/ محکــوم 
علیهــم: صالــح عــرش وریــن- فرزنــد: محمــود بــه نشــانی: ســاوجالغ شــرکت اســتاد 
ایــران ســیلی آبــاد خیابــان باغســتان پــالک 14- محکــوم بــه: بــه موجــب درخواســت 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 3641074231900169 و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
1611074231799069  محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 09/000/000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و  بانضمــام هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 6/087/000 لاير و تاخیــر 
تادیــه از زمــان صــدور چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم در حــق محکــوم لــه. چنانچــه 
ــررات از وی  ــق مق ــد طب ــرا ننمای ــم را اج ــول حک ــی مدل ــه قانون ــه در فرج ــوم علی محک

هزینــه اجرایــی اخــذ مــی گــردد.
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آگهــی مربــوط بــه تجدیــد نظــر 
و  دادخواســت  ابــاغ   آگهــی    -
ــه  ــی ب ــر خواه ــد نظ ــم تجدی ضمائ

آقــای امیــر ذالــک زاده
تجدیــد نظــر خــواه آقــای عبدالرضــا شــریفی دادخواســت 
نظــر  تجدیــد  طرفیــت  بــه  خواهــی  نظــر  تجدیــد 
خوانــده آقــای امیــر ذالــک زاده نســبت بــه دادنامــه 
کالســه  پرونــده  در   9609976141101396 شــماره 
اول  891333(شــعبه  )بایگانــی   8909986141101333
حقوقــی دادگســتری خرمشــهر تقدیــم کــه طبــق موضــوع 
مــاده 73 و 346 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن تجدیــد نظــر خوانــده مراتــب تبــادل 
ــد کثیراالنتشــار آگهــی  ــت در یکــی از جرای لوایــح یــک نوب
مــی گــردد تــا تجدیــد نظــر خوانــده ظــرف ده روز پــس از 
ــن  ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش تاری
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــود ،نس ــل خ ــانی کام ــالم نش اع
ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی را دریافــت و چنانچــه 
ــر  ــد .در غی ــه نمای ــن دادگاه ارائ ــه ای ــًا ب ــخی دارد کتب پاس
اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر قانونــی نســبت بــه 
ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیــد نظــر اقــدام خواهــد شــد.

ــی  ــعبه اول دادگاه عموم ــی ش ــر دادگاه حقوق ــر دفت مدی
ــهر ــتان خرمش ــتری شهرس ــی( دادگس )حقوق
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         آگهی حصر وراثت    
ــه   ــدر یدال ــام پ ــور ن ــی شــهرت رجــب پ ــد عل ــای محم آق
بشناســنامه 5250 صــادره از اهــواز خواســته صــدور گواهــی 
ــر  ــوم روبخی ــادرم مرح ــه م ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی حصروراث
شــهرت از خــاک بخــاک بشناســنامه 30895 صــادره اهــواز در تاریــخ 
95/09/02 در شهرســتان اهــواز  اقامتــگاه دائــم خویــش فــوت ورثــه 
اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی محمــد علــی رجــب پــور فرزنــد یدالــه 
ــد یدالــه  ش ش 5250 صــادره از اهــواز 2- عبــاس رجــب پــور فرزن
ش ش 546 صــادره از اهــواز 3- علــی رجــب پــور فرزنــد یدالــه ش 
ــه  ــد یدال ــور فرزن ش 123 صــادره از اهــواز4- محمــد رضــا رجــب پ
ــه  ــد یدال ــور فرزن ــب پ ــور رج ــواز5- منص ــادره از اه ش ش 155 ص
ــه ش  ــد یدال ــور فرزن ــواز6- ناصــر رجــب پ ش ش 96 صــادره از اه
ــه  ــد یدال ــور فرزن ش 1180 صــادره از اهــواز7- غالمحســین رجــب پ
ش ش 42872 صــادره از اهــواز8- نصــرت رجــب پــور فرزنــد یدالــه 
ش ش 547 صــادره از اهــواز9- فاطمــه ســلطان رجــب پــور فرزنــد 
یدالــه ش ش 6566 صــادره از اهواز)همگــی فرزنــدان متوفــی( و ال 
غیــر ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا 
ــخ نشــر آگهــی ظــرف  ــزد او باشــد از تاری وصیــت نامــه از متوفــی ن
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
ــراز شــود از درجــه  ــخ اب ــن تاری بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ای

اعتبــار ســاقط اســت.
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           دادنامه
بــه  اقتصــاد  مهــر  بانــک  خواهــان: 
بــا   - زاده  حاجــی  فریــدون  مدیریــت 
وکالــت قاســم نــوروزی چنــاری بــه آدرس: رودبــار – 
ــوروزی  ــت قاســم ن ــر وکال ــب دادگســتری- دفت جن
المــکان-  مجهــول  رمضانپــور-  احمــد  خوانــده: 
بابــت  لاير   6/200/000 مبلــغ  مطالبــه   : خواســته 
ــه  ــه خســارات ب ــام کلی ــه انضم ــره چــک ب ــک فق ی
ــه تاریــخ 96/11/28  شــرح دادخواســت تقدیمــی. ب
ثبــت  و  وصــول  از  پــس  خواهــان  دادخواســت 
ــل  ــورای ح ــارم ش ــعبه چه ــوق در ش ــه ف ــه کالس ب
اختــالف و جــری تشــریفات قانونــی بتصــدی امضــا 
کننــده ذیــل تحــت نظــر قــرار دارد و نظــر بــه اینکــه 
تــالش اعضــا، شــورا جهــت اصــالح ذات البیــن 
متداعییــن میســر واقــع نشــده اســت قاضــی شــورا 
ــوق  ــت ف ــده در وق ــات پرون ــه  محتوی ــه ب ــا توج ب
العــاده و بــا مشــورت و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
ــتعانت از  ــا اس ــالم و ب ــی را اع ــم دادرس ــورا خت ش
خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه انشــاء 

ــد ــی نمای رای م
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد بــه 
ــم  ــت قاس ــا وکال ــی زاده ب ــدون حاج ــت فری مدیری

ــد  ــد محم ــور فرزن ــد رمضانپ ــت احم ــوروزی بطرفی ن
تقــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 6/200/000 لاير 
بابــت چــک بــه شــماره 837083 مــورخ 84/9/24 
ــق  ــی و ح ــه دادرس ــه ، هزین ــر تادی ــام تاخی بانضم
اینکــه  بــه  دادخواســت.نظر  شــرح  بــه  الوکالــه 
خواهــان بــا تقدیــم فتوکپــی مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت وجــه آن از بانــک محــال علیــه بدیــن 
ــه  ــده مراجع ــه خوان ــه در سررســید چــک ب شــرح ک
ــود  ــن خ ــت دی ــه از پرداخ ــار الی ــی مش ــوده ول نم
امتنــاع مــی نمایــد تقاضــای رســیدگی و صــدور 
ــن  ــرح مت ــه ش ــده را ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
ــه  ــه ب ــا توج ــورا ب ــت. ش ــوده اس ــت را نم دادخواس
ــده و  ــات پرون ــاد دادخواســت تقدیمــی و محتوی مف
مســتندات ابــرازی خواهــان و وجــود اســناد تجــاری 
ــده در  ــه امضــاء خوان ــه ممضــی ب ــه چــک ک از جمل
ــور در  ــن و ظه ــاء دی ــر بق ــت ب ــده آن دالل ــد دارن ی
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 
مطالبــه وجــه آن را دارد و نیــز اســناد تجــاری واجــد 
ــی  ــد و از جهت ــی باش ــد م ــزی و تجری ــف تنجی وص
ــار  ــه و انتش ــاد و س ــالغ هفت ــف اب ــا وص ــده ب خوان
ــت و  ــده اس ــر نش ــیدگی حاض ــه رس ــی در جلس آگه
ــر  ــی ب ــز دلیل ــوده اســت و نی ــم ننم الیحــه ای تقدی
ــه  ــش ارائ ــه خوی ــت ذم ــا برائ ــن و ی ــت دی پرداخ

ــه لحــاظ مصــون  ــذا قاضــی شــورا ب ــداده اســت ل ن
ــه  ــه خدش ــر گون ــان از ه ــتندات خواه ــدن مس مان
ــه صحــت  ــول ب ــان را محم ــوی خواه ــرادی، دع و ای
ــه   ــتندا ب ــن مس ــاء دی ــتصحاب بق ــا اس ــی و ب تلق
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد 198 – 515 – 519-  قان م
ــارت و تبصــره  ــون تج ــواد 310-313 قان ــی و م مدن
ــک  ــدور چ ــون ص ــاده 12 قان ــاده 2 و م ــی م الحاق
ــالف  ــون شــوراهای حــل اخت ــواد 9-26-27 قان و م
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
6/200/000 لاير از بابــت اصــل خواســته و هزینــه 
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی 280/000لاير و ح دادرس
ــه از زمــان سررســید  ــر تادی ــه و خســارت تاخی تعرف
ــر اســاس  ــه ب ــت اجــرای کامــل حکــم ک چــک لغای
نــرخ شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
بــوده و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ رای 
ــن شــعبه و پــس از انقضــای  ــل واخواهــی در ای قاب
مــدت واخواهــی ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی و حقوقــی 

ــد. ــی باش ــت م ــتان رش شهرس

قاضی شعبه چهارم
 شورای حل اختاف رشت                                       679 

اداره کل راه  آهـن کرمـان در نظـر دارد بنابـر آئیـن نامـه اجرایـی بند ج ماده 12 قانـون برگزاری مناقصات نسـبت 
بـه ارزیابـی کیفـی مناقصـه گـران واجد شـرایط جهت دعـوت بـه مناقصه به شـرح زیر اقـدام نماید.

