ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@ payamema

1.345.47
7.215.000

گرم طالی 1.665.690 ۱۸

گرم طالی ۲۴
انس نقره
انس پالتین

2.220.900
16.65
934.30

نیم

8.750.000

دالر

؟

درهم امارات

14.900

ین ژاپن

بهار آزادی

17.850.000

ربع

5.460.000

یورو

51.650

لیر ترکیه

14.000

دالر کانادا

امامی

17.310.000

گرمی

3.510.000

پوند

78.000

یوان چین

7.500

دالر استرالیا

980.65

انس پاالدیوم

قطعی آب شرب در زاهدان

وقوع گردباد در شامگاه شنبه باعث شد جریان برق

روزانهمصبحاریان

عکس :مهر

خط انتقال آب چاهنیمه قطع شود
6

رییس سازمان میراث فرهنگی:

کمترین سهم را از
بودجه داریم
5

چند اپیزود درباره زندگی

یزاده
و شعر کیومرث منش 

بلوط آلوده شدهاند

منشــیزاده را بــر پیشــانی دارد .کتــاب
را بســیار متفــاوت و فراتــر از درک خــود

حدود یک میلیون و  400هزار هکتار از سـطح

بخشهایــی

جنگلهـای زاگـرس بـه بیمـاری زغـال بلوط

کــه ریاضــی ،فیزیــک و شــیمی را بــا

آلـوده شـده انـد و هـم اکنـون دسـتورالعملی

شــعر پیونــد میزنــد « ســاق پــای

بـرای مقابلـه با بیمـاری زغالی درختـان بلوط

تــو مفهــوم الــکل اســت » یــا « چــه

زاگـرس در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت اما

کســی میدانــد جــذر صفــر بینهایــت

بـه گفتـه رییس مرکـز جنگل ها بـرای نجات

اســت یــا صفــر؟» ایــن اولیــن آشــنایی

بزرگتریـن ناحیـه رویـش جنگلـی ایـران بـه

مــن بــا نــام کیومــرث منشــیزاده

نامهایــی اســت کــه هــر چــه در
مــوردش

بنویســی

چیــزی

از او

کاســتهای و همیشــه حرفــی راجــع بــه
او و زوایــای پنهــان و چندبعــدیاش
ناگفتــه میمانــد .بــه بــاور مــن او
متفاوتتریــن شــاعر شــعر مــدرن مــا
بــود و ایــن تفــاوت در شــعر  ،نثــر و
زیســت جهانــش بهآســانی قاب ـلدرک و
تشــخیص اســت .کمتــر شــاعری بعــد
از نیمــا داریــم کــه شــعر را بــا ریاضــی،
رنــگ ،فیزیــک و فلســفه پیونــد بزنــد و
همزمــان در چندیــن رشــته متخصــص
باشــد و بــا چندیــن زبــان آشــنا باشــد و
بــا اتخــاذ شــیوه نوینــی در طنزنویســی
بــر متأخرانــش تأثیــر شــگرفی بگــذارد
و شــعرش بــا اســتقالل زبــان و بیــان
از دهــه  40تــا امــروز همچنــان مــدرن
بمانــد .نبــوغ شــگفتآور شــفاهی او نیــز
از جملــه مــواردی اســت کــه در کمتــر
کســی نظیــرش را میتــوان یافــت در
مکالمــات عــادی روزمــره از زاویــهای
ً
غالبــا طنــز بــه موضــوع
خالقانــه و
نــگاه میکــرد و فیالبداهــه جملــهای
نغــز میگفــت و بعــد هــم بیاعتنــا
فرامــوش میکــرد گاهــی حرفهــای
معمولــیاش آنقــدر قابلتأمــل بــود
کــه بــه عمیقتریــن گزیــن گویــه هــای
فالســفه مطــرح پهلــومــیزد.
ً
اساســا بیاعتنــا
.3بــه شــعر و زندگــی
بــود درحالیکــه از اســتعداد و نبــوغ
بینظیــری برخــوردار بــود ولــی هی ـچگاه
بــرای معرفــی شــعر و تفکــرش تالشــی
نکــرد و شــعر و هنــرش از همــان دایــره
محافــل شــعری و روشــنفکری فراتــر
نرفــت و بــرای او اهمیتــی نداشــت
کــه شــعرش را بخواننــد یــا نخواننــد.
چنــد کتــاب و آثــاری هــم کــه از او
برجایمانــده بــه اصــرار دوســتانش و
تدویــن آنهــا چــاپ و منتشــر شــد.
اگــر هــوش و اســتعداد غریــب و

اعتبارات بیشـتری نیاز اسـت.

عکس :ایرنا

 .2کیومــرث منشــیزاده از جملــه
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زاگرس به بیماری زغال

بــه دســتم میرســد کــه نــام کیومــرث

دهــه طــول کشــید.

سال سیزدهم
شماره پیاپی 1144
دوشنبه  27فروردین 1397
 16صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

هکتار از سطح جنگلهای

شــعری بــه نــام « قرمزتــر از ســفید»

دوســتی میــان مــا بــود کــه حــدود دو

19:37

 8تا 17

یک میلیون و  400هزار

عالقهمنــد بــه شــعر و  .....مجموعــه

مصاحبــه بــرای نشــریات مختلــف بــا

44.500

جنگلهای زاگرس

 .1ســال  ،1370دوم دبیرســتانم،

او انجــام میدهــم ایــن ســرآغاز یــک

غروب آفتاب

زغال بلوط در

شهرام پارسا مطلق

را از نزدیــک میبینــم و بعدتــر چنــد

41.000

جوالن بیماری

یادداشت روز

اســت بعدهــا در دوران دانشــجویی او

4.900

06:31

وکیـل پرونده تامیـن اجتماعی و کهریزک :چگونه  9محافظ مرتضوی از او خبر ندارند؟

کاری ناکرده میماند

مییابــم

طلوع آفتاب

«مرتضوی»کجایی؟ دقیقا کجایی؟

ما میرویم و همیشه

بهخصــوص

تهران

4
فوقالعــادهاش بــا کوششــی از جانــب او

زنــدهی نیمقــرن ادبیــات معاصــر بــود بــا

در اختیــارم گذاشــت تــا در تدویــن

کیخوتــه) یکــی شــدهای فیالواقــع

یــا « همــه شــاهدان عالــم بــه تــو

همــراه میشــد بــدون شــک امــروز از

صندوقچـهای خاطــرات از شــاملو ،نصــرت،

شــناخت نامــه از آنهــا اســتفاده

بــاز هــم بــه قــول خــودت خندیــدهای

عاشــقاند ســعدی /کــه میــان گــرگ

نظــر شــهرت در کنــار دوســتانش چــون

رویایی،ســایه ،کانــون نویســندگان ،کافــه

کنــم .مقدمــات کار فراهــم شــد و

بــه زندگــی بــه مــرگ بــه مــا بــه هنــوز و

صلــح اســت و میــان گوســفندان»

شــاملو ایســتاده بــود .او در حاشــیه نمانــد

نــادری و ...ســعدی قبلــه و قبیلـهاش بــود

میخواســتم ایــن کتــاب را بــا یــک

بلکــه حاشــیه را انتخــاب کــرد.

و همیشــه شــعر و حکایتــی از ســعدی و

گفتگــوی دیگــر راجــع بــه زوایــای

همیشــه و نیســتی تــا تخیلــی غریــب
رنگهــا و اعــداد را دیوانــه کنــد .حتمـ ً
ـا

حــاال طنزهــای بیبدیــل ،شــعرها و
حرفهایــی را کــه قــرار بــود بزنــی ؛ بــه

.4بســیار شــریف ،نجیــب و انســان بــود

نبــوغ او آمــاده داشــت « .دن کیشــوت»

پنهــان زندگــی و ناگفتههایــش همــراه

همانطــور تنهــا ،بیقیــد و بیخیــال

خوابهایمــان پســت کــن .خداحافــظ

ولــی بــه آن تظاهــر نمیکــرد بارهــا دیــده

را بزرگتریــن رمــان جهــان میدانســت

کنــم کــه متأســفانه درگذشــتش کار را

در اتاقــی نیمهتاریــک نشســتهای

شــاعر تلــخ! رنــد عالــم ســوز! کــه بــا

بــودم بــه آدمهــای مختلــف کمــک مالــی

و بــه خوانــدن « بینوایــان» ویکتــور هوگــو

ناتمــام گذاشــت و بــه قــول خــودش :

و داری بــا صــدای قرمــز خــروس

مصلحــت بینــیات کاری نبــود و بــه

میکــرد بــدون اینکــه کســی بدانــد

توصیــه میکــرد همــواره نگاهــی تاریــک

« مــا میرویــم همیشــه کاری ناکــرده

پــردهی شــب را رنــگ میزنــی و بــا

بــاورت هیچکــس حرفــی بــرای گفتــن

درب خانــهاش بــه روی همــه بــاز بــود

و فلســفی ،ولــی بهشــدت انســانی بــه

میمانــد».

پــای بریــده بــه درازی راههــای نرفتــه

نداشــت .حــاال دو طــرف پــل ،دو طــرف

درحالیکــه تنهایــیاش آنقــدر بــزرگ

جهــان داشــت و ایــن نــگاه در شــعرهایش

 .8روز  26فروردینمــاه  1396در

میاندیشــی .دیگــر کســی نیســت

رودخانــه برایــت بیهــوده اســت مثــل

بــود کــه کســی را بــه درک آن راهــی نبــود.

نمــود خاصــی داشــت « :چیســت انســان/

محــل کارم هســتم کــه صــدای

تــا بــا حافظــهای درخشــان حتــی در

زندگــی مثــل مــرگ و دریــغ از نگاهــی

همیشــه جملــه و حکایتــی طنزآمیــز و

چوبــی بــر منقــار پرندهای/یــا تصویــری

خســته و غمآلــود دوســتی مشــترک

ســالخوردگی بیتــی از ســعدی را زمزمــه

کــه تــو داشــتی تــو نیســتی و دریغــا :

بداهــه بــر لــب داشــت .رنجهــای بزرگــی

در آیینــه در حــال شکســتن» « تــو آن

از آنســوی خــط خبــر درگذشــت

کنــد و بگویــد:

«میلیاردها ستاره دنبالهدار نیست

را از ســر گذرانــده بــود .خــودش زمانــی

کاهــی /کــه پرنــدهای بــه منقــار میبــرد»

کیومــرث منشــیزاده را میدهــد و

چــه خــوب گفتــه شــاعر یــزدی کــه

بانگ خروس نیست

برایــم تعریــف میکــرد کــه پدرش-کــه

« انتظــار آزادی چنــدان غمانگیــز اســت

 ....همــان روز نوشــتم  :حــاال کــه بــا

گفتــه  « :همــه گوینــد ولــی گفتــهی

علف نیست

عالقــه زیــادی بــه او داشــت -ســه ســال

کــه حکاکــی اعالمیــه حقــوق بشــر بــر

کلمــات یکــی شــدهای بــا عناصــر یکــی

ســعدی دگــر اســت»

هیچ نیست1 ».....

در بیمارســتانی در تهــران بســتری بــوده و

دیــوار کورههــای آدم ســوزی»

شــدهای بــا ســعدی یکــی شــدهای بــا

کــه « ســعدی راه و رســم عش ـقبازی/

 -1از شــعر « مــرز صفــر » ســروده

پایــش را قطــع کــرده بودنــد او از آمریــکا

.6اکثــر اوقــات ترجیــح مـیداد تنها باشــد

دن کیشــوت ( و بــه قــول خــودت دن

چنــان دانــد کــه در بغــداد تــازی»

کیومــرث منشــیزاده در ســوگ فــروغ

برگشــته بــود و بــه قــول خــودش ســه

و در ســتایش تنهایــی میگفــت « :اولیــن

ســال در بیمارســتان کنــار تخــت پــدرش

آدم خوشــبخت بــود بدبختی زمانی شــروع

زندگــی کــرده بــود.

شــد کــه دومیــن آدم بــه او ملحــق شــد

شــعر را برآمــده از رنجهــا ،ســختیها

چــون اولــی مثــاً میخواســت موســیقی

میدانســت

گــوش کنــد و دومــی میخواســت

و میگفــت « :شــعر و زندگــی دو

بخوابــد» بهجــز مواقــع خــاص کمتــر از

هســتند کــه در جهــت مخالــف

اتــاق نیمــه تاریــک اش بیــرون میآمــد

و

ناکامیهــای

خرگــوش

آدمــی

هــم میدونــد هرکــدام را بگیــری

کمغــذا میخــورد و غیرمعمــول .بســیار

دیگــری را ازدســتدادهای» یــا « شــعر

نجیــب و مأخوذبهحیــا و مالحظ ـهکار بــود.

یــک جنــون ادواری اســت» وقتــی در

از آمریکاییهــا خوشــش نمیآمــد و اکثــر

گفتگویــی از او پرســیدم :چــه توصیــهای

اوقــات طنــز و لطیفـهای راجــع بــه رییــس

بــه شــاعران جــوان داریــد؟ گفــت :شــاعر

جمهــور و مقامــات آمریکایــی داشــت.

بختبرگشــتهای قبــل از مــن گفتــه اســت

در مــورد سیاســت کمســخن میگفــت

« ز راه میکــده یــاران عنــان بگردانیــد /کــه

و بیشــتر بــا کنایــه و زبــان طنــز .بســیار

حافــظ از ایــن راه رفــت و مفلــس شــد»

حافظــهای قــوی داشــت در ســخنرانیها

.5کمتــر شــخصیت مهــم و تأثیرگــذاری

کــه چندیــن بــار بــا او رفتــه بــودم هیــچ

در تاریــخ و فرهنــگ نیمقــرن گذشــته

یادداشــت و طــرح پیشــینی نداشــت و

بــود کــه از او خاطــرهای نداشــت بــا احمــد

ســخنرانیهای درخشــانی میکــرد.

شــاملو دوســت بــود و از او بــا احتــرام یــاد

 .7تابســتان  1394بــه دیــدارش رفتــم و

میکــرد و خاطــرات زیــادی از او داشــت

پیشــنهاد تدویــن شــناخت نامــه و گزیــن

و میگفــت زمانــی کــه در دفتــر انــرژی

گویــه هایــش را دادم ،بــا همــان نــگاه

اتمــی ســازمان برنامــه کار میکــرد دفتــر

طنــز و کالم شــیرین همیشــگی پذیرفــت

مجلــه «خوشــه» بــه محــل کارش نزدیــک

و همــان زمــان نشــریات و کتابهایــی

بــوده بــه آنجــا میرفتــه و ســاعتها

کــه آثــاری از او را از قبــل از انقــاب

تاریــخ
بــا شــاملو صحبــت میکردنــد.
ِ

تــا امــروز چــاپ و منتشــر کــرده بودنــد
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هشدار الریجانی به آمریکا و متحدانش

علی الریجانی ،رییس مجلس با محکومکردن حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه به
سوریه ،گفت :زمانه این اقدامات وحشیانه گذشته است و این تحرکات ملت سوریه را
بیش از گذشته مصمم به نابودی حیلهگران میکند .او به این کشورها هشدار داد که با

چنین اقدام سبوعانه و غیرقانونی به هدف خود نمیرسند.

«مرتضوی»کجایی؟ دقیقا کجایی؟

مجلس

اعتراض به کند بودن

روند رسیدگی به تخلفات

دولت احمدینژاد

قرائــت گــزارش کمیســیون برنامــه و
بودجــه دربــاره واردات بنزیــن و نفــت گاز

و میــزان طلبکاریهــای شــرکت ملــی
نفــت ایــران مربــوط بــه ســالهای ۸۷
تــا  ۹۱کــه حکایــت از تخلفــات چنــد 10
میلیــاردی در دولــت احمدینــژاد داشــت،
بــا حاشــیههایی همــراه بــود و تعــدادی
از نماینــدگان بــه پروســه طوالنــی برخــورد
قضایــی بــا ایــن تخلفــات اعتــراض کردنــد.
بــه گــزارش خبرآنالیــن ،نــادر قاضیپــور در
جلســه علنــی دیــروز در تذکــری خطــاب
بــه رییــس مجلــس گفــت کــه در دولــت
احمــدی نــژاد نفــت بــه افــراد فاســدی مثــل
بابــک زنجانــی داده شــد و عدالــت نیســت
کــه نامــی از ایــن فــرد و رییسجمهــور
وقــت در گــزارش کمیســیون برنامــه و بودجه

چگونه ممکن است دردسترس نباشد؟

وکیل پرونده تامین اجتماعی و کهریزک :چگونه  9محافظ مرتضوی از او خبر ندارند؟
رضا عبادی زاده

حســامالدین آشــنا ،مشــاور حســن

بــه گفتــه او ایــن محافظــان مواجــب

روحانــی گفــت کــه «مرتضــوی،

خــود را از دولــت میگیرنــد و قــرار

خبرنگار /پیام ما

خــاوری نشــود ».در ایــن میــان رضــا

دادن ایــن افــراد در کنــار برخــی از

جعفــری ،یکــی از وکالی مرتضــوی

شــخصیتها بــرای ایــن اســت کــه

هــم بــه تســنیم گفــت کــه پنــج یــا

فــرد مــورد نظــر بــه طــور دائــم در

شــش مــاه اســت کــه از مــوکل خــود

اختیــار باشــد و بــه طــور  ۲۴ســاعت

خبــر نــدارد .بدیــن ترتیــب ماجــرای

انجــام وظیفــه کنــد .وی اضافــه کــرده

بیخبــری از ســعید مرتضــوی کــه

کــه گمــان میکنــم آقــای مرتضــوی

بایــد بــرای گذرانــدن دوران حبــس

حــدود  ۹محافــظ داشــتند کــه هــر

خــود بــه زنــدان بــرود ،بــه یکــی

شــیفت ســه نفــر از وی محافظــت

از داغتریــن خبرهــا در ایــران بــدل

و مراقبــت میکنند-کــه شــاید ایــن

شــده اســت.

تعــداد کمــی کمتــر یــا بیشــتر باشــد

موجــی کــه از آخــر هفتــه گذشــته
بــا ایــن اظهارنظــر ســخنگوی قــوه
قضاییــه کــه «حکــم جلبــش {ســعید
مرتضــوی} صــادر شــده ولــی هنــوز
متأســفانه گیــرش نیاوردهانــد ،حــاال
نمیدانــم چطــور هســت» آغــاز
شــده بــود حــاال بیشــتر اوج گرفتــه.
چهارشــنبه گذشــته بــود کــه حجــت
االســام محســنی اژهای در حاشــیه

محافظان بیخبر

پاســخ بــاال را بــه ســوال خبرنــگار

خصــوص مصطفــی تــرک همدانــی،

نشســت بــا دانشــجویان در مشــهد
روزنامــه خراســان در خصــوص
ســعید مرتضــوی داد .مرتضــوی
بــرای پرونــده کشــته شــدن تعــدادی
از بازداشــتیهای کهریــزک در ســال
 88بــه دو ســال حبــس محکــوم

بهمــن کشــاورز رییــس ســابق اتحادیــه سراســری

کانونهــای وکالی دادگســتری ایــران در خصــوص در

دســترس نبــودن ســعید مرتضــوی بــه ایســنا گفتــه
چگونــه ممکــن اســت شــخصی ماننــد محکــوم علیــه

مــورد بحــث ،مخفــی شــود و در دســترس نباشــد؟
توجــه داریــم کــه در برخــی – و بلکــه بســیاری -از مــوارد

متهمــان یــا محکومــان بــه نحــو اعجــازآمیــزی ردیابــی و
شناســایی و دســتگیر میشــوند .چگونــه ممکــن اســت

فــردی بــا چهــره شــناخته شــده و بــا روشــن بــودن محل
هــای تــردد و ســکونت و ســایر مشــخصات غیرقابــل

دســترس باشــد؟ بــه هــر حــال اگــر در ایــن مــورد امکان

-بــه هــر حــال ایــن اقدامــات بــا

در آخریــن اظهارنظرهــا در ایــن

وکیــل پرونــده تامیــن اجتماعــی
و کهریــزک بــه ایلنــا گفــت کــه در
هنــگام محاکمــه و دادرســی ،آقــای
مرتضــوی بــا محافظــان خــود کــه
بــر اســاس دســتورالعمل شــورای

دســتگیری و اجــرای حکــم منتفــی شــود از مــواردی

فرمایشــات آقــای ســخنگو تناقــض

خواهــد بــود کــه در تاریــخ قضایــی باقــی خواهــد مانــد

دارد و عجیــب اســت کــه چگونــه

و ســواالت بــی جــواب بســیاری را مطــرح خواهــد کــرد.

محافظــان مرتضــوی از او خبــری
ندارنــد و نمیداننــد کجاســت؟ بــا
ایــن همــه مراقــب ،چگونــه اســت
کــه از مرتضــوی بیاطــاع هســتند؟
همدانــی ســپس انتقــاد کــرده کــه

دو میلیــارد تومانــی بــا کفالــت آزاد

بــه توییــت کــردن در ایــن خصــوص

کننــد .چگونــه بــرای متهمــی کــه

پرداختنــد .یکــی از کاربــران بــا ایــن

دارای اتهامــات بــزرگ مالــی از قبیــل

عبــارت کــه «ســعید جــون کجایــی؟

اهمــال و ســهلانگاری در اداره امــوال

دقیقــا کجایــی؟» واکنــش خــود را

دولتــی،تبانــی در معامــات دولتــی،

بــه ایــن ماجــرا نشــان داد .کاربــر

اختــاس و تصــرف غیــر قانونــی

دیگــری نوشــت کــه «مرتضــوی زيــر

صنایــع و معــادن مجلــس مجــددا تاکیــد

بــوده اســت چنیــن قــراری را صــادر

درخــت آلبالــو گــم شــده ».یکــی

کــرد :لطفــا آقــای رییــس بــه ایــن مســاله

کرد هانــد؟

دیگــر از کاربــران بــا انتشــار تصویــر

بــرده نشــود .دســتور دهیــد ایــن گــزارش
تکمیــل شــود .ایــن عضــو کمیســیون

شــده .،ایــن پاســخ بــه ســرعت بــا
واکنــش روبــرو شــد ،از جملــه آنکــه

عالــی امنیــت ملــی او را همراهــی
میکردنــد در دادگاه حاضــر میشــد.

مــا در هیــج جــای تاریــخ حقوقــی
کشــور نداریــم کــه فــردی را بــا قــرار

توجــه کنیــد .در ایــن گــزارش همــه پرونــده

انتقاد کواکبیان

ایــن گــزارش آمــده اســت .نامــی از افــرادی

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس

دارنــد ،ولــی فقــط نــام یــک نهــاد انقالبی در

در همیــن حــال مصطفــی کواکبیــان،

کــه بــا هالـهای نــور ارتبــاط داشــتند ،در ایــن

روز گذشــته در صحــن مجلــس

گــزارش بــرده نشــده اســت .الریجانــی در

خطــاب بــه قــوه قضاییــه گفــت کــه

پاســخ بــه ایــن تذکــر گفــت :دادســتانی،

شــما میگوییــد در عــدم برخــورد بــا

محکمــه و رییــس دیــوان محاســبات در

احمــدی نــژاد حکمتــی اســت .حــاال

حــال پیگیــری ایــن مســاله هســتند و بایــد

کــه ســعید مرتضــوی هــم دســتگیر

بــه تخلفــات افــراد متخلــف رســیدگی شــود.

نمیشــود ،آنهــم حکمتــی دارد؟ آیــا

حســینعلی حاجــی دلیگانــی نیــز بــا اســتناد

شــما میخواهیــد بــا ایــن برخوردهــا

بــه مــاده  ۲۴آییننامــه داخلــی مجلــس

مدعــی عدالــت قضایــی باشــید؟

دربــاره گــزارش کمیســیون برنامــه و بودجــه

تخلفاتــی بــود کــه طــی ســالهای  ۸۷و
بعــد از آن اتفــاق افتــاده ،امــا بــه دلیــل

در توییتــر هــم یافــت نشــدن ســعید

وکیل پرونده تامین اجتماعی :چگونه  9محافظ مرتضوی از او بیخبر هستند؟

رو درســت کردم؛پرینــت گرفتــم
امــروز بزنــم بــه در و دیــوار شــهر
تــا بــه #قوه_قضائیــه# ،پلیــس_
آگاهــی #دســتگاه_امنیتی #وزارت_
اطالعــات و  ...کمــک کنــم قاضــی
معــزول# ،ســعیدمرتضوی #خــاوری
نشــه!!!!» کاربــر دیگــری هــم
نوشــته« :طفــل پنجــاه ســالهای بــه
نــام #ســعید_مرتضوی ،دیریســت
عینکــی ،موهــای رنــگ شــده و

مجازی

و گاز و میــزان طلبکاریهــای شــرکت ملــی

تعقیــب نوشــت کــه «ایــن فایــل

گــم شــده ســت/با چشــمهای

واکنش کاربران فضای

از عملکردهــا پیرامــون واردات بنزیــن و نفــت
نفــت ایــران گفــت :ایــن گــزارش در مــورد

مرتضــوی در کنــار عبــارت تحــت

مرتضــوی بــا واکنــش کاربــران روبــرو
شــد و آنهــا بــا #مرتضوی_کجاســت

ســیبیل چخماقــی /هــر کــس ازو
نشــانی دارد مــا را کنــد خبــر /ایــن
هــم نشــان مــا  /یــک ســو خلیــج
فــارس /ســوی دگــر خــزر !»

