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روحانـی  از  و  موجودیـم  وضـع  نگـران 
دلخوریـم کـه کابینـه ای قـوی و کارآمـد 
بـه  کـه  داریـم  گالیـه  نـداد.  تشـکیل 
و  نکـرد  گـوش  اقتصاددانـان  توصیـه 
را  اقتصـادی  اصالحـات  کـه  ناراحتیـم 
جـای  بـه  این هـا  انداخـت.  تعویـق  بـه 
خـود امـا آن چـه ایـن روزهـا در کشـور 
سیاسـت گذاری  نتیجـه  تنهـا  می گـذرد، 
نمی دانیـم  مـا  نیسـت.  روحانـی  دولـت 
بـاز کـردن گـره هـا  دسـت روحانـی در 
امـا می دانیـم حـل و  بـاز اسـت  چقـدر 
فصـل خیلـی از مشـکالت فعلـی کشـور 
سیاسـی  سـخت  تصمیم هـای  بـه  نیـاز 
اقتصـاد  این روزهـای  شـرایط  دارد. 
کشـور بـه شـدت نگـران کننـده شـده و 
روحانـی  داخلـی  مخالفـان  از  بخشـی 
هـم نـه بـه آینـده مـردم می اندیشـند و 
نـه بـه آینـده ایـران و آن قـدر غـرق در 
تهدیـد و تخریـب شـده اند کـه یادشـان 
رفتـه آنها هـم مسـافر همین کشـتی اند. 
انتقادهـا بـه روحانـی و دولـت سـرجای 
تاریخـی کـه  مقطـع  ایـن  در  امـا  خـود 
ابرچالش هـای  معـرض  در  کشـورمان 
اقتصادی،اجتماعـی و سیاسـی متعددی 
قـرار دارد و هـر روز بـر میزان فشـارهای 
می شـود،  افـروده  نیـز  المللـی  بیـن 
کـرد.  خالـی  را  دولـت  پشـت  نبایـد 
ایـن چـه رسـمی اسـت کـه تـا اتفاقـی 
سـریع  و  تنـد  می دهـد،  رخ  کشـور  در 
رأی  و  می کنیـم  محاکمـه  را  دولـت 
می گیریـم؟  پـس  روحانـی  ار  را  خـود 
پـرده  پـس  مناسـبات  از  چقـدر  مـا 
بازی هـای  از  چقـدر  داریـم؟  آگاهـی 
می آوریـم؟  در  سـر  سیاسـی  پیچیـده 
اقتصـادی  شـوک های  مطمئنیـم  چقـدر 
جهـش  نظیـر  قیمتـی  نوسـان های  و 
متغیرهـا  در  ریشـه  تنهـا  اخیـر  ارزی 
دارنـد؟  اقتصـادی  تصمیم هـای  و 
ثابـت  این کـه  بـرای  مخالفـان سیاسـی 
اسـت،  ناکارآمـد  روحانـی  دولـت  کننـد 
بـه  امـا  می زننـد،  هـرکاری  بـه  دسـت 
نظـر می رسـد واقعیتـی از نظـر آنهـا دور 
فعلـی  دولـت  شکسـت  این کـه  مانـده؛ 
بـه نفـع آنهـا تمـام نمی شـود. چـه آن که 
مـردم تفاوتـی میـان دولـت و حاکمیت 
نمی بیننـد و شکسـت هرکـدام، بـه پـای 
دیگـری نوشـته می شـود. مهـم نیسـت 
رییـس جمهـور، چـه کسـی باشـد. مهـم 
ایـن اسـت کـه در مقطع فعلی، شکسـت 
دولـت در حـوزه اقتصـاد، کشـور را وارد 
احتمـاال  کـه  می کنـد  خطرناکـی  مـدار 
توقـف آن نخواهـد  بـه  قـادر  هیچ کـس 
بـود. در این شـرایط حسـاس، حاکمیت 
گام  ترمیـم  و  اصـالح  مسـیر  در  بایـد 
بـردارد و مـردم نیـز بایـد صبـوری کنند. 
مـا وسـط پیچیده ترین و حسـاس ترین 
بـازی یک قرن گذشـته قـرار داریم و در 
جهـان پر آشـوب فعلی، هیچ سـناریویی 
بـه نفـع مـا نوشـته نمی شـود. بـه گمانم 
ایـن  تـا  ایـران  مـردم  زمانـی،  درهیـچ 
انـدازه تنهـا نبـوده انـد. پس همبسـتگی 
و اتحـاد و صبـوری را بـرای چـه زمـان و 

کرده انـد؟ تجویـز  شـرایطی  چـه 

نیاز به همستگی ملی

153 میلیون نفر در خطر مرگ 

زودرس ناشی از آلودگی هوا

یادداشت مهمان
محسن جالل پور
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راهآهنایران
ازثبتجهانیدر
سال2019بازماند

معاون میراث فرهنگی:
هنوز امیدواریم

در حالـی کـه ایران می توانسـت سـال 2019 دو 
اثـر تاریخـی و طبیعـی را در فهرسـت میـراث 
جهانـی یونسـکو ثبـت کنـد امـا سـهمیه ثبـت 
پرونـده تاریخـی خطـوط راه آهـن را در ایـن 
سـال از دسـت داد.پرونده جنگل های هیرکانی 
به عنـوان پرونـده طبیعـی در کمیتـه ارزیابـی 
سـال 2019 میراث جهانی یونسکو مورد بررسی 
قـرار می گیـرد و بـه احتمـال زیاد ثبـت جهانی 
پرونـده  دومیـن  پرونـده  ایـن  شـد  خواهـد 
طبیعـی ایـران بعـد از کویـر لـوت اسـت کـه تا 
کنـون در حـوزه جهانـی قـرار اسـت ثبت شـود.

روزانهم صبح اریان

تعرفه هــای  نشــدن  اعــالم  قصــه 
نــو  ســال  آغــاز  از  پیــش  پزشــکی 
یک بــار دیگــر در حــال تکــرار اســت.
امــا  97 گذشــته  از فروردیــن  22 روز 
همچنــان پزشــکان و مراجعه کننــدگان 
از  اطالعــی  درمانــی  مراکــز  بــه 
جدیــد  ســال  درمانــی  تعرفه هــای 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ندارن
درمانــی  تعرفه هــای  قانــون  اســاس 
ــه  ــال بودج ــل از ارس ــال قب ــد هرس بای
ــود  ــب ش ــت تصوی ــس در دول ــه مجل ب
امــا چندیــن ســال اســت کــه ایــن 
کــه  همان طــور  نــداده.  رخ  اتفــاق 
در   96 ســال  پزشــکی  تعرفه هــای 
آخریــن روز خــرداد اعــالم شــد و در 
ســه مــاه ابتــدای ســال گذشــته بــا 
افزایــش خودســرانه تعرفه هــا از ســوی 
پزشــکان،  و  درمانــی  مراکــز  برخــی 
مــردم مجبــور شــدند از جیــب خــود 
متحمــل  را  هزینــه  افزایــش  ایــن 
شــوند. چراکــه ســازمان های بیمه گــر 
بــا ایــن اســتدالل کــه هنــوز تعرفــه  
پرداخــت  از  اعالم نشــده،  جدیــدی 

ــد.  ــودداری می کردن ــه خ ــش هزین افزای
ــای  ــه روزه ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــاال ب ح
تکــرار  از  نگرانــی  فروردیــن،  پایانــی 
و ضــرر  اتفاقــات ســال های گذشــته 
ــردم و پزشــکان وجــود دارد. ــان م توأم

چه کسی مقصر است؟
گذشــته  ســال های  در  درحالی کــه 
و  بهداشــت  وزارت  بیــن  اختالف نظــر 
شــورای عالــی بیمــه در خصــوص میــزان 
افزایــش تعرفه هــا علــت اصلــی تأخیــر 
می شــد،  بیــان  تعرفه هــا  اعــالم  در 
بهداشــت و شــورای  وزارت  بــار  ایــن 
عالــی بیمــه، ســازمان برنامه وبودجــه 
می داننــد.  تأخیــر  اصلــی  مقصــر  را 
حســن هاشــمی، وزیــر بهداشــت اخیــرًا 
ایــن خصــوص گفتــه »متأســفانه  در 
بیمــه  عالــی  شــورای  اینکــه  به رغــم 
در زمینــه تعرفه هــای پزشــکی ســال 
دســتگاه های  کــرد،  نظــر  اعــالم   97
برنامه وبودجــه  ســازمان  و  مســوول 
بــه  را  پیشنهادات شــان  نتوانســتند 
دولــت ارائــه کننــد و بنابرایــن هنــوز 
ــف  ــال 97 بالتکلی ــای س ــث تعرفه ه بح
زودتــر  هرچــه  امیدواریــم  و  اســت 
همیــن  در  شــود.«  تکلیــف  تعییــن 
منــش،  اولیایــی  علیرضــا  حــال 

ــی بیمــه  ــه شــورای عال رییــس دبیرخان
ســالمت هــم گفتــه کــه بــر اســاس 
ــکی  ــای پزش ــنهاد تعرفه ه ــون، پیش قان
بیمــه  ابتــدا در شــورای عالــی  بایــد 
ــازمان  ــه س ــه ب ــس از ارائ ــب و پ تصوی
ــازمان،  ــن س ــد ای ــه و تایی برنامه وبودج
ــا  ــود ام ــال ش ــت ارس ــات دول ــه هی ب
ــورای  ــه ش ــه نام ــیدگی ب ــفانه رس متأس
چندماهــه  تأخیــر  بــا  بیمــه،  عالــی 
ــز  ــاه نی ــت و در دی م ــده اس ــرو ش روب
ــه  ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــی بیم ــورای عال ش
بــه  و  اجرایــی  بایــد  قبلــی  مصوبــه 
هیــات دولــت ارســال شــود و وزیــر 
ــا  ــه ب ــن مکاتب ــز در چندی ــت نی بهداش
درخواســت  برنامه وبودجــه،  ســازمان 
تســریع در بررســی پیشــنهاد شــورای 
عالــی بیمــه و تصویــب آن در هیــات 
ــا  ــدام ت ــن اق ــا ای ــت ام ــت را داش دول
ــی ســال 96 انجام نشــده  ــای پایان روزه
ــه شــورای  ــای دبیرخان ــود و پیگیری ه ب
ــن  ــی نرســید. در ای ــه، به جای ــی بیم عال
میــان نماینــدگان مجلــس امــا نظــر 

دیگــری دارنــد.

بیمه گرها ردپای 
کمیســیون  عضــو  حمــزه،  احمــد 
معتقــد  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت 

اســت پشــت پــرده تأخیــر در اعــالم 
بیمه گرهــا  بــه  پزشــکی  تعرفه هــای 
مــا«  »پیــام  بــه  او  برمی گــردد. 
ســال  آذر  از  اگرچــه  کــه  می گویــد 
گذشــته شــورای عالــی بیمــه اعــالم 
ــر  ــازمان های بیمه گ ــا س ــرده ام ــر ک نظ
تعرفــه  افزایــش  از  جلوگیــری  بــرای 
نمی دهنــد  اجــازه  و  می آورنــد  فشــار 
ایــن موضــوع در هیــات دولــت تصویــب 
ــی،  ــین قربان ــود. محمدحس ــالغ ش و اب
بهداشــت  کمیســیون  رییــس  نایــب 
ــت  ــد اس ــم معتق ــس ه ــان مجل و درم
کــه ســازمان های بیمه گــر در صــورت 
بــر  بایــد  تعرفه هــا  میــزان  افزایــش 
در  خــود  ســهم  روز  تعرفــه  اســاس 
بهداشــت و درمــان را بپردازنــد، بنابرایــن 
می شــود کــه  ســبب  بیمه هــا  فشــار 
قانونــی  موعــد  در  تعرفه هــا  میــزان 
ــک روز  ــی ی ــالم حت ــود و اع ــالم نش اع
ــا  ــع بیمه ه ــه نف ــا ب ــر تعرفه ه ــا تأخی ب
می شــود. در همیــن رابطــه ذبیــح هللا 
کمیســیون  عضــو  دیگــر  نیک فــر، 
ــه  ــه خان ــس ب ــان مجل ــت و درم بهداش
ملــت گفتــه تعلــل شــورای عالــی بیمــه 
ــه  ای  ــرج تعرف ــروز هرج وم ــاز ب زمینه س
جمالــی،  محمدجــواد  اســت.  شــده 

نماینــده مــردم فســا هــم می گویــد کــه 
شــورای عالــی بیمــه به صــورت تعمــدی 
و بــرای فــرار از زیــر بــار مســوولیت 
ــن  ــرای تعیی ــری ب ــات تصمیم گی جلس
می انــدازد.  تعویــق  بــه  را  تعرفه هــا 

افزایش تعرفه متناســب
 با تورم

اعــالم  بهداشــت  وزیــر  کــه  آن طــور 
ایــن  پیشــنهاد  اســاس  بــر  کــرده، 
ــکی و  ــام پزش ــازمان نظ ــه و س وزارتخان
تصویــب آن در شــورای عالــی بیمــه، 
بــر  تعرفه هــا  افزایــش  اســت  قــرار 
اســاس نــرخ تــورم باشــد. ایــن در 
و  ســال گذشــته  اســت کــه  حالــی 
فــراوان  کشــمکش های  از  پــس 
ــازمان های  ــت و س ــان وزارت بهداش می
بیمه گــر، هیــات دولــت بــا افزایــش 
پنج درصــدی تعرفه هــا موافقــت کــرد. 
ــتار  ــت خواس ــن وزارت بهداش پیش ازای
و  تعرفه هــا  درصــدی   10 افزایــش 
ــه  ــد ک ــن بودن ــال ای ــه دنب ــا ب بیمه گره
چراکــه  نیابــد.  افزایــش  تعرفه هــا 
قالــب  در  بایــد  تعرفه هــا  افزایــش 
صــورت  بیمه هــا  حمایــت  افزایــش 
گیــرد. بنابرایــن اگــر افزایــش تعرفــه ای 
را  افزایــش  ایــن  مــردم  دهــد،  رخ 
امــر  همیــن  پرداخــت.  نخواهنــد 
ــته  ــی داش ــا را در پ ــت بیمه گره مخالف
ــن  ــم ای ــد امســال ه ــر می رس ــه نظ و ب
اســت. تکــرار  حــال  در  مخالفت هــا 

رضا عبادی زاده
خبرنگار /پیام ما

دکترخلقی-متخصصوجراح
شنبه تا چهارشنبه 

آمــاده  بعدازظهــر   7 الــی   4 ســاعت  از 
ــد. ــی باش ــرم م ــاران محت ــرش از بیم پذی

شماره تماس: 32442959

       آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان 

بعنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار در نظــر دارد  تامیــن 
تجهیــزات زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی  و بــا توجــه 
ــت  ــد صالحی ــرکتهای واج ــه ش ــده ب ــر ش ــرایط ذک ــه ش ب

ــد. ــذار نمای واگ
روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای خوزستان  رجوع به صفحه 3
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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25 مهرمـاه سـال گذشـته یـک فقـره کـودک 
آزاری منجـر بـه قتـل در رشـت اتفـاق افتـاد 
کـه در نهایـت در 16 آذر مـاه قاتـل اهـورای 3 
سـاله بـه قصـاص نفس محکـوم شـد و حکم 
صـادره صبـح روز گذشـته در زندان رشـت اجرا 

شـد. ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه ناپـدری یک 
پسـربچه حـدودًا 3 سـاله پـس از آزار و اذیـت 
جسـمی ایـن کـودک، سـر طفـل را بـه دیـوار 
می کوبـد کـه در اثـر ایـن اقـدام کـودک فـوت 
مـی کند.ناپدری طفل در بازجویی اظهار داشـته 

کـه هیچگونـه سـابقه و مشـکل روانی نداشـته 
و در زمـان اقـدام بـه ایـن عمـل مجرمانـه مواد 
مخـدری نیز مصرف نکرده اسـت امـا به منظور 
بررسـی دقیـق ایـن ادعـا پرونـده بـه پزشـکی 
قانونی ارجاع شـد. حجت االسـالم والمسـلمین 
مصطفوی نیـا دادسـتان عمومـی و انقالب مرکز 
اسـتان گیـالن در ایـن زمینه گفـت: طبق نظریه 
پزشـکی قانونـی علـت تامـه فـوت خونریـزی 

مغـزی گزارش شـده اسـت.

حکم قصاص قاتل اهورا اجرا شد
این حکم در زندان رشت اجرا شد

یورو به جای دالر
رییس کل بانک مرکزی: دالر نقشی در مبادالت خارجی ما ندارد

حضور  ولی هللا سیف در مجلس شورای اسالمی

رییــس کل بانــک مرکــزی از پیشــنهاد 
ــه جــای دالر  در مبــادالت  ــه  یــورو ب ب

خبــر داده اســت.
روز گذشــته ولــی هللا ســیف،رییس 
ــواب  ــرای ج ــه ب ــزی ک ــک مرک کل بان
ــوص  ــس در خص ــدگان مجل ــه نماین ب
ــت  ــه مل ــه خان ــت ارز ب بررســی وضعی
ــنهادی را  ــن پیش ــت م ــود  گف ــه ب رفت
ــه  ــردم ک ــرح ک ــا مط ــرت آق ــا حض ب
یــورو در مبــادالت ارزی جایگزیــن دالر 
شــود چــرا کــه دالر نقشــی در مبــادالت 
ــم از  ــان ه ــدارد و ایش ــا ن ــی م خارج

ــد. ــتقبال کردن ــوع اس ــن موض ای
آن طــور کــه ایســنا نوشــته وی بــر 
ــختگیرانه تر  ــط س ــن ضواب ــزوم تعیی ل
ــز  ــا نی ــت مجــوز صرافی ه ــرای دریاف ب
تاکیــد کــرد و گفــت: در جلســه ای 

طوالنــی در ســتاد اقتصــادی دولــت 
ــزار  ــور برگ ــور رییس جمه ــا حض ــه ب ک
شــد، تصمیماتــی گرفتــه شــد کــه 
کلیــات آن اعــالم شــد و جزییــات 
آن  بازتــر مــی شــود. بــر ایــن اســاس 
مبنــای ارزش گــذاری دالر همــان ۴200 
تومــان خواهــد بــود. ســیف ادامــه 
داد: دشــمنان مــا هــم بیــکار ننشســته 
ــا التهــاب آفرینــی بین المللــی  ــد و ب ان
تــالش مــی کننــد اقتصــاد مــا را دچــار 
در  تعــادل کننــد.  عــدم  و  التهــاب 
ــی  ــی و برخ ــات بین الملل ــع التهاب واق
محدودیت هــا در ایــن شــرایط بــی 
تاثیــر نیســت. وگرنــه مــا منابــع ارزی 
ــی  ــن عامل ــا بزرگتری ــم ام ــی داری کاف
ــا در  ــی م ــش بین ــداد پی ــه اجــازه ن ک
ــق  ــه آخــر ســال گذشــته محق دو ماه

ــود. ــات ب ــن التهاب ــدید ای ــود، تش ش
ــد  ــزی می گوی ــک مرک ــس کل بان ریی
یکــی از مشــکالت مــا ایــن اســت کــه 

مســافران مســاله اســکناس دارنــد 
کارت هــای  از  اســتفاده  امــکان  و 
بنابرایــن  ندارنــد.  را  بین المللــی 
ــرای ســفرهای آن هــا  اســکناس الزم ب
ــا اشــاره  ــن شــود. ســیف ب ــد تامی بای
اقتصــادی  نشســت کمیســیون  بــه 
ــت  ــادی دول ــم اقتص ــا تی ــس ب مجل
بــرای بررســی وضعیــت بــازار ارز گفــت: 
از روز هــای گذشــته بــه دلیــل اســتمرار 
نشســت ها در هیــات دولــت درگیــر 
مباحــث ارزی بوده ایــم و در دولــت در 
حــال جمع بنــدی مباحــث هســتیم. 
جلســات فشــرده ای بــرای ســاماندهی 
بــازار ارز در هیــات دولــت در حــال 
برگــزاری اســت، حتــی معــاون اول 
رییــس جمهــور و خــود رییــس جمهور 
ــد. ــرکت می کنن ــت ها ش ــز در نشس نی

این تصمیمات باید زودتر 
گرفته می شد

اســالمی  شــورای  مجلــس  رییــس 

تصمیمــات ارزی دوشــنبه شــب دولــت 
را موجــب تعدیــل شــرایط موجــود 
ــه  ــت ک ــال گف ــن ح ــت و در عی دانس
ــن  ــر از ای ــد زودت ــات بای ــن تصمیم ای
گرفتــه می شــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــیف مبن ــارات س اظه
ــت،  ــارف اس ــش از مص ــع ارزی بی مناب
می دهــد  نشــان  ایــن  مــی گویــد: 
اشــکال در مدیریــت کار اســت. مــا 
ایــن هســتیم کــه شــرایط  شــاهد 
ــب شــد جلســاتی تشــکیل شــد  ملته
ــت  ــوی دول ــی از س ــا تصمیمات و نهایت
را  شــرایط  حتمــا  شــد کــه  اتخــاذ 
تعدیــل می کنــد ولــی ایــن تصمیمــات 
ــی  ــد، زندگ ــه می ش ــر گرفت ــد زودت بای
مــردم بایــد قابــل پیــش بینــی باشــد 
نبایــد بگذاریــم اول جامعــه ملتهــب 

ــم. ــم بگیری ــد تصمی ــود و بع ش
ــس  ــه ریی ــاب ب ــس خط ــس مجل ریی
ــه  ــن ب ــت: از ای ــزی گف ــک مرک کل بان
بعــد تصمیمــی کــه گرفتــه شــده را 
ــه ای  ــد و کمیت ــال کنی ــت دنب ــا جدی ب
ــرایط را  ــتمرا ش ــه مس ــد ک ــن کنی تعیی
ــش  ــای پی ــزه کاری ه ــد و ری ــد کن رص

ــد. ــی کن ــش بین ــده را پی ــی نش بین

در  ایــن کــه  بیــان  بــا  الریجانــی 
ــه  ــپرده ارزی ب ــورد س ــته در م گذش
ــار  ــده اســت، اظه ــل نش ــتی عم درس
کــرد: ایــن باعــث می شــود مــردم 
ــد،  ــاد نکنن ــه تصمیمــات شــما اعتم ب
اگــر الزم می دانیــد در ایــن زمینــه 
بانــک  تــا  شــود  قانون گــذاری 
نســبت  کنیــم  الــزام  را  مرکــزی 
ــود  ــا س ــذاری ارزی ب ــپرده گ ــه س ب
ــی  ــر کس ــد و اگ ــدام کن ــارف اق متع
خواســت ارز یــا معــادل ریالــی آن 
ــس  ــد. رئی ــت کن ــود دریاف ــا س را ب
ــا  ــداد صرافی ه ــاره ی تع ــس درب مجل
را  شــرایط  ایــن  اگــر  گفــت:  نیــز 
موسســات  شــبیه  نکنیــد  کنتــرل 
وقتــی  شــد  خواهــد  اعتبــاری 
می شــود  تامیــن  ارزی  نیازهــای 
ایــن  اســت کــه  ضــروری  چقــدر 
تعــداد صرافــی وجــود داشــته باشــد. 
وی همچنیــن یــادآور شــد: مــا در 
از  برخــی  واردات  بودجــه  قانــون 
اجنــاس و دارو را بــا ارز مبادلــه ای در 
نظــر گرفتیــم بایــد مراقبــت شــود کــه 
ــد. ــش نیای ــا پی ــرای آنه ــکلی ب مش

باید از دولت صدای واحد شنیده شود
رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس با انتقـاد از برخی 
اختالف نظرهـا در دولـت در خصوص مسـائل اقتصادی 
گفـت: در مسـائل اقتصـادی باید صدای واحـد از دولت 
بـه گوش برسـد و الزم اسـت این تذکر بـه رییس جمهور 
داده شـود.پورابراهیمی وی با اشـاره بـه موافقت رییس 
کل بانـک مرکـزی و وزیـر اقتصـاد بـا طرح کمیسـیون 
اقتصـادی جهـت مدیریـت بـازار ارز، گفت: بـا این حال 
من با بخشـی از تصمیات شـب گذشـته دولـت مخالفم 
چـرا کـه دالر 4200 تومانـی بـا نـرخ ارز شـناور مغایـر 
البتـه آقـای سـیف در اظهاراتـش گفـت نـرخ  اسـت، 
اعـالم شـده امـا بـا توجه بـه شـرایط اقتصـادی تعدیل 
می شـود. اگـر بنـا بـر تعدیـل داریـد چـرا نـرخ تکلیفی 

اعـالم می کنیـد،  نـرخ تعدیـل را بپذیرید.

سکه 200 هزار تومان 
ارزان شد

قیمــت ســکه تمــام کــه روز گذشــته در پــی 
نوســانات دالر تــا دومیلیــون تومــان پیــش رفتــه 
ــرای دالر روز  ــرخ ۴200 تومــان ب ــا اعــالم ن ــود، ب ب
گذشــته  بــا افــت 200 هــزار تومانــی در بــازار معامله شــد.همچنین نیم ســکه 
حــدود 100 هــزار تومــان و هــر گــرم طــالی 18 عیــار نیــز 15 هزار تومــان ارزان 
شــده اســت. طــی روزهــای گذشــته قیمــت ســکه تمــام افزایــش یافــت، 
تــا جایــی کــه تــا مــرز دو میلیــون تومــان هــم پیــش رفــت کــه دلیــل آن 
ــرخ  ــد و افزایــش ن ــازار افزایــش تقاضــای خری از ســوی دســت اندرکاران ب
دالر عنــوان شــد. نهایتــا شــب گذشــته اســحاق جهانگیــری - معــاون اول 
ــت  ــادی دول ــتاد اقتص ــاده س ــه فوق الع ــان جلس ــور - در پای ــس جمه ریی
ــد،  ــزار ش ــوری برگ ــت رییس جمه ــه ریاس ــه ب ــازار ارز ک ــت ب ــرای مدیری ب
اعــالم کــرد کــه تصمیــم بــر ایــن شــده کــه دالر تــک نرخــی شــود و همــه 

ــد.  ــا قیمــت ۴200 تومــان خریــد و فــروش کنن آن را ب

»مکارم« سرپرست 
شهرداری تهران شد

پــس از رای گیــری اعضــای شــورای شــهر و رفتــن 
نجفــی از شــهرداری تهــران، اعضــای شــورا بــا 1۴ 
ــه  ــاون وی را ب ــکارم مع ــینی م ــق حس رأی مواف

عنــوان سرپرســت شــهرداری انتخــاب کردنــد.
اعضــای شــورای شــهر تهــران پــس از آنکــه بــه اســتعفای نجفــی رای مثبت 
دادنــد، انتخــاب سرپرســت در دســتور کار اعضــای شــورای شــهر قــرار گرفت 
ــه  ــتی را ب ــای سرپرس ــه گزینه ه ــت ک ــا خواس ــمی از اعض ــن هاش و محس

هیــات رییســه بدهنــد.
ــر از  ــا دو نف ــت: تنه ــمی گف ــن هاش ــنهادات، محس ــول پیش ــس از وص پ
ــنهاد داده  ــت پیش ــوان سرپرس ــه عن ــی را ب ــهر، حقان ــورای ش ــای ش اعض
ــوان  ــه عن ــهردار را ب ــی ش ــور مال ــاون ام ــکارم مع ــینی م ــی حس و مابق
ــورای  ــای ش ــاس اعض ــن اس ــر همی ــه ب ــد ک ــنهاد داده ان ــت پیش سرپرس
شــهر بیــن حســینی مــکارم و حقانــی رأی خــود را بدهنــد کــه در نهایــت 
ــد. ــه حســینی مــکارم رأی مثبــت دادن ــا 1۴ رأی موافــق ب شــورایی هــا ب

جامعهتهراناقتصاد

دادســتان رشــت بــا اشــاره بــه دریافــت نظریــه 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــکی قانون ــی پزش نهای
پرونــده پــس از طــی مراحــل قانونــی در دادســرا 
ــل  ــودک آزاری و قت ــت ک ــدور کیفرخواس ــا ص ب
ــال  ــتان ارس ــک اس ــری ی ــه دادگاه کیف ــد ب عم
شــد.گفتنی اســت جلســه محاکمــه قاتــل اهــورا 
ــالن  ــتان گی ــری اس ــاه در دادگاه 1 کیف ۸ آذر م

برگــزار شــد.