الزم بذکـر اسـت کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی از دریافـت و تحویـل اسـناد ارزیابـی تـا تهیـه 
لیسـت پیشـنهاد دهنـدگان  دارای صالحیـت از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد(به 

www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد. آدرس 

1-شــرح مختصــر موضوع مناقصه:بازگشــایی ایســتگاه راه آهن ســنگ-مورد-کاوه 2-مبلــغ کل بــراورد:5/505/535/۸36 
ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای ابنیــه ،بــرق و مکانیــک ســال1396 - ۳-مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار : 
275/276/792 ریال-4-مــدت و محــل اجــرا : مــدت اجــرا 6 مــاه بــوده و محــل اجــرا ایســتگاههای راه آهــن ســنگ – 
مــورد – کاوه، اداره کل راه آهــن اســتان کرمــان میباشد.5-شــرکت کننــدگان در فراخــوان میبایســت دارای حداقــل رتبــه 5 
در رشــته ســاختمان و ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــوده و بــا توجــه بــه گواهــی صالحیــت در رشــته و پایــه 
مــورد نیــاز دارای ظرفیــت آزادالزم بــا توجــه بــه مبلــغ بــرآورد مناقصــه باشــند و ضمنــا ارائــه گواهینامــه صالحیــت ایمنــی 
پیمانــکاران الزامــی و در صــورت عــدم ارائــه توســط مناقصــه گــران از ادامــه رونــد مناقصــه حــذف میگردند.6-مهلــت و 
محــل دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی: متقاضیــان میتواننــد حداکثــر تــا ســاعت 1۴:00 روز  دوشــنبه مــورخ 1397/12/2۸ 

از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  دریافــت  نماینــد.
 7- مهلــت و محــل تحویــل اســناد تکمیــل شــده: متقاضیــان میتواننــد حداکثــر تــا ســاعت 13:00 روز  پنجشــنبه مــورخ 
ــناد را  ــه آدرس www.setadiran.ir  اس ــت )ســتاد( ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س 1397/1/23 از طری
بارگــزاری نماینــد. ضمنــا میبایســت اصــل اســناد بارگــزاری شــده بــه صــورت مهرشــده بــه نشــانی کرمــان- جــاده تهــران- 
اداره کل راه آهــن کرمــان – اداره منابــع انســانی و رفــاه تحویــل نمــوده و رســید دریافــت نماینــد.8- هزینــه چــاپ و نشــر 

آگهــی بعهــده برنــده مناقصــه میباشــد.
9-مــدت اعتبــار ضمانــت نامــه هــای شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه مــی باشــدو بــه درخواســت کارفرمــا بمــدت 
ســه مــاه دیگــر قابــل تمدیــد میباشــد.پس از ارزیابــی کیفــی، از مناقصــه گــران واجــد شــرایط کــه حداقــل امتیــاز الزم را 
کســب نمــوده باشــند جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بعمــل خواهــد آمد.10-پیشــنهاد دهنــدگان در صــورت عــدم 
ــام در ســایت WWW.SETADIRAN.IR و دریافــت گواهــی امضــا  ــت ن ــی ضــروری اســت مراحــل ثب ــت قبل عضوی

الکترونیکــی جهــت شــرکت در فراخــوان را محقــق ســازند. شــماره تمــاس ســامانه ســتاد: 021-27313131

آگهی دعوت به تجدید  ارزیابی کیفی فراخوان عمومی
مناقصه شماره ط1-57-96       نوبت دوم

اداره کل راه آهن کرمان
م الف650

ابالغیه
شــونده  ابــالغ  مشــخصات 

نــام  بهــزاد  حقیقی:نــام: 

ــد  ــدهللا ک ــام پدر:ی ــان ن خانوادگی:جهانی

ــم شــهر  ــی:2162310155 نشــانی: قای مل

بــن  ارغــوان  نظامــی کوچــه  خیابــان 

بســت 12 تاریــخ حضــور :1397/01/20 

حضــور:  محــل   ۸:00 حضــور  ســاعت 

رودبــار  شهرســتان  کرمــان-  اســتان 

ــت –  ــوار عدال ــام – بل ــوار ام ــوب- بل جن

ــروی اداره  ــتری – روب ــاختمان دادگس س

تلفــن:۴6367760 بــرق 

ــور  ــی پ ــاد زابل ــوی فره ــوص دع در خص

ــه طرفیــت شــما  در وقــت مقــرر فــوق  ب

ــر  ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای ــت رس جه

ایــن  دریافــت  از  شــوید.توجه:پس 

ــورت  ــه ص ــی ب ــالغ اوراق قضای ابالغیه،اب

الکترونیــک انجــام خواهــد شــد و ابــالغ 

ــدود  ــوارد مح ــذی در م ــورت کاغ ــه ص ب

میشــود.بنابراین  انجــام  اســتثناء  و 

ــام و  ــت ن ــه ثب ضــروری اســت نســبت ب

ــای  ــه ه ــه و ابالغی ــن ابالغی ــاهده ای مش

ــد. ــدام نمایی ــامانه اق ــق س ــی از طری آت

چناچــه  جهــت ورود بــه ســامانه کاربــری 

ــد  ــوده ای ــت ننم ــز (دریاف ــه و رم )شناس

جهــت ثبــت نــام بــه یکــی از دفاتــر 

در  و  قضایــی  الکترونیــک  خدمــات 

ــه نزدیکتریــن  صــورت عــدم دسترســی ب

واحــد قضایــی مراجعــه نماییــد.

م.الف 715

آگهی رای افراز 
چـون از طریق اداره ثبت و اسـناد و امالک 
افـراز  رای  منطقـه دو شهرسـتان کرمـان 
شـماره 1102/11309 - 96/12/17 نسـبت به پالک 1250 
فرعـی از 17۸3 اصلـی کـه بـه پـالک 1۸۸۴3 فرعـی 
از 17۸3 بخـش 3 کرمـان تبدیـل شـده اسـت صـادر 
گردیـده و متقاضیـان افـراز قـادر بـه نشـانی و آدرس 
مالک مشـاعی دیگر نمی باشـد بدینوسـیله رای مزبور 
در یـک نوبـت آگهـی تا چنانچه مالکیت مشـاعی دیگر 
یـا اشـخاص حقیقی یا حقوقـی برملک مزبـور وقطعه 
مـورد افـراز حقـی را برای خـود قائل می باشـند مطابق 
مقـررات از تاریـخ انتشـار این آگهی ظرف مـدت ده روز 
اعتراض خود را از طریق دادگسـتری شهرسـتان کرمان 
اعـالم نمایند بدیهی اسـت پس از مهلت یاد شـده رای 
افـراز قطعـی وسـند مالکیـت مفـروز آن طبـق مقررات 

بنـام متقاضی صـادر خواهد شـد.
» رای افراز « 

نظـر بـه اینکه آقایـان محمد على ومحمد جواد شـهرت 
هر دو وزیری نسـب بموجب درخواسـت وارده بشـماره 
32031/ص - 96/11/11 تقاضـای افـراز سـهام مشـاعی 
خـود را از پـالك 1250 فرعـی از 17۸3 اصلـي نموده اند 
چون عملیات ثبتی ملک خاتمه یافته و گزارشـی مبنی 
بـر تعـارض وتداخـل بـا امالک مجـاور در سـوابق وجود 
نـدارد بـا تعيين وقـت بازدیـد بـرای مورخـه 96/11/2۸ 
. چـون متقاضیـان اعـالم نمـوده انـد کـه دسترسـی به 
مالک دیگر مشـاعی ندارند لذا مراتـب از طريق روزنامه 

پیـام مـا بشـماره 1101 - 96/11/15 آگهی شـده .
پرونـده بـه نقشـه بـردار و نماینـده ارجـاع وبموجـب 
صـورت جلسـه وارده بشـماره 3666/ص - 96/12/17 

گـزارش شـده سـند مالکیـت ششـدانگ خانـه پـالک 
1250 فرعی از 17۸3 اصلی بخش 3 کرمان بمسـاحت 
153 مترمربـع صـادر وتسـلیم گردیـده سـپس نقـل 
وانتقاالتـی صـورت گرفته ونهايتـا" چهار دانـگ از پالک 
مزبـور بـه مریـد شـهابی و یکدانـگ بـه محمـد علـی 
وزیـری نسـبت و یکدانـگ بـه محمـد جـواد وزیـری 
بـه پـالک  منتقـل شـده اسـت پـالک 1250 فرعـی 

1۸۸۴3 فرعـی تبدیـل شـده .
1- حدود ات اربعه برابر سند مالکیت

شـماال" أول بطـول 2۴/9 متـر دیـوار مشـترک با پالک 
1252 فرعـی دوم بطـول 0/5 متـر دیـوار یدیـوار خانـه 
پـالک 1251 فرعی شـرقا" بطـول 6/7 متر دیـوار بدیوار 
خانـه پـالک اخيـر جنوبـا" بطـول 20/9 متـر درب و 
دیواریسـت بخيابـان غربـا" بطول 6/9 متر پخی اسـت 

. بخيابان 
بـا توجه بـه اینکه شـهرداری منطقه در کرمـان بموجب 
نامه شـماره 96/2/212135 - 96/12/12 با تائید نقشـه 
افـرازی صراحتـا اعالم نموده که هرگونه اقدامی نسـبت 
بـه باقیمانده پالک مزبـور بمسـاحت ۴9/۸5 مترمربع 
بالمانـع مـی باشـد ونقشـه افـرازی توسـط نماینـده 
شـهرداری تائید ومهر دفتر فنی شـهرداری نیز در نقشـه 

زده شـده .