فرآینــد طوالنــی رســیدگی بــه آن ،مایــه
تــداوم فســاد در دســتگاههای مختلــف
شــده اســت .چــه تضمینــی وجــود دارد
کــه ایــن تخلفــات تکــرار نشــود؟ علیرضــا
رحیمــی نماینــده تهــران نیــز د اعــام کــرد:
ســوالم ایــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه

ادامه خانهتکانیهای فرهاد رهبر در دانشگاه آزاد
روسای دانشگاه آزاد در  10استان منصوب شدند

ســتاد تدابیــر ویــژه دولــت ســاختار قانونــی

فرهــاد رهبــر بــا صــدور احــکام

دانشــگاه آزاد از کار خــود برکنــار

شــیراز ،عباســعلی حیــدری

دارد ،چــرا اقدامــات ایــن دولــت فراقانونــی

جداگانــه ای  ۱۰تــن از روســای

شــده بودنــد .بــه گ ـزارش ایلنــا

بــه عنــوان رییــس دانشــگاه

بــوده اســت و در بودجــهای کــه در آن

اســتانهای

آزاد

محمدکاظــم کاوه پیشــقدم بــه

آزاد اســامی اســتان مرکــزی

ســالها بــه تصویــب مجلــس رســید ،دخــل

اســامی را منصــوب کــرد .پیش

عنــوان رییــس دانشــگاه آزاد

و واحــد اراک ،محمدمهــدی

و تصــرف کردنــد؟!

از ایــن تعــداد زیــادی از اســاتید

اســامی اســتان فــارس و واحد

طهرانچــی بــه عنــوان رییــس

دانشــگاه

ماجرای حذف  ۴۰ماده از الیحه
تامین امنیت زنان
زنان

زهــرا آیــت اللهــی رییــس شــورای فرهنگــی و
اجتماعــی زنــان شــورای انقــاب فرهنگــی اخیــرا
گفتــه نیمــی از مــواد الیحــه تامیــن امنیــت
زنــان حــذف شــده اســت .اشــرف گرام ـیزادگان،

مدیــرکل حقوقــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده رییــس جمهــور امــا در
ایــن خصــوص میگویــد کــه ایــن مــواد بــه هیــچ دلیلــی حــذف نشــدهاند
مگــر اینکــه تکــراری بودهانــد .او بــه ایســنا گفتــه چــون ابتــدا قــرار شــد
آنچــه کــه بــا قانــون مجــازات یــا آییــن دادرســی کیفــری همپوشــانی
دارد را حــذف کنیــم ،ابتــدا ایــن مــوارد مشــابه را از الیحــه خــارج کردیــم،
بنابرایــن  ۴۰مــاده حــذف شــده از ایــن الیحــه بــه دلیــل تکــراری بــودن بــا
اصالحــات قانونگــذار در ایــن مــدت همــراه بــوده کــه امــری طبیعــی اســت.
ایــن الیحــه بعــد از خــروج از قــوه قضاییــه و رفتــن بــه مجلــس بالفاصلــه
در ســایت مجلــس قابــل دسترســی اســت .بــه گفتــه وی در حــال حاضــر
ایــن الیحــه در دســت رییــس قــوه قضاییــه قــرار دارد و ایشــان هــم قــرار
اســت ایــن الیحــه را نــگاه کننــد و نظــر بدهنــد.

تجمع خانوادههای قربانیان
سانحه هوایی یاسوج
جامعه

خانوادههــای قربانیــان ســانحه هوایــی یاســوج
روز گذشــته بــه دلیــل کوتاهــی مســووالن و نبــود
ت و جــوی اجســاد در
مدیریــت واحــد در جســ 
مقابــل ســاختمان صلــح هــال احمــر تجمــع

کردنــد .شــاهین فتحــی ،معــاون عملیــات ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت
هــال احمــر در پاســخ بــه اعتــراض ایــن خانوادههــا گفــت کــه تــا االن
بیــش از  ۱۲۰بــار بالگــرد مــا در ارتفاعــات پــرواز کــرده ،نیــرو بــرده و قطعــات
اجســاد را پاییــن تحویــل داده و تمــام ایــن کارهــا انجــام شــده اســت؛ از
همیــن رو مــن متعجبــم کــه چــرا میگوینــد ،عملیــات بــه خوبــی انجــام
نمیگیــرد .وی همچنیــن در پاســخ بــه نگرانــی خانوادههــا از گــرم شــدن
هــوا و آســیب رســیدن بــه پیکرهــا گفــت :آن بــاال دمــای هــوا زیــر  ۱۵درجــه
ســانتیگراد اســت و گــرم نشــده اســت .باتوجــه بــه وضعیــت بارشهــا
کــه ایــن چنــد روزه دوبــاره شــروع شــده ،از شــدت ســرما ایســتادن بــرای
نیروهــای عملیاتــی بســیار ســخت اســت .بایــد اطمینــان دهــم کار ب پیــش
مـیرود شــاید مقــداری عملیــات بــه تعویــق بیفتــد ،امــا کار انجــام میشــود.

دانشــگاه آزاد اســامی اســتان

و واحــد رشــت ،ســیامک

اســتان خراســان رضــوی و

ته ـران و واحــد ته ـران مرکــزی،

بهارونــد بــه عنــوان رییــس

واحــد مشــهد ،احمــد آذیــن

عبــدهللا خالصیدوســت بــه

دانشــگاه آزاد اســامی لرســتان

بــه عنــوان رییــس دانشــگاه

عنــوان رییــس دانشــگاه آزاد

و واحــد خرمآبــاد ،حمــدهللا

آزاد اســامی اســتان اصفهــان

اســامی اســتان ســمنان و

منظــری توکلــی بــه عنــوان

و واحــد اصفهــان (خوراســگان)

واحــد ســمنان منصــوب شــدند.

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی

و اســحق رســولی بــه عنــوان

همچنیــن ابراهیــم چیرانــی

اســتان کرمــان و واحــد کرمــان،

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی

بــه عنــوان رییــس دانشــگاه

مهــدی ملکنــژاد بــه عنــوان

اســتان اردبیــل و واحــد اردبیــل

آزاد اســامی اســتان گیــان

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی

منصــوب شــدند.

اعتبار سه میلیاردی برای درمان
بیماران «پروانهای»
سالمت

جمشید کرمانچی،
مشــاور
درمــان

در

میدهیــم .بــه گفتــه او بایــد توجــه کــرد

معــاون

کــه خدمــات درمانــی کــه در ایــن بســته

امــور

خدمتــی دیــده شــده شــامل ویزیتهــای

بیماریهــای وزارت

تخصصــی و فوقتخصصــی ،آزمایــش خــون

بهداشــت ضمــن تشــریح اقدامــات ایــن

و ادرار ،تصویربــرداری ،ســونوگرافی ،امآرآی

وزارتخانــه بــرای حمایــت مالــی و درمانــی

و سیتیاســکن ،نمونهبــرداری از بافــت و

از بیمــاران ایبــی ،بــه ایســنا گفتــه ردیــف

پاتولــوژی از پوســت بــرای تشــخیص بیمــاری،

اعتبــاری کــه بــرای ارائــه خدمــات درمانــی

آندوســکوپی ،دندانپزشــکی و جراحــی

بــه ایــن بیمــاران تعریــف شــده بــا اعتبــاری

پالســتیک در ســطح تخصصــی هســتند .بــه

بالــغ بــر دو تــا ســه میلیــارد تومــان در ســال

ایــن ترتیــب هــر اســتان و دانشــگاهی کــه

اســت .وی اضافــه کــرده کــه در حــال حاضــر

توانایــی ارائــه ایــن خدمــات را داشــته باشــد،

حــدود  ۶۰۰بیمــار مبتــا بــه ایبــی را ثبــت

آنهــا را بــه بیمــاران ایبــی ارائــه میدهــد.

کردهایــم و بــه آنهــا خدمــت ارائــه کــرده و

در غیرایــن صــورت فضــا را بــاز گذاشــتیم تــا

بســته خدمــات درمــان و پانسمانهایشــان

بیمــاران بــه تهــران مراجعــه کــرده و خدمــات

را بــه صــورت رایــگان بــه ایــن بیمــاران ارائــه

توانبخشــی و دندانپزشــکی را دریافــت کننــد.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

متخلفی که اقدام به شکار کبک وحشی و انتشار فیلم آن در فضای مجازی
کرده بود در شهرستان فیروزآباد استان فارس شناسایی و دستگیر شد.

021-26325268

فرمانده یگان محیط زیست:

امضا تفاهم نامه همکاری نیروی انتظامی
و محیط زیست

شــرایط اســتان هــا بومــی ســازی شــده و بــا تمامــی
اســتان هــا منعقــد شــود.محبت خانــی گفــت :گفــت:

گزارش

در بــازه زمانــی  20روزه طــرح محیــط بانــی ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت در ایــام نــوروز ،شــاهد

جمشــید محبــت خانــی فرمانــده یــگان ســازمان

افزایــش  20درصــدی حضــور محیــط بــان هــا در

حفاظــت محیــط زیســت در حاشــیه مراســم رونمایــی

مناطــق چهارگانــه نســبت بــه ایــام مشــابه طــی ســال

از تجهیــزات محیــط بانــان از افزایــش  10درصــدی

هــای گذشــته بودیــم.وی افــزود :اعمــال جریمــه 30

کشــف ســاح جنگــی از متخلفــان محیــط زیســتی

هــزار تومانــی پرتــاب زبالــه از خــودرو در ایــام عیــد

در طــی اجــرای طــرح  20روزه نــوروزی یــگان محیــط

توســط نیروهــای پلیــس پیشــگیری و راهــور پــس از

زیســت خبــر داد و افــزود :همچنیــن کشــفیات حــوزه

مذاکــرات و تفاهــم هــای صــورت گرفتــه ،کمــک بزرگــی

ســاح شــکاری نیــز در ایــن مــدت ،افزایشــی 12

بــرای کاهــش زبالــه در مســیرهای تــردد کشــور بــود.

درصــدی داشــت .وی بــا اعــام اینکــه ســاح هــای

وی ادامــه داد :بررســی هــای میدانــی و اســتعالم

کشــف شــده ،ضبــط و تحویــل محاکــم قضایــی شــده

هــای صــورت گرفتــه از ادارات کل حفاظــت محیــط

اســت ،گفــت :تــداوم همــکاری بســیار خــوب نیــروی

زیســت اســتان هــا نشــان مــی دهــد کــه رهاســازی

انتظامــی بــا یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــا توجــه

زبالــه در تفــرج گاه هــا و مناطــق چهارگانــه محیــط

بــه کیفیــت و کمیــت نیــرو و امکانــات ناجــا ،در حفــظ

زیســت نســبت بــه ســال هــای گذشــته کاهــش

از اقــدام هــای مهــم در ســفرهای اســتانی ،دیــدار بــا

نبــوده و همچنــان مشــکالت بســیاری در ایــن حــوزه

فرماندهــان انتظامــی اســتان هــا و امضــاء تفاهــم نامــه

وجــود دارد ،امــا اقدامــات موثــر بــوده اســت .فرمانــده

همــکاری میــان یــگان حفاظــت و نیــروی انتظامــی

یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور اشــاره ای هــم

اســتان اســت.فرمانده یــگان حفاظــت محیــط زیســت

بــه آتــش ســوزی هــای صــورت گرفتــه در مناطــق

کشــور ادامــه داد :تــا کنــون در  13اســتان کشــور ،ایــن

جنگلــی تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط

تفاهــم نامــه همــکاری امضــاء شــده و قــرار اســت تــا

زیســت در ایــام نــوروز داشــت و افــزود :خشکســالی،

 6مــاه آینــده ،ایــن تفاهــم نامــه بــا لحــاظ نیازهــا و

کــم بارشــی ،افزایــش دمــا ،همچنیــن بــی احتیاطــی
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مدیرکل دفتر حفاظت محیط زیست مطرح کرد

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت

آتش بی سابقه در دل
جنگل های شمال

کشـور از افزایش  10درصدی کشـف سالح

جنگـی از متخلفـان محیط زیسـتی در طی اجرای

طـرح  20روزه نـوروزی یگان محیط زیسـت خبر

داد و گفـت :تـداوم همکاری بسـیار خوب نیروی
انتظامـی بـا یـگان حفاظـت محیـط زیسـت بـا

توجـه بـه کیفیت و کمیـت نیرو و امکانـات ناجا،

در حفـظ محیـط زیسـت بسـیار موثـر اسـت و از
همیـن رو یکـی از اقـدام های مهم در سـفرهای
اسـتانی ،دیـدار بـا فرماندهـان انتظامـی اسـتان

هـا و امضـاء تفاهـم نامه همـکاری میـان یگان

حفاظـت و نیـروی انتظامی اسـتان اسـت.

مــردم و مســافران نــورزی در خامــوش کــردن آتــش
پــس از تــرک محــل و عــدم آتــش افــروزی در مناطــق
جنگلــی ،منجــر بــه آتــش ســوزی در  12میلیــون و 7
هــزار و  500متــر مربــع از عرصــه هــای تحــت مدیریــت
محیــط زیســت شــد .محبــت خانــی ادامــه داد :بــه
رغــم تــاش هــای بســیار ارزنــده محیــط بــان هــا،

golvani

محیــط زیســت بســیار موثــر اســت و از همیــن رو یکــی

داشــته و گرچــه شــرایط رضایــت بخــش و ایــده آل

3

پیام زیست

10003432117834

جنــگل بــان هــا ،نیروهــای امــدادی و هــال احمــر،
مــردم بومــی و محلــی بــرای اطفــاء حریــق هــای
جنگلــی ،همچنیــن اســتفاده از بالگــرد بــرای خامــوش
کــردن آتــش ،شــاهد افزایــش  17درصــدی آتــش
ســوزی در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان در ایــام
نــوروز ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال
گذشــته بودیــم .

کاهــش بارندگــی ،کــم شــدن رطوبــت و بــی توجهــی گردشــگران در اســتان
هــای شــمالی کشــور آتــش ســوزی بــی ســابقه ای را ب ـرای اولیــن بــار در
نــوروز امســال ب ـرای جنــگل هــای ایــن مناطــق رقــم زد؛ بــه طــوری کــه 80
تــا  90هکتــار از جنــگل هــای اســتان مازنــدران در مناطــق تحــت پوشــش
ســازمان محیــط زیســت دچــار آتــش ســوزی شــد .علــی تیمــوری مدیــرکل
دفتــر حفاظــت و شــکار و صیــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت :بنا
بــه اعــام دســتگاه های مســوول ،امســال شــاهد کاهــش بارندگی در کشــور
بودیــم کــه در طــول  40تــا  50ســال گذشــته بــی ســابقه بــود ،ایــن وضعیــت

مقابله با ریزگردها همت همگان را می طلبد

بــر شـرایط اســتان هــای شــمالی نیــز تاثیر گذاشــت بــه طــوری کــه بارندگی

محیــط

و تقریبــا معــادل همیــن میــزان

کانــون هــای گــرد و غبــار اطــراف

زیســت خوزســتان گفــت :نبایــد

نیــز کانــون هــای فرسایشــی بــا

شــرکت هــای خــود رســیدگی

انتظــار داشــته باشــیم کــه دولــت

منشــاء شــن و ماســه داریــم کــه

کننــد بــا ســهولت بیشــتری مــی

مدیــر کل

حفاظــت

بــه تنهایــی مشــکل همــه کانــون

بایــد در آن کانــون هــا فعالیــت

توانیــم بــا ایــن معضــل مقابلــه

ریزگردهــا در خوزســتان و کانــون

صــورت بگیــرد .اگــر در ماهشــهر

کنیــم .وی ادامــه داد :ســال
از ســوی مجلــس

هــای ریزگــرد را حــل کنــد ،بلکــه

منطقــه ویــژه ایــن شهرســتان و 20

گذشــته

همــه بایــد در ایــن زمینــه بــه

پتروشــیمی فعــال منطقــه ،مقابلــه

شــورای اســامی و دولــت تدبیــر

میــدان بیاینــد و مشــارکت داشــته

بــا بخشــی از معضــل را بــه عهــده

و امیــد اهمیــت ویــژه ای بــه ایــن

الهیجــان

بگیرنــد یــا در آبــادان و خرمشــهر

مقولــه داده شــده و اعتبــار خوبــی

زاده در جلســه شــورای اداری

منطقــه آزاد عهــده دار بخــش

بــرای مقابلــه بــا ریزگردهــا بــه

اســتان خوزســتان گفــت350 :

دیگــری شــوند یــا شــرکت مناطــق

خوزســتان داده شــد و بــرای ســال

هــزار هکتــار کانــون رســی در

ملــی نفتخیــز جنــوب و شــرکت

 97نیــز حــدود  150میلیــون دالر

اســتان خوزســتان وجــود دارد

مهندســی توســعه نفــت بــه

پیــش بینــی شــده اســت.

باشــند.

احمدرضــا

dw.com

اعتراضات ،با پرداخت حقآبه پاسخ داده شود

در ایــن اســتان هــا نیــز کاهــش یافــت ،این مســاله موجــب کاهــش رطوبت
و خشــکی مناطــق شــد و شـرایط را بـرای بــروز آتــش ســوزی فراهــم کــرد.
بــروز آتــش در جنــگل هــای شــمالی کشــور در فصــل بهــار بــی ســابقه بــوده
اســت؛ زیـرا همــواره در ایــن فصــل از ســال رطوبــت بــه انــدازه کافــی وجــود
داشــت امــا امســال بــه علــت کاهــش بارندگــی ،شــاهد بــروز آتــش ســوزی
در ایــن مناطــق بودیــم .ســازمان جنــگل هــا ،مراتــع و آبخیــزداری کــه متولی
جنــگل هــای کشــور اســت نیــز وســعت آتــش ســوزی امســال جنــگل هــای
شــمال را نســبت بــه ســال هــای قبــل بــی ســابقه اعــام کــرد .تیمــوری
تاکیــد کــرد 95 :تــا  98درصــد علــت شــروع آتــش ســوزی هــا عوامــل
انســانی اســت ،افـراد و گردشــگران و حتــی شــکارچیان غیرمجــاز کــه آتــش
بــر پــا مــی کننــد ،اگــر در زمــان تــرک محــل آن را بــه خوبــی خامــوش نکننــد
و در صــورت وزش بــاد و خشــکی و کمــی رطوبــت در منطقــه آتش گســترش
مــی یابــد و خامــوش کــردن آن بســیار دشــوار خواهــد بــود.

تهدید گرمای زمین برای پدیدههای کنترلکننده جهانی

رییــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت :در ایــن

همچنــان برداشــتهای بــی رویــه و غیــر قانونــی در

کارشناســان محیــط زیســت تاکیــد کردهانــد کــه بایــد بــه

بــه ســمت زمســتانهای بســیار ســرد و یخبنــدان آســیبپذیر

روزهــا اعتراضاتــی را در ســطح شــهر اصفهــان شــاهد

باالدســت وجــود دارد .گاهــی نیــز گزارشهایــی میرســد

هــر قیمتــی از اخــال در جریــان اقیانوســی «گلــف اســتریم»

کــرد ه اســت .همچنیــن ایــن سیســتم تضعیــف شــده میتوانــد

هســتیم کــه ناشــی از تامیــن نشــدن حقــوق قانونــی

کــه نشــان میدهــد برداشــتهای جدیــدی نیــز تعریــف

جلوگیــری شود.کارشناســان بــا بیــان اینکــه مشــخص نیســت

بــه وقــوع طوفانهــای شــدیدتر در اروپــا ،افزایــش ســریع

معترضــان اســت و امیدواریــم ایــن اعتراضــات بــا پرداخــت

و انجــام میشــود .ایــن برداشــتها از محــل حــق مــردم

جهــان بــه چــه میــزان بــه بــروز اختــال فاجعهبــار در ایــن

ســطح آب دریــا در ســواحل شــرقی آمریــکا و خشکســالی

حقآبــه و حقــوق قانونــی ایــن شــهروندان پاســخ داده

اصفهــان اســت و بلنــد اعــام میکنیــم تــا زمانــی کــه

جریــان بــزرگ اقیانوســی نزدیــک اســت ،اظهــار داشــتند :بــا

در مناطــق آفریقــا منجــر شــود .آنطــور کــه ایســنا بــه گــزارش

شــود .فتــحهللا معیــن صبــح (یــک شــنبه) در بیســت و

اجــازه برداشــتهای ایــن چنینــی داده میشــود و

توجــه بــه ایــن شـرایط جلوگیــری از گرمــای جهانــی از همیشــه

روزنامــه گاردیــن مــی نویســد ،ایــن مطالعــه جدید کارشناســان و

نهمیــن جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا

مصوبــات  9مــادهای نیــز اجــرا نمیشــود مشــکل حــل

حیاتیتــر است.مشــکالتی کــه در گذشــته در ایــن شــبکه بــزرگ

دانشــمندان علــوم جــوی را بــه دلیــل تاثیــر فزایندهای کــه گرمای

اشــاره بــه بحــران آب پیــش روی اصفهــان اظهــار کــرد:

نخواهــد شــد .امیدواریــم همــه مســووالن کمــر بــه همــت

اتفــاق افتــاده تاثیــرات خیلــی زیــادی در پیشــینه وضعیــت

جهانــی بــر جریــان اقیانوســی داشــته و غیــر قابــل پیــش بینــی

بــا وجــود همــه نگرانیهــا و در ایــن شــرایط اضطــراری،

رعایــت قانــون و احقــاق حقــوق مــردم اصفهــان ببندنــد.

اقلیمــی داشــته و بــه طــور خــاص غــرب اروپــا را در س ـرازیری

بــودن ش ـرایط در آینــده نگ ـران ســاخت ه اســت.

 900شهروند آموزش
تفکیک پسماند دیدند
خبر

مهــرداد زنگنــه فــر معــاون خدمــات
شــهری و محیط زیســت شــهرداری
منطقــه  19از آمــوزش تفکیــک

نجات  450الکپشت
درمرودشت ازخشکسالی
شیراز

 450قطعــه الکپشــت برکــهای
کــه در قســمتی از رودخانــه
کُــر در روســتای جشــنیان

افزایش 7درصدی
پرندگان مهاجر گیالن
گیالن

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت
گیــان گفت:تعــداد پرنــدگان
مهاجــر گیــان 7درصــد بیشــتر از

پســماند خشــک به  900شــهروند در

شهرســتان مرودشــت بــر اثــر

زمســتان ســال  95بــود .قربانعلــی

طــی مــاه جــاری خبــر داد .او گفــت :مطابــق ســنوات گذشــته

خشــک شــدن رودخانــه در حــال تلــف شــدن بودنــد

محمدپــور گفــت:از اســفندماه هــر ســال بازگشــت پرنــدگان

بــا حضورکارشناســان اداره مدیریــت بازیافــت در مراکــز فرهنگی

بــا تــاش پرســنل محیــط زیســت و مــردم محلــی

آغــاز میشــود و تــا اواســط فروردیــن یــا اول اردیبهشــت

هنــری ،مســاجد ،مــدارس و اماکــن عمومــی بــه شــهروندان

جمــع آوری و بــه محــل هــای آبــدار رودخانــه منتقــل

پرنــدگان مهاجــر آبگیرهــا و تاالبهــای گیــان پــس از زمســتان

آمــوزش تفکیــک پســماند از مبــدا داده مــی شــود .ایــن

شــدند .ابوالحســن کشــاورز گفــت :ایــن اقــدام

گذرانــی بــه موطــن اصلــی شــان بــاز مــی گردنــد  .وی بــا

آمــوزش هــا توســط گــروه نمایشــی و بــا برپایــی برنامــه شــاد

زیســت محیطــی تاثیــر بســزایی در حفــظ زیســت

اشــاره بــه اینکــه گیــان  30هــزار هکتــار تــاالب و آبگیــر

بــرای کــودکان در ســرای محلــه شــهید کاظمــی ،مهــد قصــر

بــوم منطقــه و ایجــاد شــرایط پایــدار بــرای زیســت

دارد،ادامــه داد:اواســط پائیــز هــر ســال بــا آغــاز فصــل ســرما

فرشــته هــا ،سـرای محله بهمنیــار ،شــریعتی ،پیش دبســتانی

گونــه هــای در معــرض خطــر و انقــراض دارد.