محمـدی؛  کـوروش   
انجمـن  رییـس 
ایـران  آسیب شناسـی 
مـرگ  یـادآوری  بـا 
»سـتایش« و »نـدا« کودکانـی کـه بـه فجیع ترین 
شـکل ممکـن آزار دیـده و بـه قتل رسـیدند، گفت: 
ایـن خشـونت ها بـه مـا نشـان می دهد، کـه دچار 
یکسـری  از  مـا  جامعـه  شـده ایم کـه  شـرایطی 
الگوهای خشـونت تبعیـت می کند. ایـن الگوهای 
خشـونت باعث شـده قتل هـا با تعداد و خشـونت 
بیشـتری اعمـال شـود، بعضـی از این مـوارد حتی 
فجایع انسانی هسـتند و نامشان از خشونت فرا تر 
اسـت، بنابرایـن در مرحله هشـدار هسـتیم چرا که 
الگوهای خشـونت در حال تقویت اسـت.همچنین 

آن طـور کـه ایلنـا نوشـته رضـا جعفـری )رییـس 
اورژانس اجتماعی کشـور( در رابطه با چرایی تداوم 
وقـوع حوادث جنایت بـار برای کودکان در کشـور بر 
لـزوم اطالع رسـانی بـه کـودکان، در مهدکودک ها و 
مدارس تاکید کرد.وی خاطرنشـان کرد: متاسـفانه 
اطالع رسـانی بـه کودکان چه در مهدکـودک و چه در 
خانـواده تابوهایـی دارد و همیـن تابو هـا به کودکان 
ضربـه می زنـد؛ بـه خصـوص اگر جنسـیت کودک، 
اجتماعـی کشـور  اورژانـس  باشـد.رییس  دختـر 
در ادامـه گفـت: عـدم آگاهی بخشـی در سـنین 10 
سـال بـه بـاال بـرای دختران مشـکل آفرین اسـت 
و همچنین در سـنین زیر 10 سـال نیـز برای دختر 
و پسـر مشکل سازمی شـود. بایـد ایـن نقـص را بـا 

چنـد کار رفـع کنیـم.

داشتن ارز بیش از 10 
هزار یورو قاچاق است

ــزان  ــک مرکــزی می ــه بان ــر اســاس اطالعی ب
ــر  ــل نگهــداری توســط هــر شــخص ب ارز قاب
ــک  اســاس دســتورالعمل صــادره توســط بان
مرکــزی در تاریــخ 21 فروردیــن 1396 حداکثر 
10 هــزار یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا 
ــش از  ــزان بی ــف می ــورت کش ــوده و در ص ب
ــر  ــا مرتکــب ب ــر شــخص، ب ــار ه آن در اختی

ــون برخــورد خواهــد شــد. اســاس قان
همچنیــن اعــالم شــده بــر اســاس بنــد 
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــاده 2 قان )خ( م
ــارج  ــروش ارز خ ــد و ف ــه خری ــر گون و ارز ه
ــاز   ــای مج ــی ه ــی و صراف ــتم بانک از سیس
قاچــاق محســوب شــده و نهادهــای ذیصــالح 
ــررات  ــن و مق ــر اســاس قوانی ــب ب ــا مرتک ب
جــاری از جملــه قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال 

ــد. ــی کنن ــورد م و ارز برخ
در یکــی دیگــر از بندهــای ایــن اطالعیــه آمده 
اســت کــه تمــام اشــخاصی کــه ســابقًا اقــدام 
ــرده  ــه صــورت اســکناس  ک ــد ارز ب ــه خری ب
انــد و در تاریــخ صــدور ایــن اطالعیــه بیــش 
از 10 هــزار یــورو یــا معــادل آن ارز در اختیــار 
دارنــد، حداکثــر تــا پایــان مــاه جــاری نســبت 
بــه ســپرده گــذاری ارز  در بانــک هــای مزبــور 
ــر  ــد. ب ــدام کنن ــا اق ــه بانکه ــروش آن ب ــا ف ی
اســاس بخشــنامه مــورخ 1396.12.26 بانــک 
مرکــزی، در صــورت ســپرده گــذاری ارزی در 
ــر اســاس مقــررات  ــک هــا، ســود ارزی ب بان
بانــک مرکــزی بــه ســپرده هــای مزبــور 
پرداخــت خواهــد شــد. بازپرداخت اســکناس 
ــه  ــذاران ارزی در صــورت مطالب ــه ســپرده گ ب

آنهــا  تضمیــن  مــی شــود. 
ــه توســط  ــر انجــام حوال ــالوه ب ــا ع ــک ه بان
ــده  ــد پــس از تشــکیل پرون خــود مــی توانن
و اخــذ تعهــد از وارد کننــده، نســبت بــه ثبــت 
درخواســت ارز بــه صــورت حوالــه در ســامانه 
نیمــا  و همچنیــن حوالــه ارز از طریــق صرافی 
هــا اقــدام کننــد. تمــام صادرکننــدگان موظفند 
ــواردی  ــز م ــه ج ــادرات را ب ــل از ص ارز حاص
کــه صــرف واردات توســط خــود، بازپرداخــت 
بدهــی ارزی و یــا ســپرده گــذاری مــی 
کننــد، از طریــق ســامانه نیمــا بــه بانــک هــا 
و صرافــی هــای مجــاز بفروشــند. بــر اســاس 
بنــد )خ( مــاده 2 قانــون مبــارزه با قاچــاق کاال 
ــارج  ــروش ارز خ ــد و ف ــه خری ــر گون و ارز ه
ــاز   ــای مج ــی ه ــی و صراف ــتم بانک از سیس
قاچــاق محســوب شــده و نهادهــای ذیصــالح 
ــررات  ــن و مق ــر اســاس قوانی ــب ب ــا مرتک ب
جــاری از جملــه قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال 

و ارز برخــورد مــی کننــد.

خبر

رییس انجمن آسیب شناسی ایران:
الگوهای خشونت در حال تقویت است

گزارش
پیام ما

تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت دارو نداشته است
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون مانع از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر 
قیمت داروهای مصرفی در کشور شده و بازار را کنترل کرده ایم.
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محمدرضــا تابــش، رییــس فراکســیون 
برگــزاری  از  مجلــس  زیســت  محیــط 
جلســاتی بــرای بررســی وضعیــت فعــاالن 
خبــر  زیســت  محیــط  بازداشت شــده 
ــا  ــه ب ــای عیدان ــت: در مالقات ه داد و گف
ــس شــورای  ــس مجل ــور، ریی رییس جمه
رییس جمهــور،  اول  معــاون  اســالمی، 
رییــس قــوه قضاییــه و رییــس ســازمان 
زندان هــا بــه تمکیــن از قانــون در رابطــه بــا 

تعییــن تکلیــف فعالیــن زیســت محیطی 
کــه در بازداشــت هســتند، تاکیــد کردیــم. 
ایــن نماینــده مجلــس در خصــوص چرایی 
ــی از  ــان برخ ــات می ــدن مالق ــام نش انج
ــا  خانواده هــای فعالیــن محیــط زیســت ب
فرزنــد بازداشــت شده شــان، تصریــح کــرد: 
ــرس  ــه بازپ ــتند ک ــان داش ــن اذع ضابطی
هنــوز حکمــی بــرای مالقــات ایــن متهم ها 
صــادر نکــرده اســت و از ســوی دیگــر 
بازپــرس  می گویــد  قضایــی  دســتگاه 
حکــم صــادر کــرده اســت ولــی ضابطیــن 
ــد.  ــات را نداده ان ــام مالق ــازه انج ــوز اج هن
ــری  ــورد پیگی ــوع م ــورت موض ــر ص در ه
مســوولین  می گیــرد.  و  گرفتــه  قــرار 
ذی ربــط ســعی شــان بــر ایــن اســت 
ــد  ــا بای ــود منته ــات ش ــون مراع ــه قان ک
ــه  ــی ب ــط قانون ــررات و ضواب ــال مق در اعم
صــورت شــفاف اعــالم کننــد چــه اقداماتــی 
انجــام داده انــد. مجمــوع بازداشت شــدگان 
محیــط زیســت کــه در دو مرحله بازداشــت 
شــده اند 12 نفــر اســت کــه 7 نفــر از آنهــا 
در ابتــدا و 5 نفــر دیگــر در مرحلــه دوم 

ــدند. ــت ش بازداش

توقـف هرچـه سـریعتر انتشـار کربـن مـی توانـد جـان 153 
میلیـون نفـر را نجـات دهد. تحقیقـات جدید دانشـگاه دوک 
کارولینـای شـمالی نشـان مـی دهـد کـه در ایـن قـرن 153 
میلیـون نفـر در معـرض مـرگ زودرس ناشـی از آلودگی هوا 
هسـتند. تنهـا راه نجـات ایـن افـراد، تـالش دولـت هـا برای 
جایگزیـن کـردن هرچـه سـریعتر سـوخت هـای فسـیلی با 
انـرژی پـاک اسـت.خطر آلودگی هـوا در 15۴ منطقه شـهری 
بـزرگ در دنیـا بـه یـک خطـر جـدی تبدیل شـده اسـت. در 
صورتـی کـه کشـورها اسـتفاده از سـوخت هـای فسـیلی و 
انتشـار کربـن را کاهـش دهند، تـا پایان این قـرن می توانند 
افزایـش دمای زمین را تا مرز 1/5درجه سـانتیگراد برسـانند. 
طبق تحقیقات، این کار می تواند بیشـترین تاثیر را در آسـیا 
و آفریقا داشـته باشـد. دو شـهر بزرگ هند، بیشـترین خطر 

را در میان شـهرهای آسـیا دارند. این دو شـهر با پیوسـتن به 
ایـن اقـدام مـی تواننـد 8 و نیم میلیـون نفـر را از خطر مرگ 
زودرس نجـات دهنـد. هر شـهر بزرگ آسـیایی یـا آفریقایی 
دیگـر مـی تواننـد حداقـل 100هـزار نفـر را از این خطـر نجات 
دهنـد.Drew Shindell اسـتاد علوم زمین دانشـگاه کارولینا 
دربـاره هزینـه هـای جایگزینـی این انـرژی می گویـد: اینکه 
دولـت هـا هزینـه ایـن کار را گران تر از مـرگ 150 میلیون نفر 
می داننـد صحیـح نیسـت. اثـرات زیسـت محیطـی مخربی 
کـه کربـن مـی توانـد در دراز مـدت بگـذارد بیشـتر از هزینـه 
جایگزینـی منبـع انرژی اسـت. این یک اقدام ریسـک پذیر 
اسـت. چـرا کـه پرداخـت هزینـه امـروز، در دراز مـدت نتیجه 
خـود را بـاز مـی گرداند.آلودگـی هـوا در ایـران هـر سـاله بـر 
سـقط جنين، تشـديد بيماری های قلبی، مشـکالت بيماران 
تاالسـمی و تشـديد سـرطان ريـه موثـر بـوده اسـت و مـرگ 
ناشـی از وجـود بيش از حد منوکسـيدهای کربـن که به جای 
اکسـيژن در ريه حالت خفگی ايجاد ميکند، آمار نگران کننده 

و هشـداردهنده ای اسـت. وزارت بهداشـت، از مـرگ 30هـزار 
نفـر در سـال بـر اثـر آلودگـی هوا در کشـور خبـرداده اسـت  . 
ایـن آمـار در روزهـای ناسـالم پایتخـت، تا 15درصـد افزایش 
پیدا می کند.ناسـا تحقیقاتی درمورد این موضـوع انجام داده 
اسـت. آن ها با کمک یک شـبیه سـازی کامپیوتری از پایان 
قرن اخیر، این موضوع را بررسـی کردند. محققین ناسـا می 
گوینـد اگر انتشـار گاز کربن به همین شـکل ادامـه پیدا کند، 
تـا سـال 2100 دمـای اتمسـفر 2درجـه سـانتی گـراد افزایش 
پیـدا خواهـد کـرد. ایـن افزایـش دما خـود می توانـد تبعات 
ثانویـه ی تغییـرات اقلیمی را به دنبال داشـته باشـد. کاهش 
انتشـار کربـن، در راسـتای جلوگیـری از افزایـش دمـا کمک 
زیـادی خواهـد کـرد.از آنجایـی کـه آلودگـی هـوا چیزیسـت 
کـه بـه خوبـی قابـل درک اسـت، محققـان با کمـک اتفاقات 
گذشـته بـه خوبی مـی توانند میزان خسـارت و مـرگ و میر 
مسـتقیم ناشـی از آن را تخمیـن بزنند. همچنین با بررسـی 
اثرات آلودگی هوا در شـهرهای مختلف جهان به خصوص در 
شـهرهای بزرگ، مهمترین اثر آن را مرگ انسـان ها دانسـته 
انـد و بـا کمک اطالعات بهداشـت و سـالمت مـردم، به دنبال 

راه هایـی بـرای کاهـش این تاثیر هسـتند. 

پیگیر پرونده فعاالن
 محیط زیست هستم

از زبان سرپرست امور تاالب ها مطرح شد
ماجرایانتقالآبوان

بهدریاچهارومیه

سرپرسـت دفتر امور تاالب ها در سـازمان حفاظت محیط زیسـت با اشـاره به اینکه 
هنـوز مطالعـات مربـوط بـه انتقـال آب دریاچه وان بـه دریاچه ارومیه انجام نشـده 
اسـت، گفت: این طرح هنوز به طور رسـمی در سـتاد احیای دریاچه ارومیه مطرح 
نشـده و گـزارش فنـی برای آن تهیه نشـده اسـت. انتقال آب دریاچـه وان در ترکیه 
به دریاچه ارومیه گرچه موضوع تازه ای نیسـت و از سـال پیش بحث هایی در این 
بـاره وجـود داشـت اما اظهارات جدید، ایـن موضوع را به صدر اخبـار احیای دریاچه 
ارومیه بازگردانده اسـت.آنطور که ایسـنا مینویسد مسـعود باقرزاده کریمی، با تاکید 
بر اینکه مطالعات شناسـایی ترکیب آب دریاچه وان انجام نشـده اسـت،اظهارکرد: 
سـناریوهای متعـددی درباره انتقـال آب از دریای خزر، دریاچـه وان ترکیه، دریاچه 
سـوان ارمنسـتان و .. به دریاچه ارومیه مطرح اسـت و ستاد احیای دریاچه ارومیه 
اعتقـاد دارد کـه ایـن ایده ها باید مورد بررسـی قـرار گیرد. نمی دانم ایـده انتقال آب 
وان بـه دریاچـه ارومیـه از طرف کدام دسـتگاه مطرح شـده اسـت و در جریان این 
موضـوع نیسـتم اما به طـور کلی ایده هایی در مـورد خرید آب از خارج مطرح شـده 
و به این معناسـت که احیای دریاچه تحت هر شـرایطی باید صورت گیرد. هنوز از 
مـن بـه عنوان کارشـناس حوزه تاالب ها در مـورد موضوع انتقـال آب وان به دریاچه 
ارومیه اسـتعالم و نظرخواهی نشـده و حتی این موضوع در سـتاد احیای دریاچه 
ارومیه به طور رسـمی مطرح نشـده اسـت.تنها حرف هایی در این باره مطرح شـده 

و احتماال بررسـی هایی برای امکان سـنجی طـرح صورت گیرد.

153 میلیون نفر در معرض خطر مرگ 

زودرس ناشی از آلودگی هوا

بـر  سـاله  هـر  ایـران  در  هـوا  آلودگـی 
هـای  بيمـاری  تشـديد  جنيـن،  سـقط 
قلبـی، مشـکالت بيماران تاالسـمی و تشـديد 
مـرگ  و  اسـت  بـوده  موثـر  ريـه  سـرطان 
ناشـی از وجـود بيـش از حـد منوکسـيدهای 
کربـن کـه بـه جـای اکسـيژن در ريـه حالت 
خفگـی ايجـاد ميکنـد، آمـار نگـران کننـده و 
هشـداردهنده ای اسـت. وزارت بهداشـت، از 
مـرگ 30هـزار نفـر در سـال بـر اثـر آلودگـی 
آمـار  ایـن  اسـت.  خبـرداده  کشـور  در  هـوا 
در روزهـای ناسـالم پایتخـت، تـا 15درصـد 

افزایـش پیـدا مـی کنـد.

پرواز همای اردیبهشـت ماه امسـال طی یک 
فراخـوان عمومی در حمایـت از تاالب انزلى، 
همـراه بـا هـواداران محیط زیسـت سـوار بر 
صدهـا قایـق در این تـاالب کنسـرت رایگان 
اجـرا خواهـد کـرد. پـرواز همـای در صفحـه 
نوشـت:  رابطـه  ایـن  در  اینسـتاگرام خـود 
»درود بـر همـه شـما دوسـتان مسـتانی و 
عالقمنـد به حمایت از زندگـی وحش ایران. 
ایـن خبـر خـوش را میدم که در سـل جاری 
در حـال برنامـه ریـزی کنسـرت های زنـده 

و رایـگان در جهـت حمایـت از طبیعـت و 
زندگـی حیـات وحـش ایران هسـتم تـا در 
کنارهـم شـگفتی بیافرینیم. تـاالب انزلی و 
دریاچـه ارومیـه اولیـن گام هـای مـا در مـاه 
اردیبهشـت بـرای حمایت از این دو بهشـت 
خواهـد بـود ، منتظـر خبرهای ما بـرای آغاز 
سـفرهای گروهـی به این دو منطقه باشـید 
چـون قـراره سـوار بـر صدهـا قایـق  در قلب 
تـاالب انزلـی بـرای نجـات از نابـودی آنهـا با 

هـم بخوانیم.

کنسرت همای در حمایت از تاالب انزلی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در روزهای گذشته دو 
متخلف شکار در پناهگاه حیات وحش قمیشلو و دو شکارچی نیز در منطقه پشتکو 

موگویی دستگیر شدند.

روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای خوزستان

شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان بعنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار در نظــر دارد  تامیــن تجهیزات 
زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی  و بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده بــه شــرکتهای واجــد صالحیــت 

واگــذار نمایــد:

شماره فراخوان در سامانه  شماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در شرح مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

تاریخ بازگشایی پیشنهادهافرآیند ارجاع کار

96/6012070200971262000001/م 
خرید و نصب قفسه بندی 

و طبقه بندی داخل سوله و 
محوطه انبار انتقال نیرو

415/000/000 ریال 
روز چهارشنبه 

مورخ 1397/2/19 
ساعت 8:30  صبح

ــدارکات  ــه ســامانه ت ــت 1397/2/04 ، ب ــخ 1397/1/22 لغای ــد از تاری ــان میتوانن ــناد: متقاضی ــت اس ــل دریاف ــغ و مح ــت ،مبل ــان ، مهل *زم
الکترونیکــی  دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و بــا پرداخــت مبلــغ 500/000 ریــال از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی در وجــه 
شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان بانــک ملــی ایــران شــعبه مرکــزی اهــواز بــه شــماره حســاب ســیبا 2175092301004 بــرای خریــد اســناد 

مناقصــه اقــدام نماینــد.
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار:بصــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا واریــز نقــدی بــه حســاب شــرکت ســهامی بــرق 

منطقــه ای خوزســتان بانــک ملــی ایــران شــعبه مرکــزی اهــواز بــه شــماره حســاب ســیبا 2175092257003 مــی باشــد.
* زمــان و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: پیشــنهاد دهنــدگان بایــد تصویــر کلیــه مــدارک پاکــت هــا ) الــف ، ب ،ج( را در ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت تــا ســاعت 12:00 روز ســه شــنبه مــورخ  1397/2/18  بارگــذاری نمــوده و اصــل مــدارک را مطابــق شــرایط منــدرج در اســناد 
مناقصــه  در پاکــت الک و مهــر شــده تــا ســاعت 12:00 روز ســه شــنبه مــورخ 1397/2/18  بــه آدرس اهــواز- بلــوار گلســتان – ســازمان آب و 
بــرق خوزســتان – ســاختمان شــماره 2  شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- طبقــه همکــف- دبیرخانــه مرکــزی شــرکت ســهامی بــرق 
منطقــه ای خوزســتان تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد . تمامــی فرآینــد برگــزاری مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

صــورت مــی پذیــرد . پیشــنهادهایی کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نشــده باشــند فاقــد اعتبــار بــوده و غیــر قابــل بررســی مــی باشــند. 
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : روزچهار شنبه مورخ 1397/1/22 می باشد.

* محل تامین اعتبار:اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی )عمرانی( می باشد.
تبصــره: محــل تامیــن اعتبــار ، منابــع عمومــی و یــا منابــع عمومــی اســتانی بــوده و تخصیــص آن بــه صــورت نقــدی و یــا اوراق مالــی اســالمی        

مــی باشــد. در صــورت عــدم تخصیــص از محــل منابــع عمومــی ، از محــل ســایر منابــع شــرکت تســویه خواهــد شــد.
* مدت اعتبار پیشنهادها:از زمان بازگشایی پاکت های مناقصه شش ماه می باشد.

* گشــایش پیشنهادها:پیشــنهادهای ارائــه شــده در ســامانه در روز چهارشــنبه مــورخ 1397/2/19 ســاعت 08:30  صبــح در اهــواز- بلــوار گلســتان- 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان- ســاختمان شــماره 2 شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- ســالن کنفرانــس گشــایش خواهــد یافــت.

* در ضمــن  بــه پیشــنهادهای فاقــد اصــل امضــاء مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــًا ترتیــب اثــر 
داده نخواهــد شــد.

ــاس       ــماره تم ــا ش ــن ( ب ــی ) توک ــای الکترونیک ــی امض ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــت ثب ــت جه ــی بایس ــه م ــرکت در مناقص ــه ش ــدان ب * عالقمن
ــد. ــل نماین ــاس حاص 41934-021 تم

www.setadiran.ir                                                                                                             سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.mporg.ir                                                                                                                پایگاه اطالع رسانی مناقصات
http://tender.tavanir.org.ir                                                                                      پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر

شناسه:161882
     1099     

        برق متعلق به همه اقشار جامعه است از اسراف در مصرف آن پرهیز کنیم .

آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
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پیام میراثپیام زیست
مدرسه تاریخی امام خمینی )ره( در بیله سوار موزه می شود
 مسوول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیله 

سوار از رایزنی برای تبدیل مدرسه تاریخی امام خمینی )ره( در این شهرستان به 
موزه خبر داد.
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 پلیـس ایتالیا لوح سـنگ قبر متعلق 
بـه قـرن هفدهـم را کـه بـه صـورت 
غیـر قانونـی بـه ایـن کشـور قاچـاق 
شـده بـود، بـه ایـران بازگردانـد. ژنرال 
›فابریتسـیو پارولی‹، فرمانـده نیروی 
ایـن  فرهنگـی،  میـراث  از  حراسـت 
سـنگ قبـر باسـتانی را طی مراسـمی 
سـفیر  مظفـری  جهانبخـش  بـه 
ایتالیـا  ایـران در  جمهـوری اسـالمی 

تحویل داد. سـفیر جمهوری اسـالمی 
ایـران در ایتالیـا پـس از تحویـل این 
لـوح سـنگی، اظهـار داشـت: همکاری 
هـای خـوب و سـازنده ای در همـه 
زمینـه هـا با ایتالیـا داریـم. همچنین 
رابطـه بسـیار خـوب و صمیمانـه ای 
نیـز بـا پلیـس ایـن کشـور به ویـژه با 
بخـش مربوط به کشـف آثـار تاریخی 
و حراسـت از میـراث فرهنگـی ایتالیا 

پلیـس  کـرد:  تصریـح  وی  داریـم. 
ایتالیـا در گذشـته نیز همـکاری های 
سـازنده ای بـا ایران داشـت و تحویل 
این لوح سـنگی به سـفارت جمهوری 
اسـالمی حاکـی از ادامه و تقویت این 
همـکاری ها اسـت. ژنـرال پارولی در 
مراسـم تحویـل ایـن لـوح سـنگی به 
سـفیر ایـران در رم، گفـت: در مراسـم 
امـروز یـک نمـاد مهـم فرهنگـی بـه 
کشـور دوسـتی ماننـد ایـران، تحویل 
داده شـد که حاکـی از روابط فرهنگی 
میـان دو کشـور اسـت. تحویـل ایـن 
نمـاد فرهنگـی مهـم بـه ایـران، یـک 
رویـداد مهـم و معنـی دار برای پلیس 

کارابینیـری اسـت.