 بنـا بـه گزارش نقشـه بـردار و نماینده در محـل از ملک 
مزبـور قطعـه ای باقـی مانده کـه در تصـرف متقاضيان 

افراز قـرار دارد .
چهـار دانـگ سـهمی آقـای مرید شـهابی به شـهرداری 
واگـذار شـده و شـهرداری اقـدام بـه تعريـض شـارع 
مجـاور آن نمـوده اسـت امـا تـا کنـون سـند رسـمی به 

شـهرداری منتقـل نشـده اسـت .
و توسـط نقشـه بردار و نماینده دو باب مغازه باقیمانده 
بـا ایـن مشـخصات . ششـدانگ دو بـاب دكان پـالک 
3 کرمـان  بخـش  اصلـی   17۸3 از  فرعـی   1۸۸۴3
بمسـاحت ۴9/۸5 مترمربـع که محدود اسـت شـماال" 
اول بطـول 7/15 متـر دیواریسـت بـه شـارع دوم بطول 
0/5 متـر دیـوار یدیـوار خانـه پـالک 1251 فرعی شـرقا" 
بطـول 6/7 متـر دیواری بدیوار خانه پـالک اخير جنوبا" 
بطـول 7/3 متر درب ودیواریسـت بخيابـان غربا" بطول 
6/55 متر دیواریسـت بخیابان در سهم متقاضیان افراز 
بالسـویه هـر کدام سـه دانگ قـرار گرفتـه . و باقيمانده 
پالک مزبور که در خیابان مسـتهلک شـده به این نحو 
شـماال" بطول 17/75 متر به شـارع شـرقا" بطول 6/55 
متـر بـه باقیمانده ) قطعـه افرازی( جنوبا" بطـول 13/6 
متـر بـه خیابان غربا" بطـول 6/9 متر به خیابـان . ) در 
صفحـه دوم ( لـذا رای بـر افـراز سـهام مشـاعی آقایان 
محمـد على ومحمد جواد شـهرت هر دو وزیری نسـب 
بالسـويه بشـرح فوق صادر می گردد . کسـانی که برای 
خـود حقـی را قائل هسـتند می تواننـد از تارخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت ده روز اعتراض خـود را از طریق دادگاه 

اعـالم نماینـد. م الف 1270
محمـد مهـدی زاده رییـس ثبت اسـناد امـالک کرمان 

منطقـه دو کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سرگرمی

افقی
1- حاقــد - بازجویی

2- ارســی دوز - زره زیر کاله

3- قورباغــه درختی - تنها - 

هســته ی مویز - حرف بازدارندگی 

- جدید

۴- بخشــش - تکرار حرف دوازدهم 

- طــال - تمدن قدیمی

5- زبانــه آتش - رجحان - تازه و 

جدید

6- قطعــه ی الکترونیکــی - مومیایی

7- پشــته خاک - پرنده دریاچه - 

روشــنایی -معاون هیتلر 

۸- بزرگ داشــت - بایگانی

9- نت ششــم موســیقی - بز را با ان 

می رانند - رمق آخر - تشــک موس

10- گوژ پشــت - مخفف تباه

11- گیاهــی مثــل رازیانه - جمع نغمه 

- دستی

12- قبیلــه ی عرب جاهلیت 

-  مخفف شــاه - مکان - سالح 

انفجاری

13- ســرکوه - مظهر باریک - بســیار 
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ــی و  ــروف، قدیم ــای مع ــی از غذاه ــه یک کوفت
پرطرفــدار ایرانــی اســت، کــه در تهیــٔه گونه هــای 
مختلــف آن ســبزی های خوشــبو و گوشــت 
ــٔه  ــر پای ــا ب ــود. کوفته ه ــتفاده می ش ــز اس قرم
مــواد سازنده شــان بــه دســته های مختلــف 
تقســیم می شــوند. از آنجایــی کــه در تهیــٔه ایــن 
اســتفاده  ُپرکالــری  و  مقــوی  مــواد  از  غــذا 
ــا  ــی دارد. کوفته ه ــی باالی ــود ارزش غذای می ش
ــا  ــز در آن ه ــد و هرگ ــی دارن ــگ طبیع ــزه و رن م
افزودنی هــا، مــواد رنگــی یــا ادویــٔه فــراوان 

کاربرد ندارد.
ــت  ــت و ظراف ــد دق ــوراک بای ــن خ ــٔه ای در تهی
کافــی نشــان داد تــا کوفته هــا مــزه واقعــی 
ــود را از  ــرد خ ــکل ِگ ــد و ش ــه دارن ــود را نگ خ

دست ندهند. 
طرز تهیه کوفته تبریزی :

ابتــدا بــرای تهیــه ســس کوفتــه تبریــزی : درون 
قابلمــه آب ، پیــاز داغ ، رب گوجــه فرنگــی ، 
ــران، گل ســرخ ،  ــن ، زعف ــه ، دارچی ــی ادوی کم
کمــی مــرزه و تــره خــرد شــده بریزیــد و 

بگذاریــد جــوش بیایــد. ســپس حــرارت را کــم 
ــد ،  ــل خیــس دهی ــا را از شــب قب ــه ه کنید.لپ
لپــه هــا را بپزیــد و بــا آب ســرد آبکشــی کنیــد. 
برنــج را نیــز بپزیــد و آبکشــی نمایید.لپــه هــا و 
برنــج رابــه همــراه 1 پیــاز کوچــک و نصــف 
گوشــت، چــرخ کنیــد. ســپس تخــم مــرغ هــا و 
نصــف دیگــر گوشــت رابــه همــراه ســبزی کوفتــه 
ــه  ــن ب ــل و دارچی ــک ، فلف ، آرد نخودچــی ، نم
ــا  ــد ی ــوط کنی ــد و خــوب مخل ــه کنی ــواد اضاف م
ورز دهیــد » مثــل مایــه کبــاب کوبیــده «.درون 
کاســه ای یــک پارچــه تــوری بیندازیــد. ســپس 
ــی ورز  ــد ، کم ــه برداری ــه کوفت ــداری از مای مق
ــد و  ــوری بریزی ــه روی ت ــل کاس ــد و داخ دهی
ــه ،  ــرغ پخت ــم م ــماره تخ ــک ش ــل آن ی داخ
کمــی پیــازداغ ، چنــد شــماره آلــو و کمــی مغــز 
گــردو ، زرشــک بریزیــد. روی آن مقــداری دیگــر 
از مــواد کوفتــه بریزیــد ســپس بــا جمــع کــردن 
تــوری خــوب گــردش کنیــد تــا بــه صــورت یــک 
ــد  ــی خواهی ــه م ــداد ک ــر تع ــد. ه ه ــوپ در ای ت
کوفتــه درســت کنیــد » انــدازه کوفتــه هــا 

ــان دارد « ، پــس از  ــه ســلیقه خودت بســتگی ب
پایــان کار آرام آرام کوفتــه هــا را در سســی کــه از 
ــه  ــد » توج ــرار دهی ــد ق ــرده ای ــاده ک ــل ام قب
کنیــد کــه در دوران قــرار دادن کوفتــه هــا ســس 
ــا  ــا راب ــه ه ــد کوفت ــی توانی ــد . م ــد بجوش نبای
تــوری داخــل ســس قــرار دهیــد «. 1 تــا 2 
بــرای طبــخ کوفتــه هــا دوران الزم  ســاعت 
اســت. پــس از ایــن دوران کمــی شــعله را 

بیشتر کنید تا اب کوفته ها غلیظ تر شود.

کوفته تبریزی  

 شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
)دوروستان(

طالع بینی روزوب نوشت 

فروردیــن: شــما بــه ســختی كارتــان را شــروع کــرده ایــد 
وحتی قبل از آن هم احساس خستگی می کردید.

اردیبهشــت: شــما امــروز بیشــتر از همیشــه دربــاره عشــق 
و افســانه جــدی هســتید و ممکــن اســت بدنبــال راه هایــی 
ــک رابطــه هیجــان  ــان را در مســیر ی ــه ت ــه عالق باشــید ک
ــه ای  ــاد رابط ــال ایج ــه بدنب ــا اینک ــد ی ــان کنی ــز امتح انگی

جدید با شخص دیگری باشید.
ــدی  ــان تعه ــخصی ت ــی ش ــما در زندگ ــر ش ــرداد: اگ خ
داریــد معمــوال آن را بــه هــر چیــز دیگــری ترجیــح 

می دهید.
تیــر: اگــر تمــام اهــداف امــروز شــما تغییــر کــرد ممکــن 
اســت بــاز هــم قــادر نباشــید کــه فهرســت قــرار مالقات های 

سابق خود را تغییر دهید.
مــرداد: ممکــن اســت امــروز زیــادی بــه خودتــان ســخت 
بگیریــد حتــی اگــر بــه نظــر می رســد دیگــران بــا حرفهــا و 

کارهای دلگر کننده خود شما را تشویق می کنند.
شــهریور: مــاه کامــل در نخســتین خانــه از “ویژگی هــای 
فیزیکــی” شــما احتمــاال اســترس را در بــدن شــما افزایــش 

می دهد.
مهــر: شــما ممکــن اســت امــروز خســتگی و مــالل 
ــرژی  ــن ان ــه ای ــد و دشــوار اســت ک ــه کنی خاصــی را تجرب

منفی را از خود دور کنید.
ــه از “اهــداف  ــان: مــاه کامــل امــروز در یازدهمیــن خان آب
بلنــد مــدت” شــما رویاهــای شــما را تحریــک می کنــد وبــه 

روح و روان شما نیرویی دوباره می بخشند.
آذر: حتــی اگــر شــما تنهــا کارمنــد جــدا از دیگــران در یــک 
ســازمان بــزرگ هســتید بــاز هــم قــدرت و اســتعداد آن را 
داریــد کــه روی پاهــای خــود بایســتید و بــا ســخت کوشــی 

خود یک سیاست عالی را در پیش بگیرید.
دی: اتصــال مــاه کامــل بــا ســیاره حاکــم شــما “کیــوان” 
تاكیــد می کنــد کــه شــما بایــد منحصــرا روی کارتــان تمرکــز 

کنید.
بهمــن: رابطــه متقابــل شــما بــا دیگــران ممکــن اســت بــه 
ــن  ــما از ای ــر ش ــد. اگ ــه باش ــر منصفان ــرس غی ــر ت خاط
ــت  ــما را تح ــا ش ــد ت ــعی کن ــخصی س ــه ش ــید ک می ترس
ــه  ــما ب ــت ش ــن اس ــد ممک ــد بع ــته باش ــرل خودداش کنت

روشنی انگیزه درست او را متوجه نشوید.
اســفند: مــاه کامــل امــروز تضــاد کاملــی در نشــان بیكــران 
ــوان  ــه عن ــد ب ــر شــما بای ــی اگ ــد. حت شــما ایجــاد می کنن
بخشــی از “گــروه” باشــید مجبــور هســتید کــه بــرای آنکــه 

واقعاهستید بایستید.

