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افراد را با تهمت از گردانه خارج نکنیم
اعتراض جهرمی به انحصار 
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پالسـتیک ها  بـا  زمیـن  آلـوده شـدن کـره 
زیسـت  مشـکالت  بزرگتریـن  از  یکـی 
و  مـی رود  شـمار  بـه  امـروز  محیطـی 
تهدیـدی اسـت بـرای حیـات در زمیـن و 
دریـا و بـه همیـن دلیـل شـعار امسـال روز 
جهانـی زمیـن »پایـان دادن بـه آلودگـی با 
پالسـتیک« انتخاب شـده اسـت. روز زمین 
را اولیـن بـار جـان مک کانـل، فعـال صلـح 
در سـال 1969 در اجـالس یونسـکو بـرای 
افزایـش آگاهـی عمومـی مطرح و سـناتور 
بـه  را  ایـن روز  آمریکایـی گیلـورد نلسـون 
عنـوان روز آمـوزش محیـط زیسـت تعیین 
کـرد. ایـن روز در ایـران روز زمیـن پاک نام 

گرفتـه اسـت.
از  امسـال  زمیـن  روز  شـعار  اسـاس  بـر 
مصـرف  و  کنیـم  شـروع  بایـد  خودمـان 
پالسـتیک خـود را کـم کنیـم. ایـن شـش 
کـردن  کـم  بـرای  عملـی  و  سـاده  قـدم 
مصرف پالسـتیک شـروع خوبی برای ادای 
سـهم خـود در راه »پایـان دادن بـه آلودگی 

اسـت: جهـان  در  پالسـتیک« 
1. از خریـدن بطری هـای یکبـار مصرف آب 
تـا حد امـکان خـودداری کنید. همـراه خود 
ظـرف آب داشـته باشـید و آب لولـه کشـی 

بنوشـید نـه آب بطری.
2. نی هـای پالسـتیکی یکـی از 10 لوازمـی 
اسـت کـه سـواحل را آلـوده کـرده اسـت. 
بـه  و  نکنیـد  اسـتفاده  پالسـتیکی  نـی  از 
فروشـندگان غـذا و نوشـیدنی توصیـه کنید 
طبیعـت  جـذب  کـه  کاغـذی  نی هـای  از 

کننـد. اسـتفاده  می شـوند 
3. همـراه داشـتن یـک قاشـق و چنـگال 
باعـث می شـود کـه از کارد و چنـگال یکبـار 
مصـرف اسـتفاده نکنید. اگر هـر روز بیرون 
خانـه غـذا می خوریـد تصور کنید خود شـما 
چـه مقـدار قاشـق و چنـگال پالسـتیکی در 

سـال اسـتفاده می کنیـد.
۴. از مصـرف محصوالتـی کـه ریزدانه هـای 
بـراق  ذرات  یـا  )میکروبیـد(  پالسـتیکی 
اکلیـل دارنـد خـودداری کنیـد. بـا مصـرف 
مقـدار  ناخواسـته  محصـوالت  نـوع  ایـن 
زیـادی ذرات پالسـتیک وارد آب هـای کـره 

می کنیـد. زمیـن 
5. همیشـه کیسـه خریـد چنـد بـار مصرف 
بـه همـراه داشـته باشـید و از کیسـه های 
اسـتفاده  امـکان  حـد  تـا  مصـرف  یکبـار 

نکنیـد.
بـدون  و  بـاز  سـبزی های  و  میـوه    .6

بخریـد. پالسـتیکی  بسـته بندی 
www.earthday.( زمیـن  روز  وبسـایت 

org( همزمـان بـا ایـن مناسـبت جهانی 10 
واقعیـت  تـکان دهنـده دربـاره پالسـتیک و 
تاثیـر مخـرب آن بـر محیـط زیسـت را گرد 
آورده و منتشـر کـرده کـه بـه شـرح زیـر 

ست: ا
اولیـن  کـه  میـالدی   50 دهـه  از   .1
پالسـتیک ها وارد بـازار شـدند تاکنـون 8.3 
میلیـارد تـن پالسـتیک تولید شـده اسـت. 
تولیـد سـاالنه پالسـتیک به انـدازه کل وزن 

اسـت. بشـریت 
2. تقریبـا هر ذره پالسـتیک که تولید شـده 

۶ قدم ساده برای 
کم کردن مصرف 

پالستیک

اخبار ضد و نقیض از کشف 
جنازه رضا  پهلوی

عضو شورای شهر تهران تایید کرد، روابط عمومی 
آستان حضرت عبدالعظیم تکذیب

یادداشت روز
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بارش های اخیر 
از درد خشکسالی 

کم نمی کند

رییس مرکز ملی خشکسالی 
می گوید افزایش دما باعث 
ذوب شدن ذخایر برفی در 

ارتفاعات شده است

رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت 
ــه  ــا اشــاره ب بحــران ســازمان هواشناســی ب
گذشــته  روزهــای  کشــوردر  بارش هــای 
بــه هیــچ  بارش هــا  ایــن  تاکیــد کــرد: 
کشــوراز  نجات بخــش  نمی توانــد  وجــه 
ــش  خشکســالی شــدید باشــد چــون افزای
ــی در  ــر برف ــدن ذخای ــث ذوب ش ــا باع دم

ــت. ــده اس ــات ش ارتفاع

روزانهم صبح اریان

همچنـان بـه یک شـکل یـا نوعی وجـود دارد 
)بـه اسـتثنا مقـدار کمـی کـه در اثر سـوزاندن 

از بیـن می رود(
انداختـه  دور  پالسـتیکی کـه  درصـد   91  .3
چـون  و  نیسـت  بازیافـت  قابـل  می شـود 
پالسـتیک  نمی تواننـد  خـاک  باکتری هـای 
را تجزیـه و بـه کـود تبدیـل کننـد، زباله هـای 
پالسـتیکی صدهـا و حتـی هـزاران سـال در 

می ماننـد. باقـی  طبیعـت 
نـی  میلیـون   500 حـدود  سـال  هـر   .۴
می شـود؛  مصـرف  آمریـکا  در  پالسـتیکی 
مجمـوع طـول این نی هـا دو برابـر محیط کره 

اسـت. زمیـن 
کیسـه  میلیـون  دو  حـدود  دقیقـه  هـر   .5
پالسـتیکی یکبـار مصـرف در سراسـر جهـان 

می شـود. اسـتفاده 
میلیـارد   100 سـال  هـر  آمریـکا  در  فقـط   .6
کیسـه پالسـتیکی مصـرف می شـود کـه اگـر 

آنهـا را بـه یکدیگـر گـره بزنیـم طـول آن بـه 
انـدازه 773 برابـر محیـط کـره زمیـن خواهـد 

. د بو
7. در سراسـر جهـان هـر یـک دقیقـه یـک 
و  می شـود  خریـداری  پالسـتیکی  بطـری 
تخمیـن زده شـده تـا سـال 2021 بـه بیش از 
500 میلیـارد بطـری برسـد کـه کمتـر از نصف 

آن بازیافـت خواهـد شـد.
8. هـر سـاله هشـت میلیـون تـن پالسـتیک 
وارد اقیانوس هـا می شـود و بـا آن می تـوان 
هـر فـوت مربـع از سـواحل دنیـا را بـا پنـج 

کیسـه پـر از آشـغال پالسـتیکی پوشـاند.
پالسـتیکی  میکروسـکوپی  ذرات  تعـداد   .9
از  بیشـتر  دارد  وجـود  اقیانوس هـا  در  کـه 

اسـت. شـیری  راه  کهکشـان  سـتاره های 
10. اگـر تولیـد پالسـتیک محـدود نشـود تـا 
از وزن  آلودگـی پالسـتیک  سـال 2050 وزن 
ماهی هـای دریـا بیشـتر خواهـد شد./ایسـنا

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

آگهی مناقصه 
شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان در نظــر دارد امــر قرائــت کنتــور، توزیــع قبــوض ،وصــول مطالبــات جــاری و معوقه ،کشــف 

و جمــع آوری انشــعابات غیرمجــاز، ارزیابــی و تغییــرات امــالک و اپراتــوری شــهر رفســنجان و انــار را از محــل اعتبــارات داخلــی بــا 
بــرآورد تقریبــی 8/660/479/319 ریــال را از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط واگــذار نماید. 

لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی کــه دارای مجــوز از اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت خرید 
اســناد مناقصــه از تاریــخ 97/02/03 لغایــت 97/02/10بــه آدرس رفســنجان بلــوار امــام رضــا )ع( شــرکت آب و فاضالب رفســنجان 
دفتــر قراردادهــا مراجــه نماینــد. قیمــت خریــد اســناد مناقصــه 300/000 ریــال اســت که بایســتی به حســاب شــماره ۷9۳۵9۰۲۲۲ 

در وجــه شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان نــزد بانــک کشــاورزی واریــز شــده و رســید آن بــه فروشــنده اســناد تحویل شــود.
مبلغ شرکت در مناقصه 433/100/000  ریال می باشد.

تاریـخ و محـل تحویـل پـاکات پیشـنهاد قیمت تا سـاعت 13 روز پنجشـنبه مـورخ 97/02/20دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب 
رفسـنجان می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکات الف ،ب و ج ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 9722/02/22 می باشد. 
بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از مـدت مقرر واصل شـود مطلقـة ترتیب اثـر داده 

نخواهد شـد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد منائمه مندرج است.

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 شماره 97/2/1/1/م
نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
صفحه 13 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان چاپ شده در تاریخ 97/2/3 
بدینوسیله اصالح می گردد:

ســازمان حمــل و نقــل و ترافيــک شــهرداری کرمــان در نظــر دارد بهــره بــرداری از جايگاههــای CNG  بــه شــرح جــدول ذیــل را بــه 
مــدت یــک ســال از طريــق برگــزاری مزايــده عمومــی واگــذار نمایــد لــذا از شــرکتهای دارای مجــوز رســمی از شــرکت گاز خــودرو و يا 
شــرکت نفــت )مجــوز ذکــر شــده بایســتی دارای حداقــل ســه مــاه اعتبــار باشــد( دعــوت بعمــل مــي آيــد ضمــن معرفــی کتبــی 
نماینــده خــود بــرای خريــد اســناد مزايــده از تاريــخ 9۷/۲/4 لغایــت 9۷/۲/18 و جهــت تســليم پيشــنهادات تــا تاريــخ 9۷/۲/۲۵ 
بــه مديريــت امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز واقــع در کرمــان ، خيابــان ســپه مراجعــه نماينــد در ضمــن شــهرداری در رد يــا 
قبــول پيشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بايــد مبالــغ ذیــل را بــه عنــوان تضميــن شــرکت در مزايــده )جهــت هــر 
کــدام از مزایــده هــا جداگانــه( بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و يــا وجــه نقــد واريــزی بــه همــراه ســاير مــدارک تحويــل نماينــد 
بازگشــايي پــاکات در تاريــخ 9۷/۲/۲۶ انجــام مــی شــود و درصورتيكــه برنــدگان مزايــده حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند تضمين 
شــرکت در مزايــده آنهــا بــه ترتيــب بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد. در ضمــن هزينــه چــاپ آگهــي در روزنامــه هــا بعهــده 

برنــده مزايــده ميباشــد وســاير مشــخصات و شــرايط در اســناد مزايــده منــدرج اســت.

 CNG آگهی مزايده بهره برداری از جايگاههای

مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(آدرس جایگاهنام جایگاهردیف

الغدیر - الله - آزادگان 2
1-الغدیر : انتهای بلوار غدیر 2، خیابان الله   

2-الله : حسن آباد
3-آزادگان : انتهای بلوار آزادگان 

210/000/000/-

دسـتیار ویـژه رییـس جمهـور در امـور حقـوق 
شـهروندی گفته متاسـفانه موارد اسیدپاشـی 
در حـال تکـرار اسـت مـا درصـدد هسـتیم 
بـا همفکـری و تعامـل بـا نماینـدگان خانـم 
مجلس شـورای اسـالمی یک قانـون جامع و 
کامـل را بـه وجـود بیاوریـم. بـه گـزارش ایلنـا 
شـهیندخت مـوالوردی دربـاره اینکـه آیـا نهاد 
حقـوق شـهروندی قصـد دارد در تدوین قانون 
بازدارنـده در خصـوص اسـید پاشـی ورود کند 
تا دیگر شـاهد حوادثـی مانند تبریز و اصفهان 
پاشـی های  اسـید  پرونـده  نباشـیم، گفـت: 
اصفهـان همچنـان بـاز اسـت،  اطـالع نداریـم 
کـه مقصر و عامـالن اسیدپاشـی باالخره پیدا 
شـده اند یـا خیـر. اگـر پرونده مختومـه اعالم 

شـد ایـن یعنـی ایـن کـه مـا اطالع رسـانی 
در  وی  نداریـم.  موضـوع  ایـن  از  دقیقـی 
خصـوص پرونـده اسیدپاشـی در تبریـز نیـز 
گفـت: مسـبب ایـن پرونـده بازداشـت شـده 
اسـت و حال باید ببینیم چه کمکی از دسـت 
مـا بـر می آیـد تا انجـام دهیـم. دسـتیار ویژه 
رییس جمهـور در امـور حقـوق شـهروندی بـا 
بیـان اینکـه متاسـفانه مـوارد اسیدپاشـی در 
حـال تکـرار اسـت، گفـت: ایـن اتفـاق ناگـوار 
نشـان می دهـد کـه قوانیـن موجـود ناکارآمد 
اسـت؛ مـن بارهـا اعـالم کـرده ام،  حتـی در 
نامـه ای هـم عنـوان کـردم مهم قانونی اسـت 
کـه بایـد بازدارندگی الزم را داشـته باشـد و ما 

پیگیـر آن هسـتیم کـه اجـرا شـود. 

پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز باز است
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مدیــر کل دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان 
آب هــای داخلــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا اعــالم خبــر ثبــت روز 
ــی،  ــم جهان ــزی در تقوی ــار آب ــدگان کن پرن
گفــت: از امســال، روز بیســت و یکــم 
آوریــل بــه نــام پرنــدگان کنــار آبــزی 
ثبــت شــد. مجیــد خرازیــان مقــدم مدیــر 
ــان آب  ــش و آبزی ــات وح ــر حی کل دفت
هــای داخلــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت از نامگــذاری روز بیســت و یکــم 

آوریــل 2018 بــه نــام پرنــدگان کنــار 
آبــزی )World Curlew Day( توســط 
کنوانســیون گونــه هــای مهاجــر وحشــی 
ــا  ــن روز، ب ــت: ای ــر داد و گف )CMS( خب
هــدف افزایــش آگاهــی عمومــی نســبت 
بــه وضــع در تهدیــد ایــن گــروه از پرندگان 
ــی  و تشــویق برنامــه هــا و فعالیــت های
ــای آن  ــت ه ــظ جمعی ــت از حف در حمای
ــان  ــت. خرازی ــده اس ــذاری ش ــا نامگ ه
ــام  ــه، Curlew  ن ــان اینک ــا بی ــدم ب مق

عمومــی دســته ای از پرنــدگان کنارآبــزی 
اســت کــه بــا منقارهــای بلنــد و بــه پایین 
خمیــده شــان بــه آســانی قابل شناســایی 
ــن  ــام فارســی ای ــار کــرد: ن هســتند، اظه
پرنــدگان گیالنشــاه اســت.مدیر کل دفتــر 
حیــات وحــش و آبزیان آب هــای داخلی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت افــزود: 
البتــه واژه گیالنشــاه طیــف گســترده تری 
از پرنــدگان از جملــه curlew ها را شــامل 

مــی شــود.

رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحران ســازمان 
ــای  ــوردر روزه ــای کش ــه بارش ه ــاره ب ــا اش ــی ب هواشناس
گذشــته تاکیــد کــرد: ایــن بارش هــا بــه هیــچ وجــه 
نمی توانــد نجات بخــش کشــوراز خشکســالی شــدید باشــد 
ــی در  ــر برف ــث ذوب شــدن ذخای ــا باع ــش دم چــون افزای
ــزود: در حــال  ــان اف ارتفاعــات شــده اســت. صــادق ضیایی
حاضــر شــاهد هســتیم کــه کلیــه ذخایــر برفــی در کوه هــای 
زاگــرس و البــرز از دســت رفتــه اســت بنابرایــن بــا آگاهــی 
نســبت بــه ایــن وضعیــت بارش هــا، بایــد در مــورد شــرایط 
آبــی کشــور در طــول فصــل تابســتان هوشــیارتر عمــل کنیم. 
رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحران ســازمان 
هواشناســی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود اظهــار 
ــا آخــر  ــی( ت ــر 96 )شــروع ســال زراع ــدای مه ــرد: از ابت ک
ــت  ــارش دریاف ــر ب ــن 97، کل کشــور 113.2 میلی مت فروردی
کــرده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه بــارش کشــور در مقیــاس 
ــه  ــت ماه ــازه هف ــت، در ب ــر اس ــدت 19۴.5 میلی مت بلندم
گذشــته نســبت بــه بلندمــدت حــدود ۴1.8 درصــد کاهــش 
بــارش داریــم. وی ضمــن مقایســه بــارش امســال بــا ســال 
گذشــته گفــت: در مــدت مشــابه ســال گذشــته در کل کشــور 
186.3 میلی متــر بــارش داشــتیم بنابرایــن در ســال جــاری 

نســبت بــه ســال قبــل 32.2 درصــد کاهــش بــارش ثبــت 
شــده اســت.

سیستان و بلوچستان و کرمان در صدر کم بارشی
رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحران ســازمان 
هواشناســی در ادامــه اســتان های کــم بــارش کشــور را 
طــی ماه هــای گذشــته اعــالم و اظهارکــرد: از ابتــدای ســال 
زراعــی تــا آخــر فروردین اســتان سیســتان وبلوچســتان 75 
درصدکمبــود بــارش داشــت. اســتان های کرمــان، هرمــزگان 
ــد  ــب 71، 68 و 63 درص ــه ترتی ــد ب ــه وبویراحم و کهگیلوی
ــه  ــتند.به گفت ــدت داش ــه بلندم ــبت ب ــارش نس ــش ب کاه
ــدودی از  ــداد مح ــته تع ــاه گذش ــت م ــی هف ــان، ط ضیایی
اســتان ها شــرایط ترســالی را تجربــه کردنــد کــه اســتان های 
ــی 11.9  ــان غرب ــد و آذربایج ــرقی 12.۴ درص ــان ش آذربایج
درصــد افزایــش بــارش داشــتند امــا متاســفانه ذخایــر برفی 
در همیــن اســتان ها بــه دلیــل افزایــش دمــا زودتــر از موعــد 
ــتان  ــل تابس ــرای فص ــال دارد ب ــت و احتم ــده اس ذوب ش
ــد. ــود آی ــه وج ــتان ها ب ــن اس ــرای ای ــرایط ســختی را ب ش

این کارشــناس ســازمان هواشناســی در ادامه شــرایط دمایی 
کشــور را نیــز در هفــت ماهــه گذشــته ارزیابــی کــرد و گفــت:  
از ابتــدای ســال آبــی )اول مهــر 96( تــا انتهــای فروردین 97 
کل کشــور  1.8 درجــه سلســیوس افزایــش دمــا داشــت کــه 
بــا توجــه بــه افزایــش میــزان تبخیــر، وضعیت خشکســالی 
ــانده  ــه شــرایط حساســی رس ــق کشــور ب ــب مناط را در اغل

اســت. رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ســازمان هواشناســی بــا اشــاره بــه وضعیــت دمــای کشــور 
در اولیــن مــاه ســال 97 اظهــار کــرد: در فروردیــن مــاه کل 
ــه کــرد  کشــور 2.1 درجــه ســانتیگراد افزایــش دمــا را تجرب
ــه  ــی و کردســتان نســبت ب کــه اســتان های آذبایجــان غرب
بلندمــدت بــه ترتیــب  بــا 3 و 2.8 درجه ســانتیگراد افزایش 
دمــا داشــتند.ضیاییان در پایــان بــا اشــاره بــه کم آبی شــدید 
در ســال آبــی 87-86 گفــت: در آن ســال کل بــارش کشــور 
تنهــا 138 میلی متــر بــود و ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه 
ــا  ــز خشــک تر باشــد، ام ــی جــاری از ســال 86 نی ســال آب
خوشــبختانه بارش هــای اخیــر امیــدی را در مــا ایجــاد کــرد 
ــد رکــورد کم بارشــی ســال  و احتمــال دارد کــه امســال نتوان

86 را بزنــد کــه امیدواریــم همیــن طــور باشــد.

نامگــذاری روزی جدید به نام پرندگان کنار آبزی 
در تقویم جهانی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: 

اجرای طرح انتقال آب 

از خلیج فارس به اصفهان 

اشتباه است

ــا  ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت ــی دانش ــات علم ــو هی ــری عض ــدی بصی مه
ــه  ــارس ب ــج ف ــال آب از خلی ــرح انتق ــرات ط ــه ج ــه ب ــر اینک ــد ب تاکی
ــا  ــرای شــرب، از دری ــرار اســت ب ــر ق ــت: اگ ــان اشــتباه اســت، گف اصفه
آب را انتقــال دهیــم، بهتــر اســت آب را بــه اســتان هــای نزدیــک تــر از 
اصفهــان بــه دریــا هــم چــون کرمــان و یــا کنــار دریــا و بــا ارتفــاع بســیار 
ــنا  ــه ایس ــور ک ــل کنیم.آنط ــتان منتق ــد خوزس ــا مانن ــطح دری ــم از س ک
ــه  ــان ب ــه اصفه ــا ب ــال آب از دری ــه انتق ــان اینک ــا بی ــد وی ب ــی نویس م
طــور قطــع هزینــه هــای بســیار ســنگینی را بــه مــردم منتقــل مــی کنــد، 
ــن  ــت در ای ــر اس ــا 1500 مت ــطح دری ــان از س ــاع اصفه ــرد: ارتف ــار ک اظه
شــرایط بایــد 1500 متــر آب را از خلیــج فــارس بــه ســمت اصفهــان پمــپ 
ــع  ــه تب ــد و ب ــی کن ــاد م ــی را ایج ــرژی باالی ــن مصــرف ان ــه ای ــم ک کنی
هزینــه ایــن انتقــال بــا توجــه بــه مصــرف انــرژی و طــول مســیر انتقــال 
ــا بیــان اینکــه  ــود. ایــن فعــال محیــط زیســت ب بســیار گــران خواهــد ب
کشــورهای عربــی هــم چــون امــارات مجبــور بــه اســتفاده از آب شــیرین 
کــن در تامیــن آب مــور نیــاز خــود هســتند، گفــت: ایــن کشــورها بعــد از 
شــیرین کــردن آب مــورد نیازشــان، همــه نمــک حاصــل از آب شــیرین 
کــن هــا را بــه دریــا مــی ریزنــد کــه ایــن موجــب تخریــب اکوسیســتم 
دریــا شــده و بــه طــور مرتــب، شــوری آب دریــا را افزایــش مــی دهــد، 
بنابرایــن انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه اصفهــان از نظــر زیســت 

محیطــی، اشــتباه اســت.

بارش های اخیر از درد خشکسالی کم نمی کند
رییس مرکز ملی خشکسالی می گوید افزایش دما باعث 

ذوب شدن ذخایر برفی در ارتفاعات شده است

ملـی  مرکـز  رییـس  ضیاییـان  صـادق 
سـازمان  بحـران  مدیریـت  و  خشکسـالی 
بارش هـای کشـوردر  بـه  اشـاره  بـا  هواشناسـی 
بارش هـا  ایـن  کـرد:  تاکیـد  گذشـته  روزهـای 
بـه هیـچ وجـه نمی توانـد نجات بخـش کشـوراز 
خشکسالی شـدید باشـد چون افزایش دما باعث 
ذوب شـدن ذخایر برفی در ارتفاعات شـده اسـت. 
در حـال حاضـر شـاهد هسـتیم کـه کلیـه ذخایـر 
برفـی در کوه هـای زاگـرس و البـرز از دسـت رفته 
اسـت بنابرایـن با آگاهی نسـبت به ایـن وضعیت 
بارش هـا، بایـد در مورد شـرایط آبی کشـور در طول 

فصـل تابسـتان هوشـیارتر عمـل کنیـم.

