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 قیمت 1000 تومان
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انس طال         1.346.93

مثقال طال         7.110.000

گرم طالی 1۸  1.641.192

گرم طالی 24   2.151.7۸5

انس نقره             16.57

انس پالتین       936.000

انس پاالدیوم       952.000

بهار آزادی         16.710.000

امامی             17.310.000

نیم         ۸.330.000

ربع         5.360.000

گرمی       3.510.000

دالر                ?
یورو           61.750

پوند           77.000    

درهم امارات        14.900

لیر ترکیه            14.400

یوان چین          9.300

ین ژاپن               4.900    

دالر کانادا            46.000

دالر استرالیا        44.500 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
06:38

غروب آفتاب 
19:36

تهران

17  تا  24

ورود دیرهنگام به بحران آب
علی مطهری:

دولت پیام مجلس
در خصوص بانک مرکزی 

را دریافت کند
4

3

2

هر
 م

س:
عک

در  آمریـکا  ایاالت متحـده  اعالمـی  راهبـرد 
غـرب آسـیا مبتنـی بـر چهـار محـور مبـارزه 
بـا تروریسـم، مهـار دشـمنان، کشـور سـازی 
و میانجیگـری میـان متحـدان اسـت. ایـن 
راهبـرد کـه در دوران رییـس جمهـور دونالـد 
ترامـپ پیگیـری می شـود تفـاوت چندانی با 
عصـر بـاراک اوبامـا نـدارد. ارزیابی هـر یک از 
محورهـای چهارگانـه طبعـًا بخشـی از تـالش 
کاخ سـفید در غـرب آسـیا را فـاش می کنـد. 
محـور نخسـت که به صـورت مسـتمر از طریق 
بـا  »مبـارز   ، بیـان می کننـد  را  آن  رسـانه ها 
تروریسم« است.تروریسـم پدیده ای مناقشه 
برانگیـز اسـت که به ویـژه پس از 11 سـپتامبر 
2001 دچـار بحـران هویـت شـد. نمونه بـارز ان 
بهره گیـری از معیارهـای دوگانـه اسـت کـه به 
تروریسـم خـوب و بـد تقسیم شـده اسـت. 
داعـش بـه گفته ترامپ از سـوی دولـت اوباما 
سـاخته شـد. پشـتیبانی از آن در دسـتور کار 
دولـت ترامـپ قـرار دارد. حـال امـا پـس از 
5 سـال طومـار ایـن گـروه در عـراق و شـام 
برچیده شـده اسـت. فرقـه ای که بـا در پیش 
گرفتـن تکفیـر و تـرور قصـد داشـت چهـره 
حامیـان جهـاد و شـهادت را مشـوش کنـد.

پشـت پـرده ایـن راهبـرد ایجاد فتنـه مذهبی 
در غـرب آسیاسـت.

ادامه در صفحه 12

ریشه ناکامی آمریکا 
در غرب آسیا

آتش سوزی در پارک جنگلی 
جزینک سیستان و بلوچستان

2 هکتار از این پارک جنگلی طعمه حریق شد

یادداشت مهمان
حسن عابدینی

4

توزیع جلیقه ضدگلوله 

بین محیط بانان 

برای اولین بار

تاکنون 120 محیط بان در راه 
حفاظت از محیط زیست

شهید شده اند 

تاکنــون 120 محیط بــان در راه حفاظــت 
از محیط زیســت شــهید شــده اند.

ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
گفــت:  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــه  ــه ضدگلول ــار جلیق ــتین ب ــرای نخس ب
محیــط  قــدرت  افزایــش  هــدف  بــا 
بانــان در زمــان رو بــه رو شــدن بــا 
ــودجو  ــراد س ــف و اف ــکارچیان متخل ش
ــن  ــان ای ــط بان ــن محی و قانون شــکن بی

می شــود. توزیــع  دســتگاه 

روزانهم صبح اریان

آگهی فراخوان عمومی)تجدید فراخوان(
آگهی خريد خدمات مشاوره

به روش انتخاب بر اساس تعرفه
ــد و عرضــه  ــت از تولی ــاماندهی و حمای ــون س ــاده ۸ قان ــرای م ــتای اج ــان در راس ــتان کرم ــوب اس ــازی جن اداره کل راه و شهرس
مســکن و مجــوز اخــذ شــده از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی قصــد فــروش 7 بــاب واحــد مســکونی ســازمانی واقــع در شــهر 
جیرفت)بلــوار امــام خمینــی -جنــب راهنمایــی و رانندگــی( از طریــق تــرک تشــریفات مزایــده بــه شــرح جــدول ذیــل بــه صــورت 
30% نقــد و مابقــی )70%(اقســاط ســه ســاله را دارد.لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا مــورخ 1397/02/11 در 
خواســت کتبــی خــود را بــا ذکــر مشــخصات کامــل خانــه ســازمانی مــورد درخواســت و شــرایط درخواســت واگــذاری بــه همــراه یــک 
فقــره چــک تضمینــی بــه مبلــغ 30،000،000 ریــال در وجــه اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمان)بابــت ضمانــت شــرکت در 
فراخوان(بــه اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان واقــع در شهرســتان جیرفت-بزرگراه ســلطان ســیداحمد -بلــوار ورودی 
شــهر صنعتــی شــماره2)اتاق 104-دبیرخانه(ارائــه نمایند.بدیهــی اســت اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان بــه بهتریــن 

پیشــنهاد و نحــوه پرداخــت ترتیــب اثــر داده و درخواســت هــای رســیده بعــد از مــدت مقــرر مــورد قبــول نمیباشــد.

 شماره واحد سازمانی و پالک ردیف

مساحت 

عرصه 

)مترمربع(

مساحت 
اعیان

)مترمربع(

قیمت کل

)ریال(

255941،910،600،000واحد شماره 22 تحت پالک ۸2۸3 فرعی مفروز و مجزا شده از 16۸ فرعی بخش145

31۸/251292،777،200،000واحد شماره 43 تحت پالک ۸31۸ فرعی مفروز و مجزا شده از 16۸ فرعی بخش245

319/051262،7۸2،700،000واحد شماره 45 تحت پالک ۸316 فرعی مفروز و مجزا شده از 16۸ فرعی بخش345

232/33941،۸01،910،000واحد شماره 52 تحت پالک ۸309 فرعی مفروز و مجزا شده از 16۸ فرعی بخش445

315/331002،710،340،000واحد شماره 54 تحت پالک ۸307 فرعی مفروز و مجزا شده از 16۸ فرعی بخش545

246/431251،۸97،924،000واحد شماره 34 تحت پالک ۸294 فرعی مفروز و مجزا شده از 16۸ فرعی بخش645

475/991353،۸16،425،000واحد شماره 62 تحت پالک ۸321 فرعی مفروز و مجزا شده از 16۸ فرعی بخش745
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185/ج96/3

ادامــه نظــارت کارگاهــی تعمیــر، تجهیــز و خریــد ماشــین آالت 
اداره راه و شهرســازی عنبرآبــاد- سرپوشــیده کــردن اســتخر 
ــنا  ــتخر ش ــردن اس ــیده ک ــل و سرپوش ــت- تکمی ــنای جیرف ش
ــداث  ــار- اح ــوال رودب ــت اح ــاختمان ثب ــداث س ــار- اح رودب
ســاختمان ثبت احــوال عنبرآبــاد- احداث ســاختمان بخشــداری 
اســماعیلیه- احــداث ســاختمان اداره کل صنعت معــدن و تجارت 
ــان  ــی جازموری ــالن ورزش ــداث س ــان+ اح ــتان کرم ــوب اس جن

ــاد و... ــاری عنبرآب ــی دوس ــالن ورزش ــداث س ــار- اح رودب

--6،085،360،000
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دستگاه مناقصه گزار
 اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان به نشانی: جیرفت – حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار

 ورودی شهرك صنعتی شماره 2

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور  

  مهلت: از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت 4 روز

تحویل پیشنهادها
محل: اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان )دبیرخانه(

  مهلت: از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 14روز

محل: اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

آگهی فراخوان مناقصه مجدد 
مناقصه شماره هـ   - 1- 97/1

آگهی فراخوان مناقصه مجدد 
مناقصه شماره هـ - 2- 97/1

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم در نظـر دارد بـا 
رعایـت قانـون برگزاری مناقصات، پروژه مشـروحه ذیـل را از طریق مناقصه 

عمومـی یـک مرحلـه ای به شـرکت هـای واجد شـرایط واگـذار نماید.

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم در نظـر دارد بـا 
رعایـت قانـون برگزاری مناقصات، پروژه مشـروحه ذیـل را از طریق مناقصه 

عمومـی یـک مرحلـه ای به شـرکت هـای واجد شـرایط واگـذار نماید.
صفحه 16 صفحه 16

  آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
                  96/6012070/م

خرید و نصب قفسه بندی و طبقه بندی 
داخل سوله و محوطه انبار انتقال نیرو
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/1/22            تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/1/23

شناسه :   161882
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان  رجوع به صفحه 3

ت دوم
نوب
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

در بـازار آزاد روز گذشـته خریـد و فـروش 
»یـورو« تسـهیل شـده اسـت و قیمـت این 
بـرای  6700 تومـان  بـه  ارز مهـم و کلیـدی 
فـروش رسـیده اسـت.در شـرایطی کـه این 
روزهـا بیشـتر توجه هـا به سـمت دالر اسـت 

و افـراد مختلـف اعم از مسـافر، دانشـجو و 
سـایرین بـه دنبـال تهیـه دالر هسـتند، یورو 
دیگـر ارز مهمـی اسـت کـه تقاضـای باالیـی 
دارد و بعـد از دالر در صـدر تقاضا قرار گرفته 
مسـافرانی  یـورو  متقاضیـان  است.بیشـتر 
هسـتند کـه مقصدشـان اروپاسـت و در روز 
گذشـته بسـیاری از افـرادی کـه درصف های 
طوالنـی بودنـد، قصـد تهیه یورو را داشـتند.  
برگـزاری جلسـه  از  و پـس  روز گذشـته  از 

سـتاد اقتصـادی دولـت و اعـالم دالر 4200 
تومانـی بـه عنـوان دالر تـک نرخـی، بیشـتر 
خـود  قیمت هـای  اعـالن  تابلـو  صرافی هـا 
را خامـوش کردنـد و قیمـت یـورو چنـدان 
مشـخص نبـود اما میـان دالالن حدود 7000 
تومـان داد و سـتد مـی شـد. ایـن در حالی 
از  روز گذشـته مسـوولین  اسـت کـه چنـد 
مبـادالت  در  دالر  بـه جـای  یـورو  اسـتفاده 

تجـاری صحبـت کـرده بودنـد.