ست فود و حجم مغز 
پژوهــش محققــان دانشــگاه دیکیــن 
نشــان میدهــد بخشــی از مغــز موســوم 
بــه هیپوکامــپ کــه بــه یادگیــری، حافظه 
ــت ،  در  ــط اس ــزی مرتب ــالمت مغ و س
افــرادی کــه بــه طــور منظم فســت فــود و 
ــیدنیهای  ــر : نوش ــالم نظی ــای ناس غذاه
ــان وعــد ه هــای شــور و  شــیرین،    می
گوشــتهای فــرآوری شــده میخورنــد، 
ــن  ــام ای ــور انج ــت.به منظ ــر اس کوچکت
از  اســتفاده  بــا  محققــان  پژوهــش، 
انــدازه   ، مغناطیســی  تصویربــرداری 
هیپوکامــپ مغزگروهــی از اســترالیایی 
ــورد بررســی  ــاله را م ــا 64 س ــای 60 ت ه
در  میــداد  نشــان  دادند.نتایــج  قــرار 
ناســالم  غذاهــای  کــه  ســالمندانی 
ــپ  ــپ چ ــد هیپوکام ــتری میخوردن بیش
آنهــا کوچکتــر از ســایر افــرادی اســت کــه 
غذاهــای مغــذی نظیــر  :  ســبزی،   میوه  
و  ماهــی میخورنــد.    بــه گفتــه محققان  
،گرچــه ایــن نتایــج از مطالعــه بــر افــراد 
ســالمند بــه دســت آمــده اســت ، امــا بــه 
ــل  ــوکان قاب ــژه ک ــه وی ــراد و ب ــام اف تم
تعمیــم اســت. ایــن پژوهــش در مجلــه ” 
BMC Medicine ” منتشــر شــده اســت.
صــرف روزانــه حــدود  30   گــرم ماهی در 
ــه ناشــی از  ــف حافظ ــال ضع روز ، احتم
پیــری را بــه میــزان  60 %  در مــردان 
کاهــش می دهد.صــرف روزانــه 30 تــا 60 
گــرم ماهــی بــه ویــژه از نــوع ســالمون و 
ســاردین  ، بــه بهبــود حافظــه  در مــردان 
کمــک مــی کننــد .   توصیــه هایــی بــرای 
تغذیــه ســالم در خانــواده       5- صــرف 
ــه 22 گــرم ماهــی احتمــال ضعــف  روزان

حافظه را در مردان کاهش می دهد.
  ایــن نتایــج از مقالــه ای چــاپ شــده در 
ــال 2012   Psychiatry Research در س

استخراج شده اند.
بهــاره غیاثــی کارشــناس ارشــد معاونــت 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

ادامه دارد...
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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        دادنامه
بــه  اقتصــاد  مهــر  بانــک  خواهــان: 
 - زاده  حاجــی  فریــدون  مدیریــت 
بــا وکالــت قاســم نــوروزی چنــاری بــه آدرس: 
رودبــار – جنــب دادگســتری- دفتــر وکالــت قاســم 
نــوروزی- خوانــده: اســماعیل حســن زاده نهزمــی- 
مبلــغ  مطالبــه   : خواســته  المــکان-  مجهــول 
7/005/000 لاير بابــت یــک فقــره چــک بــه انضمــام 
ــی.  ــه شــرح دادخواســت تقدیم ــه خســارات ب کلی
بــه تاریــخ 69/11/82 دادخواســت خواهــان پــس از 
ــه کالســه فــوق در شــعبه چهــارم  وصــول و ثبــت ب
شــورای حــل اختــالف و جــری تشــریفات قانونــی 
بتصــدی امضــا کننــده ذیــل تحــت نظــر قــرار دارد و 
نظــر بــه اینکــه تــالش اعضــا، شــورا جهــت اصــالح 
ذات البیــن متداعییــن میســر واقــع نشــده اســت 
قاضــی شــورا بــا توجــه بــه  محتویــات پرونــده در 
ــه  ــذ نظری ــا مشــورت و اخ ــاده و ب ــوق الع ــت ف وق
ــالم و  ــی را اع ــم دادرس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش
ــل  ــرح ذی ــه ش ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب

ــد ــی نمای ــه انشــاء رای م ــادرت ب مب
رای قاضی شورا

ــاد  ــر اقتص ــک مه ــان بان ــوی خواه ــوص دع درخص
بــه مدیریــت فریــدون حاجــی زاده بــا وکالــت 

قاســم نــوروزی چنــاری بطرفیــت اســماعیل حســن 
زاده نهزمــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 7/005/000 
مــورخ  بــه شــماره 422286  بابــت چــک  لاير 
ــه  ــام هزین ــت بانضم ــک مل ــده بان 48/9/22  عه
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــه ، و ح ــر تادی ــی و تاخی دادرس
ــا  ــه اینکــه خواهــان ب ــه شــرح دادخواســت.نظر ب ب
ــدم  ــی ع ــک و گواه ــدق چ ــی مص ــم فتوکپ تقدی
ــن  ــه بدی ــال علی ــک مح ــه آن از بان ــت وج پرداخ
شــرح کــه در سررســید چــک بــه خوانــده مراجعــه 
ــود  ــن خ ــت دی ــه از پرداخ ــار الی ــی مش ــوده ول نم
ــدور  ــیدگی و ص ــای رس ــد تقاض ــی نمای ــاع م امتن
ــن  ــه شــرح مت ــده را ب ــه محکومیــت خوان حکــم ب
ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت. شــورا ب دادخواســت را نم
ــده  ــات پرون ــی و محتوی ــت تقدیم ــاد دادخواس مف
و مســتندات ابــرازی خواهــان و وجــود اســناد 
ــاء  ــه امض ــی ب ــه ممض ــک ک ــه چ ــاری از جمل تج
ــن  ــاء دی ــر بق ــت ب ــده آن دالل ــد دارن ــده در ی خوان
و ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــز اســناد  ــه وجــه آن را دارد و نی ــان در مطالب خواه
ــی  ــد م ــزی و تجری ــف تنجی ــد وص ــاری واج تج
ــاده  ــالغ م ــا وصــف اب ــده ب باشــد و از جهتــی خوان
ــه  ــه معین ــی در جلس ــار آگه ــه و انتش ــاد و س هفت
ــوده  ــم ننم حاضــر نشــده اســت و الیحــه ای تقدی

اســت و نیــز دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و یــا برائــت 
ذمــه خویــش ارائــه نــداده اســت لــذا قاضــی شــورا 
ــان از  ــدن مســتندات خواه ــه لحــاظ مصــون مان ب
ــان را  ــوی خواه ــرادی، دع ــه و ای ــه خدش ــر گون ه
محمــول بــه صحــت تلقــی و بــا اســتصحاب بقــاء 
دیــن مســتندا بــه  مــواد 891 – 515 – 915-  
ــواد 313-013  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی مــاده 2 و مــاده 
ــون  ــواد 9-62-72 قان ــون صــدور چــک و م 21 قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــالف حک ــل اخت ــوراهای ح ش
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 7/005/000 لاير از بابــت 
اصــل خواســته و هزینــه دادرســی 003/000لاير و 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و خســارت تاخیــر 
ــرای  ــت اج ــک لغای ــید چ ــان سررس ــه از زم تادی
کامــل حکــم کــه بــر اســاس نــرخ شــاخص اعالمــی 
از ســوی بانــک مرکــزی صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــالغ رای قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از انقضــای مــدت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــم  ــد نظــر خواهــی در محاک ــل تجدی ــر قاب روز دیگ
عمومــی و حقوقــی شهرســتان رشــت مــی باشــد.
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           ابالغیه
ــت  ــیدگی و دادخواس ــت رس ــالغ وق ــی اب آگه
آقــا  1-تامــارا  آقای/خانــم  بــه  و ضمائــم 
پودیــت  مجیــدی-3-  آقــا  ســمیرا   -2 مجیــدی- 
ــای/  ــان آق ــژاد- خواه ــدرت ن ــرز ق ــان-4- فریب فلدم
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــزاده دادخواس ــه علی ــت ال ــم صف خان
خوانــده آقــای/ خانــم 1-تامــارا آقــا مجیــدی-2- ســمیرا 
آقــا مجیــدی-3- پودیــت فلدمــان -4- فریبــرز قــدرت 
نــژاد بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
978004292899069 شــعبه دوم دادگاه عمومــی بخــش 
چهاردانگــه ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 79/2/01 
ــق  ــتور دادگاه طب ــه حســب دس ــن ک ــاعت 03:9 تعیی س
موضــوع مــاده 37 قانــون آییــن دادرســی مدنی بــه علت 
ــان  ــده و درخواســت خواه ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت فــوق جهــت رســیدگی در 

ــف 6032 ــردد. م ال ــر گ دادگاه حاض
منشــی دادگاه بخــش شــعبه دوم دادگاه عمومــی بخــش 
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                         اجراییه
مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم:1- محمدرضــا اجاللــی وجیــن فرزنــد 
قلــی بــه نشــانی: گیالن-رشــت-بلوار شــهید بهشــتی-فلکه گاز-جنــب 
بانــک ســپه- فروشــگاه لــوازم خانگــی رضایــی- مشــخصات محکــوم علیــه/ محکــوم 
علیهــم: صالــح عــرش وریــن- فرزنــد: محمــود بــه نشــانی: ســاوجالغ شــرکت اســتاد 
ایــران ســیلی آبــاد خیابــان باغســتان پــالک 14- محکــوم بــه: بــه موجــب درخواســت 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 3641074231900169 و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
1611074231799069  محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 09/000/000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و  بانضمــام هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 6/087/000 لاير و تاخیــر 
تادیــه از زمــان صــدور چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم در حــق محکــوم لــه. چنانچــه 
ــررات از وی  ــق مق ــد طب ــرا ننمای ــم را اج ــول حک ــی مدل ــه قانون ــه در فرج ــوم علی محک

هزینــه اجرایــی اخــذ مــی گــردد.
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افزایش نرخ دالر قیمت مسکن را افزایش داد
ربیس اتحادیه امالک وضعیت بازار مسکن را به بی رونقی تشبیه کرد نه رکود کامل 
و گفت: افزایش ناگهانی دالر طی روزهای اخیر روی قیمت مسکن اثر داشته است.
مصطفی قلی خسروی اظهار داشت: »چندین مولفه روی مسکن اثر گذاری دارد که 

شامل ارز، طال، بورس و حامل های انرژی است که قیمت ها را حرکت می دهد.«

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ............... 6٧00
بیشترین قیمت: ............ 8400