و یخبنــدان در ســیبری و مناطــق شــمالی اروپــا پرنــدگان

شــکوفه هــای امیــد و خانــه فرهنــگ یاســین انجــام شــد.

مهاجــر در آبگیرهــا و تاالبهــای گیــان فــرود میآینــد .

کشف الشه پلنگ در
روستای زو شیروان
شیروان

مدیــرکل حفاظــت محیــط
زیســت خراســان شــمالی
گفــت :طــی گــزارش یکــی
از

دوســتداران

محیــط

زیســت از اهالــی روســتای زو مبنــی بــر وجــود
الشــه یــک قــاده پلنــگ در حوالــی ایــن روســتا،
بالفاصــه ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت
شــیروان بــه محــل اعــزام شــدند .طــی مشــاهدات
و بررســی هــای اولیــه در محــل ،آثــار هیــچ گونــه
گلولــه و یــا بریدگــی مشــاهده نشــد و علــت مــرگ
فعــا مشــخص نیســت .
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جوالن بیماری زغال بلوط در جنگلهای زاگرس

خبر

استفاده طرح یوز دارد

یک میلیون و  400هزار هکتار از ســطح جنگلهای زاگرس به بیماری زغال

بلوط آلوده شدهاند

مدیــرکل تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت

فاطمه نامجو

و اضافــه مــی کنــد :دســتورالعملی ب ـرای
حفــظ اکوسیســتم جنگلــی زاگــرس تهیه

محیــط زیســت گفت:مــا ســعی خــود را ب ـرای

خبرنگار /پیام ما

و  ۱۰درصــد بودجــه زاگــرس بــه احیــای

منحصــر بــه فــرد و مهمتریــن و بزرگترین

تیــم ملــی خواهیــم کرد  .ســید مجیــد خرازیان
مقــدم مدیــرکل تنــوع زیســتی و حیــات
وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
گفــت :ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
طــی نام ـهای کــه بــا امضــای حمیــد ظهرابــی
سرپرســت معاونــت محیــط زیســت طبیعــی و
تنوع زیســتی ســازمان حفاظت محیط زیســت
بــه فدراســیون فوتبــال ارســال خواهــد کــرد
اعتـراض خــود را نســبت بــه حــذف طــرح یــوز
از لبــاس تیــم ملــی فوتبــال اعــام مــی کنــد.
وی افــزود :ایــن نامــه مطمئنــا کافــی نخواهــد
بــود بلکــه بایــد جلســه ای را بــا رییــس و
مســووالن فوتبــال ایـران برگـزار کنیــم تــا دالیل
ایــن اقــدام مشــخص شــود .مــا اعتقــاد داریــم
همانطــور کــه اگــر فدراســیون چانــه زنــی هــای
خــود را بــا فیفــا انجــام دهــد میتوانــد بــاز از

ط اختصــاص داده شــده اســت ولــی
بلــو 

حــدود یــک میلیــون و  400هـزار هکتار از
ســطح جنگلهــای زاگــرس بــه بیمــاری
زغــال بلــوط آلــوده شــده انــد و هــم
اکنــون دســتورالعملی بــرای مقابلــه بــا
بیمــاری زغالــی درختــان بلــوط زاگــرس
در دســتور کار قـرار گرفتــه اســت امــا بــه
گفتــه رییــس مرکــز جنــگل هــا بــرای
نجــات بزرگتریــن ناحیــه رویــش جنگلی
ایــران بــه اعتبــارات بیشــتری نیــاز
اســت.آلودگی  130هکتــار از جنگلهــای
زاگــرس بــه بیمــاری زغــال بلــوط در
ســال  87هــم اکنــون بــه حــدود یــک
میلیــون و  400هـزار هکتار رســیده اســت،
ایــن هــا را فریبــرز غیبــی رییــس مرکــز
جنگلهــای خــارج از شــمال مــی گویــد

ایــن بودجــه کافــی نیســت و نیــاز داریــم
کــه تمــام مســووالن توجــه ویــژهای بــه
زاگــرس داشــته باشــند .بــه گفتــه غیبــی
در حــال حاضــر یکــی از راهکارهایــی
کــه در ایــن دســتورالعمل پیشبینــی
شــده ایــن اســت کــه درختانــی کــه
سوســکهای چوبخــوار آنهــا را
مــورد حملــه قــرار دادهانــد و بیمــاری
زغالــی بــاالی  ۵۰درصــد آنهــا را گرفتــار
کــرده عالمتگــذاری و قطــع شــوند تــا
بــه درختــان دیگــر س ـرایت نکنــد البتــه
ایــن کار بهصــورت پایلــوت در برخــی
مناطــق زاگــرس انجــام شــد و درختانــی
کــه بیــش از  ۵۰درصــد بــه ایــن بیمــاری
آلــوده شــده بودنــد قطــع ،ســوزانده و
تبدیــل بــه زغــال شــدند.

آغاز بیماری درختان بلوط

شــدن هســتند بــه ســازمان جنگلهــا و

شــدهاند ،غیبــی معتقــد اســت

مراتــع فرســتاده شــد .بالفاصلــه ســازمان

سوســکهای چوبخــوار و قــارچ

در ســال  ۸۷گزارشــاتی از اســتانهای

جنگلهــا و مراتــع کارگروهــی متشــکل

زغالــی عــاوه بــر درخــت بلــوط ســایر

ایــام و فــارس مبنــی بــر اینکــه درختــان

از محققــان مراکــز تحقیقاتــی کشــور،

گونههــا ماننــد گالبــی وحشــی ،زالزالــک

بلــوط ایــن مناطــق درحــال خشــک

اعضــای موسســه تحقیقــات جنگلهــا و

و ارژن را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده

مراتــع و بخشهــای اجرایــی تشــکیل

ولــی بــه دلیــل اینکــه از نظــر تراکــم

داد و پــس از بازدیــد و بررســی بــه

و جمعیــت بلــوط بیشــترین ســهم را

ایــن نتیجــه رســیدند کــه سوس ـکهای

در زاگــرس دارد ،ایــن بیمــاری اغلــب

چوبخــوار بــه جنگلهــای زاگــرس

بهعنــوان بیمــاری بلــوط شــناخته

حملــه کردهانــد و پــس از ضعیــف

میشــود .بــه گفتــه غیبــی هــم اکنــون

شــدن درختــان بلــوط ،درخــت گرفتــار

بالــغ بــر  ۷۰عامــل ســبب کاهــش تــوان

منطقه زاگرس

نمــی کــرد کــه ســازمان حفاظت محیط زیســت

بیــن مــیرود .بــه گفتــه رییــس مرکــز
جنگلهــای خــارج از شــمال ،بیمــاری

کــه از جملــه ایــن عوامــل میتــوان

درختــان بلــوط نــه تنهــا در جنگلهــای

بــه وجــود دام مــازاد ،قطــع درختــان،

ایــام بلکــه در مناطقــی از جنگلهــای

فعالیتهــای معدنــی ،ریزگردهــا ،تغییــر

زاگــرس در کرمانشــاه ،دشــت بــرم

اقلیــم اشــاره بگیــرد.

لرســتان ،یاســوج ،چهــار محــال و
بختیــاری نیــز مشــاهده شــده بــود و

و تالشــی کــه انجــام دادنــد توانســتند فیفــا

کــم کــم در حــال ســرایت بــه تمامــی

را قانــع کــرده و تصویــر یــوز بــر روی لبــاس

اســتانهای زاگــرس بــود .

طراحــی شــود درایــن دوره نیــز مــا بــا گفتگــو

کاهش کیفیت آب اهواز باعث شیوع برخی

بیماریها شده است

عضــو شــورای اســامی شــهر اهــواز گفــت:
کاهــش کیفیــت آب شــرب در برخــی نقــاط

موســوی نــژاد افــزود :در مناطــق کــم

اهــواز ســبب افزایــش شــیوع بیمــاری

برخــودار ماننــد عیــن ،2حصیرآبــاد ،مالشــیه

هــای پوســتی و هپاتیــت شــده اســت.

و کــوی علــوی کیفیــت آب شــرب بــه دلیــل

محمدرضــا بختیــاری ،مدیرعامــل شــرکت
آب منطقــه ای تهــران بــا تاکیــد بــر مســاله
کــم آبــی در ایــران گفــت« :مــا امســال ســال

ســطح خشــک شــدن جنگلهــای

زاگــرس بــاال رفتــه اســت ولــی آنطــور کــه
ایســنا مــی نویســد مــی تــوان امیــدوار
بــذر برداشــته و نهــال تولیــد شــود تــا از

مجموعــه عواملــی ســبب خشــکیدگی

ایــن طریــق جنگلهــای زاگــرس بتواننــد

جنگلهــای بلــوط و زوال اکوسیســتم

بــاز ســرپا شــوند.

تالقــی آب و فاضــاب بســیار پاییــن تــر

ســیدناصر موســوی نــژاد عضــو شــورای

شــرب بــرای وضــو گرفتــن هــم مناســب

کیفیــت آب شــرب در برخــی نقــاط اهــواز

از میــزان اســتاندارد اســت و حتــی آب
نیســت.وی بــا تاکیــد بــر بــه خطــر افتــادن

آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد ســیدناصر

راه کار نجات درختان

بــود کــه از پایههــای درختهــای ســالم

علت بیماری درختان زاگرس

جنگلهای زاگرس بزرگترین رویش جنگلی ایران

مدیر عامل شرکت آب منطقهای
تهران :ذخیره برف نداریم
آب

بیمــاری «قــارچ زغالــی» میشــود و از

اکولوژیــک و اکوسیســتم جنــگل زاگرس
و بیمــاری زغــال بلــوط شــده اســت

کازرون ،شــوراب کردســتان ،کوهدشــت

بــا ارائــه اهمیــت ایــن طــرح بــه فدراســیون

تنهــا در جــام جهانــی بلکــه در همــه رقابتهــا

خشــک و بیمــار شــده بــود را نجــات دهیــم.

کشــورهای منطقــه دارد.

جهانــی گذشــته نیــز فیفــا ایــن طــرح را قبــول

مــی کنیــم و مــا خواهــان حفــظ ایــن طــرح نــه

بــا اســتفاده از ایــن روش توانســتیم بخشــی از جنــگل کــه

زیســت کشــور و حتــی محیــط زیســت

روی لبــاس تیــم ملــی خواهیــم کــرد  .در جــام

مــاه دیگــر آغازمــی شــود امــا مــا تالش خــود را

طریــق تــابآوری و ســازگاری درختــان بیشــتر میشــود.

نقشــی حیاتــی بــرای انســان ،محیــط

خــود را بـرای ارائــه طــرح دوبــاره تصویــر یــوز بر

چـرا کــه رقابــت هــای جــام جهانــی کمتــر از دو

در آن ذخیــره نــزوالت جــوی صــورت میگیــرد و از ایــن

اســت .از ایــن رو جنگلهــای زاگــرس

از طریــق رســانه هــا شــنید .مــا همــه ســعی

طــرح انجــام دهــد گرچــه مــا نیــز مــی دانیــم

بردیــم .در اطـراف درختــان حفرههایــی را ایجــاد کردیــم کــه

منطقــه زاگــرس وابســته بــه ایــن عرصــه

اطالعــی نداشــت و ایــن خبــر را اولیــن بــار

کــه اعتـراض بــه ایــن اقــدام دیــر شــده اســت

دادهایــم ایــن اســت کــه آبخیــزداری را بــه داخــل جنگلهــا

وجــود دارد همچنیــن معیشــت ســاکنان

از حــذف طــرح یــوز از روی لبــاس تیــم ملــی

فوتبــال تمــام تــاش خــود را بـرای حفــظ ایــن

جملــه اقداماتــی کــه ب ـرای حفــظ بلــوط و زاگــرس انجــام

جمعیــت عشــایر و آب در منطقــه زاگرس

ملــی و بیــن المللــی تاثیرداشــته باشــد  .وی

همه متوجه شــدند .امیدوارهســتیم فدراســیون

بلــوط بســتگی بــه وضعیــت بارندگــی دارد ،مــی گویــد«:از

آب کشــور تولیــد میشــود .بیشــترین

ادامــه داد :ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

را نمــی دانســتند امــا بــا ایــن کار ایــن تفــاوت را

اســت .غیبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه احیــای جنگلهــای

هکتــار اســت .در ایــن ناحیــه  ۴۰درصــد

طــرح یــوز بــه چــه انــدازه مــی توانــد در ســطح

کــه بســیاری از مــردم تفــاوت بین یــوز و پلنگ

ناحیــه رویــش جنگلــی ایـران بــه اعتبــارات بیشــتری نیــاز

مســاحتی حــدود  ۵میلیــون و  ۴۰۰هـزار

فوتبــال خواهیــم پرداخــت و خواهیــم گفــت که

ملــی فوتبــال بــاز خــورد مثبتــی داشــت چ ـرا

بــه گفتــه رییــس مرکــزجنــگل هــا بـرای نجــات بزرگتریــن

ناحیــه رویــش جنگلــی ایــران بــا

اهمیــت وجــود طــرح یــوز در لبــاس تیــم ملــی

حفــظ کنیــم .تصویــر یــوز بــر روی لبــاس تیــم

اکنــون دســتورالعملی بــرای مقابلــه بــا بیمــاری زغالــی

اکوسیســتم زاگــرس اکوسیســتمی

طــرح یــوز اســتفاده کنــد .مــا در ایــن جلســه به

امیــدوار هســتیم کــه بتوانیــم ایــن طــرح را

زاگــرس بــه بیمــاری زغــال بلــوط آلــوده شــده انــد و هــم
درختــان بلــوط زاگــرس دردســتورکارقـرارگرفتــه اســت اما

اهمیت جنگل های زاگرس

ارائــه طــرح دوبــاره تصویــر یــوز بــر روی لبــاس

حــدود یــک میلیــون و  400هـزارهکتــارازســطح جنگلهای

نکته

محیط زیست اصرار به

هســتیم .

مسوول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد گفت :سال ،1396

ســامت شــهروندان بــه علــت تالقــی آب
و فاضــاب در برخــی نقــاط شــهر اهــواز
گفــت :انتظــار داریــم ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت و بهداشــت در ایــن
خصــوص فعاالنــه تــر عمــل کننــد.

اســامی شــهر اهــواز گفــت :کاهــش

ســبب افزایــش شــیوع بیمــاری هــای
پوســتی و هپاتیــت شــده اســت و انتظــار

داریــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

و بهداشــت در ایــن خصــوص فعاالنــه تــر
عمــل کننــد.

کشف  ۱۱الشه شیر مسمومشده رفع معضل آلودگی آب ،دغدغه نخستین

در اوگاندا
خبر

المپیاد بین المللی نانو

الشــه  ۱۱قــاده شــیر از جملــه هشــت تولــه
در پــاک ملــی ملکــه الیزابــت در اوگانــدا و در

ویــژه ای در آب کشــور داریــم کــه در  ۵۰ســال

نزدیکــی یــک روســتا یافــت شــده اســت کــه

اخیــر بــی ســابقه بــوده اســت .ویــژه بــودن شــرایط آبــی ســال جــاری

مقامــات زیســت محیطــی ایــن کشــور بــه مســمومیت آنهــا مشــکوک

نیــز بــه  ۳دلیــل اســت؛ هــم کمبــود بارندگــی ،هــم نداشــتن ذخیــره

هســتند .ایــن ســه قــاده شــیر مــاده بــه همــراه تولههایشــان کــه بخشــی

برفــی در تهــران و کشــور ،هــم بــه لحــاظ وضعیــت گرمــا کــه درجــه

از یــک گلــه شــیر شــامل ســه شــیر نــر بودهانــد احتمــاال آخریــن قربانیــان

حــرارت نســبت بــه گذشــته افزایــش داشــته اســت.اما جیــره بنــدی

مســمومیت گربهســانان در اوگانــدا محســوب میشــوند.آنطور کــه ایســنا

در دســتور کار مــا بــرای ســال  ۹۷نیســت».آنطور کــه تســنیم مــی

مینویســد مســمومیت شــیرها در کشــور اوگانــدا اتفــاق جدیــدی نیســت

نویســد بختیــاری تاکیــد کــرد« :در حــال حاضــر کــه در روزهــای پایانــی

و در ســال  ۲۰۱۰نیــز پنــج قــاده شــیر در همیــن پــارک ملــی مســموم و

فروردیــن مــاه هســتیم تقریبــا ذخیــره برفــی نداریــم ،در حالــی کــه

کشــته شــدند .در ســالهای  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷نیــز  ۱۵قــاده شــیر در ایــن

ســال گذشــته ایــن موقــع حــدود یــک متــر ذخیــره برفــی داشــتیم.

منطقــه کشــته شــدند کــه مقصــر آن عشــایری کــه از گلههــای خــود

امســال هــم بــارش برفمــان پاییــن بــوده و هــم گرمــای زودرس

محافظــت میکردنــد ،شــناخته شدند.الشــه ایــن شــیرها بــرای آزمایــش

داشــتیم».

و تعییــن علــت واقعــی مــرگ آنهــا بــه آزمایشــگاه فرســتاده شــده اســت.

المپیاد

نخســتین المپیــاد

میزبــان برگــزاری نخســتین المپیــاد جهانــی

بیــن المللــی نانو به

فنــاورینانــو بــود ،در ایــن المپیــاد دانشــجویی

همــت ســتاد ویــژه

 ،چندیــن اســتارت آپ (فعالیــت هــای نوپــا)

توســعه فنــاوری

از کشــورهای تایــوان ،مالــزی ،روســیه ،کــره

نانــو و پــس از دو ســال پیگیــری در ســطح

جنوبــی ،ایــران ،انگلســتان ،ایتالیــا و آلمــان

بیــن المللــی در کشــورمان برگ ـزار شــد ،هــدف

حضــور داشــتند .علــی بیــت اللهــی ،رییــس

از برگــزاری ایــن المپیــاد رفــع چالشهــای

کمیتــه راهبــردی نخســتین المپیــاد بیــن

بیــن المللــی بــا اســتفاده از فناورینانــو،

المللــی نانــو افــزود :ایـران نیــز در منطقــه خــود

مهارتهــای نــوآوری و تجاریســازی اســت.

بــا مشــکل آب دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد

رییــس کمیتــه راهبــردی نخســتین المپیــاد

کــه بــه پیشــنهاد ســتاد فنــاوری نانــو کشــورمان

بیــن المللــی نانــو بــا اشــاره بــه معضــل آب بــه

المپیــاد بیــن المللــی نانــو بــا محوریــت آب

عنــوان یکــی از معضــات بســیاری جــدی دنیــا

برگــزار شــد.آنطور کــه ایرنــا مینویســد خانــم

اظهــار کــرد :رفــع معضــل آلودگــی آب ،اصلــی

«انــدره هاســه» بــه نمایندگــی از اتحادیــه اروپــا

تریــن موضــوع ایــن المپیــاد اســت .پــارک

در نخســتین المپیــاد فنــاوری نانو در کشــورمان

فنــاوری پردیــس از  21فروردیــن مــاه جــاری

حضــور یافــت.

خراسان رضوی ،یزد و کرمان محور جدید گردشگری کشور

معاون میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری :در کنار استانهای یزد و
کرمان که ظرفیتهای باالی تاریخی و فرهنگی دارند ،خراسان رضوی نیز میتواند
یک مجموعه کنار هم و محور گردشگری را تشکیل دهد و جذب کننده گردشگران

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

خارجی باشد.

021-26325268

در نشست فراکسیون والیی مجلس با مونسان چه گذشت؟

مونسان :کمترین سهم را از بودجه داریم

تاکیــد کــرد و پیشــنهاد کــرد کــه بودجــه ایــن ســازمان به

گزارش

صــورت درآمــد هزینــهای باشــد و آن بــه ایــن صــورت

صبــح دیــروز ،نشســت هماندیشــی فراکســیون
نماینــدگان والیــی مجلــس شــورای اســامی بــا علــی
اصغــر مونســان معــاون رییسجمهــوری و رییــس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
برگــزار شــد .در ایــن نشســت کــه در محــل کمیســیون
تلفیــق مجلــس شــورای اســامی و بــا حضــور  ۲۵نفــر
از اعضــای فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس برگــزار
شــد ،بــر تقویــت همکاریهــای دولــت و مجلــس بــرای
ی تاریخــی و
توســعه گردشــگری ،صیانــت از آثــار فرهنگـ 
رونــق صنایعدســتی تاکیــد شــد.
علــی اصغــر مونســان ،رییــس ســازمان میــراث فرهنگی،
صنایــع دســتی و گردشــگری در ایــن نشســت بــر
و بیــان کــرد کــه بعــد از ســازمان محیــط زیســت،
کمتریــن ســهم از بودجــه و اعتبــارات بــه ســازمان
میــراث فرهنگــی اختصــاص داده مــی شــود و اعتبــارات
و بودجهــی حــال حاضــر ،تنهــا جوابگــوی امــور جــاری و
پرداخــت حقــوق هــا اســت .وی بــر تقویت هرچه بیشــتر
همــکاری دولــت و مجلــس بــا ســازمان میــراث فرهنگی

ســازمان شــود و درآمدهــای ســازمان میــراث فرهنگــی
و گردشــگری از محــل گردشــگری در اختیــار خــود ایــن
ســازمان قــرار گیــرد .وی همچنیــن بــر جــذب گردشــگر
تاکیــد ویــژه کــرد و گفــت کــه کشــور چیــن  120میلیــون
گردشــگر را بــه کشــورهای مختلــف میفرســتد و
تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه بــا انجــام مذاکــرات و
پیگیریهــای الزم 10 ،درصــد از ایــن میــزان را بــه خــود
اختصــاص دهیــم .بودجــه تعییــن شــده ســال  97بــرای
ســازمان میــراث فرهنگــی  8هــزار و  322میلیــارد و 135
میلیــون ریــال اســت کــه شــامل دو بخــش هزینــهای
و تملــک داراییهــای ســرمایهای میشــود .بودجــه
بخــش هزینــهای کــه شــامل هزینههــای عمومــی،
متفرقــه و اختصاصــی اســت ۳ ،هــزار و  ۵۹۴میلیــارد
و  ۷۰میلیــون ریــال و همچنیــن بــرای بخــش تملــک و
دارایــی ســرمایهای  ۴هــزار و  ۷۲۸میلیــارد و  ۶۵میلیون
ریــال بودجــه تعییــن شــده کــه بیشــتر آن بایــد از طریق
ســرمایه جــذب شــود.
مرتضــی شــکوهی مدیــرکل امــور مجلــس ســازمان
میــراثفرهنگــی ،ایــن دیــدار را صمیمانه عنوان کــرد و در
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علــی اصغــر مونســان ،رییــس ســازمان

میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و

گردشــگری در ایــن نشســت بــر تخصیــص

بودجــه کافــی بــرای ســازمان تاکیــد کــرد

و بیــان کــرد کــه بعــد از ســازمان محیــط

مــی شــود .وی پیشــنهاد داد بودجــه ایــن

ســازمان بــه صــورت درآمــد هزینــهای باشــد
و درآمدهــای ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری از محــل گردشــگری در اختیــار

خــود ایــن ســازمان قــرار گیــرد.

ایــن بــاره گفــت :در ایــن دیــدار و نشســت هماندیشــی،
هــر کــدام از نماینــدگان بــه ارائــه دیدگاههــای خــود
پرداختنــد و تصمیماتــی دربــاره فعالیــت هــای ســازمان
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری در حــوزه
انتخابیــه برخــی از نماینــدگان ارائــه شــد .مدیــرکل امــور
مجلــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،ایــن همــکاری را
زمینــه ســاز توســعه و رونــق صنعت گردشــگری دانســت
و همچنیــن بیــان کــرد کــه در جلســه تشــکیل شــده،
بررســی راهکارهــای صیانــت از آثــار فرهنگــیتاریخــی و

مشــاور ارشــد رییــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری در بازدیــد

توجــه بــه ظرفیــت صنایعدســتی در ایجــاد اشــتغال و

از شــهر نوشآبــاد اصفهــان گفــت کــه ایــن شــهر زیرزمینــی ماننــد هــر

در آمدزایــی بــه ویــژه در مناطق روســتایی و عشــایری ،از

جــای ایــران ارزشــمند اســت و بیننــده بــا مشــاهده تمایزهــای ایــن اثــر

مهمتریــن موضوعــات مــورد بررســی بــوده اســت.