ــر  ــال 2019 دو اث ــت س ــران می توانس ــه ای ــی ک در حال
تاریخــی و طبیعــی را در فهرســت میــراث جهانــی 
یونســکو ثبــت کنــد امــا ســهمیه ثبــت پرونــده تاریخــی 

ــت داد. ــال از دس ــن س ــن را در ای ــوط راه آه خط
پرونــده  به عنــوان  هیرکانــی  جنگل هــای  پرونــده 
طبیعــی در کمیتــه ارزیابــی ســال 2019 میــراث جهانــی 
ــال  ــه احتم ــرد و ب ــرار می گی ــورد بررســی ق یونســکو م
زیــاد ثبــت جهانــی خواهــد شــد ایــن پرونــده دومیــن 
پرونــده طبیعــی ایــران بعــد از کویــر لــوت اســت کــه تــا 

ــت شــود. ــرار اســت ثب ــی ق ــون در حــوزه جهان کن
ــال  ــود در س ــرار ب ــه ق ــراث تاریخــی ک ــده می ــا پرون ام
ــای  ــی جنگل ه ــراث طبیع ــده می ــا پرون ــراه ب 2019 هم
ــه  ــوی کمیت ــرد از س ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــی م هیرکان
ــه رو  ــراد رو ب ــا ای ــی یونســکو ب ــراث جهان ــی می فرهنگ
ــه  ــود ک ــران ب ــن ای ــوط راه آه ــده خط ــن پرون ــد ای ش
ــر  ــوارد دیگ ــه های آن و م ــاس نقش ــه مقی ــکو ب یونس

ــود. ــه ب ــراد گرفت ای
ــه ای  ــارچ 2018 نام ــر نوشــته در اول م ــه مه ــور ک آن ط
ــه ســفیر  از ســوی کمیتــه فرهنگــی یونســکو خطــاب ب
ایــران در یونســکو نوشــته شــد کــه در آن  یکــم فوریــه 
ســال 2019 را آخریــن فرصــت بــرای ارســال پرونــده راه 
آهــن اعــالم کرده انــد ایــن بــدان معناســت کــه پرونــده 

بــرای ســال 2019 ارزیابــی خواهــد شــد تــا اگــر ایــرادات 
ــه ســال 2019  ــخ اول فوری ــاره در تاری آن برطــرف و دوب
ــن  ــت ای ــرای ثب ــه یونســکو ارســال شــود، مشــکلی ب ب
پرونــده  در ســال 2020 در کمیتــه میــراث جهانــی وجــود 
ــت  ــران ســهمیه ثب ــب ای ــن ترتی ــد داشــت.به ای نخواه
پرونــده تاریخــی در ســال 2019 را از دســت داده و همــه 

چیــز بــه ســال 2020 موکــول شــده اســت.
ــا ایــن وجــود محمدحســن طالبیــان معــاون میــراث  ب
ــای  ــا رایزنی ه ــدوار اســت ت ــوز امی ــی کشــور هن فرهنگ
ــکل را  ــن مش ــد ای ــکو بتوان ــران در یونس ــفیر ای او و س
حــل کنــد. او بــه خبرنــگار مهــر می گویــد: یونســکو بــه 
ــب  ــه ها را در قال ــا نقش ــود م ــه ب ــراد گرفت ــه ها ای نقش
ســی دی بــه آن هــا داده بودیــم امــا دوبــاره نامه نــگاری 
ــت حــدود 700  ــم پرین ــت را فهمیدی ــی عل ــرده و وقت ک
ــور  ــن ط ــل ای ــال های قب ــم. س ــال کردی ــه را ارس نقش
نبــود مــا کار را بــه ســفیر ایــران در یونســکو ســپرده ایم 
تــا رایزنــی کــرده و آنهــا را متقاعــد کنــد کــه ایــن پرونــده 

بــرای ســال 2019 ثبــت شــود.
پرونــده رآه اهــن درحالــی ســال 2017 بــه پرونده هــای 
ایــران در فهرســت موقــت یونســکو اضافــه شــد و 
بالفاصلــه اقدامــات بــرای ارســال پرونــده آن بــرای 
بررســی در ســال 2018 انجــام شــد کــه راه آهــن جــزو 
ــه  ــران نیســت ک ــرد ای ــه ف ــراث تاریخــی منحصــر ب می
بتــوان ثبــت جهانــی آن را نســبت بــه 55 پرونــده دیگــر 
در فهرســت انتظــار ایــران در اولویــت قــرار داد. طالبیــان 

در پاســخ بــه اینکــه ایــران چندیــن ســال نتوانســت راه 
ــدا  ــا ورود پی ــد و باالخــره دانمارکی ه ــل کن ــن را کام آه
کردنــد می گویــد: نبایــد ایــن طــور بــه پرونــده خطــوط 
راه آهــن ایــران نــگاه کــرد. چــون راه آهــن از دوره 
ــود و در  ــه در دوره قاجــار ســاخته شــده ب ــع الدول صنی
ایــن دوره نیــز کارگــران و مهندســان ایرانــی نیــز کمــک 
ــا حضــور مســئوالن راه  ــد جلســه ای ب ــد. بای کــرده بودن
ــون  ــح داد چ ــاره توضی ــن ب ــرد و درای ــزار ک ــن برگ آه
ایــن پرونــده ریــزه کاری هــای زیــادی دارد کــه در ایــن 
پرونــده بــه انهــا اشــاره شــده اســت و کل پرونــده 
وجوهــی را کــه ایرانی هــا در آن نقــش داشــته اند مــورد 
توجــه قــرار داده اســت. بســیاری از راه هــای دسترســی 

ــد. ــرده ان ــدا ک ــا پی ــن را ایرانی ه راه آه

ایتالیا لوح سنگی قرن هفدهم

 را به ایران بازگرداند

پروندهثبتجهانیدوتارتا

18ماهدیگرمشخصمیشود
این پرونده روزهای ابتدای سال جاری به 

یونسکو ارسال شده بود

بهـروز وجدانـی پژوهشـگر و تدوینگـر پرونـده »هنـر و مهـارت هـای سـنتی 
سـاختن و نواختـن دو تـار« در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه نحـوه 
تنظیـم و ارسـال ایـن پرونـده بـرای ثبـت سـاز دو تـار در فهرسـت میـراث 
جهانـی ناملمـوس 2019 توضیـح داد: پرونـده »هنـر و مهـارت هـای سـنتی 
سـاختن و نواختـن دو تـار« از چنـدی قبـل آغاز شـد که یکی از دشـوار ترین 
پـروژه هایـی بـود کـه در حوزه ثبت موسـیقی داشـتیم. این پروژه در پروسـه 
زمانـی نزدیـک بـه 18 مـاه آینـده مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت و اینکـه 
پذیرفتـه یـا رد شـود هنـوز مشـخص نیسـت امـا امیدواریـم بـا تـالش های 
زیـادی کـه در ایـن زمینـه انجام گرفته شـاهد به ثمر رسـیدن آن باشـیم. وی 
افـزود: ایـن پرونـده یکـی از سـهمیه هـای جمهـوری اسـالمی ایـران در ثبت 
پرونـده هـا در فهرسـت میـراث جهانـی ناملموس 2019 یونسـکو اسـت که در 
سـال 2018 تدویـن و بـه یونسـکو ارسـال شـده اسـت. یکـی از دالیلـی که ما 
18 مـاه قبـل از بررسـی نهایـی یونسـکو پرونـده را ارسـال می کنیـم به همین 
دلیـل اسـت کـه یونسـکو زودتر قبول کند کـه پرونده ای ماننـد »هنر و مهارت 
هـای سـنتی سـاختن و نواختـن دو تار« از طـرف جمهوری اسـالمی ایران به 
یونسـکو ارسـال شـده اسـت.وجدانی درباره نحوه تدوین پرونده هایی از این 
دسـت توضیـح داد: پرونـده بایـد بر اسـاس قوانین نگارشـی یونسـکو تنظیم 
شـود کـه محدودیـت تعـداد کلمـات یکـی از ایـن قوانیـن اسـت؛ موضوعـی 
کـه در مقاطعـی کار تدوینگـران را مشـکل مـی کند.ایـن پژوهشـگر موسـیقی 
نواحـی ایـران بیـان کرد: ایـن پرونده در برگیرنـده حوزه موسـیقایی دو تار در 
اسـتان هـای خراسـان رضـوی، خراسـان شـمالی، خراسـان جنوبی، گلسـتان 

و مازندران اسـت .

راه آهن ایران از ثبت جهانی در سال 2019 بازماند
معاون میراث فرهنگی: هنوز امیدواریم بتوانیم

طالبیـان  محمدحسـن  وجـود  ایـن  بـا 
هنـوز  کشـور  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
امیـدوار اسـت تا رایزنی هـای او و سـفیر ایران در 
یونسـکو بتوانـد ایـن مشـکل را حـل کنـد. او به 
خبرنـگار مهر می گوید: یونسـکو به نقشـه ها ایراد 
گرفتـه بـود مـا نقشـه ها را در قالـب سـی دی به 
آن هـا داده بودیـم امـا دوباره نامه نـگاری کرده و 
وقتـی علت را فهمیدیم پرینت حدود ۷00 نقشـه 
را ارسـال کردیـم. سـال های قبل این طـور نبود 
مـا کار را به سـفیر ایران در یونسـکو سـپرده ایم تا 
رایزنـی کرده و آنهـا را متقاعد کند کـه این پرونده 

بـرای سـال 2019 ثبت شـود.

بازدید نمایندگان مجلس 
از موزه لوور در تهران

عضـو  نمایـدگان  از  تـن  سـه 
کمیسـیون فرهنگی مجلس، روز 
دوشـنبه 20 فروردین با حضور در 
نمایشـگاه مـوزه لـوور در تهـران از ایـن نمایشـگاه بازدیـد 
تأکیـد  میراث فرهنگـی  حـوزه  از  همه  جانبـه  حمایـت  و 
کردند. روانه سلحشـوری، طبیه سیاوشـی و سـیده فاطمه 
ذوالقـدر سـه عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلس، بـه همراه 
تعـدادی از مسـئوالن سـازمان میراث فرهنگی از نمایشـگاه 
مـوزه لـوور در محـل مـوزه ملـی ایـران، نمایشـگاه بـه من 
نـگاه کـن )مجموعه عکس هـای عباس کیارسـتمی از موزه 

لـوور( و بخش هـای مختلـف مـوزه ملـی بازدیـد کردنـد.

شش خانه تاریخی در 
خوزستان مرمت می شوند

بـا تخصیص 2۴0 میلیـون تومان از 
محـل اعتبـارات ملـی، شـش خانه 
 97 سـال  در  خوزسـتان  تاریخـی 
مرمت خواهند شد.با تالش اداره کل 
میراث فرهنگـی اسـتان، 2۴0 میلیون تومـان از محل اعتبارات 
ملـی بـرای حفاظـت و مرمـت بناهـای تاریخی تأمین شـده 
اسـت. ایـن اعتبـار از محـل اعتبارات ملـی از طرح مشـارکت 
در تعمیـر و مرمـت ابنیه تاریخی در اختیـار بخش غیردولتی 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت، همچنیـن موافقت نامه هایی نیز 
در ایـن خصـوص مبادلـه شـده و در حال طی مراحـل انعقاد 

قـرارداد و شـروع عملیـات اجرایی اسـت.

بافت قدیمی روستای 
»باالخانه« مرمت می شود

میراث فرهنگـی،  اداره  رییـس 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
نیمـروز گفت: »اعتبـار موردنظر برای 
مرمت بافت قدیمی روسـتای باالخانه اختصاص یافت.« صادق 
میرحسـینی رییـس اداره میراث فرهنگی شهرسـتان اظهار کرد: 
»بـا توجه به بافت قدیمی روسـتای باالخانه شهرسـتان نیمروز 
و وجـود باالخانه هـا و خانه های گنبدی، به شـکل قدیمی، با ارائه 
طـرح توجیهـی و هدف گردشـگری توسـط اداره میراث فرهنگی 
شهرسـتان نیمـروز بـه دفتر امور روسـتایی و شـوراهای اسـتان، 
بودجـه مـورد نظـر با پیگیری فرماندار شهرسـتان به این روسـتا 

اختصـاص پیـدا کرد.«

مرمتموزه خبر

سرپرســت آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی لنگــرود گفــت: 
بــر اثــر آتــش ســوزی یکشــنبه شــب گذشــته، 70 درصــد دو 

خانــه تاریخــی ایــن شــهر تخریــب شــده اســت.
ــار داشــت: آتــش ســوزی ســاعت 20 و  یاســر شــادمان اظه
50دقیقــه یکشــنبه شــب گذشــته رخ داد و عملیــات اطفــای 
حریــق تــا ســاعت 2 بامــداد امــروز ادامــه داشــت.وی افــزود: 
ــش  ــده و 11 خــودروی آت ــور و رانن ــات 22 مام ــن عملی در ای

ــانان  ــش نش ــتند و آت ــارکت داش ــرود مش ــهر لنگ ــانی ش نش
ــهر  ــانان ش ــش نش ــک آت ــه کم ــم، ب ــاور ه ــهر مج ــج ش پن
ــی  ــای قدیم ــه ه ــادمان، خان ــه ش ــتافتند.به گفت ــرود ش لنگ
ــرار  ــم ق ــوار ه ــه در ج ــاهانی ک ــی و ش ــی دریابیگ و تاریخ
داشــتند، در ایــن حادثــه آتــش ســوزی دچــار خســارت 
شــدند ولــی آتــش نشــانان از ســرایت حریــق بــه یــک دیگــر 

ــد. ــری کردن ــوار جلوگی ــی همج ــه تاریخ خان

مسـئول آزمایشـگاه فرسـودگی زیستی پژوهشـکده حفاظت و 
مرمـت آثـار تاریخی فرهنگی گفت: »پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
و گردشـگری،  بعد از سـه سـال برنامه ریزی و فعالیت در حوزه 
ژنتیـک باسـتان و پایه گـذاری ایـن دانـش بـرای پاسـخ گویی 
خـروج  بـه  نیـاز  توانسـته  باستان شناسـان  پرسـش های  بـه 
ذخائـر ژنتیکـی ازکشـور را کمتـر کنـد.« پرسـتو عرفان منـش 
مسـوول آزمایشـگاه فرسـودگی زیستی پژوهشـکده حفاظت و 

مرمـت آثـار تاریخی فرهنگـی گفـت: »اسـتفاده از قابلیت هـای 
ویـژه و کاربـردی علـم ژنتیـک، ظرفیت های جدیـدی در عرصه 
بخـش  اسـت  قـادر  آورده کـه  بوجـود  باسـتانی  کاوش هـای 
زیـادی از محدودیت هـای علـوم رایـج از جملـه بررسـی های 
مورفومتریـک را مرتفـع و مطالعـات مرتبـط بـا تبارشناسـی از 
جملـه رخدادهـای تکاملـی، مهاجرت هـا و سـایر ویژگی هـای 

مرتبـط بـا زندگـی نیـاکان مـا را آشـکار کند.«

حریق 70 درصد دو خانه تاریخی لنگرود را تخریب کرد
به علت مجاورت خانه تاریخی دریابیگی و شاهانی این خانه ها دچار حریق شدند

استخراج ژن از اسکلت های باستانی
این اقدام توسط  متخصصان داخلی انجام می گیرد

انســتیتو علــوم  اصغــر محمــدی رییــس 
و فنــاوری هــای محیــط زیســت ســازمان 
همــکاری اقتصــادی ) اکــو ( گفــت: مطالعــات 
متعــدد نشــان مــی دهنــد زیســت بــوم هــای 

طبیعــی خدماتــی را ارائــه مــی دهنــد کــه رفــاه 
بشــری و توســعه پایــدار جوامــع بــه آنهــا 
ــد   ــا می نویس ــه ایرن ــور ک ــت. آنط ــته اس وابس
محمــدی بــا اشــاره بــه انتشــار گــزارش اخیــر 

ــتی  ــوع زیس ــی تن ــاز و کار جهان ــه س دبیرخان
و خدمــات زیســت بومــی )IPBES( کــه 
نتیجــه مطالعــات منســجم و هماهنــگ دههــا 
دانشــمند از سراســر جهــان اســت، افــزود: 
ــرای  ــی ب ــای طبیع ــوم ه ــت ب ــات زیس خدم
تامیــن غــذا، آب، انــرژی، امنیــت، بهداشــت و 
فرهنــگ اهمیــت دارد و شــواهد فراوانی نشــان 
مــی دهنــد کــه رفــاه بشــر عمیقــا بــا کیفیــت 

ــاط دارد. ــت ارتب ــت از طبیع حفاظ

توسعه پایدار به خدمات زیست بوم های 

طبیعی وابسته است

کارشناســان حیات وحش از درون الشــه یک قطعه نهنگ عنبر که ماه فوریه در 
ســواحل جنوبی اســپانیا پیدا شــده بود 29 کیلو گرم پالســتیک خارج کردند.

تایید مرگ گربه وحشی در خلخال
محیط زیســت اردبیل انقراض گربه وحشــی سیاه گوش در خلخال را تایید کرد 

انسان ها غالبا سیاه گوش را برای خز زیبایشان شکار می کنند

پــس از گذشــت چنــد روز از انتشــار 
معــرض  در  گونــه  مــرگ  خبــر 
انقــراض گربــه وحشــی ســیاه گــوش 
در خلخــال، ایــن خبــر بــا وجــود 
تکذیــب و کــش  و قوس هــای زیــاد، 
ســوی  از  الشــه  کشــف  از  پــس 
تاییــد  اســتان  زیســت  محیــط 
شــد. خبــر مــرگ ایــن گونــه نــادر و 
ــای  ــش در فض ــه روز پی ــاب س کمی
مجــازی منتشــر شــد و بازتاب هــای 
شــهروندان  بیــن  در  گســترده ای 
اردبیــل و نیــز دوســتداران حیوانــات 
شــکل گرفــت. آنطــور کــه مهــر مــی 
ــرای  ــرر ب ــای مک نویســد، تمــاس ه
ــه در معــرض  تاییــد مــرگ ایــن گون
ــت  ــط زیس ــوی محی ــراض از س انق
علــت  بیــان  و  اردبیــل  اســتان 
و  نرســید  نتیجــه  بــه  آن  مــرگ 

ــال  ــه در خلخ ــن گون ــرگ ای ــر م خب
اولیــن  در  چنانچــه  نشــد.  تائیــد 
روز انتشــار خبــر و عکــس الشــه 
گربــه ســیاه گــوش، احتمــال اینکــه 
عکــس الشــه ایــن گربــه مربــوط 
باشــد  دیگــر  هــای  اســتان  بــه 
محیــط  حفاظــت  اداره  ســوی  از 
زیســت اســتان مطــرح شــد.با ایــن 
وجــود ایــن دســتگاه متولــی اعــالم 
ــه  ــاعات اولی ــان س ــه از هم ــرد ک ک
اکیپــی در ایــن خصــوص تشــکیل و 
ــات شهرســتان خلخــال و  ــه ارتفاع ب
زیســتگاه هــای ایــن حیــوان اعــزام 
ــی  ــالع دقیق ــون اط ــی چ ــده ول ش
ــوش  ــیاه گ ــه س ــرگ گرب از محــل م
در دســت نیســت شــاید بررســی 
ــت  ــد.مدیرکل حفاظ ــول بکش ــا ط ه
ــل در  ــتان اردبی ــت اس ــط زیس محی
ــا اشــاره بــه اعــزام  ایــن خصــوص ب
محیــط  حفاظــت  یــگان  مامــوران 
ــن ســاعات  زیســت خلخــال در اولی

ــس از  ــد: پ ــادآور ش ــر ی ــار خب انتش
ــن  ــه ای ــترده الش ــتجوهای گس جس
در  واقــع  آزاد  مناطــق  در  حیــوان 
ــو  ــتای بلوکانل ــی روس ــی ییالق اراض

ــد. ــف ش ــال کش ــمال خلخ در ش

علت مرگ گونه گربه ســیاه 
نیست مشخص  گوش 

ــف  ــس از کش ــت پ ــد خداپرس محم
الشــه، زمــان مــرگ ایــن گونــه نــادر 
گذشــته  روزهــای  بــه  مربــوط  را 
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــت و ب ندانس
ــاه  ــد م ــه چن ــال داد ک ــه، احتم الش
ــذرد. ــی گ ــوان م ــن حی ــرگ ای از م

ایــن احتمــال در حالــی عنــوان مــی 
ــده  ــر ش ــس منتش ــه در عک ــود ک ش
ــن  ــه ای ــوش، الش ــیاه گ ــه س از گرب
ــدارد.  ــبی ن ــت نامناس ــوان وضعی حی
ارتبــاط  عــدم  یــا  ارتبــاط  البتــه 
عکــس منتشــر شــده از الشــه در 
ــخص و  ــوز مش ــازی هن ــای مج فض

تاییــد نشــده 
محیــط  حفاظــت  اســت.مدیرکل 
زیســت اســتان درعیــن حــال بــا 
مــرگ  علــت  هنــوز  اینکــه  بیــان 
ــه ســیاه گــوش مشــخص  ــه گرب گون
بررســی  انجــام  از  اســت،  نشــده 
ــخیص  ــرای تش ــی ب ــای تخصص ه
علــت مــرگ ایــن گونــه منطقــه 
خلخــال خبــر داد.خداپرســت بیــان 
اعــالم  در حــال حاضــر  داشــت: 
علــت  در خصــوص  قطعــی  نظــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــوان ب ــن حی ــرگ ای م
متالشــی شــدن الشــه وجــود نــدارد 
و پــس از بررســی هــای تخصصــی 
علــت آن اطــالع رســانی خواهــد 

ــد. ش

 گربه سیاه گوش
ســانانی  ســیاه گوش هــا، گربــه 
متوســط  انــدازه  بــا  گوشــتخوار 
ظاهــری  مشــخصه  هســتند کــه 
تیزشــان  اصلی شــان گوش هــای 
ــیده شــده  ــو پوش ــا م ــه ب اســت ک
کــه  گلوله ای شــان  کوتــاه  دم  و 
اســت.  ســیاه  کامــال  انتهایــش 
ســیاه گوش هــای کانادایــی کــه در 

می کننــد،  زندگــی  برفــی  مناطــق 
حــد  از  بزرگ تــر  پنجه هایــی 
معمــول دارنــد کــه در بــرف ســنگین 
ــا  ــا ایف ــرای آن ه ــه را ب ــش چکم نق
مشــخصه های  دیگــر  می کنــد.از 
ســیاه  )مخصوصــا  ســیاه گــوش 
می تــوان  کانادایــی(  گوش هــای 
بــه بلنــد بــودن پاهــای جلویــی 
نســبت بــه پاهــای عقبــی و خــز 
ــرد. ســیاه  ــم اشــاره ک بســیار متراک
گوش هــا از نظــر ظاهــری بســیار 
ــاه«  ــای دم کوت ــه »گربه ه ــبیه ب ش
ــن دو  ــز ای ــوه تمای ــتند، از وج هس
تفــاوت  بــه  می تــوان  پســتاندار 
ــا  ــری گوش ه ــوع ظاه ــز، ن ــن خ بی
ــرد. ــاره ک ــری دم اش ــکل ظاه و ش

یــا  ایرانــی  ســیاه گــوش  گربــه 
جملــه  از  دالیلــی  بــه  کاراکال 
شــکار  هــا،  زیســتگاه  تخریــب 
و  پوســت  از  اســتفاده  جهــت  در 
ــا  ــه آنه ــه در هم ــه ک ــش طعم کاه
بــه  هــا کامــال  انســان  پــای  رد 
ــون  ــود، اکن ــی ش ــت م ــوح روی وض
بــه لیســت گونــه هــای در حــال 
انقــراض جهانــی پیوســته اســت.