»یورو« پررنگ شد
نرخ یورو به 6700 رسید

استخوان بیمه ها الی زخم بیماران تصادفی
برخی بیمه  ها زیر بار پرداخت 10 درصد درآمد ناشی از حق بیمه شخص ثالث به 

وزارت بهداشت برای درمان رایگان بیماران تصادفی نمی روند

گفته می شود طلب وزارت بهداشت از بیمه ها به 1200 میلیارد تومان می رسد

اختـالف بین بیمه های تجـاری و وزارت 
بیمـاران  مطالبـات  سـر  بـر  بهداشـت 

تصادفـی بـاال گرفتـه اسـت.
درحالی کـه بـر اسـاس قانـون بیمه هـا 
بایـد 10 درصـد درآمد ناشـی از حق بیمه 
شـخص ثالـث خودروهـا را بـرای درمان 
اختیـار  در  تصادفـی  بیمـاران  رایـگان 
خبرهـا  دهـد،  قـرار  بهداشـت  وزارت 
حکایـت از طلـب 1200 میلیـارد تومانـی 
وزارت بهداشـت از بیمه هـا دارد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه بیمه گرهـا در زمانی که 
بیمه نامـه شـخص ثالـث خـودرو را بـه 
مـردم تحویـل می دهنـد، همـان زمان و 
یـا به طور اقسـاطی پول خـود را دریافت 
می کننـد، امـا حاضـر بـه پرداخـت آنچه 
بـرای درمـان رایـگان بیمـاران تصادفـی 

بایـد ذخیره شـود، نیسـتند.

اتمام حجت با سه بیمه گر
روز گذشـته رضایـی، رییس اداره بودجه 
بـه  بهداشـت  وزارت  درمـان  معاونـت 
بیمه هـا هشـدار داد کـه اگـر مطالبـات 
طـرف  مـردم  بـا  نپردازنـد،  را  خـود 
می شـوند. او به ایسـنا گفته درصورتی که 
بیمه هـا نسـبت بـه پرداخـت مطالبـات 
وزارت بهداشـت و پولی که از مردم بابت 
درمـان تصادفشـان گرفتـه اسـت، اقدام 
جـز  چـاره ای  بهداشـت  وزارت  نکننـد، 
دادن فاکتـور تجهیـزات پزشـکی و دارو 
بـه بیمه گـذاران ایـن بیمه هـا جهت اخذ 
پـول از شـعب بیمـه در سراسـر کشـور 
نـدارد. وی با بیان اینکه وزارت بهداشـت 
نـوروز 97 را هـم بـا بی پولـی سـر کـرد 
در  نـداد کوچک تریـن خللـی  اجـازه  و 
خدمت رسـانی بـه مـردم بـه وجـود آید 
تأکیـد کـرد کـه البته نمی گوییـم که این 

اقـدام را در حـال حاضـر اجـرا می کنیم، 
بلکـه تأکیـد می کنیـم کـه اگـر شـرایط 
بـه همیـن منـوال پیـش رود، مـا چـاره 
دیگـری جـز انجـام ایـن اقـدام نداریم.

ورود بی نتیجه مجلس
رضایـی سـه بیمـه ایـران، رازی و دانا را 
بدهکارتریـن بیمه هـا در ایـن خصـوص 
فشـار  علی رغـم  و گفـت کـه  دانسـت 
جلسـات  برگـزاری  بهداشـت،  وزارت 
ورود  و  تجـاری  بیمه هـای  بـا  متعـدد 
بـه  مجلـس   90 اصـل  کمیسـیون 
مطالبـات  پرداخـت  عـدم  موضـوع 
ایـن  متأسـفانه  بهداشـت،  وزارت 
اقـدام مؤثـری در  سـه بیمه گـر هیـچ 
پرداخـت مطالباتشـان در زمینـه درمان 
انجـام  ترافیکـی  مصدومـان  رایـگان 
مسـوول  مقـام  ایـن  اشـاره  ندادنـد. 
بـه ورود کمیسـیون اصـل 90 مجلـس 
برمی گـردد.  اسـفند سـال گذشـته  بـه 

15 اسـفند بـود کـه جلسـه کمیسـیون 
بررسـی  به منظـور  مجلـس  نـود  اصـل 
وزارت  بـه  تجـاری  بیمه هـای  بدهـی 
بهداشـت، بـا حضـور نماینـدگان وزارت 
برگـزار  تجـاری  بیمه هـای  و  بهداشـت 
شـد. محمدرضـا امیرحسـنخانی، نایـب 
رییـس ایـن کمیسـیون پس از جلسـه 
یاد شـده بـا تأکید بـر اینکـه نپرداختن 
10 درصـد بیمـه حـق ثالث بـرای درمان 
جـان  بـا  »بـازی  تصادفی هـا  رایـگان 
بـه  روزه   15 مهلـت  از  اسـت«  مـردم 
از  بخشـی  پرداخـت  بـرای  بیمه هـا 
بدهی شـان خبـر داد. بـه گفتـه رییـس 
وزارت  درمـان  معاونـت  بودجـه  اداره 
بهداشـت،  ۸00 میلیـارد تومان از بدهی 
وزارت  بـه  بیمه هـا  میلیـاردی   1200
بهداشـت متعلـق بـه بیمه ایران اسـت. 
در سـال  رضایـی همچنیـن گفتـه کـه 
گذشـته بیمـه دانـا در کمیسـیون اصـل 
90 مجلـس شـورای اسـالمی قـول داد 
کـه تـا پایان سـال بدهی اش را تسـویه 
کنـد، امـا بدقولـی کـرد و حتـی یـک 
ریـال از بدهـی اش را پرداخـت نکـرد.

توضیحات بیمه ایران
در شـرایطی بیـش از 30 درصـد بدهـی 

مربـوط  بهداشـت  وزارت  بـه  بیمه هـا 
محسـن  کـه  اسـت  ایـران  بیمـه  بـه 
ایـران  بیمـه  مدیرعامـل  پورکیانـی، 
پـس از نشسـت بـا کمیسـیون اصـل 
دولـت  بودجـه  از  کـه  بـود  گفتـه   90
اسـتفاده نمی کنیـم و نزدیـک بـه ۸00 
میلیـارد تومـان تنها برای بیمه توسـعه 
بهداشـت  وزارت  بـه  پرداخـت کردیـم؛ 
بدهـکار هسـتیم اما بودجـه کافی برای 
پرداخـت بدهـی نداریـم؛ بیمـه ایـران 
در برابـر دو هـزار میلیـارد تومـان حـق 
بیمـه ای کـه اخـذ نکـرده 1500 میلیـارد 
تومـان نیـز پرداخـت کـرده اسـت؛ حق 
بیمه سـایر اقشـار را نیز در رشته درمان 
پرداخـت کردیـم کـه هیجـان اجتماعی 
ایجـاد نشـود. آن طـور کـه مهر نوشـته، 
اول  معـاون  همچنیـن گفـت کـه  وی 
رییـس جمهـوری نسـبت به مشـکالت 
بیمـه ایـران واقـف اسـت؛ درخواسـت 
کردیـم نشسـتی را بـا رییس سـازمان 
شـاید  باشـیم  داشـته  برنامه وبودجـه 
بتـوان اوراق بـدون سـود را سـوددار و 
کنیـم.  پرداخـت  بهداشـت  وزارت  بـه 
بـه گفتـه او بیمـه ایـران 4600 میلیـارد 

دارد. از سـازمان ها طلـب  تومـان 

شرط جدید برای درمان رایگان تصادفی ها
براسـاس دسـتورالعملی که 20 فروردین از سـوی وزارت 
بهداشـت صادرشـده، ازاین پـس بـرای دریافـت رایگان 
خدمـات مربـوط به درمـان مصدومـان تصادفی، مقصر 
تصـادف بایـد بیمه نامه شـخص ثالـث را ارائـه کند و در 
غیـر این صـورت درمان مصدومان تصادفـی با نرخ آزاد 
خواهـد بـود. رییس اداره بودجه معاونـت درمان وزارت 
بهداشـت در خصـوص ایـن دسـتورالعمل می گویـد که 
مـا بـا حجم زیـادی از موتورسـواران و ماشـین هایی در 
سـطح کشـور روبرو هسـتیم که به هیچ عنوان خودشـان 
افـراد  ایـن  ایـن درحالیسـت کـه  نمی کننـد.  بیمـه  را 
بسـیار پرخطرنـد، به ویـژه موتورسـواران. بـر این اسـاس 
مـردم بعد از دریافـت خدمت و در زمـان ترخیص، کپی 

بیمه نامـه را هـم بایـد ارائـه کنند.