تخم مرغ
کمترین قیمت: ................. 810
بیشترین قیمت: ...............810

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 24000
بیشترین قیمت: ...... 42000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 2٧000
بیشترین قیمت: ....... 2٩000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 24٩00
بیشترین قیمت: ........ 25600

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

عدس ............................. 6400    
لپه ................................... ٩400  
لوبیا قرمز .................... ٩000    

نخود ............................... ٩200

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

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

آلو بخارا ....................... 1٧500  
بادام ............................. 40000

اقـالم مصرفـی

ــر   ــرای تغیی ــی ب ــه طالی ــه 50 نکت ــن مقال در ای
دکوراســیون را بــه شــما معرفــی می کنیــم تــا بــا 
ــوض  ــود را ع ــزل خ ــر من ــه  ظاه ــن هزین کم تری
کنیــد. تغییــر دکوراســیون بــا تغییــر خلــق و خــو 
و جلوگیــری از افســردگی رابطــه مســتقیم دارد. 
ــازی  ــه نی ــیون خان ــر دکوراس ــرای تغیی ــی ب گاه
بــه ایجــاد تغییــرات اساســی و گران قیمــت 
عــدد  چنــد  اضافه کــردن  واقــع  در  نیســت. 
بالــش جدیــد، سر و ســامان دادن بــه قفســه 
کتاب هــا و جابه جــا کــردن صحیــح وســایل، 
ــه شــما را تغییــر خواهــد داد. مثــال  فضــای خان
بــرای به روز کــردن دکوراســیون حمــام کافــی 
ــرای مثــال  اســت کمــی متقــاوت فکــر کنیــد. ب
بــا زدن الک و الــکل مشــکی بــه در حمــام، 
ــد و  ــه بدهی ــه خان ــد ب ــری جدی ــد ظاه می توانی
ــر  ــک تغیی ــراغ ی ــاب چ ــردن حب ــا عوض ک ــا ب ی

ــد. ــاد کنی ــزرگ ایج ب

دیوار ها را با وسایل ارزان تزیین کنید.
بیاویزیــد.  دیوار هــا  بــه  ســاده  قــاب  چنــد 
بــا  ســفید  قــاب  تعــدادی  اضافه کــردن 
ــه و ارزان  ــای سیاه و ســفید راهــی زیرکان عکس ه
اســت. دیوار هــای خالــی  زیباتر کــردن  بــرای 

 فضاسازی با نصب قفسه به دیوار ها
ــرار  ــک ق ــاق باری ــک ات ــد در ی ــه بلن ــک قفس ی
دهیــد. بــا ایــن کار می توانیــد فضــا را بزگتــر 

ــد. ــان ده نش
ــد. ــر دهی ــان را کامــال تغیی ــه اتاق ت ــک آیین ــا ی ب
قــرار دادن یــک آیینــه در اتــاق بــا منعکــس کردن 
ــر نشــان  ــاق شــما را بزرگت ــا ات ــر و رنگ ه تصاوی

می دهــد.

اضافه کردن یک قالیچه و تغیر 
فضای خانه بدون هزینه اضافه

ــه  ــی، ب ــزرگ کنف ــک قالیچــه ب ــا پهن کــردن ی ب
ــد.  ــز بدهی ــدرن و تمی ــری م ــه ظاه فضای خان
داشــته  جذاب تــری  تغییــرات  می خواهیــد 
باشــید؟ از یــک قالیچــه ُپــرز دار یــا راه راه 

ــد. ــتفاده کنی اس

 استفاده از بالش های مختلف، 
بهترین تنوع ممکن

بــا عــوض کــردن بالش هــا یــا خریــد چنــد عــدد 
ــاد  ــه زی ــدون هزین ــد ب ــن جدی ــش و کوس بال

ــد.  ــوار کنی ــو ن ــان را ن ــل راحتی ت مب

 داخل کمد لباس نقاشی بکشید.
ــا  ــاز دارد! ب ــوع نی ــه تن ــاس هــم ب ــه، کمــد لب بل
را  لباس تــان  داخــل کمــد   شــاد  رنگ هــای 

ــر  ــا ه ــا نقاشــی بکشــید ت ــد ی ــزی کنی رنگ آمی
بــار در آن را بــاز می کنیــد هیجــان زده شــوید.

 به دیوارهای منزلتان توجه کنید.
بــا تغییــرات کوچــک روی دیوار هــا می تــوان 
ــد روی  ــال می توانی ــر داد. مث ــال تغیی ــا را کام فض
دیوار هــا خطــوط راه راه پهــن یــا باریــک بکشــید.

 با رنگ آمیزی خالقیت به خرج دهید.
ــد.  ــخص می کن ــاق را مش ــم ات ــا ت ــگ دیوار ه رن
اگــر می خواهیــد ظاهــر اتــاق را عــوض کنیــد 
ــگ  ــا رن ــا را ب ــیاه و دیواره ــگ س ــا رن ــا را ب دره

ســفید رنگ آمیــزی کنیــد.

 چراغ اتاق را عوض کنید.
بخریــد.  جدیــد  آبــاژور  یــک  نیســت  الزم 
می توانیــد بــا اضافه کــردن چنــد قطعــه از جنــس 

ــد. ــه روز کنی ــراغ آن را ب ــه ی چ ــه پای ــج ب برن

با روبالشی و مالفه های قدیمی تغییر 
دکوراسیون دهید.

لباس هــای دور ریختنــی و بی اســتفاده شــبیه 
ــه  ــا هزین ــان قدیمــی هســتند و ب پارچه هــای کت
ی ناچیــز بــه روبالشــی های جدیــد شــما تبدیــل 

می شــوند.

 روی دیوارها سایه بیاندازید.
ــگ  ــت رن ــا را یک دس ــه دیوار ه ــای این ک ــه ج ب
ــره  ــوار را تی ــن دی ــد پایی ــد، می توانی ــزی کنی آمی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــن کنی ــاالی آن را روش و ب
سایه روشــن ایجــاد کنیــد. ایــن یــک تغییــر 

ــت. ــم گیر اس ــزرگ و چش ــا ب ــاده ام س

 با استفاده از سینی به وسایل نظم 
بدهید.

ــط  ــون و ضب ــرل تلویزی ــوع، کنت ــاد تن ــرای ایج ب
ــک  ــز روی ی ــود می ــای خ ــه ج ــوت و ... را ب ص
ســینی زیبــا قــرار داده و ســینی را روی میــز 

ــد. بگذاری

 نقاشی کردن آباژور 
ــز روی  ــگ قرم ــا رن ــد و ب ــذ ارزان بخری ــک کاغ ی
آن نقاشــی کنیــد. ایــن کاغــذ را روی آبــاژور اتــاق 
خــواب بچســبانید. بــا اینــکار بــه ســادگی حســی 

ــد. ــاق ایجــاد می کنی رمانتیــک در فضــای ات

جا به جا کردن آثار هنری
ــازی  ــده ب ــد و قاع ــر کنی ــاوت فک ــد متف می توانی
ــای  ــد گلدان ه ــه نبای ــد. همیشــه ک ــوض کنی را ع
ســفالی را روی قفســه ویتریــن گذاشــت. ایــن بار 
ــد.  ــرار دهی ــول ق ــر معم ــای غی ــا را در جاه آن ه
ــی  ــا حت ــام و ی ــا حم ــپزخانه ی ــل آش ــال داخ مث

ــد! ــاالی در بگذاری ب

 پشت قفسه ها کاغذ دیواری بچسبانید.
ــا  ــاری قفســه ی ــای کن ــه دیواره ــای این ک ــه ج ب
ــه  ــک تک ــد، ی ــواری کنی ــذ  دی ــا را کاغ کابینت ه
ــا  ــه ها ی ــت قفس ــک را پش ــواری کوچ ــذ  دی کاغ

ــبانید. ــت بچس کابین

المپ ها را عوض کنید.
چلچراغ تــان  بــرای  جدیــد  حباب هــای  از 
حباب هــای  از  مثــال  بــرای  اســتفاده کنیــد. 
شــفاف یــا بــا تــن صورتــی رنــگ اســتفاده کنیــد.

شمع ها فضا را زیباتر می کنند.
داخــل  را  شــمع  عــدد  چنــد  می توانیــد 
شیشــه های خالــی مربــا قــرار دهیــد و ایــن 
شیشــه ها را در جاهــای مختلــف خانــه قــرار 
ــک  ــه را رمانتی ــای  خان ــن کار فض ــا ای ــد. ب دهی

خواهیــد کــرد.

ترفندهای دکوراسیون ارزان
این راهنما را دنبال کنید

ربیــس اتحادیــه سراســری آجیــل و خشــکبار از کاهــش 10 درصــدی قیمــت هــا در شــب 
عیــد نســبت بــه ابتــدای اســفند96 خبــر داد. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، علیرضــا ارزانــی 
ممقانــی در مصاحبــه بــا رادیــو در خصــوص دلیــل ایــن کاهــش قیمــت، بــه رکــود بــازار و 
کاهــش فــروش نســبت بــه ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و افــزود: »ایــن رونــد بــه نفــع 
مــردم اســت کــه آجیــل را بــا 10 درصــد کاهــش قیمــت خریــداری کننــد.«وی یــادآور شــد: 
»همــه ســاله بــا نزدیکــی بــه ایام شــب عیــد، افزایــش قیمت را شــاهد بودیــم و در بســیاری 
ســال هــا ایــن افزایــش قیمــت حبــاب گونــه بــوده ولــی امســال نســبت بــه اول اســفند مــاه 

کاهــش قیمــت داریــم و ایــن قــدرت خریــد بــرای مــردم، یــک حســن اســت.«

 رییـس سـازمان خصوصی سـازی بـا بیـان ایـن کـه ارزش سـهام عدالت 
در بـازار حـدود 2.5 میلیـون تومـان اسـت از دفـع 100 حملـه سـایبری بـه 
سـامانه سـهام عدالت طی یک سـال گذشـته خبر داد.به گزارش تسـنیم، 
پوری حسـینی در ایین نکوداشـت سـاماندهی سـهام عادلت که در سـالن 
اجالس سـران برگزار شـد با اشـاره به اینکه در یک سـال گذشـته سـامانه 
سـهام عدالـت پاسـخ گـوی 4٩ میلیـون ایرانـی بوده اسـت گفـت : در این 
یک سـال بیش از 100 حمله سـایبری به این سـامانه شـده اسـت که هیچ 

کـدام توقفـی در رونـد خدمت رسـانی ایجاد نکرده اسـت.
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آجیل ارزان شد ارزش سهام عدالت در بازار

نبض بازار

آپارتمان15۳متر نوساز2پارکینگ
محـل: تهران -تلفن: 0٩122285804- متراژ: 153 مترمربع/قیمـت: 1.۸60.000.000 
تومان- سـند: اداری /تعداد اتـاق: 3/توضیحات: 5طبقه 2واحدی/۴60متر زمین- 
دوپارکینـگ سـندی/متریال واقعـا عالی-خـوش نقشه/سـالن بزرگ پـرده خور-

غـرق در نور واقعی/نور شـمال و نور جنـوب را دارد.