بــا دیگــر مناطــق ،عــاوه بــر جــذب شــدن بــه آن ،متوجــه ارزشهــای ایــن
شــهر میشــود.وی معتقــد اســت هــر رفتــاری کــه نشــاندهنده بــه هــم
پیوســتگی فرهنگــی بیــن دیــروز و امــروز ایــن شــهر باشــد ،کار درســت
و شایســته ای اســت و مهــم ایــن اســت کــه امــروز همــه بــه دنبــال
تصحیــح رفتــار و امــور هســتند و میتــوان آینــده خوبــی بــرای ایــن شــهر
پیــش بینــی کــرد کــه در توســعه ایــن شــهر نقــش مهمــی خواهــد داشــت.

مجموعـهی تاریخــی تبدیــل کــرد .انجام

رســیده و ســرانجام نخســتین اقدامــات

مطالعــه روی ایــن بنــای تاریخــی و بــه

بــرای آغــاز مرمــت ایــن بنــای تاریخــی

خصــوص فرونشس ـتهایی کــه در چنــد

و نفیــس در دســتور کار قــرار گرفتــه

بخــش از نیــاوران رخ داده ،بایــد بیــش

اســت .رییــس مجموعــهی فرهنگــی

از پیــش جــدی گرفتــه شــود و توســط

تاریخــی کاخ نیــاوران در ایــن زمینــه

بعــد از دو ســال و نیــم تعطیلــی کاخ

ســال  ۸۹و ســقوط یکــی از لوســترهای

کارشناســان ســازه بررســی شــود و بــه

بــه ایســنا گفتــه کــه تــا ظــرف چنــد

صاحبقرانیــه ،باالخــره مرمــت ایــن بنــای

ایــن کاخ در ســال  ۹۲و همچنیــن
ِ
ـزرگ ضلــع شــمالی تــاالر آیینــه
َتــرک بـ

همیــن دلیــل  ۳۰تیــر  ۱۳۹۴تعطیلــی

روز آینــده جلســهای بــا حضــور معــاون

کاخ قاجــاری «صاحبقرانیــه» آغــاز شــد

رییــس جمهــور و رییــس ســازمان

«ه» بــرای تامیــن اعتبــار ایــن پــروژه

ایــن کاخ در ســال  ،۹۳باعــث شــد تــا

و ســرانجام بعــد از گذشــته حــدود دو

میــراث فرهنگــی برگــزار میکنیــم تــا در

آغــاز میشــود .مشــکالت پیــش آمــده

وضعیــت ایــن کاخ قاجــاری را بــه یکــی

ســال و نیــم از آغــاز تعطیلــی بــه نظــر

ایــن زمینــه تصمیمهــای نهــاوی گرفتــه

بــرای حوضخانــه در کاخ صاحبقرانیــه در

از نخســتین هشــدارها بــرای احتمــال

میرســد مطالعــه و بررســی بــرای

شــود.

منبع هنرآنالین

ادامـهدار بــودن هــر نــوع آســیبی بــه این

مرمــت ایــن بنــای تاریخــی بــه پایــان

آثار ساسانی و ارسباران نامزد ثبت جهانی
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و

جهانــی اســت .وی اظهــار کــرد :بــا ارزیابــی شــاخص هــای

گردشــگری کشــور گفــت :یکــی از  2اثــر محــور ساســانی در

ایــن آثــار تاریخــی در تیــر امســال یکــی از آن هــا بــه عنــوان

اســتان فــارس و ارســباران در آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان

نامــزد نهایــی ثبــت جهانــی بــه ســازمان آموزشــی ،علمــی و

ســهمیه ایــران در ســال  2018بــرای ثبــت جهانــی بــه یونســکو

فرهنگــی ملــل متحــد (یونســکو) معرفــی مــی شــود .طالبیــان

معرفــی مــی شــوند .محمدحســن طالبیــان بــه خبرنــگار

همچنیــن دربــاره زمــان ثبــت جهانــی طــاق بســتان گفــت کــه

هــم نــوا گفــت کــه پرونــده آثــار محــور ساســانی در اســتان

بــه منظــور معرفــی طــاق بســتان بــرای ثبــت جهانــی ،نیــاز

فــارس شــامل قلعــه فیروزآبــاد تــا شــهر تاریخــی بیشــاپور

اســت کــه اقداماتــی نظیــر ســاماندهی محوطــه آن کامــل شــود

و سروســتان و نیــز ارســباران در اســتان آذربایجــان شــرقی

و تکلیــف ســاخت و ســازهای اطــراف ایــن اثــر نیــز بــه صــورت

توســط کمیتــه ای در دســت پیگیــری و تکمیــل بــرای ثبــت

جــدی مشــخص شــود.

شهرکرد دستگیر شدند
میراث
فرهنگی

فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث
فرهنگــی اســتان چهارمحــال
و بختیــاری از دســتگیری

بانــد حفــاران غیرمجــاز در روســتای دســتگرد امامــزاده
از توابــع شهرســتان شــهرکرد خبــر داد .میراثآریــا بــه
نقــل از ســرهنگ محســن زمانــی فرمانــده یــگان حفاظــت
میراثفرهنگــی اســتان نوشــت کــه پیــرو اخبــار واصلــه از
منابــع و مخبریــن محلــی و طــی یــک عملیــات اطالعاتــی
و امنیتــی ،یــگان حفاظــت میراثفرهنگــی اســتان موفــق
بــه متالشــی کــردن یــک بانــد  9نفــره حفــاران غیرمجــاز
در حیــن حفــاری شــد.

دوستی جلفا با ایسی له

مولینو فرانسه
گردشگری

نیازمند پژوهش بیشتر

بــه ســازمان میـراث فرهنگــی اختصــاص داده

بعد از دو سال و نیم تعطیلی

حفاران غیر مجاز در

شهر نوشآباد

زیســت ،کمتریــن ســهم از بودجــه و اعتبــارات

آغاز مرمت صاحبقرانیه

تاریخــی در نیــاوران ،بــا اســتفاده از بنــد
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منبع کاشان نیوز

تخصیــص بودجــه کافــی بــرای ســازمان تاکیــد کــرد

اســت کــه میــزان درآمدزایــی ایــن ســازمان صــرف امــور
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بنابــر اعــام اداره ارتباطــات
رســانه ای شــهرداری اصفهــان،

رییــس ایکــوم ایــران در خصــوص تمایزهــای نــوش آبــاد ،گفــت :اخــاق و
رفتــار شــهروندان ،متمایــز از ســایر مناطــق ایــران اســت و بــرای آنکــه بــروز
یابــد بــه کالبــد خــودش نیــاز دارد و بایــد بــه کالبــد خــود بــاز گــردد .وی بــا
بیــان اینکــه فضــای شــهر زیرزمینــی نوشآبــاد ارزش بســیار باالیــی دارد و
نیازمنــد مطالعــه و پژوهــش بیشــتر اســت ،گفــت :مجموعــه کالبــدی روی
شــهر همچــون مســجد جامــع ،بــازار ،حمــام ،امامــزاده و میدانــگاه ،همــه
مجموعــه ای اســت کــه در شــهری چــون اردســتان نیــز دیــده مــی شــود.
شــهر تاریخــی نــوش آبــاد از جملــه پنــج شــهر کوچــک گردشــگری اســت
کــه در شــمال اســتان اصفهــان قــرار دارد .در ایــن شــهر بیــش از یــک صــد
اثــر تاریخــی شناســایی شــده اســت کــه مســاجد جامــع و امــام علــی
(ع) ،مجموعــه باســتانی شــهر زیرزمینــی ،قلعــه ســیزان ،پــل اســحاق آبــاد
و آیینهــای کُ َتــل ،ســقاخوانی و خیمــه بــرداری ایــن شــهر در فهرســت

میــراث معنــوی ثبــت شــده اســت.

فرانسویها درصدر بازدیدکنندگان کاشان
رییــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری

وی ،در خصــوص آمــار بازدیــد گردشــگران خارجــی از 28

کاشــان گفــت 84 :کشــور جهــان از اماکــن تاریخــی شــهر

اســفندماه تــا پایــان ســیزدهم فروردیــن از اثرهــا و بناهــای

کاشــان طــی ســال  96بازدیــد داشــتند .محســن جــاوری

تاریخــی ایــن شهرســتان نيــز افزود:چهــار هــزار و  107نفــر از

گفــت :فرانســه بــا  15هــزار و  353بازدیدکننــده در صــدر

کشــورهای گوناگــون در تعطیــات نــوروزی از بناهــای تاریخــی

بازدیــد گردشــگران خارجــی از آثــار و ابنیــه تاریخــی کاشــان

و جاذبــه هــای گردشــگری کاشــان دیــدن کردنــد کــه ایــن

قرارگرفــت و پــس از آن بــه ترتیــب کشــورهای آلمــان بــا

آمــار نســبت بــه ســال گذشــته نزدیــک بــه  14درصــد کاهــش

 ، 4481ایتالیــا بــا  ،3971چیــن بــا  3153و اســپانیا بــا 2243

یافتــه اســت .همچنیــن اقامــت گردشــگران خارجــی نســیت

بازدیدکننــده در رده هــای دوم تــا پنجــم بازدیــد گردشــگران

بــه ســال گذشــته  32درصــد افزایــش داشــت کــه بیشــتر آنهــا

خارجــی از اماکــن تاریخــی کاشــان طــی ســال  96قرارگرفتنــد.

در اقامتــگاه هــای ســنتی اســکان یافتــه بودنــد.

افزایش  40درصدی

فروش صنایع دستی
سمنان

معــاون صنایــع دســتی اداره
کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع

تفاهــم نامــه اولیــه بــا موضــوع

دســتی و گردشــگری اســتان

عقــد پیمــان دوســتی محلــه جلفــا امضــا شــد .شــهردار

ســمنان گفــت :یکــی از عوامــل ایــن افزایــش برپایــی

اصفهــان نیــز آمادگــی خــود را بــرای توســعه مناســبات

 21بازارچــه و هشــت فروشــگاه دائــم صنایــع دســتی

فرهنگــی بــا ایــن شــهر اعــام کــرد .خبرگــزاری صــدا و

نــوروز امســال در نقــاط مختلــف ایــن اســتان بــود .جعفــر

ســیما بــه نقــل از شــهردار اصفهــان نوشــت کــه شــهر

صفاخــواه افــزود :بیــش از  400هــزار نفــر از مســافران

ایســی لــه مولینــو از معــدود شــهرهایی اســت کــه شــمار

نــوروزی از ایــن بازارچــه هــا بازدیــد و خریــداری کردنــد.

کار ایجــاد شــده در آن از نیــاز شــهروندانش بیشــتر اســت

بیــش از  500هنرمنــد صنایــع دســتی اســتان ســمنان در

و در حــوزه فرهنــگ و میــراث فرهنگــی پیشــرو اســت.

ایــن بازارچــه هــای نــوروزی حضــور داشــتند.

فرسودگی مهمانپذیرها

در خراسان شمالی
گردشکری

سرپرســت معاونــت گردشــگری
اداره کل میــراث فرهنگــی،

صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی گفــت:
 ٣٠درصــد مهمانپذیرهــای اســتان فرســوده و نیازمنــد
بازســازی اســت امــا ،بانــک هــا در ارائــه تســهیالت بــرای
بازســازی ســخت گیــری مــی کننــد .خبرگــزاری نخســت
نوشــت کــه  ٢٢واحــد اقامتــی شــامل هتــل و مهمانپذیــر
و  ۴٠واحــد پذیرایــی بیــن راهــی نیــز در خراســان شــمالی
فعــال هســتند و تجهیــز و واحدهــای پذیرایــی بیــن راهی
اســتان  ۴٠میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد.
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مشارکت بیشتر

شهروندان است

جبـران

عقبماندگیهـای شـهر کرمـان ،بـا مشـارکت
بیشتـر شـهروندان امکانپذیـر اسـت.

فراهم نماید.

براسـاس اعلام فرمانـداری زاهـدان ،شـنبه شـب

زاهدانیهــا روز گذشــته را بــدون

قلنبــر ـ جانبــازان ـ ثــارهللا ـ انقــاب

آب شــرب ســپری کردنــد .بــر اثــر

ـ زیباشــهر ـ مهرشــهر ـ فاضلــی ـ

حاضــر  ۵اکیــپ امــدادی متشــکل از

وقــوع طوفــان و گردبــاد جریــان بــرق

کوثــر ـ شــهرک کارگاهــی ـ مــزاری

اتفاقــات آب و بــرق در حــال تعمیــر

خــط انتقــال آب در زاهــدان قطــع

ـ امیرکبیــر ـ دســتغیب ـ پاســتور

خطــوط انتقــال بــرق هســتند .مدیــر

شــده و از صبــح دیــروز تــا لحظــه

ـ پوریــا ـ مطهــری ـ فلســطین ـ

عامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری

تنظیــم ایــن گــزارش قبــل هیــچ

امــام خمینــی ـ کریــم ابــاد ـ جــام

سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد:

آبــی بــه زاهــدان نرســید .گردبــادی

جــم -رسالت-طباطبايي-سيســتان و

بــا توجــه بــه حجــم خســارت وارد

کــه روز شــنبه حوالــی زاهــدان را در

رجايــي اعــام شــد.

شــده وارد مــدار شــدن خــط انتقــال

و پــاره شــدن خطــوط انتقــال بــرق و

حضـور در آییـن بزرگداشـت شـهید امیـر

جریــان بــرق انتقــال آب قطــع شــد.

صیـاد شـیرازی کـه در مسـجد چهـارده

آن طــور کــه مدیرعامــل شــرکت آب

معصـوم (سلامهللاعلیهم) شـهرک شـهید

و فاضــاب سیســتان و بلوچســتان

ایرانمنـش برگـزار شـد ،بـه درخواسـتهای

اعــام کــرد ،وارد مــدار کــردن خــط

اهالـی ایـن شـهرک پاسـخ داد.وی جبـران

انتقــال آب تــا نیمــه شــب دوشــنبه

عقبماندگیهـای شـهر کرمـان را نیازمنـد

امکانپذیــر نیســت و بدیــن ترتیــب

مشـارکت بیشتـر شـهروندان در پرداخـت

در ایــن مــدت شــهر زاهــدان بــا تنــش

عـوارض شـهرداری دانسـت و گفـت :در شـهر

آبــی بزرگــی مواجــه شــد .همچنیــن

کرمـان فقـط حـدود  30درصـد از شـهروندان

مســیرهای قطــع آب مناطــق پرســتار ـ

عـوارض شـهرداری را پرداخـت میکننـد؛

فرهنــگ ـ معلــم ـ جمهــوری ـ دانــش

بنابرایـن ،بـا توجـه بـه اینکـه شـهر بایـد بـا

ـ دانشــجو ـ بزرگمهــر ـ دانشــگاه ـ

هزینـهی شـهروندان اداره شـود ،توسـعه

سـتاد بحـران تشـکیل جلسـه داد و مـدارس ابتدایی

آبرسانی سیار

محســن میردامــادی ،مدیــر عامــل
شــرکت آبفــا سیســتان و بلوچســتان
ظهــر دیــروز در ایــن خصــوص بــه مهــر
گفــت کــه از نیمــه شــب گذشــته بــر
اثــر گردبــاد جریــان بــرق خــط انتقــال
آب چــاه نیمــه بــه زاهــدان در محــل
ایســتگاه شــماره  ۲واقــع در ســه
راهــی «دشــتک» قطــع شــده و فعــا
هیــچ آبــی بــه زاهــدان نمیرســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از زمــان
وقــوع حادثــه نیروهــای شــرکت آبفــا
سیســتان و بلوچســتان در محــل

دانـش ،دانشـجو ،بزرگمهـر ،دانشـگاه ،قلنبـر،
جانبـازان ،ثارهللا ،انقالب ،زیباشـهر ،مهرشـهر ،فاضلی،
کوثـر ،شـهرک کارگاهی ،مـزاری ،امیرکبیر ،دسـتغیب،
پاسـتور ،پوریـا ،مطهری ،فلسـطین ،امـام خمینی(ه)،
کریـم آبـاد ،جام جم ،رسـالت ،طباطبایی ،سیسـتان و
رجایـی اعالم شـده اسـت .وقـوع گردباد در سـه راهی
دشـتک واقـع در مسـیر زابل بـه زاهدان باعث سـقوط

احتمــاال شــهر زاهــدان بــا تنــش آبــی
مواجــه مــی شــود .وی بــا اشــاره بــه

تعـدادی از تیرهـای بـرق و قطـع جریـان انتقـال آب

اینکــه آب مــورد نیــاز نانواییهــا و

چـاه نیمـه بـه زاهدان شـد.

بیمارســتانها تامیــن شــده اســت،
خاطــر نشــان کــرد :از همیــن رو در
راســتای رفــع مشــکالت آبــی مــردم
شــهر زاهــدان تعــداد  ۶۵تانکــر وظیفــه
آبرســانی ســیار در نقــاط مختلــف
شــهر را بــر عهــده دارند.میــرادی
مــردم شــهر زاهــدان درخواســت کــرد:
بــا شــکیبایی و صرفــه جویــی در

مصــرف آب تــا پایــدار شــدن شــرایط

کوههــای بابابغمــا در مرکــز افغانســتان

شــبکه توزیــع آب نهایــت همــکاری را

سرچشــمه مــی گیــرد و پــس از طــی

داشــته باشــند.

مســافتی بیــش از هــزار کیلومتــر وارد

تعطیلی مدارس

سیســتان ایــران مــی شــود .بیشــتر

در همیــن حــال براســاس اعــام
فرمانــداری زاهــدان ،شــنبه شــب
ســتاد بحــران تشــکیل جلســه داد و
مــدارس ابتدایــی در مســیر قطعــی
آب تعطیــل اعــام شــد.

بحران آب  20ساله در زاهدان

است.شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه تحقـق 400
میلیـارد تومان از بودجـهی  650میلیارد تومانی

آنطــور کــه ایرنــا مینویســد اســتان

شـهرداری کرمـان در سـال گذشـته گفـت :تنها

سیســتان و بلوچســتان بیــش از دو

سـه میلیـارد تومان از رقـم  400میلیـارد تومان

دهــه اســت کــه بــا کاهــش بارندگــی

بودجـهی محققشـده ،از کمکهـای دولتـی

و بحــران خشکســالی روبــرو اســت.

بـوده کـه نشـان میدهد شـهر باید بـا عوارضی

ایــن امــر در کنــار تغییــر مســیر

کـه شـهرداری از مـردم دریافـت میکنـد ،اداره

رودخانــه هیرمنــد از ســوی افغانســتان

شـود.عالمزاده وسـعت بیـش از حـد شـهر

و خشــک شــدن تــاالب هامــون

کرمـان را یکـی از معضلات اصلـی این شـهر

زندگــی اقتصــادی مــردم منطقــه را

دانسـت و گفـت :یکدهـم وسـعت فعلـی

دچــار بحــران کــرده اســت .در حــال

شـهر کرمـان ،بـرای  600هـزار نفـر جمعیتـی

حاضــر ایــن ناحیــه بــه یکــی از کانــون

کـه در ایـن شـهر زندگـی میکننـد ،کفایـت

هــای اصلــی گــرد و غبــار در کشــور

میکـرد؛ بنابرایـن ،وسـعت بیش از حد شـهر

تبدیــل شــده اســت .منابــع آبــی دو

موجب شـده میزان خدمترسـانی شـهرداری

منطقــه «سیســتان» و «بلوچســتان»

نیـز  10برابـر افزایـش پیـدا کنـد.

 65تانکر روز گذشته در زاهدان آبرسانی کردند

وی بـا اشـاره بـه معـوق شـدن حقـوق برخی

متفــاوت اســت ،سیســتان وابســته
بــه رودخانــه هیرمنــد اســت کــه از

کارکنـان شـهرداری کرمـان در سـال گذشـته
گفـت :یکـی از دالیـل معـوق شـدن حقـوق

تا سقف 90درصد از اراضی تحت پوشش

کارکنـان شـهرداری ،ایـن بـود کـه بودجـهی
تعیینشـده بـرای شـهرداری کرمـان بهطـور

طرح کاداستر قرار می گیرند

کامـل محقـق نشـده بود.شـهردار کرمـان بـا
بیـان اینکـه رابطـهی شـهرداری بـا مـردم،
رابطـهای متقابـل اسـت ،گفـت :شـهرداری در
کنـار شـهروندان اسـت؛ بنابرایـن ،شـهروندان
هـم بایـد بـا مشـارکت بیشتـر به شـهرداری
کمـک کننـد تـا بتوانـد خدمترسـانی

محمــود اســماعیلی معاونــت حفاظــت و امــور

شناســی ایــن مشــکالت اظهــار امیــدواری

اراضــی اســتان در نخســتین جلســه شــورای

کــرد در ســال 1397وبــا پوشــش  90درصــدی

برنامــه ریــزی بــا اشــاره بــه بــروز مشــکالت

اجــرای طــرح کاداســتر( حدنــگاری اراضــی
ّ
ملــی) بــه حداقــل ممکــن رســیده و پاســخ

متعــدد در حــوزه امــور زمیــن و آســیب

مطلوبتـری در شـهر ارایـه کنـد.

بررسی وضعیت سرویسدهی

تاکســیرانی شــهرداری کرمــان و مســئوالن
ســازمان،
تاکســیهای

وضعیــت

راهآهــن

زمــان و بــدون مراجعــه بــه محــل انجــام
پذیــرد.
وی بــا اشــاره بــه کمبــود اعتبــار بــه عنــوان
مشــکل اصلــی افــزود :تنهــا ده درصــد
ازاعتبــارات مصــوب در ســال  1396تخصیــص
یافــت و تمامــی فعالیــت هــای صــورت گرفتــه
بــا تــاش مضاعــف ادارات شهرســتان صــورت
پذیرفــت.

ساماندهی و اصالح شد

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر
از

اســتعالمات حــوزه امــور زمیــن بــا حداقــل

سیستم آبرسانی مزار عباس آباد

تاکسیهای راهآهن

ســرویسدهی

قطـع آب مناطـق پرسـتار ،فرهنـگ ،معلـم ،جمهوری،

مــی انجامــد و در طــول ایــن مــدت

بیشتـر شـهروندان در پرداخـت عـوارض

ایــن

در مسـیر قطعـی آب تعطیـل اعلام شـد .مسـیرهای

آب احتمــاال تــا نیمــه شــب بــه طــول

و آبادانـی شـهر کرمـان ،نیازمنـد مشـارکت

کرمان

با نظارت و پایش مصارف مدارس زمینه کاهش  10درصدی مصرف آب را در مدارس

حاضــر هســتند ،افــزود :در حــال

نوردیــد ،باعــث ســقوط  30تیــر بــرق

سـیدمهران عالـمزاده ،عصـر امـروز ضمـن

بازرســی

اصفهان گفت :با توجه به شرایط بحران کم آبی در اصفهان اداره کل آموزش و پرورش

وقوع گردباد در شامگاه شنبه باعث شد جریان برق خط انتقال آب چاهنیمه قطع شود

مطلوبت ِر شهرداری،

شـهردار

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب در نسشتی با مدیرکل آموزش وپرورش استان

قطعی آب شرب در زاهدان

الزمهی ارایهی خدمت

کرمـان
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خبر

گفـت:

تعیین ساعت آب در مدارس برای تبیین موضوع کم آبی

رفسنجان

سیســتم آبرســانی و لولــه کشــی مــزار عبــاس
آبــاد بــه دلیــل فرســودگی و قدیمــی بــودن لولــه
هــا ســاماندهی گردیــد و شــیرهای برداشــت

و

جدیــد نصــب شــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی

ســرویسدهی از طریــق باجــهی دریافــت کارت ســرویس ،بازدیــد

شــهرداری رفســنجان ،بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم آبرســانی مــزار

کرد.محمــد مهدینــژاد در حاشــیهی بازدیــد از ایســتگاه تاکســیهای

قدیمــی بــوده و بســیاری از شــهروندان اقــدام بــه هدایــت و نصــب

راهآهــن در ابتــدای جــاده تهــران ،گفــت :باجــهی دریافــت کارت

انشــعاباتی بــه ســمت قبــور نمــوده بودنــد ،شــهرداری رفســنجان بــرای

ســرویس در ایســتگاه راهآهــن کرمــان ،جهــت تکریــم و کاهــش زمــان

پیشــگیری از هدررفــت آب و جلوگیــری از نشــت آب بــه درون قبــور،

معطلــی مســافران مســتقر شــده اســت.وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت

خــط انتقــال جدیــد احــداث نمــود.

حضــور منظــم راننــدگان تاکســی راهآهــن در ســاعات ورود قطــار در طــول

بــه همیــن منظــور کلیــه لولــه هــای قبلــی از مــدار خــارج و شــیرهای

شــبانه روز در ایســتگاه راهآهــن ،گفت:حضــور خودروهــای بیــن شــهری

برداشــت در نقــاط مشــخص بــا فواصــل  50متــری جهــت ســهولت

در محــل ایســتگاه تاکســیهای راهآهــن در ابتــدای جــاده تهــران ،بــر

دسترســی شــهروندان نصــب گردید.خواهشــمند اســت شــهروندان محتــرم

خــاف مقــررات بــوده و رفــع آن ،نیازمنــد همــکاری ســایر ســازمانها و

ضمــن همــکاری بــا شــهرداری رفســنجان ،از نصــب هرگونــه انشــعاب

ارگانهــای مربوطــه اســت.