نرخ بیكاری زمستان 1٣٩6  
12,1 درصد است

بررسـی رونـد تغییـرات نـرخ مشـاركت اقتصـادی كل 
كشـور نشـان می دهـد كـه ایـن شـاخص، نسـبت بـه 
فصل مشـابه در سال قبل )زمسـتان1٣٩5(، 0,٨ درصد 
افزایـش و نسـبت به فصل گذشـته )پاییـز1٣٩٦(، 0.4 
درصـد كاهـش داشـته استبررسـی نـرخ بیـكاری افـراد 10 سـاله و بیش تـر نشـان 
می دهـد كـه 12,1 درصـد از جمعیت فعال )شـاغل و بیـكار(، بیكار بوده اند. بررسـی 
رونـد تغییـرات نـرخ بیكاری كل كشـور نشـان می دهد كه این شـاخص، نسـبت به 
فصل مشـابه در سـال قبل )زمسـتان 1٣٩5(، 0.4 درصد كاهش و نسـبت به فصل 
گذشـته )پاییـز 1٣٩٦( 0.2 درصـد افزایـش داشـته است.درزمسـتان 1٣٩٦، ٣٩,٧ 
درصـد جمعیـت 10 سـاله و بیش تـر از نظـر اقتصادی فعـال بوده اند، یعنـی در گروه 
شـاغالن یـا بیـكاران قرار گرفته اند. بررسـی رونـد تغییرات نرخ مشـاركت اقتصادی 
كل كشـور نشـان می دهد كه این شـاخص، نسـبت به فصل مشـابه در سـال قبل 
)زمسـتان1٣٩5(، 0.٨ درصـد افزایش و نسـبت به فصل گذشـته )پاییـز1٣٩٦(، 0.4 

درصد كاهش داشـته اسـت.

دولت پیام مجلس در خصوص 
بانک مرکزی را دریافت کند

نایـب رییـس مجلس فضای روز گذشـته مجلس 
اعتـراض  نشـانه  را  ارز  تحـوالت  بررسـی  بـرای 
مجلـس بـه مدیریـت بانـک مرکـزی دانسـت و 
گفـت کـه دولـت بایـد ایـن پیـام را دریافـت کند.

علـی مطهـری در زمـان رای گیـری در خصـوص ایـرادات شـورای نگهبـان به 
طـرح اصـالح قانـون بودجـه 96، گفـت: مجلـس امـروز در آرامـش خوبـی 
اسـت، انـگار نماینـدگان جبـران دیـروز را می کننـد.وی بـا اشـاره بـه اتفاقات 
روز دو شـنبه در مجلـس،  گفـت: ایـن اتفاقـات نشـانه اعتـراض مجلـس به 
مدیریـت بانـک مرکـزی بود کـه همراه بـا توهین نبـود. مـن نمی گویم اصل 
کار بـد بـود، مـا می خواسـتیم آن زمـان فقـط فضـا را آرام کنیـم. مطهری در 
عیـن حـال گفـت کـه دولت بایـد ایـن پیـام مجلـس را دریافـت کند.بعد از 
صحبت هـای مطهـری و رای گیـری از مجلـس بـرای رفـع ایـرادات شـورای 
نگهبـان در طـرح اصـالح قانون بودجـه 96، نمایندگان جهت تامین نظر شـورا 

5 جـزء از ایـن قانـون را حـذف کردنـد.

سیاستسیاستاقتصاد

طبـق آنچـه سـیف - رییـس کل بانـک مرکزی - 
اعـالم کـرده قرار اسـت سیاسـت های جدیدی در 
قبـال یـورو اتخاذ شـود و در معامـالت تجاری با 
کشـورهای دیگـر مبنـای معامـالت قـرار بگیرد و 
بـه نوعـی بـه تدریج بـه عنـوان ارز مرجـع تعیین 
شـود. از سـوی دیگـر از محمـد شـریعتمداری - 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت – از  انحصار یک 

نـوع ارز خارجـی انتقاد کرده اسـت

وزیـر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی بـا اشـاره بـه 
از  برخـی  اظهـارات 
بـر  مبنـی  نماینـدگان 
قطعـی شـدن فیلترینگ تلگـرام گفت کـه هنوز 
تصمیمـی در ایـن زمینـه گرفتـه نشـده اسـت.

عبـاس صالحـی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
صبح چهارشـنبه در حاشیه جلسـه هیات وزیران 
در جمع خبرنگاران به بیان توضیحاتی از جلسـه 
دیشـب پیام رسـان های داخلـی دارای بیـش از 
یـک میلیون عضـو پرداخت و گفت: این جلسـه 
از سـوی مرکـز ملـی فضای مجازی برگـزار و من 
به عنوان سـخنران در این جلسـه حضور داشتم.

وی بـا تاکیـد بر لزوم حمایت از پیام رسـان های 

پیـام  از  در حمایـت  اینکـه  در  افـزود:  داخلـی 
رسـان های داخلـی اتفاقاتی بیفتد که به توسـعه 
آنهـا بیانجامـد، یـک اجماع ملـی وجـود دارد. در 
ایـن زمینـه در شـورای عالی فضای مجـازی نیز  
ایـن تحلیـل مطـرح شـد کـه در مقطـع فعلـی، 
فضـای مجازی شـبیه انقالب صنعتی یـک دوره 
تمدنـی جدیـدی را آغاز کرده اسـت و اگر بتوانیم 
در ایـن دوره حضـور فعال تـری در فضای مجازی 
داشـته باشیم، عمالً نقش بیشـتری در این دوره 
جدیـد تمدنـی ایفا خواهیـم کرد.وزیـر فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی خاطر نشـان کرد: فضای مجازی 
فضایـی بسـیار متنـوع بـا حوزه هـای گوناگـون 
زیرسـاختی و کارکـردی اسـت کـه یکـی از آن ها 

پیـام رسـان های داخلی هسـتند.

خطر شیوع »وبا« و 
»سالک« در مناطق 

زلزله زده کرمانشاه«
ــر  ــت از خط ــر بهداش ــت وزی ــاون بهداش مع
شــیوع بیماری هایــی همچــون وبــا و ســالک 
ــی  ــراز نگران ــه زده کرمانشــاه اب در مناطــق زلزل
فاضالب هــای  وجــود  بــا  و گفــت:  کــرد 
ــر  ــردم، خط ــکان م ــت اس ــه و وضعی منطق

ــت. ــدی اس ــاری ج ــن دو بیم ــی ای اپیدم
ــه آغــاز فصــل  ــا اشــاره ب علیرضــا رییســی ب
ــا  ــی بیماری ه ــروز برخ ــی از ب ــا و نگران گرم
ــرد:  ــار ک ــه زده کرمانشــاه، اظه در مناطــق زلزل
دمــای هــوا در ســرپل ذهــاب در فصــل 
گرمــا بــه بیــش از 40 درجــه افزایــش پیــدا 
می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل از شــیوع بیمــاری 
وبــا و ســالک در ایــن منطــاق بســیار نگــران 
ــن  ــادی در ای ــات زی ــه اقدام ــتیم. البت هس
مناطــق انجــام شــده اســت،   امــا بــا وجــود 
فاضالب هــای منطقــه و وضعیــت اســکان 
ــا و ســالک جــدی  مــردم، خطــر اپیدمــی وب

اســت.
وی ادامــه داد: مــا در ایــن شــرایط، تیم هــای 
متعــددی را بــه ایــن مناطــق اعــزام کردیــم. 
دانشــگاه علــوم پزشــکی منطقــه و وزارت 
ــت  ــب فعالی ــورت مرت ــه ص ــز ب ــت نی بهداش
سم پاشــی  ماننــد  اقداماتــی  و  می کننــد 
انجــام می شــود.  مــداوم  آموزش هــای  و 
کارشناســان نیــز حضــور دارنــد، اما خطــر این 
ــت  ــت.معاون بهداش ــدی اس ــاری ج دو بیم
ــن دو  ــر ای ــالوه ب ــزود: ع ــت اف وزارت بهداش
ــی و  ــرب گزیدگ ــال عق ــد احتم ــاری بای بیم
ــی  ــالمت و ایمن ــن س ــی و همچنی مارگزیدگ
آب را نیــز در نظــر گرفــت. ایــن مــوارد بســیار 
ــه صــورت  ــد ب ــده هســتند و بای هشــدار دهن
جــدی بــه آنهــا توجــه کــرد. همچنیــن بایــد 
تاکیــد کــرد کــه از دســت وزارت بهداشــت بــه 
ــم  ــا می توانی ــد. م ــر نمی آی ــی کاری ب تنهای
بــه مــردم آمــوزش دهیــم و سم پاشــی 
کنیــم، امــا ایــن مــوارد موقــت اســت. بایــد 
مشــکل فاضــالب و اســکان حــل شــود. 
ــد در کانکــس  ــا نمی توان ــن گرم کســی در ای
ــت در  ــور اس ــه مجب ــد؛ در نتیج ــی کن زندگ
چــادر زندگــی کنــد کــه با ایــن وجــود احتمال 
و  افزایــش  مارگزیدگــی  و  عقرب گزیدگــی 
ایمنــی او کاهــش می یابــد. رییســی در ادامــه 
تصریــح کــرد: اگــر اپیدمــی بیمــاری اتفــاق 
می آیــد؛  فشــار  بیمارســتان ها  بــه  افتــد 
چراکــه ظرفیــت آنهــا بــه انــدازه ای نیســت که 
بتوانیــم ایــن اپیدمــی بــزرگ را کنتــرل کنیم. 
بنابرایــن اســتدعا می کنیــم همــه دســت بــه 
کار شــوند و ایــن موضــوع را جــدی بگیریــم.

خبر

هنوز برای فیلترینگ تلگرام 
تصمیمی گرفته نشده است

گزارش
پیام ما

اجرای بخشی از طرح رتبه بندی معلمان از مهر 97
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در بودجه سال 97 اعتباری برای اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان تخصیص نیافته است، گفت: با این وجود امیدواریم با مدیریت 
منابعی که انجام خواهیم داد، بخشی از این طرح را مهر 97 اجرا کنیم.