ــکار و  ــت ش ــت و مدیری ــر حفاظ ــرکل دفت ــوری مدی ــی تیم عل
صیــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 16 برابــر 
ــم  ــاس تصمی ــرد: براس ــار ک ــگ اظه ــکار پلن ــه ش ــدن جریم ش
شــورای عالــی محیــط زیســت هرگونــه شــکار گونــه هــای حیــات 
وحــش جــرم محســوب شــده و متخلــف بــه جریمــه نقــدی و 
کیفــری محکــوم مــی شــود. وی افــزود: جریمــه شــکار پلنــگ 
ــون  ــدود 5 میلی ــال 94، ح ــه در س ــن مصوب ــق همی ــی طب ایران
تومــان بــود کــه ایــن مبلــغ از ابتــدای ســال 97 بــا افزایــش 16 
برابــری بــه 80میلیــون افزایــش پیــدا کرد.تیمــوری گفــت: تعــداد 

پلنــگ ایرانــی در کشــور بــه علــت پراکندگــی در مناطــق مختلــف 
ــان در  ــط بان ــات محی ــاس گزارش ــا براس ــت ام ــخص نیس مش
اســتان هــای مختلــف حــدود 400 قــالده پلنــگ مشــاهده شــده 
اســت. در اســتان همــدان طــی 10 ســال اخیــر پلنگــی مشــاهده 
ــا گزارشــاتی از مشــاهده  ــر اســتان ه ــا در دیگ نشــده اســت ام
ــه شــده اســت. در اســتان هــای شــمالی، خراســان  ــگ ارائ پلن
ــت  ــر وضعی ــای دیگ ــتان ه ــه اس ــبت ب ــمالی نس ــوی و ش رض
پلنــگ ایرانــی بســیار خــوب اســت و در ایــن اســتان هــا هرســاله 

مــا پلنــگ مشــاهده مــی کنیــم.

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت 
کــه الیحــه حمایــت از محیط بانــان و جنگل بانــان در ایــن 
کمیســیون بــه عنــوان کمیســیون فرعــی تصویــب شــد.آنطور که 
ایســنا مــی نویســد احمــد همتــی در توضیح جلســه )یکشــنبه( 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، گفــت: در ایــن جلســه 
ــث و  ــد از بح ــان بع ــان و جنگل بان ــت از محیط بان ــه حمای الیح
بررســی بــه تصویــب رســید. در ایــن الیحــه ایــن موضــوع آمــده 

اســت کــه محیط بانــان و جنگل بانــان بتواننــد همتــراز نیروهــای 
ــدی از  ــا بهره من ــند و ب ــته باش ــار داش ــالح در اختی ــلح س مس
شــرایط و قوانیــن از خــود دفــاع کننــد. بــه گفتــه ی وی، موضــوع 
پوشــش بیمــه ای مرتبــط بــا شــغل آن هــا نیــز در ایــن الیحــه 
آمــده تــا در صــورت بــروز حادثــه، هیــچ مشــکلی بــرای آن هــا 
ــف خــود را  ــد وظای ــا بتوانن و خانواده های شــان ایجــاد نشــود ت

ــد. ــا انجــام دهن ــت و جنگل ه ــت از طبیع ــرای حمای ب

تصویب الیحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان جریمه شکار پلنگ ایرانی 16 برابر شد

در کمیسیون بهداشت

پیام زیست مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم گفــت: امیدواریــم بــا برنامــه ریزی و مشــارکت 
همــه مــردم و مســووالن تــا پایــان ســال 97، آلودگــی پالســتیک در اســتان قــم بــه حداقــل 

سد بر

وزیــر خارجــه کشــورمان تاکیــد کــرد: هیــچ 
وجــود  برجــام  بــرای  جایگزنــی  طــرح 

ــچ.  ــا هی ــد ی ــه آن باش ــا هم ــدارد، ی ن
خارجــه  وزیــر  ظریــف  جــواد  محمــد 

خــود  توییتــری  حســاب  در  کشــورمان 
جمهــور  رییــس  اظهــارات  بــه  نســبت 
واکنــش  برجــام  خصــوص  در  فرانســه 

داد.  نشــان 

متــن کامــل تویئــت وزیــر امــور خارجــه 
ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــورمان ب کش

ــد  ــت می گوی ــه درس ــور فرانس »رئیس جمه
هیــچ طــرح جایگزنــی بــرای برجــام وجــود 
نــدارد. یــا همــه آن باشــد یــا هیــچ. رهبــران 
ــویق  ــپ را تش ــد ترام ــد دونال ــی بای اروپای
کننــد کــه نــه تنهــا در توافــق هســته ای 
ــود از  ــهم خ ــرای س ــه اج ــد بلک ــی بمان باق

ــد.« ــاز کن ــت آغ ــا حســن نی ــق را ب تواف

هیچ طرح جایگزنی برای »برجام« وجود 

ندارد؛یا همه یا هیچ!

اعتراض به انحصار صداوسیما در فضای مجازی
وزیر ارتباطات: مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس 

بازار بخش خصوصی را کوچک می کند

روز گذشته جهرمی در توییتی مخالفت خود را با این مصوبه اعالم کرد

مصوبه کمیسـیون فرهنگـی مجلس در 
خصـوص مـاده چهـار طرح خط مشـی، 
اداره و نظـارت بـر سـازمان صداوسـیما 
بـا واکنش هـای متفاوتی همراه اسـت.
مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  دبیـر 
اسـت  کـرده  اعـالم  اسـالمی  شـورای 
کـه، بر اسـاس ایـن مصوبه کمیسـیون، 
پخـش فراگیـر برنامه هـای رادیویـی یـا 
تلویزیونـی در داخـل و خـارج از کشـور 
در انحصـار سـازمان صداوسـیما اسـت 
تنظیـم  و  مجـوز  صـدور  مسـئولیت  و 
مقـررات رادیویـی و تلویزیونـی فراگیـر 
عهـده  بـر  منحصـرًا  آن،  بـر  نظـارت  و 
هرگونـه  و  اسـت  سـازمان صداوسـیما 
فراگیـر  پخـش  نویـن  خدمـات  ارائـه 
رادیویـی و تلویزیونـی الزامـًا بـر بسـتر 

شـبکه ملی اطالعات منحصـر و محدود 
می شـود.

آذری  گذشـته  روز  خصـوص  ایـن  در 
جهرمـی در توییتـی مخالفـت خـود را 
بـا ایـن مصوبـه اعـالم کـرد.او در توییت 
احتـرام  »ضمـن  اسـت:  نوشـته  خـود 
بـه نظـر جمعـی از نماینـدگان محتـرم 
کمیسـیون فرهنگـی مجلـس، تصویـب 
تصویـر  و  صـوت  اختیـارات  قانـون 
فراگیـر بـرای صـدا و سـیما بـدون ذکـر 
از مصادیـق صـوت و  تعریـف دقیقـی 
تصویـر فراگیـر، مانـع بزرگـی در تحقـق 
شـبکه  محتـوای  و  خدمـات  الیه هـای 

ملـی اطالعـات خواهـد بـود.«

صدا و سیما به دنبال
 انحصار است

محمدجـواد آذری جهرمـی در خصوص 
ایرنـا  بـه  خـود  مخالفـت  چرایـی 
دارد  اعتقـاد  سـیما  و  صـدا  می گویـد 

تلویزیونـی  پخـش  آنکـه  دلیـل  بـه 
)برادکسـت( براسـاس قانـون اساسـی 
بـه صـورت انحصـاری در اختیـار ایـن 
مجـازی  فضـای  در  اسـت،  سـازمان 
)برادبنـد( نیـز بایـد ایـن ظرفیـت برای 
آن هـا فراهـم باشـد؛ همچنیـن مدعـی 
انـد هرگونـه پخـش صوتـی و تصویری 
در فضـای مجـازی باید تحـت مدیریت 
و تحـت نظارت و مقررات این سـازمان 

انجـام شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه صـدا و سـیما بـه 
ایـن رویکـرد معتقـد بـوده و پیگیـر آن 
اسـت، گفـت: البته دربـاره عبارت صوت 
و تصویـر فراگیـر اشـاره شـده در طـرح 
پیشنهادی کمیسـیون فرهنگی مجلس 
شـورای اسـالمی، اگر ناظر بـه تلویزیون 
باشـد، بدلیـل الزامـات قانونـی خدشـه 
اکنـون  امـا  نیسـت؛  وارد  آن  بـه  ای 
فراتـر  تفسـیری  صداوسـیما  مدیـران 
نسـبت بـه ایـن موضـوع دارنـد و حتی 

برخـی مواقـع در مراجع قضایی نسـبت 
بـه فعـاالن بخـش خصوصـی فعـال در 
ایـن عرصـه نیز شـکایت هایی را مطرح 

مـی کنند. 
صدوسـیما  مدیـران  داد:  ادامـه  وی 
درخواسـتی  ویدئویـی  هـای  برنامـه 
ضبـط شـده)VOD( را نیـز شـامل این 
مسـئله مـی داننـد، در صورتـی کـه بین 
تلویزیـون اینترنتـی )IPTV ( و برنامه 
هـای ویدئویی درخواسـتی ضبط شـده 
)VOD ( تفـاوت هـای ماهـوی وجـود 
 )UGC(دارد و محتواهـای کاربـر محور
و   VOD بحـث  از  طورکامـل  بـه  نیـز 

IPTV متفـاوت اسـت. 
برداشـت  گفتـه   جهرمـی  آذری 
تصویـر  و  صـوت  لفـظ  از  صداوسـیما 
محتواهـای  کـه  اسـت  آن  فراگیـر 
هـای  برنامـه   ،)UGC(کاربرمحـور
شـده  ضبـط  درخواسـتی  ویدئویـی 
اینترنتـی  تلویزیـون  و   )VOD(
)IPTV( بـه همـراه کانـال های رسـانه 
ای بـاالی پنـج هـزار عضـو نیـز جـزو 
صـوت و تصویـر فراگیـر اسـت و بایـد 

باشـد. آنهـا  نظـر  تحـت 
وی بـر مشـخص شـدن تعریـف دقیق 

مصادیـق تاکیـد کـرد و گفـت: دیـدگاه 
مـا ایـن اسـت کـه ایـن انحصـار فقـط 
بایـد محدود بـه همان بحـث تلویزیون 

اینترنتـی)IPTV( باشـد. 

مصوب اخیر کمیسیون فرهنگی  
با قوانین قبلی مغایر است

موسسـه  مدیرعامـل  یزدانـی  مهـدی 
رسـانه های تصویریمعتقـد اسـت: طبق 
مصوبه مجلس شـورای اسـالمی صدور 
اجـازه تاسـیس یـا انحـالل مراکز نشـر 
محصـوالت سـمعی و بصـری بـه عهده 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـت. 
)مـواد 22 و 23 قانـون اهداف و وظایف 
اسـالمی(؛  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
حسـب سـایر مصوبه هـای قانونـی هـر 
گونـه فعالیـت تجـاری در زمینـه تولید، 
توزیـع، تکثیـر و عرضـه آثـار صوتـی و 
تصویـری نیازمنـد اخـذ مجـوز از وزارت 
ارشـاد اسـت. بنابرایـن نظـر نماینـدگان 
محتـرم کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
شـورای اسـالمی می بایسـتی بـا دقـت 
بیشـتری مـورد توجـه قـرار گیـرد که به 
نظـر نمی رسـد مصـوب اخیـر ایشـان با 
قوانیـن مذکـور مغایرتی داشـته باشـد.

در پــی تصویــب مــاده 4 طــرح خط مشــی، اداره 
و نظــارت بــر ســازمان صــدا و ســیما مبنــی بــر 
»ســپردن مســوولیت صــدور مجــوز و تنظیــم مقــررات 
ــیما«  ــدا و س ــازمان ص ــه س ــی ب ــی و تلویزیون رادیوی
ــی  ــی مبن در کمیســیون فرهنگــی مجلــس، گمانه های
ــوت  ــار ص ــوز انتش ــت مج ــدن دریاف ــزام آور ش ــر ال ب
باشــگاه های خبــری  و  و تصویــر در خبرگزاری هــا 
ــور  ــانه ای کش ــه رس ــطح جامع ــازمان در س ــن س از ای
ــه وجــود آمــد امــا ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی  ب
ــا  ــت: خبرگزاری ه ــایعات، گف ــن ش ــا رد ای ــس ب مجل
خبــری  منابــع  شــمار  در  خبــری  باشــگاه های  و 
بــه شــمار می رونــد و از بــاب ابــزار از »صــوت و 
دریافــت  از  و  می کننــد  اســتفاده  هــم  تصویــر« 
ــازمان  ــی از س ــی و تلویزیون ــررات رادیوی ــوز مق مج

ــتند. ــاف هس ــیما مع صداوس

بیش از 1۵ هزار خودرو 
غیرقانونی وارد شده است!

در  خـودرو  واردکننـدگان  انجمـن  رییـس  نایـب 
واکنـش بـه صحبت هـای رییـس سـازمان توسـعه 
 6۴00 واردات غیرقانونـی  تاییـد  بـر  تجـارت مبنـی 
دسـتگاه خودرو در زمان بسـته بودن ثبت سـفارش 
در سـال گذشـته، می گویـد: واردات غیرقانونـی 6۴00 دسـتگاه خـودرو را تایید 
کرده انـد امـا عـددی کـه مـا داریـم بیش از ایـن مقدار اسـت و طبـق اطالعات 
مـا در زمـان بسـته بـودن ثبـت سـفارش بیـش از 15 هزار دسـتگاه خـودرو به 
صـورت غیرقانونـی وارد شـده اسـت.فرهاد احتشـام زاد اظهـار کرد: بـه هر حال 
ایـن اتفـاق عجیبـی اسـت کـه رخ داده اسـت. مشـکل اینجاسـت کـه وقتـی 
ثبـت سـفارش بـه صـورت غیرقانونـی بسـته می شـود رانـت و فسـاد ایجـاد 
می کنـد. نایـب رییـس انجمـن واردکننـدگان خـودرو اظهـار کرد: در ایـن مورد 
شـنیده ایم امـا اینکـه چقدر واقعیت داشـته باشـد مشـخص نیسـت. رقم های 
مختلفـی را بـه مـا اعـالم کرده انـد اما چون مسـتند نیسـت نمی توانیـم در این 

رابطـه صحبـت کنیم.

دولت از رفع حصر 
حمایت می کند

ســخنگوی دولــت گفــت: دولــت از رفــع حصــر 
حمایــت مــی کنــد و بــرای اجــرا شــدنش 
از هیــچ چیــزی دریــغ نمــی کنــد. اینکــه 
ــور از  ــوداری کش ــاهد برخ ــر ش ــع حص ــا رف ب
ــی اش باشــیم انشــاءهللا نزدیــک اســت.آن طــور کــه  ــدان انقالب فرزن
ایســنا نوشــته محمــد باقــر نوبخــت می گویــد بعضــی صحبــت هــا در 
ســطحی اســت کــه نیــازی بــه موضــع گیــری نــدارد، همیــن حصــری 
کــه صحبــت شــد، تــاوان کار چــه کســی اســت؟ بیشــتر از ایــن ورود 
ــور  ــانی در کش ــی و انس ــای مال ــرمایه ه ــه س ــرای او چ ــا ب ــم، م نکن
از دســت دادیــم. حتــی داخــل خودمــان هــم انتقــاد مــی کنیــم چــرا 
حصــر رفــع نمــی شــود، همــه در یــک شــرایطی اســت کــه او در وقــوع 
آن شــرایط نقــش داشــت.وی افــزود: موضــع دولــت دربــاره اســتفاده 
از پیــام رســان هــا روشــن اســت. مــا بــه دسترســی آزاد بــه اطالعــات 

ــم. ــاد داری اعتق

جامعهسیاستاقتصاد

ایــن صحبــت در حالــی مطــرح شــده کــه 
بارهــا توســط دولــت مــردان  ایــن نکتــه بیــان 
ــرح  ــای مط ــی صحبت ه ــود. در تمام ــده ب ش
ــه  ــود ک ــده ب ــد ش ــه  تاکی ــن نکت ــه ای ــده ب ش
ــز  ــدارد و هرگ ــی ن ــه اصالح ــچ نقط ــام هی برج
ــی رود و   ــام نم ــالح  برج ــار اص ــر ب ــران زی ای
یــا بایــد بــه همیــن صــورت ادامــه پیــدا کنــد.

ســتاد  ســخنگوی 
مبــارزه در ادامــه در 
ــه در  ــه اینک ــخ ب پاس
پــی قانــون حــذف 
مجــازات اعــدام چــه تعــداد قاچاقچیــان از اعــدام 
ــم  ــی نداری ــار دقیق ــت: آم ــد؟ گف ــات یافته ان نج
ولــی تلویحــا شــنیدیم حــدود ســه تــا ۴000 نفر از 

ایــن قانــون منتفــع می شــدند.
پرویــز افشــار دربــاره مــدت زمــان دسترســی بــه 
ــاط  ــزان در نق ــن می ــز گفــت : ای ــواد مخــدر نی م
مختلــف، متفــاوت اســت و زمــان متقنــی را 
ــه  ــم ب ــان داری ــا اذع ــرد. ام ــالم ک ــوان اع نمی ت
علــت آنکــه ایــران در مســیر ترانزیــت مــواد قــرار 
دارد بــا فراوانــی مــواد مواجهیــم و دسترســی بــه 

آن چنــدان ســخت نیســت. باید رابطــه قاچاقچی 
و مصــرف کننــده را بــه حداقــل برســانیم و 
معتــادان را تحــت برنامه هــای تــرک قــرار دهیــم.
وی افــزود: مجموعــا حــدود 810 تــن کشــف انواع 
مــواد مخــدر را داشــتیم کــه در مقایســه بــا ســال 
95 کــه حــدود 708 تــن بــوده اســت، 1۴ درصــد 
ــته 81  ــال گذش ــد.در س ــی ده ــان م ــد را نش رش
درصــد کشــفیات تریــاک، 13.5 درصد حشــیش، 
3.3 درصــد هروییــن، 1.8 درصــد مورفیــن، 0.03 
درصــد شیشــه و مابقــی ســایر مــواد مخــدر بــوده 
اســت. در کشــفیات حشــیش 13.5 درصــد رشــد 
ــه و  ــن و شیش ــفیات هرویی ــد کش ــم. رش داری
مورفیــن نســبت بــه ســال 95 تغییــر محسوســی 

ــد. ــان نمی ده را نش

نتایج عملکرد 1۳ ساله 
گشت ارشاد با سند و 

مدرک گزارش شود
مجلــس  زنــان  فراکســیون  رییــس 
درخواســت کــرد کــه  اســالمی  شــورای 
ــاد  ــت ارش ــاله گش ــرد 13 س ــج عملک نتای
ــود.پروانه  ــزارش ش ــدرک گ ــند و م ــا س ب
زنــان  فراکســیون  رییــس  سلحشــوری، 
مجلــس بــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر وزیــر 
ــر اینکــه »حجــاب دغدغــه  ــی ب کشــور مبن
ــاد  ــت ارش ــور گش ــه حض ــت« ب ــت اس دول
ــت: برخــی  ــرد و گف ــا اشــاره ک در خیابان ه
اظهاراتــی می کننــد، امــا عملشــان طــور 
دیگــر اســت، مگــر آقــای روحانــی نگفــت، 

ــد! ــی کنن ــردم زندگ ــد م بگذاری
وی گفــت: مــا هــم دغدغــه حجــاب را 
داریــم، امــا نــه بــه ایــن صــورت کــه 
این هــا دارنــد، یعنــی مــا معتقدیــم هرچــه 
ســلبی تر  و  غیرمحترمانه تــر  برخورد هــا 
ــد. ــس می ده ــه عک ــا نتیج ــد، در انته باش

ــه ســابقه حضــور  ــده مجلــس ب ــن نماین ای
گشــت ارشــاد در خیابان هــا اشــاره کــرد و 
افــزود: االن 13 ســال اســت، گشــت ارشــاد 
وجــود دارد، امــا چــه جوابــی توانســتند 
ــه  ــری در جامع ــاب بهت ــه حج ــد؟ چ بگیرن
توانســته اند  آیــا  اســت؟  شــده  ایجــاد 
نتیجــه ای دلخــواه بگیرنــد، در ایــن صــورت 

ــد. ــدرک نشــان دهن ــا ســند و م آن را ب
ــه  ــر دغدغ ــور اگ ــر کش ــه داد: وزی وی ادام
ــم  ــس از انتشــار فیل ــد پ حجــاب دارد، بای
ایــن  بــا  ارشــاد  گشــت  اخیــر  اقــدام 
جدی تــر  برخــورد  انتظامــی  مامــوران 
ــد،  ــر می گوی ــم اگ ــی ه ــای روحان ــد. آق کن
ــد« در عمــل  ــی کنن ــردم زندگ ــم م »بگذاری
نیــز ایــن اجــازه را بــه مــردم بدهنــد. پــس 
آقــای روحانــی ایــن حرف هــا را بــرای 
ــن  ــد؟ ای کاش اصــال ای چــه کســی می زن

ــی زد. ــرف را نم ح
ــه  ــواردی ک ــه م ــاره ب ــا اش ــوری ب سلحش
ــده  ــردم ش ــه م ــوق اولی ــی حق ــث نف باع
سیاســی،  فعــاالن  بــا  گفــت:  اســت، 
دانشــجویان و زنــان هــم برخــورد می کننــد، 
نمی شــود کــه بــا همــه مــردم اینطــور 
رفتــار کــرد. ایــن نماینــده مــردم تهــران در 
ــا بیــان اینکــه کشــورهای دیگــر  مجلــس ب
ــاب  ــلبی حج ــورد س ــدون برخ ــلمان ب مس
را در کشــور افزایــش داده انــد، تصریــح 
ــه  ــت ک ــزی نیس ــه و مال ــر ترکی ــرد: مگ ک
ــتر  ــه بیش ــراد محجب ــداد اف ــه روز تع روز ب
می شــود؟ امــا در کشــور مــا ایــن جریــان 

ــت. ــس اس ــال برعک کام

خبر

بهره مندی 4۰۰۰ نفر از ارفاق حکم 
»اعدام قاچاقچیان«

گزارش
پیام ما

مشکل ارز دانشجویی برطرف شدپیام خبر
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای دانشجویانی که از طریق صرافی ها و بدون 
مراجعه به سازمان امور دانشجویی ارز دریافت می کردند ، تصمیم های جدیدی برای 
تامین ارز آنان گرفته شده است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت با اشــاره 
ــون  ــت: تاکن ــان گف ــهدای محیط ب ــار ش ــه آم ب
بیــش از 120 محیط بــان در راه حفاظــت از محیــط 
ــی  ــن در حال زیســت کشــور شــهید شــده اند ای
اســت کــه کل آمــار محیط بانــان کشــور 2500 
ــی  ــید محبت خان ــرهنگ جمش ــت. س ــر اس نف
در جریــان ســفر بــه اســتان خوزســتان در 

دیــدار بــا مســووالن انتظامــی و امنیتــی اســتان 
خواســتارهمکاری گســترده تر مســووالن اســتان 
بــا اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
شــد. وی در تشــریح وظایــف ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گفــت: کار محیــط زیســت تنهــا 
حفاظــت و جلوگیــری از شــکار و صیــد نیســت 
ــوا  ــاک و ه ــان آب، خ ــان حافظ ــه محیط بان بلک

هســتند و از ســرمایه های ملــی کــه همــان 
ســرمایه های نســل های آینــده اســت، دفــاع 
ــت  ــط زیس ــد محی ــازه نمی دهن ــد و اج می کنن
ــرای حفاظــت از  ــی ب ــود شــود. در آمــار جهان ناب
عرصه هــای طبیعــی، بــرای هــر 1000 هکتــار یــک 
محیط بــان در نظــر گرفتــه شــده اســت در حالــی 
کــه ایــن مقــدار در ایــران بــرای بیــش از 12 هــزار 
هکتــار، یــک محیط بــان بــا حداقــل تجهیــزات و 

ــات اســت. امکان

تاکنون 1۲۰ محیط بان شهید شده اند

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه گفت:طی بازرسی از منزل یک 
متخلف توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه که با همکاری 
پاسگاه انتظامی رباط قره بیل انجام پذیرفت، یک قبضه اسلحه شکاری تک لول 
غیرمجاز و مقادیری فشنگ و مهمات کشف و ضبط شد.