تهگزارش/پیام ما
نک

ــرگ  ــر م ــار خب ــد روز از انتش ــت چن ــس از گذش پ
ــیاه  ــی س ــه وحش ــراض گرب ــرض انق ــه در مع گون
ــب  ــود تکذی ــا وج ــر ب ــن خب ــال، ای ــوش در خلخ گ
ــه  ــف الش ــس از کش ــاد، پ ــای زی ــش  و قوس ه و ک
ــر  ــد شــد. خب از ســوی محیــط زیســت اســتان تایی
ــش  ــه روز پی ــاب س ــادر و کمی ــه ن ــن گون ــرگ ای م
بازتاب هــای  در فضــای مجــازی منتشــر شــد و 
گســترده ای در بیــن شــهروندان اردبیــل و نیــز 
ــیاه  ــه س ــت. گرب ــکل گرف ــات ش ــتداران حیوان دوس
گــوش ایرانــی یــا کاراکال بــه دالیلــی از جملــه 
تخریــب زیســتگاه هــا، شــکار در جهــت اســتفاده از 
پوســت و کاهــش طعمــه کــه در همــه آنهــا رد پــای 
ــود،  ــی ش ــت م ــوح روی ــه وض ــال ب ــا کام ــان ه انس
ــراض  ــال انق ــای در ح ــه ه ــت گون ــه لیس ــون ب اکن

ــت. ــته اس ــی پیوس جهان

رییــس انســتیتو علــوم و فناوری هــای محیــط 
زیســت اکــو گفــت: ســهم طبیعــت در بهبــود کیفیت 
زندگــی امــری اثبــات شــده اســت و همــه تجربیــات 
ــوع زیســتی  ــب تن ــی نشــان مــی دهــد تخری جهان
و بــه تبــع آن حــذف خدمــات زیســت بومــی توســط 
ــاری،  ــای ج ــتانی، آب ه ــق کوهس ــا، مناط جنگل ه
ــد را  ــی و ســواحل بیشــترین تهدی تاالب هــای داخل
ــد.  ــم می زنن ــعه رق ــال توس ــورهای در ح ــرای کش ب

ماهیگیــران جزیــره ای در فیلیپیــن 
یــک ماهــی مرکــب بــزرگ بــه ابعــاد 
ــه  ــور ک ــد. آنط ــد کردن ــان صی ــک انس ــه ی جث
ایســنا مــی نویســد ، نشــریه کوکونــات در ایــن 
ــی  ــره فیلیپین ــران جزی ــت: ماهیگی ــاره نوش ب
»ســیبوتو« موفــق بــه صیــد ایــن ماهــی مرکب 
اســپوتنیک،  گــزارش  شــده اند.بنابر  بــزرگ  
ماهیگیــران محلــی ادعــا می کننــد کــه چنیــن 
ماهــی مرکبــی تنهــا ســه بــار در سراســر جهــان 

یافت شده است. 
ــی تقــوی   حجــت االســالم محمدعل
فــرد ریــس کل دادگســتری مازنــدران 
گفــت: روســای دادگســتریها و دادســتانها بایــد 
ــه  ــت درازی ب ــه دس ــدام ب ــه اق ــانی ک ــا کس ب
ــر  ــم بیــت المــال و همچنیــن تغییــر غی حری
مجازکاربــری اراضی کشــاورزی و ســاخت ســاز 
ــا  ــد ب ــی کنن ــی م ــر مجــاز در عرصــه جنگل غی
تمامــی  از  و  برخــورد  شــدت  و  جدیــت 

ظرفیت های قانونی استفاده کنند. 
 حســین آخانی، اســتاد گیاهشناســی 
دانشــگاه تهــران گفــت: آب فقــط 
H2O نیســت و همانطــوری کــه نمی تــوان 
ــه  ــی را ب ــر خون ــی،  ه ــران کم خون ــرای جب ب
ــق  ــار تزری ــه بیم صــرف اینکــه خــون اســت ب
ــای  ــرای احی ــی ب ــر آب ــوان از ه ــرد،  نمی ت ک
دریاچــه اســتفاده کــرد. آب هــر حوضــه ای 
و  فیزیکــی  شــیمیایی،   ویژگی هــای 
بیولوژیکی)زیســتی( خــاص خــود را دارد و 
بدیهــی اســت کــه انتقــال آب از حوضــه ای بــه 
حوضــه دیگــر،  تأثیــرات غیرقابــل پیش بینــی 
برجــای  اکوسیســتم حوضــه مقصــد  روی 
می گــذارد. بزرگ تریــن پیامــد ناگــوار ایــن 
راهــکار،  تهدیــد تنــوع زیســتی منطقــه اســت؛ 
ازجملــه ممکــن اســت انتقــال آب باعــث بــروز 
مشــکالتی نظیــر بلــوم جلبکی)شــکوفایی 
ــه  ــرگ دریاچ ــه م ــه ب ــود ک ــا( ش ــک ه جلب

منتهی خواهد شد.
اســتادیار  محرابیــان،  احمدرضــا   
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــوژی گیاه اکول
بهشــتی گفــت: ســازمان جنگل هــا و ســازمان 
ــرای  ــی را ب ــت اقدامات ــط زیس ــت محی حفاظ
حفــظ درختــان بلــوط در منطقــه زاگــرس انجام 
ــاری  ــردن بیم ــن ب ــرای از بی ــی ب ــد ول داده ان
ــرس  ــای زاگ ــظ جنگل ه ــوط« و حف ــال بل »زغ
ــای بیشــتر  ــر و بودجه ه ــزم جدی ت ــد ع نیازمن
هســتیم همچنیــن هــر گونــه روش مبــارزه بــا 
ایــن بیمــاری بایــد کنتــرل شــده و بــا نظــارت و 
ــب  ــراد صاح ــان و اف ــه متخصص ــاع هم اجم
ــه باشــد. عامــل اولیــه از  ــه در ایــن زمین تجرب
ــرس  ــه زاگ ــوط منطق ــان بل ــن درخت ــن رفت بی
تنش هــای ناشــی از تغییــر اقلیــم اســت، 
عامــل ثانویــه نیــز وجــود گونه هــای مهاجمــی 

است که این درختان را از بین برده است

گزیده 

ضیائیــان  صــادق 
رییــس مرکــز ملــی 
ــالم  ــا اع خشکســالی ب
اینکــه امســال بدتریــن 
ــرای  ــت: ب ــم گف ــی را ســپری می کنی شــرایط آب
ــم،  ــرایط در بیایی ــن ش ــم از ای ــه بتوانی ــن ک ای
ــای  ــران بارش ه ــد. می ــزه ای رخ بده ــد معج بای
امســال نســبت بــه میانگیــن خیلــی کمتر اســت، 
ــور ۴8  ــم کش ــت می کنی ــه صحب ــن االن ک همی
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــری نس ــارش کمت ــد ب درص
دارد، مجمــوع بــارش دریافتی مــان تــا االن در 
ــی  ــر اســت در حال ــی مت ســطح کشــور 95 میل
ــاس  ــر اس ــد ب ــد االن باش ــه بای ــزی ک ــه چی ک
آمــار بلندمــدت چیــزی حــدود 18۴ میلــی 
ــده  ــر عم ــرف دیگ ــزود: از ط ــت. وی اف ــر اس مت

بارش هایمــان در فصــل بارشــی را در اغلــب کشــور 
از دســت مــی دهیــم. بارندگــی فصــل پیــش رو 
ــم  ــل خــرداد اســت و آن ه در اردیبهشــت و اوای
در مناطــق شــمال غــرب اســت کــه بــارش هایــی 
ــا  ــب تقریب ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــم داش را خواهی
ــی  ــت م ــور را از دس ــال کش ــی نرم ــل بارش فص
دهیــم. مــا فکــر مــی کنیــم بــا ایــن شــرایطی که 
وجــود دارد بدتریــن شــرایطی را طــی می کنیــم 
کــه در طــول دوره آمــاری موجــود داریــم. یعنــی 
از وقتــی کــه آمــار داریــم تــا االن ســال 87-86 
ــارش حــدود  ــزان ب ــه می ــوده ک ــن ســال ب بدتری
138 میلــی متــر را در ایــن ســال داشــتیم و فکــر 
مــی کنیــم کــه امســال هــم بــه احتمــال زیــاد یــا 
مثــل آن ســال خواهیــم شــد یــا شــرایط خیلــی 
ــس  ــت. ریی ــم داش ــال را خواهی ــر از آن س بدت

مرکــز ملــی خشکســالی ادامــه داد: چیــزی کــه 
ــش  ــا پی ــی م ــای فصل ــی ه ــش بین االن در پی
بینــی شــده چیــزی حــدود 20 درصــد زیــر نرمــال 
داریــم اگــر بــه ایــن ســمت و ســو بــرود خیلــی 
ــم در  ــم برداشــت کنی ــه هــم بخواهی خوش بینان
پایــان ســالی یعنــی آخــر شــهریور چیــزی حدود 
ــه از  ــیم ک ــته باش ــاید آب داش ــر ش 130 میلیمت
بدتریــن ســال خشــک کشــور هــم وضعیتمــان 
بدتــر خواهــد بــود، بــه غیــر از اینکــه ایــن بــارش 
هــا کــم شــده مــا افزایــش دمــا هــم داشــتیم که 
آن هــم خیلــی مخــرب بــوده اســت. آنطــور کــه 
مهــر مــی نویســد ضیائیــان در پاســخ بــه اینکــه 
ــر  ــدازه یاریگ ــه ان ــر چ ــای اخی ــی در روزه بارندگ
بــوده تصریــح کــرد: بــارش هــا نعمــت خداســت 
و هــر وقــت ببــارد خیلــی خوشــحال مــی شــویم 
ولــی همــان طــور کــه عــرض کــردم در مجمــوع با 
یــک گل بهــار نمــی شــود. ایــن بارش هــا خیلــی 
خــوب اســت و مــا را خوشــحال مــی کنــد و مــا 
ــرش را  ــه فک ــاری ک ــت فاجعه ب ــا آن وضعی را ب
مــی کنیــم یــک مقــدار فاصلــه مــی دهــد ولــی 

امســال بــرای ایــن کــه بتوانیــم از این شــرایط در 
بیاییــم، بایــد معجــزه ای رخ بدهــد و در مجمــوع 
شــرایط خوبــی نخواهیــم داشــت. وی در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه انتقــال آب بین حوضــه ای، 
بــاروری ابرهــا، بهره بــرداری از آب هــای ژرف و 
ــد در  ــدازه می توان مــواردی از ایــن دســت چــه ان
رفــع مشــکل یاری مــان کنــد گفــت: نمــی شــود 
بــه ایــن راحتــی خیلــی صریــح جــواب داد ولــی 
ــر اجرایــی وقتــی مــی خواهــد  در کل یــک مدی
ــی مواجــه شــود ســه راه حــل را  ــک بحران ــا ی ب
پیشــنهاد مــی دهــد. یــک راه حــل کوتاه مــدت، 
یــک راه حــل میان مــدت و یکــی هــم بلندمــدت. 
راه حــل کوتــاه مدتــی کــه بــه ذهــن بعضــی هــا 
ــش  ــودجو دنبال ــراد س ــی اف ــد و بعض ــی رس م
هســتند و شــاید بعضــی هــم از ناآگاهــی دنبــال 
ــب و  ــای عجی ــث کاره ــند بح ــا باش ــن قضای ای
غریبــی مثــل بــاروری ابرهــا و غیــره اســت. 
رییــس مرکــز ملــی خشکســالی تصریــح کــرد: 
ــا  ــاروری ابره ــه ب ــتیم ک ــن نیس ــف ای ــا مخال م
ــی این طــور  ــد ول ــارش کمــک کن ــه افزایــش ب ب

ــان  ــا را درم ــالی م ــد خشکس ــه بتوان ــت ک نیس
کنــد. هیــچ جــای دنیــا هــم بــه عنــوان درمــان 
خشکســالی دنبالــش نبوده انــد و بــه عنــوان یــک 
مســاله علمــی تحقیقاتی مســاله را دنبــال کردند. 
در کشــور امریــکا که بحث خشکســالی جــدی در 
کالیفرنیــا را دارد هــم دنبــال ایــن مســائل نرفتند. 
یعنــی ایــن هــا کــه خودشــان اعــالم مــی کننــد 
پرچــم دار ایــن تکنولــوژی هــا هســتند خودشــان 
دنبــال ایــن نرفتنــد و بــه دنبــال مدیریــت منابــع 
آب رفتــه انــد. یعنــی آب قابــل استحصالشــان را 
مدیریــت کردنــد و چرخه آبشــان را درســت کردند. 
آبــی کــه در خانــه مصــرف مــی شــود پنج شــش 
ــار مصــرف می شــود و بحــث کشاورزی شــان را  ب
اصــالح کردنــد. وی در پایــان تأکیــد کــرد: واقعــًا 
خشکســالی امســال همــت جمعــی می خواهــد 
چــرا کــه ســال بســیار ســختی را پیــش رو 
داریــم. بایــد حساســیت همــه نســبت بــه بحــث 
خشکســالی بیشــتر شــود و تجربــه جهانــی ایــن 
را می گویــد کــه تــا فرهنگمــان را درســت نکنیــم 

ــود. ــل نمی ش ــکل ح مش

خبر

رییس مرکز ملی خشکسالی:
برای گذر از خشکسالی نیازمند معجزه ایم

ko
ja

ro
س

عک

ابالغ دادنامه
مرضیــه  اقای/خانــم  بــه  بدینوســیله   

ــه شــماره  ــد محمدحســین ب ــاری فرزن فارف

مــی  ابــالغ  المــکان  مجهــول  ســاکن  شناســنامه..... 

گــردد مبنــی بــر اینکــه در خصــوص دعــوی اقــای/ 

خانــم پســت بانــک شهرســتان بــم فرزنــد.... بــه شــماره 

شناســنامه.....موضوع مطالبــه وجــه بــه مبلــغ یکصــد 

میلیــون و ششــصد هــزار ریــال حکــم بــه پرداخــت 

مبلــغ یکصــد میلیــون و ششــصد هــزار ریــال بــه انضمــام 

ازتاریــخ  تاخیرتادیــه  و  دادرســی  خســارت  پرداخــت 

تقدیــم دادخواســت 95/8/22 لغایــت اجــرای حکــم 

بــه نفــع خواهــان صــادر و حکــم صــادره غیابــی و ظــرف 

ــن  ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــدت 20 روز پ م

شــورا مــی باد.م/الــف 279

رئیس شــورای حل اختالف شــماره اول رضا الهامیان 
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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

پیام انرژیپیام ایران بیش از 109 میلیارد ریال کاالی قاچاق در ماکو کشف شد
فرمانده هنگ مرزی ماکو گفت: نیرو های این هنگ در سالی که گذشت موفق به 
کشف 109 میلیارد و 514 میلیون و 177 هزار و 510  ریال کاالی قاچاق در حوزه 
استحفاظی این هنگ شده اند.

بلیت تهران- استانبول 13 خرداد؛ 5 میلیون و ۷00 هزار تومان
ایران ایر بلیت تهران ـ استانبول برای روز قبل از آغاز تعطیالت خرداد ماه را به قیمت 
5 میلیون و 712 هزار تومان عرضه کرده است، این درحالی است که قیمت امروز 50 

هزار تومان به فروش می رسد.

معــاون امــور بین الملــل و بازرگانــی 
گاز  ســوآپ  گفــت:  نفــت  وزیــر 
بــا  ایــران  از ســوی  ترکمنســتان 
 2 جمهــوری  رؤســای  مذاکــرات 
مــاه  فروردیــن  هشــتم  کشــور، 
میرحســین  شــد.  ســرگرفته  از 
ــوری را  ــس جمه ــه ریی ــا ک زمانی نی
ــا  ــم ت ــوروز امســال )هفت در ســفر ن
نهــم فروردین مــاه( بــه ترکمنســتان 
و آذربایجــان همراهــی کــرده بــود از 

ترکمنســتان به عنــوان یــک شــریک 
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ب ــردی ن راهب
ــرای  وزارت نفــت آمادگــی خــود را ب
بخــش  در  بلندمــدت  همــکاری 
صــادرات  همچنیــن  و  انــرژی 
مشــترک بــه هنــد، پاکســتان و 
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش
بــه ترکمنســتان اعــالم کــرده اســت.

ــاره از ســرگیری ســوآپ گاز  وی درب
ترکمنســتان از ســوی ایــران کــه 

ــت  ــل کیفی ــه دلی ــال ب ــه امس ژانوی
از ســوی  ترکمنســتان  پاییــن گاز 
اظهــار  بــود،  ایــران قطــع شــده 
کــرد: بــر مبنــای مذاکراتــی کــه 
ــران و  ــوری ای ــای جمه ــان رؤس می
ترکمنســتان انجــام شــد، دســتور از 
ســرگیری ســوآپ، از ســوی رؤســای 
هفتــم  در  کشــور   2 جمهــوری 
هشــتم  و  صــادر  مــاه  فروردیــن 
ــا  ــد. زمانی نی ــاز ش ــاه آغ فروردین م
ــتان  ــنهاد ترکمنس ــن از پیش همچنی
بــرای توســعه ســه میــدان در خــزر 
ــرف  ــنهاد ط ــت: پیش ــر داد و گف خب
ــال  ــت در ح ــر مثب ــا نظ ــی ب ترکمن

بررســی اســت.

سوآپ گاز ترکمنستان از 

سوی ایران ازسر گرفته شد

بانکسپهدرحمایتازحقوق

مصرفکنندگاندستگاهبرترشد

پایــگاه اطــالع رســانی بانــک ســپه در یــک اطالعیــه کــه صبــح روز ســه 
ــپه  ــت،بانک س ــرد نوش ــر ک ــمی منتش ــایت رس ــن وب س ــنبه در ای ش
ــاده 6  ــی م ــل اجرای ــه دســتور العم ــای پنجگان ــی شــاخص ه در ارزیاب
ــل،  ــاز کام ــا کســب امتی ــدگان ب ــوق مصــرف کنن ــت از حق ــون حمای قان

ــران شــد. ــر در ســطح اســتان ته ــه برت ــز رتب حائ
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بانــک ســپه؛ پــس از ارزیابــی 
ــور  ــی ام ــر هماهنگ ــی دفت ــه توســط شــورای ارزیاب ــای صــورت گرفت ه
ــه  ــای پنجگان ــاخص ه ــوص ش ــران در خص ــتانداری ته ــادی اس اقتص
دســتورالعمل اجرایــی مــاده 6 قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف 
ــاز کامــل در کلیــه شــاخص هــا  ــا کســب امتی ــدگان، بانــک ســپه ب کنن
ــت  ــه دریاف ــق ب ــتان موف ــده در اس ــی ش ــتگاه ارزیاب ــن 86 دس در بی
لــوح اســتانی »ســطح یــک« شــد و در شــمار 10 دســتگاه اجرایــی کــه 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــوده ان ــب نم ــاز را کس ــر امتی حداکث
ــاز  ــی و امتی ــورد ارزیاب ــای م ــاخص ه ــزارش ش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
کســب شــده توســط بانــک ســپه بــه شــرح آمــار و ارقــام  ذیــل اســت:

 اطــالع رســانی بــه مراجعــه کننــدگان یــا مشــتریان ۴8  از ۴8 امتیــاز 
ــاز  ــا مشــتریان 12 از 12 امتی ــدگان ی ــه کنن ــه مراجع ــات ب ــه خدم ، ارائ
، نظــر ســنجی از مراجعــه کننــدگان یــا مشــتریان 1۴ از 1۴ امتیــاز 
، رســیدگی بــه شــکایات مراجعــه کننــدگان یــا مشــتریان13 از 13 
امتیــاز ، آمــوزش، فرهنــگ ســازی و برنامــه ریــزی در راســتای تکریــم 
ــوده اســت کــه جمــع کل  ــاز ب ــاب رجــوع در ســازمان 13 از 13 امتی ارب

ــاز هــا 100 اســت. امتی
کــه بــه ایــن ترتیــب بانــک ســپه از تمامــی شــاخصه هــا امتیــاز کامــل 

را دریافــت کــرده اســت.

پیشنهاد افزایش 10 
درصدی بلیت قطار 

شــرکت  یــک  مدیرعامــل 
ریلــی گفــت:  نقــل  و  حمــل 
ایــن شــرکت بابــت فعالیــت 
ــارد  ــدود ۴00 میلی ــی ح ــه ای و تکلیف ــای حوم قطاره
تومــان از دولــت طلبــکار اســت. محمــد رجبــی در 
ــزار  ــال 950 ه ــوروز امس ــت: در ن ــری گف ــت خب نشس
ــه  ــدند ک ــا ش ــرکت جابج ــن ش ــای ای ــا قطاره ــر ب نف
ــد 5.۴  ــرخ رش ــا ن ــته ب ــال گذش ــوروز س ــه ن ــبت ب نس
درصــد رو بــه رو شــد.. وی  ادامــه داد: سیســتم هــای 
ــوژی، ترمــز و کنتــرل قطــار انحصــاری اســت  چــرخ، ب

و از خــارج وارد مــی شــود.

رشد 26 درصدی 
صادرات زعفران

نایــب رییــس شــورای ملــی 
زعفــران از رشــد 26 درصــدی 
پایــان  تــا  زعفــران  صــادرات 

بهمــن مــاه ســال گذشــته خبــر داد.
ــت صــادرات  ــن وضعی ــاره آخری ــری درب غالمرضــا می
ــار  ــن آم ــت: آخری ــور، اظهارداش ــرخ از کش ــالی س ط
اعــالم شــده از ســوی گمــرک در ایــن زمینــه مربــوط 
بــه پایــان بهمــن مــاه ســال گذشــته اســت کــه تــا آن 
زمــان نســبت بــه مــدت ســال گذشــته بــا 26 درصــد 

رشــد در ایــن زمینــه مواجــه بــوده ایــم. 

گشت های تعزیرات 
در مراکز خرید  ارز 

از  تعزیــرات  هــای  گشــت 
ــی  ــرای بازرس ــروز ب ــح ام صب
و  ارز  بــازار  بــر  نظــارت  و 
بــا  برخــورد  و  پیشــگیری 
ــتقر  ــروش ارز مس ــد و ف ــز خری ــان در مراک متخلف
ــر  ــراه دبی ــه هم ــرات ب ــای تعزی ــت ه ــدند. گش ش
و  بازرســی  بــرای  ارز  و  کاال  قاچــاق  کمیســیون 
نظــارت بــر بــازار ارز در محــدوده چهــار راه اســتانبول 
مســتقر هســتند. بهــروز طالبیــان، قاضــی شــعبه 
ــت:  ــا گف ــی ه ــن بازرس ــیه ای ــرات در حاش ۴6 تعزی

. اســت  تومــان   ۴960 دالر  فعلــی  قیمــت 

کاهش میانگین هفتگی 
قیمت سبد نفتی اوپک 

پایــگاه   گــزارش  بــه 
ــه اوپــک،  اینترنتــی دبیرخان
ســبد  قیمــت  میانگیــن 
نفتــی اوپــک در هفتــه گذشــته 65 دالر و 11 ســنت 
بــود، در حالــی کــه هفتــه پیــش از آن، ایــن ســبد 
قیمت داشــت. ســنت   39 و  دالر   66 نفتــی 

قیمــت ســبد نفتــی ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت 
ــاه( 6۴ دالر  ــه )17 فروردین م ــز در روز جمع ــک( نی )اوپ

و 82 ســنت بــود.
ــواع نفــت خــام 1۴ کشــور  ســبد نفتــی اوپــک شــامل ان

ــن ســازمان اســت. عضــو ای

حمل 
اقتصادیاقتصادی و نقل صادرات 

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: صــادرات بخــش 
معــدن و صنایــع معدنــی در 11 ماهــه پارســال به هشــت میلیارد 
ــون دالر رســید کــه 20 درصــد کل صــادرات کشــور و  و 500 میلی
نزدیــک بــه پنــج تــا 6 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را شــامل 
ــزود: در 11 ماهــه پارســال در  مــی شــد.»مهدی کرباســیان« اف
ــدت  ــه م ــبت ب ــادرات نس ــد ص ــد رش ــوالد 3۴ درص ــره ف زنجی
مشــابه ســال 1395 ثبــت شــد.رییس هیــات عامــل ایمیــدرو 

افــزود: یکــی از اقــدام هــای مطلــوب بخــش معــدن و صنایــع 
معدنــی در ســال 1396 مطــرح شــدن ایــن بخــش در چرخــه 
ــه  ــی ک ــرمایه گذاران ــراد و س ــه اف ــوری ک ــه ط ــود، ب ــاد ب اقتص
ــد  ــد و درآم ــد، ورود کردن ــی آمدن ــن بخــش نم ــه ای ــون ب تاکن

مناســبی بــه دســت آوردنــد.
وی تصریــح کــرد: پارســال بیــش از هشــت میلیــون تــن فــوالد 

صــادر شــد کــه بخشــی از آن بــه اروپــا و حتــی کانــادا بــود.

ــه  ــهید زارع ب ــی تفریحــی ش ــه جنگل مجموع
فضــای مناســب بــازی كــودكان ، فضــای 
پیــاده روی ، آالچیــق و رســتوران و....مجهــز 
گردیــده و بــرای رفــاه حــال شــهروندان و 

ــد.  ــی باش ــرداری م ــره ب ــل به ــافران قاب مس
كهــن شــهر ســاری بــه لحــاظ جغرافیایــی از 
ــوردار  ــده ای برخ ــول مان ــای مغف ــت ه ظرفی
ــو  ــی ن ــد در عزم ــی توانن ــه م ــت ك ــوده اس ب

و بــا نظرگاهــی نیــك اندیشــانه مصــروف 
ــرار  ــاری ق ــهر س ــعه ش ــت توس ــیر درس مس

ــد. گیرن
از ایــن روی تیــم مدیریــت شــهری از ظرفیت 
و جایــگاه كنــار رودخانــه تجــن بــرای احــداث 
ــره  ــی به ــت فرهنگ ــا پیوس ــل ب ــتان مل بوس
بــرداری نمــوده اســت.وی بیــان کــرد :احیــای 
ــز از  ــاری نی ــازار س ــی ب ــنتی و بوم ــت س باف

جملــه همیــن نقــاط قــوت اســت .

مدیرگازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران گفت:براســاس 
مصوبــه پیشــنهادی وزارت نفــت و 

تصویــب آن از ســوی هیــات دولــت کار گازرســانی بــه 
21هــزار واحــد صنعتــی در دســتور کار قــرار دارد و تــا ســال 

ــی شــود. ــا گازدار م ــن واحده ــه ای 98 هم
ســعید مومنــی در آییــن تکریــم و معارفــه مدیرعامــل 
افــزود: براســاس مصوبــه  شــرکت گاز اســتان بوشــهر 
ــا ســقف 2۴0  ــت ایــن واحــد هــای صنعتــی ت هیــات دول
میلیــون تومــان از یارانــه گاز رســانی بهــره منــد مــی شــوند. 

ــن  ــدی ای ــه بن ــاس خوش ــن اس ــرد: برهمی ــح ک وی تصری
صنایــع انجــام و کار گازرســانی بــه ایــن واحدهــای صنعتــی 
در حــال انجــام اســت. مومنــی اضافــه کــرد: گازرســانی بــه 
صنایــع افــزون براینکــه ارزش افــزوده خوبــی بــرای کشــور 
دارد در راســتای حفــظ محیــط زیســت جایگزیــن فــرآورده 
ــت:  ــود وی گف ــی ش ــا م ــه ه ــن کارخان ــی در ای ــای نفت ه
ــدون  ــه ب ــون بودج ــد 'ق ' قان ــا اســتفاده از تســهیالت بن ب
اســتفاده از بودجــه عمومــی دولــت کار توســعه گازرســانی 

انجــام شــده اســت.

رشد 20 درصدی سهم معدن از صادرات 
سال گذشته

تحول در جنگل شهید زارع 

براي سالمت شهروندان
21 هزار واحد صنعتی گازدار می شود

 آلودگی فضای شهری کام جانوران 

موذی را شیرین کرد

 این محله در نزدیکی پارک گلها قرارگرفته، انبوهی از زباله ها در کنار آن ها مشاهده می شود.

یکـی از شـهروندان بنـدر عباس  با اشـاره بـه اینکه زباله 
هـا در سـاعات مشـخص شـده جمـع آوری نمی شـود، 
افـزود: گاهی ماشـین جمـع آوری زباله ها در سـاعات 
پایانـی شـب بـرای جمـع آوری آشـغال هـا در محلـه 
حضـور مـی یابـد، که ایـن امـر موجـب آزار شـهروندان 

است. شـده 
وی گفـت: زباله های ریخته شـده در حاشـیه جوی های 
روان کـه در کوچـه هـا جاری هسـتند، موجـب پیدایش 
جانـوران موذی شـده کـه وارد خانه های سـاکنین محله 
مـی شـود. شـهروند هرمزگانـی با اشـاره به اینکـه جمع 
آوری زبالـه هـا در محـالت، یکـی از مهم ترین خواسـته 
هـای مـردم اسـت، خاطـر نشـان کـرد: قطعـا حـل این 
موضـوع نیازمنـد برنامـه ریـزی مـداوم و پیگیـری های 

مداوم مسـووالن اسـت.