:انا
س

عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای خوزستان

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

واگــذار نمایــد:

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

تاریخ بازگشایی پیشنهادهافرآیند ارجاع کار

96/6012070200971262000001/م 
خرید و نصب قفسه بندی 

و طبقه بندی داخل سوله و 
محوطه انبار انتقال نیرو

415/000/000 ریال 
روز چهارشنبه 

مورخ 1397/2/19 
ساعت 8:30  صبح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/1/22   تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/1/23

شناسه:161882
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        برق متعلق به همه اقشار جامعه است از اسراف در مصرف آن پرهیز کنیم .

آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

اگهی ابالغ رای دادگاه
ــان ــی زاده رمض ــم بافت ــم اعظ ــال خان ــرض ح ــوص ع  درخص

ــام ــه ن ــروس خــود ب ــد و ع ــت فرزن ــه طرفی ــد حســین ب  فرزن

ــان ــام بره ــم اله ــد وخان ــد احم ــی فرزن ــب الدین ــد طال ــای وحی ــای اق  ه

 نــژاد فرزندمحمــد بــه خواســته صدورحکــم بــر حضانــت و سرپرســتی نــوه

 ی خــود بــه نــام مبینــا متولــد 1٣٨٩ بدیــن شــرح کــه خواهــان ادعــا دارد

 بــا توجــه بــه دادنامــه پیوســت ســابقًا حضانــت نــوه ام برعهــده همســرم

 اقــای احمــد طالــب الدینــی بــوده اســت کــه نامبــرده فــوت نمودنــد و از

 ان جایــی کــه فرزنــدم وحیــد طالــب الدینــی بــا خانــم الهــام برهــان نــژاد

ــن ــل ای ــد و ماحص ــوده ان ــاله ب ــدت ٩٩ س ــه م ــت ازدواج ب ــه موق  صیغ

ــه مــواد ــاد شــدید ب ــه اعتی ــا توجــه ب ــد مدنظــر مــی باشــد ب  ازدواج فرزن

ــد ــد را ندارن ــت فرزن ــت حضان ــادر و صالحی ــه{ ق ــی }شیش ــدر صنعت  مخ

ــی ــن در حال ــش را دارم و ای ــوه خوی ــتی ن ــت و سرپرس ــای حضان  تقاض

ــان زندگــی ــار خودم ــور از ســه ماهگــی در کن ــد مذک ــه فرزن  مــی باشــد ک

 کــرده و ان را بــزرگ نمــودم دادگاه بــا امعــان نظــر در محتویــات پرونــده و

 اینکــه خوانــدگان از طریــق نشــر اگهــی دعــوت بــه جلســه دادرســی گردیــده

ــر مصــدق ســند ــه تصوی ــا توجــه ب ــد و ب ــدا ننمــوده ان ــد کــه حضــور پی  ان

ــل ــواالت دادگاه از طف ــن س ــده و همچنی ــل یادش ــان و طف ــجلی خواه  س

 مــورد حضانــت در خصــوص رضایــت از مادربــزرگ خویــش کــه در نظریــه

 مشــاور محتــرم ایــن موضــوع نیــز مــورد تصدیــق قــرار گرفتــه اســت لــذا

 دعــوای خواهــان را وارد دانســته و مســتند بــه مــاده 41 قانــون حمایــت از

 خانــواده مصــوب 1٣٩1 حضانــت طفــل مزبــور را بــه خواهــان واگــذار مــی

 نمایــد رای صــادره غیابــی و طــرف مهلــت بیســت روز قابــل واخواهــی در

 ایــن مرجــع و ســپس ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیدنظرخواهــی در

ــرم تجدیدنظــر اســتان کرمــان مــی باشــد.م/الف٧ محاکــم محت

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بم- روح اله ایران پور

ــید  ــوع اکس ــه از دو ن ــی ک ــازک کامپوزیت ــای ن ــک غش ی
معدنــی مختلف ســاخته شــده اســت، مــی تواند به شــکل 
قابــل مالحظــه ای عملکرد ســلول های خورشــیدی را بهبود 
ببخشــد. محققــان ایــن مــاده را بــا ترکیــب کــردن مــواد 
ــز و اکســیژن ســاخته اند.  ــی عنصــر بیســموت، منگن اتم
ترکیــب ایــن عناصــر بــه مــاده ی حاصــل ایــن توانایــی را 
مــی دهــد تــا پرتوهــای خورشــید را جــذب و بــه انــرژی 
الکتریســیته تبدیــل کنــد. ایــن دســتاورد، بــرای توســعه 
ــده  ــیار امیدوارکنن ــیدی بس ــای خورش ــاوری ه ــده فن آین
اســت و همچنیــن پتانســیل الزم بــرای اســتفاده در ســایر 

ــاوری خورشــیدی را دارد. قطعــات تولیــدی فن
ملــی  مرکــز  محقــق   Joyprokash Chakrabartty
ــد و  ــاده را تولی ــن م ــه، ای ــی فرانس ــای علم ــش ه پژوه
مــورد آزمایــش قــرار داده اســت. ایــن مــواد فروالکتریــک 
ــی در ســلول  ــرژی الکتریک ــد ان ــوان تولی ــا 4.2درصــد ت ت
ــب  ــن ترکی ــد. ای ــی دهن ــش م ــیدی را افزای ــای خورش ه
ــا کریســتال هــای BiMn2O5  و BiMnO3 ســاخته مــی  ب
ــن  ــرز اتصــال ای ــا در م ــوژن هــا عمدت ــی فوت شــود. چگال
کریســتال هــا محاســبه و ولتــاژ عبوری نیــز آن ناحیــه را در 
ــل اندازه گیــری  ــاز تولیــدی قاب ــر می گیــرد. ولتــاژ مــدار ب ب
و تنظیــم اســت و مقاومــت الکتریکــی دســتگاه، کــه ولتــاژ 

ــن  ــد. ای ــر کن ــد تغیی ــی توان ــز م ــد نی ــی کن ــرل م را کنت
مــاده مــی توانــد بــه عنــوان تکمیــل کننــده ســلول هــای 
ــورد  ــتگاه م ــدی دس ــوان تولی ــده ت ــاال برن ــیدی و ب خورش

اســتفاده قــرار گیــرد.
بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده توســط اتحادیــه اروپــا، 
امیــد مــی رود کــه در ســال 2020 ســایت های انــرژی 
خورشــیدی ســه برابــر بیشــتر از میــزان فعلــی برق رســانی 
کننــد و در ســال 2030 ایــن میــزان بــه ســیزده برابر برســد. 
در حــال حاضــر بــرق تولیــدی از نیروگاه هــای جدیــد 
ــرق تولیــدی از  ــر از ب خورشــیدی عمومــا در جهــان ارزان ت
ــام  ــی تم ــا اتم ــنگ ی ــد گاز، ذغال س ــای جدی نیروگاه ه

می شــود. 
طبــق اطالعــات منــدرج در وبســایت ســازمان  انرژی هــای 
تجدیدپذیــر، ایــران بــا داشــتن 300 روز آفتابــی در بیش از 
دو ســوم کشــور و متوســط تابــش 5/4 تــا 5/5 کیلــووات 
ــه  ــه کشــورهایی ب ــع در روز، از جمل ــر مرب ــر مت ســاعت ب
ــرژی  ــه ان ــی در زمین ــیل باالی ــه پتانس ــی رود ک ــمار م ش
خورشــیدی دارنــد. ایــران قصــد دارد تــا ســال 2030 
میــالدی، 7500 مــگاوات بــرق از انــرژی خورشــیدی تولیــد 
کنــد کــه ایــن میــزان بیــش از هفــت برابــر بــرق تولیــدی 
از نیــروگاه اتمــی بوشــهر خواهــد بــود. آلمــان در ایــن میان 
بــه یکــی از شــرکای اصلــی ایــران بدل شــده اســت. ســال 
ــت  ــا ظرفی ــدام ب ــر ک ــروگاه خورشــیدی ه گذشــته دو نی
هفــت مــگاوات در همــدان بــا ســرمایه گذاری 15 میلیــون 
یورویــی آغــاز بــه کار کردنــد. ایــن نیروگاه هــا بــا همــکاری 

شــرکت آلمانــی »دایســک« تاســیس شــدند. 
اســتان کرمــان بــه عنــوان پیشــرو در صنعــت انــرژی پــاک 
ــروگاه  ــاز اول نی شــناخته شــده اســت. کشــور اتریــش ف
ــنجان را  ــادی رفس ــژه اقتص ــه وی ــی در منطق 1.2 مگاوات
اجــرا کــرده اســت و فــاز دوم پــروژه 60 مگاواتــی نیــروگاه 
خورشــیدی نیــز طــی دو ســال آینــده بــا ســرمایه گــذاری 
ــروگاه  ــن نی ــد. ای ــد ش ــداث خواه ــورو اح ــون ی 55 میلی
خورشــیدی ســومین نیــروگاه مگاواتــی ایــران اســت و در 
حــال حاضــر تنهــا نیروگاهــی اســت کــه بــا اســتانداردهای 
اروپایــی ایجــاد شــده اســت. پــروژه نیــروگاه خورشــیدی 
ــارد  ــذاری 5 میلی ــا ســرمایه گ ــی رفســنجان ب 1.2 مگاوات
ــورو  ــارد ی ــک میلی ــی و ی ــان بخــش خصوصــی ایران توم

ــا ایجــاد شــده اســت. ســرمایه گذاری اتریشــی ه

افزایش سه برابری تولید برق از انرژی 

خورشیدی تا 2020
در  آفتابـی  روز   300 داشـتن  بـا  ایـران 
متوسـط  و  کشـور  سـوم  دو  از  بیـش 
تابـش 5/4 تـا 5/5 کیلـووات سـاعت بـر متر 
مربـع در روز، از جملـه کشـورهایی بـه شـمار 
مـی رود کـه پتانسـیل باالیـی در زمینـه انرژی 
خورشـیدی دارنـد. ایـران قصـد دارد تـا سـال 
2030 میـالدی، 7500 مـگاوات بـرق از انـرژی 
خورشـیدی تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان بیش 
از هفـت برابـر بـرق تولیـدی از نیـروگاه اتمـی 
بوشـهر خواهـد بـود. آلمـان در ایـن میـان به 
یکـی از شـرکای اصلی ایران بدل شـده اسـت.