واکنش سخنگوی دولت به استعفای کاوه مدنی: 

افراد را با تهمت از گردانه خارج نکنیم

نوبخت از فشارها در ماجرای استعفای کاوه مدنی انتقاد کرد

در  فشــارها  از  دولــت  ســخنگوی 
ماجــرای اســتعفای کاوه مدنــی انتقــاد 
کــرد. مدنــی معــاون پیشــین آمــوزش 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــش س و پژوه
بــه  فعالیــت خــود  مــاه  در شــش 
مشــهورترین چهــره محیــط زیســت 
ایــران تبدیــل شــد و بعــد از ایجــاد 
ــود را  ــتعفای خ ــف، اس ــی مختل حواش
ــالم  ــور اع ــارج از کش ــفر کاری خ در س
کــرد. پــس از اینکــه رییــس ســازمان 
ــرد  ــالم ک ــت اع ــط زیس ــت محی حفاظ
کــه بــه اجبــار و بــه دلیــل برخــی تنــگ 
نظری هــا بــا ایــن درخواســت موافقــت 
ایــن  در  دولــت  ســخنگوی  کــرده، 
خصــوص گفــت کــه افــراد را بــه آســانی 

ــم. ــارج نکنی ــه خ ــت از گردان ــا تهم ب
ــت  ــر نوبخــت ســخنگوی دول محمدباق
ــا  ــود ب ــی خ ــری هفتگ در نشســت خب

ایــن  بــه  پاســخ  در  رســانه  اهالــی 
پرســش کــه موضــوع کاوه مدنــی و 
ــیده  ــا رس ــه کج ــی ب ــران دوتابعیت مدی
بحــث  ایــن  بــرای  گفــت:  اســت، 
ــایی  ــال شناس ــه دنب ــات ب وزارت اطالع
ــا در  ــا جایگزینی ه ــوده ت ــراد ب ــن اف ای
ایــن زمینــه انجــام شــود و مــا تقریبــا 
مدیــر دو تابعیتــی دیگــر نداشــتیم. 
ــف  ــات موظ ــم وزارت اطالع ــه بازه البت
ــت و  ــوع اس ــن موض ــری ای ــه پیگی ب
سیاســت دولــت ایــن اســت کــه از 
ــد.  ــتفاده نکن ــی اس ــران دو تابعیت مدی
وی افــزود: بخشــی از منابــع مــا منابــع 
ــوع  ــاس ن ــر اس ــه ب ــت ک ــانی اس انس
نگــرش سیاســی تقســیم بندی هایی 
می شــود امــا بحــث در دولــت بــر ایــن 
اســت کــه مــا نمی خواهیــم از یــک 
جنــاح چــه اصــالح طلــب چــه اصولگــرا 
بــرای انجــام امــور اســتفاده کنیــم. مــا 
در داخــل نــه تنهــا حــق نداریــم از ایــن 
نیروهــا صرفــا بــر اســاس نــوع نگــرش 
سیاســی اســتفاده کنیــم بلکــه بایــد از 

ــتند  ــد هس ــه کارآم ــرادی ک ــی اف تمام
ــرد:  ــد ک ــم. نوبخــت تاکی اســتفاده کنی
ــه  ــی اســت ک ــن کار غیراخالق ــا ای قطع
ــم  ــراد را بریزی ــرام و آرزوی اف ــا احت م
و اســرار دیگــران را افشــا کنیــم. اینکــه 
کســی در خــارج از کشــور عکســی 
گرفتــه و حــاال بیایــم و آن را نشــان 
دولــت  و  اســت  نادرســت  بدهیــم 
علمــی  ســرمایه های  از  بایــد  هــم 
ــت  ــخنگوی دول ــد. س ــت کن ــا حمای م
ــا تهمــت  ــه آســانی ب افــزود: افــراد را ب
ــد از  ــا بای ــم، م ــارج نکنی ــه خ از گردان
ــم. در نظــر  ــرادی هــم بیاوری خــارج اف
ــارج از  ــراد خ ــن اف ــید ای ــته باش داش
ایــران زندگــی می     کننــد و آبــروی افــراد 
ــه هــم باالتــر اســت. اگــر  ــه کعب از خان
نشــان دادن عکس    هــای بی   حجــاب 
یــک زن مســلمان بــد اســت، بدتــر آن 
اســت کــه در ســایت    ها نشــان دهیــم، 
ــاز  ــران خــارج از کشــور نی ــه مدی ــا ب م

ــم.  داری

از آمدن به ایران تا رفتن

و  پژوهشــی  معــاون  مدنــی  کاوه 
زیســت  محیــط  ســازمان  آموزشــی 
ــوت از  ــد از دع ــودش بع ــه خ ــه گفت ب
او بــرای فعالیــت در حــوزه محیــط 
زیســت ایــران و بعد از دوری 1۴ ســاله، 
بــه کشــورش بازگشــت و در شــش 
آمــوزش  حــوزه  در  فعالیتــش  مــاه 
و پژوهــش بــه مشــهورترین چهــره 
محیــط زیســتی تبدیــل شــد.  کاوه 
ــمی،  ــه کار رس ــالم ب ــد از اع ــی بع مدن
پویــش هــای مدنــی مختلفــی را به راه 
انداخــت، پویــش هــای نــه بــه بطــری 
ــش  ــت و چال ــط آب نیس آب، آب فق
ــن پویــش هــا  ــه ای ــه از جمل ــی زبال ب
ــود کــه همراهــی بســیاری از مــردم،  ب
نهادهــا  از  تعــدادی  و  متخصصیــن 
بــه همــراه داشــت و ممنوعیــت  را 
شــورای  در  آب  بطــری  از  اســتفاده 
شــهر و شــهرداری تبریــز تصویــب شــد 
ــت در  ــن ممنوعی ــز ای ــد از آن نی و بع
شــورای شــهر اصفهــان و ســازمان های 
تصویــب  بــه  نیــز  ان  بــه  وابســته 
ــه  ــت ک ــدت اس ــن م ــید. در همی رس
ــن  ــدادی از فعالی ــر دســتگیری تع خب
ــام جاسوســی  ــه اته محیــط زیســت ب
نقــل محافــل مــی شــود، محمــود 

صادقــی نماینــده مجلــس در توییتــی 
اعــالم مــی کندکــه مدنــی هم دســتگیر 
شــده اســت  و توییــت و ویدیویــی کــه 
ــد  ــی کن ــر م ــودش منتش ــی از خ مدن
نشــان مــی دهــد کــه او نیــز چنــد 
ــی شــده اســت.بعد از  ســاعتی بازجوی
ــی  ــه مدن ــت ک ــن ماجراس ــت ای گذش
ــی  ــر م ــود را از س ــت خ ــاره فعالی دوب
گیــرد و بــرای ســفر کاری راهــی خــارج 
ــت  ــدت اس ــن م ــود و در همی ــی ش م
کــه تصاویــری در فضــای مجــازی 
منتشــر مــی شــود کــه بعضــی رســانه 
ــب  ــه او منتس ــر را ب ــن تصاوی ــا ای ه
ــوند او  ــی ش ــی م ــد و مدع ــی دانن م
ــا،  ــش ه ــرکت در پژوه ــای ش ــه ج ب
در مالــزی بــه رقــص پرداختــه اســت. 
ــای  ــر و حمله ه ــس از انتشــار تصاوی پ
حالــی  در  او،  بــه  رســانه ها  بعضــی 
کــه در ســفر کاری در خــارج کشــور 
ــد  ــی ده اســت، از همانجــا اســتعفا م
ــود .  ــی ش ــه م ــتعفای او پذیرفت و اس
ــی  ــار توییت ــا انتش ــی ب ــود صادق محم
خبــر از رفتــن کاوه مدنــی را مــی دهــد  
و بعــد از آن نیــز کاوه مدنــی در توییتی 

خبــر رفتنــش را  تاییــد می کنــد.

ته
نک

ــتعفای  ــرای اس ــارها در ماج ــت از فش ــخنگوی دول س
کاوه مدنــی انتقــاد کــرد. مدنــی معــاون پیشــین 
آمــوزش و پژوهــش ســازمان محیــط زیســت در شــش 
ــط  ــره محی ــهورترین چه ــه مش ــود ب ــت خ ــاه فعالی م
ــی  ــاد حواش ــد از ایج ــد و بع ــل ش ــران تبدی ــت ای زیس
ــارج از  ــفر کاری خ ــود را در س ــتعفای خ ــف، اس مختل
ــازمان  ــس س ــه ریی ــس از اینک ــرد. پ ــالم ک ــور اع کش
ــار و  ــه اجب ــه ب ــرد ک ــالم ک ــط زیســت اع حفاظــت محی
ــن درخواســت  ــا ای ــگ نظری هــا ب ــل برخــی تن ــه دلی ب
ــوص  ــن خص ــت در ای ــخنگوی دول ــرده، س ــت ک موافق
ــه  ــت از گردان ــا تهم ــانی ب ــه آس ــراد را ب ــه اف ــت ک گف
ــاله،  ــد از دوری 14 س ــی  بع ــم. کاوه مدن ــارج نکنی خ
ــش  ــاه فعالیت ــش م ــت و در ش ــورش بازگش ــه کش ب
ــره  ــهورترین چه ــه مش ــش ب ــوزش و پژوه ــوزه آم در ح

ــد.  ــل ش ــتی تبدی ــط زیس محی

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
تــالش  بایــد  گفــت:  ادامــه  در  زیســت 
ــته  ــان داش ــون محیط ب ــه 8۰ میلی ــم ک کنی
زیســتی  محیــط  بتوانیــم  تــا  باشــیم 
ــم.  ــه کنی ــده هدی ــل های آین ــه نس ــالم ب س
مــورد  محیط بانــان  تعــداد  محبت خانــی 
نیــاز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را 

8۵۰۰ نفــر اعــالم کــرد.

لزوم ایجاد زیر ساخت های 
مناسب برای سه شنبه های 

بدون خودرو 
ــای  ــنبه ه ــه ش ــش س ــداف پوی ــی از اه یک
بــدون خــودرو کاهــش اســتفاده از خودروهــای 
شــخصی و اســتفاده از حمــل و نقــل عمومی و 
دوچرخــه اســت امــا متاســفانه نــاوگان حمل و 
نقــل عمومــی در کشــور زیــر ســاخت مناســبی 
ــد دســت در  ــم بای ــت ه ــن رو دول ــدارد از ای ن
دســت ملــت بگــذارد تــا زیــر ســاخت مناســبی 
شــکل گیــرد، خودروهــای شــخصی از ســطح 
شــهر جمــع و ســفرهای ســبز جایگزیــن 

خودروهــای شــخصی شــود.

2 هزار گونه گیاهی در ایران در 
معرض خطر انقراضند

موسســه  پژوهشــگر  مظفریــان  هللا  ولــی 
ــاه  ــاغ گی ــع ب ــا و مرات ــگل ه ــی جن تحقیقات
ــه  ــزار گون ــت: از هشــت ه ــران گف شناســی ای
گیاهــی شناســایی شــده، 2 هــزار گونه منحصر 
بــه ایــران اســت کــه در معــرض خطــر انقــراض 
ــد  ــش چن ــا افزای ــرد: ب ــار ک ــرار دارد.وی اظه ق
ــه شــهر و  ــی روی ــری جمعیــت، توســعه ب براب
روســتاها، افزایش ســاخت و ســازها و تخریب 
روز افــزون منابــع طبیعــی، گونــه هــای گیاهــی 

ــودی هســتند. در حــال کوچــک شــدن و ناب

پرواز عقاب ماهیگیر در استان یزد
محیــط  رییــس  خدارحمــی  محمدرضــا 
ــه  ــک بهل ــر ی ــت تصوی ــز از ثب ــت مهری زیس
ــار در اســتان  ــرای اولیــن ب عقــاب ماهیگیــر ب
ــادران  ــد و به ــه حفاظــت شــده کالمن در منطق
گونــه  ایــن  داد.  خبــر  شهرســتان  ایــن 
ــا و  ــه دریاچه ه ــک ب ــق نزدی ــًا در مناط عمدت
رودخانه هــای بــزرگ، تاالب هــا و ســواحل 
درختــان،  روی  و  می کنــد  زندگــی  دریــا 
در  نیــز  گاهــی  و  پرتگاهــی  صخره هــای 
آشــیانه  ســنگالخی  و  شــنی  زمین هــای 

می ســازد.

افتتاح دو نیروگاه خورشیدی
دو نیــروگاه کوچــک مقیــاس 10 و 12 کیلوواتی 
ــاح شــد.  ــران افتت در منطقــه 7 شــهرداری ته
ایــن مرکــز  رییــس  صدرالدیــن علی پــور 
زیســت  در حــال حاضــر محیــط  گفــت: 
ایــران نســبت بــه کشــورهای هــم جــوار نیــز 
ــد  ــذا بای ــدارد، ل ــرار ن ــت مناســبی ق در وضعی
ــت  ــی جه ــی اجرای ــر راه حل های ــه فک ــه ب هم
بهبــود ایــن وضعیــت باشــیم تــا بــا همــکاری 
و همیــاری شــهرداران مناطــق 22 گانه و ســایر 
ــت  ــی جه ــای مثبت ــا گامه ــا و ارگان ه نهاده
بهبــود وضعیــت محیــط زیســتی شــهر تهــران 
از قبیــل توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر، 

ــم. ــره برداری ــوا و غی ــی ه کاهــش آلودگ

خبر

داده هــای جدیــد نشــان مــی دهــد 
کــه رخدادهــای شــدید آب و هوایــی 
در طــول 36 ســال گذشــته بیشــتر شــده 
ــزان  ــه در می ــل توج ــش قاب ــت، افزای اس
ســیل و ســایر رخدادهــای طبیعــی حتــی 
در مقایســه بــا 5 ســال گذشــته افزایــش 
زیــادی پیــدا کــرده. بــا توجــه بــه مطالعات 
ــا  اخیــر، رویدادهــای آب و هوایــی در اروپ
آمــاده شــدن بــرای تغییــرات اقلیمــی 

ــورای  ــد. ش ــی دهن ــده م ــدیدی را وع ش
 ،EASAS (( اروپــا  علمــی  آکادمیــک 
متشــکل از 27 دانشــکده علــوم عضــو 
ــت  ــوئیس اس ــروژ و س ــا، ن ــه اروپ اتحادی
کــه بــا توجــه بــه افزایــش حــوادث شــدید 
آب و هوایــی، ایــن گــروه خواســتار توجــه 
بیشــتر اتحادیــه اروپــا بــه رونــد تغییــرات 
آب و هوایــی شــده اســت. رهبــران و 
ــد زیرســاخت هــای  سیاســت گــذاران بای
الزم و سیســتم هــای ســازگار را بــرای 
شــرایط محیطــی پیــش رو تغییــر دهنــد
بــر اســاس داده هــای جدیــد، تعــداد 
ســیل هــا و ســایر حــوادث هیدرولوژیکــی 

از ســال 1980 چهــار برابــر افزایــش یافتــه 
ــت، و  ــده اس ــر ش ــال 200۴ دو براب و از س
ضــرورت انطبــاق بیشــتر بــا تغییــرات 
مــی کنــد.  تــر  برجســته  را  اقلیمــی 
رخدادهــای هواشناســی ماننــد دمــای 
بــاال، خشکســالی و آتــش ســوزی جنــگل 
هــا از ســال 1980 بیــش از دو برابــر شــده 
اســت. ســایر اتفاقــات ماننــد طوفــان نیــز 
ــدا کــرده  ــر افزایــش پی ــزان دو براب ــه می ب

ــت. اس
ایــن تغییــرات ناگهانــی آب و هــوا هزینــه 
هــای اقتصــادی قابــل توجهــی را بــه 
ــد. در تــازه تریــن داده هــا،  ــار مــی آورن ب
خســارت هــای ناشــی از رعــد و بــرق در 
آمریــکای شــمالی دوبرابــر اعــالم شــده و 
از 10 میلیــارد دالر در ســال 1980 بــه حــدود 
20 میلیــارد دالر در ســال 2015 رســیده 
اســت. داده هــای مثبتــی نیــز از میــزان 
خســارت ناشــی از طغیــان رودخانــه هــا 

در اروپــا در دســت اســت کــه نشــان 
دهنــده پایــداری و تغییــرات کــم نســبت 
ــن  ــه ای ــن ب ــد. ای ــی باش ــته م ــه گذش ب
معناســت کــه اقدامات حفاظتــی و پیش 
ــرای مقابلــه،  بینــی هــای انجــام شــده ب

ــوده اســت. مفیــد و کارســاز ب
ــر برنامــه  ــون، مدی ــکل نورت پروفســور مای
هــای محیــط زیســتی EASAC مــی 
و  آب  رویدادهــای  »گزارشــات  گویــد: 
هوایــی مــا در ســال 2013  کــه بــر اســاس 
ــروژ و داده  ــوم ن یافتــه هــای آکادمــی عل
ــت شــده موسســه هواشناســی  هــای ثب
نــروژ بــوده اســت، بــه مــا مــی گویــد کــه 
رشــد روز بــه روز میــزان حوادث شــدید آب 
و هوایــی همچنــان ادامــه دارد و ضــرورت 
تامیــن زیرســاخت هــا بــرای مواجهــه بــا 
شــرایط پیــش رو و مقابلــه بــا آن هــا باید 

از مهمتریــن اقدامــات مــا باشــد. 
ایــن نتایــج جدیــد همچنیــن عوامــل 

ــی را  ــع طبیع ــن وقای ــدی رخ دادن ای کلی
ــی  ــن بررس ــد. مهمتری ــی کنن ــی م بررس
هــای انجــام شــده دربــاره چگونگــی 
آرام  اقیانــوس  هــای  دادن گــرداب  رخ 
ــی  ــداد م ــن رخ و حوضــه آن هســتند. ای
ــی روی آب و  ــل توجه ــرات قاب ــد تاثی توان
ــا  هــوای نواحــی مثــل شــمال غــرب اروپ
داشــته باشــد. نتایــج اخیــر ایــن مســاله 
را بــه وضــوح بیــان مــی کنــد کــه اتفاقاتــی 
ــد  ــای گرینلن ــخ ه ــد ذوب شــدن ی همانن
متاثــر از ایــن تغییــر اقلیــم هســتند. داده 
هــای نظــارت بــر وضعیــت اقیانــوس هــا 
پیــش بینــی هــای خوبــی از اثــرات گــرم 
ــار  ــده را در اختی ــن در آین ــره زمی شــدن ک

ــد. ــی ده ــرار م ــن ق ــروه محققی گ
داده هــای تحقیقــات جدیــد ارتبــاط میــان 
ــن  ــر شــدن آب و هــوای کــره زمی گــرم ت
ــرما  ــف س ــر تضعی ــه در اث ــی ک و اتفاقات
ــی  ــی نشــان م ــه خوب ــد را ب ــی ده رخ م

ــا آب  ــد. ایــن بدیــن معناســت کــه ب دهن
شــدن یــخ هــای قطــب شــمال و تغییــر 
اقلیــم اقیانــوس هــا، شــاهد اتفاقــات 
ــر  ــر تغیی ــر ان ب ــتر و تاثی ــی بیش طبیع
ــای آزاد  ــیه آب ه ــق حاش ــش مناط پوش
ــران  ــی در ای ــرات اقلیم ــم بود.تغیی خواهی
بــه شــکل قابــل توجهــی درحــال رخ دادن 
اســت. تغییــرات میانگیــن درجــه حــرارت 
ایــران از ســال 1980 تاکنــون، نشــان دهنده 
ــزان 1/1  ــه می ــرارات ب ــه ح ــش درج افزای
درجــه ســانتیگراد مــی باشــد. همچنیــن 
کاهــش بارندگــی در ایــن دوره نشــان 
دهنــده روزهــای خشــک تــری در ســالهای 

ــرای کل کشــور اســت. ــی ب آت
وقــوع اتفاقــات غیرمنتظــره طبیعــی اگــر 
بــا مدیریــت آگاهانــه کنتــرل نشــود مــی 
تاثیــرات جبــران  مــدت  دراز  در  توانــد 
ــودات  ــی موج ــر روی زندگ ــری را ب ناپذی

ــذارد. ــن بگ ــره زمی ک
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در  تاریخـی  بنـای   10 از  بیـش 
بـه  مرمـت  جهـت  کرمـان  اسـتان 
مناقصـه گذاشـته می شـود. مدیرکل 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان گفت: در 
حـال حاضر بیش از 10 بنای تاریخی 
در اسـتان کرمـان جهـت مرمـت بـه 
مناقصه گذاشـته شـده است.محمود 
وفایـی با اشـاره به اینکـه تعدادی از 
بناهـای تاریخـی اسـتان کرمان برای 

بـه مناقصـه گذاشـته شـده  مرمـت 
انـد، اظهار کرد: ایـن بناهای تاریخی 
شـامل قلعه دختـر و اردشـیر، بافت 
تاریخـی و بـازار کرمـان و مجموعـه 
هـای پیرامـون آن و همچنیـن بازار، 
مجموعـه  کاروانسـرای  و  مسـجد 
کارخانـه  عامـری،  خانـه  وکیـل، 
قدیـم  بیمارسـتان  و  حناسـایی 
شهرسـتان بـم اسـت.بنا بـه گـزارش 
بافـت  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی  مهـر 

تاریخـی کرمـان از قدیمتریـن بافت 
هـای تاریخـی کشـور محسـوب می 
شـود، گفتـه: بافـت تاریخـی کرمـان 
بـاارزش  بناهـای  دارای  تنهایـی  بـه 
بـا معمـاری بسـیار زیبـا اسـت کـه 
مختلـف  هـای  دوره  بـه  متعلـق 
بیـان  بـا  وفایـی  تاریخـی هسـتند. 
اینکـه طـرح مرمـت بافـت تاریخـی 
اسـت،  تدویـن شـده  کرمـان  شـهر 
اظهـار کـرد: در ایـن طرح قسـمتهای 
مختلـف بـازار بـزرگ از جمله راسـته 
هـای فرعـی و اصلـی آن و همچنین 
قلعـه  بـازار  گنجعلیخـان،  مجموعـه 
محمـود و بـازار حاج آقا علـی کرمان  

مرمـت و بازسـازی مـی شـوند.

ــزی  مشــکالت ارز گردشــگری  ــک مرک ــرار اســت بان ق
را بررســی و برطــرف کنــد. پــس از ابــالغ مصوبــه 
»یکسان ســازی نــرخ ارز« از ســوی دولــت، تشــکل های 
گردشــگری در نامه هایــی خطــاب بــه رییــس ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و 
رییــس کل بانــک مرکــزی چالش هــای به وجــود آمــده 
ــد  ــه قص ــافرانی ک ــگری، مس ــرکت های گردش ــرای ش ب
ــگران  ــد و گردش ــور را دارن ــارج از کش ــه خ ــت ب عزیم
خارجــی کــه بــه ایــران وارد می شــوند را مطــرح کردنــد 
کــه علی اصغــر مونســان، رییــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی کشــور اواخــر هفتــه گذشــته در دیــدار بــا برخی 
ــاون  ــتور مع ــگری، از دس ــی گردش ــکل های خصوص تش
ــن مشــکالت در  ــور پــس از طــرح ای اول رییــس جمه
حاشــیه جلســه هیــات دولــت خبــر داده و گفتــه بــود: 
ــک  ــس کل بان ــه ریی ــری ب ــر جهانگی ــتور دکت ــا دس ب
ــاون  ــور مع ــا حض ــه ای ب ــد در جلس ــرار ش ــزی، ق مرک
ــزی  ــک مرک ــاون بان ــازمان و مع ــن س ــگری ای گردش
ایــن موضــوع به طــور ویــژه بررســی شــود. رییــس 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــدی  ــج بع ــاره نتای ــنا درب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــا در گف ام

دســتور معــاون رییــس جمهــور اظهــار کــرد: ایــن هفتــه 
ــز پایتخــت گردشــگری کشــورهای  ــداد تبری ــر روی درگی
اســالمی در ســال 2018 هســتیم کــه هیــات دولــت هــم 
ــاون  ــت مع ــتین فرص ــا در نخس ــور دارد، ام در آن حض
ــه  ــزی جلس ــک مرک ــاون ارزی بان ــا مع ــگری ب گردش
ــا مشــکالت ایــن حــوزه حــل شــود  ــد داشــت ت خواهن

ــد. ــع کنن ــد آن هــا را رف ــول داده ان ــه ق ک
مونســان دربــاره بــی اطالعــی وزیــر اقتصاد از مشــکالت 
ارزی در حــوزه گردشــگری کــه پــس از تصمیــم اخیــر 
ــر اقتصــاد  ــد شــاید وزی ــده، می گوی ــت بوجــود آم دول
ــک  ــا بان ــا ب ــات م ــون مکاتب ــد، چ ــه ان ــت گفت درس
ــن مشــکالت در دو جلســه  ــد ای ــوده، هرچن ــزی ب مرک
ــری  ــای جهانگی ــه آق ــده ک ــرح ش ــت مط ــات دول هی
ــان  ــزی در جری ــک مرک ــد. بان دســتور حــل آن را دادن
یکســان ســازی نــرخ ارز کــه ارزش دالر را ۴200 تومــان 
تعییــن کــرد، 11 اطالعیــه بــرای مشــخص شــدن 
ــروه هــای  ــرای گ ــع ارز ب ــات بیشــتر نحــوه توزی جزیی
مختلــف صــادر کــرد کــه بــر ایــن اســاس تکلیــف ارز 
مســافرتی ایــن گونــه تعییــن شــد؛ ایــن ارز یکبــار در 
ســال بــه میــزان 500 یــورو )بــرای کشــورهای مشــترک 
ــتان( و  ــراق و  عربس ــر از ع ــرز غی ــم م ــع و ه المناف
بــرای ســایر کشــورها حداکثــر 1000 یــورو تعییــن شــده 
و متقاضیــان دریافــت ایــن ارز کــه از طریــق فــرودگاه 