امالک

جا به جا کردن وسایل
ــاق  ــه ات ــل خان ــه داخ ــاط ب ــایل حی ــه و آوردن وس ــایل خان ــردن وس ــا بیرون ب ب
نشــیمن را متحــول کنید!برچســب های دیــواری کــه بــه صــورت ورقــه ای موجودنــد راهی 
عالــی و ارزان بــرای زیباترکــردن اتــاق شــما هســتند. روی در یــا دیــوار و حتــی کابینت هــا 
ــبانید.  ــتند بچس ــود هس ــف موج ــای مختل ــا و رنگ ه ــه در طرح ه ــب هایی ک از برچس
کتاب هــای همرنــگ داخــل کتابخانــه یــا قفســه کتاب هــا را کنــار هــم بچینیــد و هارمونــی 

رنــگ ایجــاد کنیــد.

 ایران خودرو
دنا پالس.................................................... 56,300,000   

پژو 20٧ جدید ......................................... 55,000,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 35,400,000 
رنو کپچر 201٧ ....................................... 141,000,000   
33,500,000................................................. LX  سمند
44,100,000 .......................................... LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 300,000,2٧
پژو پارس سال . دوگانه سوز .............. ٩00,000,41
41,000,000 ........................... V8 پژو 206 صندوقدار
36,000,000 .......................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 ................................................. 23,600,000     

2٩,400,000 ............................................. EX   ساینا
 28,000,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................  ٩8,000,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  41,000,000 
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 56,500,000
برلیانس H330 اتوماتیک ..................48,500,000
125,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  ٩6,000,000 
جک J5 اتوماتیک ..............................  116,000,000
هیوندای I20 جدید ...............................  100,000,000
جک S5 دنده ای .................................. ٩6,000,000

مدیران خودرو
  ٧٧,٩00,000  ........................... S X33   ام وی ام
تیگو5..........................................................  000,000,10٧  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .......  51,000,000 
٧8,000,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  146,000,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای.............................  60,000,000   

ام جی 360 اتوماتیک..........................  ٧0,000,000
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پیام
انرژی 

بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد: با وجود افت قیمت نفت در روزهای اخیر، 
تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی روزانه با یک میلیون و ۸50 هزار بشکه 
افزایش همراه خواهد بود. اطالعات نفتی مربوط به ماه ژانویه نشان دهنده رشد 
خیره کننده تقاضای جهانی نفت است که این مسئله با رشد مطلوب اقتصاد جهانی در 
این مقطع، همخوانی دارد.

قــرارداد خبر نخســتین 
مشــعل  گاز  فــروش 
نهــم  پاالیشــگاه 
ــع گاز  ــن مجتم ــی بی ــارس جنوب ــع گاز پ مجتم
پــارس جنوبــی و یــک پیمانــکار داخلــی امضــا 

شــد.
ــی  ــرکت مل ــل از ش ــه نق ــانا ب ــزارش ش ــه گ ب
ــه  ــرف بهین ــی، مص ــا صرفه جوی ــو ب گاز، همس
انــرژی و جلوگیــری از هدررفــت و آلودگــی 
ــروش  ــرارداد ف ــتین ق ــت، نخس ــط زیس محی
ــی  ــارس جنوب ــع گازی پ ــعل در مجتم گاز مش

ــد. ــد ش منعق
جــواد ســهیلی، سرپرســت مدیریــت بازرگانــی 
بــاره  ایــن  در  جنوبــی  پــارس  مجتمــع گاز 

اهــداف  تحقــق  بــا  همســو  داد:  توضیــح 
زیســت محیطــی منطقــه و اصــالح الگــوی 
مصــرف، قــرارداد فــروش گاز مشــعل فــاز 
یــک  و  پارس جنوبــی  مجتمــع گاز  بیــن   12
ــون و ۴۸0  ــغ ۸ میلی ــه مبل ــی ب ــرکت داخل ش

ــد. ــا ش ــال امض ــدت 2 س ــه م ــزار دالر ب ه
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  ســهیلی 
فســیلی،  انرژی هــای  تجدیدناپذیــری 
میــزان افزایــش ســطح گازهــای گلخانــه ای 
مبحــث  اهمیــت  کربــن،  دی اکســید  و 
و  انــرژی  بهینــه  مصــرف  صرفه جویــی، 
محیــط  آلودگــی  و  هدررفــت  از  جلوگیــری 
مشــعل  گاز  فــروش  موضــوع  زیســت، 
12( مطــرح شــد و  پاالیشــگاه نهــم ) فــاز 

گرفــت. قــرار  بررســی  مــورد 
تحقــق  منظــور  بــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
اهــداف زیســت محیطــی منطقــه و اصــالح 
الگــوی مصــرف بــر مبنــای صرفه جویــی در 
ــارس  ــع گاز پ ــرژی، مجتم ــع ان ــرد مناب هزینه ک
ــای  ــی از گازه ــال بخش ــی انتق ــی آمادگ جنوب
را  نهــم  پاالیشــگاه  مرکاپتان زدایــی  واحــد 
ــر اســاس شــیوه نامه دادوســتد  ــت: ب دارد، گف
شــرکت ملــی گاز بــا خریــداران گاز مشــعل 
مبنــی بــر اعــالم فراخــوان عمومــی فــروش گاز 
ــوان  ــش فراخ ــه پی ــت مصوب ــعل، درخواس مش
مزایــده عمومــی یــک مرحلــه ای از ســوی امــور 
ــیون  ــرای کمیس ــم ب ــگاه نه ــای پاالیش پیمان ه

ــد. ــال ش ــات ارس مناقص
بازرگانــی مجتمــع گاز  سرپرســت مدیریــت 
ــرح  ــوارد مط ــه م ــاره ب ــا اش ــی ب ــارس جنوب پ
ــاز 12،  ــعل ف ــتفاده از گاز مش ــرای اس ــده ب ش
و  بهره بــرداری  اول  طــرح  در  کــرد:  اظهــار 
ــی دیگــر نظیــر  ــه محصول تبدیــل گاز مشــعل ب

بــرق، راهــکار کوتاه مــدت و صــدور گاز مشــعل 
صــادرات  منظــور  بــه  کشــور  از  خــارج  بــه 
ــی بلندمــدت در  ــازه زمان ــد در ب محصــول جدی

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــه  ــه زمین ــی ک ــرد: در صورت ــح ک ســهیلی تصری
خریــد گاز مشــعل در قالــب قــرارداد بلندمــدت 
ــه  ــردن هم ــوش ک ــکان خام ــود، ام ــم ش فراه
مشــعل های منطقــه پــارس جنوبــی وجــود 
دارد و شــریک های تجــاری نیــز حاضــر بــه 

ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه هســتند.

نخستین قرارداد فروش گاز مشعل 
در مجتمع گاز پارس جنوبی امضا شد

از  نفــت  صنعــت  دانشــگاه  سرپرســت 
کارگاههــای  برگــزاری  بــرای  برنامه ریــزی 
ــن دانشــگاه در  ــرای دانشــجویان ای ــی ب عمل
دانشــکده نفــت آبــادان خبــر داد.بــه گــزارش 
در مراســمی کــه  شــانا، کریــم سلحشــور 
هفتــه گذشــته بــه مناســبت گرامیداشــت روز 
ــزار  ــادان برگ ــت آب ــکده نف ــدس در دانش مهن
شــد، گفــت: همسوســازی پایاننامه هــا بــا 
چالش هــای موجــود در صنعــت نفــت بــا 
ــود. ــال می ش ــگاه دنب ــن دانش ــت در ای جدی

وی بــه چالــش تربیــت نیــروی انســانی 
افــزود:  و  کــرد  اشــاره  کشــور  در  ماهــر 
و  فنــی  و  علمی-کاربــردی  دانشــگاه های 
ایــن  نتوانســته اند  نیــز تاکنــون  حرفــه ای 
ــه گفتــه سرپرســت  چالــش را برطــرف کنند.ب
ــت  ــگاه صنع ــت، دانش ــت نف ــگاه صنع دانش
می توانــد  دارد،  پیشــینه ای کــه  بــا  نفــت 
تعامــل  بــرای  الگــو  بهتریــن  عنــوان  بــه 
دانشــگاه  و  صنعــت  نهــاد  بیــن  ســازنده 
ایفــای نقــش کنــد کــه ایــن مهــم، مســتلزم 
و  اســتادان  مســئوالن،  مضاعــف  تــالش 
ــت  ــت نف ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــت ارتب تقوی
اســت. سلحشــور ادامــه داد: بــرای بهبــود 
ــی دانشــگاه و سیســتم آموزشــی  وضــع فعل
آن، طرح هــای ویــژه ای داریــم و بــه زودی 
بــرای دانشــجویان در دانشــکده نفــت آبــادان 

می کنیــم. برگــزار  عملــی  کارگاه هــای 

خبر

خبر
مهندســی،  معــاون 
فنــاوری  و  پژوهــش 
ــش  ــر نق ــت ب وزارت نف
و  پژوهــش  اثرگــذار 
ــد  ــت تأکی ــت نف ــاوری در توســعه شــتابان صنع فن