یاس حسنیه 
خبرنگار / پیام ما

در پی خشکسالی های اخیر 

بحران آب ظریف 

را به مجلس می کشاند
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رییس ــو هی ــی عض ــی وکیل محمدعل
نشســت علنــی روز چهــار شــنبه، ســوال ملــی 3 نماینــده اســتان سیســتان 
ــول  ــالم وص ــه اع ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــتان را از محمدج و بلوچس
ــرده  ــب هللا دهم ــا و حبی ــی کیخ ــوی احمدعل ــی از س ــوال مل ــن س کرد.ای
نماینــدگان زابــل، زهــک، هیرمنــد و و حســینعلی شــهریاری نماینــده 
مــردم زاهــدان از وزیــر خارجــه دربــاره تنظیــم روابــط بــا کشــور افغانســتان 
درخصــوص اکوسیســتم آبــی مشــترک طــرح شــده اســت.آنطور کــه خانــه 
ــتان و  ــتان سیس ــدگان اس ــع نماین ــو مجم ــرده عض ــد دهم ــت می نویس مل
بلوچســتان، گفــت: عــدم آبگیــری هامــون بــه عنــوان کانــون برداشــت شــن 
هــای روان و ریزگردهــا ســبب افزایــش چشــمگیر بیمــاری هــای تنفســی 
ــطح  ــط س ــرد: متوس ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــه گردی ــمی درمنطق و چش
زیرکشــت منطقــه سیســتان 130 هزارهکتاربــوده کــه متاســفانه طــی دو دهــه 
ــرا تامیــن آب  ــر از 50 درصــد تقلیــل یافتــه اســت، زی ــه کمت خشکســالی ب
مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی از طریــق رودخانــه هیرمنــد  براســاس پروتــکل 
بیــن ایــران و افغانســتان اجرایــی نمی شــود  و فقــط ســیالب های دریافتــی 
ازهیرمنــد کــه معمــوال درفروردیــن مــاه صــورت مــی گیــرد، منشــاء آب منطقه 
اســت کــه البتــه نــه تنهــا مفیــد و بــه موقــع نیســت بلکــه گاهــی خســارت زا 
نیــز می شــود. وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه بــروز شــرایط زیســت بســیار 
پرمخاطــره و ســخت درمنطقــه سیســتان بــه منظــور کاهــش شــدت بحــران 
و جبــران بخشــی ازخســارات وارده حفــظ اشــتغال موجــود و عــدم مهاجــرت 
جمعیــت مــواردی  جهــت اجــرا دربلنــد مــدت، میــان مــدت و کوتــاه مــدت 

پیشــنهاد مــی شــود.

 سهل انگاری گردشگران

 پارک جنگلی را به آتش کشید
ــت  ــط زیسـ ــت محیـ ــرکل حفاظـ ــی مدیـ ــره پورمالئـ نیـ
سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: 2 هکتـــار از پـــارک 
ــن  ــمال ایـ ــک در شـ ــتان زهـ ــک شهرسـ ــی جزینـ جنگلـ
ـــی  ـــش ســـوخت.  پورمالئ اســـتان ســـه شـــنبه شـــب در آت
گفـــت: ســـاعت 21 ســـه شـــنبه شـــب، پـــارک جنگلـــی 
ــه  ــه بالفاصلـ ــد کـ ــوزی شـ ــش سـ ــار آتـ ــک دچـ جزینـ
ــایر  ــا سـ ــراه بـ ــه همـ ــتقر در منطقـ ــان مسـ ــط بـ محیـ
دســـتگاه های حاضـــر در محـــل نظیـــر منابـــع طبیعـــی، 
ـــوش  ـــه خام ـــدام ب ـــی اق ـــروی انتطام ـــانی و نی ـــش نش آت
کـــردن آتـــش کردنـــد. آتـــش ســـوزی در ایـــن پـــارک 
جنگلـــی حـــدود ســـاعت 23 شـــب تقریبـــا مهـــار شـــد. 
ــش  ــه آتـ ــاد در منطقـ ــروع وزش بـ ــا شـ ــزود: بـ وی افـ
ســـوزی در ایـــن پـــارک جنگلـــی وارد مرحلـــه دوم شـــد 
ــاعت  ــل سـ ــر در محـ ــای حاضـ ــالش نیرو هـ ــا تـ ــه بـ کـ
چهـــار بامـــداد روز چهارشـــنبه ایـــن آتـــش ســـوزی 
ــروز  ــی علـــت بـ ــد.پور مالئـ ــار شـ ــل مهـ ــور کامـ ــه طـ بـ
ایـــن حادثـــه را ســـهل انـــگاری برخـــی گردشـــگران در 

خامـــوش نکـــردن آتـــش ذکـــر کـــرد.

همزمان با برگزاری اولین المپیاد بین المللی نانو، تیم های ایرانی و خارجی 
حاضر در آن، به ارائه راهکارهایی برای چالش آب و فاضالب با استفاده از 

فناوری نانو اقدام کردند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

نماینــده مــردم شوشــتر و گتونــد بــا اشــاره بــه 
ســفر آینــده وزیــر نیــرو بــه خوزســتان نکاتــی 
را مطــرح کــرد و از وی خواســت کــه نســبت بــه 
تامیــن آب بــرای منشــا ریزگردهــای خوزســتان 

ــردم  ــده م ــی نماین ــهراب گیالن ــدام شود.س اق
شوشــتر و گتونــد در تذکــر شــفاهی جلســه 
ــبت  ــه مناس ــت: ب ــنبه( گف ــی روز )چهارش علن
ــد  ــتان چن ــه خوزس ــرو ب ــر نی ــده وزی ــفر آین س

ــران کل  ــم. از مدی ــی کن ــرح م ــه ای را مط نکت
بــه  خوزســتان  روســتایی  و  شــهری  بــرق 
جهــت تامیــن اعتبــار و آغــاز بــه کار 25 پــروژه 
مرتبــط در شوشــتر تشــکر مــی کنــم. بــا توجــه 
بــه کاهــش بارندگــی کــه از ســوی رئیــس 
محیط زیســت کشــور هــم بیــان شــده و اینکــه 
خوزســتان مشــکل کمبــود آب دارد، انتظــار 
انتقــال آب از سرچشــمه های  از  داریــم کــه 
کارون و دز بــه جــز آب شــرب جلوگیــری کنیــد.

درخواست تامین آب برای 

منشاء ریزگردهای خوزستان

اولین گوساله گوزن زرد در سایت میانکتل منطقه حفاظت شده 
ارژن و پریشان در استان فارس متولد شد.

ورود دیرهنگام به بحران آب
قرار است کمیته  پیگیری مشکالت آب در دولت با کمک مرکز 

پژوهش ها و کمیسیون های کشاورزی و انرژی مجلس شکل بگیرد

بعد از مدتها درگیری کشور با بحران کم آبی، کمیته ای در این رابطه تشکیل شد

نیــرو  وزیــر  بــه گفتــه  حالیکــه  در 
ــه طــور  مدتهاســت حــدود 13 اســتان ب
مواجــه  بــا مشــکل کم آبــی  جــدی 
شــرب  آب  تامیــن  وبــرای  شــده اند 
اســتانهایی همچــون اصفهــان مشــکالت 
زیــادی وجــود دارد، تشــکیل کمیتــه 
ــه تازگــی  آب و بررســی ایــن موضــوع ب
ــه  ــرار گرفت ــردان ق ــتور کار دولتم در دس
اســت. نشســت غیرعلنــی مجلــس بــه 
ــی در  ــم آب ــل ک ــی معض ــور بررس منظ
کشــور روز  )چهارشــنبه 22 فروردیــن 
97( تشــکیل شــد، در ایــن نشســت 
قــرار شــد مرکــز پژوهشــهای مجلــس و 
دو کمیســیون کشــاورزی و انــرژی بــرای 

حــل معضــل کــم آبــی کشــور بــه کمــک 
دولــت بشــتابند همچنیــن تشــکیل 
کمیتــه ای در وزارت نیــرو بــرای مدیریــت 
مصــرف آب و همچنیــن اســتفاده از 
پســاب ها بــرای کشــاورزی و بحــث 
تأمیــن آب شــرب مناطــق کــم آب در 
دســتور کار قــرار گرفــت. ایــن  اقدامــات 
در حالــی صــورت می گیــرد کــه از مدتهــا 
ــط  پیــش کارشناســان و فعــاالن محی
زیســت نســبت بــه کــم آبــی شــدید در 
کشــور، خطــرات ایجــاد صنایــع آب بر در 
مناطــق فــالت و مرکــزی کشــور و بــروز 
ــدار  ــرب هش ــن آب ش ــکل در تامی مش

داده بودنــد.