هــای بیــن المللــی امــام خمینــی )ره(، اصفهــان، 
ــارج از کشــور  ــه خ ــواز ب ــه و اه ــز، ارومی ــیراز، تبری ش
ــه  ــت حوال ــرای دریاف ــد ب ــی توانن ــد م ــی کنن ــفر م س
ارز مســافرتی بــه شــعب منتخــب مراجعــه کننــد. 
ــگری را  ــای گردش ــکل ه ــراض تش ــم اعت ــن تصمی ای
ــن  ــس انجم ــی ـ ریی ــراه داشــت. حرمــت هللا رفیع هم
صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی ایــران ـ از مقامــات 
ــی را  ــفرهای خارج ــه س ــه تجرب ــور ک ــووالن کش و مس
ــش  ــن پری ــه ای ــود ب ــرده ب ــت ک ــد درخواس ــز دارن نی
ــن  ــه تعیی ــی ک ــن هــزار یوروی ــا ای ــد؛ »آی پاســخ بدهن
ــرای  ــا را ب ــه راه ه ــه هم ــی ک ــم در حال ــد، آن ه کرده ان
تامیــن ارز بســته اند، مخــارج ســفرهای خارجــی را 

کفــاف می دهــد؟ «

1۰ بنای تاریخی در استان 

در انتظار مرمت

اخبار ضد و نقیض 

از کشف جنازه رضا شاه
عضو شورای شهر تهران تایید کرد، روابط 

عمومی آستان حضرت عبدالعظیم تکذیب

کشـف یـک جسـد در  طرح گسـترش طرح گسـترش و توسـعه بخـش غربی 
آسـتان حضـرت عبدالعظیـم )ع( هم ایـن طرح را متوقف کـرد هم جنجال های 
زیـادی بـه پـا کرد.بعضی هـا ایـن جسـد پیـدا شـده را مربـوط بـه رضاپهلـوی  
خواندنـد و بعضـی دیگـر منکـر آن شـدند. در همیـن حال خلیل آبـادی، رییس 
کمیتـه میـراث فرهنگـی شـورای شـهر تهـران  بـا بیـان اینکـه روز یـک شـنبه 
اخبـاری مبنـی بر پیدا شـدن جنازه مومیایی در اطراف حرم عبدالعظیم حسـنی 
منتشـر شـد گفـت:  این جنـازه مومیایی شـده در پـی حفاری در قسـمت غربی 
صحـن شـاه عبدالعظیم حسـنی پیدا شـده اسـت.وی با بیـان اینکه حفـاری به 
دلیـل پیـدا شـدن این جنازه مومیایی متوقف شـده تا مسـوالن مرتبـط بتوانند 
بررسـی دقیق تـری داشـته باشـند، گفـت: برخـی احتمـال می دهنـد کـه جنـازه 
متعلـق بـه پهلـوی اول باشـد که به صـورت مومیایی شـده به تهران آورده شـده 
و در حرم عبد العظیم حسـنی دفن شـده اسـت.آن طور که ایسـنا نوشـته او با 
بیـان اینکـه جنـازه متعلق به هر کسـی که باشـد بـه دلیل اینکه مومیایی شـده 
جنبـه میراثـی دارد و بایـد حفظ شـود گفت: البتـه نظر نهایی را باید کارشناسـان 
میـراث و پزشـکی قانونـی بدهنـد که ببینیم که ایـن جنازه متعلق به چه کسـی 
اسـت.این درحالـی اسـت که  مصطفـی آجرلو، مدیـر کل روابط عمومی اسـتان 
حضرت عبدالعظیم حسـنی )ع( می گوید جسـد کشـف شـده نیز باقی مانده از 
یک جسـد طبیعی اسـت، هیچ جسـد مومیایی در این منطقه به دسـت نیامده 
اسـت، حتی چهره آن قابل تشـخیص نبوده و شـایعه پخش شـده در خصوص 
بقایـای ایـن جسـد صرفا سـاخته شـده فضـای مجازی اسـت. ایـن منطقه در 
اطـراف حـرم حضـرت عبدالعظیـم،  قبال قبرسـتان بوده اسـت، بنابراین کشـف 

جسـد در ایـن منطقـه و در طـرح توسـعه ی آسـتانه یک چیز طبیعی اسـت.

رفع مشکالت ارزی گردشگری روی میز بانک مرکزی
رییس سازمان میراث فرهنگی:

بانک مرکزی قول داده مشکل را برطرف کند

پیامـد دیگـر ایـن تصمیم، سـردرگمی 
گردشـگران خارجـی در بـازار ارز ایـران 
بـوده اسـت. درمجمـوع اطالعیه هـای بانک 
مرکـزی کـه بـا عنـوان »یکسان سـازی نرخ 
مصوبه هـای  و  تصمیم هـا  براسـاس  ارز« 
تعییـن  وجـود  بـا  شـده کـه  صـادر  دولـت 
بـرای  ارز  تامیـن  بـه  مربـوط  »ضوابـط 
بـه  امـا  کشـور«،  از  خـارج  بـه  مسـافران 
ارز گردشـگران خارجـی کـه  تامیـن  شـرایط 
بـه ایـران سـفر می کننـد و امـکان اسـتفاده 
هیـچ  ندارنـد،  را  اعتبـاری  هـای  کارت  از 

اسـت. نشـده  اشـاره ای 

فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی کشــور،گفت: پایــه 
ســتون آتشــکده و آتشــدان آگهــی شــده در ســایت اینترنتــی 
دیــوار بــا همــت مشــترک مامــوران یــگان حفاظــت و پاســگاه 
انتظامــی منطقــه کشــف و ضبــط شــد. ســردار رحمــت الهــی 
در بیــان جزییــات آگهــی عجیــب ســایت دیــوار بــرای فــروش 
ســتون یــک آتشــکده و آتشــدان تاریخی،گفــت: برابــر اعــالم 
فرمانــده یــگان حفاظــت اســتان بوشــهر مســتند بــه گــزارش 

ــری  ــوع پیگی ــتان موض ــتان دشتس ــی شهرس ــگاه حفاظت پای
شــد.

وی افــزود: در پــی درج آگهــی فــروش امــوال تاریخی فرهنگی 
در ســایت اینترنتــی دیــوار توســط فــردی بــا شــماره تمــاس 
مشــخص، بالفاصلــه بــا اخــذ دســتور مقــام قضایــی و 
هماهنگــی مبــادی ذی ربــط ناجــا، شناســایی فــرد مظنــون در 

دســتور کار قــرار گرفــت.

پویــا محمودیــان کــه بعــد از اســتعفای بهمــن نامــور مطلــق 
ــده  ــتی را برعه ــع دس ــت صنای ــوان سرپرســت معاون ــه عن ب
ــای ســنتی کشــور  ــع دســتی و هنره ــاون صنای ــت، مع گرف
شــد. طــی حکمــی از ســوی علــی اصغــر مونســان- رییــس 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــور  ــتی کش ــع دس ــاون صنای ــان مع ــا محمودی ــور، پوی کش
شــد.او پیــش از ایــن بــه عنــوان سرپرســت دفتــر صــادرات، 

رئیــس اداره ترویــج معاونــت صنایــع دســتی، مدیــر برنامــه  
کاری، کارشــناس مســئول  دور  واحــد  نظــارت  و  ریــزی 
رئیــس  دســتی،  صنایــع  معاونــت  خارجــی  بازرگانــی 
ــع دســتی در ســازمان  ــت صنای ــل معاون کارگــروه بیــن المل
ــن  ــع دســتی و گردشــگری، همچنی ــراث فرهنگــی، صنای می
ــران  ــع دســتی ای ــل ســازمان صنای ــن المل مســئول امــور بی

ــرد. ــت مــی ک فعالی

کشف اثر باستانی بعد از آگهی فروش در سایت دیوار
این آگهی ستون یک آتشکده و آتشدان تاریخی بوده است

صندلی صنایع دستی کشور به یک زن رسید
»پویا محمودیان« سرپرست معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی شد

نمایش آثار شهر سوخته در موزه ملی ایران
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 

گفت: آثار شهر سوخته زابل در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته می شود.

پیام میراث
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ترجمه:یاس حسنیه
اختصاصی / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژیپیام ایران نوبخت به آذربایجان غربی سفر می کند
محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، امروز سه 
شنبه، چهار اردیبهشت به آذربایجان غربی سفر می کند.

تولید چند وانت متوقف شد
اسفند 1396 تولید چند مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد. در این مدت 

تولید وانت کارا گروه بهمن با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از دو دستگاه در اسفند 
1395 به صفر رسید.

یم
سن

س ت
عک

ــه  در جریــان ســفر وزیــر نیــرو ب
ســامانه  از  خوزســتان،  اســتان 
افزارهــای  نــرم  زیرســاختی 
و  آب  ســازمان  در  آب  تخصصــی 
بــرق خوزســتان رونمایــی شــد.
ایــن  توســعه  از  اصلــی  هــدف 
ســامانه کــه در دفتــر مدلهــای آب و 
محیــط زیســت ســازمان آب و بــرق 
ــه  ــه، صرف ــورت گرفت ــتان ص خوزس
جویــی در هزینــه هــا، مدیریــت 

بهینــه منابــع آب و بهــره بــرداری از 
ــی  ــری داخل ــای حداکث ــت ه ظرفی
در توســعه ســامانه هــای تخصصــی 

ــت. ــت آب اس ــزاری صنع ــرم اف ن
ایــن زیرســاخت بــه عنــوان هســته 
در  هــا  داده  پــردازش  مرکــزی 
ســه  در  و  شــده  گرفتــه  نظــر 
ســرورها  روی  بــر  اجــرا  ســطح 
بــازه  در  و  خــودکار  صــورت  بــه 
اجــرا  مشــخص،  زمانــی  هــای 

قالــب  در  کارشناســان  توســط 
ــط هــای گرافیکــی کاربردوســت  راب
ــا از  ــی ه ــه خروج ــی ب و دسترس
ــتاندارد  ــای اس ــکل ه ــق پروت طری
مــورد بهــره بــرداری و اســتفاده  

قــرار مــی گیــرد.
ســامانه  ایــن  هــای  ویژگــی  از 
مــی تــوان بــه عملیاتــی بــودن 
در  و  ســاعته   2۴ صــورت  بــه 
ــری از  ــره گی ــه، به ــت روز هفت هف
اســتانداردهای روز دنیــا، طراحــی 
الیــه هــای نمایــش و داشــبوردهای 
ــز  ــه فــرد و نی مدیریتــی منحصــر ب
بومــی ســازی کامــل هســته هــای 

محاســباتی اشــاره کــرد.

رونمایی از سامانه نرم افزارهای 

تخصصی صنعت آب 

آموزشهای واحدhse منطقه 

مرکزی به 25هزار نفر ساعت

ــای  ــراورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــه ش ــان: مدیرمنطق اراک-مهرافش
 hseواحــد آموزشــهای  از تحقــق  اســتان مرکــزی  نفتــی منطقــه 
ــر داد. ــاعت خب ــر س ــزار نف ــه 25ه ــال 1396 ب ــزی در س ــه مرک منطق
ــت  ــل  و اهمی ــد غیرعام ــوع پدافن ــه موض ــی ب ــه گیت ــدس عبدال مهن
ــر ســاعت  ــن راســتا 26۴نف ــت: در ای ــرد و گف ــن موضــوع اشــاره ک ای
ــد در  ــه میتوان ــت ک ــده اس ــه ش ــف ارائ ــراد مختل ــرای اف ــوزش ب آم
جلــو گیــری از حــوادث غیــر مترقبــه و همچنیــن برخــورد بــا حــوادث 

ــر باشــد. موث
ــوزه   ــن ح ــته در ای ــال گذش ــرد س ــه عملک ــاره ب ــا اش ــش ب ــی من گیت
ــوزه  ــن ح ــاعت در ای ــر س ــزار و 1۴9نف ــته 5 ه ــال گذش ــزود: در س اف
انجــام گرفتــه اســت کــه میتوانــد در بهبــود فرایندهــای زیســت 

ــد .  ــر باش ــی موث محیط
ــی کاری و  ــل در زندگ ــن اص ــزی مهمتری ــتان مرک ــه اس ــر منطق مدی
ــرد:  ــراز ک ــر و اب ــی ذک ــت اصــول ایمن ــر ســازمان را رعای ــی ه اجتماع
در ســال 96در ایــن راســتا 1۴هــزار و 1۴نفــر ســاعت آمــوزش ایمنــی 
محقــق شــده اســت کــه امیدواریــم در ایــن راســتا موثــر واقــع گــردد . 
ــز  ــتا نی ــن راس ــت:  در ای ــرد و گف ــاره ک ــد بهداشــت اش ــه فراین وی ب
5هــزار و 637نفــر ســاعت آمــوزش توســط مســئولین ذیربــط محقــق 

ــد. شــده اســت  کــه امیــد اســت در ســالهای آتــی نیــز ادامــه یاب
ــاد  ــع  ی ــوخت مای ــای س ــگاه ه ــه جای ــاره ب ــا ش ــش ب ــی من گیت
آور شــد: مدیــران و مالــکان جایگاههــا ی عرضــه ســوخت مایــع 
، جایگاههــای عرضــه ســوخت CNG  ، نــاوگان حمــل و نقــل و 
ــانی  ــه کس ــرکت از جمل ــان ش ــن کارکن ــش و همچنی ــدگان نفتک رانن

ــد. ــرکت کردن ــی ش ــای اموزش ــن دوره ه ــه در ای ــد ک بودن

گفــت:  توســعه گاز  و  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
خــط ششــم بــا گذرانــدن مراحــل آزمایشــی اولیــه، 
آغــاز  آن  از  بهره بــرداری  و  تزریــق گاز  موفقیــت  بــا 
شد.حســن منتظــر تربتــی دربــاره راه انــدازی خــط ششــم 
سراســری انتقــال گاز گفــت: بخشــی از خــط ششــم 
سراســری کــه بــرای تامیــن گاز مــورد نیــاز غــرب کشــور 
مــورد نیــاز بــود، عملیاتــی شــده اســت. ی افــزود: بــرای 
ــاخت،  ــل س ــان مراح ــس از پای ــط پ ــن خ ــدازی ای راه ان
ــه انجــام شــد  ــق اولی ــه صــورت آزمایشــی تزری ــدا ب ابت

ــی، آن را  ــکل احتمال ــه مش ــود هرگون ــورت وج ــا در ص ت
ــوط سراســری  ــه خط ــرای هم ــد ب ــن رون ــم. ای ــع کنی رف
اجــرا می شــود تــا پــس از رفــع عیــوب و دســتیابی 
ــود. ــام ش ــی انج ــق گاز نهای ــوب، تزری ــه مطل ــه نتیج ب

ــار کــرد:  مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز اظه
گازی کــه پارســال از طریــق پایانــه نفت شــهر بــه بغــداد 
ــا بهره منــدی از گاز خــط ششــم سراســری  صــادر شــد ب
ــر همیــن خــط، صــادرات  ــه ب ــا تکی ــز ب ــون نی ــود و اکن ب

ــه دارد. ــراق ادام ــه ع گاز ب

ــه شــهرهای شهرســتان  ــا هــدف آبرســانی ب ب
بهارســتان و ربــاط کریــم عملیــات حفــر چــاه 
ــتوفی  ــاد مس ــد آب ــه احم ــماره 20 در منطق ش
بــه اتمــام رســید . معــاون نظــارت برامــور بهــره 

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــرکت ب ــن ش ــرداری ای ب
ــه برنامــه هــای  ــت ب ــا عنای ــار داشــت : ب اظه
زمانبنــدی شــده و مطالعــات صــورت گرفتــه در 
ــزان کمــی و حجــم آب  ــت می خصــوص تقوی

ــرم  آشــامیدنی شــهروندان و مشــترکین محت
، علیهــذا در همیــن رابطــه و بلحــاظ گســترش 
در  جمعیتــی  تراکــم  و  شــهری  محــدوده 
کریــم   ربــاط  و  بهارســتان  شهرســتانهای 
ــرای فصــول گــرم و اوج مصــرف  مخصوصــا ب
آب ، عملیــات حفــاری و تجهیــز و راه انــدازی 
یــک حلقــه چــاه در دســتور کار قــرار گرفــت و 
ــه  ــق برنامــه زمانبنــدی شــده انجــام و ب مطاب

ــرداری رســید .  ــره ب ــه به ــام و مرحل اتم

ــران گفــت: شــعبی  ــی ای ــک مل ــره بان ــات مدی عضــو هی
کــه بهــره وری آنهــا کــم شــده و از نظــر اقتصــادی 
کارایــی خــود را از دســت داده انــد، منحــل شــده و 
در ازای آن شــعب تــازه در شــهرهای جدیــد، نقــاط 
ــود.برات  ــی ش ــیس م ــهرها تاس ــز ش ــت و مراک پرجمعی
ــک و  ــداری الکترونی ــعه بانک ــرد: توس ــار ک ــی اظه کریم
خدمــت رســانی بــدون نیــاز بــه حضــور در شــعبه، هــدف 

ــت. ــران اس ــی ای ــک مل ــی بان نهای
ــدی  ــت بن ــرد: بازســازی شــعب اولوی وی خاطرنشــان ک

ــه  ــعب پرمراجع ــدا ش ــه ابت ــوری ک ــه ط ــت، ب ــده اس ش
بهســازی مــی شــوند و شــعب کــم مراجعــه در مراحــل 
بعــدی قــرار مــی گیرند.کریمــی بــا بیــان ایــن کــه 
ــه در  ــاد و بودج ــران زی ــی ای ــک مل ــعب بان ــداد ش تع
نظــر گرفتــه شــده بــرای بازســازی آنهــا محــدود اســت، 
اظهــار کــرد: بعضــی شــعب بــه نوســازی نیــاز دارنــد کــه 
ایــن کار هــم زمــان بــر اســت، امــا بــه طــور کلــی بیــش 
ــوب  ــد مطل ــی در ح ــر فیزیک ــعب از نظ ــد ش از 70 درص

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق

تزریق گاز به خط لوله انتقال گاز ششم  اتمام عملیات حفاری چاه 

شماره ۲۰ شمس آباد
ایجاد شعب جدید بانک ملی ایران 

سناریو تکراری آموزش در سیستان و بلوچستان
کمبود 11 هزار کالس درس در این استان 

 در استان سیستان و بلوچستان بالغ  بر 12 هزار و 600 نفر کمبود معلم وجود دارد.

همچنان در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بالغ  بر 12 
هـزار و 600 نفـر کمبود معلم وجـود دارد.

و  سیسـتان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل  هرچنـد 
بلوچسـتان قـول مسـاعد بـرای رفـع کمبـود معلـم 
می دهـد امـا آنچـه از شـواهد موجـود برمی آیـد حـاال 
اسـتان  ایـن  در  آموزشـی  رفـع محرومیـت  حاالهـا 
امـکان ندارد.دولـت یازدهم برای رفـع محرومیت های 
آموزشی در سیستان و بلوچستان 570 میلیارد تومان 
در قالـب پـروژه عدالـت آموزشـی در مدت 5 سـال به 
ایـن اسـتان اختصـاص داد امـا بـه گفتـه مسـئوالن 
می گیـرد،  صـورت  کـه  تخصیص هایـی  اسـتانی 
کافـی نیسـت. در بیـن شـهرهای بلوچسـتان چابهـار 
بدتریـن شـرایط آموزشـی را دارد یعنی چابهـار با آنکه 
اهمیتـی ملی و بین المللـی دارد رکـورددار پایین ترین 

شـاخص های آموزشـی در کشـور اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد : در راسـتای برنامـه ارتقـاء 
بخشـی به حجم و میـزان آب آشـامیدنی موجود 
حفـاری  شـرکت  پوشـش  تحـت  شـهرهای  در 
و تجهیـز نزدیـک بـه 10حلقـه چـاه نیز در دسـتور 
بـه  تامیـن  بـا  انتظـار مـی رود  و  قـرار دارد  کار 
موقـع اعتبـارات الزم حداکثـر تـا اوایل تابسـتان 
سـالجاری با اتمـام و مرحله بهره برداری برسـند .  

ــن  سیســتان و بلوچســتان محروم تری
شــاخص های  در  کشــور  اســتان 
ــم و  ــود معل ــت و در کمب ــی اس آموزش
ــتان  ــن 31 اس ــورددار در بی ــه رک مدرس

ــت. ــران اس ای
 ســید امیرحســین عظیمــی: »در برابــر 
دانش آمــوزان سیســتان و بلوچســتانی 
شــاه بیت  ایــن  شرمســارم«، 
صحبت هــای وزیــر آموزش وپــرورش 
آموزش وپــرورش  عالــی  شــورای  در 
سیســتان و بلوچســتان در آخریــن 
ــه  ــود ک ــتان ب ــن اس ــه ای ــفر وی ب س
شــاخص های  محرومیــت  میــزان 
آموزشــی در اســتان را نشــان می دهــد.
بدتریــن  بلوچســتان  و  سیســتان 
شــرایط در بیــن 31 اســتان کشــور 
دارد.  را  آموزشــی  شــاخص های  در 
می گویــد:  آموزش وپــرورش  وزیــر 
مــا  بــرای  بلوچســتان  و  سیســتان 
وقتــی  چراکــه  اســت  اولویــت  در 
اســتان های کشــور را از نظــر امکانــات و 

وضعیــت آمــوزش و پــروش رتبه بنــدی 
جــزو  غربــی  آذربایجــان  می کنیــم 
امــا  استان هاســت  ضعیف تریــن 
و  سیســتان  شــاخص های  فاصلــه 
غربــی  آذربایجــان  بــا  بلوچســتان 
بســیار زیــاد اســت و اگــر بتوانیــم 
ــتان  ــرورش سیس ــت آموزش وپ وضعی
ــی  ــه آذربایجــان غرب و بلوچســتان را ب

کرده ایــم. شــاهکار  برســانیم، 
از  موجــود  آمارهــای  بــه  اگــر  امــا 
ــتان  ــتانی در سیس ــران اس ــان مدی زب
و بلوچســتان بپردازیــم شــاهکاری کــه 
ــر  ــد را بهت ــت می کن ــر از آن صحب وزی

درک خواهیــم کــرد. 
بــرای  بلوچســتان  و  *سیســتان 
ــه شــاخص های کشــوری 11  رســیدن ب
ــد ــد می خواه ــزار کالس درس جدی ه
ــز  ــعه و تجهی ــازی، توس ــرکل نوس مدی
بلوچســتان  و  سیســتان  مــدارس 
بلوچســتان  و  سیســتان  می گویــد: 
ــی  ــای آموزش ــرانه فض ــن س پایین تری

را در کشــور دارد چــرا کــه متوســط 
ــور  ــی در کش ــای آموزش ــای فض زیربن
و  سیســتان  در  و  مترمربــع   5.3۴

اســت. 3.11 مترمربــع  بلوچســتان 
بــرای  می افزایــد:  راشــکی  رســول 
رســیدن فضاهــای آموزشــی سیســتان 
و بلوچســتان بــه متوســط کشــوری 
ــزار  ــر 11 ه ــزون ب ــاخت اف ــد س نیازمن
زیربنــای  بــا  جدیــد  درس  کالس 
فضــای  مترمربــع  یک میلیــون 
آموزشــی هســتیم و ایــن در حالــی 
اســت کــه همیــن حــاال هــم از 18 هــزار 
و 93۴ کالس درســی کــه در سیســتان 
و بلوچســتان وجــود دارد 6 هــزار و 
ــت و  ــی اس ــا تخریب ــورد از آن ه 181 م
ــب کامــل و بازســازی و  ــد تخری نیازمن
۴ هــزار و 358 مــورد آن نیــز نیازمنــد 

اســت. مقاوم ســازی 
وی در عیــن  حــال می گویــد: بــا آنکــه 
در چنــد ســال اخیــر از رتبــه 28 جــذب 
ــن  ــاز در بی ــران مدرسه س ــدات خی تعه

ــا  ــه 5 ارتق ــه رتب ــور ب ــتان های کش اس
یافتیــم امــا همچنــان در تخصیــص 
مدرســه  ســاخت  بــرای  اعتبــارات 

ــم. ــکل  داری مش
ــود فضــای آموزشــی در سیســتان  کمب
اســت کــه  به قــدری  بلوچســتان  و 
ــز  ــعه و تجهی ــازی، توس ــرکل نوس مدی
بــه  توجــه  بــا  می گویــد:  مــدارس 
ــود فضاهــای آموزشــی در اســتان  کمب
در  مذهبــی  علمــای  همــکاری  بــا 
روســتاها و نقاطــی کــه مدرســه وجــود 
نــدارد، مــردم خانه هــا و مســاجد را 
بــا رعایــت موازیــن شــرعی جهــت 
ــرورش  ــار آموزش وپ ــوزش در اختی آم

می دهنــد. قــرار 

کمبود بیش از 1۲ هزار معلم 
در سیستان و بلوچستان

مدیــرکل آمــوزش و پــروش سیســتان 
می گویــد:  نیــز  بلوچســتان  و 
هــزار   620 از  بیــش  هم اینــک 
دانش آمــوز سیســتان و بلوچســتان 
در 6 هــزار و 300 مدرســه تحصیــل 
ــی  ــزار و 700 فرهنگ ــد و 36 ه می کنن
نیــز ســکان دار تعلیــم و تربیــت در 

ایــن اســتان هســتند.