کــرد.
ــنبه  ــرف، روز ش ــب هللا بیط ــانا، حبی ــزارش ش ــه گ ب
19 اســفندماه در آییــن قدردانــی از برگزارکننــدگان 
هشــتمین جشــنواره پژوهــش و فنــاوری وزارت نفت 
ــر و  ــی انکار ناپذی ــاوری نقش ــش و فن ــت: پژوه گف

اثرگــذار در توســعه صنعــت نفــت دارد بــه گونــه ای کــه 
توســعه پرشــتاب صنعــت نفــت بــدون توجــه بــه آن 

ممکــن نخواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه نقــش فناوری هــای نویــن و 
دیجیتــال در عصــر کنونــی افزود: توســعه فنــاوری در 
توســعه صنعــت نفــت بســیار مهــم و تاثیرگذار اســت 

و نبایــد از آن غافــل شــویم.
معــاون مهندســی، پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت 
ــاوری وزارت  ــش و فن ــنواره پژوه ــزاری جش ــه برگ ب
ــنواره  ــرد: جش ــار ک ــاره و اظه ــال 96 اش ــت در س نف

ــورد  ــه م ــد ک ــزار ش ــوآوری برگ ــد ن ــا چن ــال ب امس
اســتقبال و رضایتمنــدی پژوهشــگران، فنــاوران، 

ــت. ــرار گرف ــتادی ق ــران س ــدگان و مدی برگزی
بیطــرف بــا اشــاره بــه ایجــاد یــک ســامانه جدیــد در 
ــوان  ــه عن ایــن جشــنواره ادامــه داد: ایــن ســامانه ب
ــاوری  ــه پژوهــش و فن ــک زیرســاخت در مجموع ی

وزارت نفــت مانــدگار خواهــد شــد.
وی بــا تأکیــد بــر موضــوع اثربخشــی ایــن ســامانه 
خیره کننــده  اســتقبال  ســامانه  ایــن  گفــت: 

پژوهشــگران را درپــی داشــت.
معــاون مهندســی، پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت 
بــه تجمیــع چنــد رویــداد مهــم فنــاوری در حاشــیه 
وزارت  فنــاوری  و  پژوهــش  جشــنواره  برگــزاری 
نفــت امســال اشــاره کــرد و افــزود: هرچــه بتوانیــم 
همایش هــای مرتبــط را تجمیــع کنیــم، بازدهــی 
بیشــتری را از برگــزاری همایش هــا شــاهد خواهیــم 

ــزاری جشــنواره امســال  ــرف، برگ ــه بیط ــه گفت بود.ب
ــژه  ــه وی ــت در منطق ــاوری وزارت نف ــش و فن پژوه
اقتصــادی انــرژی پــارس بــه عنــوان کانــون صنعتــی 
گاز کشــور از جملــه نقــاط قــوت برگــزاری ایــن 
جشــنواره بــه شــمار می آیــد.وی بــا اظهــار امیــدواری 
از افزایــش اثربخشــی جشــنواره پژوهــش و فنــاوری 
وزارت نفــت تصریــح کــرد: امیدواریــم ایــن جشــنواره 
بــه عنــوان مهم تریــن رخــداد حــوزه پژوهــش و 
فنــاوری در صنعــت نفــت هــر ســال بهتــر، فراگیرتــر 
و بــا نــوآوری بیشــتری برگــزار شــود و نتایــج آن در 

صنعــت نفــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
گفتنــی اســت، آییــن قدردانــی از برگزارکننــدگان 
ــاوری وزارت نفــت  جشــنواره امســال پژوهــش و فن
صبــح روز شــنبه، 19 اســفندماه بــا حضــور حبیــب هللا 
ــاوری  ــش و فن ــی، پژوه ــاون مهندس ــرف، مع بیط

ــد. ــزار ش ــت برگ وزارت نف

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تأکید کرد

نقش انکارناپذیر پژوهش و فناوری 
در توسعه صنعت نفت

سرپرست دانشگاه صنعت 
نفت اعالم کرد

برنامه ریزی برای برگزاری 
کارگاههای عملی در 
دانشکده نفت آبادان



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1129 | دوشنبه 21 اسفند 1396 021-26325268

15
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

یکـی از گوشـی های جدیـدی کـه نوکیـا 
در نمایشـگاه MWC 2018 معرفـی کـرد، 
گزارش هـای  در  بـود.  پـالس   7 نوکیـا 
منتشـر شـده به این موضوع اشـاره شده 
کـه موجودی این گوشـی در مـدت زمان 
5 دقیقـه در کشـور چین بـه فروش رفته 

است.

شـده  منتشـر  به روز رسـانی  آخریـن  در 
بـرای گـوگل فوتوز در پلی اسـتور، قابلیت 
گـوگل لنـز را از گوشـی های پیکسـل بـه 
مـی آورد.  اندرویـدی  تمـام گوشـی های 
ویژگـی گـوگل لنـز در ابتـدا فقـط بـرای 
گـوگل  شـرکت  پیکسـل  گوشـی های 

منتشـر شـده بـود.

و  توییتـر  فیلتـر  رفـع  ارتباطـات  وزیـر 
یوتیـوب را تنهـا بر عهـده وزارت ارتباطات 
ندانسـت و گفـت:  اطالعـات  فنـاوری  و 
رفـع فیلتـر برخـی شـبکه های اجتماعـی 
بـا کمـک مرکـز ملی فضـای مجـازی در 

حـال پیگیـری اسـت.

سوژه
نوکیا 7

خبر
گوگل لنز

خبر
رفع فیلتر

دانیال حکیمی، بازیگر به قول خودش 
»خویش انداز« با پسرش را همرسانی کرده.

@danialhakimi_dh

مهراوه شریفی نیا، بازیگر تصویر زیر را منتشر کرده و 
نوشته: به بهانه جشنواره جام جم که کاش بصورت 

ساالنه و منظم برگزار می شد!
@mehraveee

ویشکا آسایش، به مناسبت درگذشت لوون هفتوان، 
بازیگر تصویر زیر را از پشت صحنه »دراکوال« به 
اشتراک گذاشته و نوشته: دلمون برات تنگ می شه.

@vishka.asayesh

رضا عطاران، بازیگر با انتشار تصویر زیر از مرحوم 
لوون هفتوان نوشته: فراموشمان نکن…

@rezaattaran

تناقض می گوید:
ــت  ــای شــرجی جیرف ــا شماســت، در گرم ــم ب ــید، تصمی ــان باش ــه کرم ــوروز ک ن
ــارد رو  ــاری دلف ــر رانندگــی کنیــد و ســرمای به ــد کیلومت ــا چن ــر گازی باشــید ی ــر کول و زی

داشــته باشــید.

صدرا محقق می گوید:
ــد، امــا می دونســتید  ــد مــدل ۸۸ خری ــوان یــک پرای ــون تومــان میت ــا 12 میلی ب
ــی 2017  ــره، المبورگین ــن ماشــین جزی ــول، گرانتری ــن پ ــا همی ــره کیــش برخــی ب در جزی

ــد. ــرای یــک شــب اجــاره میکنن ــه گاو خشــمگین را ب معــروف ب

سینا می گوید:
ــداره  ــب ن ــد، عی ــتفاده نکنی ــه اس ــوری ترق ــنبه س ــم چهارش ــه بگ بیفایدهســت ک
اســتفاده کنیــد فقــط بــه مــا ســربازا رحــم کنیــد، ظاهرمــون کــه مشــخصه، یــه عــده لبــاس 
رنــگ خیارشــوری میپوشــیم یــه عــده لبــاس پلیــس راهــور کــه شــلوارمون خــط آبــی دو 

طــرف داره. ماشــین پلیســم تحویــل ســربازه، بــا آینــدش بــازی نکنیــد.

الند می گوید:
در این ده روز باقیمونده به عید 

ــوی  ــد جمــع شــد ت ــه اوم ــی ک ــم بارون ــدار ک ــه همــون مق ــور همیشــه در صحن ــردم غی م
ــدن  ــا می ــه فن ــی ب ــه تکون ــات خون ســدها رو هــم طــی عملی

حاال ببینید اگه تابستون سختی نکشیدیم

نیما می گوید:
تنهــا واکنــش شــرکت پارس آنالیــن پــس از رســانه ای شــدن افتضــاح ارزرمــزکاوی 

از کاربرانــش، حــذف اســکریپت بود.
یــک شــرکت بــا ایــن همــه ســابقه و ادعــا نــه تنهــا بایــد بیانیــه مطبوعاتــی بــده و موضــوع 

رو روشــن کنــه، بلکــه وظیفــه داره کــه عذرخواهــی و جبــران خســارت کنــه

حمید جعفری می گوید:
بانــک فــالن، وقــت زلزلــه کرمانشــاه اعــالم کــرد هرینــه چــاپ سررســید 97 خــود 
ــاال  ــان( ح ــون توم ــر 100-150 میلی ــاال حداکث ــاص داده )احتم ــا اختص ــه زده ه ــه زلزل را ب
شــهرو بــا هزینــه میلیــاردی پــر از بیلبــورد کــرده کــه هزینــه چــاپ سررســیدها صــرف امــور 

خیریــه شــد
میالد می گوید:

طــرف خــودش رو متخصــص دیجیتــال مارکتینــگ صــدا مــی کنــه و یــه مشــت 
ــده  ــا الیــک خری ــه تنه ــذاره االن پســت آخــرش ن ــول جمــع کــردن می ــرای پ کنفرانــس ب

بلکــه کامنــت هــم خریــده!

هفتمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران امسال برنده نداشت و هیات داوران که 
خود عمدتا بازی سازان ایرانی و خارجی هستند تشخیص دادند که امسال »بهترین 

بازی سال« به هیچ عنوانی نرسد. البته بازی »منچرز« که نامش در هیچ یک از 
شاخه  ها شنیده نشد، جایزه »بهترین بازی مردمی« را دریافت کرد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

 آیسن ادیب و یگانه خدابنده دختران هشت و شش ساله در 
جام بین المللی فجر بصورت نمادین وزنه زدند. پیش از این خبر 
جلوگیری از حضور آیسن و وزنه زدن او مورد توجه کاربران دنیای مجازی 

قرار گرفته بود.