تصمیمات اخذ شده
 در جلسه غیر علنی

بهــروز نعمتــی ســخنگوی هیــأت رییســه 
ــیه  ــالمی در حاش ــورای اس ــس ش مجل

ــال  ــن احتم ــرح ای ــا ط ــن نشســت ب ای
ــور در رأس  ــاون اول رییس جمه ــه مع ک
کمیتــه مزبــور قــرار خواهــد گرفــت، 
مــی گویــد: مقــرر شــد کــه کمیتــه 
ــش  ــه آمای ــوع تهی ــده، موض تشکیل ش
ــه  ــرار دهــد، چــرا ک آب را در دســتورکار ق
مــا هیــچ تفاوتــی میــان مناطــق پربارش 
کم بــارش در ایــن زمینــه نمی بینیــم، 
ــت آب  ــه دارد وضعی ــه وظیف ــن کمیت ای
ــه در  ــرده البت ــم ک ــور را تنظی ــرب کش ش
ــازی  ــث بهینه س ــوع بح ــن موض ــار ای کن
ــزایی  ــت بس ــز اهمی ــازی نی و فرهنگ س
ــام  ــه ن ــئله ای ب ــه مس ــد ک ــر چن دارد. ه
وجــود  آب  موضــوع  در  ســهمیه بندی 

ــت.  ــته اس نداش

معضلی که دیر به چشم آمد
بــود کــه   96 آخــر ســال  ماه هــای 
ــوالدی در  ــی و ف ــن طــرح صنعت چندی

نواحــی فــالت و مرکــزی ایــران افتتــاح 
ــا وجــود اعتراضــات  ــن ب شــد، همچنی
ــات  ــت  و تجمع ــط زیس ــاالن محی فع
مختلــف مــردم اهــواز و کشــاورزان 
ورزنــه اصفهــان در خصــوص مخالفــت 
بــا طرح هــای انتقــال آب، نــه تنهــا 
ایــن طرح هــا از دســتور کار خــارج 
ــر  ــه ب ــه ای محرمان ــا نام ــه ب نشــد بلک
تســریع ایــن طرحهــا تاکیــد شــد 
امــا اکنــون کــه خشکســالی و کــم 
ــان  ــل نش ــتر از قب ــود را بیش ــی خ آب
ســازمان  رییــس  اینبــار  می دهــد، 
دیــدار  در  کشــور  زیســت  محیــط 
ــن  ــان ای ــان و معاون ــا کارکن ــوروزی ب ن
ــه  ــس ب ــن پ ــد: »زی ــازمان می گوی س
هیــچ صنعــت آب بــری در مناطــق 
بــی آب یــا کــم آب کشــور، مجــوز 
ــه  ــم.« همچنیــن در جلس نمــی دهی
غیــر علنــی مجلــس مقــرر مــی شــود 
ــر  ــع آب ب ــرای صنای ــدات الزم ب تمهی
ــرار  ــر ق ــا اگ ــود ت ــه ش ــر گرفت در نظ
ــود  ــاد ش ــدی ایج ــع جدی اســت صنای
در مناطــق پــرآب پیگیری هــای الزم 

ــرد.  ــورت گی ص

چندگانگی تصمیمات مدیریتی 
بحران به وجود آورد

ــر نیــرو حــدود 13 اســتان  ــه گفتــه وزی ب
بــه طــور جــدی بــا مشــکل کم آبــی 
مواجــه هســتند کــه در ایــن میان اســتان 
شــرایط  اســتان ها  همــه  از  اصفهــان 
ــن  ــرای تامی ــون ب ســخت تری دارد و اکن
آب شــرب ایــن اســتان مشــکالت زیــادی 
ــود  ــا وج ــرا ب ــه چ ــا اینک ــود دارد ام وج
ــی در کشــور  ــت آب ــودن وضعی ــی ب بحران
ــن خصــوص  ــی در ای ــل توجه ــدام قاب اق
ــا  ــولین ب ــت و مس ــه اس ــورت نگرفت ص
آمــدن فصــل گرمــا بــر ضــرورت تشــکیل 
ــه  ــد، ب ــرده ان ــی ب ــه ای پ ــن کمیت چنی
گفتــه نعمتــی بــه دلیــل ضعــف مدیریت 
و چندگانگــی تصمیمات مدیریتی اســت. 
ــر  ــه غی ــن جلس ــس در ای ــس مجل ریی
ــن جلســه  ــد: » ای ــی کن ــالم م ــی اع علن
نشــان داد بــا توجــه بــه گــرم شــدن هــوا 
و کاهــش بــاران بایــد تصمیمــات مهمــی 
ــش  ــه از آب در بخ ــتفاده بهین ــاره اس درب
هــای کشــاورزی و صنعتــی گرفتــه شــود 
ــن  ــاماندهی روش ــد س ــه بای ــن آنک ضم
ــه داشــته باشــیم.«  ــن زمین ــری در ای ت

ته
نک

بررســی  منظــور  بــه  مجلــس  غیرعلنــی  نشســت 
معضــل کــم آبــی در کشــور روز  )چهارشــنبه 22 
فروردیــن ٩7( تشــکیل شــد، در ایــن نشســت قــرار 
شــد مرکــز پژوهشــهای مجلــس و دو کمیســیون 
ــی  ــم آب ــل ک ــل معض ــرای ح ــرژی ب ــاورزی و ان کش
کشــور بــه کمــک دولــت بشــتابند همچنیــن تشــکیل 
کمیتــه ای در وزارت نیــرو بــرای مدیریــت مصــرف آب 
ــاورزی  ــرای کش ــاب ها ب ــتفاده از پس ــن اس و همچنی
و بحــث تأمیــن آب شــرب مناطــق کــم آب در دســتور 
ــورت  ــی ص ــات در حال ــن  اقدام ــت. ای ــرار گرف کار ق
ــا پیــش کارشناســان و فعــاالن  ــه از مدته ــرد ک می گی
محیــط زیســت نســبت بــه کــم آبــی شــدید در کشــور، 
ــالت و  ــق ف ــر در مناط ــع آب ب ــاد صنای ــرات ایج خط
ــروز مشــکل در تامیــن آب شــرب  مرکــزی کشــور و ب

ــد. ــدار داده بودن هش

نماینــده مــردم شوشــتر و گتونــد با اشــاره به ســفر 
آینــده وزیــر نیــرو بــه خوزســتان گفــت: نســبت به 
تامیــن آب بــرای منشــا ریزگردهــا داخل ســرزمین 
خوزســتان اقــدام کنیــد. موضــوع برخــورد دوگانــه 
ــرای  ــد. ب ــل کنی ــاورزان را ح ــای کش ــت آبه قیم
شــیوع آب بــه پشــت ســد گتونــد کــه 8.5 میلیون 
ــب  ــون بم ــده و همچ ــر آن وارد ش ــک ب ــن نم ت

ســاعتی عمــل می کنــد، اقدامــی بیندیشــید.

زیســت  محیــط  اداره  رییــس 
ــه  ــه گفــت: 100 بطان شهرســتان بان
نیــروی  پرســنل  توســط  ســنجاب کــه 
از قاچاقچیــان حیــات  بیجــار  انتظامــی 
ــد، در  ــده بودن ــط ش ــف و ضب ــش کش وح

جنگل های بلوط بانه رهاســازی شدند.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــدی  ــالش ج ــهر از ت ــتان بوش اس
ــده گیــری  ــرای پیشــگیری از شــکار و زن ب
پســتانداران وحشــی در اســتان بوشــهر 

خبر داد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــالن ب ــتاندار گی  اس
ــت  ــه آب رش ــه خان ــه تصفی اینک
ســال آتــی بهــره بــرداری مــی شــود، 
هــای  رودخانــه  ســاماندهی  گفــت: 
گوهــررود و زرجــوب از اولویــت هــای مهــم 

ســال جاری در استان است.
مقاطــع  در  آمــوز  2400دانــش   
توســط  تحصیلــی  مختلــف 
کارشناســان و محیــط بانــان اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان البــرز آمــوزش 

های زیســت محیطی را فراگرفتند.
ــی اداره کل  ــط طبیع ــاون محی مع
محیــط زیســت یــزد بــا بیــان 
اینکــه 11 گونــه جانــوری در حــال انقــراض 
ــد  ــزد زیســت مــی کنن کشــور در اســتان ی
گفــت: 7 ســال پیگیــری بــرای الحــاق 
شــیرکوه بــه مناطــق چهارگانــه محیــط 
ــی  ــت ب ــر صنع ــت وزی ــا مخالف ــت ب زیس
افــزود:  اکبــری  حســن  مانــد.  نتیجــه 
ــه  ــودن عرص ــل دارا ب ــه دلی ــزد ب ــتان ی س
هــای وســیع زیســتگاهی و نیــز وجــود 
نظیــر  متفــاوت  هــای  اقلیــم  خــرده 
ــه  ــا ناحی ــاورت ب ــیرکوه، مج ــات ش ارتفاع
جنــوب  و  جنــوب  در  زاگــرس  رویشــی 
بــه  توپوگرافــی،  اشــکال  تنــوع  غــرب 
نســبت اقلیــم خشــک و بیابانــی تنــوع 
مناســبی از اشــکال مختلــف زیســتی را در 
ــه آن  ــر نســبت ب ــه اگ ــای داده ک ــود ج خ
توجــه و بــه آن رســیدگی نشــود بــدون 
شــک مشــکالت بیشــتری نســبت بــه اآلن 

با آن مواجه می شــویم.
ــازگار  ــات س ــواره اقدام ــل هم  اپ
بــا محیــط زیســت خــود را بــه رخ 
ــا  ــد ت ــی کن ــالش م ــد و ت ــی کش ــه م هم
محصــوالت خــود را تــا حــد امــکان ســازگار 
ایــن  تولیــد کنــد،  بــا محیــط زیســت 
اقدامــات شــامل اســتفاده از کاغذهــای 
بازیافتــی در بســته بنــدی محصــوالت و 
از  اســتفاده  راهنمــا،  هــای  دفترچــه 
و  محصــوالت  در  تجدیدپذیــر  قطعــات 
ــر  ــرژی تجدیدپذی همچنیــن اســتفاده از ان

در فرایند تولید و مراکز شــرکت است.