ــن  ــد: میانگی ــی می افزای ــا نخع علیرض
 12 هــر  ازای  بــه  کشــوری  نــرم 
دانش آمــوز یــک معلــم اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه بدتریــن وضعیــت 
را اســتان سیســتان و بلوچســتان دارد 
ــه ازای هــر  ــن اســتان ب چــرا کــه در ای
18 دانش آمــوز یــک معلــم وجــود 
دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 6 
ــر 13 هــزار نفــر  ــر افــزون ب ســال اخی
سیســتان  آموزش وپــرورش  جــذب 
تصریــح  انــد،  شــده  بلوچســتان  و 
اســتان  در  همچنــان  امــا  می کنــد: 
ــر 12  ــغ  ب ــتان بال ــتان و بلوچس سیس
ــم وجــود  ــود معل ــر کمب هــزار و 600 نف

دارد.
ــتان  ــرورش سیس ــرکل آموزش وپ مدی
می کنــد:  اضافــه  بلوچســتان  و 
اخیــر  ســال   6 در  نیروهایــی کــه 
شــده اند  آموزش وپــرورش  جــذب 
ــان  ــل دانشــگاه فرهنگی ــارغ التحصی ف
نیســتند از همیــن رو نیــاز بــه آمــوزش 
ــارت  ــه اعتب ــد ک ــف دارن ــای مختل ه
آموزش وپــرورش بــرای آماده ســازی 

ــت. ــی نیس ــا کاف آن ه

شهردار ساری:
امیدآفرینی و مسوولیت 
پذیری، محصول منِش 

جهادِی حضرت اباالفضل)ع(
مهـدی عبـوری ، در نشسـت با جانبازان شـاغل 
در شـهرداری سـاری با اشـاره به ضرورت تجلی 
انقالبـی و جهـادی در دسـتگاه هـای  روحیـه 
دولتـی و غیردولتـی برای پیشـبرد امـور، گفت: 
بـه اعتقـاد مجموعه مدیریـت شـهری و بر پایه 
منویـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، امیـد 
آفرینـی بـا کار و تالش محقق می شـود و حفظ 
روحیـه جهادی، مهم تریـن مولفه توفیق در این 
راه اسـت مهدی عبوری، شـهردار مرکز استان در 
نشسـتی که بمناسبت میالد حضرت عباس)ع( 
در   شـاغل  جانبـازان  حضـور  بـا  جانبـاز  روز  و 
شـهرداری ساری برگزار شد، این روز را روز تأسی 
و پیـروی از منـش آن حضـرت دانسـت و اظهار 
داشـت: تقدیر از مقـام جانبـازان، تکریم روحیه 
جهـادی و والیی در راسـتای حفظ دسـتاوردها و 
ارزش هـای انقـالب اسـالمی اسـت کـه توسـط 
بنیانگذار کبیر انقالب اسـالمی)ره( و در راسـتای 
منویـات مقام معظم رهبری)مدظلـه العالی( به 
ودیعه سـپرده شده است.شـهردار ساری، ضمن 
تبریـک اعیـاد شـعبانیه بـا برشـمردن مولفـه 
هـای شـخصیت حضـرت عبـاس)ع(، ایمان و 
اعتقـاد راسـتین الهـی آن حضـرت را از برتریـن 
ویژگی های ایشـان دانسـت و خاطرنشـان کرد: 
اسـتقامت و پایداری در شـرایط سـخت، مبنای 
حرکت حضـرت قمربنی هاشـم)ع( در صحرای 
کربـال بود کـه رمـز جاودانگی نام مبارک ایشـان 
به شـمار می رود. عبوری، والیتمداری را از دیگر 
ویژگی های این شـخصیت ممتاز تاریخ اسـالم 
برشـمرد و گفـت: حضـرت عبـاس)ع( مطیـع 
محـض امـام زمـان خویش بـود و ایـن افتخاِر 
والیتمـداری، چهـره ای مانـدگار از آن حضـرت 
بـه جا گذاشـته اسـت.وی، به بصیـرت و بینش 
صحیـح آنحضـرت و تأثیـر آن در فهـم فعـل و 
انفعـاالت زمـان خویـش اشـاره کـرد و افـزود: 
ایشـان بـا بصیرت و بینـش قوی، دشـمن را در 
هـر لبـاس و بـا هـر ادبیاتی مـی شـناخت و بر 
اسـاس شـناخت کافـی، بـا آن هـا مقابلـه مـی 
کـرد و بـرای رفع کید دشـمن اقدام مـی فرمود.

شـهردار مرکز اسـتان، روحیه شجاعت و شهادت 
طلبـی حضـرت اباالفضـل)ع( را یکـی از عوامـل 
مهـم ایجـاد تـرس در دل دشـمنان عنـوان کـرد 
و گفـت: حضـرت عبـاس)ع( با داشـتن روحیه 
شـجاعت، شـهادت طلبی و ایثار، بـر بزرگ ترین 
اغواهـای شـیطان فائق آمد که نتیجـه آن، وفای 
بـه عهـد و پایبنـدی بـه حرم اهـل بیـت)ع( در 

شـرایط سـخت روزهـای جنـگ بود.

خرب

افزایش ۲۲ درصدی 
کشته های حوادث

ــرد،  ــالم ک ــتان اع ــی گلس ــکی قانون اداره کل پزش
طــی 12 ماهــه ســال 96، تعــداد 502 نفــر در 
حــوادث رانندگــی اســتان گلســتان جان خــود را از 
دســت دادنــد کــه ایــن آمــار در مقایســه بــا مــدت 
زمــان مشــابه ســال 95، 22 درصــد رشــد داشــته اســت.بر اســاس اعــالم 
اداره کل پزشــکی قانونــی گلســتان، از مجمــوع تلفــات حــوادث رانندگــی 12 
ماهــه ســال 96 در ایــن اســتان تعــداد 397 نفــر مــرد و 105 نفــر زن بودنــد. 
ــل حــوادث رانندگــی  ــه دلی ــر ب ــداد ۴11 نف در مــدت مشــابه ســال 95، تع
جــان خــود را از دســت دادنــد کــه از ایــن تعــداد 286 نفــر مــرد و 125 نفــر 
ــه فــوت آمــده  ــات منجــر ب ــوع تصادف ــه محــل وق ــا اشــاره ب ــد. ب زن بودن
اســت کــه بیشــترین تلفــات حــوادث رانندگــی بــا ۴06 مــورد در جاده هــای 
برون شــهری و پــس از آن بــا 96 مــورد در مســیرهای درون شــهری و 
بخشــی دیگــر از ارجاعــی متوفیــان ناشــی از تصادفــات در جاده هــای 

ــوم گــزارش شــده اســت. روســتایی و نامعل

استفاده از پالژ بانوان بوشهر 
رایگان می شود

رییــس کمیســیون بانــوان شــورای اســالمی شــهر 
بوشــهر گفــت: اســتفاده از پــالژ بانــوان بوشــهر دو 

ــگان می شــود. ــه رای روز در هفت
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نــدا عبــدهللا زاده صبــح 
دوشــنبه در نشســت اعضــای شــورای اســالمی شــهر بوشــهر اظهــار داشــت: 
ــه  ــت ک ــوان اس ــه بان ــوب ب ــی مطل ــا خدمات ده ــای م ــی از اولویت ه یک
تــالش داریــم زمینــه را بــرای حضــور و فعالیــت هرچــه بیشــتر بانــوان در 

جامعــه فراهــم ســازیم.
وی خاطرنشــان کــرد: برخــورداری از فضــای ســالم و مناســب بــرای تفریــح 
و گذرانــدن اوقــات فراغــت حــق طبیعــی زنــان بوشــهری اســت و شــورای 
شــهر بوشــهر در ایــن راســتا برنامه هــای خوبــی را بــرای بانــوان در نظــر دارد.
وی بیــان کــرد: در همیــن راســتا پیشــنهاد ایــن کمیســیون بــرای اســتفاده 
رایــگان بانــوان بوشــهری از پــالژ بانــوان در دو روز از هفتــه بــه مــدت یکســال 

تصویــب شــده اســت.

رفسنجان بوشهر گلستان 
وزیــر  حضــور  بــا 
اســتاندار  علــوم، 
از  جمعــی  کرمــان 
کلنــگ  مســئوالن، 
احــداث بیمارســتان 150 تختخوابــی فــوق 
تخصصــی ابــن ســینای رفســنجان بــه زمیــن 
زده شــد. دقایقــی قبــل بــا حضــور وزیــر 
علــوم، اســتاندار کرمــان جمعــی از مســئوالن، 
ــی  ــتان 150 تختخواب ــداث بیمارس ــگ اح کلن
ــه  ــنجان ب ــینای رفس ــی ابن س ــوق تخصص ف
ــتر  ــه بس ــتان ب ــد.این بیمارس ــن زده ش زمی
ــق و توســعه و اســتانداردهای ســالمت  تحقی
بیمــاران در ارتبــاط بــا طبیعــت فــرم و شــکل 

گرفتــه و احــداث خواهــد شــد.

ــن  ــه ایســنا نوشت،بیمارســتان اب ــور ک همانط
ــاری  ــج هکت ــن پن ســینای رفســنجان در زمی
و بــا 20 هــزار مترمربــع زیربنــای اصلــی 
ــامل  ــه ش ــود ک ــی ش ــداث م ــاختمان اح س
150 تخــت بســتری، 16 تخــت آی ســی یــو، 
ــس و  ــت اورژان ــو، 33 تخ ــی ی ــی س 16 س
ــج  ــی، پن ــی، فیزیوتراپ ــای هیدروتراپ بخش ه
اتــاق عمــل جنــرال، ســه اتــاق عمــل قلــب و 
مغــز و ســه آنژیوگرافــی اســت. همچنیــن بــا 
حضــور وزیــر علــوم و اســتاندار کرمــان کلنــگ 
ــنجان  ــهر رفس ــاری ش ــارک 19 هکت ــروژه پ پ
ــدف  ــا ه ــالمت و ب ــاغ س ــوان ب ــه عن ــه ب ک
ــاد  ــت ایج ــواز در طبیع ــای روح ن ــاد فض ایج

ــد. ــن زده ش ــه زمی ــود، ب می ش

کلنگ احداث بیمارستان 1۵۰ تختوابی 
در رفسنجان به زمین زده شد

قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز 

ایرانشهر-چابهار امضا شد

ــفند 9۵  ــرح از اس ــن ط ای
ــا پیمانســپاری از ســوی  ب
حــال  در  خصوصــی  بخــش 
اجراســت و تاکنــون بیــش از 
1۷ درصــد پیشــرفت داشــته 
اســت. ایــن خــط بــرای تامیــن 
گاز طبیعــی بــه صــورت خــوراک 
و ســوخت صنایــع پتروشــیمی، 
ــار و  ــای چابه ــوالد و نیروگاهه ف
کنــارک در نظــر گرفته شــده و در 
اولویــت طرحهــای شــرکت ملــی 

ــرار دارد. گاز ق

قــرارداد احــداث خــط لولــه انتقــال گاز 
ایرانشــهر - چابهــار میــان دو وزارتخانــه 
نفــت و دفــاع بــا هــدف گازرســانی بــه 
جنــوب اســتان سیســتان و بلوچســتان 

امضــا شــد.
 قــرارداد احــداث و اجــرای خــط انتقال 
ــعاب  ــا انش ــار ب ــه چابه ــهر ب گاز ایرانش
ــور  ــا حض ــری، ب ــم سراس ــط هفت از خ
امیــر  و  نفــت  وزیــر  زنگنــه،  بیــژن 
پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر  حاتمــی، 

ــد. ــا ش ــلح امض ــای مس نیروه
هــدف از امضــای ایــن قــرارداد، احداث 
ــانی  ــدف گازرس ــا ه ــال گاز ب ــط انتق خ
خانگــی  جمعیــت  و  صنایــع  بــه 
چابهــار در جنــوب اســتان سیســتان 
ــن،  ــر ای ــزون ب و بلوچســتان اســت. اف
اجرایــی شــدن صــادرات گاز ایــران بــه 
از  بهره بــرداری  گــرو  در  نیــز  عمــان 

ــت. ــال اس ــط انتق ــن خ ای
دیگــر  پــروژه مطابــق  ایــن  اجــرای 
طرح هــای شــرکت ملــی گاز برعهــده 
شــرکت مهندســی و توســعه گاز اســت 
ــا  ــه بســیاری از طرح هــای خــود را ب ک

تکیــه بــر تــوان پیمانــکاران داخلــی 
BOT اجــرا  و در قالــب قراردادهــای 
ایــن اســاس، اجــرای  بــر  می کنــد. 
ــه  ــهر ب ــال گاز ایرانش ــط انتق ــرح خ ط
ــکار  ــده شــرکت پیمان ــز برعه ــار نی چابه
گذاشــته  دفــاع  وزارت  بــه  وابســته 
ــفند 95  ــرح از اس ــت.این ط ــده اس ش
بخــش  ســوی  از  پیمان ســپاری  بــا 
و  اجراســت  حــال  در  خصوصــی 
ــش از 17 درصــد پیشــرفت  ــون بی تاکن
داشــته اســت. ایــن خــط بــرای تامیــن 
و  خــوراک  صــورت  بــه  طبیعــی  گاز 
ــوالد و  ــیمی، ف ــع پتروش ســوخت صنای
ــارک در نظــر  ــار و کن ــای چابه نیروگاه ه
ــای  ــت طرح ه ــده و در اولوی ــه ش گرفت

شــرکت ملــی گاز قــرار دارد.
شــرکت  قــرارداد،  ایــن  مطابــق 
ــه ســرمایه گذاری و  ــف ب ــکار موظ پیمان
ــن  ــت. ای ــال گاز اس ــط انتق ــرای خ اج
خــط در ابتــدا از خــط 56 اینــچ هفتــم 
بــه  و  می شــود  منشــعب  سراســری 
ــچ  ــر 56 این ــا قط ــر ب ــول 200 کیلومت ط
ادامــه می یابــد. تامیــن ایــن حجــم 

از لولــه و ســرمایه مــورد نیــاز بــرای 
ــی  ــرکت مل ــا ش ــه ب ــر اولی 200 کیلومت
و  ســرمایه  تامیــن  امــا  اســت،  گاز 
ــه مســیر  ــاز در ادام ــورد نی ــای م لوله ه
خــط برعهــده پیمانــکار قــرار گرفتــه 
احــداث خــط،  پایــان  از  اســت.پس 
پیمانــکار موظــف بــه تزریــق گاز در خــط 
ایرانشــهر بــه چابهــار اســت کــه در پــی 
آن، هلدینــگ پتروشــیمی در چابهــار از 
ــد  ــد خواهن ــی بهره من ســوخت گاز طبیع
شــد. از آنجــا کــه تامیــن گاز و احــداث 
خــط انتقــال برعهــده شــرکت پیمانــکار 
قــرار گرفتــه، تــا زمانــی کــه هزینــه 
میــان  گاز  تامیــن  و  خــط  احــداث 
ــی گاز  ــرکت مل ــکار و ش ــرکت پیمان ش
تســویه شــود، پتروشــیمی های چابهــار 
ــرد  ــد ک ــتفاده خواهن ــوخت گاز اس از س
شــرکت  بــه  طــرح  آن،  از  پــس  و 
واگــذار می شــود.همانطور  انتقــال گاز 
کــه خبرگــزاری شــانا  در گــزارش خــود 
نوشــت ،اجــرای ایــن طــرح حــدود 
ــد  ــه طــول خواهــد انجامی ســه ســال ب
ــارد  ــزار میلی ــدود ه ــه ای ح ــه هزین و ب

ــاز دارد. ــکار نی ــب پیمان ــان از جان توم
بــه گفتــه مرضیــه شــاهدایی، قائــم 
مقــام وزیــر نفــت، بــا توجــه بــه تمرکــز 
بخــش عمــده فعالیت هــای صنعــت 
کشــور،  جنــوب  و  غــرب  در  نفــت 
می توانــد  مکــران  ســواحل  توســعه 
توســعه ای  فرآیندهــای  تکمیــل  بــه 
ــد و  ــوب کمــک کن ــت در جن ــن صنع ای
ــرای جــذب ســرمایه  ــری ب فرصــت بک

ــد. ــم کن ــه فراه ــن منطق در ای
ــال  ــه انتق ــط لول ــداث خ ــرارداد اح ق
حضــور  بــا  ایرانشــهر-چابهار   گاز 
وزیــر نفــت  و دفــاع دیــروز دوشــنبه 

ــد. ــا ش امض

متن آگهی
 آقای علیرضا خانگاه فرزند موسـی به نشـانی اسـتان کرمان-شهرسـتان کهنوج-شهرکهنوج-روسـتای امیر اباد 

جنـب مدرسـه عدل منـزل علیرضا خانگاه -مشـخصات محکـوم علیهم: 

1-ابراهیم جمال – مجهول المکان 

 2-جهانبخـش امیـری – نشـانی اسـتان کرمان-شهرسـتان کهنوج-کهنوج-خیابـان امام روبروی پاسـاژ سـتاره -محکوم به: 

بسـمه تعالـی - بموجـب درخواسـت اجرای حکم مربوطه به شـماره و شـماره دادنامه مربوطـه 9609973440201425 محکوم 

علیـه محکـوم اسـت بـه الـزام خوانـدگان بـه حضـور در احـد از محاضـر ثبـت اسـناد رسـمی و پنـج درصـد نیم عشـردولتی-

محکـوم علیـه مکلف اسـت از تاریخ ابـالغ اجرائیه:

 1-ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 

3-مالـی معرفـی کنـد کـه اجـرا حکـم و اسـتیفا مجکـوم به از ان میسـر باشـد. چنانچه خـود را قادر بـه اجرای مفـاد اجرائیه 

ندانـد بایـد ظـرف سـی روز کلیـه امـوال خـود را شـامل تعـداد یـا مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول و غیرمنقـول بـه طور 

مشـروح مشـتمل بـر میـزان وجـوه نقـدی کـه بـه هر عنـوان نـزد بانکها و موسسـات مالـی و اعتبـاری  ایرانـی و خارجی دارد 

بـه همـراه مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالـی که او به هـر نحو نزد اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه مطالبات او 

از اشـخاص ثالـث و نیـز فهرسـت نقـل و انتقـاالت و هرنـوع تغییر دیگـر در اموال مذکور از زمان یکسـال قبـل از طرح دعوای 

اعسـار به ضمیمه دادخواسـت اعسـار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواسـت محکوم له بازداشـت میشـود.)مواد 8و3 

قانـون نحوه اجـرای محکومیـت مالی 1394(

4-خـودداری محکـوم علیـه از اعـالم کامـل بـه صـورت اموال به منظور فـرار از اجرای حکـم، حبس تعزیری درجـه 7 را در پی 

دارد.مدیردفتر دادگاه حقوقی شـعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگسـتری شهرسـتان کهنوج-حسـین ساالری
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نگاهپیام دیروز در این صفحه عکس هایی را که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشرشده اند، می بینید.

در این صفحه می توانید صفحه اول 
روزنامه های استانی را ببینید.

عکس نشنال جئوگرافیک باله های عظیم یک وال را در باخای کالیفرنیا نشان می دهدقدیمی ترین عکس از حرم حضرت عباس)ع(

روزنامه »اصفهان زیبا« به نقل از 
وزیر نیرو از اهمیت تامین آب حوضه زاینده 

رود نوشت.

روزنامه »پیام سپیدار« از قهرمانی 
تیم تکواندوی ایران در جام فجر خبر داد.

روزنامه »مهد تمدن« از توجه بیشتر 
به قشر کارگر نوشت.

روزنامه »شهرآرا« از اتوبوس های برقی 
برای حفظ محیط زیست در آینده ای نزدیک 

خبر داد.

روزنامه » تماشا « از بحرانی بودن 
تولید 1000 تن پسماند روزانه در شیراز نوشته 

است.

روزنامه »خبر شمال« نوشت که 
برای صنایع کوچک استان گیالن ضمانت نامه 

30 میلیارد ریالی صادر می شود.

روزنامه »باختر« خبر از ساخت ایستگاه 
های قطار شهری در تابستان داد.

روزنامه »صبح ساحل« از ورود 
نیروهای دریایی سپاه به آب های آزاد در سال 

آینده خبر داد.

روزنامه » دریا « درباره تصویب 212 
میلیارد ریال برای مبارزه با بیابان زدایی در 

هرمزگان نوشته است.

روزنامه »خراسان جنوبی« با 
گالیه از صندوق توسعه ملی سهم این استان 

را صفر بیان کرده است.

روزنامه »کاغذ وطن« تخصیص 
آب کشاورزی به صنعت را کار غلطی ارزیابی 

کرده است.

روزنامه »خراسان شمالی« خبر 
درگذشت آیت هللا مهمان نواز زا منتشر کرده 

است.

اصفهان

البرز

آذربایجان شرقی

مشهد

فارس

شمال

کرمانشاه

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی

آسمان پاک، زمین ناپاک /   ایسنا جشنواره بازیهای بومی محلی 
ماهیدشت – کرمانشاه  / تسنیم

مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان قایقرانی اساللوم آبهای 
خروشان در کرج برگزار شد  / باشگاه خبرنگاران جوان

پاکسازی محوطه آبشار گنجنامه از زباله ها در روز زمین
 پاک – همدان  / تسنیم

آرامگاه شاعر سبک هندی قرن یازده هجری، محمد علی بن میرزا عبدالرحیم تبریزی 
معروف به صائب  /  تسنیم بارش برف در ارتفاعات  ارومیه  / ایرنا
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بین الملل 

ســاینس آلــرت نوشــت کــه 5درصــد 
از مــردم فقــط هــوای ســالم تنفــس مــی کننــد.

ــتگیری  ــس24 از دس ــزاری فران خبرگ
ــه در  ــت فرانس ــط دول ــراری توس ــان ف زندانی

ــر داد. ــور خب ــن کش ــاک ای خ

خبرگــزاری ســی ان ان خبــر تولــد 
فرزنــد ســوم شــاهزاده ویلیــام شــاهزاده 

بریتانیــا را منتشــر کــرده اســت.

یورونیـوز نوشـت کـه ترامـپ بـا مسـاله 
هسـته ای ایـران تمایـل بـه سـازش دارد.

ــل از  ــه نق ــه ب ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
ــا  ــته ب ــپ خواس ــه وی از ترام ــرون نوشــت ک مک

ــد. ــازش نکن ــران س ای

گاردیــن از خطــر انقــراض 8نــوع پرنــده 
ــر داده اســت. در انگلیــس خب

خبرگــزاری اســپوتنیک از فعالیــت 
ارتــش ســوریه برابــر نیروهــای آمریــکا و 

اســراییل نوشــته اســت.

روزنامـه گلـف نیوز از کشـته شـدن 57 
نفـر از مـرم کابل در انفجار در این شـهر نوشـته 

است.

روزنامه فایننشیال تایمز 
نوشــت کــه لهســتان و جمهــوری چــک بــه 

مشــکالت حمایتــی مالــی برخوردنــد.

خبرگــزاری شــینهوا از ســخنرانی مــرکل در 
اجــالس ســران در آلمــان نوشــته اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز بــه 
ــل از  ــمالی قب ــره ش ــر ک ــات رهب ــل تصمیم تحلی

ــت. ــه اس ــپ پرداخت ــا ترام ــدار او ب دی

خبرگـزاری رویتـرز نوشـت کـه 32 نفـر در 
سـانحه اتوبوسـی در کـره شـمالی جـان خـود را 

از دسـت دادنـد.

آمریکا

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

انگلیس

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
پیام ایران تعطیلی مدارس ۴ شهرســتان خوزستان

مدارس آبادان، خرمشــهر، شــادگان و هفتکل دیروز دوشــنبه به دلیل شــدت گرد 

و خاک تعطیل اعالم شــد.