خودســرانه در ایــن محــل خــودداری نماینــد.

منابــع آبــی منطقــه بلوچســتان نیــز
ســفره هــای زیــر زمینــی و بارندگــی
هــای فصلــی اســت کــه وضعیــت
ایــن بارندگــی نیــز در ســالهای
اخیــر بشــدت کاهــش یافتــه اســت.
رودخانــه هیرمنــد از  18ســال
پیــش خشــکیده و خشکســالی در
بلوچســتان نیــز مــردم را ناچــار بــه
اســتفاده از ســفره هــای محــدود زیــر
زمینــی کــرده کــه آن هــم بــه ســبب
برداشــت بیــش از حــد دچــار افــت
شــده بطوریکــه بــه گفتــه مســئوالن
آب منطقــه ای؛ ســاالنه افــزون بــر 140
میلیــون متــر مکعــب کســری ذخیــره
ســفره هــا وجــود دارد و فقــر آبــی را
بــر منطقــه حاکــم کــرده اســت .ایــن
کمبــود تاثیــر فراوانــی بــر منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت گذاشــته
و در نتیجــه گســتره هــای بیابانــی
افزایــش یافتــه و زیســت حیــات
وحــش بــه مخاطــره افتــاده اســت.

اسـماعیلی به اجـرای کاداسـتر در شهرسـتان انار
اشـاره کـرد و اعلام داشـت تمامـی اراضـی ّ
ملی

ایـن شهرسـتان واجـد سـند تـک بـرگ مالکیـت
شـده و اجـرای طـرح کاداسـتر و ممیـزی اراضی

در ایـن شهرسـتان به پایان رسـیده اسـت و امید
مـی رود ایـن رونـد در شهرسـتانهای شـمالی
اسـتان تـا پایـان سـال  97محقـق گردد.

بهره برداران منابع طبیعی بیش از همه

متضرر شده اند

رجبــی زاده مدیــرکل

اســتان و تصمیــم ســازان عرصــه مدیریــت

منابــع طبیعــی و

اســت کــه بــرای آنــان معیشــت جایگزیــن

آبخیــزداری اســتان

تعریــف کــرده و آنــان بــه گونــه ای حمایــت

کرمــان در دیــدار

و هدایــت شــوند تــا از چالــش مقطعــی بــه

عیدانــه مدیــران عامــل شــرکت هــای تعاونــی

ســامت عبــور کــرده و خدایــی ناکــرده جــذب

فراگیــر منابــع طبیعــی و اولیــن جلســه هیئت

مشــاغل کاذب و حاشــیه نشــینی نشــوند.

موســس صنــدوق حمایــت از توســعه منابــع

وی افــزود :در حالــی کــه همــه توجهــات

طبیعــی بــا بیــان آخریــن آمــار و اطالعــات

و تصمیمــات بــر کشــاورزی و کشــاورزان و

بــارش هــا و وضعیــت جنــگل هــا و مراتــع

شهرنشــینان متمرکــز شــده اســت بیــم آن

اظهــار داشــت :منابــع طبیعــی و بهــره بــرداران

مــی رود کــه ایــن قشــر از مــردم اســتان

عرصــه هــای منابــع طبیعــی کــه از طریــق

آســیب دیــده و از منابــع طبیعــی و مســئولین

بهــره بــرداری از مراتــع و جنگلهــا معیشــت

آن نومیــد شــوند و بــه همیــن لحــاظ بــر مــا

خــود را مــی گذراندنــد قربانیــان ضعیــف،

مســئولین اســت کــه صــدای آنــان را از طــرق

شــریف و خامــوش و فرامــوش شــده بحــران

مختلــف و تریبونهــای متعــدد بــه گــوش

خشکســالی اخیــر مــی باشــند و بر مســوولین

مســئولین برســانیم .

کرمان

پتروشیمیها در تالطمات ارزی بیتقصیرند

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

عضو انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت :پتروشیمیها نیاز به نقدینگی ریالی
دارند و نمیتوانند ارز را نزد خود نگه دارند ،بنابراین به طور هفتگی ارز ناشی از صادرات
را به صرافیها عرضه میکنند.

021-26325268

رییس کانون صرافان:

صرافان صبور باشند

چابهار خردادماه اجرایی میشود

مبــارزه بــا پولشــویی بــا

صرافــی هــا بــه صبــوری بــرای روشــن

هــا در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی

و در ایــن شــرایط صبــوری خریــداران

شــدن سیاســت هــای جدیــد ارزی

بــا برنامــه هــای دولــت همســو

و فروشــندگان ارز ضــروری اســت تــا

کشــور گفــت :بــه زودی جلســه ای

هســتند ،اظهــار داشــت :صرافــی هــا

جایــگاه هــر کســی اعــم از بانــک هــا

بــا مســئوالن بانــک مرکــزی دربــاره

در اقتصــاد جهانــی حضــور فعــال

و صرافــی هــا در بــازار مشــخص شــود.

آینــده فعالیــت صرافــی هــا برگــزار

دارنــد و قابــل محــو نیســتند؛ در ایــران

وی بــا یــادآوری اظهــارات رئیــس کل

مــی کنیــم .ســعید مجتهــدی دربــاره

نیــز صرافــی هــا در ســالیان گذشــته

بانــک مرکــزی دربــاره اینکــه هنــوز

اقــدام دولــت در یکســان ســازی نــرخ

بــازوی اقتصــادی کشــور بــوده انــد

بخشــی از مبــادالت بیــن المللــی

ارز افــزود :هفتــه گذشــته معــاون اول

و انتظــار مــی رود صبــوری کننــد تــا

ایــران بــه عهــده صرافــی هاســت،

رئیــس جمهــوری شــبانه از تصمیــم

فضــای روشــنی بــرای آینــده فعالیــت

گفــت :هنــوز روابــط بانکــی ایــران در

دولــت بــرای آغــاز اجــرای یکســان

آنهــا ترســیم شــود.همانطور کــه ایرنــا

ســطح مطلــوب نیســت و از ایــن رو

ســازی نــرخ ارز خبــر داد و در

نوشــت ،رییــس کانــون صرافــان

صرافــی هــا مــی تواننــد در مــراودات

روزهــای گذشــته نیــز دولــت و بانــک

بــا یــادآوری اینکــه تاکنــون جلســه

ارزی همــکاری الزم را بــا دولــت

رییــس کانــون صرافــان بــا دعــوت از

فاز نخست گازرسانی به نیروگاه

صرافــی هــا در زمینــه

مجتهــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه صرافــی

را بــرای پوشــش تقاضــای ارزی

اســت ،افــزود :بــه زودی مســووالن

مصــرف کننــدگان داشــتند.

کانــون صرافــان جلســه ای بــا مدیــران

( )FATFبــرای مبــارزه بــا پولشــویی

وی بــا یــادآوری اینکــه در شــیوه

بانــک مرکــزی خواهنــد داشــت تــا

و تامیــن مالــی تروریســم در جهــان

گذشــته ،صرافــی هــا همــه نیازهــای

چگونگــی حضــور صنــف صرافــی در

اشــاره کــرد و افــزود :بایــد کمــک

ارزی متقاضیــان را پوشــش مــی

مبــادال ارزی مشــخص شــود.وی

کنیــم تــا دســت کســانی کــه در

دادنــد ،گفــت :نمــی تــوان از تقاضــای

تاکیــد کــرد :صنــف صرافــی منافــع

امــور پولشــویی و قاچــاق فعالنــد ،از

ارزی بــرای قاچــاق کاال و ارز و نیــز

ملــی را بــه منافــع صنفــی خــود

سیســتم ارزی کشــور کوتــاه شــود

اقداماتــی کــه پولشــویی محســوب

ترجیــح مــی دهــد و توانایــی الزم را

و نظــام پولــی کشــور بــه ســطح

مــی شــوند ،چشــم پوشــی کــرد و

بــرای همــکاری بــا دولــت در جهــت

اســتانداردهای بیــن المللــی برســد.

نیــاز اســت پاالیشــی در تقاضاهــای

پوشــش مبــادالت ارزی کشــور دارد.

مجتهــدی ،حضــور صرافــان را بــرای

ارزی انجــام شــود.

مجتهــدی افــزود :بایــد اجــازه داد

کمــک بــه سیســتم نقــل و انتقــاالت

پذیرش  40هزار مشترک
گاز طبیعی در استان کرمان

عکس روابط عمومی شرکت گاز

سرپرســت شــرکت گاز اســتان

ایــن تعــداد480 ،هــزار مشــترک

کرمــان گفــت  :پذیــرش ایــن

در شــهرها و  110هــزار مشــترک

تعــداد مشــترک بــا اجــرای بیــش

در روســتا هــا مصــرف کننــده گاز

از  1400کیلومتــر شــبکه گــذاری،

طبیعــی مــی باشــند و برنامــه

خــط تغذیــه و خــط انتقــال همــراه

ریــزی جهــت گاز رســانی بــه ســایر

بــوده اســت و هــم اکنــون 590

شــهرها و روســتاهای اســتان نیــز در

هــزار مشــترک در اســتان کرمــان

مراحــل مختلــف طراحــی ،پیمــان

در بخــش خانگــی ،روســتایی و

ســپاری و اجــرا مــی باشــد .

تجــاری بــه شــبکه سراســری گاز

مهنــدس محمــد رضــا بیجامــی در

طبیعــی متصــل شــده انــد کــه از

خصــوص گازرســانی بــه روســتاها

برنامــه هــای دولــت همســو

هســتند،اظهار داشــت :صرافــی

هــا در اقتصــاد جهانــی حضــور

فعــال دارنــد و قابــل محــو

نیســتند؛ در ای ـران نیــز صرافــی
هــا در ســالیان گذشــته بــازوی

اقتصــادی کشــور بــوده انــد و
انتظــار مــی رود صبــوری کننــد
تــا فضــای بهتــری حاکم شــود.

مالــی کشــور ضــروری دانســت و
گفــت :بــا توجــه بــه تحریــم هــا،
بــدون کمــک صرافــی هــا نمــی تــوان
انتظــار داشــت چرخــه پولــی بــه طــور
کامــل شــکل گیرد.رییــس کانــون

عکس شانا

مرکــزی جلســه هــا و مصوبــه هایــی

هــای ارزی در ســطح حاکمیتــی بــوده

داشــته باشــند.وی همچنیــن بــه
مقــررات گــروه ویــژه اقــدام مالــی
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وی بــا تاکیــد بــر اینکــه

مســووالن بــه بــازار ارز نظــم بدهنــد

7

پیام انرژی

صرافــان ایرانیــان در پاســخ بــه اینکــه
کــدام یــک از صرافــی هــا قــرار اســت
بــا اقــدام نیــروی انتظامــی پلمــپ
شــود ،اظهــار داشــت :صرافــی هــای
دارای مجــوز رســمی از بانــک مرکــزی
مشــکلی ندارنــد امــا اگــر مجــوز
صرافــی حتــی یــک روز پیــش نیــز
باطــل شــده باشــد ،بایــد تمدیــد
شــود.

مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی گاز گفــت :فــاز نخســت گازرســانی بــه
نیــروگاه چابهــار تــا خــرداد مــاه امســال بــا هــدف انتقــال روزانــه یــک
میلیــون مترمکعــب گاز راهانــدازی میشــود.
ســعید مومنــی دربــاره گازرســانی بــه نیــروگاه چابهــار بــه خبرنــگار شــانا
گفــت :بــر اســاس قــرارداد میــان شــرکت ملــی گاز ایــران و پیمانــکار اجــرای
طــرح ،فــاز نخســت گازرســانی بــه نیــروگاه چابهــار ،اواخــر اردیبهشــت یــا
اوایــل خــرداد امســال راهانــدازی میشــود.
وی افــزود :گازرســانی بــه نیــروگاه چابهــار در دو فــاز تعریــف شــده کــه فــاز
نخســت بــرای گازرســانی یــک میلیــون مترمکعــب در روز و فــاز دوم بــرای

نیــز اظهــار داشــت :عــاوه بــر
روســتاهایی کــه هــم اکنــون بــه
شــبكه گاز متصلنــد ،گازرســانی بــه
بیــش از  216روســتا در دســت
اجــرا

مــی باشــد و بــا مصوبــات

خوبــی کــه توســط شــرکت ملــی گاز
ایــران انجــام شــده اســت بــزودی
گام هــای بلنــد دیگــری در آبادانــی
ایــن اســتان برداشــته مــی شــود.
وی در خاتمــه خاطــر نشــان کــرد
هــم اکنــون در اســتان تعــداد 50
شــهر و  934روســتا برخــوردار از
ایــن نعمــت الهــی مــی باشــند.

گازرســانی روزانــه  ۲میلیــون مترمکعــب اســت.
مومنــی دربــاره گازرســانی بــه مناطــق جنوبشــرق کشــور توضیــح داد:
هــدف اصلــی گازرســانی بــه منطقــه جنــوب سیســتان و بلوچســتان افــزون
بــر گازرســانی بــه نیــروگاه چابهــار ،فراهــم کــردن شــرایط مســاعد بــرای
صــادرات گاز ایــران بــه عمــان اســت.
ایــران و عمــان در ســال  ۱۳۹۲یادداشــت تفاهمــی در زمینــه صــادرات گاز
طبیعــی امضــا کردنــد کــه بــا اجــرای آن ،گاز ایــران بــا یــک خــط لولــه بــه
صــورت مســتقیم از بســتر خلیــج فــارس بــه عمــان صــادر شــود.
ایــران بــرای تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن الانجــی در
تاسیســات الانجــی عمــان بــه ایــن کشــور گاز صــادر میکنــد.
ظرفیــت انتقــال گاز بــا خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه عمــان روزانــه
یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون فــوت مکعــب خواهــد بود.قــرار اســت بخشــی
از ظرفیــت ایــن خــط لولــه در عمــان بــه گاز طبیعــی مایــع (الانجــی)
تبدیــل و بــه بازارهــای هــدف صــادر شــود و باقیمانــده ظرفیــت خــط لولــه
بــه بازارهــای آتــی در کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس اختصــاص یابــد.

اختصاص 4میلیارد دالر گشایش اعتبارات اسناد ارزی پرداخت تسهیالت  15میلیون تومانی ازدواج
عبـــاس دانشـــور مدیراموربیـــن الملـــل و تجهیـــز منابـــع

ســـازمان ســـرمایه گذار یهـــای وزارت امـــور اقتصـــادی

پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج در اولویــت

کــرده و پــس از وارد کــردن اطالعــات خــود در ایــن

بانـــك صنعـــت و معـــدن گفـــت  :میـــزان اعتبـــارات

و دارایـــی ،ایـــن بانـــک توانســـت در ســـال 1396

نخســت پرداختــی هــای قــرض الحســنه ایــن بانــک

ســامانه و مشــخص شــدن بانــک عامــل و شــعبه ،بــا

اســـنادی ارزی گشـــایش یافتـــه از محـــل منابـــع

نســـبت انعقـــاد  7خـــط اعتبـــاری بـــا بانـــک هـــا و

قــرار دارد و از محــل ســپرده هــای قــرض الحســنه پــس

در دســت داشــتن اصــل و کپــی ســند ازدواج ،اصــل

فاینانـــس و ســـایر منابـــع در اختیـــار بانـــك صنعـــت

موسســـات مالـــی خارجـــی اقـــدام كنـــد کـــه ارزش کل

انــداز بــرای هــر یــک از زوجیــن بــه میــزان  15میلیــون

و کپــی تمامــی صفحــات شناســنامه و کارت ملــی

و معـــدن در ســـال  1396حـــدود  4میلیـــارد دالر بـــوده

ای ــن خط ــوط اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  30میلی ــارد دالر م ــی

تومــان بــا دوره بازپرداخــت  60ماهــه و نــرخ کارمــزد 4

اســـت.

باش ــد و از ای ــن حی ــث بان ــک صنع ــت و مع ــدن فع ــال

درصــد آغــاز خواهــد شــد.

ضامنیــن ،کــد پســتی ده رقمــی و آدرس کامــل محــل

همانطـــور کـــه پایـــگاه اطـــاع رســـانی بانـــك صنعـــت

تریـــن بانـــک ایرانـــی در حـــوزه تامیـــن فاینانـــس

همانطــور کــه روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران نوشــت

ســکونت زوجیــن وکــد رهگیــری دریافتــی از ســایت،

و معـــدن نوشـــت  ،دانشـــور بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب

خارجـــی محســـوب مـــی شـــود.

 ،متقاضیــان دریافــت تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج

ظــرف مــدت زمــان اعــام شــده بــه بانــک مراجعــه

بایــد ابتــدا بــه ســامانه ازدواج بانــک مرکــزی مراجعــه

کننــد.

افـــزود  :بـــا مســـاعدت و همراهـــی بانـــک مرکـــزی و

فوالدسازی و ریخته

گری مداوم محقق شد
فوالد

تالشــگران ناحیــۀ فوالدســازی
و ریختــه گــری مــداوم فــوالد
مبارکــه در ســال  ۱۳۹۶بــا تــاش

ابراز تمایل  ۱۴شرکت

جذب سرمایهخارجی

به قراردادهای نفتی عراق

در اولویت است

عــراق اعــام کــرد  ۱۴شــرکت

سـخنگوی

نفت

بینالمللــی بــرای مشــارکت در
قراردادهــای توســعه نفتــی ایــن

بــی وقفــۀ خــود و بــه کارگیــری تکنیــک هــای کار گروهــی

کشــور ابــراز تمایــل کردهانــد.

و حــس تعلــق ســازمانی ،بــه رکوردهــای بــی ســابقه ای

همانطــور خبرگــزاری رویتــرز از بغــداد نوشــت ،وزارت

در تولیــد فــوالد خــام دســت یافتند.محمدرضــا بنائیــان

نفــت عــراق اعــام کــرد ۱۴ :شــرکت بینالمللــی نســبت

مفــرد ،مدیــر ناحیــۀ فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم

بــه امضــای قراردادهــای اکتشــاف و توســعه نفــت و گاز

فــوالد مبارکــه ،ســال  ۱۳۹۶را پربارتریــن ســال در طــول

در ایــن کشــور کــه قــرار اســت در مــاه آوریــل امســال

عمــر بهــره بــرداری از ایــن شــرکت دانســت و گفــت :

بــه مزایــده گذاشــته شــود ،ابــراز تمایــل کردهانــد .عــراق

برنامــۀ تولیــد در ایــن ســال  ۶میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن در

بــا دعــوت از شــرکتهای بینالمللــی نفتــی توانســت

نظــر گرفتــه شــده بــود ولــی خیلــی بیشــتر انجــام شــد.

تولیــد روزانــه نفــت خــود افزایــش دهــد.

پتروشیمی

کمیسـیون

سکوهای پارس جنوبی

تکمیل میشود
انـرژی

مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان
اینکـه سـرمایهگذاری در پروژههای
نفتـی اولویـت وزارت نفـت بـرای

سـال  ۹۷اسـت ،گفـت :وزارت نفـت ،جـذب سـرمایهخارجی
بـرای شـرکتهای پتروشـیمی را در اولویـت قرار دهد.اسـداله
قرهخانـی ،بـه لـزوم جـذب سـرمایه بـرای پروژههـای بـزرگ
نفتـی اشـاره کـرد و گفـت :متقاعد کـردن شـرکتهای خارجی
بـرای سـرمایهگذاری در پروژههای نفتی بهویـژه در میدانهای
مشـترک و همچنین در بخش بازیافت نفت جزو اولویتهای
وزارت نفـت در سـال  ۹۷اسـت.

زوجیــن ،اصــل و کپــی شناســنامه و کارت ملــی

نفت

مدیرعامــل شــرکت نفــت و
گاز پــارس از تکمیــل همــه
ســکوهای باقــی مانــده فازهــای

پــارس جنوبــی بــه جــز ســکوی فــاز  ۱۱تــا پایــان ســال
 ۹۷خبــر داد.محمــد مشــکینفام بــا اشــاره بــه ایــن کــه
 ۱۰ســکوی در حــال ســاخت در یــارد شــرکت صنعتــی
دریایــی ایــران (صــدرا) و یــک ســکوی در حــال ســاخت
در یــارد شــرکت مجتمــع کشــتی ســازی و صنایــع
فراســاحل ایــران (ایزوایکــو) اســت گفــت :عملیــات
نصــب ایــن ســکوها تــا پایــان امســال یــا اوایــل ســال
آینــده انجــام میشــود.
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روزنامه «اصفهان زیبا»

جزییات جلسه محرمان سران این استان

فارس

درباره بحران آب نوشته است.

البرز

آذربایجانشرقی

روزنامه «بشارت نو»

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

در این صفحه میتوانید مهمترین خبرهای
روزنامههای محلی را ببینید.

021-26325268

در گفت

و گو با رییس مجمع نمایندگان اصفهان از

10003432117834

روزنامه « افسانه »

در گفت و گو

با رییس اتاق بازرگانی شیراز این سوال را
پرسیده که چرا کاالی ایرانی با خارجیها

هرمزگان

نمیتواند رقابت کند.

تیتر و عکس

یک خود را واکنشها به حمله موشکی آمریکا
به سوریه اختصاص داده است.

روزنامه «مهد تمدن»

با فرمانده

پدافند هوایی شمال غرب کشور گفت و گویی
را انجام داده است.

کرمانشاه

غیربهداشتی بازار ماهیفروشان بندرعباس

اشاره کرده و از بیتوجهی مسووالن به
گالیههای مردم نوشته است.

روزنامه «خبر شمال»

وعدههای

مازندران

روزنامه « دریا »

به وضعیت

داده شده در خصوص ایجاد زیرساختهای

سینمایی مازندران را پوچ خوانده است.

روزنامه «سپهر غرب»

خراسان جنوبی

به هدر رفت

گسترده آب در بخش کشاورزی به دلیل نبود
مدیریت صحیح پرداخته است.

جنوبکرمان

روزنامه «خراسان جنوبی»

از

ابالغ  54میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی
روستایی در این استان خبر داده است.

روزنامه «کاغذ وطن»

به رکود بازار

آهن در جنوب کرمان و همچنین نارضایتی

کشاورزان جنوبی از کاهش قیمت محصوالت
پرداخته است.

مشهد

روزنامه «شهرآرا»

به نمایش دو ماهه

آثار موزه لوور در مشهد پرداخته است.

هرمزگان

روزنامه «صبح ساحل»

در گزارشی

از آغاز تغییرات مدیریتی در استان هرمزگان

نوشته است.

خراسانشمالی

روزنامه «خراسان شمالی»

از

تامین اعتبار سالن ورزشی دو هزار نفری در
این استان به دستور وزیر نفت خبر داده است.

در این صفحه عکس هایی را که روز گذشته

10003432117834

در فضای مجازی منتشرشده اند ،می بینید.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

نگاه
021-26325268

انباشت زبالههای سایت پسماند خمین در روستای قیاپا
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چین از نمای باال

فارس

درگیری نظامیان رژیم صهیونیستی با جوانان فلسطینی

عکس :داود ابوالکاس

آتالنتیک

عکس نشنال جئوگرافیک یک کارگر مهاجر هندی را در کارخانه آجرپزی شهر اللیتپور نپال نشان میدهد.
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انگلستان

فرانسه

آمریکا

اروپا

پیام
بین الملل
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روزنامــه گاردیــن

بــه بررســی میـزان خطــر

تهدیــد کننــده روســیه پرداختــه اســت.

خبرگـزاری فرانــس24

شــیمیایی توســط روســیه را رد کــرد.

خبرگــزاری ســی ان ان

حملــه هوایــی منتشــر کــرده اســت.

خبرگـزاری یورونیـوز

آلمان

عربستان

گزارشــی از مردم

ســوریه مســتقر در کمــپ هــای امــن بعــد از

روسیه

بـه نقـل از روسـیه

نوشـت کـه سلاح شـیمیایی توسـط عوامـل

خارجـی در سـوریه بـه کار رفتـه اسـت.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

رسانه های مختلف جهان را ببینید

021-26325268

 :اتحادیــه اروپــا

محکــوم کــردن اســتفاده از ســاح هــای

10003432117834

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

امارات

خبرگــزاری دویچــه ولــه

نوشــت کــه

ایـران و روســیه بگوینــد کــه آیا بشــار اســد ســاح

شــیمیایی را متوقــف خواهــد کــرد؟

الحیــات

بــه بررســی تصمیمــات روســیه

علیــه اقدامــات آمریــکا و متحدانــش در
ســوریه پرداختــه اســت.