گزیده ها

تاکنــون 120 محیط بــان در راه حفاظــت 
از محیط زیســت شــهید شــده اند

ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
گفــت:  زیســت  محیــط  حفاظــت 
بــرای نخســتین بــار جلیقــه ضدگلولــه 
بــا هــدف افزایــش قــدرت محیــط 
ــا  ــدن ب ــه رو ش ــان رو ب ــان در زم بان
شــکارچیان متخلــف و افــراد ســودجو 
بانــان  بیــن محیــط  قانون شــکن  و 
می شــود. توزیــع  دســتگاه  ایــن 
جمشــید محبــت خانــی بــا اشــاره 
ــار  ــان اظه ــط ب ــهادت 120محی ــه ش ب
کــرد: تیرانــدازی از ســوی شــکارچیان 
بــرای  تهدیــد  بیشــترین  متخلــف، 
ــط  ــه محی ــت.وی ب ــا اس ــن نیروه ای
ــه منظــور حفــظ  ــه کــرد ب ــان توصی بان

ــض  ــه مح ــان ب ــود و هموطن ــان خ ج
مشــاهده فــرد متخلــف ســعی نکننــد 
از آخریــن راهــکار یعنــی اســتفاده 
ــاهد  ــا ش ــد ت ــتفاده کنن ــالح اس از س
گرفتــار شــدن محیــط بانــان و حبــس 
یــگان  فرمانــده  نباشــیم.  آن هــا 
حفاظــت ســازمان محیــط زیســت 
کشــور در ادامــه بــا اشــاره بــه کمبــود 
ــان  ــط بان ــاز محی ــورد نی ــزات م تجهی
بــرای  الزم  بودجــه  تامیــن  گفــت: 
محیــط  نظامــی  و  انســانی  تجهیــز 
چــرا  اســت  ضــرورت  یــک  بانــی 
ــف  ــای مختل ــود بحران ه ــا وج ــه ب ک
زیســت محیطــی برخــورداری نیــروی 
انســانی از ابزارهــای مناســب بایــد در 

ــرد. ــرار گی ــت ق اولوی

کشته شدن 119 محیط بان
رییــس  شــاعری  محمــد  علــی 
ــم  ــس ده ــاورزی مجل ــیون کش کمس
ــروز  ــه ام ــا ب ــد: متاســفانه ت ــی گوی م
ــی در  ــط بان تعــداد کشــته هــای محی
ــر  ــر رســیده و 14نف ــه 119 نف کشــور ب
از جنــگل بــان هایمــان نیــز بــه در راه 
ــت  ــوب و دس ــاق چ ــه قاچ ــه ب مقابل
ــته  ــی کش ــی طبیع ــه اراض ــدازی ب ان
گفتــه  بــه  همچنیــن  انــد.  شــده 
زیســت،  محیــط  فعالیــن  از  یکــی 
ــا  ــار صده ــهید در کن ــان ش ــط ب محی
محیــط بــان مجــروح و آســیب دیــده 
آمــار دردناکــی اســت از آنچــه کــه 
زیســت  پاســداران  بــا  شــکارچیان 

ــد. ــرده ان ــرزمین ک ــن س ــوم ای ب

ــاغل در  ــان ش ــط بان ــت محی مظلومی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ســال هاســت کــه از حقــوق هــای 
ناچیــز و ســختی کاری کــه نادیــده 
و  رفتــه  فراتــر  شــود  مــی  گرفتــه 
شــکارچیان و متجــاوزان عرصــه هــای 
ــه  ــه ب ــا حمل ــی ب ــر از گاه ــی ه طبیع
ــان را  ــت، داغش ــان طبعی ــن حامی ای
بــر دل خانــواده هــا و دوســتداران 
در  گذارنــد.  مــی  زیســت  محیــط 
کمســیون  رییــس  رابطــه  همیــن 
کشــاورزی مجلــس پیشــنهاد تدویــن 
محیــط  از  حمایــت  جامــع  الیحــه 
ــی  ــه م ــان را ارائ ــگل بان ــان و جن بان
دهــد و مــی گویــد: بــرای تدویــن 
زمینــه  ایــن  در  جامــع  ای  الیحــه 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  بایــد 
و  هــا  جنــگل  ســازمان  زیســت، 
معاونــت حقوقــی و پارلمانــی ریاســت 
ــه  ــد و الیح ــدا کنن ــوری ورود پی جمه

بــرای  را  نقــص  بــی  و  جامــع  ای 
حمایــت از محیــط بانــان تدویــن کرده 
و بــه مجلــس ارائــه کننــد. شــاعری بــا 
انتقــاد از مشــکالت عدیــده محیــط 
بانــان شــاغل در ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و نبــود مدیریــت قوی 
بــرای رســیدگی بــه مشــکالت زیســت 
بانــان  محیــط  میگویــد:  محیطــی 
مشــکالت عدیــده ای دارنــد کــه بایــد 
بــرای رفــع ایــن مشــکالت کاری کــرد 
ــز  ــکالت ناچی ــن مش ــه ای ــه از جمل ک
ــر  ــن قش ــای ای ــوق و مزای ــودن حق ب
اســت کــه بایــد دولــت و ســازمان 
فکــری  زیســت  محیــط  حفاظــت 
بــرای حــل آن کــرده و راهــکار قانونــی 
را تدویــن کننــد. ایــن مســوول در 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بانــان را در  دیگــر مشــکل محیــط 
ــی در  ــزات کاف ــار نداشــتن تجهی اختی
ــاز  ــر مج ــکارچیان غی ــا ش ــه ب مقایس

مــی دانــد و معتقــد اســت: متاســفانه 
برخــی محاکــم نیــز حمایــت الزم را از 
ایــن افــراد بــه عمــل نمــی آورنــد و در 
بســیاری از مــوارد بــه جــای حمایــت 
بــه عنــوان ضابــط  بــان  از محیــط 
ــوم مــی  ــراد را محک ــن اف ــی، ای قضای
ســازمان  اســبق  مقــام  کند.قائــم 
حفاظــت محیــط زیســت فشــار کاری 
نداشــتن  و  ناچیــز  حقــوق  زیــاد، 
ــی  ــکالت اصل ــی را از مش ــت جان امنی
محیــط بانــان مــی دانــد و مــی گویــد: 
ــی  ــرو در عرصــه محیــط بان ــود نی کمب
ــا عرصــه هــای تحــت  ســبب شــده ت
کنتــرل محیــط بانــان ایرانــی ســه 
ــای  ــه ه ــزان عرص ــتر از می ــر بیش براب
و کنتــرل محیــط  تحــت مدیریــت 
بانــان شــاغل در کشــورهای پیشــرفته 
باشــد کــه همیــن موضــوع فشــار 
چنــدان  دو  را  بانــان  محیــط  کاری 

ــد. ــی کن م

رنا
 ای

س
عک

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

توزیع جلیقه ضدگلوله بین محیط بانان برای اولین بار



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1142 | پنج شنبه 23 فروردین 1397 021-26325268

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام میراث
تجلیل کمیسیون گردشگری اتاق کرمان از معاون گردشگری 

سابق استان
کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان از تالش ها و زحمات حدود 15 ساله 

»محمد جهانشاهی« معاون سابق گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان، تجلیل کرد.
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گزارش

سـازمان  مجلـس  امـور  کل  مدیـر 
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  
گردشـگری طرح حمایـت از مرمت و 
احیـای بافت های تاریخـی، فرهنگی 
بهـره  و  مالـکان  توانمند سـازی  و 
بـرداری بناهـای تاریخـی، فرهنگی را 
یـک بسـته کامـل حمایتـی دانسـت. 
مرتضـی شـکوهی بـا اشـاره بـه طرح 
بافـت  احیـای  و  از مرمـت  حمایـت 
توانمنـد   تاریخـی، فرهنگـی و  هـای 

سـازی مالـکان و بهره بـرداری بناهای 
کمیسـیون  در  فرهنگـی  تاریخـی، 
امیـدواری  ابـراز  مجلـس  فرهنگـی 
کـرد، ایـن طـرح در صحن علنـی نیز 
یـک گام  تـا شـاهد  تصویـب شـود 
عملـی مهـم بـرای حمایـت و صیانت 
از آثـار فرهنگـی  تاریخـی بود.بـه گفته 
وی، بـا تصویـب نهایـی این طـرح در 
صحـن علنـی مجلس و تبدیـل آن به 
قانون، شـاهد اتفاقـات خوبی در حوزه 

آثـار فرهنگـی  تاریخـی خواهیـم بود.
وی اظهـار کـرد: در حـال حاضر برخی 
از آثـار فرهنگـی  و تاریخـی در حـال 
خالهـای  طرفـی  از  اسـت،  تخریـب 
و  احیـا  مرمـت،  بـرای  هـم  قانونـی 
بهره بـرداری از ایـن اماکن وجـود دارد 
کـه تصویـب این طـرح می توانـد این 
خـالء هـا را بپوشـاند. مدیـرکل امـور 
مجلـس سـازمان میـراث  فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری ادامه داد: 
مسـائلی ماننـد ارائـه تسـهیالت ارزان  
قیمـت، تغییـر کاربـری، معافیـت از 
پرداخـت عوارض و مشـوق هایی برای 
مرمـت، احیا و بهره بـرداری از آن ها در 

ایـن طـرح دیـده شـده اسـت.