ــذاری  ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــاب ب ــه کت ــل خان مدیرعام
ــت:  ــی گف ــت از کاالی ایران ــال حمای ــه س ــال ب امس
کتــاب یکــی از صنایــع فرهنگــی اســت کــه بایــد در 
راســتای ایــن شــعار از آن حمایــت کــرد، بــه همیــن 
ــه کتــاب در نظــر دارد در ســال جــاری از  منظــور خان
کتاب هــای تالیفــی بیــش از کتاب هــای ترجمــه 
حمایــت کنــد. نیکنــام حســینی پــور« در آییــن 
پایتختــی کتــاب ایــران کــه همــراه بــا مراســم 
اختتامیــه طــرح عیدانــه کتــاب در بــاغ جهانــی فیــن 
کاشــان برگــزار شــد، ضمــن تبریــک روز جهانــی کتاب 
) 23 آوریــل( از کاشــان بــه عنــوان شــهری یــاد کــرد 
ــراوان و شــعرا و  ــی ف ــای فرهنگ ــه دارای ظرفیت ه ک
نویســندگانی چــون ســهراب ســپهری و مــال احمــد 

ــی اســت. نراق

وی بــا بیــان اینکه 25 ناشــر در شــهر کاشــان فعالیت 
دارنــد، افــزود: ناشــران ایــن شــهر در ســالهای پس از 
انقــالب اســالمی، بیــش از 1600 عنــوان کتاب منتشــر 

کردنــد کــه از ایــن تعــداد 1500 کتــاب تالیفی اســت.
ــه کتــاب از 106 هــزار اهــل  بــه گفتــه مدیرعامــل خان
ــانی  ــر کاش ــاب، 70 نف ــه کت ــگاه خان ــو پای ــم عض قل
هستند.حســین پــور رمــز موفقیــت کاشــان را در 
ــای  ــران، مشــارکت نهاده ــاب ای پایتخــت شــدن کت
ــی  ــای مردم ــای فرهنگی،نهاده ــی، موسســه ه دولت
دانســت و افــزود: شــهرداری ها از نقــاط قــوت کتــاب 
 فروشــی ها هســتند بنابرایــن مــی تواننــد بــا تصویــب 
مقرراتــی در ایــن زمینــه بــه تقویــت کتابفروشــی ها و 

رونــق آنهــا کمــک کننــد.
بــه گفتــه مدیرعامــل خانــه کتــاب، ایــن خانــه پیــش 

از ایــن اقــدام بــه فــروش کتــاب می کــرد امــا اکنــون 
ــا هــدف حمایــت از کتابفروشــان در حــال اصــالح  ب
ــاب عرضــه  برخــی آییــن  نامه هــا اســت و دیگــر کت

نخواهــد کــرد.
حســینی پــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه در طــرح هــای 
بعــدی حمایتــی کتــاب، تخصیــص یارانــه هــا بــر 
اســاس ســرانه جمعیــت هــر اســتان خواهــد بــود 
ــه هــای اســتفاده نشــده قابلیــت اســتفاده  و یاران
در طــرح هــای بعــدی را خواهنــد داشــت، افــزود: 
ــوردار  ــق کم برخ ــه مناط ــتر ب ــد بیش ــا بای ــه ه یاران
ــی از  ــه بعض ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــاص یاب اختص
کتابفروشــی ها اقــدام بــه فعالیــت هــای فرهنگــی 
از جملــه رونمایــی، نقــد و جشــن امضــای کتــاب 
مــی کننــد آمادگــی خانــه کتــاب را بــرای حمایت از 
ایــن فعالیت هــا اعــالم کــرد. رئیــس اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی کاشــان یکشــنبه شــب بــا بیــان 
ــن  ــرای ای ــان شــدن ب ــاب جه اینکــه پایتخــت کت
ــه  ــا برنام ــت: ب ــت گف ــترس نیس ــهر دور از دس ش
ــم  ــن مه ــه ای ــوان ب ــی ت ــح م ــای صحی ــزی ه ری

ــرای  ــوادی« کاشــان ب ــی ج دســت یافت.»مصطف
ــرد  ــادی ک ــای زی ــران تالش ه ــاب ای ــی کت پایتخت
و هــر ســال وقتــی بــه نتیجــه نمی رســید نــا 
ــرده و  ــزم ک ــود را ج ــزم خ ــه ع ــده بلک ــد نش امی
تالشــی دوبــاره مــی کنیــم. وی افــزود: شــهرداری، 
خانه هــای  و  فرمانــداری  پــرورش،  و  آمــوزش 
ــرح  ــی در مط ــت خوب ــه فعالی ــهر هم ــی ش تاریخ
ــتند. ــاب داش ــی کت ــرای پایتخت ــان ب ــدن کاش ش

جــوادی در ادامــه گفــت: از جملــه طرح هــای اجــرا 
شــده در کاشــان بــرای مطــرح شــدن در پایتختــی 
کتــاب ایــران، برپایــی 26 نشســت کتابخوانــی در 
ــزه  ــرح جای ــی و ط ــن خوان ــرح که ــا، ط ــدان ه زن
ادبــی ســیلک اســت. رییــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی کاشــان ادامــه داد: در کاشــان 
برخــالف دیگــر شــهرها کــه هــر روز شــاهد تعطیلی 
کتاب فروشــی ها هســتیم، کتابفروشــی ها ایــن 
ــد  ــای جدی ــعبه ه ــیس ش ــه تاس ــدام ب ــهر اق ش
کــرده انــد، کاشــان مــی توانــد بــا ارائــه طرح هایــی 

ــد. ــان کن خــود را نامــزد پایتخــت کتــاب جه

اســتاندار البــرز گفــت: دولــت بــرای کاهش مشــکالت 
جــاده چالــوس، خاصــه معضــل ترافیــک ایــن محــور 
توریســتی پرتــردد تــالش می کند.محمدعلــی نجفــی 
ــاغ الله هــای گچســر در جمــع  ــد از ب در حاشــیه بازدی
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه البــرز در حــوزه کشــت 
گل و گیــاه دارای ظرفیت هــای فراوانــی اســت، اظهــار 
کــرد: از ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان می خواهیم 
بــرای تقویــت هرچــه بیشــتر این حــوزه اقدامــات الزم 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــری ب ــش دیگ ــود.وی در بخ ــام ش انج
اینکــه بســیاری مســائل بــه یک نهــاد یــا اداره خــاص 

ــد  ــی مانن ــل معضالت ــت: ح ــود، گف ــوط نمی ش مرب
آلودگــی رودخانه هــا و فضــای ســبز فقــط بــه متولیــان 
اختصــاص نــدارد بلکــه بایــد همــه شــهروندان در آن 
ــه بررســی  ــا اشــاره ب ــرز ب ســهیم باشند.اســتاندار الب
مشــکالت و معضــالت جــاده کــرج - چالــوس، تأکید 
ــن جاده هــای  ــه یکــی از زیباتری ــن جــاده ک ــرد: ای ک
ــه  ــی ازجمل ــی رود دارای معضالت ــه شــمار م ــان ب جه
ترافیــک اســت. دولــت بــرای ایجــاد امکانــات و 

ــد. ــالش می کن ــن جــاده ت کاهــش مشــکالت ای
ــود  ــوس باوج ــاده چال ــرز ج ــتاندار الب ــه اس ــه گفت ب

اســت  ظرفیت هایــی  دارای  بیشــمار  معضــالت 
ــه  ــد ب ــمال می توان ــران - ش ــداث آزادراه ته ــه اح ک
ــد. ســهولت رفت وآمــد خودروهــا کمــک بســیاری کن
نجفــی بــا اشــاره بــه مشــکالت بخــش آســارا، گفــت: 
ــات  ــت زیرســاخت ها و امکان ــال تقوی ــه دنب ــت ب دول
در مناطــق مختلــف اســت بــه همیــن منظور ضــروری 
ــه در  ــش ک ــن بخ ــگری ای ــوزه گردش ــه ح ــت ک اس
ــرار  ــر ق ــده مدنظ ــوس واقع ش ــتی چال ــاده توریس ج
ــرای  ــه تــوان محــدود دولــت ب ــا اشــاره ب گیــرد.وی ب
توســعه زیرســاخت ها، تصریــح کــرد: در ایــن راســتا 
ــئوالن  ــم. مس ــک می طلبی ــی کم ــش خصوص از بخ
ــرای جــذب ســرمایه گذار و ورود بخــش خصوصــی  ب
ــره  ــف گردشــگری، ورزشــی و غی در حوزه هــای مختل
اقدامــات الزم را انجــام دهند.اســتاندار البــرز بــا اشــاره 
بــه وضعیــت تولیــد و صــادرات گل و گیــاه در اســتان 

البــرز، خاطرنشــان کــرد: بایــد بــرای تولیدکننــدگان گل 
و گیــاه شــرایط مناســب تولیــد فراهــم شــود. دولت از 

ــد. ــت می کن ــوزه حمای ــن ح ــدگان در ای تولیدکنن
ــه  ــی بااینک ــده مبن ــار اعالم ش ــاره آم ــا اش ــی ب نجف
صــادرات چنــد شــاخه گل برابــر اســت بــا یــک بشــکه 
ــه  ــالوه بااینک ــت ع ــادرات نف ــرای ص ــزود: ب ــت، اف نف
ــگ شــویم، ســوخت  ــه کشــورها هماهن ــا هم ــد ب بای
فســیلی کشــور را نیــز از دســت می دهیــم درصورتی که 
تولیدکننــدگان گل و گیــاه بــرای صــادرات گل بــا ایــن 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب مشــکالت مواجــه نیســتند.وی ب
ــت  ــای دول ــن برنامه ه ــتغال از مهم تری ــش اش افزای
اســت، عنــوان کــرد: خوشــبختانه سیاســت گذاری های 
شــش ماهه دوم ســال گذشــته در اســتان البــرز 
محقــق شــد و ایــن مهــم بــر وجــود ظرفیت هــای الزم 

ــن اســتان اشــاره دارد. در ای

کتاب های تالیفی از حمایت بیشتری 
برخوردار خواهند شد

دولت برای کاهش مشکالت 
جاده چالوس تالش می کند

اصالح و تعویض بیش
 از 1۰۰۰ رشته انشعاب 
در شهرستان بهارستان

بــا هــدف بهســازی و ارتقــاء کمــی و کیفــی 
و  فرســوده  انشــعابات  آشــامیدنی  آب 
قدیمــی شــهر صالحیــه اصــالح و بازســازی 

ــردد . ــدد میگ مج
ــار  ــه اظه ــهر صالحی ــای ش ــور آبف ــر ام مدی
آب  ســاماندهی  راســتای  در   : داشــت 
آشــامیدنی شــهروندان و مشــترکین محترم 
هــای  و شــبکه  آوری خطــوط  و جمــع 
فرســوده و قدیمــی و همچنیــن شناســائی و 
جمــع آوری انشــعابات غیــر مجــاز ، علیهــذا 
موضــوع اصالح و بازســازی انشــعابات شــهر 
صالحیــه در دســتور کار ایــن امــور قــرار 

ــد .   ــی باش ــام م ــال انج ــه و در ح گرفت
امیــد رســولی بــا تشــریح مشــخصات ایــن 
پــروژه خاطــر نشــان کــرد : اصالح انشــعابات 
آب آشــامیدنی شــهر صالحیــه به تعــداد 1700 
ــی و  ــارات داخل ــا اســتفاده از اعتب رشــته و ب
جــاری از اواســط فروردیــن مــاه امســال 
ــاله  ــرارداد یکس ــورت ق ــه ص ــده و ب ــاز ش آغ
طــی ســالجاری ادامــه خواهــد داشــت و در 
حــال حاضــر بــا بیــش از 10 درصــد پیشــرفت 
ــه  ــی باشــد . ک ــال انجــام م ــی در ح فیزیک
ــور  ــبکه مذک ــالح ش ــی رود کل اص ــار م انتظ
ــرای  ــوب در اج ــل مطل ــرعت عم ــاظ س بلح
ایــن پــروژه در مــدت زمــان 6 ماهــه انجــام و 

ــه اتمــام و بهــره بــرداری برســد .  ب

خبر 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 

شـماره 139660319014007142-96/11/12هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علی بنسـتانی پور 

فرزنددرویـش بشـماره شناسـنامه2081صادره از جیرفت در ششـدانگ یـک باب خانه 

بـه مسـاحت 498/37متـر مربـع پـالک417 فرعـی از 48- اصلـی مفـروز و مجـزی 

شـده از پـالک3 فرعـی از 48- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی عبـاس آبـاد عنبر 

آبـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانـم فرخنده امیری محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 

،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد. م 

الـف/1178   - تاریـخ انتشـار نوبت اول: 97/01/21-  تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 97/02/4

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه نیمه سـاخته دارای پـالک 800   فرعـی از 22  _  اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک22 اصلـی بـه مسـاحت 225/30   متـر مربع واقـع درکهنوج بلوار شـهید 

شهسـواری قطعـه یـک بخـش۴6 کرمـان  باسـتناد رای شـمار 139660319002002586  _ 1396/6/11 هیـات 

مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقای مجتبی حبیبـی زاده  فرزند  صفر قرار گرفته و آگهی نوبتی سـه ماهه 

چهـارم سـال 96 چـاپ و منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته و نیاز بـه تحدید حـدود دارد. لذا 

حسـب در خواسـت کتبـی مالـک مورخـه 1397/2/1 آگهـی تحدیـد حدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانون 

مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه مورخه 1397/2/25 در محل شـروع و 

بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فوق اخطـار می گردد کـه  در موعـد مقرر در محـل وقوع 

ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام  و چنانچه کسـی از 

مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت و مـاده 86 اصالحی 

پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیـدی اعتراض خود را کتبا به  ایـن اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواسـت 

بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارایه نمایـد. پس از 

گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود.1۴81م/الف - تاریخ انتشـار دوشـنبه 1397/2/3  

اصغر نارویی -رییس ثبت اسناد و امالک کهنوج 

آگهی اخطار اجرایی  
 محکـوم لـه: خانم جمیلـه جعفری راد فرزند داوود سـاکن بم 
بلـوار شـهید رجایـی - محکوم علیـه: آقـای احمدرضا صمیمی 

فرزند محراب سـاکن مجهـول المکان 

 بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره دادنامـه مربوطـه 

9609973۴87101315 محکـوم علیـه محکوم اسـت به پرداخت مبلغ پنجاه 

و هشـت میلیـون و هفتصـد هـزار ریـال بابـت اصـل خواسـته بـه انضمـام 

پرداخـت خسـارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسـید لغایت اجـرای حکم و نیز 

پرداخـت هزینه دادرسـی در حـق خواهان صادر و اعالم می نماید به اسـتناد 

مـاده 198 قانـون مدنـی محکـوم علیـه مکلف اسـت از تاریخ نشـر آگهی به 

مـدت ده روز نسـبت بـه اجـرای مفـاد اخطـار اجرایـی اقـدام نمایـد در غیـر 

اینصـورت وفق مقـررات اقـدام خواهد شـد.م/الف9

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بم   

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  

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

1396603190174007130-96/11/12هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 

ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسـن مالئی سـاردوئی 

فرزندابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه302صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه به 

مسـاحت 235/42 متـر مربـع پـالک540 فرعـی از 47- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 

پـالک- فرعـی از 47- اصلـی قطعـه یک واقـع در اراضـی احمد آباد عنبر آبـاد بخش45 

کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای منوچهر سـلمان زاده محرز گردیده اسـت.لذا به 

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

اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را 

بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الـف/1176

تاریخ انتشار نوبت اول97/01/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم:97/02/04

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک  

ابالغیه 
 پرونـده کالسـه 9609983484100749  - ابـالغ شـونده: آقـای عبدالرضا سـهرابی 
فرزنـد موسـی مجهـول المـکان - تاریـخ حضور: 19/03/1397      شـنبه سـاعت 

8:00 – محـل حضـور: اسـتان کرمان- شهرسـتان رودبـار جنوب-خیابان ولیعصر-روبـروی اداره 

برق-دادگسـتری شهرستان رودبار جنوب – کدپسـتی 7896151311 تلفن:61- 03443367760 

- تاریخ حضور: 19/03/1397      سـاعت حضور:08:00 - در خصوص دعوی عبدالرضا سـهرابی 

به طرفید شـما - در وقت مقرر فوق جهت اسـتماع گواهی گواهان در این شـعبه حاضر شـوید. 

-توجـه: *پـس از دریافـت ایـن ابالغیه.ابـالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیـک انجام خواهد 

شـد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود واسـتثناء انجام میشـود بنابراین ضروری اسـت 

نسـبت بـه ثبـت نام و مشـاهده ایـن ابالغیه وابالغیه هـای آتی از طریق سـامانه اقـدام نمایید.   

*چنانچـه جهـت ورود به سامانه.حسـاب کاربر)شناسـه و رمز( دریافت ننمـوده اید جهت ثبت 

نـام .بـه یکـی از دفاتر خدمـات الکترونیک قضائـی و در صورت عدم دسترسـی بـه نزدیکترین 

واحد قضائـی مراجعه نمایید.  

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  

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

139660319014003739-96/06/13 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

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

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای محمـد علی مهـدوی فرزند مرید 

بشـماره شناسـنامه1055صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بر مغازه 

تجـاری بـه مسـاحت 340 متر مربع پـالک8852 فرعی از 574- اصلـی مفروز و مجزی 

شـده از پـالک1189 فرعـی از 574- اصلـی قطعـه دو واقـع در خیابـان سـعدی اراضـی 

جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای مرید مهدوی محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در 

صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 

تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف/1181

تاریخ انتشار نوبت اول:97/01/21  - تاریخ انتشار نوبت دوم:97/02/4

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـالک 53 فرعـی از 12_ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 15 فرعـی از اصلـی مذکـور بـه مسـاحت 375/۴ متـر مربـع واقـع در اختیـار آبـاد شهرسـتان 

کهنـوج قطعـه یـک بخـش ۴6 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عطااله هوشـمند وزیری   باسـتناد رای شـماره 

139660319002001712 _ 1396/5/3 هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقای رضا وزیـری فرزند محمد  قرار 

گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و  سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده 13 

آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعد مقـرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه و نیاز به تحدیـد حدود دارد. لذا حسـب 

در خواسـت کتبـی مالـک مورخـه 1397/2/1 آگهـی تحدیـد حدود آن باسـتناد تبصره مـاده 13 قانون مزبور منتشـر و 

عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز دو شـنبه مورخـه 1397/2/31 در محـل شـروع و بعمل خواهـد آمد. لذا 

بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فـوق اخطـار می گـردد که در موعـد مقرر در محـل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم 

مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود و حقوق ارتفاقی 

آن اعتراض داشـته باشـد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسـه تحدیدی اعتراض 

خـود را کتبـا بـا ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضایی تقدیم نمایـد و گواهی 

دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارایـه نمایـد. پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد 

بود.1۴82م/الـف  - تاریـخ انتشـار سـه شـنبه 1397/2/5 - اصغـر نارویـی -رییـس ثبت اسـناد و امالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـالک 100 فرعـی از 35_  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
1 فرعـی از اصلـی مذکـور بـه مسـاحت 57۴ متـر مربـع واقـع در بلـوار حافـظ حافـظ 16 کوچـه شـهید مطهری 

پـالک 27 شهرسـتان کهنـوج  قطعـه یـک بخـش ۴6 کرمـان خریـداری از مالکیـت رسـمی آقای ناصـر مهیمی  باسـتناد رای 

شـمار139660319002002591  _ 1396/6/11 هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقـای علی اصغر جعفـری فرد  فرزند 

رضـا قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و  سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده 13 

آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسـب در خواسـت 

کتبـی مالـک مورخـه 1397/2/1 آگهـی تحدیـد حدود آن باسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیـات تحدیدی آن 

از سـاعت 8 صبـح روز دوشـنبه مورخـه 1397/2/31 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمد. لذا به مالکیـن و مجاورین رقبه فوق 

اخطـار مـی گـردد کـه در موعد مقرر در محـل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 

مالـک و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد طبـق ماده 20 قانون ثبـت و ماده 86 

اصالحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا با ایـن اداره اعـالم و ظرف مـدت 30 روز دادخواسـت به 

مراجـع ذیصـالح قضایـی تقدیـم نماید و گواهی دادخواسـت مربوطه را به این اداره ارایه نماید. پس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود.1۴83م/الف - تاریخ انتشـار سـه شـنبه1397/2/5

اصغر نارویی -رییس ثبت اسناد و امالک کهنوج 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 بدینوسـیله بـه آقـای آرمیـن اسـدی بادیـزدی فرزنـد تیمـور بـه 
شـماره ملـی 0072705۴69 مجهـول المـکان ابـالغ میگـردد خانم 

بتـول سـنجری فرزنـد علی دادخواسـتی بـه ظرفیت شـما به خواسـته مطالبه 

نفقـه معوقـه از تاریـخ 1379/08/13 لغایـت اجرای حکم و تعییـن نفقه جاریه 

و کلیـه خسـارات دادرسـی مطـرح کـه به این شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونده 

کالسـه 9609983۴87102939 شـورای حـل اختـالف شـماره 1 شهرسـتان بـم 

ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 31/02/1397 سـاعت 09:30 تعییـن که حسـب 

دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بـه علـت 

مجهـول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهان مراتب یـک نوبت در یکی 

از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی مـی گـردد تـا خوانـده در وقـت مقـرر فـوق جهت 

رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.  مسـئول دفتـر شـعبه شـورای حـل اختـالف  

شـماره 1 شهرسـتان بـم م/الف 11

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

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  

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

139660319014007927-96/12/07هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت 

ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای نور علی شـاهرخی سـاردو 

فرزندقدمعلـی بشـماره شناسـنامه541صادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه باغچه 

مشـتمل بـر خانـه به مسـاحت 1134/40 متر مربع پـالک32 فرعـی از 559- اصلی مفروز 

و مجـزی شـده از پـالک- فرعـی از 559- اصلـی قطعـه 5 واقـع در اراضـی باب سـکاکان 

سـاردوئیه جیرفت بخش34 کرمان خریداری از مالکین رسـمی آقایان قدمعلی شاهرخی 

وابـو سـعید کوهسـتانی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت 

بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 

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

تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت 

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

صادر خواهدشـد . م الف/1775 - تاریخ انتشـار نوبت اول:97/01/21-تاریخ انتشـار نوبت 

دوم:97/02/04 - جـواد فـا ریابی-رئیـس ثبـت اسـناد امالک  

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظـر بـه اینکـه آقـای محمـد راه گان فرزنـد غالمحسـین به شـماره شناسـنامه 519 و 
شـماره ملـی 3160۴01588 صـادره از قلعه گنج مالک ششـدانگ یک باب مغـازه دارای 

پـالک 219 فرعـی از ۴97 _ اصلـی واقـع در نـورک آبـاد قلعـه گنج قطعـه چهار بخـش ۴6 کرمان که 

سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 18639 صفحـه 223 دفتـر 95 محلـی به شـماره چاپی 67502سـری 

الف سـال 85 صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضا شـده 

اعـالم نمـوده کـه سـند مالکیت پـالک فوق مفقود شـده و درخواسـت سـند المثنی نموده اسـت لذا 

باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب یـک نوبت آگهی می شـود 

چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملک فوق الذکر یا وجود سـند مالکیـت نزد خود می 

باشـند ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کهنوج مراجعـه و اعتراض 

خود را ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد گردیـد1۴8۴  م/ الـف  -اصغر نارویـی -رییس ثبت 

اسـناد و امالک کهنوج



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1151 | سه شنبه 4 اردیبهشت 1397سال سیزدهم | شماره پیاپی 1151 | سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 021-26325268021-26325268

1۲1۳
www.payamema.irwww.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 41 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
عضو هیئت مدیره انجمن صنعت موتورســیکلت ایران گفت: سیاســت های غلط 
و غیر کارشناســی اســتانداردهای موتورســیکلت موجب کاهش تولید داخل و از 

دســت رفتن 10 هزار فرصت شــغلی در این بخش شد.