خبرگــزاری اســپوتنیک
پرداخته اســت.

بررسـی کرده کـه آیا

اقـدام آمریـکا در سـوریه موفقیـت آمیـز بـوده
یـا نه.

چین

بعــد از گذشــت

یــک روز در دمشــق بــه بررســی اوضــاع مــردم

روزنامـه گلـف نیوز

انگلستان

آمریکا

انگلستان

روزنامهفایننشیالتایمز

بــه بررســی حملــه هوایــی آمریــکا ،فرانســه و

بریتانیــا بــه ســوریه پرداختــه اســت.

خبرگـزاری شــینهوا

تصویــری از تظاهـرات

مــردم آمریــکا علیــه جنــگ در ســوریه منتشــر
کــرده اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز

بــه نقــل

از ترامــپ نوشــته کــه قلــب مراکــز نظامــی ســوریه
را مــورد هــدف قـرار دادیــم.

خبرگـزاری رویترز

به بررسـی ادامه داشـتن

حملات یـا پایـان آن هـا در سـوریه پرداختـه
ا ست .

حفر  ۷۰حلقه چاه در محالت برای تامین آب شرب

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت ۷۰ :حلقه چاه در
محله های مختلف شهر برای تامین آب شرب مردم اصفهان حفر میشود.

021-26325268

گذرگاههای فرهنگی در رفسنجان

ایجاد می شود

شــهردار رفســنجان بــا اشــاره به ســنجش ظرفیت

را رقــم بزننــد.

هــای شــهری در اجــرای گــذرگاه فرهنگــی ،گفــت:
بــرای نــوروز آینــده ســه گــذرگاه فرهنگــی آمــاده

از گلــوگاه هــا و کاســتی هــا و ضعــف هــای

خواهــد شــد و مــردم و گردشــگران مــی تواننــد

شــهرداری از نظــر ماشــین آالت و نیــروی انســانی

مهنــدس عظیمــی زاده ســاماندهی آســفالت
آســفالت را از جملــه اولویــت هــای شــهرداری

مرمــت کــرده و کیفیــت کار را بــاال مــی بریــم تــا

در ســال جدیــد عنــوان کــرد و افــزود :کار فنــی

اعتبــارات بــا کیفیــت بهتــر هزینــه شــود و خــدای

و بــه روز در اجــرا و بهســازی آســفالت ،توســعه

ناکــرده مدیــون نباشــیم.

تجهیــزات شــهرداری از قبیــل تجهیــز کارخانــه

مهنــدس عظیمــی زاده توجــه بــه انســان محــوری

آســفالت و ســاماندهی آن ،تجهیــز و توســعه

را از دیگــر اولویــت هــای شــهرداری در ســال

و نوســازی بخشــی از ماشــین آالت اجرایــی

جدیــد اعــام کــرد کــه در قالــب اجــرای پیــاده راه

آســفالت و اســتفاده از ظرفیــت پیمانــکاران بــه

هــا ،پیــاده روهــا و گــذرگاه هــای فرهنگــی پیــش

ویــژه بومــی کــه بــا رقابــت ســالم در مناقصــه هــا

بینــی شــده اســت.
وی از ســاماندهی پیــاده روهــا در ســال جدیــد
خبــر داد و افــزود :در حــال حاضــر مســیرهای

از آن بهــره ببرنــد.

در ایــن مــدت شــناخته شــد ،اظهــار کــرد:

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری رفســنجان،

شــناخت وضعیــت موجــود مــی توانــد کمــک

مهنــدس عظیمــی زاده بــا اشــاره بــه کســب

کنــد در ســال  1397بــا دیــد بازتــر و شــرایط بهتر

حضــور مــی یابنــد نیــز بایســتی در ســال جدیــد

شــناخت نســبی از وضعیــت شــهر از لحــاظ

کار را پیــش ببریــم.

زیرســاخت هــا و روبناهــای شــهری در مــدت

وی هــم چنیــن بــا اشــاره بــه اولویــت هــای

اتفــاق بیفتــد.
وی افــزود :طبیعتـ ً
ـا امــکان اجــرای آســفالت کل

پیــاده رو کنــار خیابــان همــوار نبــوده و امــکان

زمــان بیــش از  4مــاه از حضــور وی در شــهرداری،

شــهرداری در ســال جدیــد کــه بــا تصویــب بودجــه

شــهر در یــک ســال بدلیــل محدودیــت منابــع

اســتفاده پیوســته را از عابــر مــی گیــرد.

از حمایــت و همکاری شــورای اســامی شــهر ابراز

ســال  97توســط شــورای اســامی شــهر مشخص

مالــی و محدودیــت تــوان و ظرفیــت اجرایــی

مهنــدس عظیمــی زاده اجــرای پیــاده راه هــا در

امیــدواری کــرد و گفــت :همــکاران شــهرداری در

گردیــده اســت ،تصریــح کــرد :الگوهایــی کــه بــرای

شــهرداری وجــود نــدارد امــا ســعی کردیــم

حاشــیه خیابــان و در بوســتان هــا را ضــروری

ایــن مــدت نشــان دادنــد کــه توانایــی بســیار بــاال

ســاماندهی وضعیــت شــهر بــه مــا داده شــده

آســفالت را بــه شــکل عدالــت محــور در ســطح

شــمرد و گفــت :پیــاده راه هــا مســیرهایی

و ظرفیــت و قابلیــت خیلــی خوبــی در شــهرداری

بســیار منطبــق بــر نظرســنجی هــای مردمــی بــوده

شــهر اجــرا نماییــم تــا بودجــه در تمــام محــات

هســتند کــه مــردم بایــد در آن بــدون تالقــی

دارنــد و مــی تواننــد بســیاری از کارهــای بــزرگ

و قــرار اســت در ســال  97اجرایــی شــود.

و نقــاط شــهر توزیــع شــود و رســیدگی بــه عمــق

بــا خــودرو و بــدون هرگونــه تــرس و هــراس

محــات را نیز داشــته باشــیم .شــهردار رفســنجان

اســتفاده کننــد.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم تکمیــل پروژههــای بــام

حــل بحــران آب ،ســاماندهی اتبــاع بیگانــه و

کرمــان ،تلــه کابیــن ،مرمــت قبــه ســبز ،احیــای

احیــای بافــت تاریخــی را از دغدغههــای شــورای

بــازار قلعــه محمــود و میــدان توحیــد (ارگ)

اســامی شــهر کرمــان عنــوان کــرد .همچنیــن

افــزود :متــرو تجربــه موفق ایــران و جهان اســت؛

رییــس کمیســیون برنامــه ،بودجــه و منابــع

شــورای پنجــم شــهر کرمــان بــرای ایــن صنعــت

پایــدار شــورای اســامی شــهر کرمــان بــا بیــان

ســبز فکــری بیندیشــد.در ابتــدای ایــن نشســت،

ایــن کــه میــزان درآمدهــای وصولــی شــهرداری

نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر کرمــان بــا

در ســال  96کمتــر از  400میلیــارد تومــان بــود،

اشــاره بــه تصویــب کلیــات بودجــه ســال 97

افــزود :مبنــای بودجــه شــهرداری بــر اســاس

گفــت :در ســال جــاری بــا تشــکیل کارگــروه

میانگیــن پنــج ســال گذشــته بــوده و بــا افزایــش

اجرای طرح بازآفرینی محیط شهری

کرمان ،اولویت فرهنگی شورای شهر
اســتاندار کرمــان در دیــدار نــوروزی اعضــای

عمرانــی و ســازندگی ،نظــم قدیــم را بــه هــم

شــورای اســامی شــهر بــا وی ،بــا بیــان ایــن

میزنــد ،امــا بــا گذشــت زمــان ،جامعــه بــه نظــم

کــه مــردم کرمــان ،شــخصیتهای مهمــی در

جدیــد عــادت میکنــد.

عرصههــای ملــی و بینالمللــی پــرورش دادهانــد،

اســتاندار کرمــان بــا بیــان ایــن کــه اســتانداری

گفــت :ایــن مــردم نجیــب ،مســتحق بهتریــن

کرمــان آمادگــی دارد منابــع مالــی ایــن پــروژه را

خدمــات هســتند.

تامیــن کنــد ،افــزود :هشــت خانــه تاریخــی واقــع

علیرضــا رزمحســینی بــا اشــاره بــه ضــرورت

در محــور گردشــگری نیــز بــا ســرمایه بخــش

تکمیــل بــه موقــع پــروژه زیرگــذر آزادی افــزود:

خصوصــی احیــا خواهــد شــد.

رونــد تکمیــل پروژههــای دیگــر هــم نبایــد

رزمحســینی ســاخت تــاالر بــزرگ شــهر کرمــان

متوقــف شــود.

را ضــروری دانســت و گفــت :بــا انتقــال مراســم و

وی آغــاز بــه کار پــروژه میــدان مشــتاق (شــهدا)

برنامههــای فرهنگــی از خانــه شــهر بــه ایــن تــاالر،

را ضــروری عنــوان و تاکیــد کــرد :هــر فعالیــت

ســاختمان اســتانداری نیــز بــه بهرهبــرداری میرســد.

دادنامه

تخصصــی در شــهرداری و اصــاح جزییــات،

 40درصــدی روبــرو شــده اســت.

تدویــن بودجــه در جهــت واقعــی پیــش مـیرود.
علــی بهرامــی از تصویــب و اجــرای طــرح

نیــز از اختصــاص بودجــهی ویــژه بــه احیــای

بازآفرینــی محیــط شــهری در شــورای شــهر

بافــت تاریخــی خبــر داد و خاطرنشــان کــرد:

کرمــان خبــر داد و گفــت :تکمیــل پروژههــای

احیــا و بازآفرینــی بافــت تاریخــی ،زیربنــای

نیمــه تمــام ،جــذب درآمدهــای پایــدار و آســفالت

اساســی بــرای جــذب درآمدهــای شــهری و

معابــر از اولویتهــای شــورای شــهر در ســال

توســعه صنعــت گردشــگری کرمــان اســت.

جدیــد اســت .وی جــذب درآمدهــای پایــدار،

پرونــده کالســه 9609983440200784شــعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقــی)

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع
مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

روســتای ســهران وســط جنــب پســت بانــک منــزل شــخصی – خوانــدگان-1 :

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات

تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای تیمــور صالحــی ملــک ســری

مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید حســن حســینی فرزنــد

فرزنــد خیرالــه بشــماره شناســنامه  2678610756صــادره از صومعــه ســرا در

ســیدمحمود بشــماره شناســنامه  300صــادره از شــاهرود در ششــدانگ

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  257/24مترمربــع مشــتمل بــر

یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  1018مترمربــع مشــتمل بــر یکبــاب

بنــای احداثــی بــه مســاحت  50/26مترمربــع پــالک  224فرعــی از  19اصلی

خانــه و انبــاری بــه مســاحت  110مترمربــع پــالک  223فرعــی از  19اصلــی

مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  47فرعــی از  19اصلــی واقــع در قریــه

مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  12فرعــی از  19اصلــی واقــع در قریــه

طاســکوه بخــش  26گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای گنجعلــی

طاســکوه بخــش  26گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای فاضــل

شــریفی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو

قاســمی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو

درخصــوص دعــوی خواهــان خانــم مطهــره ســهرنی فرزنــد اســفند بــه طرفیــت

نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت

نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت

بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از

بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد

خوانــدگان -1:آقــای محمــد ملــک محمــدی فرزنــد محمدعلــی و -2آقــای حســین

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن

از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه

اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ

ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از

تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض

نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .

مطهــره ســهرنی فرزنــد اســفند بــه نشــانی اســتان کرمان-شهرســتان کهنــوج-
آقــای حســین ولــی پــور –  -2آقــای محمــد ملــک محمــدی فرزنــد محمدعلــی
همگــی بــه نشــانی
خواســته هــا-1 :جلــب ثالــث (مالــی منقــول و غیرمنقــول)  -2الــزام بــه تنظیــم
ســند خــودرو -3تســلیم مبیع(تحویــل مــورد معاملــه) مالــی غیرمنقــول
گردشــکار :دادگاه بــا بررســی اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و
بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه:

ولــی پورفرزنــد اذن ا ...بــه خواســته تســلیم مبیــع و تنظیــم ســند اختصــارا بدیــن
شــرح کــه خوانــدگان اظهــار مــی دارد در تاریــخ  1395/11/20یــک دســتگاه ماشــین
بــه شــماره انتظامــی 73ص943ایــران 84را ازخوانــده ردیــف اول بــا ســند عــادی
کــه تصویــر آن پیوســت گردیــده خریــداری نمــوده ام و ثمــن آن را بــه مبلــغ
بیســت و ســه میلیــون و پانصــد هــزار تومــان مــی باشــد را بــه ایشــان پرداخــت
نمــوده ام امــا ســند آن بــه نــام خوانــده ردیــف دوم مــی باشــد و مقــرر گردیــد
ایشــان پــس ازمدتــی از تاریــخ مرقــوم بــا حضــور در احــد از محاضــر رســمی
نســبت بــه انتقــال ســند نســبت بــه اینجانبــه اقــدام نمایــد امــا علیرغــم گذشــت

تاریخ انتشار نوبت اول  1397/1/27 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/11 :
1233

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

آگهی حصر وراثت

پیام تسلیت مدیرعامل

شرکت حفاری به خانوادههای

داغدارو کارکنان شرکت

مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره
شــرکت ملــی حفــاری ایــران در پیامــی
درگذشــت دو نفــر از کارکنــان دســتگاه
حفــاری  ۲۲فتــح در اثــر حادثــه واژگونــی
خــودرو را بــه خانــواده هــای داغــدار و
کارکنــان شــرکت تســلیت گفــت .در پیــام
ســپهر ســپهری آمــده اســت :اناللــه و
اناالیــه راجعــون
بــا انــدوه فــراوان جــان باختــن دو نفــر از
همــکاران ســاعی و پــر تــاش زنــده یــاد
محمــد یعقوبــی و ســید احســان موســوی
را بــه مجموعــه کارکنــان شــریف شــرکت بــه
تســلیت عــرض مــی نمایــم .بــه محــض
اطــاع از وقــوع حادثهواژگونــی خــودروی
حامــل کارکنــان دســتگاه حفــاری ۲۲فتــح
بــا بســیج امکانــات شــرکت و هماهنگــی بــا
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز گچســاران
و نیروهــای امــدادی شهرســتان تیــم هــای
پزشــکی و آمبوالنــس هــای مــورد نیــاز
بــه منطقــه عملیاتــی بــی بــی حکیمــه
اعــزام و مدیــر  HSEو فوریــت هــای
پزشــکی و کارشناســان بخــش مــدد کاری
را مامــور رســیدگی دقیــق حادثــه و پیگیــری
وضعیــت مصدومیــن نمــودم کــه انشــاهللا تــا
ســامتی کامــل همــکاران ایــن پیگیــری هــا
ادامــه خواهــد یافــت .ضمــن ابــراز همــدردی
و عــرض تســلیت و تعزیــت مجــدد بــه
خانــواده هــای داغ دیــده از درگاه ایــزد منــان
بــرای جــان باختــگان ایــن حادثــه رحمــت
واســعه مســئلت دارم.

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع
مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

دادگســتری شهرســتان کهنــوج تصمیــم نهایــی شــماره خواهــان :خانــم

خبر

ویــژه خانــواده معــزز و داغــدار ایــن عزیــزان

رییــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورا

برابــر رای شــماره  139760318022000034مــورخ  97/1/8هیــات اول

www.payamema.ir
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گفــت :بــا ایجــاد نظــام نگهــداری و اســتقرار نظام
نگهــداری در شــهرداری و شــهر ،مرتبـ ً
ـا آســفالت را

و ارتقــاء زیرســاخت هــای شــهری در بخــش

شــهردار رفســنجان بــا بیــان اینکــه بخشــی

11

پیام ایران

برابــر رای شــماره  139760318022000101مــورخ  97/1/9هیات اول موضوع
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آقــای هــادی شــهرت جامعــی پــور نــام پــدر کریم
بشناســنامه  11376صــادره از اهــواز درخواســتی
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده
کــه مــادرم مرحــوم معصومــه شــهرت جمــال پور بشناســنامه
 16صــادره کــوت عبدالــه در تاریــخ  96/07/30در اهــواز
اقامتــگاه دائــم فــوت ورثــه اش عبارتنــد از  -1 :متقاضــی
هــادی جامعــی پــور  -2ســعید جامعــی پــور فرزنــد کریم ش
ش  72صــادره کــوت عبدالــه  -3حبیــب جامعــی پــور فرزنــد
کریــم ش ش  458صــادره اهــواز -4عبدالــه جامعــی پــور
فرزنــد کریــم ش ش  16552صــادره اهــواز -5حاتــم جامعــی
پــور فرزنــد کریــم ش ش  398صــادره شادگان(پســران
متوفــی) -6زه ـرا جامعــی پــور فرزنــد کریــم ش ش 1534
صــادره اهــواز -7مریــم جامعــی پــور فرزنــد کریــم ش ش
 846صــادره اهــواز  -8ســعیده جامعــی پــور فرزنــد کریــم
ش ش  10924صــادره کارون(دختـران متوفــی) و ال غیــر ورثــه
دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتـراض
دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از
ایــن تاریــخ اب ـراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز 1261

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم

مــدت زمــان زیــادی ازآن تاریــخ هیچگونــه اقدامــی در ایــن راســتا معمــول نداشــته

آقــای شــهرام شــهرت زیالبــی نــام پــدر معتمــد

آقــای علــی آزادی فرزنــد خانعلــی دادخواســت بطرفیــت خانــم معصومــه بهــزادی فرزنــد صفــر بخواســته مطالبــه

بشناســنامه یــک صــادره از شوشــتر درخواســتی

اســت و خواســتار رســیدگی و صــدور حکــم بــه شــرح ســتون خواســته مــی باشــم

بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح

وجــه یــک فقــره ســفته بــه مبلــغ  120/000/000ریــال تقدیــم کــرده اســت کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره
 961325/14/96حقوقــی بــه ثبــت رســیده اســت حســب تقاضــای نامبــرده و اجــازه محکمــه مسـ ً
ـتندا بــه مــاده  73قانــون

داده کــه شــادروان مرحــوم پریجــان شــهرت عبدالــه

آییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج و از نشــر آگهــی در روز دوشــنبه مــورخ

بشناســنامه  911صــادره مســجد ســلیمان در تاریــخ

 97/2/24ســاعت  10صبــح در جهــت دادرســی در شــعبه شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو حضــور یابــد و یــا قبــل

 1396/12/06در شــهر اهــواز اقامتــگاه دائمــی خویــش

از موعــد مقــرر بدفتــر شــعبه مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بدعــوی

فــوت ورثــه اش عبارتنــد از  -1 :متقاضــی بــا مشــخصات

مطروحــه وارد قبــل از جلســه دادرســی اعــالم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور ویــا عــدم ارســال الیحــه دادگاه

فــوق الذکــر  -2شــهباز زیالبــی بشناســنامه  81صــادره

تصمیــم مقتضــی خواهــد گرفــت.

دادگاه بعــد از جــری تشــریفات قانونــی ،اســتماع اظهــارات خواهــان بــه شــرح
صورتمجلــس پیوســتی و اینکــه خوانــدگان علیرغــم ابــاغ از طریــق نشــر آگهــی
در جلســه حضــور نیافتــه و اظهــارات و ادلــه ای کــه مدعــای خواهــان را تخدیــش
نمایــد بــه ایــن مرجــع تقدیــم ننمــوده علــی هــذا نظــر مراتــب مذکــور دادگاه
ضمــن احــراز وقــوع بیــع بــه صــورت شــرعی و قانونــی خواســته خواهــان را مواجــه
تشــخیص داده مســتندا بــه مــواد 10و219و220و221و 220از قانــون مدنــی و مــاده
 198قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی حکــم
بــه الــزام خوانــدگان بــه حضــور در یکــی از دفاتــر ثبــت اســناد و امــاک و انتقــال
ســند خــودرو موصــوف بــه نــام خواهــان را صــادر و اعــام میدارد.نظــر بــه خواســته
دیگــر خواهــان یعنــی تســلیم مبیــع نظــر بــه اینکــه ایشــان بــه شــرح صورتمجلــس
مــورخ  96/12/26اعــام داشــته اســت کــه دعــوی خــود را در ایــن مرجــع مســترد
مــی نمایــم علیهــذا دادگاه مســتندا بــه بنــد ب مــاده  107قانــون اخیرالذکــر قــرار
رد دعــوی ایشــان در ایــن خصــوص صــادر مــی نمایــد .رای صــادره غیابــی ظــرف
بیســت روز از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه ســپس ظــرف مــدت 20
روز پــس از آن قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان
کرمــان مــی باشــد.م الــف 508
دادرس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری کهنوج-ســجاد جشان پور

شوشــتر  -3شــهریار زیالبــی بشناســنامه  424صــادره
مســجد ســلیمان (فرزنــدان ذکــور متوفــی) -4ثریــا
زیالبــی بشناســنامه  258صــادره مســجد ســلیمان -5
فرزانــه زیالبــی بشناســنامه  706مرکــزی صــادره مســجد
ســلیمان  -6ســکینه زیالبــی بشناســنامه  6516صــادره
مســجد ســلیمان (فرزنــدان انــاث متوفــی)و ال غیــر
بشــرح دادخواســت تقدیمــی  970041/8/97حقوقــی مــی
باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را
در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد
از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز
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آگهی حصر وراثت

آقــای عبــاس شــهرت خیــره گان نــام پدر حســین بشناســنامه  154صــادره از آبادان درخواســتی بخواســته صــدور گواهی
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم حســین شــهرت خیــره گان بشناســنامه  3856صــادره
آبــادان در تاریــخ  1396/11/27در اهــواز اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد از  -1 :متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکر
 -2محســن خیــره گان بــه شــماره شناســنامه  5001صــادره از آبــادان  -3مســعود خیــره گان بــه شــماره شناســنامه  462صــادره از
آبــادان (فرزنــدان ذکــور متوفــی) -4لیــال خیــره گان بــه شــماره شناســنامه  1305صــادره از آبــادان  -5شــیدا خیــره گان بــه شــماره
شناســنامه  2820صــادره از اهواز(فرزنــدان انــاث متوفــی)  -6معصومــه صفابخــش به شــماره شناســنامه  14184صادره از خرمشــهر
(زوجــه متوفــی) و ال غیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی کالســه  970022/10/97حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتـراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن
تاریــخ ابـراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز
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وب نوشت
بــر اســاس یادداشــتی محرمانــه،
اپــل  ۱۲تــن از کارمنــدان خــود را بــه
جــرم افشــای اطالعــات مربــوط بــه
ویژگیهــای نرمافــزاری آینــدهی
ایــن شــرکت شناســایی کــرده و
تحویــل مراجــع قانونــی داده اســت.
اپــل در یادداشــتی شــدیداللحن،
اعــام کــرده اســت کــه  ۲۹نفــر از
افــرادی را کــه بــه نحــوی در ســال
گذشــته متهــم بــه افشــای اطالعــات
بودنــد ،شناســایی کــرده اســت کــه از
بیــن آنهــا  ۱۲نفــر دســتگیر
شــدهاند .در جمــع  ۲۹نفــرهی
کارمنــدان متهــم اپــل ،مســووالن
قــرارداد و شــرکای زنجیــرهی تأمیــن
قطعــات وجــود دارنــد .بــر اســاس
ایــن یادداشت،افشــاکنندگان نهتنهــا
شــغل خــود در اپــل را از دســت
میدهنــد؛ بلکــه در مــواردی بــا
مجــازات زنــدان و جریمههــای
ســنگین مالــی مواجــه خواهنــد شــد
کــه پلیــس فــدرال برای دزدی اســرار
تجــاری در نظــر گرفتــه اســت.در
ادامــهی ایــن یادداشــت آمــده کــه
گزارشــگران و رســانههای مختلــف
ممکــن اســت تــاش کننــد از در
دوســتی وارد شــوند و اطالعاتــی
کســب کننــد و در نتیجــه ترافیــک
باالتــری بــرای ســایت خــود بــه
دســت بیاورنــد؛ امــا کارمنــدان در
نتیجــهی دادن ایــن اطالعــات
ممکــن اســت شــغل خــود را از
دســت بدهنــد .آنهــا بایــد بداننــد
کــه در چنیــن شــرایطی بــه بــازی
گرفتــه میشــوند و اگــر خطــا کننــد
و بــه ایــن دلیــل اخــراج شــوند ،بــا
چنیــن ســابقهای ،پیــدا کــردن شــغل
دیگــر بــرای آنهــا بســیار دشــوار
خواهــد بود.ســال گذشــته نیــز یکــی
از کارمنــدان اپــل بــه اتهــام افشــای
جزئیــات دســتگاههای آیفــون ، ۱۰
آیپد پرو و ایرپاد اخراج شــد.