مجموعـه جنگلـی تفریحـی شـهید زارع به فضای 
مناسـب بـازی كـودكان ، فضـای پیـاده روی ، 
آالچیق و رسـتوران و....مجهز گردیـده و برای رفاه 
حـال شـهروندان و مسـافران قابـل بهـره برداری 
مـی باشـد. احیـای بافـت سـنتی و بومـی بـازار 
سـاری نیـز از جملـه نقـاط قوت اسـت كـه اینك 
بخشـی از آن بـه شـكل پـروژه ابـن شهرآشـوب 

سـاروی محقق شـده اسـت

بــه  آوری  جمــع  عــدم  دلیــل  بــه 
موقــع زبالــه هــا در برخــی از محــالت 
در  هــا  آن  و گســترش  بندرعبــاس، 
متاســفانه  شــهر،  مختلــف  مناطــق 
ــا از  ــواب ه ــن خ ــه کارت ــاهد تغذی ش
ــوران  ــش جان ــا و پیدای ــه ه ــن زبال ای
ــف  ــالت مختل ــی مح ــوذی در نزدیک م
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ک ــده ای ــهر ش ش
بــه  بــرای شــهروندان  را  مشــکالتی 
وجــود آورده اســت. بــا وجــود اینکــه در 
اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه یــا در 
ــروز مشــکل  حــال پیشــرفت شــاهد ب
ــی  ــتیم، در جنوب ــا هس ــه ه ــع زبال دف
ــکل  ــردم بامش ــران م ــه ای ــن نقط تری
پخــش زبالــه هــا در دامــان طبیعــت و 
محیــط زیســت اطــراف خــود هســتند.
ــالت و  ــای مح ــذرگاه ه ــور از گ ــا عب ب
حتــی مراکــز پرتــردد شــهر شــاهد 
ــهر  ــا در ش ــه ه ــی از زبال ــود انبوه وج
بندرعبــاس مــی شــویم ، کــه ایــن 

مشــکالتی  بــروز  موجــب  موضــوع 
بــرای شــهروندان هرمزگانــی شــده 

اســت.
ــکان  ــا در م ــه ه ــدن زبال ــته ش انباش
و  ســواحل  ماننــد  تفریحــی  هــای 
پــارک هــای بندرعبــاس عــالوه بــر 
ــای  ــه فض ــت ب ــره ای زش ــاد چه ایج
ــروز بــوی نامطبــوع  شــهری، موجــب ب
ــوذی  ــوران م ــرات و جان ــاد حش و ازدی

ــود. ــی ش م
در واقــع نظافــت شــهری یکــی از ارکان 
هــای اصلــی شــهری تلقــی مــی شــود، 
ــژه ای  ــه شــهروندان در آن نقــش وی ک
دارنــد، چراکــه زیبایــی و نظافــت یکــی 
از راه هــای جــذب گردشــگران بــه هــر 

شــهری محســوب مــی شــود.
محــالت  از  برخــی  هــای  کوچــه 
ــی از  ــا هجم ــه در آن ه ــاس ک بندرعب
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــر روی ه ــا ب ــه ه زبال
انــد، کودکانــی حضــور دارنــد کــه زمــان 

ــام  ــغول  انج ــا مش ــادی را در آن ه زی
بــازی هــای کودکانــه هســتند.

پیدایش جانوران موذی به 
دلیل هجوم زباله ها

محمدرضــا احمــدی یکــی از ســاکنین 
محلــه کــوی نصــر، بــا اشــاره بــه اینکــه 
بندرعبــاس یکــی از مناطــق گردشــگری 
اســت، کــه در دنیــا شــده، اظهــار کــرد: 
ــا در ســطح  ــه ه متاســفانه وجــود زبال
شــهر بندرعبــاس چهــره ی نازیبایــی بــه 

فضــای شــهری بخشــیده اســت.
ــود  ــا وج ــرد: ب ــان ک ــهروند بی ــن ش ای
اینکــه ایــن محلــه در نزدیکی پــارک گل 
هــا قرارگرفتــه، شــاهد وجــود انبوهــی از 
زبالــه هــا در کنــار آن هســتیم، کــه ایــن 
موضــوع خطراتــی را بــرای کودکانــی کــه 
در آن محیــط مشــغول بــازی هســتند، 

مــی شــود.

تغذیه معتادین و کارتن 
خواب ها از زباله ها

زیبــا ســاالر نســب، شــهروند هرمزگانــی 
بااشــاره بــه اینکــه در مــکان هــای 
ــادی را  ــای زی ــه ه ــهر زبال ــردد ش پرت
ــود ســطل  ــرد: کمب ــم، اظهارک ــی بینی م
هــای زبالــه در ســطح شــهر باعــث 
شــده تــا عــالوه بــر ســطل هــای زبالــه، 
ــود.  ــه ش ــه ریخت ــز زبال ــراف آن نی اط
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــهروند هرمزگان ش
ــهر  ــق ش ــی از مناط ــا در برخ ــه ه زبال
بندرعبــاس افزایــش یافتــه اند،افــزود: 
فرهنــگ ســازی در جامعــه یکــی از 
ــی  ــه م ــواردی اســت ک ــن م ــم تری مه
توانــد، از بــروز ایــن مشــکل در جامعــه 

ــد. ــری کن جلوگی
نوشــت  هرمــز  کــه  همانطــور 
،ساالرنســب تصریــح کــرد: هجــوم 
ــث  ــا ع ــهر ب ــطح ش ــا در س ــه ه زبال
ــواب  ــن خ ــن و کارت ــا معتادی ــده ت ش
شــده  ریختــه  هــای  زبالــه  از  هــا 
ــورد بیشــتر  ــن م ــه ای ــد، ک ــه کنن تغذی
در  محــالت و کوچــه هــای باریــک 
دیــده مــی شــود، و ایــن موضــوع 
قطعــا باعــث شــده تــا آن هــا در همــان 

محــل حتــی زندگــی کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: قطعــا عــدم 

ــات  ــوع صدم ــن موض ــه ای ــیدگی ب رس
جبــران ناپذیــری را در پــی خواهــد 
ــا  ــوع قطع ــن موض ــل ای ــت، و ح داش
نیازمنــد وجــود امکانــات مناســب از 
ــمت  ــه در قس ــای زبال ــطه ه ــه س جمل
هــای مختلــف محــالت اســت. احمدی 
بــا اشــاره بــه اینکــه زبالــه ها در ســاعات 
مشــخص شــده جمــع آوری نمــی 
ــع  ــین جم ــی ماش ــزود: گاه ــود، اف ش
آوری زبالــه هــا در ســاعات پایانی شــب 
بــرای جمــع آوری آشــغال هــا در محلــه 
حضــور مــی یابــد، کــه ایــن امــر موجــب 

ــت. ــده اس ــهروندان ش آزار ش
وی گفــت: زبالــه هــای ریخته شــده در 
حاشــیه جــوی هــای روان کــه در کوچه 
هــا جــاری هســتند، موجــب پیدایــش 
ــه  ــه وارد خان ــوذی شــده ک ــوران م جان

هــای ســاکنین محلــه مــی شــود.
شــهروند هرمزگانــی بــا اشــاره بــه اینکه 
جمــع آوری زبالــه هــا در محــالت، یکی 
ــردم  ــای م ــته ه ــن خواس ــم تری از مه
اســت، خاطــر نشــان کــرد: قطعــا حــل 
ــزی  ــه ری ــد برنام ــن موضــوع نیازمن ای
مــداوم  هــای  پیگیــری  و  مــداوم 

ــت. ــووالن اس مس

فرمانده انتظامی استان مرکزی:

نوع عملكرد و رفتار 
پلیس، مهمترین مولفه 

در كسب اعتماد عمومی 
شهروندان است

مهرافشـان:فرمانده انتظامی اسـتان با تقدیر از 
تالش های خسـتگی ناپذیر کارکنـان انتظامی 
اسـتان در برقـراری نظـم و امنیـت نـوروزی در 
سـطح اسـتان و تاكیـد بـر لـزوم اسـتفاده از 
کاالی ایرانـی در تمامـی واحدهـای سـتادی و 
صفـی پلیـس، نـوع عملكـرد و رفتـار پلیـس 
را مهمتریـن مولفـه در كسـب اعتمـاد عمومی 

شـهروندان دانسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس، 
سـردار » كیومرث عزیزی« در شـورای سـتادی 
فرماندهی انتظامی اسـتان مركـزی با قدردانی 
از تـالش هـای بـی وقفـه و دلسـوزانه كاركنـان 
انتظامـی در راسـتای حفـظ و تولیـد نظـم و 
امنیـت اجتماعـی در طـرح نـوروزی و تبییـن 
گزارش های تحلیلی عملكرد پلیس اسـتان در 
سـال 96 بیان داشـت: بازنگری در نقاط ضعف 
حـوزه هـای ماموریتـی و یافتـن راهكارهـای 
علمـی بـه منظـور توسـعه و بهبود كیفـی انجام 
وظایـف بـه نحـوی كـه ضامـن ارتقـاء خدمت 
رسـانی به مردم باشـد، بایسـتی در سال جدید 

بـا جدیـت پیگیری شـود.
یادآورشـد:  انتظامـی اسـتان مرکـزی  فرمانـده 
سـال 1397 بـا شـعار » آرامـش بهـاری همـراه 
بـا نظـم و امنیـت » آغـاز شـد و پلیـس اسـتان 
تـالش کـرد کـه با تمام تـوان خود در همـه حوزه 
هـای نظـم و امنیـت، آرامـش را به شـهروندان و 
مسـافران هدیه دهد.وی دسـتاوردهای انتظامی 
اسـتان در ایـن ایـام را قابل قبول توصیف و بیان 
کـرد: حـوزه راه و امنیـت جـاده ای از حوزه هایی 
بـود کـه در ایـن ایـام در اولویـت پلیس اسـتان 
قـرار داشـت و پلیـس راه اسـتان با آمـاده باش 
100 درصـدی نیروهـا و امکانـات خـود توانسـت 
بـا هـدف قـرار دادن کاهـش تلفـات جـاده ای، 
آرامـش را در جـاده هـای اسـتان حاکـم کنـد.

سـردار عزیزی كنترل و نظـارت را یكى از وظایف 
مهـم مدیریتـى در حـوزه مسـوولیت هـای ناجا 
برشـمرد و بـا تاكیـد بـر ضـرورت بازخوردگیـری 
اظهـار  اجرایـی  اقدامـات  و كیفیـت  از كمیـت 
داشـت: فرماندهـان و مدیران مسـوولیت مهمی 
در حـوزه برنامـه ریـزی، هدایت و كنتـرل در نوع 
ماموریـت هـای نیـروی انتظامی بر عهـده دارند 
كه ضمن تالش مسـتمر در بهبود فرایند اجرایی 
در ایـن بخـش هـا، بایسـتی توجـه ویـژه ای به 
بازخوردگیـری از اقدامـات انجـام شـده نیز مورد 

تاكید باشـد.

خبر 

مصرف بی رویه نمک روند 
پیری را سرعت می دهد

یــک کارشــناس تغذیــه و رژیــم درمانــی 
مــی  باعــث  نمــک  زیــاد  گفت:مصــرف 
شــود رونــد پیــری انســان ســرعت یابــد.
ــی از  ــا یک ــه ه ــه کلی ــان اینک ــا بی ــی ب ــاعی غرب ــران س ــر کام دکت
ارگانهــای مهــم و حیاتــی بــدن محســوب مــی شــود گفت:تعــادل آب 
ــد  ــواد زای ــع م ــم فشــار شــریانی،تنظیم فشــار خــون و دف بدن،تنظی
ــف  ــن وظای ــی تری ــی از اصل ــم موادغذای ــده از متابولیس ــد ش تولی
ــا دســت خــوش  ــرد ه ــن عملک ــدام از ای ــر هرک ــه اگ ــه اســت ک کلی
ــی  ــل جبران ــر قاب ــرات غی ــار مخاط ــدن دچ ــود ب ــی ش ــکل خاص مش

ــد. ــد ش خواه
ــات و  ــوه ج ــر آب می ــالوه ب ــه داد: ع ــه ادام ــناس تغذی ــن کارش ای
ــک  ــوروت و تمش ــپ ف ــه ای،گری ــل دلم ــل کاهو،فلف ــبزیجاتی مث س

ــد. ــی کن ــک م ــز کم ــا نی ــه ه ــرد کلی ــرای عملک ب

تعیین اعتبار پروژه قطار برقی 
اراك ـ قم در پیوست بودجه 

 اســتاندار مركــزی از اختصــاص اعتبــار پــروژه 
ــه  ــت بودج ــم در پیوس ــی اراك ـ ق ــار برق قط

مصــوب ســال جــاری خبــر داد.
در  آقــازاده  اراك، ســیدعلی  از  فــارس  بــه گــزارش خبرگــزاری   
نشســت اعضــای شــورای اداری اســتان مركــزی اظهــار كــرد: اعتبــار 
ــال  ــوب س ــه مص ــت بودج ــم در پیوس ــی اراك ـ ق ــار برق ــروژه قط پ
ــت:  ــان داش ــزی بی ــتاندار مرك ــه است.اس ــرار گرفت ــور ق 1397 كش
ــه از 10 ســال  ــی اســت ك ــم یكــی از طرح های قطــار برقــی اراك - ق
ــژه  ــای وی ــا تالش ه ــا ب ــوده ام ــرح ب ــتان مط ــن اس ــته در ای گذش
اعتبــار آن در پیوســت بودجــه مصــوب ســال 97 كشــور قــرار گرفــت 
ــور  ــه ط ــت و ب ــال اس ــارد ری ــزار میلی ــدود ۴0 ه ــار آن ح ــه اعتب ك

ــت. ــرار گرف ــور ق ــی كش ــای عمران ــت پروژه ه ــمی در لیس رس

اردبیل اراکارومیه 
معــاون امــور عمرانی 
اردبیــل  اســتاندار 
گفــت: در ســالجاری 

اصلی ترین 
اولویــت مــا حرکــت بــه ســمت اصــالح جــاده 
هــای اصلــی، بزرگــراه هــا و ایجــاد آزادراه هــا در 

ســطح اســتان اردبیــل مــی باشــد.
 بهــروز ندایــی در جلســه کمیســیون ایمنــی راه 
هــا کــه در اســتانداری اردبیــل برگزار شــد، اظهار 
کــرد: مــا در طــرح نــوروزی ســال جاری علیرغم 
افزایــش میــزان ترددهــا در جــاده هــای اصلــی 
اســتان بــا کاهــش تصادفــات فوتــی و جرحــی 
مواجــه بودیــم کــه نشــان دهنــده اهتمــام ویــژه 
مســووالن پلیــس راه و راهــداری اســتان اردبیل 

اســت. وی نبــود عالئــم راهنمایــی و رانندگــی در 
ــی  ــل اصل ــای اســتان را یکــی از دالی جــاده ه
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــای اع ــات در جاده ه تصادف
ــوی  ــچ وجــه جوابگ ــه هی ــارات اســتانی ب اعتب
نیازهــای مــا در راهســازی نیســت و مــا بایــد 
ــارات  ــا جــذب بیشــترین اعتب ــم ب ــالش کنی ت
ملــی نســبت بــه تســطیح و روان ســازی 
جــاده هــای اســتان اقــدام کــرده و در راســتای 
ــز  ــاده ای نی ــات ج ــات و تلف ــش تصادف کاه

پیشــقدم باشــیم.
همانطــور کــه ایســنا نوشــت ،وی بیــان کــرد: ما 
بایــد در ایجــاد بزرگــراه هــا و راه هــای اصلــی به 

ســمت تامیــن اعتبــارات ملی حرکــت کنیم.

اولویت اصلی استانداری اردبیل اصالح 
جاده ها و ایجاد بزرگراه هاست

تغییر نگرش مدیران نفتی به مقوله مسوولیت اجتماعی

بیرون فنس هم به نفت مربوط است
مشــاور وزیــر نفــت گفــت: 
یــک  در  نفــت  حضــور 
ــی  ــا کاف ــت، ام ــه الزم اس منطق
اتفــاق،  مهم تریــن  نیســت. 
ــت  ــران نف ــر نگــرش در مدی تغیی
اســت کــه تــا حــد زیــادی قبــول 
مناطــق  نفــت در  کرده انــد کار 
عملیاتــی و انجــام مســوولیت 
ــرد  ــرد- ب ــی ب ــی، اقدام اجتماع
اســت و دیگــر نمی گوینــد بیــرون 

ــدارد. ــی ن ــا ربط ــه م ــس ب فن

ــی  ــور اجتماع ــت در ام ــر نف ــاور وزی مش
ــت  ــت در نف ــن واقعی ــا ای ــت: تقریب گف
پذیرفتــه شــده کــه »بــا حلــوا حلــوا 
کــردن دهــان شــیرین نمی شــود« و 
حضــور نفــت در یــک منطقــه الزم اســت، 
ــاق،  ــن اتف ــت. مهم تری ــی نیس ــا کاف ام
ــران نفــت اســت  ــر نگــرش در مدی تغیی
کــه تــا حــد زیــادی قبــول کرده انــد 
ــی و انجــام  ــت در مناطــق عملیات کار نف
مســوولیت اجتماعــی، اقدامــی بــرد- 
ــرون  ــد بی ــر نمی گوین ــت و دیگ ــرد اس ب

ــدارد. ــا ربطــی ن ــه م ــس ب فن
ســید امیــر طالبیــان، مشــاور اجتماعــی 
بــه گســتره  اشــاره  بــا  نفــت  وزیــر 
تــا  جنــوب  از  نفــت  حضــور  وســیع 
شــمال و حضــور در بکرتریــن مناطــق 
و  گاز  نفــت ،  تاسیســات  ســبب  بــه 
ــرای حضــور  ــد ب پتروشــیمی، گفــت: بای
در ایــن مناطــق، روابــط خــوب و تعریــف 
ــا  ــیم ت ــته باش ــردم داش ــا م ــده ای ب ش
ــا راضــی باشــند.  ــا م ــا از همراهــی ب آنه
در  مــا  و خدمــات  واقــع، حضــور  در 
دولــت  بــار  از  مناطــق بخشــی  ایــن 
بــرای همیــن دورمانده هــا از خدمــات 

را جبــران می کنــد، ضمــن ایــن کــه 
ــه  ــک ب ــا کم ــه آنه ــک ب ــم کم معتقدی
نظــام و کمــک بــه صنعــت نفــت اســت.
وی افــزود: معتقدیــم کمــک یــک طــرف 
)نفــت یــا مــردم( بــه طــرف دیگــر، رونــد 
ــدی  ــه رون ــدادی نیســت، بلک ــه ام کمیت
بــرد - بــرد بــرای نفــت و مــردم اســت.

بــا  نفــت  وزیــر  اجتماعــی  مشــاور 
ــرای  ــت ب ــت نف ــالش صنع ــه ت ــاره ب اش
ــای  ــن نیازه ــردم و تامی ــا م ــی ب همراه
همســایگان بــا فنس هــای نفــت، از ابتــدا 
ــال های  ــه در س ــازه ای ک ــای ت و رویکرده
اخیــر اتخــاذ شــده اســت، تصریــح کــرد: 
ــن  ــم ضم ــالش کردی ــال ها ت ــن س در ای
ایجــاد ایــن تفکــر در میــان کارکنــان 
صنعــت نفــت، اقدام هــای زیرمجموعه هــا 
در قبــال کارکنــان خــود یــا جامعــه محلــی 
را ارزیابــی و منتشــر کنیــم تــا ایــن 
ــه  ــود و ب ــده ش ــی دی ــه خوب ــی ب همراه
ــرای  ــم ب ــی ه ــای مجزای ــرور، اعتباره م

ــت.  ــده اس ــده ش ــا دی ــن اقدام ه ای

تمرکز مسوولیت اجتماعی
 روی 2 هاب گازی و نفتی

ــه  ــان این ک ــا بی ــت ب ــر نف ــاور وزی مش

محــور  بــا  نفــت  فعالیت هــای 
منطقــه  دو  در  اجتماعــی  مســوولیت 
یعنــی  نفتــی کشــور  و  هــاب گازی 
متمرکــز  کارون  غــرب  و  عســلویه 
برنامه هــای  افــزود:  اســت،   شــده 
ــرای ایــن دو منطقــه داریــم  ویــژه ای ب
ــرفت و  ــا پیش ــب ب ــم متناس ــا بدانی ت
تولیــد چــه شــرایطی را شــاهد خواهیــم 
چرخ دنــده  می خواهیــم  مــا  بــود. 
بــا  منطقــه  در  و گاز  نفــت  توســعه 
و  اجتماعــی  توســعه  چرخ دنده هــای 
ــا از  ــرا م ــد، زی ــزا باش ــی هم اف فرهنگ
دیــدگاه توســعه بــه ایــن مناطــق نــگاه 

. می کنیــم

نفت پذیرفته که »با حلوا 
حلوا کردن دهان شیرین 

نمی شود«
ــزود:  ــت اف ــر نف ــی وزی ــاور اجتماع مش
تقریبــا ایــن واقعیــت در صنعــت نفــت 
ــوا  ــوا حل ــا حل ــه »ب ــده ک ــه ش پذیرفت
کــردن دهــان شــیرین نمی شــود« و 
حضــور نفــت در یــک منطقه الزم اســت، 
دیــدگاه  بایــد  نیســت.  کافــی  امــا 

توســعه ای بــه ایــن مناطــق داشــته 
ــر  ــی ه ــای نفت ــیم و زیرمجموعه ه باش
ــعه  ــم انداز توس ــرای چش ــد ب ــک بای ی
ــند. ــته باش ــه  داش ــود برنام ــه خ منطق

وی  نوشــت،  شــانا  کــه  همانطــور 
ــی در  ــن اقدام های ــرد: چنی ــح ک تصری
ــه  رو  ــویق رو ب ــتقبال و تش ــا اس ــت ب نف
بــار  کار  ایــن  بــا  زیــرا  می شــود،  
مدیریتــی و اداره پاالیشــگاه کاهــش 
می یابــد و در عیــن حــال، انتظــارات 
ــس  ــل فن ــد داخ ــه می خواهن ــردم ک م
بیاینــد و حقــوق بگیــر نفــت شــوند 
و  مالــی  و گــردش  می کنــد  تغییــر 

می شــود. تقویــت  منطقــه  بــازار 
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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.

عکسی از پشت صحنه آژانس شیشه ای
عکس نشنال جئوگرافیک یک پیرزن سبزی فروش را در شهر جادپور ایالت راجستان 

هندوستان نشان می دهد.

روزنامه »اصفهان زیبا«از زبان رهبر 
انقالب اسالمی نوشت:تعرض به حریم مردم 

درپیام رسان های داخلی»حرام شرعی «است. 

روزنامه »پیام سپیدار« از قتل 
یک زن به دست همسرش به علت نرفتن به 

مسافرت در لحظه تحویل سال خبر داد.

روزنامه »مهد تمدن« تیتر خود را 
این گونه نوشت : رمز و راز بازی با ارز.

روزنامه »گویه« از راه اندازی چهارمین 
قطار مسافری قم -مشهد خبر داد.

روزنامه » افسانه « در گزارشی به 
دالیل و پیامدهای افزایش نرخ ارز و کاهش 

40درصدی ارزش  پول ملی در یک ماه گذشته 
پرداخت. 

روزنامه »خبر شمال«
از زبان سر مربی تیم نفت مسجد سلیمان 
»محمود فکری«نوشت :تیم ها مقابل ما 
انگار از داروی تقویتی استفاده می کنند.

روزنامه »باختر« از اعمال افزایش 
20درصدی پایه حقوق در فیش فروردین 

کارگران خبر داد.

روزنامه »صبح ساحل« از زبان 
رییس جمهور خطاب به آمریکا نوشت: اگر 
پیمان بشکنند حتما پشیمان خواهند شد.

روزنامه » دریا « از زبان استاندار 
هرمزگان نوشت:ممنوعیت ورود خوردو به 

سواحل بندر عباس.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
از جدال بانوان فوتبالیست خراسان جنوبی 

پشت دروازه لیگ 3 کشور خبر داد.

روزنامه »کاغذ وطن« نوشت: روز 
جهانی ُاتیسم را در حالی پشت سر می گذاریم 

که جامعه به آگاهی کامل در مورد نشانه های 
این بیماری نرسیده است .

روزنامه »خراسان شمالی« از 
افزایش 27 درصدی قربانیان بر اثر استنشاق 
گاز مونوکسید کربن در سال گذشته خبر داد. 