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ........... 8000

بیشترین قیمت: ......... 8350

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............. 5100

بیشترین قیمت: ......... 5۴19

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... ۴2000

بیشترین قیمت: ...... ۴5.000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... ۴1.000

بیشترین قیمت: ...... ۴۴.000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 22۴00

بیشترین قیمت: ........ 25800

حبوبات  
لوبیا چیتی ...................... 9500

عدس ................................ 5۴00  

لپه ........................................ 7000

لوبیا قرمز ......................... 7700

نخود ................................... 7200

میوه
سیب زرد ......................... 2950

موز ....................................... ۴600 

هندوانه ............................... 950

توت فرنگی ..................... 7500

اقـالم مصرفـی

اصــالح و مرتــب کــردن موهــای صــورت کار 
ــی از  ــد بخش ــه بای ــت ک ــان اس ــگی آقای همیش
وقــت خــود را صــرف آن کننــد. از قرن هــا پیــش 
ــالح  ــرای اص ــغ ب ــد تی ــزی مانن ــای تی از ابزاره
اســت. کیفیــت  می شــده  اســتفاده  صــورت 
تیغ هــای اصــالح صــورت هــم بــا گذشــت زمــان 
تکنولوژی هــای  معرفــی  بــا  و  کــرده  تغییــر 
جدیــد، همــواره شــاهد معرفــی انــواع جدیدتــری 
ــالح  ــغ اص ــاید تی ــتیم. ش ــالح هس ــغ اص از تی
ــن وســیله ی  ــی پرطرفدارتری ــن و حت قدیمی تری
اصــالح صــورت باشــد امــا نمی تــوان گفــت 
ــدر  ــغ اصــالح هرچق ــن وســیله اســت. تی بهتری
هــم کــه بــا کیفیــت باشــد می توانــد بــه پوســت 
آســیب برســاند. شــاید در راســتای همیــن 
ــالح  ــین های اص ــه ماش ــت ک ــوده اس ــکل ب مش
اختــراع شــدند. ماشــین های اصــالح صــورت بــه 
دو دســته ی تریمــر و ریش تــراش تقســیم بندی 

می شــوند. 
اولیــن ریش تــراش برقــی در ســال 1930 توســط 
Jacob Schick طراحــی و ســاخته شــد. مزیــت 
ماشــین اصــالح نســبت بــه تیــغ ایــن بــود 
ــت  ــی نداش ــف ریش تراش ــه ک ــی ب ــه احتیاج ک
و بنابرایــن بــرای اولیــن بــار قابلیــت اصــالح 
صــورت در حالــت خشــک امکان پذیــر شــده 
به عنــوان  اصــالح صــورت  بــود. ماشــین های 
جایگزینــی بــرای تیــغ معرفــی شــدند، امــا 
ــه اســتفاده از  ــا مــردم ب ســال ها طــول کشــید ت
ــا  ــس ب ــد. فیلیپ ــی روی بیاورن ــراش برق ریش ت
طراحــی اولیــن ریش تــراش چرخشــی، از همــان 
ابتــدا ابداعــی بــزرگ برای اصــالح موهــای صورت 

از تــه داشــت و تــا امــروز ایــن نــوع طراحــی بــا 
به طورکلــی  اســت.  داشــته  ادامــه  موفقیــت 
ریش تراش هــا دارای یکــی از دو نــوع تیغــه ی 
چرخشــی و فویلــی هســتند کــه در ادامــه بیشــتر 

ــوید. ــنا می ش ــا آش ــا آن ه ب

چرخشی یا فویلی
مهم تریــن  می تــوان  را  ریش تــراش  تیغــه ی 
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــت. همان ط ــش آن دانس بخ
ماشــین های اصــالح از لحــاظ تیغــه بــه دو نــوع 
چرخشــی و نوســانی )فویلــی( تقســیم بندی 
ــراش  ــوع ریش ت ــن دو ن ــدام از ای ــده اند. هرک ش
و  دارنــد  را  خــود  بــه  مخصــوص  طرفــداران 
نمی تــوان به صراحــت گفــت کــه کــدام نــوع 
ــده ی  ــن شــرکت تولیدکنن ــر اســت. معتبرتری بهت
ریش تراش هــای چرخشــی فیلیپــس اســت. 
ــب  ــود رقی ــار خ ــس در کن ــه فیلیپ ــن زمین در ای
قدرتمنــدی نمی بینــد و از میــان شــرکت های 
معتبــر تنهــا رمینگتــون را می تــوان نــام بــرد. 
فویلــی  ریش تراش هــای  تولیدکننــدگان  امــا 
آن هــا  معروف تریــن  و  بــوده  متنوع تــر 
ــراش  ــراون هســتند. ســر ریش ت پاناســونیک و ب
از یــک یــا چنــد تیغــه بــه همــراه پوششــی 
اســت.  تشکیل شــده  تیغه هــا  روی  فلــزی 
ــه  ــه تیغ ــًا س ــی عموم ــای چرخش ریش تراش ه
ــا  ــک ت ــی از ی ــای فویل ــتند و ریش تراش ه هس

ــد. ــه دارن ــج تیغ پن
اهمیــت  تیغه هــا هــم  فلــزی روی  پوشــش 
زیــادی دارد. ایــن پوشــش بایــد به گونــه ای 
باشــد کــه موهــای خیلــی کوتــاه یــا بلنــد و 
حتــی موهــای خوابیــده ی زیــر گــردن را بــه 

فویلــی  فلــز  تیغه هــا هدایــت کنــد.  ســمت 
ســوراخ های  دارای  بــراون  ریش تراش هــای 
النه زنبــوری اســت کــه موهــای صــورت را در هــر 
ــدازد. پاناســونیک  ــر می ان ــه باشــند، گی ــی ک جهت
در مدل هــای بــاال رده ی خــود از رول هــای لغــزان 
می کنــد  اســتفاده  ریش تــراش  ســری  روی 
تــا پوســت دچــار التهــاب نشــود. فیلیپــس نیــز 
خــود   7000 ســری  تیغه هــای  روی  پوشــش 
ــرای  ــا ب ــش داده ت ــزی پوش ــط ذرات ری را توس

باشــد. مناســب تر  حســاس  پوســت های 
مانــور  ریش تــراش،  تولیدکننــده  شــرکت های 
ســر  حرکتــی  قابلیت هــای  روی  زیــادی 
قابلیــت  می دهنــد.  خــود  ریش تراش هــای 
حرکــت ســر ریش تــراش تأثیــر زیــادی روی 
ســرعت و راحتــی اصــالح صــورت دارد. هرچقــدر 
باشــد قیمــت  بیشــتر  آزادی حرکــت ســری 

باالتــر مــی رود. ریش تــراش هــم 

خشک یا مرطوب
ــورت در  ــالح ص ــرای اص ــا ب ــن ریش تراش ه اولی
حالــت خشــک طراحــی شــده بودنــد؛ امــا امــروزه 
ماشــین های اصالحــی وجــود دارنــد کــه در برابــر 
ــا در  ــوان از آن ه ــوده و می ت ــاوم ب ــوذ آب مق نف
حالــت خشــک و مرطــوب اســتفاده کــرد. توجــه 
نفــوذ آب  برابــر  باشــید مقاومــت در  داشــته 

ــه توصیه هــای شــرکت  ــد ب ــدی دارد و بای درجه بن
ــن  ــرد. کمتری ــه ک ــه توج ــن زمین ــازنده در ای س
ــی  ــه ریش تراش های ــوط ب ــت مرب ــزان مقاوم می
ــیر آب  ــر ش ــان را زی ــوان سرش ــه می ت ــت ک اس
گرفــت و شســت. البتــه اکثــرًا ســر ریش تــراش 
ــوارد  ــه م ــت و در این گون ــدن اس ــدا ش ــل ج قاب
بهتــر اســت ســری را از ریش تــراش جــدا کــرده 
و شســت. تعــدادی از ماشــین های اصــالح هــم 
هســتند کــه می تــوان آن هــا را زیــر شــیر آب 
شســت امــا نبایــد کامــالً در آب فــرو بــرده شــوند 

ــا در حالــت خیــس اســتفاده شــوند. ی

برق یا باتری
ــود را از  ــرژی خ ــورت ان ــالح ص ــین های اص ماش
بــرق یــا باتــری تأمیــن می کننــد. باتری هــا 
نــوع قابــل شــارژ و غیرقابــل شــارژ  بــه دو 
ــع  ــن مناب ــدام از ای ــود. هرک ــیم بندی می ش تقس
ــد. ــود را دارن ــاص خ ــب خ ــا و معای ــرژی مزای ان

باتری هــای قابــل شــارژ قیمــت ماشــین اصــالح 
ــای  ــا باتری ه ــه ب ــا در مقایس ــد ام ــاال می برن را ب
تعویــض  مرتبــًا  بایــد  کــه  شــارژ  غیرقابــل 
ــه  ــد و البت ــری دارن ــی کمت ــه ی نهای شــوند، هزین
محیط زیســت را هــم کمتــر آلــوده می کننــد. 
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد نــوع باتــری 
اســت کــه در ریش تــراش اســتفاده شــده اســت.

راهنمای خرید ریش تراش
صورت خود را بدون دردسر اصالح کنید

بـر اسـاس مصوبـه هیـأت وزیـران با ابـالغ اسـحاق جهانگیری معـاون اول رئیـس جمهور، حقـوق ورودی 
تخـم مـرغ خوراکی تا بیسـت و پنجـم خردادماه به میزان پنج درصد تعیین شـد. مصوبات هیـات وزیران 
بدیـن شـرح اسـت: 1-حقـوق ورودی تخـم مـرغ خوراکی بـه شـماره تعرفـه 0۴072110 از تاریخ ابـالغ این 
تصویـب نامـه تـا تاریـخ 1397.3.25 بـه میزان پنـج درصد تعیین می گـردد. 2-2- مهلت ثبت سـفارش 
بـرای واردات تخـم مـرغ خوراکـی بـا تعرفـه پنج درصـد حداکثـر تـا تاریـخ 1397.3.25 و مهلت ترخیص 
محمولـه هـای وارداتـی تخـم مرغ خوراکی بـا تعرفه پنج درصـد حداکثر تا تاریـخ 1397.۴.26 می باشـد.

ایـن مصوبـه بـه وزارت صنعت، معـدن و تجارت – وزارت امور اقتصـادی و دارایی- وزارت جهاد کشـاورزی- 
وزارت کشـور- سـازمان برنامـه و بودجـه و بانک مرکزی ابالغ شـده اسـت.

بـر اسـاس آمـار گمـرک ایران طـی فروردیـن ماه سـال جاری تعـداد یک هـزار و 3۴ 
دسـتگاه خـودرو بـه ارزش 23 میلیون و 651 هزار دالر به کشـور وارد شـده که نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل از نظـر تعـداد 73 درصـدی و از حیـث ارزش 77 درصد 
کاهـش داشـته اسـت. تمامـی کاالهـا و بـه ویـژه تـک تـک خودروهـای وارداتـی در 
سـال 96 و فروردیـن مـاه سـالجاری مجـوز ثبـت سـفارش دارنـد . مجوز هـای ثبت 
سـفارش بـه صـورت کدهای 8 رقمی به صـورت الکترونیکـی از وزارت صنعت ، معدن 
و تجـارت اخـذ و در سـامانه گمـرک بارگـذاری مـی شـود و در صورت عـدم ارائه مجوز 
ثبـت سـفارش ، در گام اول امـکان اظهـار کاال در سـامانه جامـع گمرکی وجـود ندارد .
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تعرفه واردات تخم مرغ

 نبض
بازار

امکانــات دیگــری ماننــد صفحه نمایــش، قابلیــت تنظیــم ســرعت موتــور و نــوع 
خــط زن در ماشــین های اصــالح مختلــف متفــاوت هســتند و وجــود هرکــدام 
ــا  ــوم ریش تراش ه ــش عم ــرد. صفحه نمای ــاال می ب ــراش را ب ــت ریش ت ــا قیم از آن ه
درصــد شــارژ باقی مانــده را نشــان می دهــد. در بعضــی ماشــین های اصــالح می تــوان 
ــر خــود  ــرد و در بعضــی دیگ ــاد ک ــا کم وزی ــه ضخامــت موه ــور را بســته ب ســرعت موت
ماشــین اصــالح ایــن کار را انجــام  می دهــد. خط زن هــا هــم یــا بــه خــود ریش تــراش 

وصــل هســتند یــا بایــد روی ســری ریش تــراش نصــب شــوند.

 ایران خودرو
     ۴۴.700.000.................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................۴7.000.000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 35.900.000
رنو کپچر 2017 ....................................... 1۴2.000.000 
3۴.200.000 ................................................ LX  سمند
۴3.500.000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27.۴00.000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... ۴1.700.000
۴1.900.000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار

35.500.000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23.200.000  

29.100.000 ............................................... EX   ساینا
28.200.000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک
کیا سراتو  اتومات ................................  102.000.000

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  ۴2.000.000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 61.000.000

برلیانس H330 اتوماتیک ...............  58.500.000
125.000.000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  118.000.000
جک J5 اتوماتیک ..............................  67.800.000
هیوندای I20 جدید .............................  113.000.000
جک S5 دنده ای ................................ 9۴.000.000

مدیران خودرو
77.900.000  ........................... S X33   ام وی ام

تیگو X33 اتوماتیک ........................... 67.000.000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  ۴7.700.000
76.500.000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ ۴ صندوق دار .............  1۴9.000.000

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  60.000.000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  70.000.000

بازار

کاهش واردات خودرو در فروردین 9۷

»عقالنیت باز« آن عقالنیتی است که فراموش نمی کند که سرگرمی
»یکی« در »چند« است و »چند« در »یکی«. 
)ادگارمون(

فالفــل جمــع مکســر فلفــل اســت، ولــی اعــراب 
ایــن نــام را روی نوعــی شــامی گذاشــته انــد کــه 
ــورای  ــه پاک ــوده و ب ــود ب ــی آن نخ ــاده اصل م
هنــدی بــی شــباهت نیســت. فالفــل را طعامیــه 
نیــز مــی نامنــد، یعنــی خوردنــی، کــه منکــر آن 
نمــی تــوان شــد. راز تهیــه فالفــل خوشــمزه، تــرد 
شــدن آن اســت کــه در ایــن مقالــه بــا آن آشــنا 

خواهید شد.
طرز تهیه فالفل

مواد الزم برای تهیه فالفل
نخود  200 گرم

پیــاز بــزرگ و ســیب زمینــی متوســط آبپــز شــده  
هرکدام 1 عدد

سیر  4 حبه
آرد پانکو  6 قاشق غذاخوری

بکینگ پودر  1 قاشق مرباخوری
ادویه کاری  1 قاشق چایخوری

ــدام 1  ــر ک ــره ســیز و تخــم گشــین ه ــودر زی پ
پینچ

قاشــق   4 شــده   خــرد  و گشــنیز  جعفــری 
غذاخورینمــک، فلفــل و روغــن مایــع بــرای 

سرخ کردن   به میزان الزم
ــدت ۴8  ــه م ــک ب ــی نم ــود را در آب و اندک خ
ــده و  ــرم ش ــال ن ــا کام ــد ت ــس کنی ــاعت خی س

نفخ آن گرفته شود.
نخــود خیــس خــورده را بــه همــراه پیــاز، ســیب 

زمینی پخته و سیر در غذاساز بریزید.
ادویه ها را به غذاساز اضافه کنید.

 جعفــری و گشــنیز خــرد شــده را همــراه بــا آرد 
به غذاساز اضافه کنید.

غذاســاز را روشــن کنیــد تــا مــواد کامــال له شــده 
ــه کــردن  ــرای ل و بافــت خمیــری پیــدا کننــد. ب
مــواد می توانیــد از چــرخ گوشــت هــم اســتفاده 
کنیــد، در اینصــورت مــواد را دو بــار چــرخ کنیــد 

تا خمیری کامال نرم به دست آید.
ــا دســت ورز دهیــد تــا کامــال نــرم و  خمیــر را ب

یکنواخت شود.

ــا خمیــر فالفــل بهتــر اســت  بــرای راحتــی کار ب
روی ظــرف حــاوی مــواد ســلفون کشــیده و 
ــد.  ــرار دهی ــال ق ــک ســاعت در یخچ ــواد را ی م
ــن  ــد ای ــود وقــت، می توانی ــی در صــورت کمب ول
را  فالفــل  کنید.خمیــر  حــذف  را  مرحلــه 
می توانیــد بــا دســت بــه صــورت گلوله هــای 
کوچکــی درآورده و روی آن هــا کمــی فشــار وارد 
کنیــد تــا صــاف شــوند؛ یــا اینکــه از قالــب 

فالفل استفاده کنید.
 3-۴ ارتفــاع  بــه  ماهیتابــه گــود  یــک  در 
ــد و آن را روی حــرارت  ســانتیمتر روغــن بریزی
زیــاد داغ کنید.پــس از اینکــه روغــن داغ شــد ، 

سرخ کنید.

فالفل طالع بینی روزوب نوشت

ــی  ــهامت خاص ــرات و ش ــا ج ــن روزه ــما در ای فروردین:ش
پیــدا گرده ایــد کــه در برابــر تمامی مشــکالت بــا مقاومــت 
بیشــتری بایســتید، بــه نــدای درونــی قلبتــان گــوش دهیــد، 

این ندا شما را تا اوج افتخار همراهی خواهد کرد.

اردیبهشــت: شــما دیــد جدیــدی نســبت بــه زندگــی پیــدا 
کرده ایــد و یــا پیــدا خواهیــد کــرد، نظراتــی کــه در ســابق راجــع 
بــه زندگــی برایتــان ارزش داشــته اند دیکــر بــرای تــان رنگــی 

ندارند.

خــرداد: در روزهــای قبــل و یــا در گذشــته، شــما شــخصی 
ــن  ــا در ای ــد، ام ــی نمی بردی ــه از مســائل زندگــی لذت ــد ک بودی
روزهــا بــه خاطــر ورود شــخص یــا صحبت هایــی کــه شــنیده اید 
شــما را بســیار منقلــب کــرده اســت و بــر خالف گذشــته بــه این 
ــا  ــز زیب ــما نی ــرای ش ــد ب ــی می توان ــه زندگ ــد ک ــر می کنی فک

باشد.

ــرای شــما رخ داده  مــرداد: از اتفاقاتــی کــه در ایــن اواخــر ب
ــرد  ــان دلس ــی ت ــده اید، از زندگ ــن ش ــت و غمگی ــت ناراح اس

شده اید.

شــهریور: شــما بــرای ایــن کــه بــاور کنیــد کــه وجــود خارجی 
داریــد، حتمــا بــه تاییــد یــا تمجیــد اشــخاص دیگــر احتیــاج 

دارید، شما به اشخاص دیگر بیش از حد وابسته هستید.

ــوق  ــا شــخص ماف ــرو ی ــد نی ــر: شــما احســاس می کنی مه
الطبیعی مانع از پیشرفت شما می شود.

آبــان: در ایــن اواخــر فرصت هــای مناســب بســیاری چــه از 
لحــاظ جنبــه اجتماعــی و چــه از لحــاظ جنبــه شــخصی بــرای 

شما پیش آمده است.

ــان  ــی ت ــه در زندگ ــی را ک ــا و اتفاقات ــای واژه ــما معن آذر: ش
پیش می اید را به خوبی می دانید.

ــران  ــد دیگ ــرض دی ــه در مع ــتید ک ــردی هس ــما ف دی: ش
هســتید، دیگــران همیشــه شــما را بــا نــگاه تحســین مشــاهده 

می کنند.

بهمــن: شــما بزرگتریــن شــانس زندگــی تــان را در روزهــای 
آینــده تجربــه خواهیــد کــرد، بهتــر اســت بــا فکر و منطــق مطلق 

پیش بروید.

اســفند: شــما بــرای انجــام کارهایتــان بیــش از حــد از دیگران 
ــرا  ــان آن ف ــر زم ــه دیگ ــد ک ــر نمی کنی ــد، فک ــک می گیری کم
رســیده اســت کــه خودتــان بــه تنهایــی تصمیــم بگیریــد البتــه 
ــره  ــز به ــا مشــورت های دیگــران نی ــد از تجربه هــای ی می توانی

ببرید اما حرف آخر را خودتان بزنید.

ــای  ــن وانت ه ــی از پرفروش تری  یک
دنیــا بــا مــدل 2018 در ایــران عرضــه 
خواهــد شــد. در ایــن مطلــب بــه 
ــس  ــا هایلوک ــی تویوت ــی اجمال بررس
نســخه های  معرفــی  و  جدیــد 

مختلــف این خودرو می پردازیم.
در بســیاری از کشــورهای دنیــا، از 
جملــه آمریــکا و اســترالیا؛ محبوبیــت 
ــر  ــن باالت ــا دوکابی ــک ی وانت هــای ت
کالس هــای  در  مدل هــا  دیگــر  از 
خودرویــی مختلــف اســت. بــه لطــف 
قابــل  راحتــی  مناســب،  قیمــت 
قبــول، توانایــی باربــری و امــکان 
ســخت،  مســیرهای  در  رانندگــی 
وانت هــا همچنــان مــورد تقاضــای 
ــی  ــتند و حت ــی هس ــه ی جهان جامع
متوســط،  ســایز  کراس اورهــای 
مناســبی  جایگزیــن  نمی تواننــد 
از  اگــر  باشــند.  آن هــا  بــرای 
خــودرو  صنعــت  عالقه منــدان 
کــه  می دانیــد  احتمــاال  باشــید، 
ســری وانت هــای فــورد F-150 در 
ســال های اخیــر، همــواره یکــی از 
در  نقلیــه  وســایل  پرفروش تریــن 
آمریــکا بوده انــد. چنیــن شــرایطی  
در اســترالیا نیــز وجــود دارد؛ امــا در 
شــرایط  بــا  پهنــاور  کشــور  ایــن 
ــس  ــا هایلوک ــوع، تویوت ــی متن طبیع
وانــت  ایــن  می کنــد.  ســلطنت 
ســال  بیســت  در  نه تنهــا  ژاپنــی، 
گذشــته جــزو 5 خــودروی پرفــروش 
بعضــی  در  بلکــه  بــوده؛  اســترالیا 
فهرســت  صــدر  بــه  اوقــات 
ایــن  مدل هــای  محبوب تریــن 
ــا،  ــت.گروه تویوت ــیده اس ــور رس کش
در کنــار فولکــس واگــن به عنــوان 
بزرگ تریــن تولید کننــده ی وســایل 

نقلیه جهان شــناخته می شود.
در  هایلوکــس،  تویوتــا  اول  نســل 
ســال 1968 معرفــی شــد و پــس از 
ــا نســل هشــتم  ــروزه ب 50 ســال، ام

خود فروخته می شود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه دارای پـالک 1128 فرعـی از ۴97 اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 13 فرعـی از اصلی مذکور 
بـه مسـاحت 32 متـر مربـع واقـع در نـورک آباد شهرسـتان قلعه گنج قطعه چهـار بخش ۴6 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 

حسـین حمـدی باسـتناد رای شـماره 139660319002003202 _ 1396/7/2۴ هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقای حاتـم بخرد فرزند 

فرضـی قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و  سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 آیین نامه قانون 

ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسـب در خواسـت کتبی مالک مورخـه 1397/2/1 آگهی 

تحدید حدود آن باسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز چهارشـنبه مورخه 1397/3/9 در محل 

شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاورین رقبه فوق اخطار می گـردد که در موعد مقـرر در محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عدم 

مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجام  و چنانچه کسـی.از مجاورین بر حـدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد 

طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی پس از تنظیم صورتجلسـه تحدیدی اعتـراض خود را کتبا با ایـن اداره اعالم و ظرف مـدت 30 روز 

دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی تقدیـم نمایـد و گواهی دادخواسـت مربوطه را بـه ایـن اداره ارایه نماید. پس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود.1۴85م/الف  

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانتاریخ انتشار سه شنبه 1397/2/5  -اصغر نارویی -رییس ثبت اسناد و امالک کهنوج

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

شناسه آگهی  1۶۵194

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار

موضوع مزایده
الف( واگذاری محل و مدیریت داروخانه بیمارستان شهید باهنر، ولی عصر )عج( شهربابک و خانم  انبیاء )عج( بافت )بلوک ۲(  شماره 

مزایده 71/23/2/97    ب( واگذاری محل و مدیریت داروخانه بیمارستان افضلی پور، قائم )عج( بردسیر، دانشکده طب ایرانی و 
بیمارستان امام خمینی )ره( رابر )بلوک ۳(     شماره مزایده 8/23/2/97

الف( مبلغ: بلوک ۲      ۳۳/1۶8/۰۰۰/۰۰۰ ریال             ب( مبلغ: بلوک ۳       ۲۵/۶۰8/۰۰۰/۰۰۰ ریالبرآورد یکساله

تضمین شرکت در مزایده
الف( مبلغ: بلوک ۲      1/۶۵8/4۰۰/۰۰۰ ریال                ب( مبلغ: بلوک ۳       1/۲8۰/4۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده: واریزنقدی / ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی لغایت 
ساعت 1۵ روز یکشنبه مورخ 97/2/9

http://iets.mporg.ir   ب( پایگاه ملی مناقصات    http://www.kmu.ac.ir    الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
ج( کرمان ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 
محل تسلیم پیشنهادها: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست14:30 روز شنبه مورخ 97/2/22

بازگشایی پیشنهادها:
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 1۰ روز یکشنبه مورخ 9۷/۲/1۶ در محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد..ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/2/23

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد
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مجازی

ــت از کاالی  ــال، حمای ــعار س ــق ش طب
ایرانــی یکــی از مهمتریــن امــور در 
ســال جدیــد محســوب مــی شــود. بــه 
گــزارش هیــات دولــت کــه در دی مــاه 
ســال گذشــته ارائــه شــد 21 اســتارتاپ  
ایرانــی موفــق شــدند 132 هــزار و 83۴ 

شغل ایجاد کنند.
وبســایت نوپانــا بــه نقــل از تیتــر برتــر 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  نوشــت 
 90 متوســط  و  شــرکت های کوچــک 
درصــد کســب وکارهــا را در سراســر 
جهــان بــه خــود اختصــاص می دهنــد، 
ــوان  ــه عن ــات ب ــاوری اطالع ــش فن بخ
ــا  ــودآور در دنی ــای س ــی از بخش ه یک
اســت، کارآفرینــان  شــده  شــناخته 
ــات،  ــاوری اطالع ــات و فن ــوزه ارتباط ح
ــک و  ــرکت های کوچ ــتارتاپ ها و ش اس
و  ویــژه  نقــش   )SME( متوســط 
ــن رشــد اقتصــادی  مرتبطــی در تضمی
ــد.  ــر دارن ــدار و فراگی ــیوه ای پای ــه ش ب
ــا پتانســیل منحصربه فردشــان  آن هــا ب
بــرای ایجــاد تاثیــر طوالنی مــدت در 
اقتصــاد جهانــی، منطقــه ای و ملــی در 
 ICT توســعه راه حل هــای نوآورانــه و
محــور در تالش انــد و همچنیــن در 

ــوان  ــی به عن ــان فعل ــاد دانش بنی اقتص
ــژه  ــد، به وی ــاغل جدی ــم مش ــع مه منب

برای جوانان شناخته می شوند.
بــا ایــن تفاســیر و همچنیــن بــا نگاهی 
در  خارجــی  اســتارتاپ های  بــه 
کشــورهای مختلــف ایــن نکتــه بــه 
دســت مــی آیــد کــه اســتارتاپ ها مــی 
و  اشــتغال زایی  زمینــه  در  تواننــد 
همچنیــن فــروش محصــوالت داخلــی 
نقــش بســزایی داشــته باشــند. در 
ــته  ــال های گذش ــز در س ــا نی ــور م کش
اســتارتاپ ها  از  برخــی  عملکــرد 

تاییدی بر این نکته بوده است.
ــه  ــخنگوی اتحادی ــب س ــا الفت نس رض
کســب و کارهــای اینترنتــی در گفتگــو 
بــا گــروه فضــای مجــازی باشــگاه 
ــت: در  ــار داش ــوان اظه ــگاران ج خبرن
ســال گذشــته بهتریــن عملکــرد در 
اینترنتــی  کارهــای  و  کســب 
بخــش  بــه  مربــوط  واســتارتاپ ها 
خصوصــی بــود؛ از همیــن رو در پایــان 
ــه  ــا ب ســال 96 خریــد اینترنتــی تقریب
رقــم 100 هــزار میلیــارد تومــان رســد کــه 
نســبت بــه ســال گذشــته بــا رشــد 25 

درصد روبرو بوده ایم.