طالع بینی روز
فروردیــن :امــروز گویــی کــه همــه احســاس میکننــد
پریشــان و دیوانــه شــده انــد ،و امــا برعکــس شــما حــس
میکنید از عقل سلیمیبرخوردارید!

اردیبهشــت  :هیجانــات اخیــر در محــل کار شــاید در نظــر

شــما اوقــات خوشــی باشــد ،امــا اگــر مجبــور باشــید
حــس خــود را پنهــان کنیــد چنــدان هــم خوشــحال
نخواهید بود.

خــرداد :بازگشــت مــاه بــه نشــان شــما میتوانــد بــه
روشــنی نشــان دهنــده آبهــای کــدر و گل آلــود در
تمایالت شما باشد.

تیــر :ذهــن شــما سرشــار از فکرهــای نــاب اســت و شــما

آماده اید که بر اساس آنها عمل کنید.
مرداد:شــما میخواهیــد افــراد دیگــر دقیقــا بفهمنــد کــه
شــما چــه احساســی داریــد ،امــا نمیخواهیــد خیلــی
خودتــان راگرفتــار کــرده و همــه چیــز را بــرای آنهــا شــرح
دهید.

شــهریور :از دیــروز تــا بحــال هیــچ چیــز تغییــر نکــرده ،امــا
ظاهرا شما االن شادتر و سرحال تر شده اید.

مهــر :شــما امــروز احســاس شــلوغی و همهمــه میکنیــد،
انــگار کــه دنیــا بــه آتــش کشــیده شــده اســت!! بــا ایــن
وجــود هــر چــه کــه میگــذرد اطمینانتــان بــه خودتــان
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گر در اولین قدم ،موفقیت نصیب ما می شد ،سعی و عمل
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دیگر معنی نداشت.

(موریس مترلینگ)
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سیب زمینی تنوری
مواد الزم ســیب زمینی تنوری :

* .بعــد از پختــن ســیب زمینــی هــا آنهــا را

سیب زمینی

در آبکــش قــرار داده ســپس ســیب زمینیهــا

 2عدد

را درون یک ظرف نچســب قرار داده.

 100گرم  75 /کالری

* .درون فــر بــا حــرارت  ۲۷۰درجــه

سیر

ســانتیگراد بــه مــدت نیــم ســاعت قــرار

 3حبه

دهید و ســپس آنرا از فر خارج کنید.

 100گرم  120 /کالری

* .ســپس مقــداری جعفــری و  ۳حبــه

جعفری

ســیر را درون هــاون کوبیــده و بــه آن نمــک

مقداری

و مقــداری روغــن زیتــون و فلفــل ســیاه

 100گرم  25 /کالری

اضافــه میکنیــم و خــوب میکوبیــم تــا

نمک و فلفل

مخلوط شود.

بقدر کافی

* .ایــن مــواد را بــا ســیب زمینیهــا مخلــوط

 100گرم  0 /کالری

کــرده و مجــددا بــه مــدت  ۲۰دقیقــه آنــرا

روغن زیتون

درون فــر قــرار میدهیــم تــا ســیب زمینیهــا

بقدر کافی

برشته شود.

 100گرم  0 /کالری

* .ســپس آنــرا از فــر خــارج کــرده و نــوش

طرز تهیه ســیب زمینی تنوری :

جــان کنید.شــما بــرای هرچــه بهتــر

* .دو عــدد ســیب زمینــی را پوســت کنــده و

خردشــدن ســیب زمینــی هــا مــی توانیــد از

بــه قطعــات بــزرگ خــرد میکنیــم و بــه

دســتگاه خردکن آکا نیز استفاده کنید

مدت  ۱۰تا  ۱۵دقیقه در آب می جوشــانیم.

کمتر میشود.
آبان:شــما امــروز بــر ســر دوراهــی قــرار گرفتــه ایــد .شــاید
دلتــان بخواهــد کــه بــا عجلــه از ایــن دوراهــی بگذریــد،

* ســیر از نظــر طــب قدیــم ایــران گــرم و
خشــک اســت اســانس ســیر کــه دراثــر
تقطیــر ســیر بــا بخــار آب حاصــل مــی شــود
بــرای تغییــر طعــم غــذا مصــرف مــی شــود.
ســیر بادشــکن و ضــد عفونــی کننــده اســت.
خــوردن ســیر بــدن را در مقابــل بیمــاری هــا
مقــاوم مــی کند.ســیر کــرم کــش است.ســیر
محرک و تقویت کننده بدن اســت.

خواص سیر :

سودوکو شماره 1144

بنابرایــن میتوانیــد از شــر آن خــاص شــده و مســیر

پاسخ سودوکو شماره 1143

دیگری را برگزنید.

آذر :شــما امــروز اصــا نمیخواهیــد دیگــران شــما را بــه
زحمــت بیندازنــد ،بــه خاطــر اینکــه بــه هیــچ وجــه دوســت
نداریــد بــا مســائلی روبــرو شــوید کــه خــارج از برنامــه
تان باشد.

دی :امــروز اوضــاع مالــی تــان بــه هــم ریختــه و حتــی
اگــر همکارانتــان ایدههــای خوبــی بهتــان پیشــنهاد کننــد،
باز هم نمیتوانید قدم از قدم بردارید!

بهمــن :شــما امــروز بــه حــدی دلســوز شــده ايــد كــه
ســعی میكنيــد تمــام خواســتههای اطرافيانتــان را
برآورده كنيد.

اســفند :هــم اکنــون عضــو یــک گــروه شــدن ،بــرای کار یــا
بــازی ،شــاید کار خیلــی آســانی نباشــد ،بــرای اینکــه شــما
احســاس میکنیــد در جمــع آنهــا مثــل یــک بیگانــه
هســتید .درحقیقــت شــما فکــر میکنیــد افــراد دیگــر
زیــاد از ایدههــای شــما اســتقبال نمیکننــد ،امــا شــما
خودتان هم در این عدم پذیرش نقش دارید.

جدول شماره 1144
افقی
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راهنمای خرید عطر

قیمت خودرو «صفر»

فهرست  10عطر برتر و آرامش بخش جهان
هرســاله شــاهد عرضــه عطرهــای زیــادی از
ســوی برندهــای مطــرح جهانــی و قــدرت
نمایــی آنهــا در دنیــای مــد و عطرســازی
هســتیم .در ایــن مطلــب قصــد داریــم  10برتــر
در یــک ســال اخیــر را بــه شــما معرفــی کنیــم.

Paco Rabanne Pure XS-1

ایران خودرو

صمــغ مــر نــت غالــب ایــن عطــر مردانــه اســت.

دنا با موتور 45.300.000.................................. EF7

Elie Saab Girl of Now-4

پژو  207جدید 46.700.000.........................................

برنــد لبنانــی الــی ســاب کــه بهعنــوان یکــی

پژو  . 206تیپ 36.000.000 .................................. 2

از پیشــروهای صنعــت مــد و فشــن شــناخته

رنو کپچر 143.000.000 ....................................... 2017

میشــود ،پیشازایــن عطرهــای زنانــه خــود

سمند 34.400.000 ................................................ LX

را بــا نــام  Elie Saab Le Parfumو در

 XSدر طــول مــدت عرضــه خــود موفقیتهــای

نســخههای مختلفــی معرفــی میکــرد .در

بســیاری کســب کــرده و رکــورد فــروش بســیار

ســال گذشــته شــاهد معرفــی محصولــی بــا

خوبــی از خــود بهجــای گذاشــته اســت.

نــام  Girl Of Nowبودیــم کــه نویــد یــک الیــن

کمپانــی پاکــو رابــان امیــدوار اســت بــار دیگــر

جدیــد در محصــوالت ایــن برنــد دوستداشــتنی

بــا  Pure XSایــن رکــورد را تکــرار کنــدPure .

را میدهــد Girl Of Now .رایحــهای گلــی و

 XSاز رایحـهای شــیرین و گــرم برخــوردار اســت

میــوهای دارد .امــا نــت غالــب آن را بــادام و

و رایحــه وانیــل آن مشــهود اســت.

پســته تشــکیل میدهنــد .ایــن ترکیــب خــاص

پژو پارس 43.500.000 ........................................ LX
وانت آریسان دوگان ه سوز 27.300.000 ....................
پژو پارس سال  .دوگانه سوز 41.200.000 ..........
پژو  206صندوقدار 41.900.000 ...................... V8
رانا LX

Tous1920-2
یکــی از مشــهورترین برندهــای جواهرســازی

سایپا 23.500.000 .................................................... 111

Prada Candy Gloss-5

شــناخته میشــود ،از ســال  ۲۰۰۲فعالیــت خــود
را در حــوزه طراحــی عطــر آغــاز کــرد و توانســت
موفقیــت خوبــی را هــم کســب کنــد1920 Tous .

داشــته .ایــن بــار برنــد پــرادا ( )Pradaیکــی

بــا رایحــهای گــرم و تنــد ،میتوانــد توجــه هــر

از بهتریــن عطرهــای زنانــه میــوهای خــود را

فــردی را بــه خــود جلــب کنــد .ایــن عطــر در

معرفــی کــرد .این محصــول کــه Candy Gloss

ابتــدا رایحــهای مالیــم و ســبک و ســپس بــا

نــام دارد در بهــار ســال گذشــته روانــه بــازار شــد.

رایحــه گل یاســمین فضــای اطرافتــان را کامــا

طراحــی ایــن اثــر بــر عهــده Daniela Andrier

پــر میکنــد و در نهایــت نتهــای چوبــی

طــراح پــرآوازه آلمانــی بــوده اســتPrada .

ایــن ترکیــب اعجابانگیــز را کامــل میکننــد.

 Candy Glossترکیبــی هوشــمندانه و بســیار

ترکیبــی سرشــار از اعتمادبهنفــس و کاریزمــا.

جــذاب از رایحــه گیــاس ،بــادام و وانیــل اســت.

 Coloniaنیاوریــم .ب.رنــد ایتالیایــی Acqua

ایــن نســخه هــم افزایــش چشــمگیری داشــته

 di Parmaهــر بــار بــا محصــوالت خــاص و

اســت.

باکیفیــت خــود ،هنــر عطرســازی خــود را بــه
رخ رقیبــان میکشــد و ســال گذشــته هــم
شــاهد عرضــه  Colonia Ebanoبودیــم کــه
توانســت رضایــت طرفــداران ایــن برنــد را جلــب
کنــد .فضــای اصلــی ایــن کار همانطــور کــه
از اســم آن پیداســت Ebano ،یــا آبنــوس
اســت .آبنــوس نوعــی چــوب تیرهرنــگ اســت
و فضــای ســنگین و کامــا مردانــهای بــه ایــن

بهجــرات میتــوان گفــت ایــن ترکیــب لطیــف

عطــر بخشــیده اســت.

و اغواگــر هــر فــردی را شــیفته خــود میکنــد.

Valentino Donna Acqua-7

تاریکــی صمــغ و جــوز هنــدی؛ الهــام گرفتهشــده

ســخت اســت کــه در فهرســتی از بهترینهــای

از صحراهــای مســقط ،پرماجــرا و محصورکننــده.

عطــر و ادکلــن ،نامــی از Acqua di Parma

ترکیبــی رویایــی ،از تلخــی بــادام و شــیرینی

رویایــی از خنکــی و تازگــی مرکبــات بــا گرمــا و

Acqua Di Parma Ebano-6

طــراح ایــن عطــر ،بــه زیبایــی موفــق بــه ایجــاد
گالبــی در ایــن اثــر شــده اســت کــه ایــن کار را
بــه یکــی از بهتریــن عطرهــای ســال  ۲۰۱۷مبــدل

اگــر بخواهیــم از برتریــن عطــر ســازان حــال حاضــر نــام ببریــم بــدون شــک

ســاخته اســت.

 Alberto Morillasیکــی از آنهــا خواهــد بــود .طراحــی کــه بیــش از  ۲۰۰عطــر

Prada La Femme Intense-8

را ب ـرای برندهــای مختلــف در کارنامــه خــود ثبــت کــرده اســت Goldea The Roman

ایــن نســخه تــا حــد زیــادی بــه La Femme

 Nightجدیدتریــن اثــر ایــن اســتاد عطرســازی اســت کــه توســط برنــد بولــگاری

شــباهت دارد و همانطــور کــه از نــام آن

( )Bvlgariروانــه بــازار شــد .ترکیبــی خــاص و جــذاب از تــوت ســیاه ،مشــک و یاســمین.

پیداســت ،فضایــی ســنگینتر از نســخه پیشــین
دارد .در  La Femme Intenseشــاهد کمتــر

رایحـهای سرشــار از انــرژی و اعتمادبهنفس.انــدگاری و پخــش بــوی ایــن ترکیــب جادویی

شــدن فضــای چوبــی عطــر و افزایــش رایحــه

هــم ماننــد دیگــر محصــوالت برنــد بــوگاری کامــا رضایتبخــش اســت.
دادنامه

گلهــا هســتیم .مانــدگاری و پخــش بــوی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

دادرسـی گردشـکار :دادگاه بـا عنایـت مـی رسـد بنابرایـن دادگاه بـا پذیـرش

کالسـه بـه محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی ادعـای خواهـان مسـتندا به مـواد 513
پرونـده
را اعلام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه و  505و  504و قانـون آییـن دادرسـی
9609983440200908

شـعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقـی) صـدور رای مـی نمایـد .رای دادگاه :در دادگاههـای عمومـی و انقالب در امور
دادگسـتری شهرسـتان کهنـوج تصمیم درخصـوص دادخواسـت تقدیمی آقای مدنی ضمن قبول اعسـار صـادر و اعالم
نهایـی شـماره خواهـان :آقـای ابوطالب ابوطالـب احمـدی فرزنـد ظریـف بـا مـی نمایـد بـا رعایـت مـواد  511و 514
احمـدی فرزنـد محمـد ظریـف بـا وکالـت آقای مهدی رئیسـی به طرفیت قانـون مالذکر چنانچه خواهان در دعوی

وکالـت اقـای مهـدی رئیسـی فرزنـد آقای محمدگل شـه بخش به خواسـته اصلـی محکوم له واقع شـود یا متمکن
دادعلـی بـه نشـانی اسـتان کرمـان -اعسـار از هزینـه دادرسـی در مرحلـه بـه تادیـه تمـام یـا قسـمتی از هزینـه

شهرسـتان کهنـوج -کهنـوج خیابـان بـدوی در پرونده کالسـه فـوق با عنایت دادرسـی گـردد مکلـف بـه پرداخت آن
عدالـت روبـروی دادگسـتری قدیـم بـه اظهـارات خواهـان و گواهـی گواهان می باشـد .رای صـادره حضوری و ظرف
دفتـر وکالـت – خوانـده :آقـای محمـد تعرفـه شـده که همگی حاکـی از صدق مهلـت  20روز قابـل تجدیـد نظرخواهی
گل شـه بخـش فرزند ملـک محمد به ادعـای خواهـان مـی باشـد و توجها به در محاکـم محتـرم تجدید نظر اسـتان
نشـانی اسـتان کرمان-کهنـوج -میدان اوراق و محتویـات پرونـده مـن حیـث کرمـان مـی باشـد.م الـف 854

قلعـه گنـج جنـب گوسـفند فروشـیها المجمـوع ادعـای خواهان برای اعسـار رئیس شـعبه دوم دادگاههـای عمومی
خواسـته :اعسـار از پرداخـت هزینـه از پرداخـت هزینـه دادرسـی در مرحلـه حقوقـی دادگسـتری کهنوج-احمـد
نخسـتین مقـرون بـه صحـت بـه نظـر یوسـفی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

...................

28.200.000

................................

98.000.000

تیبا  - 2هاچ بک EX

ســرزندگی هســتند و همیشــه طرفــداران زیــادی

Acqua Di Parma Mirra-3

ساینا 29.200.000 ............................................... EX

هــر فــردی را بــه خــود جلــب کنــد.

عطرهــای میــوهای القاکننــده احســاس جوانی و

شــاهکاری دیگــر از آکــوا دی پارمــا .ترکیبــی

......................................................

سایپا

هــر ســلیقهای را میتوانــد راضــی کنــد و توجــه

برنــد اســپانیایی تــوس ( )Tousکــه بهعنــوان

هیـات موضـوع قانـون بالمعـارض متقاضـی آقـای منصـور
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی احمـدی دریـن فرزند احمد بشـماره
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند شناسـنامه  412صـادره ازعنبر آباد در
رسـمی -آگهـی اصالحـی موضـوع ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل
مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه بـر مغـازه بـه مسـاحت 187متـر
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت مربـع پلاک 467فرعـی از-572
واراضـی

و

سـاختمان اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از

فاقـد سـند رسـمی برابـر رای پلاک  -فرعـی از -572اصلـی
شماره-139660319014008650

قطعـه دو واقـع در اراضـی صاحـب

 96/12/22هیـات اول موضوع قانون آبادجیرفـت

بخـش45

کرمـان

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی خریـداری از مالـک رسـمی خـود
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی متقاضـی محرز گردیده اسـت.لذا به
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دریک
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

Bvlgari Goldea The-9

حاضــر نــام ببریــم بــدون شــک Alberto
 Morillasیکــی از آنهــا خواهــد بــود .طراحــی
کــه بیــش از  ۲۰۰عطــر را بــرای برندهــای
مختلــف در کارنامــه خــود ثبــت کــرده اســت
 Goldea The Roman Nightجدیدتریــن
اثــر ایــن اســتاد عطرســازی اســت کــه توســط
برنــد بولــگاری ( )Bvlgariروانــه بــازار شــد.
ترکیبــی خــاص و جــذاب از تــوت ســیاه ،مشــک
و یاســمین .رایحــهای سرشــار از انــرژی و
اعتمادبهنفــس .مانــدگاری و پخــش بــوی ایــن
ترکیــب جادویــی هــم ماننــد دیگــر محصــوالت
برنــد بــوگاری کامــا رضایتبخــش اســت.
زیبــا ،لطیــف و پرشــور .ترکیبــی بســیار لطیــف و
هنرمندانــه از نتهــای گلــی و میــوهای در کنــار
وانیــل و بــادام .عطــری کــه میتــوان آن را بــرای
اغلــب فصــول ســال اســتفاده کــرد و از رایحـهی
دلنشــین آن نهایــت لــذت را بــرد.

اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم
و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا
ت سـند مالکیـت صـادرخواهدشـد .
/م الف25/
تاریخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
جواد فا ریابی
رئیس ثبت اسناد امالک

برلیانس  H330اتوماتیک

58.200.000

...............

ون هایس (برلیانس )H2L

125.000.000

........

کرمان خودرو

جک  S5اتوماتیک

............................

جک  J5اتوماتیک

..............................

67.800.000

هیوندای  I20جدید

.............................

108.500.000

115.000.000

جک  S5دنده ای 93.000.000 ................................

مدیران خودرو

ام وی ام S X33

مزدا 3تیپ  4صندوق

ام جی پارس

ام جی  360دنده
ام جی 360

.....

47.700.000

..........

76.500.000

دار .............

145,000,000

ای..............................

اتوماتیک..........................

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

67,000,000

...........................

 315 MVMهاچبک  .اسپورت

بهمن

77.900.000

...........................

تیگو  X33اتوماتیک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی

41.000.000

....................

چری آریزو )Excellent( 5

Amouage Blossom Love-10

انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه

پارس خودرو

رنو ساندرو اتوماتیک 57.500.000 ...........................

اگــر بخواهیــم از برتریــن عطــر ســازان حــال

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ

کیا سراتو اتومات

برلیانس  H220دنده ای

Roman Night

کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

ثبتـی

35.500.000

60.000.000
70.000.000

کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی

هیـات موضـوع قانـون بالمعـارض متقاضـی آقـای امیـد داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی علی امیریان فرزند دادخدا بشـماره انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند شناسـنامه 155صـادره از بافـت در اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم

-----

رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3ششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچه و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه بـه مسـاحت 345/96متـر مربـع یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت پلاک 33فرعـی از  -950اصلـی ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع

ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت
سـند رسـمی برابـر رای شـما فرعـی از -950اصلـی قطعـه 6واقـع در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و
ره 96/08/10-139660319014005114در اراضـی کالکـی دلفـارد جیرفـت عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن بخش 34کرمان خریـداری از مالک ت سـند مالکیـت صـادرخواهدشـد .
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و رسـمی آقـای گرامی دیـو دل محرز /م الف- 16/تاریخ انتشـار نوبت اول:
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع  -97/01/27تاریخ انتشـار نوبت دوم:
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 97/02/10
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه  15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی جواد فا ریابی
رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

رسـمی  -آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه

فاقـد سـند رسـمی -آگهی موضـوع ماده 3قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی آگهـی موضوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون

ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره-139660319014007944

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1396603190140

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـما

 96/12/07هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای

شـماره 96/11/21 -139660319014007404هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

هیـات اول /دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد

ره 96/12/14-139660319014008269هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک

بالمعـارض متقاضـی آقای محمد رضا فرقانی هللا آباد فرزند علی اکبر بشـماره شناسـنامه

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای شـهباز کچمـی مالیی

متقاضـی آقـای مهـدی سـیدی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه  67صـادره از جیرفت در

جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه رسـتمی ابوسـعیدی فرزند افضل

 20964صـادره از بـم در ششـدانگ یک باب مغازه دو طبقه به مسـاحت 43/40متر مربع

فرزنـد میـرزا بشـماره شناسـنامه  424صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک بـاب خانه به

ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت 300متر مربع پلاک 8983فرعی

بشـماره شناسـنامه  571صادره از جیرفت در ششـدانگ یک قطعه باغ سردسـیری مشتمل

پلاک 2657فرعـی از -50اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -فرعـی از -50اصلی

مسـاحت 360متر مربع پالک 23فرعی از -344اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک -

از  -574اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  1005فرعـی از -574اصلـی قطعـه دو واقع

بـر خانـه بـه مسـاحت 22521متـر مربـع پلاک 14فرعـی از  -539اصلی مفـروز و مجزی

قطعـه یـک واقـع در مقابل دادگسـتری خیابـان عدالت اراضی عنبرآباد بخـش 45کرمان

فرعـی از -344اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضی امیرآبادبلوک جیرفـت بخش 45کرمان

در چهـارراه ژاندارمـری کوچـه شـهید فرخـی کوچـه روغـن کشـی نبـش چهـار کوچـه اراضی

شـده از پلاک  -فرعـی از-539اصلـی قطعـه پنج واقـع در اراضـی زمین پای در سـاردوئیه

خریـداری از مالـک رسـمی مجید ابراهیمی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم

خریداری از مالک رسـمی عبدهللا سـعیدی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم

جیرفـت بخـش 45کرمان خریداری از مالک رسـمی حسـین سـیدی محرز گردیده اسـت.

جیرفـت بخـش 34کرمـان خریداری از مالک رسـمی خـود متقاضی محرز گردیده اسـت.

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به

لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه  15روزآگهی می شـود در صورتی که

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه  15روزآگهی می شـود در صورتی

صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین

صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ

که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از

آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف

آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف

انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از

مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم

رسـید ،ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی

اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع

نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا

نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق

قضایـی تقدیـم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض

ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد /.م الف- 28/تاریخ انتشـار نوبـت اول97/01/27 :

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف - 31/تاریخ انتشـار نوبـت اول97/01/27 :

مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف- 15/تاریخ انتشـار نوبت اول97/01/27 :

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف- 5/تاریـخ انتشـار نوبـت اول:

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/02/10 :جواد فا ریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم- 97/02/10 :جـواد فـا ریابـی -رئیـس ثبت اسـناد امالک

-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 97/02/10 :جـواد فـا ریابـی -رئیس ثبت اسـناد امالک

 97/01/27تاریـخ انتشـارنوبـت دوم- 97/02/10 :جـواد فـا ریابـی -رئیس ثبت اسـناد امالک
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در فیناستارز

منافع دو سویهای نصیب استارتاپها

و فعاالن حوزه فینتک کشور میشود
جذب سرمایه میکنند.