پروفسور خدادوست چشم پزشک حاذقی که به عنوان بهترین 
جراح پیوند قرنیه در دنیا معرفی شده و در پیوندهای قرنیه 

روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار او ”خدادوست الین« 
نامگذاری شده بامداد شنبه از دنیا رفت

یک کاربر پارس آنالین درباره کولر جستجوی گوگلی کرده و 
پیامک تبلیغاتی درباره کولر دریافت کرده!  چندی پیش کاربران 
افشا کردند شرکت پارس آنالین روی وبسایتش اسکریپت هایی 

داشته که به اون وسیله از کاربرانش ارزرمزکاوی می کرده!
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آبی مایل 
به صورتی

نمایش برگزیده هیات 
داوران سی و ششمین 

جشنواره بین المللی تیاتر 
فجر تا 26 اسفند ماه در 
تماشاخانه پالیز به روی 

صحنه می رود.

هشت کتاب شاعران 

خوزستان 
با حضور وزیر ارشاد رونمایی شد.

استان کرمان جزو هفت استان 
ناامن غذایی است. وضعیت 

سوءتغذیه در جنوب کرمان به 
مراتب بدتر از شمال کرمان است. سال گذشته در این 

روز به همین موضوع پرداخته بودیم.

زیتون های زخمی  
در این دوره جشنواره جهانی 
فیلم فجر مانند سال گذشته 

برگزار خواهد شد.

برگزیدگان هفتمین 
جشنواره 

بازی های 
رایانه ای

در بخش های مختلف 
با حضور وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی معرفی 
شدند.

برنده شدن تو بحث،
با یه آدم باهوش سخته..
ولی برنده شدن تو بحث،

با یه آدم احمق غیر ممکنه!

فیلم: کاله قرمزی

تیاترجشنواره

کتاب

جشنوارهسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

اخطار اردشير سوم به پادشاه 
مقدونيه  مبنی بر دفاع از 

كشورهای ضعيف
آن دســـته از »كشـــور ـ شـــهر« هـــای يونانـــی كـــه 

ــد  ــه تهديـ ــاه مقدونيـ ــپ دوم پادشـ ــوی فيليـ از سـ

ميـــالد  از  پيـــش   342 مـــارس  در  می شـــدند 

ـــير  ـــه اردش ـــود ب ـــر از خ ـــع خط ـــرای رف ـــفندماه( ب )اس

ســـوم شـــاه ايرانزمیـــن ار دودمـــان هخامنشـــی 

متوســـل شـــدند و اردشـــير در ايـــن زمينـــه بـــه پادشـــاه 

مقدونيـــه اخطـــار داد و ضمـــن آن تهديـــد كـــرد كـــه 

اگـــر بـــه ايـــن شـــهرهای كوچـــك كـــه خطـــری بـــرای او 

ندارنـــد و حاكمّيـــت و اســـتقالل دارنـــد تعـــّرض نظامـــی 

ـــه دفـــاع از ايـــن  ـــران ب ـــر، اي ـــَرد، در ايـــن جنـــگ نابراب َب

ـــد  ـــد خواه ـــود را برون ـــد راه خ ـــق دارن ـــه ح ـــهرها ك ش

پرداخـــت و معتـــرض را تنبیـــه خواهـــد کـــرد.

ايـــن تهديـــد موثـــر واقـــع شـــد و فيليـــپ دوم تـــا 

ـــه  ـــّرف بقي ـــود از تص ـــات ب ـــد حي ـــوم در قي ـــير س اردش

ايـــن »كشـــور ـ شـــهرها« خـــودداری كـــرد. فيليـــپ 

ـــش از  ـــارس 342 پي ـــل از م ـــكندر( قب ـــدر اس دوم )پ

ـــود. ـــده ب ـــرف ش ـــی را متص ـــهر يونان ـــد ش ـــالد چن مي

ــوم،  ــیر سـ ــار اردشـ ــان، ایـــن اخطـ ــاور موّرخـ ــه بـ بـ

ـــدرت هـــا  ـــوی َاَبرق در قـــرون جدیـــد و معاصـــر از س

ـــخ« نشـــان داده  ـــو شـــده اســـت. »تاری ـــاس و ُالگ اقتب

اســـت کـــه َاَبرقدرت هـــا پـــی در پـــی جـــای خـــود را 

ـــرای مثـــال؛ در قـــرون جدیـــد  ـــد. ب ـــه دیگـــری داده ان ب

یـــک دوره را زمـــان برتـــری اســـپانیا، دوره دیگـــر را 

زمـــان برتـــری انگلســـتان و ... نوشـــته انـــد. فســـاد 

ـــل  ـــا عام ـــت ه ـــف مدیری ـــی و ضع ـــی، بوروکراس داخل

عقـــب رفتـــن و در مـــواردی امحـــالل یـــک قـــدرت 

ـــت در  ـــس دول ـــار ریی ـــت و رفت ـــت و وضعی ـــده اس ش

ـــته  ـــی داش ـــش اساس ـــرفت، نق ـــرفت و پس ـــن پیش ای

اســـت. 

شکار و تاریکی
نویسنده: ادو گاوا رانپو

ترجمه: محمود گودرزی

رسانه در آینه تصویر
شماره نوروزی نسیم بیداری منتشر شد.

ما بدرگاه تو از کوی نیاز آمده ایم
به هوایت ز ره دور و دراز آمده ایم
قدحی آب که برآتش ما افشاند

که درین بادیه با سوز و گداز آمده ایم
بینوا گرد عراق ار چه بسی گردیدیم
راست از راه سپاهان بحجاز آمده ایم

غسل کردیم به خون دل و از روی نیاز
بعبادتگه لطفت بنماز آمده ایم

تا نسیم سمن از گلشن جان بشنیدیم
همچو مرغ سحری نغمه نواز آمده ایم

بیش ازین برگ چمن بود چو بلبل ما را
شاهبازیم کنون کز همه باز آمده ایم

همچو محمود نداریم سر ملکت و تاج
که گرفتار سر زلف ایاز آمده ایم

تا چه صیدیم که در چنگ پلنگ افتادیم
یا چه کبکیم که در چنگل باز آمده ایم

برگ خواجو اگر از لطف بسازی چه شود
کاندرین راه نه با توشه و ساز آمده ایم

خواجوی کرمانی 

وقتی بر می خيزم
بگذار با اشتياق باشد

مثل پرنده ای

وقتی می افتم
بگذار بدون پشيمانی باشد

مثل برگی

وندل بری

عکس نوشت

عکس: 
حجت حمیدی

 هدف از داشـتن سـبک زندگی سـالم  حفظ، حمایت و ارتقای سـطح 
سـالمت افراد اسـت. سـبک زندگی سـالم، افراد را در مقابل صدمات 
ناتوانـی می شـوند محافظـت  و  بیمـاری  رفتارهایـی کـه موجـب  و 
کـرده و منبعی ارزشـمندی برای کاهش شـیوع مشـکالت بهداشـتی، 
ارتقـای سـالمت، تطابق با عوامل اسـترس زای زندگـی و بهبود کیفیت 
زندگـی افـراد جامعـه بشـمار می آیـد، بـه طـوری کـه سـازمان جهانی 
بهداشـت نیـز سـبک زندگی سـالم را تـالش برای دسـتیابی به حالت 
رفـاه کامـل جسـمی، روانـی و اجتماعـی توصیف کـرده اسـت که این 
تالش هـا ترکیبـی از الگوهـای رفتـاری و عـادات فـردی در سراسـر 
زندگـی شـامل تغذیـه، تحـرک و عـادات رفتـاری می شـوند و درپـی 
فرآینـد اجتماعـی شـدن ایجـاد شـده اند. امـروزه بـا تغییـرات ایجـاد 
شـده در سـبک زندگـی افـراد، میـزان ابتـال بـه بیماری هـای عفونـی 
کاهـش یافتـه و بیماری های مزمن و غیرواگیر شـیوع بیشـتری پیدا 
کرده انـد. بیماری هـای مزمـن و غیـر واگیـر اغلـب در نتیجـه شـرایط 
زندگی ناسـالم ایجاد می شـوند که تغذیه نامناسـب، فعالیت فیزیکی 
کـم، رفتارهـای پرخطـر و آسـیب زا در ایـن میـان نقش موثـری را ایفا 
می کننـد. بیماری هـای غیرواگیـر بیشـترین سـهم در میـزان مـرگ 
و میـر را دارنـد، ایـن بیماری هـا شـامل بیماری هـای قلبـی عروقـی، 
سـرطان ها، دیابت، بیماری های تنفسـی، اختالالت روانی و آسـیب ها 
هسـتند و مصـرف دخانیـات و الکل،رژیـم غذایی ناسـالم و نداشـتن 
فعالیـت فیزیکـی کافـی از علـل اصلـی بـروز بیماری هـای غیرواگیـر 
بشـمار می آیند. سـبک زندگی مبتنی بر سـالمت فرآیند توانمندسازی 
افـراد بـرای افزایـش کنتـرل عوامل مرتبط با سـالمت اسـت. انتخاب 
نـوع سـبک زندگـی و رفتارهـای مرتبط با آن، نه تنها نقشـی اساسـی 
در سـالمت افـراد دارد، بلکـه پیامدهـا و نتایجـی خواهـد داشـت کـه 
می توانـد بـر عملکـرد وسـالمت جسـمی، روانـی، ذهنـی و اجتماعـی 
آن هـا مؤثـر باشـد. عواملـی از قبیـل مهارت هـای فـردی، اسـترس، 
فرهنـگ، روابـط اجتماعی و احسـاس کنتـرل از جملـه تعیین گرهای 
انتخـاب سـبک زندگـی هسـتند که بـر مداخـالت اجتماعی و شـرایط 
سـالمت جامعـه اثـرات عمیقـی دارنـد. سـبک زندگـی یکـی از علـل 
توسـعه ی اجتماعی و ارتقای سـالمت اجتماعی افراد و جوامع اسـت 
و ایـن مهارت هـا بـر سـالمت اجتماعـی افـراد تأثیرگـذار هسـتند، بـه 
طوری کـه بـا افزایـش میزان سـالمت اجتماعی افـراد جامعـه، میزان 
سـرمایه اجتماعـی در جامعـه افزایـش یافتـه و دسـتیابی بـه اهداف 

توسـعه، سـریع تر می شـود. / ایسـنا
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

ادامه از صفحه ۱