ــد در  وی ادامــه داد: ایــن افزایــش بای
ســال جدیــد نیــز ادامــه داشــته باشــد. 
البتــه متاســفانه در حــال حاضــر ســهم 
فــروش اینترنتــی در خرده فروشــی در 

حدود یک درصد می باشد.
الفت نســب بــا اشــاره بــه افزایــش 
اظهــار  آنالیــن محصــوالت  فــروش 
داشــت: بخــش ســنتی در حوزه کســب 
ــدا  ــد ورود پی ــی بای ــای اینترنت و کاره
کنــد و کار و ســرویس خــود را بــه 
صــورت آنالیــن بــه مشــتری خــود ارائه 
ــک  ــه کم ــا ب ــاق قطع ــن اتف ــد. ای ده
اتحادیــه کســب و کار اینترنتی در ســال 

جدید رخ خواهد داد.
مثبــت  نقطــه  تفاســیر  ایــن  بــا 
اســتارتاپ ها در محصوالتــی اســت کــه 
آن هــا می فروشــند یــا ارائــه مــی دهند؛ 
فروشــگاه های  تــا  بــازی گرفتــه  از 
همــه  گفــت  می تــوان  اینترنتــی؛ 
اســتارتاپ های ایرانــی »کاالی ایرانــی« 
تولیــد می کننــد. بــه همیــن دلیــل 
انتظــار مــی رود در ســال جدیــد بیــش 
ایرانــی  اســتارتاپ های  از  پیــش  از 
ــا  ــن روزه ــه ای ــرا ک ــود چ ــت ش حمای
متخصــص  ایرانــی  اســتارتاپ های 

ایجــاد اشــتغال و فــروش کاالی ایرانــی 
شده اند.

محصــول  گفــت  می تــوان  چطــور 
»کاالی  ایرانــی،  اســتارتاپ های 
ایــن  بــه  پاســخ  اســت؟  ایرانــی« 
انتخــاب  بــه  توجــه  بــا  پرســش 
هوشــمندانه شــعار ســال راحــت اســت. 
حمایــت از کاالی ایرانــی از ایــن رو 
نیــز  ایرانــی  اســتارتاپ های  شــامل 
می شــود کــه اجنــاس ایرانــی را بــه 
آگاهــی  بــرای  فــروش می رســانند. 
بیشــتر از ایــن موضــوع بهتــر اســت بــه 
در  رهبــری  معظــم  مقــام  جمــالت 
ابتــدای ســال توجــه کنیــم. ایشــان در 

اجتمــاع زائــران و مجــاوران حــرم مطهر 
رضــوی در نخســتین روز از ســال 1397 

فرمودند:
ـ شــعار امســال، هــم خطــاب بــه 
مســئولین اســت، هــم خطــاب بــه 
مــردم اســت. شــعار امســال ]حمایــت 

از[ کاالی ایرانی است.
ـ کاالی ایرانــی یعنــی محصــول نهایــی 
ــادی و  ــت اقتص ــرمایه و فعالی کار و س

ذهن و ابتکار و همه چیز.
ـ ســرمایه گذار بــا ســرمایه  خــود، کارگــر 
بــا کار خــود، طــراح بــا ذهــن خــود و بــا 
تــالش  اینهــا همــه  دانــش خــود، 
آن هــا[  ]کار  محصــول  و  می کننــد 

می شــود کاالی ایرانــی. بنابرایــن چیــز 
ــز بســیار مهمــی  باعظمتــی اســت، چی

است؛ این را بایستی حمایت کرد.
 ـ در حمایــت از ایــن کاالی ایرانــی، کــه 
ــاالن اقتصــادی و  ــالش فع محصــول ت
فعــاالن کارگــری و ســرمایه گذاران و 
ــا  ــد اینه ــزان و طراحــان و مانن برنامه ری
دارنــد  نقــش  مــردم  هــم  اســت، 
ایرانــی،  تولید کننــده  کاالی  به عنــوان 
هــم مــردم نقــش دارنــد به عنــوان 
ــد  ــی؛ هــم بای ــده  کاالی ایران مصرف کنن
تولیــد کننــد، هــم بایــد مصــرف کننــد؛ 

هم باید در تولید تالش کنند.

فروش کاالی ایرانی و اشتغال زایی 
کـه با استارتاپ های ایرانی شـده  منتشـر  اطالعاتـی  به تازگـی 

حاکـی از توسـعه ی ویژگـی جدیـد توسـط 
شـرکت  ایـن  بـرای کروم بوک هـای  گـوگل 
نـام  بـا  فعـال  کـه  ویژگـی  ایـن  اسـت. 
AltOS شـناخته می شـود، احتمـاالً امـکان 
روی  را  جایگزیـن  سیسـتم عاملی  نصـب 
دسـتگاه های کـروم بوک فراهـم خواهد کرد.

شـده  اشـاره  گـوگل  جدیـد  پتنـت  در 
را  انیمیشـن ها  دارد  قصـد  گـوگل  کـه 
لیسـت  پروفایـل  تصویـر  جایگزیـن 
مخاطبیـن کنـد که ایـن ويژگـی می تواند 
تاثیـرات  تلفنـی  مکالمـات  شـروع  در 

بگـذارد. بامـزه ای 

مدیر کل امور حقوقی، بازرسـی و رسـیدگی 
بـه شـکایات سـازمان غـذا و دارو گفـت در 
جریـان برگزاری مانور نظارتی سـطح عرضه 
با هماهنگی پلیس فتا و همکاری دانشگاه 
هـای علوم پزشـکی ایـران، تهران و شـهید 
اینترنتـی داروی  بهشـتی 2۴2 فروشـگاه 

قاچـاق بـه مراجـع قضایی معرفی شـد.

خبر
کروم بوک

خبر
گوگل

خبر
اینترنت

گروه موسیقی پالت تصویر زیر را از اعضای 
گروهشان منتشر کردند و دلتنگی شان برای اجرای 

صحنه ای نوشتند.
palletmusic@

این تصویر زیبا از خیابان احمدآباد در مشهد مورد 
توجه کاربران بسیاری قرار گرفته و دست به دست 

می شود.

سیروان خسروی، بازیگر به مناسبت تولد برادرش، 
زانیار تصویر زیر را از کودکی شان به اشتراک گذاشته.

@sirvankhosravi

شناسه »کرمان نو« خبر داده بر اساس آمار مرکز آمار 
ایران نرخ بیکاری استان کرمان در سال 9۶، 11.۵ 

درصد بوده و این استان در رتبه سیزدهم قرار گرفته.
@kermane_no

این شناسه تصویر زیر را از یک معترض به 
آلودگی های زیست محیطی در شهرستان بجنورد به 

اشتراک گذاشته.
@lezzate_taghyeer

رییس جمهوری با انتشار تصویرنوشته زیر موضع 
خود را در برابر فیلترینگ اعالم کرده: مخالف 

محدودسازی است.
@hrouhani

حمید بدیعی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا تصویر زیر 
را از مسابقه ماراتون بین المللی لندن به اشتراک 

گذاشته.
@hamid_baeidinejad

شناسه »کاشان زیبا« تصویر زیر را از موسم برداشت 
گل محمدی و گالب گیری همرسانی کرده.

@kashanziba

شیما می گوید:
ــح  ــدون اســتثنا صب ــر از جمعه هــا ب ــه غی ــه دوســت توییتــری دو مــاه همــه روزهــا ب ی

ــرام ایموجــی گل میفرســته ــه ب ســاعت  هشــت و ده دقیق
تصورم اینه که بعد از اینکه میرسه سر کارش

کامپیوترش رو روشن میکنه
فیلترشکنش رو فعال می کنه

توییترش رو میاره باال
و قبل از هر کاری برای من گل میفرسته

خوش به حالش که انقدر خوبه…

صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می گوید:
رییــس فرهنــگ و ارشــاد مشــهد آزاد شــد. از نخســتین ســاعات پیگیــر بــودم. شــرمنده او 
و خانــواده اش شــدم کــه بی جهــت ســه روز را در حبــس گذرانــد. نگرانــی متدینــان  را ارج می نهــم، 
امــا آیــا راه حــل، حبــس بــی اطــالع قبلــی درســاعت آخــر پنجشــنبه و عــدم اخــذ وثیقــه تــا عصــر 

امــروز بــود؟
نظام را با کم تدبیری تضعیف نکنیم.

علی پیرحسین لو می گوید:
خبرگــزاری رســمی مملکــت علیــه طــرح معاینــه فنــی برتــر گــزارش منتشــر می کنــد. بــه 
جــای اینکــه افزایــش اســتاندارد کنتــرل خودروهــا را تحســین کنــد، می گویــد چــرا بــه خودروهــای 
تولیــد داخــل ســخت می گیریــد؟! خــب از خودروســازان بپرســید چــرا خودروهــای بی کیفیــت و 

آالینــده را روانــه بــازار می کننــد! 

ریتوعیتر می گوید:
ــور  ــه موت ــا ی ــه ب ــازم می تون ــرد ب ــک می ک ــته. ف ــوی گذش ــد ت ــو مون ــرم یاه ــه نظ ب

ــه. ــر کن ــل روزگار س ــرویس ایمی ــنجر و س ــه مس ــی، ی ــتوجوی قدیم جس
موتور جستوجوش هم که آدم می ره توش سردرد می گیره 

شهاب جوانمردی می گوید:
ــون ایــن باشــه کــه قــراره  ــد، پیــش فرض ت ــدون قــرارداد کاری انجــام دادی هــر وقــت ب

رایــگان تمــوم بشــه
سعید طاهری می گوید:

قطــع شــدن گوشــی های رجیســتری، اگــر فروختــه شــده باشــن، فقط بــه ضرر مشــتریه! 
طبــق معمــول مــردم عــادی بایــد تــاوان تخلــف یــک خــالف کار و رشــوه هایی کــه طبیعتــًا رد و بــدل 

ــده رو بدن! ش

بلو می گوید: دارک 
ــا  ــا در آنه ــس ه ــه ح ــت، هم ــودن اس ــر ب ــِل ومپای ــودن، مث ــوان ب نوج
تشــدید شــده، اگــر احســاس نفــرت کننــد، صــد برابــر حســش مــی کننــد و اگــر 

ــر ــزار براب ــوند، ه ــد بش ــه من عالق

می گوید: صروش 
ــم... مــن از اینجــا چــه میخواهــم،  ــا نفــس باقیســت میمان مــن اینجــا ت

ــم! نمیدان
ــن دشــت  ــاز در ای ــا ب ــن اینج ــا نیســت، م ــن تیرگیه ــد روشــنایی گرچــه در ای امی

ــم… ــنه میران ــک تش خش

امیرعلــی صفا می گوید:
ــورت و شــهادت  ــدن زمســتان ی ــه مع ســیزدهم اردیبهشــت ســالگرد حادث
چهل وســه نفــر از کارگــران اســت. اتفــاق تلخــی کــه میتونســت ســرآغاز مطالبــات 
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــات ب ــل انتخاب ــی ذی ــه ول ــران باش ــکالت کارگ ــدی مش ج
ــراره.  ــم برق ــدن ه ــن مع ــان درهمی ــه همچن ــوق و بیم ــت حق ــکل پرداخ شد.مش

می گوید: بهادر 
شــاید بــا خودتــون فکــر کنیــد کــه بســته بنــدی بطــری پالســتیکی 
راحتتــره کــه خــب آره قبولــه ولــی اگــر یــک بطــری شیشــه ای بــه همــون ابعــاد 
ــه  ــم ب ــد ه ــش بریزی ــه ای رو داخل ــیر کیس ــد و ش ــتیکی بخری ــای پالس بطریه
ــر ســالمتتون کمــک بزرگــی  ــون، هــم محیطزیســت و از همــه مهمت اقتصــاد خودت

ــه ــتهلک میش ــه مس ــم 6 ماه ــه ای ه ــری شیش ــول بط ــد پ کردی

می گوید: پری 
ــرد اون  ــود روشــو ک ــی ب ــو صراف ــه ت ــردی ک ــم، ف ــم دالر بخری ــروز رفتی دی
ــظ! ــت پشــت ســتون پوالشــو شــمرد و خداف ــود رف ــده ب ــه دالر خری ور، کســی ک

پیمــان یزدانی می گوید:
می زنــی  باالســت.  اون  ســرچ  نــوار  میشــی،یه  کــه  تلگــرام   وارد 
ــاط داری رو  ــون ارتب ــتر باهاش ــه بیش ــی ک ــل آدم ها/گروه های ــس پروفای روش،عک
نشــون میــده. بــه طــرز بی رحمانــه ای واقعیــت رو می کوبــه تــوی صورتــت: فالنــی 
ــی،  ــت صمیم ــه دوس ــه ی ــی داره میش ــس(، فالن ــه)و برعک ــت می افت داره از چش

ــد ــذف ش ــی ح فالن

شرکت اپل دوباره به کاربران مک هشدار داده است که نرم افزارهای 32 بیتی خود را 
به 6۴ بیتی ارتقا دهند.  به این ترتیب کاربران مک در صورتی که به فکر ارتقا نباشند، 

باید مطمئن باشند که اپلیکیشن های 32 بیتی آنها به زودی از کار خواهد افتاد و 
دچار دردسر می شوند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

بر اساس گزارش سامانه اطالع رسانی کمیته راهبری طرح رجیستری، موارد زیادی 
مراجعه به سامانه همتا )سامانه  طرح ثبت تلفن های همراه( وجود داشته است که 
شخصی سیم کارت تلفن همراه را خریداری کرده ولی فروشنده، مالکیت تلفن همراه 
را به خریدار انتقال نداده است و به همین دلیل در حال حاضر امکان درخواست 
انتقال مالکیت در سامانه همتا فراهم شده است.

آقایان مدیر! یک نابغه شطرنج داریم که باید کمکش کرد. برای 
اولین بار یک ایرانی قهرمان سوپر مسابقات بین المللی شد؛ پرهام 

مقصودلو. حریف داخلی نداردو از طریق اینترنت تمرین می کند! چهار 
سال دیرتر که کشف شد اما سئوالم اینجاست:چرا باید از جیب هزینه کند 

@aliaalei                                !تا در مسابقات جهانی شرکت کند؟

یه شبکه اجتماعی جدید راه افتاده که قراره شبیه توییتر باشه با 
این تفاوت که از فعالیت باتها و ترولها توش جلوگیری میشه چون 

»رسانه های اجتماعی و آزادی ما رو به اسلحه ای برای تاثیرگذاری علیه 
خودمون تبدیل میکنند«. حضور کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی 

@hooshmandk                                             !ممنوع شده

روز گذشته پرویز پرستویی، بازیگر تصویری از نوجوانی کریستین 
رونالدو، فوتبالیست مشهور جهانی در کنار پدرش منتشر کرد و 

جمله ای از او در توضیح نوشت، اما تعدادی از کاربران ایرانی تصور 
کردند این تصویر پرستویی در کنار پدرش است که در جوانی 

به رونالدو شباهت ظاهری داشته!

 دنیای
مجازی
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سعید آقاخانی کارگردان 
مینی سریال

»شب عید« 
عالم کرد که این اثر قرار 
است از نیمه شعبان از 
شبکه یک پخش شود.

»یوسف کنعان«، »لولومیا« و 
»مسافر کوچولو« عنوان سه 
نمایشی است که به ترتیب 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان های 

چهارمحال و بختیاری، گیالن و زنجان به روی صحنه رفته 
است.

سال گذشته در چنین روزی 
سرگرد سخایی، اولین فردی 

که در جریان کودتای 28 
مرداد جان خود را از دست داد، شهید اعالم شد.

ششم اردیبهشت ماه

گروه موسیقی »چیستا« 
در فرهنگسرای نیاوران برای 

بانوان می خواند

محمود معتقدی از عرضه 
دو مجموعه شعر جدید 
خود در سی و یکمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران خبر داد.

وقتی همه چیز خوب و خوشه، زندگی کردن هنر 
نیست.

فیلم: آااادت نمی کنیم
تلویزیونکتاب

نمایش

موسیقیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

ایران مؤسس نخستین بنیاد 
تألیف و ترجمه در جهان

نخسـتین بنیـاد تالیـف و ترجمـه کتـاب در جهـان، مـاه 

اپریـل سـال 552 میـالدی و در ایـران آغـاز بـکار کـرد. 

محاسـبات پـاره ای از مورخـان 19 اپریـل و برخـي ديگـر 

2۴ اپریـل همـان سـال را روز آغاز کار این بنیاد به دسـت 

داده اسـت. این بنیاد به تصمیم خسروانوشـیروانـ  شاه 

ساسـانی ایـران دایـر شـده بـود. نخسـتین بنیـاد تالیف 

و ترجمـه جهـان در جـوار خـود یـک کتابخانـه عمومـیـ  

پژوهشـی داشـت کـه در همين سـال تکميل شـده بود. 

بـرای انتقـال کتـاب از گوشـه و کنـار جهـان به ایـن بنیاد 

جهـت ترجمـه، خسروانوشـیروان حتـی پزشـک ویـژه 

خـود »برزویـه« را به هند فرسـتاد و محصول این سـفر، 

آوردن کتـاب »کلیلـه و ِدمِنـه« به ایران بود که به پارسـی 

میانـه )پارسـی ساسـانی( و بعـدا بـه عربـی و دوبـاره به 

پارسـی نوین )پارسـی دری( ترجمه شـده اسـت. در هر 

فصـل این کتـاب، از محـاوره دو جانور پند و انـدرز فراوان 

و حتـی در کشـورداری و سیاسـت بـه دسـت مـی آیـد. 

بـرای مثـال: دمنـه )شـغال( در یـک جـای از ایـن کتاب 

بـه کلیلـه )شـغال دیگـر( به ایـن مضمون پنـد می دهد 

کـه اگـر افـراد مجـرّب کارشـناس و دلسـوزرا مایـوس و 

از اطـراف خـود پراکنـده کنـد، وقـت خـودرا صرف لـّذات 

جسـمانی از جملـه توجـه به جنس مخالف، سـرگرمی و 

خوشـگذرانی کند، مجازاتگر باشـد و ... کشور رو به خرابی 

خواهـد گـذارد و ملـت از دسـت خواهـد رفت.چهار سـده 

پس از خسـرو یکم، سـامانیان چنین مرکزی را در جوار 

»کتابخانـه عمومـی َمرو« به وجود آوردنـد. دائرة المعارف 

كتـاب و چـاپ »كتابخانه مرو« را كه به هّمت سـامانيان 

ایرانـی تأسـيس شـده بـود و تـا حملـه چنگيزخـان بـه 

منطقـه فـرارود دايـر بـود بزرگتريـن كتابخانـه عمومـي و 

مركـز تاليف و ترجمـه كتاب در جهان قديم بشـمار آورده 

اسـت كه روزانه در آن دسـت كم چهارصد محّرر، كتابها را 

تكثير )رونويسـی( مـی كردند. 

کتاب دنیای قشنگ نو
هاکسلی آلدوس  نویسنده: 

ترجمه: سعید حمیدیان

انتشارات: نیلوفر
ــدوس  ــر آل ــن اث ــان تری ــو نمای ــنگ ن ــای قش ــاب دنی کت
هاکســلی اســت. ایــن کتــاب یــک رمــان علمــی – تخیلــی 
محســوب مــی شــود کــه آلــدوس هاکســلی در آن دنیــا را 
ــع  ــر کشــیده اســت. در واق ــه تصوی ــده ب در 600 ســال آین
ــی  ــرار م ــده ق ــر خوانن ــاد را در براب ــک ناکجاآب هاکســلی ی

دهــد.
در ابتــدای کتــاب دنیــای قشــنگ نــو یــک متــن از 

اســت: آمــده  بردیائــف  نیکــوالس 
ــی  ــور م ــابقا تص ــه س ــش از آنچ ــیار بی ــا بس ناکجاآباده
ــر مســئله  ــون در براب ــا اکن ــر اســت. م ــق پذی ــد تحق کردن
ــه  ــن اســت ک ــم و آن ای ــرار داری ــری ق ــره آورت بســیار دله
ــم؟…  ــراز کنی ــه احت ــا چگون ــی ناکجاآباده ــق نهای از تحق
ناکجاآبادهــا تحقــق پذیــر اســت. زندگــی بــه ســوی 
ــازه ای  ــرن ت ــم ق ــاید ه ــی رود. ش ــش م ــا پی ناکجاآباده
آغــاز شــده باشــد کــه در آن، روشــنفکران و طبقــه فرهیختــه 
ــه ای را  ــه جامع ــت ب ــاد و بازگش ــراز از ناکجاآب آرزوی احت
دارنــد کــه ناکجاآبــاد نیســت، یعنــی بــه انــدازه ناکجاآبــاد 

ــت. ــر از آن اس ــی آزادت ــت ول ــل نیس کام

قسمت هایی از متن کتاب 
دنیای قشنگ نو

یــک تخــم، یــک جنیــن، یــک فــرد بالــغ – حالــت 
ــد،  ــی زن ــه م ــا تخــم بوکانوفسکیزه شــده جوان ــی. ام طبیع
ــود. از  ــی ش ــمت م ــمت قس ــد، قس ــی کن ــدا م ــر پی تکثی
هشــت تــا نــود و شــش جوانــه، و هــر جوانــه تــا حــد یــک 
جنیــن کامــال شــکل یافتــه رشــد مــی کنــد و هــر جنیــن تــا 
حــد یــک فــرد بالــِغ تمــام قــد. رشــد دادن نــود و شــش 
تــا آدم، در حالــی کــه پیــش از ایــن فقــط یکــی عمــل مــی 

آمــد. پیشــرفت.
راز ســعادت در همیــن نهفتــه اســت: دوســت داشــتن آنچه 
ــازی  ــای شرطی س ــام هدف ه ــد. تم ــام بده ــد انج آدم بای
ــه  در ایــن خالصــه می شــود: عالقه منــد ســاختن آدم هــا ب

سرنوشــت اجتماعــِی گریزناپذیرشــان.

رسانه در آینه تصویر
روزنامه پیام عسلویه چاپ بوشهر برای اولین 
بار بخش هایی از مطالبش را به زبان عربی 

منتشر کرد.

ابروی تو طاقست که پیوسته هاللست
ز آنرو که هالل ار نشود بدر محالست
بر روی تو خال حبشی هر که ببیند
گوید که مگر خازن فردوس باللست
پیوسته هاللست ترا حاجب خورشید

وین طرفه که چشم سیهت ابن هاللست
آن دل که سفر کرده بچین سر زلفت

یا رب که در آن شام غریبان به چه حالست
هندو به چٔه خال سیاه تو به صد وجه
هندوچٔه بستان جمالست نه خالست
گفتم که خیال تو کند مرهم ریشم

لیکن چو نظر می کنم این نیز خیالست
مستسقی سرچشمٔه نوش تو برآتش

می سوزد و چشمش همه در آب زاللست
گردن مکش ای شمع گرت در قدم افتد
پروانٔه دلسوخته چون سوخته بالست

امروز که مرغان چمن در طیرانند
مرغ دل من بی پر و بالست و بالست

خواجوی کرمانی 

حرف های ما هنوز ناتمام ؛
تا نگاه می کنی:

وقت رفتن است
باز هم همان حکایت 

همیشگی!
آی...

ناگهان
چقدر زود 

دیر می شود!

 قیصر امین پور

عکس نوشت

عکس:
 احسان امینی تهرانی