معـاون پذیرش و ناشـران فرابـورس ایران

شـرکت میتواند به بورس ورود کند دوران

از برنامـه جدیـد فرابـورس بـرای کمک به

پیـش از بلـوغ و بلوغ اسـت ،زیرا شـرکتی

علمالهـدی

تیمهـای حوزه فینتک و اسـتارتاپها در

کـه بالـغ شـده و در دوره میانسـالی و

آسـیایی و آمریکایی به عنوان بورسهایی

راسـتای جـذب سـرمایه در فیناسـتارز

پیـری خود به سـر میبرد چندان سـودآور

یـاد کـرد کـه تعامـل بسـیار نزدیکـی بـا

 ۲۰۱۸خبـر داد و گفـت« :فرابـورس ایـران

نیسـت و فیناسـتارز کمـک میکنـد تـا

شـرکتهای دانشبنیـان دارنـد ،زیـرا بـه

روی

حـوزه

شـرکتهای نوپـا و اسـتارتاپهای حـوزه

ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه این شـرکتها

تأمیـن

مالـی

بـورس،

ضمـن آنکـه ارزش افـزوده باالیـی دارند و

درصـدد

فرهنگسـازی

فینتـک

و کمـک

فینتـک

بـرای

ورود

بـه

از بورسهـای

اروپایـی،

نوآوریهای حوزه پول و سرمایه است».

آموزشهـای الزم را دریافـت کننـد و بـه

ثروتآفرینـی زیـادی بـرای اقتصـاد بـه

بـه گـزارش پایـگاه خبـری بـازار سـرمایه

کمـک موقعیتهـای تأمین مالـی در این

ارمغـان میآورنـد ،جـذب آنهـا در بورس

(سـنا) ،سـید مهـدی علمالهـدی بـا بیان

رویـداد بـه علـت حضـور سـرمایهگذاران،

موجـب مقاومسـازی بـازار سـرمایه نیـز

اینکـه فیناسـتارز یـک تعامـل و بهانـه

موفـق بـه جـذب سـرمایه شـوند.معاون

میشـوند.او بـا تأکیـد بـر اینکـه آینـده

اسـت تـا بـازار سـرمایه را بـه شـرکتهای

پذیرش و ناشـران فرابورس ایران هدف از

اقتصـاد ایران دسـت شـرکتهایی خواهد

اسـتارتاپ و زیسـتبوم نـوآوری نزدیـک

برگـزاری فیناسـتارز را کاشـت نهالهـای

بـود کـه میتواننـد بیـش از بازدهـی یـک

کنـد ،افـزود« :مـا بـه دنبـال نتیجـه

مختلـف در فضـای بازارهـای مالی کشـور

اقتصـاد سـنتی ثروتآفرینی کننـد ،ادامه

کوتاهمدت از این رویداد نیسـتیم ،بلکه در

دانسـت کـه بـا بـه ثمـر رسـیدن آنهـا،

داد« :ورود اسـتارتاپها بـه بـازار ،ضمـن

فیناسـتارز،

منافـع دو سـویهای نصیب اسـتارتاپها و

اینکـه اشـتغال و پویایـی را در اقتصـاد به

شـرکتهای دانشبنیان و اسـتارتاپهای

فعـاالن حـوزه فینتـک و بازارهـای مالـی

نزا بـودن اقتصـاد
ارمغـان مـیآورد ،درو 

فینتـک را از همـان مراحـل اولیه رشـد و

کشـور میشـود؛ بـه ایـن معنـی کـه

دانشبنیـان و برونگرایـی را نتیجـه

پیـش از بلـوغ بـه سـمت جـذب سـرمایه

اسـتارتاپها بـا حضـور در ایـن رویـداد،

میدهد.

هدایـت کنیـم و بـرای پذیـرش در بـازار

مفاهیـم ورود بـه بـازار سـرمایه و اهمیـت

علمالهـدی همچنیـن فیناسـتارز را محل

سـرمایه پـرورش دهیـم کـه ایـن مسـئله

رعایـت حاکمیـت شـرکتی و شـفافیت را

تالقـی بـازار سـرمایه بـا مجموعـه

نتیجهگرایـی میانمـدت تا بلندمـدت را از

فرامیگیرنـد و در سـمت مقابـل ،بـا

اکوسیسـتم دانشبنیـان دانسـت کـه

فیناستارز رقم خواهد زد».

نوآوریهـا و ایدههـای خـود بـه رفـع

تالشهـا در ایـن رویـداد بـه ایـن سـمت

بـه گفتـه او بهتریـن وضعیتـی کـه یـک

چالشهـای بازارهای مالی کشـور کمک و

معطـوف شـده تـا سـرمایهگذاران و

تالشـیم

بـا

برگـزاری

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟

اسـتارتاپها بـا یـک ارتبـاط رودررو و
مسـتقیم ،همـکاری دوجانبـهای را میـان
یکدیگـر رقـم بزنند».به گفتـه او از آنجا که
مقولـه تکنولـوژی مالی یا همـان فینتک
موضوع جدیـدی در ادبیات بازارهای مالی
اسـت و سـرمایهگذاران چندان با آن آشـنا
نیسـتند ،مهمتریـن نقـش فیناسـتارز را
فرهنگسـازی و آشـنایی هرچـه بیشـتر
سـرمایهگذاران بـا ایـن حوزه عنـوان کرد.او
بـا بیـان اینکـه در چنـد سـال اخیـر بـا
برگـزاری فیناسـتارز و تمامی تالشهایی
کـه در راسـتای فرهنگسـازی در حـوزه
فنـاوری مالـی صـورت گرفتـه اسـت،
مخاطبـان زیـادی جـذب آن شـدهاند،
گفـت« :اکنـون برخـی کارگـزاران خواهـان
معرفـی

فینتکـی

کـه

روی

آن

سـرمایهگذاری کردند ،به سـایر اهالی بازار

علیاکبر والیتی تصاویری از سفر اخیرش به دمشق

سوریه به اشتراک گذاشته.

نیما نیکانجام میگوید:

@velayati_ir

منطــق ترامــپ یعنــی ،ســوریه رو بمبــارون کنــی کــه بهــش بفهمونــی کــه بمــب
زدن تــوی ســوریه کار درســتی نیســت!

در فیناستارز پیش رو هستند».
او بـا مثبـت خوانـدن اقدامـات صـورت
گرفتـه در حوزه فینتک ،اما معتقد اسـت
برای پوسـتاندازی ،تغییـر فرآیندها ،حل
مسـائل و دغدغههـای کالن بازارهـای
مالـی ،ایـن تالشهـا کافـی نیسـت و
فیناسـتارز و برگـزاری هرسـاله ایـن
رویـداد کمـک میکنـد همـواره مخاطبـان
جدیـدی حـل چالشهـای خـود را در
بهرهگیـری از ظرفیتهـای فینتـک
بدانند.معـاون پذیرش و ناشـران فرابورس
ایـران در پایـان اشـاره کـرد« :در نشسـت
هماندیشـی میـان فرابـورس و جمعـی از
مؤسسـات حسابرسـی معتمـد سـازمان
بـورس کـه بـه منظـور اعلام نظـرات ایـن
بخـش بـرای برگـزاری فیناسـتارز ۲۰۱۸
برگـزار شـد ،حاضـران بـه لـزوم جـدی

گرفتـن و پیـشروی حرفـه حسابرسـی
همـگام بـا تغییـر و تحـوالت در فضـای
کسـبوکار کشـور ،اهمیـت فناوریهـای
نویـن در بهبـود شـفافیت و کشـف تقلب،
امـکان اسـتفاده از ظرفیتهـای قانونـی
موجـود بـرای رفع نیازهای حسابرسـی در
حـوزه نـوآوری ،نیـاز به ایجـاد ابزارهایی در
حـوزه حسابرسـی مسـتمر ،حسابرسـی
داخلی و حسابرسـی مستقل اشاره کردند؛
موضوعـی کـه شـاید تـا چنـد سـال قبـل
ضـرورت ورود فینتـک بـه ایـن حـوزه
مطـرح نشـده بـود ،بنابرایـن نقـش
فیناسـتارز را در گشـودن دریچههـای
جدیـد روی بخشهایـی کـه نیازمنـد
فینتـک هسـتند نبایـد نادیـده گرفـت و
بـرای تقویت هرچه بیشـتر این نـگاه باید
تالش کرد».

محمدرضا هدایتی ،بازیگر در توضیح تصویر زیر

از همکارش ،مرحوم عارف لرستانی نوشته :یار

کرمانشاهی ،همیشه هستی تا ابد.

@mrezahedayati

بعدشــم پناهندههای ســوری رو راه نمیدن چون سوریه بمباران شده
مادماذل نیلزی از انیشــتین نقلقول میگوید:
مــن از آن روزی میترســم کــه ســطح تکنولــوژی از ســطح درک متقابــل انســانها
باالتــر بــرود ،در آن زمــان دنیــا شــاهد یــک نســل از احمقهــا خواهــد بــود.
میرزا فرهیخته میگوید:
کرمــون مناطــق بکــر و دیدنــی بســیاری بــرای جــذب گردشــگر داره امــا بــه
هیچکدومشــون بهــا داده نمیشــه
در عــوض مســئولین در فکــر جــذب گردشــگر از طریــق ســاخت پــل و زیرگــذر و تلهکابیــن
وســط بیابون هســتند
چرا از امکانات و مکانهایی که داریم اســتفاده نمیکنیم؟
علی علیزاده میگوید:
حملــه دیشــب بــه ســوریه نــه فقــط بــدون مجــوز شــورای امنیــت ســازمان
ملــل بلکــه بــدون تصویــب کنگــره آمریــکا و پارلمــان بریتانیــا و مجلــس فرانســه بــود.
یعنــی قوانیــن بینالملــل را مثــل ســه دولــت خودســر نقــض کردنــد و قوانیــن داخلــی
خودشــان را مثــل ســه دیکتاتــور.
منتظر باشــید بهایش را ســخت بپردازند .دوره بزن دررویی تمام شده
محمدجواد محمدزاده میگوید:
شــما اگــه از مــردم بپرســی ،اکثرشــون تصــور میکننــد غــرب اینطوریــه کــه
مــردم یــه مالیــات نصفــه نیمــه میــدن .بعــد دیگــه همهچــی بــا بهتریــن کیفیــت
براشــون مفــت و مجانیــه .میخــوام بگــم درســته خیلــی مشــکل داریــم .امــا یــک دلیــل
عمــده نارضایتــی مــردم ایــن مــدل تصورشــون از بهشــت غــربه
وکیلالرعایا میگوید:
کشــورهای غربــی حداقــل صبــر نکــردن تحقیقــات انجــام بشــه و بعــد حملــه
کنــن ،ایــن دفعــه حفــظ ظاهــر هــم نکــردن ،همیــن کــه حملــه شــیمیایی انجــام شــد
گفتــن کار اســد بــوده ،بــه نظــر میرســه از قبــل برنامــه ریــزی کــرده بــودن یــا دنبــال
بهانــه بــودن

سیدعلی صالحی ،بازیگر با انتشار تصویر زیر مراسم

اولین سالگرد درگذشت عارف لرستانی ،همکارش را

اطالعرسانی کرده.

@seyedalisalehi12

روزبه نعمتالهی ،خواننده از کنسرت مشترک

«عاشقانههای پاپ» در تهران خبر داده.

@roozbeh_nematollahi

10003432117834

بر اساس گزارشهای اخیر بلومبرگ ،فروش هومپاد مطابق تخمینهای اپل

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

پیش نمیرود .کارکنان اپلاستور و تحلیلگران این صنعت از چند دلیل برای
فروش کم این محصول نام بردهاند .یکی از این دالیل ورود دیرهنگام هومپاد
به این بازار بوده است .از دیگر دالیل مطرح شده قیمت نسبتا باالی  ۳۴۹دالری

دنیای
مجازی

021-26325268

بوده است.

سوژه
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خبر

فیلترینگ

رایچت

وائـل عبـاس ،خبرنـگار مصـری بـا ایـن

ایـن اسـتارتاپ جدیـد ایرانـی در زمینـه

وزیـر ارتباطات ،دربـاره تاثیر منفی فیلترینگ

تصویـر از دیـدار بـن سـلمان و زاکربـرگ

ارائـه خدمات پشـتیبانی آنالیـن از طریق

بر رونق سـرویسهای داخلی در اینسـتاگرام

اینگونـه شـوخی کـرده« :زاکربـرگ از بن

چـت بـه وبسـایتها و دیگـر شـرکتها

خود گفت«:انسـداد سرویسهای بینالمللی

سـلمان :بـه اطالعات کاربرها نیـاز داری؟

فعالیـت میکنـد .بـرای اطالعات بیشـتر

صرفـا بـا هدف تشـویق کاربـران به اسـتفاده

-بن سـلمان :نـه ،ما انتخابـات نداریم».

بـه وبسـایت ایشـان سـر بزنید.

از سـرویس داخلـی میتوانـد بـه ضدهـدف
تبدیـل شـود .شـرکتهای کسـبوکار نوپا در

raychat.io

کشـور نیز بـر همین موضـوع تاکیـد دارند».

طنز تلخ در بیآبی!

ازبین رفتن محصول ۲۰۰هزارتنی هندوانه شهرستان دلگان به علت کمبود کامیون

هندوانه هندوانه کشاورزان بخش جلگه چاه هاشم دلگان درجنوب سیستان و
بلوچستان به علت کمبود کامیون درحال خراب شدن است.یعنی اگرخراب بشوند
هم خاک به فنا رفته است هم آب و هم خورده نشدهاند @rezasaki

زنانی که روستای کلپورگان راجهانی کردند

از این مادر و جنین به منحصربفردترین اسکلت باستانی ایران

یاد میکنند .مادری که سر زایمان میرود و به همان شکل دفن

در ۲۵کیلومتری سراوان ،روستای با یکی ازمنحصربهفردترین موزههای

میشود .سر جنین و پاهای آن که ریز شده کامل مشخص است .از تپه حصار

سفالی جهان قرار دارد .این موزه نه به دلیل قدمت آثارش معروف است و نه به

کشف شده و متعلق به چهار هزارسال پیش است .موزه گرمابه کهن سمنان

دلیل وسعت و عظمتش ،بلکه زنده بودن این موزه سفالی سبب منحصر به فرد
شدن آن در جهان شده است .

@zahrakeshvari

@navid_bhz

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
زنشو میگوید:

سیدحسن خمینی به مناسبت مبعث پیامبر اسالم

تصویری از خانه امام خمینی به اشتراک گذاشته و در

ارتباط با تنها قاب عکس در خانه ایشان توضیح داده.

@hassankhomeini

یــارو بــا کــت شــلوار رفتــه کوهنــوردی گزارشــگر شــبکه خبــر میپرســه :جنــاب
ســخت نیســت بــا کتشــلوار؟ میگــه« :چــرا ســخته ولــی هــرکاری ســختی خودشــو داره».

شناسه آیتهللا هاشمی رفسنجانی تصویر قدیمی

زیر را از زیارت ایشان از مرقد پیامبر اکرم در مدینه

همرسانی کرده.

@hashemirafsanjani_ir

اسپینوزا میگوید:
بــه بهانــه تــاش بــرای ســاخت بمــب اتــم ،میگفتنــد ایــران را بمبــاران کنیــد!
تحریمهــای ســخت بــر ایــران اعمــال کردنــد کــه زندگــی ایرانیهــا را ســخت کــرد.
بســیاری داروهــا نایــاب شــد .حــاال میگوینــد قبــل برجــام هــم ایــران دنبــال ســاخت
بمــب نبــود
حسین حمدیه میگوید:
اگــر عضــو کمپینــی نیســتید؛ «وقــت» نداریــد و بــه خیــر عمومــی کمکــی
نمیکنیــد؛ بــرای حقــوق کارگرهــا ،زنــان و اقلیتهــا قدمــی برنمیداریــد و خالصــه اگــر
در هیــچ نهــاد اجتماعــی کار داوطلبانــه نمیکنیــد کاش غــرزدن رو هــم تمــام کنیــد.
اگــر نصــف تحلیلگــران مجــازی ،فعالیــن حقیقــی داشــتیم ایــران جــای بهتــری بــرای
زندگــی میبــود.
یگانه خدامی میگوید:
تــا وقتــی آدمیــزاد یــاد نگرفتــه مشــکالت رو بــدون #جنــگ و بــا گفــت و گــو حــل
کنــه بهتــره حــرف از پیشــرفت و تغییــر نزنــه!
نکیسا میگوید:
طــرح روســیه در شــورای امنیــت در مــورد حملــه آمریــکا و همپیمانانــش بــه
ســوریه  ۴رای ممتنــع داشــت .یعنــی در مــورد ایــن اتفــاق بینالمللــی فقــط شونههاشــون
رو بــاال انداختــن؟
امین میگوید:
یــادش بخیــر یــه دوره حملــه کردیــم اکانــت ویکــی ســاختیم بعــد تــو توییتــر
دایرکــت میگفتیــم :بــه همــه نگیــد اینجــا شــلوغ نشــه ،خیلــی ســکرت بــود
دیمون میگوید:
از ایــن همــه بشردوســتی ترامــپ اشــک تــوی چشــام جــاری شــده کــه بــه خاطــر
حمــات شــیمیایی بــه مــردم ســوریه حملــه کــرد ،و واقعــا بــی توجهــی بهتریــن ســاحه
اینــا از پوتیــن یــاد گرفتــم

احمد مهرانفر ،بازیگر با انتشار تصویر زیر از ازدواجش

خبر داده.

@ahmadmehranfar

مهدی طارمی ،فوتبالیست تصویر زیر را در کنار فرزاد

فرزین ،خواننده پاپ به اشتراک گذاشته است.

@mehditaremiofficial
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روایت نزدیک

به کارگردانی مسعود

اطیابی و تهیه کنندگی

نمایشگاه گردان :تی تی

ابراهیم عامریان آماده

ناز ساروی

اکران عمومی شد.

بوشهر عمارت تاریخی و
فرهنگی دهدشتی
 ۲۵الی  ۳۱فروردین

------

عکس نوشت
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خواجوی کرمانی

رخ دلفروز تو ماهی خوشست
خط عنبرینت سیاهی خوشست
می دانم !

شب گیسویت هست سالی دراز

آخر یک روز…

ولی روز روی تو ماهی خوشست

خسته می شود از
نیامدنش
شوخی که نیست!
مگر آدم…

از آن چین زلف تو شد جای دل
که هندوستان جایگاهی خوشست
اگر نیست ضعفی در آن چشم مست
چرا گاه بیمار و گاهی خوشست

چقدرمی تواند نیاید

از آن مه بروی تو آرد پناه
که روی تو پشت و پناهی خوشست
صبوحی گناهست در پای سرو
ولی راستی را گناهی خوشست
اگر چه ره عقل و دین میزنی
بزن مطرب این ره که راهی خوشست

چگونه کتاب بخوانیم

گرت اسب بر سر دواند رواست

عكس ياسر خديشی

نویسنده:

بنه پیش او رخ که شاهی خوشست
بچشم کرم سوی خواجو نگر
که در چشم مستت نگاهی خوشست

مارتیمــر جی .آدلر و چارلز لینکلن ون دورن
صراف تهرانی
ترجمه :محمد ّ

 16اپریل سال  465پیش از

انتشارات :به نشر

میالد ،روزی است كه تخت

کتــاب چگونــه کتــاب بخوانیــم اثــر مارتیمــر جــی.
ِ

ســایت آمــازون فــروش ایــن کتــاب را تاکنــون ۵۰۰۰۰۰
نســخه بــرآورد کــرده اســت .همچنیــن منتقــدان ادبــی
ایــن کتــاب را یکــی از کالســیکهای زنــده جهــان
مینامنــد .انجمــن جهانــی مدیریــت اطالعــات نیــز،
کتــاب آدلــر را در فهرســت آثــاری قــرار داده اســت کــه
هــر مدیــری بایــد بخوانــد.

در قســمتی از ابتــدای چگونــه کتــاب بخوانیــم

آمــده اســت:

ایــن کتــاب بــرای کســانی بــه رشــته تحریــر درآمــده
اســت کــه عالقــه دارنــد اهــل مطالعــه باشــند یــا دقیقتر
بگوییــم ایــن کتــاب مخصــوص خوانندگانــی اســت کــه
هــدف اصلــی آنهــا کســب دانــش بیشــتری اســت.

تقویم

در ماههــای اول ســال  ۱۹۴۰منتشــر شــده اســت.

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

آدلــر و چارلــز لینکلــن ون دورن ،کتابــی اســت کــه

جمشید پایتخت ایران اعالم شد

روز برگـزاری مراسـم پایتخت شـدن تخت جمشـید
بـه دسـت داده اسـت ..نـوروز سـال  465پیـش از
میلاد در تخـت جمشـید برگزار شـده بـود ،ولی 27
روز پـس از نـوروز تصمیـم شـاه وقـت بـه انتقـال

شـده بـود نیمـه اپریـل سـال  465پیـش از میلاد

هفتـه پـس از نوروز اتخاذ و اعالم شـده بـود؟ .زیرا؛
اهمیـت روز ّ
ملـی ایرانیان (نوروز) چنان بوده اسـت

ایران (شـاه نشـین) باشـد[ .مورخان یونان باسـتان
تخـت جمشـید را در جهـان بـه «پرسـپولیس»
معـروف سـاخته انـد] .اردشـیر یکـم در پاسـارگاد
برجـای پـدرش خشایارشـا نشسـته بـود کـه بـر
سـرزمینی از دانـوب تـا سـند و از سـیردریا تـا
سـودان ،مصـر و نیمـه شـرقی لیبی امـروز حکومت
مـی کرد .محاسـبات تقویمـی 16 ،اپریل آن سـال را

در تاالر وحدت رونمایی

[کـه فاصلـه ای زیـاد از هـم ندارنـد] اعالم شـده بود

مورخـان یونانی؛ اردشـیر
اردشـیر یکـم (بـه نوشـته ّ

تصمیـم گرفـت كـه تخـت جمشـید پایتخـت اول

آثارلوریس چکناواریان
میشود

پایتخـت سـلطنتی از پاسـارگاد بـه تخـت جمشـید
تـا بـه اطلاع مـردم برسـد .چـرا ایـن تصمیـم چهار

درازدسـت) کـه بـر جـای پـدر نشسـته و شـاه ایران

موسیقی

بیست و هشتم فروردین ماه

كـه نبایـد تحت الشـعاع پایتخت اعالم شـدن شـهر
تـازه سـاز تخـت جمشـید قـرار مـی گرفـت .طـرح
سـاختن تخـت جمشـید از داریـوش بـزرگ اسـت.
کار سـاختن شـهر ،كاخ شـاه و تاالرهـای پذیرایـی
تخت جمشـید  51سـال طول كشـیده بود .سیستم
ارتبـاط و پسـتخانه ایـران  25قـرن پیـش چنـان
مجهـز و پیشـرفته بـود که هر خبـری در کمتر از یک
هفتـه بـه اطلاع همـه اتبـاع امپراتـوری می رسـید.

در قســمتی از پشت جلد کتاب آمده است:

نویســندگان در ایــن کتــاب تکنیکهــای کامــا
مفیــدی را بــرای ردهبنــدی موضوعــی کتابهــا،
خوانــش هوشــمندانه متــن و ارتبــاط ســازنده خواننــده
بــا نویســنده ارائــه میکننــد و میــان چهــار ســطح

سال گشت

واعظــی ،رییــس دفتــر
سیاســی حــزب اعتــدال و

«خوانــش ابتدایــی ،اجمالــی ،تحلیلــی و منطقــی» و

توســعه در کرمــان پــرده

«ادراک ،تفکــر و یادگیــری» تمایــز قائــل میشــوند.

از سیاســت انتخاباتــی حامیــان دولــت برداشــت:

ـراف تهرانــی – مترجــم کتــاب – در مقدمــه
محمــد صـ ّ

کتــاب میگویــد:

فراخوان

فعلــی روحانــی و معــاون

بیتوجهــی بــه احمدینــژاد

و نمیبیننــد .در حقیقــت میبیننــد ولــی آنهــا را

بهتــر بگوییــم ایــن اســت کــه مــردم تصــور میکننــد
میداننــد چگونــه بخواننــد ،در حالــی کــه اکثــرا ایــن
هنــر را ندارنــد و خوانــدن آنهــا در حــد خوانــدن ابتدایــی
اســت.

«احسان مصطفوی» ۱۳ ،و

موسیقی هترا برگزار خواهد شد ،منتشر شد.

جامعــه هســتند کــه مــردم آنهــا را احســاس نمیکننــد
عــادی میپندارنــد و تصــور میکننــد کــه بایــد چنــان

ساز دهنی ایران که با دبیری
 ۱۴اردیبهشت در مدرسه ی

بعضــی مشــکالت چنــان عمومیــت دارنــد و گریبانگیــر

باشــند .از آن جملــه ،مســئله «خوانــدن» اســت یــا

فراخوان سومین جشنوارهی

رسانه درآینه تصویر

اظهارنظــر تــازه ولــیهللا ســیف دربــاره ریشــه

التهابهــای ارزی از جهاتــی کمســابقه و شــاید
بیســابقه اســت.او بـرای نخســتین بــار از نقــش
پولشــویان در تخریــب بــازار ســخن گفتــه اســت.