اصفهان

البرز

آذربایجان شرقی

قم 

فارس

شمال

کرمانشاه

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی

آلودگی محیط اطراف اسکان موقت زلزله زدگان سرپل ذهاب  /  تسنیمعکسهای هوایی دریاچه ارومیه  / تسنیم

بندر کُنگ یکی از شهرهای بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه 
در استان هرمزگان    / مهر طبیعت بهاری خوزستان  /  فارس

آخرین روزهای فصل صید ماهی های استخوانی در مازندران  / ایسنا تخت فوالد قبرستانی که 11 قرن پیش در اصفهان ساخته شد  / تسنیم
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     آگهی حصروراثت
اقـای محمـود بالنگـی فرزنـد درویـش بـه شـماره شناسـنامه  3۴ 

بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه 

درخواسـتی بـه شـماره  303000ف/20 بـه تاریـخ  1396/12/2۴تقدیـم شـورای 

حـل اختـالف شـماره یـک بروات نموده چنین اشـعار داشـته اسـت که شـادروان     

در   1396/12/9 درتاریـخ   173 شناسـنامه  شـماره  بـه  ابـادی  عیـش  ماشـااله 

اقامتـگاه دایمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

1- عصمـت عیـش ابـادی فرزنـد ماشـااله بـه شـماره  شناسـنامه 327 متولـد 

1338 صـادره از بـم فرزنـد متوفـی

2- فاطمـه عیـش ابـادی فرزنـد ماشـااله به شـماره شناسـنامه 502متولد 13۴3 

صـادره از بم فرزنـد متوفی

3- عبـاس عیـش ابـادی فرزند ماشـااله به شـماره شناسـنامه167 متولد 135۴ 

صـادره از بم فرزنـد متوفی

۴- مهرانگیـز عیـش ابـادی فرزنـد ماشـااله بـه شـماره شناسـنامه 6656 متولـد 

1357 صـادره از بـم فرزنـد متوفـی

5- فضـه دهقـان دولتـی فرزنـد ابراهیـم بـه شـماره شناسـنامه 10 متولـد 1318 

صـادره از بـم همسـر متوفی

اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک نوبت آگهـی می گردد 

تـا چنانچـه شـخصی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی نزد او می باشـد 

از تاریـخ نشـر اگهـی ظـرف مـدت یک ماه بـه این شـعبه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد 

ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف296

 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 1 بروات-مهدیه دهقان کروکی

اگهی مزایده اموال غیرمنقول }اسناد رهنی{
بـه موجـب پرونده اجرائی کالسـه 9500206 له موسسـه مالـی و اعتباری 

کارسـازان اینده}مالـی و اعتبـاری نـور{ و علیـه فرزانه خورشـیدی جاللی 

و علـی خورشـیدی جاللـی فرزنـدان موسـی ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـالک دو 

فرعـی از 569- اصلـی بخـش 29 کرمـان ملکـی خانـم فرزانـه خورشـیدی جاللـی 

فرزنـد موسـی، طبـق سـندرهنی شـماره 6357-96/2/30دفترخانـه 157 بـم درقبـال 

بانـک/  اجرائیـه در رهـن  تاریـخ صـدور  تـا  االجـرا  ریـال الزم   2/050/000/000 مبلـغ 

موسسـه مالـی و اعتبـاری کارسـازان اینـده }مالـی و اعتبـاری نور{ قـرار گرفته و طبق 

نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلغ 905/500/000 ریال ارزیابی شـده و پـالک فوق دارای 

انشـعابات آب و بـرق میباشـد،  190مترمربـع عرصـه دارای  اعیانـی و  85 مترمربـع 

پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز چهارشـنبه مورخ 1397/2/5 در اداره ثبت اسـناد 

واقـع در بـم بلـوار جمهـوری اسـالمی از طریـق مزایـده به فـروش می رسـد مزایده از 

مبلـغ 905/500/000 ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می 

شـود. الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به آب ، بـرق،گاز اعـم از حق 

انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مورد مزایـده دارای انها باشـد و 

نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه 

رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایـده اسـت و نیز در 

صـورت وجـود مـازاد ، وجـوه پرداختـی  بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه 

برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول مـی گردد 

ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد ، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی 

در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد تاریـخ انتشـار 97/1/22 تاریـخ 

مزایـده 97/2/5   م/الـف 2

محمد امیری خواه-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

متن اگهی مزایده
ــی و  ــه مال ــه موسس ــه 9500205 ل ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب

ــک  ــبزواری ششــدانگ ی ــه حســین س ــده و علی ــازان این ــاری کارس اعتب

ــین  ــی حس ــان ملک ــش 29 کرم ــی بخ ــی از ۴۴58 اصل ــالک 36 فرع ــه پ ــاب خان ب

ــم در  ــه 157 ب ــماره 67۴2-دفترخان ــندرهنی ش ــق س ــح اله،طب ــد ذبی ــبزواری فرزن س

ــه در  ــدور اجرائی ــخ ص ــا تاری ــرا ت ــغ الزم االج ــال مبل ــغ 3/500/000/000 ری ــال مبل قب

ــغ  ــه مبل ــق نظــر کارشــناس رســمی ب ــه و طب ــرار گرفت ــک/ موسســه فــوق ق رهــن بان

1/1۴۴/۴50/000 ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای 100 مترمربــع اعیانــی 

اســکلت فلــزی بــا پیشــرفت 60درصــد و دارای انشــعابات آب و بــرق و مســاحت319 

ــورخ  ــنبه م ــی 12 روز چهارش ــاعت 9 ال ــوق از س ــالک ف ــد، پ ــه میباش ــع عرص مترمرب

1397/2/5 در اداره ثبــت اســناد واقــع در بــم بلــوار جمهــوری اســالمی از طریــق مزایــده 

بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ 1/1۴۴/۴50/000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن 

ــر اســت پرداخــت بدهــی  ــه ذک ــه مــی شــود. الزم ب ــدا فروخت قیمــت پیشــنهادی نق

هــای مربــوط بــه آب ، بــرق،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 

در صورتــی کــه مــورد مزایــده  دارای انهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 

شــهرداری و غیــره  تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا 

نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه 

پرداختــی  بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه  برنــده مزایــده مســترد خواهــد 

شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 

تعطیــل رســمی گــردد ، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان 

مقــرر برگــزار خواهــد شــد تاریــخ انتشــار 97/1/22 تاریــخ مزایــده 97/2/5   م/الــف 3

محمد امیری خواه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

پیام
پیام ایرانبین الملل 

ــون  ــالری کلینت ــل از هی ــه نق ــن ب گاردی
دربــاره برگزیــت و اثــرات مثبــت آن نوشــته 

ــت. اس

میزبانــی  از  فرانــس24  خبرگــزاری 
فرانســه از ولیعهــد عربســتان خبــری را منتشــر 

ــرده اســت. ک

خبرگــزاری ســی ان ان بــه بررســی 
تصمیمــات ترامــپ در مواجهــه بــا روســیه 

پرداختــه اســت.

یورونیـوز از مرگ رییس جمهور لهسـتان 
و فرضیـات راجـع به مرگ وی نوشـته اسـت.

ــه  ــت ک ــه نوش ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
ــت. ــوده اس ــک دروغ ب ــدا ی ــراق از ابت ــگ ع جن

الحیــات از مالقــات محمــد بــن ســلمان، 
ســعد حریــری و مکــرون خبــر داده اســت.

ــاو  خبرگــزاری اســپوتنیک از حضــور ن
جنگــی آمریــکا در دریــای مدیترانــه خبــر داده 

اســت.

روزنامـه گلـف نیـوز نوشـت امـارات بـا 
پرداخـت 19.3میلیـارد درهم به 147کشـور، در 
پنجمیـن سـال متوالـی بزرگترین کمـک کننده 

جهان شـد. 

روزنامه فایننشیال تایمز 
از حضــور علنــی صاحب فیســبوک بعد از افشــای 
اطالعــات کاربــران بــرای اولین بار نوشــته اســت.

خبرگــزاری شــینهوا بــه اتحــاد کشــورهای 
قــاره آســیا تاکیــد کــرده اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز بــا انتشــار 
ــوری تیمــور شــرقی، از آن  عکســی از کشــور جمه
ــاد  ــک قطــب گردشــی ناشــناخته ی ــوان ی ــه عن ب

کــرده اســت.

خبرگـزاری رویتـرز نوشـت کـه اف بـی آی 
دفتـر و منـزل وکیـل ترامـپ را جسـتجو کـرده 

است.

انگلیس

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید

دیدار مدیرمخابرات منطقه مرکزی با نمایندگان مردم استان مرکزی
در آستانه سال جدید مدیر مخابرات منطقه مرکزی با نمایندگان مردم استان 

مرکزی در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.

بــا وجــود تخصیــص 39 درصــدی اعتبــارات 
مصوب،کلیــه ی تعهــدات بودجــه ای ســال 1396 

ــد. ــق ش ــرز محق ــهری الب ــای ش آبف
مدیرعامــل  فــر  غالمرضارضایــی  مهنــدس 
ــالم  ــا اع ــرز ب ــتان الب ــای شــهری اس شــرکت آبف
 1397 ســال  نــوروزی  درپیــام  مطلــب  ایــن 
خودگفت:بســیار خرســندم کــه درآغــاز ســال 
جدیــد شمســی توفیــق دوبــاره ای حاصــل شــد که 
بتوانــم فرارســیدن ســال نــو رابــه تمامــی همــکاران 
وتالشــگران صنعــت آب وفاضــالب تبریــک وشــاد 
بــاش بگویم.خداونــد بــزرگ راهــم شــاکر هســتم 
کــه ایــن فرصــت و مجــال مجــدد رابــه همــه مــا 
ــه  ــر را ب ــاری دیگ ــم به ــا بتوانی ــود ت ــی فرم ارزان
نظــاره بنشــینیم.وی افزود:درطــول ســال گذشــته 
درکنــار دغدغــه ی همیشــگی خــود یعنــی کــم آبی 

ومنابــع تامیــن آب محــدود از یــک ســووافزایش 
نیازهــای آبــی بواســطه ی رشــد جمعیــت شــهری 
بــاال درایــن اســتان از ســوی دیگــر بــا تخصیــص 
ــرای  ــرای اج ــوب ب ــارات مص ــل اعتب ــن کام نیافت
ــر  ــای درنظ ــه ه ــا وبرنام ــروژه ه ــاالی پ ــم ب حج
ــدا  ــف خ ــه لط ــا ب ــده،روبرو بودیم.ام ــه ش گرفت
وهمــت وتــالش ســتودنی مدیــران وکارکنــان ایــن 
شــرکت وحمایتهــای مدیرعامل شــرکت مهندســی 
آبفــای کشــورموفق شــدیم تمــام تعهــدات بودجــه 
ــه  ــه ببینیم.بطوریک ــق یافت ــال 96 تحق ای رادرس
خودازجمله:توســعه  هــای  برنامــه  درتمامــی 
خطــوط انتقــال وتوزیــع اصلی،اصالح،بازســازی 
مخزن،ایجــاد  شــبکه،حفرچاه،احداث  وتوســعه 
ــه آب وتصفیــه  ــه وتلمبــه خان حجــم تصفیــه خان
خانــه فاضــالب بــه 100 درصــد تعهــدات خــود 

ــانیم. ــل بپوش ــه عم جام
مهنــدس رضایــی فــر درادامــه بــه ذکــر مهــم 
تریــن فعالیتهــای صــورت گرفتــه درســال 96 
ــامانه  ــرداری از س ــت:بهره ب ــان داش ــت وبی پرداخ
آب شــیرین کــن اشــتهارد بــه ظرفیــت 5000 
ــارد  ــه 132 میلی ــر مکعــب درشــبانه روز باهزین مت
ریال،بهــره بــرداری از اســتریم دوم مــدول اول 
تصفیــه خانــه فاضــالب کــرج بــه ظرفیــت 28/000 
ــدن 1۴0  ــزوده ش ــبانه روز واف ــب درش ــر مکع مت
ــه 100  ــا هزین ــش ب ــت زیرپوش ــر جمعی ــزار نف ه
ــرداری از مــدول دوم پکیــج  ــره ب ــارد ریال،به میلی
تصفیــه خانــه فاضــالب قــوچ حصــار نظرآبــاد 
بــه ظرفیــت ۴50 متــر مکعــب درشــبانه روز 
وزیرپوشــش رفتــن 3000 نفــر باهزینــه 18 میلیــارد 
ریال،ادامــه عملیــات احــداث مــدول دوم تصفیــه 
ــر  ــا ظرفیــت 280هــزار نف ــرج ب ــه فاضــالب ک خان
باپیشــرفت 60 درصد،انعقــاد چهارقــرارداد فاینانس 
ــول ۴۴  ــه ط ــالب ب ــبکه فاض ــعه ش ــی توس داخل
ــا مبلــغ  کیلومتردرمناطــق مختلــف کــرج بــزرگ ب
ــه ی  ــال و ... از جمل ــارد ری ــان 180 میلی کل پیم

ــوده اســت. ــل ب ــای شــاخص درســال قب فعالیته
درپایــان  فــر  غالمرضارضایــی  مهنــدس 
جانبــاز  مهنــدس  وپشــتیبانی  حمایتهــا  از 
آبفــای  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــران ایــن شــرکت درطــول  کشــور،معاونان ومدی
ســال گذشــته کــه موجــب دلگرمــی بیشــتر 
بــرای تــداوم خدمــت رســانی موثــر وبهینــه 
ــرده و  ــد،قدردانی ک ــتان ش ــهروندان اس ــه ش ب
ــه  ــتانی ب ــوروز باس ــاری ون ــام به ــک ای ــا تبری ب
ــالمتی  ــار از س ــالی سرش ــرد س ــگان ،آرزو ک هم
وســربلندی بــرای تمامــی کارکنــان مجموعــه 
ــواده آنهــا درپیــش  صنعــت آب وفاضــالب وخان
رو باشــد. مدیرعامــل آبفــای شــهری البــرز 
ســال  هــای  برنامــه  تریــن  مهــم  دربیــان 
ــره  ــل وبه ــال جدید،تکمی ــول س جدیدگفت:درط
بــرداری از۴3 هزارمترمکعــب حجــم مخــازن 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــاخت 27 ه ــاز س ــد و آغ جدی
ــرداری  ــره ب ــل وبه ــازن جدید،تکمی ــم مخ حج
از مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب کــرج 

بخشــی از برنامــه هــای ماســت.

معــاون اقتصــادی راه آهــن جمهــوری آذربایجــان 
گفــت: همــه تــالش خــود را بــرای انجــام هــر چــه 
ســریع تر تعهداتــی کــه مربــوط بــه جمهــوری 

آذربایجــان اســت انجــام خواهیــم داد.
 »موصــال محمــود اف« در نشســت مشــترک 
ــن و مجــری ســاخت  ــرک و راه آه مســووالن گم
پــروژه راه آهــن »آســتارا – آســتارا« کــه در محــل 
بارانــداز بین المللــی ریلــی شهرســتان مــرزی 
بنــدر آســتارا برگــزار شــد، اظهــار کــرد: راه انــدازی 
اســالمی  جمهــوری  خــاک  در  راه آهــن  ایــن 
ــرات بســیاری را  ــران و شهرســتان آســتارا تأثی ای
در بخش هــای مختلــف روابــط دو کشــور دارد.

وی ادامــه داد: هم اکنــون پیشــنهادات زیــادی 
بــرای عبــور بــار از طریــق ایــن راه آهــن وجــود دارد 
ــل  ــران و تکمی ــکاری ای ــا هم ــیم ب ــه می کوش ک
مجموعــه راه آهــن آســتارا و بارانــداز مربوطــه 
ــن پیشــنهادات پاســخ  ــه ای ــر چــه ســریع تر ب ه
ــود را  ــالش خ ــه ت ــزود: هم ــود اف اف دهیم.محم
ــه  ــی ک ــریع تر تعهدات ــه س ــر چ ــام ه ــرای انج ب
ــام  ــان اســت انج ــوری آذربایج ــه جمه ــوط ب مرب
خواهیــم داد.در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس 
»یوســف نژاد«، ناظــر گمــرکات اســتان گیــالن بــا 
ــتارا  ــن »آس ــدازی راه آه ــت راه ان ــه اهمی ــاره ب اش
– آســتارا«، خاطرنشــان کــرد: اجــرای تشــریفات 

ــداز بســیار مهــم اســت. گمرکــی در محوطــه باران
وی تصریــح کــرد: تکمیــل شــدن زیرســاخت های 
ــت  ــد از اولویت هاس ــه ش ــن زمین ــه در ای مربوط
ــدار شهرســتان  کــه بایــد مدنظــر قــرار گیرد.فرمان
مــرزی بنــدر آســتارا نیــز در ایــن جلســه خواســتار 
ــی  ــدات دســتگاه های اجرای تســریع اجــرای تعه
ــتارا«  ــتارا - آس ــن »آس ــی راه آه ــط و متول مرتب
شــد.»یونس رنجکــش« تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه الزاماتــی کــه در حمایــت از ایــن پــروژه ملــی 
بنــا بــه اهمیــت آن در اقتصــاد کشــور دارد، همــه 
ــع در  ــردن موان ــرف ک ــرای برط ــود را ب ــالش خ ت
شهرســتان انجــام می دهیــم امــا متولیــان امــور 
مربوطــه بایــد در تســریع انجــام تعهــدات اقــدام 
ــا همــه  ــار کــرد: ب جــدی داشــته باشــند.وی اظه
حمایت هــای اســتانداری و فرمانــداری و دولت در 
اجــرای ایــن پــروژه، متأســفانه برخــی مشــکالت 
ــب  ــتگاهی موج ــن دس ــی بی ــی و ناهماهنگ جزئ

ــرای شهرســتان در  ــا مشــکالتی ب شــده اســت ت
بحــث تــردد و ترافیــک ایجــاد شــود کــه بایــد هــر 
ــری شــرکت  ــا پیگی ــوارد ب ــن م چــه ســریعتر ای
راه آهــن و گمــرک برطــرف شــود.وی ادامــه داد: 
ایــن پــروژه ملــی اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی 
فراوانــی در آینــده بــرای کشــور، گیــالن و آســتارا 
خواهــد داشــت امــا در ایــن میــان بایــد کوشــید 
ســریع تر  هرچــه  شهرســتانی  مشــکالت  تــا 
ــون زیرســاخت های  برطــرف شــود، چــون هم اکن
جــاده ای و حمــل و نقــل در آســتارا شــرایط 
ورود و خــروج ایــن حجــم از بــار و ترافیــک 
جــاده ای را نــدارد .رنجکــش افــزود: ایــن پــروژه 
هم اکنــون هــم اثــرات خوبــی در بحــث اشــتغال 
بایــد  امــا  دارد  آســتارا  در  ســرمایه گذاری  و 
کوشــید تــا هرچــه ســریع تر زیرســاخت های 
مربوطــه تکمیــل شــود تــا مــردم بهتــر اثــرات آن 

ــد. را لمــس کنن

کلیه تعهدات بودجه ای آبفای البرز 
درسال 96 محقق شد

تالش برای راه اندازی راه آهن 
آستارا-آستارا

کلیه مزارع پرورش ماهی نسبت 
به اخذ کد پستی اقدام نمایند

ــر اخــذ کــد  مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ب
ــرورش  ــزارع پ ــان م ــط صاحب ــتی توس پس
تاکیــد کرد.بــه گــزارش  ماهــی اســتان 
دامپزشــکی  کل  اداره  عمومــی  روابــط 
ــرکل  ــاری، مدی ــال و بختی ــتان چهارمح اس
دامپزشــکی اســتان بــا اعــالم ایــن خبــر کــه 
تــا کنــون 5 درصــد از مــزارع تکثیــر ماهــی 
اســتان کــد پســتی دریافــت نمودنــد گفــت: 
بــا توجــه بــه پیگیــری هــای صــورت گرفتــه 
ــتی  ــد پس ــی ک ــزارع پرورش ــدادی از م تع
ــان  ــد.وی گفــت: صاحب خــود را اخــذ نمودن
مــزارع پــرورش ماهــی مــی تواننــد بــا 
مراجعــه بــه پســت اســتان نســبت بــه 
ــه اداره کل  ــه ب ــتی و ارای ــد پس ــت ک دریاف

ــد. ــدام نماین ــکی اق دامپزش
دکتــر عبدالمحمــد نجاتــی گفت: بــا دریافت 
کــد پســتی و اختصــاص نــام کاربــری و رمز 
عبــور بــه مســوولین فنــی مــزارع پــرورش 
ماهــی، صــدور گواهــی حمــل بــرای انتقــال 
ــام  ــه انج ــامانه قرنطین ــق س ــی از طری ماه

مــی گیــرد.
ــن کار  ــا ای ــت: ب ــوول گف ــام مس ــن مق ای
ــت  ــالف  وق ــری از ات ــرای جلوگی ــی ب گام
صاحبــان مــزارع پــرورش ماهــی و رانندگان 
حمــل       برداشــته خواهــد شــد و دیگــر 
الزم نیســت جهــت دریافــت گواهــی حمــل 
بــه شــبکه هــای دامپزشــکی در شهرســتان 

ــد. ــه نماین ــا مراجع ه
ــر از 370  ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک وی عن
مزرعــه پرورشــی،  فقــط 80 مزرعــه پرورش 
ــه  ــدام ب ــق اق ــن طری ــتان از ای ــی اس ماه

ــد. دریافــت گواهــی حمــل مــی نماین
 

خبر 

            دادنامه
شــعبه   9309986195600154 کالســه  پرونــده 
اهــواز  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   18
ــریفی  ــم ش ــای کری ــان : آق ــماره خواه ــی ش ــم نهای تصمی
فرنــد طعبــان بــا وکالــت خانــم زینــب مهــاوی فرزنــد صالــح 
ــه  ــرقی طبق ــش خ 5 ش ــارس نب ــواز- کیانپ ــانی اه ــه نش ب
ــس نواصــری  ــای یون ــه اشــرفی و آق ــر ســید نصرال اول دفت
ــادری مجتمــع بهــار  ــه نشــانی اهــواز- خ ن فرزنــد معلعــل ب
– ط 2 واحــد 5 – خوانــدگان: 1- آقــای شنشــال ســواری بــه 
نشــانی اهــواز- کــوی ســادات بعــد از پاســگاه خ کمیتــه اول 
اولیــن منــزل ســمت راســت2- آقــای ســید هــادی عبــودی 
ــوی ســادات خ  ــواز- ک ــه نشــانی اه ــد ســید ســاهی ب فرزن
22 بهمــن غربــی حســینیه ســید هــادی عبــودی 3- آقــای 
کریــم ســواری بــه نشــانی اهــواز- گلدشــت / خ 20 متــری 
ــوی  ــواز- ک ــانی اه ــه نش ــواری ب ــور س ــای منص ــر 4- آق آخ
ــش ســروش 5-  ــگاه نب ــه پشــت پاس ــوی خ آزادی کوچ عل
ــوی خ  ــوی عل ــواز- ک ــانی اه ــه نش ــواری ب ــد س ــای احم آق
ــه  ــه خان ــروی تصفی ــی روب ــروش و فرهان ــن س ــدرس بی م
چلــداوی 6- آقــای جمعــه ســواری بــه نشــانی اهــواز- 
شــلنگ آبــاد خ آزادی بیــن فرهانــی و ســروش کوچــه 
پشــت مخابــرات روبــروی نانوایــی ســمت مخابــرات اولیــن 
ــانی  ــه نش ــواری ب ــدی س ــای مه ــت7- آق ــمت راس درب س
اهــواز- آخریــن خیابــان گلدشــت 12 متــری آخریــن منــزل 

ــی ــرف عدوان ــع تص ــته: رف –خواس
»رأی دادگاه«

در خصــوص دعــوای خواهــان آقــای کریــم شــریفی بــا 
وکالــت آقــای یونــس نواصــری و خانــم زینــب مهــاوی 
ــد  ــواری فرزن ــدی س ــان 1- مه ــدگان آقای ــت خوان ــه طرفی ب
شــناوه 2- شنســال )شنسیل(ســواری فرزنــد عویــد 3- 
ــد  ــواری فرزن ــم س ــاح 4- کری ــد  صب ــواری فرزن ــه س جمع
عبدالرضــا 5- منصــور ســواری فرزنــد عمیلــه 6- ســید 
ــواری  ــد س ــاهی 7- احم ــید س ــد س ــودی فرزن ــادی عب ه
مبنــی بــر الــزام خوانــدگان بــه رفــع تصــرف از قطعــه زمیــن 
واقــع در کــوی گلدشــت اهــواز – از باغــات شــاه بدیــن شــرح 
ــال 1359  ــه از س ــوا را ک ــوع دع ــن موض ــدگان زمی ــه خوان ک
ــر  ــد وحاض ــوده ان ــرف نم ــوده را تص ــان ب ــرف خواه در تص
ــر ایــن اســاس  ــه رفــع تصــرف از آن نیســتند . خواهــان ب ب
ــف  ــدگان ردی ــت خوان ــوده اس ــرح نم ــر را مط ــوای حاض دع
ــی در  ــر آگه ــق نش ــالغ از طری ــود اب ــا وج ــم ب ــا شش اول ت
ــوده  ــرح ننم ــی مط ــه و دفاع ــور نیافت ــی حض ــه دادرس جلس
ــور  ــی حض ــه دادرس ــم در جلس ــف هفت ــده ی ردی ــد خوان ان
یافــت و بیــان داشــت کــه وی یــک قطعــه زمیــن یــک هــزار 
ــادی  ــید ه ــای س ــوا را از آق ــوع دع ــن موض ــری از زمی مت
ــداری  ــف ششــم در ســال 1392 خری ــده ردی ــودی )خوان عب
نمــوده اســت و خواهــان نیــز متعاقــب آن علیــه وی و 
ســایرین شــکایت کیفــری مطــرح نمــوده اســت کــه در 

ــج نفــره مــی باشــد دادگاه  ــه ی کارشناســی هیــأت پن مرحل
ــه ی  ــورد ارائ ــناد م ــده و اس ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
خواهــان و نظریــه ی کارشناســی کــه مصــون از ایــراد و 
ــه اینکــه  اعتــراض طرفیــن باقــی مانــده اســت و باعنایــت ب
تصرفــات خوانــدگان همگــی پــس از ســال 1392 مــی باشــد 
در حالیکــه تصرفــات خواهــان از ســال 1359 تــا زمــان 
ــوای  ــه دع ــه اینک ــر ب ــت و نظ ــوده اس ــدگان ب ــرف خوان تص
ــوای  ــد و در دع ــی باش ــرف م ــع تص ــا رف ــط ب ــر مرتب حاض
ــرف  ــوق تص ــان و لح ــات خواه ــبق تصرف ــرف و س ــع تص رف
ــدون رضایــت خواهــان  ــده اســت و ب ــدگان احــراز گردی خوان
ــان  ــوای خواه ــذا دع ــت فل ــده اس ــارج ش ــرف وی خ از تص
ــون  ــواد 158 ، 161 ،162 قان ــتناد م ــه اس ــخیص و ب وارد تش
آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر الــزام خوانــدگان از قطعــات 
مــورد تصــرف خویــش در ملــک مــورد تصــرف قبلــی خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی گــردد رای صــادره نســبت بــه خوانــدگان 
ردیــف اول تــا ششــم غیابــی محســوب و ظــرف 20 روز 
ــس از  ــن دادگاه و پ ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب از تاری
ــراض  ــل اعت ــور ظــرف 20 روز قاب ــت مذک ســپری شــدن مهل
در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان خوزســتان اســت و نســبت بــه 
خوانــده ردیــف هفتــم حضــوری بــوده و ظــرف 20 روز قابــل 
ــتان اســت. ــتان خوزس ــر اس ــد نظ ــراض در دادگاه تجدی اعت
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                       آگهی ابالغ اجرائیه پرونده 287/96
مشــخصات محکــوم علیــه نــام خدابخــش نــام خانوادگــی مهرابــی نــام پــدر علــی شــغل- نشــانی محــل 
اقامــت مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه : نــام پریچهــر نــام خانوادگــی کیانــی نــام پــدر غالمعلــی 
ــه  ــوم ب ــی محک ــی تراب ــه روی تراشــکاری فتعل ــی روب ــهرکرد کیارخراجــی خ اصل ــت ش شــغل- نشــانی محــل اقام
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه اول حقوق ــوزه ش ــخ 96/10/24 ح ــماره 96/1402تاری ــب رای ش : بموج
فالورجــان کــه قطعیــت یافتــه اســت محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ 51/600/000ریــال بابــت نفقــه معوقــه 
زوجــه ازمــورخ 95/4/31لغایت96/10/30ومبلغ21/910/000ریــال بابــت هزینــه درمــان جمعــا 73/510/000ریــال ومبلــغ 
918/875ریــال هزینــه دادرســی ومبلــغ 700/000ریــال هزینــه کارشناســی ومبلــغ 1/200/000ریــال هزینــه چهاربارنشــر 

ابــالغ ازطریــق روزنامــه درحــق خواهــان ونیــم عشــر درحــق صنــدوق دولــت مــی باشــد64

قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف فالورجان                                                                                    1114

ــم  ــای میث ــه اق ــم ب ــالغ وقــت رســیدگی ودادخواســت وضمائ ــی اب اگه
ــدی ــد عی ــی فرزن ــین زاده مرغملک حس

خواهــان آقــای  مهــدی مردانــی فرزنــد عبدالــه دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای میثــم حســین 
زاده مرغملکــی بــه خواســته  مطــا لبــه وجــه چــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت ووق ــهرکرد ثب ــتان ش ــماره 11      شهرس ــالف ش ــل اخت ــورای ح 9609983845100530ش
1397/2/29 ســاعت 1700تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــر  ــد کثی ــی ازجرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات ــده و در خواســت خواه ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
االنتشــار آگهــی مــی گــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد65
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ابالغیه پرونده 
9709983835900019

حقیقــی  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
الــه  صفــی  فرزنــد  فرهــادی  مســیح  :1-نــام 
الــه  صفــی  فرزنــد  فرهــادی  2-افراســیاب 
حضــور  تاریــخ  المــکان  هردومجهــول  نشــانی 
10:00محــل  ســاعت  شــنبه  1397/3/13یــک 
حضورخانمیــرزا تاریــخ حضور1397/3/13ســاعت 
ــه  ــات طاهــری ب حضــور 10:00درخصــوص دعــوی نب
ــت رســیدگی  ــوق جه ــت مقررف ــت شــما دروق طرفی
ازدریافــت  پــس  شــوید  حاضــر  شــعبه  درایــن 
بــه صــورت  اوراق قضایــی  ابــاغ  اباغیــه  ایــن 
الکترونیــک انجــام خواهــد شــد وابــاغ بــه صــورت 
کاغــذی درمــوارد محــدود واســتثنا انجــام مــی 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــت نس ــروری اس ــن ض ــود بنابرای ش
ــی  ــای ات ــه ه ــه واباغی ــن اباغی ــام ومشــاهده ای ن
ازطریــق ســامانه اقــدام نماییــد چنانچــه جهــت 
ــز  ــه ورم ــری شناس ــاب کارب ــامانه حس ــه س ورود ب
ــی  ــه یک ــام ب ــت ن ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم دریاف
ــورت  ــی ودرص ــک قضای ــات الکترونی ــر خدم ازدفات
عــدم دسترســی بــه نزدیکتریــن واحــد قضایــی 

نماییــد73 مراجعــه 
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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

سرگرمی

افقی
1- دوران جواني - پوشـــاننده - جعبه 

مقوايي

2- دوران قديـــم - دمپينگ

3- دو هـــرم از بزرگ ترين اهرام مصر 

- ســـخنوران - آسمان غرش

۴- ســـال گذشته - نوعي زيرانداز - 

غرور - از ضماير انگليســـي

5- درخت زبان گنجشـــك - نرم شده 

- نوعي ســـبزي - پايه

6- رييـــس - نيم صداي در - گريز

7- تيزهـــوش - كل - خرماي تازي

8- افضل - واپســـين - حشو

9- وليكـــن - كاميابي - خشـــمگين

10- يار تام - پول قدرتمند آســـيايي - 

فرســـتاده از كشوري به كشور ديگر

11- راز - خودســـتايي - برگشته از 

دين - رمق آخر

12- شـــهر ايســـتاده - محبت - پوشش 

- سگ بيمار

13- حافظـــه - آحاد - امور

1۴- اقتصاددان فرانســـوي متولد 1911 

كه نوبـــل اقتصاد را دريافت كرد - 

خواهش و تضرع

15- ســـرود - محل خريد و فروش 

اوراق قرضـــه - گرفتاري

عمودی 
1- ســـپرده هاي مدت دار و پس اندازها 

- پـــول تايلند - نرخ

2- از نزوالت آســـماني - گرداگرد مكان 

مقدس - رهاورد روســـيه

3- گندمگون - كرايه نشـــين - زنگ 

بزرگ

۴- از حـــروف الفباي يوناني - محل 

گردش - بزرگ تر

5- ارزش پول در اين كشـــور 12درصد 

افزايش داشـــته است - خرده سفال - 

خيطي عدد 

6- آفـــت گياه - پـــول تركيه - ضمير 

غائـــب - نژاد ايراني

7- اشـــاره به نزديك - پايين آوردن 

قميـــت كاال - پوزه

8- پيشـــي - ممارست - سبزي ساالد

9- ترديـــد - از گلها - منزل

10- جاي ماســـوره در چرخ خياطي - 

ضميـــر وزني - درخت آزاد - از حروف 

انگليسي الفباي 

11- نوعـــي باالپوش - وام و قرض - 

دفتري كه اثـــرات معامله مالي يك 

موسســـه را نشان مي دهد

12- شـــتر - آرزو - پدر آذري

13- ريشـــه - نوآوري - خداي سفر و 

تجارت روميان باســـتان

1۴- مجســـمه - منتهـــا - غذاي نيمروز

15- قـــدرت - خالص - كج

جدول شماره 1141

سودوکو شماره 1141

پاسخ سودوکو شماره 1140

بازار بانک مرکزی گزیده آمار اقتصادی مربوط به پایان بهمن سال 96 را منتشر کرد 
که نشان می دهد حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول در پایان ماه مذکور با 
23 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 95 به یک هزار و ۴89 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

-----

قیمت خودرو »صفر«

ــن  ــی از ضــروری تری ــور یک ــن موت ــض روغ تعوی
ــای دوره ای  ــه در رســیدگی ه ــی اســت ک اقدامات

ــد انجــام داد. ــه خــودرو بای ب
روغــن موتــور یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار در رونــد 
ــا بخــش  عملکــرد پیشــرانه خــودرو اســت و غالب
زیــادی از افــراد هنگامــی کــه بــه ســراغ خریــد این 
کاال مــی رونــد تحــت تاثیــر تبلیغــات و توضیحات 
فروشــنده غالبــا محصولــی را خریــداری مــی کنند 
کــه از نظــر کیفــی در ســطح نامناســبی قــرار دارد.

از نظــر کارشناشــان مهــم تریــن مشــخصه بــرای 
بــه  انتخــاب روغــن موتــور مناســب، توجــه 
شــاخص گرانــروی )لزجــت( اســت کــه امــروزه در 
قالــب اســتانداردی بــا عنــوان SAE و بــه صــورت 
xxW-yy نوشــته مــی شــود. )xx و yy عــدد 
هســتند- بــه جــای xx، مضــرب 5از عــدد صفــر 
تــا 20 قــرار دارد و بــه جــای yy هــم مضــرب 10 از 

ــا 60(. ــدد 20 ت ع
بــه طــور کلــی عــدد صفــر در این اســتاندارد نشــان 
دهنــده کمتریــن میــزان گرانــروی و نمایانگــر 
روغنــی اســت کــه بــه راحتــی جــاری مــی شــود، 
در عــوض بــا حرکــت بــه ســمت عــدد 60 میــزان 
گرانــروی افزایــش مــی یابــد و SAE 60 نشــانگر 
روغنــی بــا گرانــروی بســیار بــاال ســت کــه ســخت 
جــاری مــی شــود. اســتفاده از حــرف W در ایــن 
اســتاندارد نیــز بــرای نشــان دادن حداقــل میــزان 
گرانــروی در ســرمای زمســتان اســت کــه از کلمــه 
Winter مــی آیــد. عــدد قبــل از W نشــان دهنــده 
گرانــروی روغــن در سرماســت و عــدد بعــدی 
گرانــروی آن را در دمــای کارکــرد موتــور نشــان مــی 

دهــد.

بــه عنــوان مثــال در روغــن موتــوری بــا مشــخصه 
10W-۴0 عــدد 10 بیانگــر حداقــل گرانــروی روغــن 
ــدد ۴0  ــت و ع ــال اس ــرد س ــل س ــور در فص موت
ــرم و  ــول گ ــروی آن در فص ــر گران ــزان حداکث می
ــا  ــول را ب ــن محص ــر ای ــت. اگ ــور اس ــای موت دم
 50-20W روغــن موتــور دیگــری بــا مشــخصه
مقایســه کنیــم، روغــن موتــور دوم بــه دلیــل 
ــروی  ــا گران ــل گرم ــدد 50 در فص ــورداری از ع برخ
 ۴0-10W بــه روغــن بیشــتری دارد و نســبت 
 50-20W ســفت تــر اســت. بنابرایــن روغــن موتــور
بــرای محیــط هــای گــرم تــر مناســب اســت زیــرا 
ــل  ــد. ش ــد ش ــل نخواه ــد ش ــش از ح ــن بی روغ
شــدن بیــش از حــد روغــن، مانعــی بــرای کارکــرد 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــن کاری آن ب روغ
ــور 10W-۴0 در فصــل  ــن موت ــر روغ از ســوی دیگ
ســرد گرانــروی برابــر 10 خواهــد داشــت؛ درحالــی 
ــت و  ــن دوم 20 اس ــرای روغ ــزان ب ــن می ــه ای ک
نشــان مــی دهــد روغــن 20W-50 در ســرما بیش 
از همتــای خــود ســفت مــی شــود. ســفت شــدن 
ــی کــه  ــا زمان ــای آن اســت کــه ت ــه معن بیشــتر ب
ــد،  ــان یاب ــن در آن جری ــرم شــده و روغ ــور گ موت
احتمــاالً موتــور بــا اصطــکاک بیشــتری کار خواهــد 
ــه مــرور آســیب  ــه موتــور خــودرو ب کــرد و ایــن ب
وارد مــی کنــد. ازایــن رو روغــن دوم بــرای مــکان 
هایــی کــه زمســتان هــای بســیار ســردی ندارنــد 
مناســب تــر اســت و در محیــط هایــی بــا ســرمای 
 ۴0-10W شــدید بهتــر اســت از روغــن موتــور

اســتفاده کــرد.

انواع روغن موتور
بــه طــور کلــی روغــن موتورهــای موجــود در بــازار 

ــوع تقســیم  ــه ســه ن ــاوری ســاخت، ب ــر فن از نظ
بنــدی مــی شــوند کــه تقریبــًا روی تمــام آن هــا 
ــاوری ســاخت درج شــده اســت. دســته  ــن فن ای
اول روغــن موتورهایــی هســتند کــه بــه اصطــالح 
ــت  ــه طورمســتقیم از نف ــد و ب ــی دارن ــه معدن پای
ــا از آن  ــن ه ــن روغ ــی شــوند. ای ــه م ــام گرفت خ
جایــی کــه بیشــتر، روان کاری موتــور را انجــام می 
ــن  ــد، ارزان تری ــری ندارن ــی دیگ ــد و افزودن دهن
نــوع روغــن موتــوردر بــازار را تشــکیل مــی دهنــد. 
بــه طــوری کــه قیمــت برخــی ازانــواع ســه لیتــری 
ــان  ــزار توم ــا 30 ه ــدود 20 ت ــون ح ــم اکن آن ه
اســت. دســته دیگــر روغــن موتورهــای موجــود در 
بــازار، روغــن موتورهــای تمــام یــا فــول ســنتتیک 
هســتند. ایــن نــوع روغــن موتورهــا از طریــق 
ترکیبــات شــیمیایی و در آزمایشــگاه هــا تولید می 
شــوند. بــه دلیــل ســاختار شــیمیایی خــاص، ایــن 
نــوع روغــن هــا مــی تواننــد بهتر از انــواع دیگــر، در 
نقــاط بســیار ریــز موتــور قــرار گیرنــد و آن جــا را 

نیــز روغــن کاری کننــد.
ــی  ــی های ــاوی افزودن ــا ح ــن ه ــوع روغ ــن ن ای
ــه آن هــا  هســتند کــه ویژگــی هــای خاصــی را ب
مــی بخشــد. از جملــه ایــن ویژگــی هــا مــی تــوان 
بــه تبخیــر کــم و پایــداری بهتــر، حفــظ خاصیــت 
ــن،  ــاال و پایی ــای ب ــروی( در دماه ــت )گران غلظ

ــر اکسیداســیون، جلوگیــری  ــاال در براب مقاومــت ب
از خوردگــی، کمــک بــه کاهــش مصــرف ســوخت، 
ــن  ــرد. روغ ــاره ک ــور و.. اش ــوبات موت کاهــش رس
هــای تمــام ســنتتیک، گــران قیمــت تریــن روغن 
موتــور هــای بــازار را تشــکیل مــی دهنــد و قیمــت 
برخــی از انــواع آن هــا در بطــری هــای پنــج 
ــه بیــش از 200 هــزار تومــان هــم مــی  لیتــری، ب
رســد. همچنیــن کارکــرد آن هــا بــه تبــع کیفیــت 
ــن  ــوم روغ ــته س ــت.اما دس ــر اس ــان باالت بهترش
موتورهــای نیمــه ســنتتیک هســتند کــه ویژگــی 
هــا و قیمتــی بیــن دو نــوع معدنــی و تمــام 

ــد. ســنتتیک دارن
بــه طــور خالصــه شــاخصی بــه نــام API معمــوالً 
روی بطــری هــای روغــن درج مــی شــود کــه مــی 
تــوان کیفیــت روغــن موتــور را از روی آن متوجــه 
شــد. بــه ایــن صــورت کــه عمدتــًا در مقابــل عبارت 
API، حــرف انگلیســی S و بعــد از آن یکــی از 
ــی  ــر از I و K( درج م ــه غی ــا N )ب ــروف A ت ح
شــود. بــر ایــن اســاس، هــر چــه حــرف انگلیســی 
ــک  ــه N نزدی ــل حــرف اس، ب درج شــده در مقاب
ــن  ــر روغ ــت بهت ــده کیفی ــان دهن ــد، نش ــر باش ت
موتــور اســت. مــی تــوان گفــت هــر چــه کیفیــت 
روغــن موتــور بهتــر باشــد، پایــداری و کارکــرد آن 

نیــز بیشــتر اســت.

راهنمای خرید روغن موتور
چگونه روغن موتور باکیفیت بخریم؟

مســعود مهــدی زاده مقــدم، مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
خراســان رضــوی گفــت: پارســال هفــت طــرح صنعتــی بــا ســرمایه 11 میلیــون 
از ناحیــه ســرمایه گــذاری  نفــر  بــرای 206  دالر و اشــتغالزایی مســتقیم 
ــرا  ــه اج ــتان ب ــی اس ــی صنعت ــا و نواح ــهرک ه ــی در ش ــدگان خارج تولیدکنن
درآمــد. همچنیــن پارســال 1۴8 واحــد صنعتــی جدیــد بــا ســرمایه گــذاری ســه 
هــزار و 155 میلیــون ریالــی و اشــتغالزایی مســتقیم بــرای 2 هــزار و 500 نفــر 
ــی در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان راه  توســط ســرمایه گــذاران ایران

ــدازی شــد. ان

رامیــن وطــن دوســت، عضــو انجمــن واردکننــدگان خــودرو از انعقــاد قــرارداد بــا 
شــهرداری بــرای نصــب 3 هــزار جایــگاه شــارژ خودروهــای برقــی خبــر داد و 
گفــت: تعرفــه واردات خودروهــای برقــی 5 درصــد اســت کــه بــر ایــن اســاس 
در ســایر کشــورهای دنیــا از جملــه آلمــان، دولــت ۴500 یــورو از مبلــغ خریــد 
یــک خــودروی برقــی را بــه عنــوان هدیــه بــه خریــداران اعطــا می کنــد، ضمــن 
ــه  ــداران در نظــر گرفت ــرای خری ــوارض ب ــات و ع ــی در مالی اینکــه معافیت های
مــی شــود.در ایــران نیــز چنیــن تســهیالتی قطعــا  بــه خریــد ایــن خودروهــا 
ــه 5  ــرای واردات ایــن خودروهــا تعرف ــت ب ــون دول ــق مــی دهــد  کــه اکن رون

درصــدی را در نظــر گرفتــه اســت و تــالش می کنیــم کاهــش پیــدا کنــد.
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سرمایه گذاری خارجی در خراسان ثبت شد تعرفه واردات خودروهای هیبریدی

بــه طــور خالصــه شــاخصی بــه نــام API معمــواًل روی بطــری هــای روغــن درج 
مــی شــود کــه مــی تــوان کیفیــت روغــن موتــور را از روی آن متوجــه شــد. بــه 
ایــن صــورت کــه عمدتــًا در مقابــل عبــارت API، حــرف انگلیســی S و بعــد از آن یکــی 
از حــروف A تــا N )بــه غیــر از I و K( درج مــی شــود. بــر ایــن اســاس، هــر چــه حــرف 
ــده  ــان دهن ــد، نش ــر باش ــک ت ــه N نزدی ــرف اس، ب ــل ح ــده در مقاب ــی درج ش انگلیس
کیفیــت بهتــر روغــن موتــور اســت. مــی تــوان گفــت هــر چــه کیفیــت روغــن موتــور 

بهتــر باشــد، پایــداری و کارکــرد آن نیــز بیشــتر اســت.

 ایران خودرو
    ۴5.200.000 .................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................۴5.900.000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 35.500.000

رنو کپچر 2017 ....................................... 1۴2.000.000  
3۴.500.000 ................................................ LX  سمند
۴3.500.000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27.300.000

پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... ۴1.000.000
۴1.300.000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار

35.800.000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23.300.000     

28.600.000 ............................................... EX   ساینا
28.000.000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................ 97.000.000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  ۴1.000.000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 56.700.000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  58.000.000

125.000.000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  113.000.000

جک J5 اتوماتیک ..............................  67.8000.000
هیوندای I20 جدید .............................  108.000.000
جک S5 دنده ای ................................ 92.000.000

مدیران خودرو
 77.900.000  ........................... S X33   ام وی ام
تیگو X33 اتوماتیک ...........................  1۴0.000.000  

MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  ۴6.000.000
76.500.000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ ۴ صندوق دار .............  137,000,000 

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

ــای  ــرف دردار و در دم ــل ظ ــیرینی داخ ــن ش ای
محیــط بــه مــدت 15 روز قابــل نگهــداری اســت. 

مواد مورد نیاز
آرد )الک شده(: دو و یک چهارم پیمانه

کره )به دمای محیط رسیده(: یک پیمانه
شکر )دانه ریز(: یک پیمانه

شکر قهوه ای: یک دوم پیمانه
تخم مرغ )بزرگ(: یک عدد

ــک و  ــده(: ی ــگ ش ــروت )رن ــپ ف پوســت گری
یک دوم قاشق سوپخوری

زرده تخم مرغ )بزرگ(: یک عدد
اسانس وانیل: 2 قاشق چایخوری

نمک: یک قاشق چایخوری
جوش شیرین: یک قاشق چایخوری
شکالت سفید )خرد شده(: 350 گرم

نمک دریا: به میزان الزم
روش طبخ

ــرار داده و  ــه ای را روی حــرارت متوســط ق 1. تاب
ــد.  ــه و ذوب کنی ــره را درون آن ریخت ــی از ک نیم
کــره در حیــن ذوب شــدن کــف مــی کنــد، حبــاب 

مــی زنــد و صــدا مــی دهــد. وقتــی دیگــر صــدا 
نــداد تابــه را بچرخانیــد، ذره هــای قهــوه ای رنــگ 
کــف تابــه شــکل مــی گیرنــد. وقتــی ذرات 
کهربایــی شــدند آن را از روی حــرارت برداریــد و 
بالفاصلــه داخــل کاســه کوچکــی بریزیــد، در ایــن 
صــورت کــره دیگــر نمــی ســوزد. بعــد بــه مــدت 
20 دقیقــه کنــار بگذاریــد تــا ســرد شــود.2. شــکر 
و پوســت گریــپ فــروت را درون کاســه کوچکــی 
بــه وســیله همــزن برقــی مخلــوط کنیــد تــا شــکر 
معطــر شــود.3. بعــد بقیــه کــره نــرم شــده را بــه 
آن افــزوده و بــه مــدت 3 تــا 5 دقیقــه بــا همــزن 
بزنیــد تــا کامــال یکدســت و رنــگ آن مایــل بــه 
ــه  ــل را اضاف ســفید شــود.۴. بعــد اســانس وانی

کنید و به هم زدن ادامه دهید.
5.ســپس کــره قهــوه ای خنــک شــده را بــه 
همــراه شــکر قهــوه ای بــه آن اضافــه کــرده و 3 
دقیقــه دیگــر بزنیــد تــا یکدســت شــود.6. تخــم 
مــرغ و زرده تخــم مــرغ را بــه مــواد اضافــه کنیــد 

و 1 دقیقه دیگر با همزن برقی بزنید.
ــه آن  ــد آرد، نمــک و جــوش شــیرین را ب 7. بع

ــا  ــد ت ــزن بزنی ــد هم ــا دور کن ــد و ب ــه کنی اضاف
همه مواد با هم مخلوط شود.

8. ســپس شــکالت ســفید )یــا شــکالت ســفید 
چیپســی( را بــه آن اضافــه و بــا لیســک مخلــوط 

کنید.
ــه  ــر ب ــوپخوری از خمی ــق س ــزان 2 قاش ــه می ب
ــه 5 ســانتی  ــه فاصل ــد و ب ــه در آوری شــکل گلول
متــر از یکدیگــر داخــل ســینی فــر کــه از قبــل بــا 

کاغذ روغنی پوشیده شده قرار دهید.

شیرینی گریپ فروت

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که 
امروز می اندیشیده است. 
)مترلینگ(

طالع بینی روزوب نوشت 

ــد  ــن: شــما امــروز برنامــه کاری خاصــی داری فروردی
ولــی احتمــاال ایــن برنامــه شــما را از رســیدن بــه 

اهــداف تان باز نمی دارد.
اردیبهشــت: ورود مــاه بــه هفتمیــن خانــه از “شــرکاء” 
ــت و  ــک مخالف ــدن ی ــود آم ــث بوج ــاال باع ــما احتم ش

درگیری خواهد شد.
ــد کــه حقیقــت را  ــی را داری ــن توانای خــرداد: شــما ای
بوســیله انتخــاب درســت کلمــات تــان دســت کاری 

کنید.
تیــر: ممکــن اســت آمــاده باشــید کــه بــا بیــان کــردن 
ــازه  ــران اج ــه دیگ ــان ب ــات ت ــق احساس ــت و دقی درس

دهید دقیقا بدانند که شــما چــه فکر می کنید.
ــر  ــوب ه ــه خ ــه نیم ــد ک ــما قادری ــروز ش ــرداد: ام م
اتفاقــی را ببینیــد،  حتــی در موقعیتــی کــه دیگــران 

فکر می کنند موقعیتی بســیار پیچیده اســت.
ــه  ــروز فاصل ــارد ام ــم شــما عط ــهریور: ســیاره حاک ش
زیــادی بــا ژوپیتــر ایجــاد می کنــد، بــه شــما ايــن 
امــكان را می دهــد کــه اســتعداد و هــوش خــود را بــکار 

گرفته و راه خود را از گوشــه تاریکی شــروع کنید.
ــا  ــه ب ــت در رابط ــن اس ــه ممک ــود اینک ــا وج ــر: ب مه
رابطــه اخیــری کــه داریــد امیــدوار باشــید،  احساســات 
تــان تحریــک شــده اســت و باعــث شــده تــا هــر 
ــرض  ــر ف ــیار مهمت ــد را بس ــروز می افت ــه ام ــی ک اتفاق

. کنید
ــان: دیــدار مــاه از نشــان شــما نشــان دهنــده ایــن  آب
شــدت  شــما  احساســات  روز  دو  تــا  کــه  اســت 
ایــن حــال تغییراتــی کــه در حــال  بــا  می یابنــد،  

تجربه کردن شــان هســتید می تواند مهم بماند.
آذر: ممکــن اســت ایــن روزهــا بــا شــخصی از نزدیــکان 
تــان احســاس ناراحتــی  کنیــد اگــر چــه ممکــن اســت 
ایــن احســاس پریشــانی و اضطــراب مســتقیما بــه 

این شــخص ربطی نداشته باشد.
دی: امــروز دیگــران بــه شــما توانایــی و نیرویــی 
ــه  ــد چ ــان بفهمن ــی خودش ــه حت ــدون اینک ــد؛ ب می دهن

کمکی به شــما کرده اند!
بهمــن: شــما امــروز در رابطــه بــا زندگــی وســیع تــر و 
ــش را هــم  ــر دلیل ــی اگ ــد حت ــر می کنی ــر فک ــه ت عاقالن

ندانید.
ــا فرشــته ها وجــود داشــته باشــند،  ــر واقع ــفند: اگ اس
ــفند:  ــینند. اس ــما می نش ــای ش ــه تماش ــروز ب ــام ام تم
اگــر واقعــا فرشــته ها وجــود داشــته باشــند، تمــام 

امروز به تماشای شــما می نشینند.

هــر  خــودرو،  عالقه منــدان  بــرای 
وســیله ی نقلیــه محــل خاصــی اســت. 
می توانیــم  خــودرو،  کابیــن  در 
مشــکالت خــود را نادیــده بگیریــم و از 
مســوولیت های زندگــی کــه توســط 
ــد تحمیــل می شــود  شــخصیت های ب
ــوع  ــک ن ــط ی آزاد شــویم. خــودرو فق
ــودرو  ــت. خ ــل نیس ــیله حمل ونق وس
ــزی در  ــت فل ــک دوس ــی از ی نمایش
محســوب  مــا  زندگــی  لحظــات 
ــان ها در  ــدام از انس ــر ک ــود. ه می ش
ــادی را  ــاعت های زی ــر س ــال حاض ح
می کننــد.  صــرف  خودروهــا  در 
اســتفاده ی  بــا  همگــی  احتمــاال 
ــد  ــتید؛ رفت و آم ــنا هس ــا آش خودروه
بــه محــل کار، انتظــار در ترافیــک، 
رفتــن بــه جشــن تولــد، آوردن نــوزدان 
ــه  ــتان ب ــد شــده از بیمارس ــازه متول ت
ــه  ــری ک ــابه دیگ ــوارد مش ــه و م خان
ــرای هــر کــدام از مــا اتفــاق  ــه ب روزان
داشــن  شــوق  و  شــور  می افتــد. 
خــودرو بــه فرهنــگ جدیــدی تبدیــل 
شــده اســت و بــه عنــوان یکــی از 
فیلم هــای  در  موجــود  عناصــر 
تلویزیونــی،  شــوهای  ســینمایی، 
ــازه ای  ــش ت ــا نق ــا و کتاب ه آهنگ ه
ــده می گیــرد. امــا حضــور  ــه عه را ب
خــودرو روی صفحــه نمایــش نقــره ای 
جذابیــت و زیبایــی بیش تــری بــه آن 
جالــب،  اقدامــی  در  می بخشــد. 
ــور  ــی از حض ــت ویدئوی ــاس فالی توم
خودروهــا و اســتفاده های مختلــف 
آن در فیلم هــای ســینمای هالیــوود 
ــن  ــت؛ ای ــته اس ــتراک گذاش ــه اش ب
ویدئــو در کانــال یوتیــوب منتشــر شــد 
ــی  ــای قدیم ــی از ،فیلم ه و صحنه های
و  ســریع  فیلم هــای  مجموعــه  تــا 
می گــذارد.  نمایــش  بــه  خشــن 
و  صمیمــی  شــخصی،  فضاهــای 
خــودرو  در  بــار  ایــن  منحصربفــرد 
تشــکیل می شــوند و تــا دهــه هــا 

سوژه ی نویسندگان خواهند بود.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 ائین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- برابر رای 

شـماره 139660319005000685مـورخ 1396/12/08 هیات اول موضوع قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض 

متقاضـی آقـای آکبـر آرمین فر فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 30 صادره 

از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 1۴15 مترمربع پالک 

1959 فرعـی مفـروز و مجـزی از 351 فرعـی از یک-اصلـی واقـع در بخـش 

25 کرمـان بـه آدرس اندوهجرد-خیابـان مهدیـه کوچه 8 خریـداری از مالک 

رسـمی خانـم فاطمـه مـرادی اندوهجردی محرز گردیده اسـت لـذا به منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز اگهی می شـود در صورتی 

کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 

از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 

نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/01/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/02/05

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت
شناسـنامه 30۴03298۴7  دارای  علـی  فرزنـد  شـریفی  ابوالفضـل  اقـای 

بشـرح دادخواسـت شـماره 970019 مـورخ 97.1.20 توضیح داده شـادروان 

علـی شـریفی فرزنـد اصغـر بشناسـنامه 21 در تاریـخ 1391.5.2۴در شـهر رفسـنجان  

فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

صـادره   137۴ متولـد   30۴03298۴7 ش  ش  علـی  فرزنـد  شـریفی  1-ابوالفضـل 

متوفـی فرزنـد  رفسـنجان 

2- فاطمـه شـریفی فرزند علـی ش ش 30۴0055569 متولد 1368 صادره رفسـنجان 

فرزنـد متوفی

3- فریبـا شـریفی فرزند علـی ش ش 30۴0652273 متولد 1382 صادره رفسـنجان 

فرزنـد متوفی

۴-رحیمـه  شـریفی فرزند علـی ش ش 30۴016956۴ متولد 1370 صادره رفسـنجان 

فرزنـد متوفی

5-زهـرا دادخدائـی موسـی آبـاد فرزند یوسـف متولد 13۴8 صادره رفسـنجان همسـر 

متوفی.

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 

کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 

یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 

 دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت
معصومـی  اکبـر  علـی  اقـای 

دارای  علـی  فرزنـد  نـژاد  

دادخواسـت  7۴81بشـرح  شناسـنامه  

970010 مـورخ  97.1.18توضیـح  شـماره 

فخـاری  صادقـی  پـوران  شـادروان  داده 

تاریـخ  فرزنـد قاسـم بشناسـنامه 207در 

96.8.۴در شـهر رفسـنجان فوت شـده  و 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند 

فرزنـد  نـژاد  معصومـی  اکبـر  از:1-علـی 

علـی ش ش 7۴81 متولـد 13۴0 صـادره 

متوفـی فرزنـد  رفسـنجان 

فرزنـد  نـژاد  معصومـی  اصغـر  2-علـی 

علـی ش ش 7۴80 متولـد 1339 صادره 

متوفـی فرزنـد  رفسـنجان 

3-طوبـی معصومـی نژاد فرزنـد علی ش 

ش 30511098۴3 متولـد 13۴2 صـادره 

رفسـنجان فرزنـد متوفی

۴-فاطمـه معصومـی نـژاد فرزند علی ش 

ش 8108 متولـد 13۴۴ صادره رفسـنجان 

فرزنـد متوفی

علـی  فرزنـد  نـژاد  معصومـی  زهـرا   -5

صـادره   13۴7 متولـد   10337 ش  ش 

متوفـی فرزنـد  رفسـنجان 

6- صغـری معصومـی نـژاد فرزنـد علـی 

صـادره   13۴8 متولـد   10338 ش  ش 

متوفـی فرزنـد  رفسـنجان 

7-علـی معصومـی نژاد فرزنـد محمد ش 

ش 273 متولـد 1315 صـادره رفسـنجان 

همسـر متوفی.

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای 

میشـود  آگهـی  محلـی  کثیراالنتشـار 

چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 

نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 

ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 

واال  دارد  تقدیـم  اختـالف  حـل  شـورای 

گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت 

بعـد  نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه 

از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار 

اسـت.  سـاقط 

 ۴ شـماره  اختـالف  حـل  شـورای  دفتـر 

رفسـنجان شهرسـتان 

آگهی حصر وراثت
دارای  غالمرضـا   فرزنـد  فـر  علـی کاظمـی  اقـای 

شناسـنامه 20  بشـرح دادخواسـت شـماره 970013 

مورخ  97.1.20توضیح داده شـادروان غالمرضا کاظمی فر  فرزند 

اسـدهللا بشناسـنامه 119 در تاریخ 1377.6.8در شـهر رفسـنجان 

فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

متولـد   20 فرزنـد غالمرضـا ش ش  فـر  1-علـی کاظمـی 

1321 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2-صغری کاظمی فر 

فرزنـد غالمرضـا ش ش ۴ متولـد 1329 صـادره رفسـنجان 

فرزنـد متوفی3-طاهـره کاظمـی فـر فرزنـد غالمرضـا ش 

ش 30516۴7330 متولـد 1338 صـادره رفسـنجان فرزنـد 

ش  ش  غالمرضـا  فرزنـد  فـر  کاظمـی  متوفی۴-محمـد 

فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   1336 متولـد   30516۴728۴

. فی متو

لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی 

میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 

نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 

شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد 

و هـر وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

 دفتر شورای حل اختالف شماره سوم شهرستان رفسنجان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 دنیای
مجازی

اینترنــت  کــه  بــود   1372 ســال 
عمومــی وارد ایــران شــد؛ سرویســی 
ــگاهی  ــراد دانش ــرای اف ــط ب ــه فق ک
خدمــات  و  بــود  اســتفاده  مــورد 
همــه  اختیــار  در  مجــازی  اتصــال 
نمی گرفــت.  قــرار  جامعــه  اقشــار 
ــید  ــول کش ــالی ط ــد س ــره چن باالخ
کــه مــا ایرانی هــا از اینترنــت ســر در 
ــا  ــی ب ــم کم ــا آمدی ــا ت ــم ام بیاوری
ــم،  ــور انــس بگیری ــده نوظه ایــن پدی
یــک  بــا   1381 ســال  در  درســت 
شــدیم:  آشــنا  جدیــد  مفهــوم 

»فیلترینگ«!
بــه گــزارش ایســتنا، مــا 16 ســال 
اســت کــه »فیلترینــگ« را تجربــه 
می کنیــم. فیلتــر اینترنتــی معنایــش 
ــران  ــی کارب ــردن دسترس ــدود ک مح
ــات  ــا و خدم ــه وب گاه ه ــت ب اینترن
دیــدگاه  از  کــه  اســت  اینترنتــی 
متولیــان فرهنگــی و سیاســی هــر 
کشــور بــرای مصــرف عمــوم مناســب 
ــه  ــوال ب ــر معم ــال فیلت ــت. اعم نیس
خدمــات  ارائه دهنــدگان  وســیله 
امــا  می شــود  انجــام  اینترنتــی 
و  مصادیــق  ســطح،  تعییــن 
برعهــده  فیلترینــگ  سیاســت های 

حکومت هاست.

ایرانی هــا  مــا  فقــط  ایــن  امــا 
»فیلترینــگ«  بــا  کــه  نیســتیم 
مواجــه هســتیم. کشــورهای دیگــری 
بــر  بنــا  کــه  هســتند  هــم 
خودشــان  خــاص  سیاســت های 
ــد  ــه می کنن ــت را تجرب ــن محدودی ای
بــالروس،  این هــا  همــه  بــا  ولــی 
میانمــار، چیــن، کوبــا، مصــر، ایــران، 
تونــس،  ســوریه،  شــمالی،  کــره 
ــام از  ترکمنســتان، ازبکســتان و ویتن
ــت  ــدگان اینترن ــن فیلترکنن بزرگ تری

در جهان هستند.
معظــم  مقــام   1380 خــرداد  در 
»سیاســت های  ابالغیــه  رهبــری 
اطالع رســانی  شــبکه های  کلــی 
ــد. پــس از  ــه ای« را صــادر کردن رایان
ــا  ــی، ب ــت های کل ــن سیاس ــالغ ای اب
ــت  ــرات و دول ــت مخاب ــود مخالف وج
ــت  ــون اینترن ــذاری پیرام ــا قانون گ ب
در خــارج از مجلــس، شــورای عالــی 
تصویــب  بــه  فرهنگــی  انقــالب 
از  اینترنــت  بــه  مربــوط  قوانیــن 

جملــه فیلترینگ پرداخت.
 در ســال 1381 فیلترینــگ در ایــران 
بــه صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار 
گرفــت، بــه طــوری کــه کمیتــه ای 
نماینــده وزارت  نفــره شــامل  ســه 

ــگ و  ــده وزارت فرهن ــات، نماین اطالع
ارشــاد اســالمی و نماینــده صــدا و 
ــت  ــه وضعی ــرای رســیدگی ب ســیما ب
نماینــده  شــد.  تشــکیل  اینترنــت 
و  اســالمی  شــورای  دبیرخانــه 
ــات اســالمی  ــده ســازمان تبلیغ نماین
بــه عنــوان دو عضــو دیگــر، بعــدًا بــه 
ــه  ــن کمیت ــه پیوســتند. ای ــن کمیت ای
هــزار   111 لیســت  شــروع،  بــرای 
ــرکت های  ــه ش ــه را ب ــایت ممنوع س
تأمیــن خدمــات اینترنتــی ارائــه داد. 
ــی  ــایت های اینترنت ــی س ــه برخ البت
ــتور  ــا دس ــتقل ب ــور مس ــه ط ــز ب نی
ــا  ــر آنه ــا دفات ــر ی ــه فیلت ــوه قضایی ق

پلمب شد.
موانــع  و  فیلترینــگ  وضعیــت 
دوران  در  اینترنــت  بــه  دسترســی 
ریاســت جمهوری  ســاله  هشــت 
و  شــدیدتر  احمدی نــژاد  محمــود 
نــام ایــران بارهــا بــه عنــوان »دشــمن 
ــا  ــا ب ــد ام ــر ش ــت« ذک آزادی اینترن
ــی  ــت حســن روحان ــه کار دول ــاز ب آغ
ــورد اســتفاده برخــی  ــی در م خبرهای
از مقامــات جمهــوری اســالمی ایــران 
انتشــار  اجتماعــی  رســانه های  از 
ــا اســتفاده  ــه آن ه ــه از جمل ــت ک یاف
امــور  وزیــر  ظریــف  محمدجــواد 

خارجــه از توییتر و فیس بوک بود.
ــری  ــورهای دیگ ــال کش ــن ح ــا ای ب
کــه  دارنــد  وجــود  دنیــا  در  هــم 
بــه  حصــر  و  بی حــد  دسترســی 
اطالعــات از طریــق اینترنــت را بــرای 
می داننــد.  ممنــوع  خــود  کاربــران 
دســته  دو  فیلترینــگ  طرفــداران 
آن هایــی  اول  دســته  هســتند؛ 
ــای  ــی محتواه ــه برخ ــه ب ــتند ک هس
اعتــراض  اینترنــت  غیراخالقــی 
دارنــد و دســته دوم حکومت هایــی 

که تاب ســخن مخالفان را ندارند.
رواج  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
طــی  اجتماعــی  شــبکه های 
ســال های اخیــر و اشــتیاق مــردم از 
سراســر دنیــا بــرای عضویــت در ایــن 
چالشــی  بــا  را  دولت هــا  شــبکه ها 
جدیــد مواجــه کــرد. بــرای همیــن 9 
کشــور تصمیــم گرفتنــد دسترســی 
پرطرفــداری  اجتماعــی  شــبکه های 
و  یوتیــوب  فیس بــوک،  نظیــر 
شهروندانشــان  بــرای  را  توییتــر 

چیــن،  ایــران،  کننــد.  مســدود 
لبنــان،  پاکســتان،  ویتنــام، 
ــمالی و  ــره ش ــوریه، ک ــطین، س فلس
قطــع  بــه  تصمیــم  اریتــره 
ــد  ــبکه ها گرفتن ــن ش ــدت ای طوالنی م
و قطــع و وصــل فیلترینــگ ایــن 
نظیــر  کشــورهایی  در  ســرویس ها 
ــس،  ــتان، تون ــه، افغانس ــه، برم ترکی
امــا  جریــان  در  هــم   … و  کوبــا 

موقت بوده  است.

شانزده سال فیلترشدگی!
با اپلیکیشـن فارسـی »نـرخ Nerkh« از 
قیمـت لحظـه ای ارز، سـکه و ماشـین با 
خبـر می شـوید. قیمت ها همـواره آپدیت 
می شـوند و بطـور خـودکار در اختیارتـان 

می گیرند. قـرار 

بـه کمـک ایـن اپلیکیشـن می تـوان بـه 
انـواع  لحظـه ای  و  زنـده  قیمـت  رصـد 
اخبـار،  مـرور  و  کاالهـا  شـاخص ها، 
گزارشـات و تحلیل هـا، نمودارها، گراف ها 

اقـدام کـرد. و… 

بـا ایـن اپ )IFDB( به یـک بانک جامع 
بنابرایـن  و  داریـد  اطالعاتـی دسترسـی 
می توانیـد در صـورت وجـود از جزییـات 
بـورس، بیمه هـا یـا بازارهای مالـی باخبر 

شوید.

معرفی اپ
نرخ

معرفی اپ
قیمت

معرفی اپ
مرکز مالی ایران

هومن سیدی، بازیگر خویش انداز زیر را از دکور کافه 
۸ میلی متر تهران به اشتراک گذاشته است.

@houman_seyedi

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش تصاویری از سفر 
نوروزی اش به استان سیستان وبلوچستان همرسانی 

کرده است.
@masoudsoltanifar

امیرمهدی ژوله، نویسنده با انتشار تصویرنوشته زیر 
نسبت به بحران آب هشدار داده.

@amir_mehdi_jule

شناسه »ایران را باید دید« تصویر زیر را از پارک 
خلدبرین شیراز به اشتراک گذاشته.

@mustseeIran_insta

شناسه »زیست بوم« در توضیح تصویر زیر از تداخل 
آب شرب اهواز با فاضالب خبر داده است!

@zistboom

شناسه »کرمان نو« با انتشار تصویر زیر از رشد 
32درصدی مسافرت به کرمان در نوروز 9۷ خبر 

داده.
@kermane_no

رضا رشیدپور، مجری تصویر زیر را با عنوان پرواز 
بهاری با دست مصدوم همرسانی کرده است.

@reza_rashidpour

این کاربر تصویر زیر را از خانه ساالر محتشم در 
شهرستان خمین استان مرکزی پست کرده است.

@zaghifariba

داوود پناهی می گوید:
ــه شــده  ــه محــض آرامــش خــودم هــم ک ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای جــدی دارم ب
ــوو یجــور ترســناکه،  ــو شــبکه های اجتماعــی بشــم، ایــن ت ــه مدتــی بی خیــال حضــور ت ی

ــه. ــور دیگ ــانه ها یج فضــای رس

امید بالغتی می گوید:
اگــه می خوایــد تــو ایــن خبــرا یــه کــم آرامــش بگیریــد و خــوش بگــذره بهتــون 

بریــد اینســتاگرام تحلیــالی ســلبریتیای اینســتاگرام رو بخونیــد :( عاشقشــونم

ساسان می گوید:
در حالی كــه آقــاى ترامــپ گفتــه در چهل وهشــت ســاعت آينــده قرارســت تصميــم 
ــاره دارد ريتوييــت مــى شــود.  ــد ايــن توييــت قديمــى او درب ــاره ســوريه بگيرن جــدى درب
ــورى  ــيان س ــن شورش ــتر اي ــود: »بيش ــه ب ــیزده گفت ــال دوهزاروس ــپ در س ــاى ترام آق
ــى  ــع مل ــع مناف ــه نف ــا. حمايتشــان ب ــه دوســتان م ــدرو هســتند ن ــادى تن گروه هــاى جه

ــه نكــن!“ نيســت. در ســوريه مداخل

رها می گوید:
دروغ نگیــد یــا حداقــل اگــه میگیــد جــوری باشــه کــه اول ســطح شــعور خودتونــو 

انــدازه طــرف بکشــید بــاال بعــد ببینیــد خودتــون حــرف خودتونــو بــاور مــی کنیــد یــا نــه!

پناه می گوید:
شــاید ایــن غریــزه بقاســت کــه در بدتریــن شــرایط هــم قصــه رو اون وری 
ــن  ــره؛ ای ــا الغرت ــه از م ــه ک ــم، اون ــرف چاق تری ــه از ط ــتیم ک ــا نیس ــن م ــم: ای می بینی
ــال نیســت کــه داره  ــه کــه پیشــرفته اســت؛ ایــن ری ــم، اون مــا نیســتیم کــه عقب افتاده ای

بــی ارزش می شــه، اون دالر و پونــد و یوروســت کــه داره گــرون می شــه…

پوریا آستراکی می گوید:
گفتــه میشــه پیام رســان ســروش از اپ اســتور اپــل حــذف شــده اســت. یک بــار 
دیگــر یــادآوری شــد کــه فیلترینــگ و فناتحریــم دو تیغــه  قیچــی هســتند کــه هم زمــان و 

باهــم بــر گــردن کاربــران و کســب وکارهای ایرانــی فــرود می آینــد

مازیار می گوید:
ــالگ  ــت وب ــی ن ــم کاف ــودم میرفت ــه ب ــاد گرفت ــر ی ــه کامپیوت ــازه ک ــادم اســت ت ی
نویســی. بیــن بالگــر و بالگفــا مــن بالگفــا را انتخــاب کــردم بخاطــر راحــت و آســان تــر بودم 

نســبت بــه بالگــر نــه بــه خاطــر اینکــه ایرانــی بــود.
حاال سروش هم باید چیزی بهتر از تلگرام باشه تا کاربر انتخابش کنه.

سحر طلوعی می گوید:
ســال 97 شــد امــا هنــوز هــم مســافرای متــرو  اجــازه نمــی دن اول مــا پیــاده شــیم 

بعــد اونــا ســوار شــن. در کــه بــاز میشــه حملــه میکنــن المصبــا

امیر ابتهاج می گوید:
خبــر کوتاهــه امــا لطفــا چنــد ثانیــه بهــش فکــر کنید تــا ببینیــد حالتــون از ایــن وضع 

اقتصــادی موجود بهــم نمیخوره؟
خودکشــی یــا اقــدام بــه خودکشــی 9 نفــر از کارگــران اخراجــی سراســر کشــور، در نیمــه اول 

فروردیــن نودوهفــت

آمنه شیرافکن می گوید:
خودمــان رو بــرای شــرایط پســا فیلترینــگ تلگــرام آمــاده کنیــم. اینطــور نشــود کــه 
شــوکه شــویم خــدای ناکــرده. فیلترشــکن و هرچــه مــورد نیــاز اســت را در طاقچــه خانــه درد 

ســترس قــرار دهیــم! حواســمان بــه پدرهــا و مادرهــا و اهــل بیــت و فامیــل هــم باشــد 

تارا می گوید:
ــا دوستشــون  ــا فامیلشــون مســئولند، ی ــد، ی ــا دکتــرای اقتصــاد دارن اینجــا همــه ی
ــدار می شــیم  ــح بی ــه صب ــح ب ــم صب ــگار مایی ــوار مســئولینه. فقــط ان ــه دی ــوار ب همســایه دی
ــر  ــت س ــع مملک ــزی از وض ــم چی ــری ببینی ــایت های خب ــه و و بس ــراغ روزنام ــم س میری

ــه ــا ن درمیاریــم ی

جواد دلیری می گوید:
مهم تــر از تــک نرخــی شــدن دالر، اعــالم سیاســت ارزی دولــت از ســوی جهانگیــری 

بــود تــا یــک صــدای واحــد اقتصــادی نشــان داده شــود
درون دولــت نگاه هــای اقتصــادی متفاوتــی وجــود دارد و صداهــای متفــاوت، تصمیــم واحــد 

و یکدســت یــک اقــدام خــوب اســت

شیرین نظافتی می گوید:
ــی آن را  ــه خارج ــک الي ــط ي ــر فق ــت. اگ ــن اليه س ــج دارای چندي ــل برن ــه کام دان
ــد، مــواد مغــذی موجــود در  ــر ايــن فراين ــج قهــوه ای  اســت. در اث برداريــم، آنچــه می ماندبرن

ــد ــن می رون ــم از بي ــی ک ــدار خيل ــه مق ــج، ب برن
يک فنجان برنج قهوه ای، هشتاد درصد از نياز روزانه بدن به منگنز را تامين می کند

هوشمند می گوید:
ویکی لیکس صد هزار دالر جایزه گذاشته برای سندی که نشون بده

 مسئول حمله شیمیایی در دوما کی بوده!

اقدام شرکت اپل در حذف اپلیکیشن های ایرانی به بهانه تحریم شرکت های ایرانی 
توسط آمریکا از سال گذشته آغاز شده است و این شرکت امکان نصب و دانلود این 
اپلیکیشن ها را برای کاربران آی فون غیرممکن کرده است. در پی این اقدام اپل، روز 

گذشته اپل پیام رسان »سروش« را نیز از اپ استور خود حذف کرد.

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

بنابر اعالم کمیته بازرگانی و انرژی ایاالت متحده آمریکا، مارک زاکربرگ، مدیرعامل 
فیس بوک طی هفته آتی و در روز یازدهم آپریل در برابر این کمیته شهادت خواهد 
داد. زاکربرگ در این جلسه، باید به پرسش هایی درباره چگونگی استفاده و چگونگی 
حفاظت از اطالعات کاربران پاسخ دهد.

در روزهایی که بازار ارز دچار تالطم و آشفتگی شده، برخی 
کاربران فضای مجازی پویش »#مادالرنمی خریم« را 

راه اندازی کردند. در این پویش کاربران هم دیگر را به پرهیز از 
خرید و فروش ارز غیرضروری در جهت ثبات بازار تشویق می کنند.

زنانگی/مادری ؛ دنیا را زیباتر می کند. قطعا فوتبال را هم
@pejman_rahbar

وضعیت آبرسانی به مردم در شهرک کشوری اصفهان
آب شهرک از روز جمعه قطع و همچنان وصل نشده که ساکنان را با 

مشکالت زیادی مواجه نموده است.
@razavi1maede
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ــه اســتناد مجــوز شــورای محتــرم اســالمی شــهر  شــهرداری جیرفــت در نظــر دارد ب
ــبز  ــای س ــه، فض ــع آوری زبال ــف و جم ــی، تنظی ــات عموم ــام خدم ــت، انج جیرف
وباغبانــی و... را بــه صــورت حجمــی و بــه مــدت یکســال ازطریــق مناقصــه بــه یکــی 
ــالح  ــرکتهای ذیص ــذا از ش ــد ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد الش ــی واج ــرکتهای  خدمات از ش

ــد. دعــوت بعمــل مــی آی

شرایطشرکتدرمناقصه:

ــت  ــه صــورت ضمان ــه ب ــغ  5٪ قیمــت پای ــه مبل ــن شــرکت در مناقصــه ب 1-تضمی
ــام شــهرداری جیرفــت. ــه ن نامــه بانکــی ب

2- مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشــاغل.
3- مهلت دریافت و تحویل اســناد در آگهی نوبت دوم اعالم می گردد.

4- محل دریافت اســناد و ارائه پیشــنهادات: دبیرخانه شهرداری جیرفت.
5- هزینــه درج آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشــد.

6- شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۷- چنانچــه برنــده اول،دوم و ســوم مناقصــه درمــدت یــک هفتــه حاضــر بــه انعقــاد 

قــرارداد نشــوند، ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد.
ــه درج  ــناد مناقص ــه در اس ــه معامل ــوط ب ــات مرب ــات و جزئی ــایر اطالع ۸- س

ــت. ــده اس گردی

آگهیمناقصهنوبتاول

شهرداری جیرفت

مجموعه تلویزیونی طنز

»مهمانان ویژه« 
از 22 فروردین ماه از شبکه آی فیلم

 پخش می شود.

مروری بر آثار و زندگی

 علی اکبر صادقی
 

موزه هنرهای معاصر تهران
 08 بهمن 1396 تا 25 فروردین 1397

  نقاشی انفرادی 

ندا راهی
 گالری خط سفید

 17 فروردین 1397 تا 27 فروردین 1397

رنگ و رینگ
نمایشگاه مجسمه 

سپیده  نوری گالری اعتماد 1
 18 اسفند 1396 تا 28 فروردین 1397

با آهنگسازی مجید 
درخشانی و دکلمه 

نصرهللا مدقالچی

آلبوم »لبریز« 
با صدای ساالر عقیلی 

منتشر شد.

یه قانونی تو دنیا هست 
به نام قانون من و تو، 

یعنی تو با هرکسی غیر من 
باشی، 

غیر قانونیه!

فیلم: 
بچه های نسبتا بد

فیلمموسیقی 

نمایشگاه نمایشگاه 

نمایشگاه 

دیالوگ

معرفی

رمان زندگی در پیش رو
نویسنده: رومن گاری

لیلی گلستان ترجمه: 

انتشارات: بازتاب نگار

رسانه در آینه تصویر
تعداد کمی از روزنامه ها توانستند در شماره روز 

گذشته خود به تک نرخی شدن ارز بپردازند. 
همشهری از جمله این روزنامه ها بود.

باغ و صحرا با سهی سروان نسرین برخوشست
خلوت ومهتاب باخوبان مه پیکر خوشست

غنچه چون زر دارد ار خوش دل بود عیبش مکن
راستی را هر چه بینی در جهان با زر خوشست

کاشکی بودی مرا شادی اگر دینار نیست
زانکه با دینار وشادی ملکت سنجر خوشست
چون خلیل ار درمیان آتش افتادم چه باک

کاتش نمرود ما را با بت آذر خوشست
ایکه می گوئی مرا با ماهرویان سرخوشیست
پای در نه گر حدیث خنجرت در سر خوشست

بی لب شیرین نباید خسروی فرهاد را
زآنکه شاهی با لب شیرین چون شکر خوشست
گر چمن خلدست ما را بی لبش مطلوب نیست

تشنه را در باغ رضوان برلب کوثر خوشست
هر کرا بینی بعالم دل بچیزی خوش بود

عاشقانرا دل بیاد چهرٔه دلبر خوشست
باده در ساغر فکن خواجو که بر یاد لبش

جام صافی برکف و لب بر لب ساغر خوشست

خواجوی کرمانی 

ُپر نمی شود نبودنت.
ُپر نمی شود

جنگل ُبریده با هزار عکس
دّرهء تکیده با هزار ماه.

من هزار دّره و هزار جنگل 
از تو خالی ام.

ُپر نمی شوم
با هزار چیز...

آن قدر نبوده ای که ُپر 
نمی شود

جای خالی تو با خوِد 
تو نیز!

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
الناز امینی