بـه نظـر می رسـد سـال جـاری قـرار اسـت فعالیت های 
شـدت  پاسـارگاد   محـدوده  در  شناسـی  باسـتان 
زیـادی  تعـداد  سـاالنه  کـه  یابد.پاسـارگاد  بیشـتری 
خـود  سـمت  بـه  را  داخلـی  و  خارجـی   گردشـگر 
می کشـاند در قسـمت شـمالی اسـتان فـارس و میـان 
کیلومتـری   130 فاصلـه  در  زاگـرس  کوه هـای  رشـته 
شـمال شـیراز قـرار دارد. ایـن مجموعـه تیرمـاه سـال 
آثـار  فهرسـت  در  ایـران  اثـر  پنجمیـن  به عنـوان   ۸3
جهانـی ثبـت شـده اسـت.بر اسـاس مـدارک پاسـارگاد 
رود.در  مـی  شـمار  بـه  هخامنشـیان  پایتخـت  اولیـن 
همیـن رابطـه و بـا توجـه بـه اهمیـت مراقبـت ویـژه از 
ایـن مجموعـه عظیـم و ارزشـمند تاریخـی روز گذشـته 
جهانـی  میـراث  پایـگاه  مدیـر  مدیـر   فدایـی،   حمیـد 
باسـتانی  فعالیت هـای  شـدن  شـروع  از  پاسـارگاد 
شناسـی جدیـد در منطقـه پاسـارگاد خبـر داده و گفتـه 
مجموعـه جهانـی پاسـارگاد سـال گذشـته نیـز  بارهـا 
مـورد کاوش هـای باستان شناسـی قـرار گرفتـه کـه مـی 
تـوان بـه فصـل دوم کاوش بـرج سـنگی و فصل سـوم 
فعالیت هـای باسـتان شناسـی و ژئـو فیزیـک هیـات 
فرانسـوی و ایتالیایـی هـا اشـاره کرد.به گفتـه وی یکی 

از برنامه هـای مـا بـرای ایـن مجموعـه مرمـت آبراهه ها  
اسـت کـه کارگاه هـای مربـوط بـه مرمـت آبراهـه هـا 
از چنـد  روز قبـل بـه کار کـرده انـد.ان طـور کـه مهـر 
نوشـته  فدایـی تاکیـد می کنـد کـه مرمـت آبراهـه یکی 
از مهمتریـن برنامـه هـای مـا بـرای ایـن مجوعه اسـت 
کـه  از سـال قبـل دنبـال شـده و امسـال نیـز پیگیـری 
مـی شـود و در حـال حاضـر گروهی نیـز در حال مرمت 
آبراهـه هـای بـاغ شـاهی هسـتند. حفاظـت از تپه های 
تاریخـی و پیـش از تاریخـی اطـراف ایـن محوطه یکی 
دیگـر از برنامه هایـی اسـت کـه در سـال جدیـد بـرای 
ایـن  در  اسـت.فدایی  نظـر گرفتـه شـده  در  پاسـاگارد 
خصـوص گفتـه از برنامـه هـای اصلـی و اولویـت دار 
سـال جـاری حفاظـت و سرکشـی از تپه هـای تاریخـی 
قـرار  منطقـه  فرهنگـی  منظـر  در  اسـت کـه  مجموعـه 
دارنـد.وی می گویـد طـی دهه هـای  اخیـر حفاری های 
غیـر مجـازی در ایـن مناطـق صـورت گرفته کـه در حال 
حاضـر جـای ایـن حفاری هـا عریـض شـده و تخریب 
تپـه هـا را درپـی دارد که امسـال پرکردن ایـن تپه ها و 
حفاظـت از آن در دسـتور کار اسـت.فدایی همچنیـن  از 
کاوش هـای باسـتان شناسـی در این محوطـه تاریخی 
خبـر داده و گفتـه  امسـال دو پـروژه کاوش باسـتان 
شناسـی در تابسـتان و پاییـز در پاسـارگاد اجـرا مـی 
شـود.او می گویـد  فصـل سـوم کاوش و گمانـه زنـی 

جهانـی  محوطـه  حریـم  پیشـنهاد  و  عرصـه  تعییـن 
در  مـی شـود کـه  انجـام  امسـال  تابسـتان  پاسـارگاد 
جریـان ایـن عملیات کاوش یـک گروه باستان شـناس 
بـه  را  تاریخـی، کار خـود  ایـن منطقـه  اسـتقرار در  بـا 
سرپرسـتی دکتـر علـی موسـوی، آغـاز خواهند کـرد .او  
از اجـرای عملیـات فصـل چهـارم کاوش هـای باسـتان 
تاریخـی  محوطـه  ایـن  در  فرانسـوی  هیـات  شناسـی 
خبـر داد و گفـت: برنامـه ایـن گـروه باسـتان شناسـی 
پاییـز امسـال اجـرا مـی شـود و بیشـتر بـه مباحت ژئو 
فیزیـک برمـی گـردد. وی بـه پـروژه خوانا کـردن و آوار 
بـرداری و حفاظـت از سـاختارهای تل تخت اشـاره کرد 
و گفـت: ایـن پـروژه نیـز از چنـد روز قبـل آغـاز شـده و 

بـه جـد در دسـتور کار قـرار دارد.

تصویب طرح حمایت از بافت تاریخی 

در کمیسیون فرهنگی مجلس

ساخت حفاظ بر پل های 

تاریخی متناسب با قدمت خود
دهانه های فوقانی پل های تاریخی 
مشرف بر زاینده رود مسدود می شود

معــاون حفــظ و احیــای بناهــای اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهــان گفــت: دهانــه هــای فوقانــی پــل هــای تاریخــی 
ــا  ــا قدمــت و معمــاری ســازه هــای آنه ــده رود متناســب ب ــر زاین مشــرف ب
طراحــی و حفــاظ کشــی مــی شــود. معــاون حفــظ و احیــای بناهــای اداره 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان گفــت: 
دهانــه هــای فوقانــی پــل هــای تاریخــی مشــرف بــر زاینــده رود متناســب 
بــا قدمــت و معمــاری ســازه هــای آنهــا طراحــی و حفــاظ کشــی مــی شــود.

ناصــر طاهــری بــا اشــاره بــه تصویــب طــرح حفــاظ کشــی و ایمــن ســازی 
دهانــه هــای فوقانــی پــل هــای تاریخــی اصفهــان افــزود: ایــن تصمیــم در 
نشســت شــورای میــراث فرهنگــی اســتان و بــا حضــور مســئوالن ســازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان گرفتــه شــد.وی اظهارکــرد: بــر ایــن 
ــده رود  ــر زاین ــل هــای تاریخــی مشــرف ب ــی پ ــه هــای فوقان اســاس دهان
بویــژه ســی و ســه پــل بوســیله حفــاظ هایــی متناســب بــا ایــن ســازه هــای 
ــا  ــی کــه طــرح زیب ــا زمان تاریخــی مســدود شــود. وی خاطرنشــان کــرد: ت
و متناســب بــا ایــن آثــار تاریخــی ارائــه نشــود اجــرای حفــاظ کشــی ایــن 

بناهــا صــورت نمــی گیــرد. 
ــن  ــه قصــد گرفت ــی ک ــاله مازندران ــوز 16 س ــش آم ــک دان ــال گذشــته ی س
عکــس ســلفی از خــود بــر روی ســی و ســه پــل اصفهــان را داشــت بــر اثــر 
بــی احتیاطــی از یکــی از دهانــه هــای ایــن پــل ســقوط کــرد و آســیب دیــد. 
ــی و  ــود از س ــن خ ــراه والدی ــه هم ــه ب ــاله ک ــر 2 س ــک دخت ــن ی همچنی
ســه پــل عبــور می کردنــد از روی ایــن پــل ســقوط کــرد و جــان خــود را از 

ــت داد. دس

فعالیت های باستانی در  پاسارگارد شدت می گیرد
در سال جاری دست کم 6 پروژه باستانی در محوطه جهانی 

پاسارگاد انجام می شود

هــای   دهــه  طــی  می گویــد  وی 
ــازی در  ــر مج ــای غی ــر حفاری ه اخی
ــه در حــال  ــه ک ــن مناطــق صــورت گرفت ای
ــض  ــا عری ــاری ه ــن حف ــای ای ــر ج حاض
ــی دارد  ــا را درپ ــه ه ــب تپ ــده و تخری ش
کــه امســال پرکــردن ایــن تپــه هــا و 
اســت. کار  دســتور  در  آن  از  حفاظــت 

فدایــی همچنیــن  از کاوش هــای باســتان 
ــر  ــی خب ــه تاریخ ــن محوط ــی در ای شناس
داده و گفتــه : امســال دو پــروژه کاوش 
ــز در  ــتان و پایی ــی در تابس ــتان شناس باس

ــود. ــی ش ــرا م ــارگاد اج پاس

موزه رضا عباسی، بعد از 
تعمیرات بازگشایی شد

مــوزه رضــا عباســی بعــد از رفــع 
ــی و تعمیــرات از روز  مشــکل فن
سه شــنبه مــورخ 21 فروردیــن 
ــا 20  ــخ 1۸ ت ــی از تاری ــا عباس ــد.موزه رض ــایی ش بازگش
فروردیــن بــه علــت برخــی مشــکالت فنــی تعطیــل شــده 
ــاده  ــروز آم ــوزه بازگشــایی و از ام ــع آن م ــا رف ــه ب ــود ک ب
پذیــرش از گردشــگران داخلــی  و خارجــی اســت. مــوزه 
رضــا عباســی در خیابــان دکتــر شــریعتی، نرســیده بــه پــل 
ســید خنــدان قــرار دارد.عالقه منــدان می تواننــد همــه 
روزه بــه جــز ایــام ســوگواری، از ســاعت 9 الــی 17 از ایــن 

مــوزه بازدیــد کننــد.

پایان فاز کف سازی پیاده 
راه »داش ماغازاالر«

شـهردار منطقه 4 تبریـز از پایان فاز 
کف سـازی و همچنیـن پیشـرفت 
پـروژه  جداره سـازی  درصـدی   30
مغازه هـای سـنگی خبـر داد. اکبـر 
امجـدی بـا بیان این مطلب خاطرنشـان کرد: پـروژه پیاده راه 
»داش ماغـازاالر«، بـه عنـوان مهم تریـن طـرح گردشـگری 
شـهرداری منطقه 4 در بافت مرکزی شـهر مطرح اسـت و با 
مساعدشـدن وضعیـت هـوا، به مراحـل پایانی خـود نزدیک 
می شـود. وی ادامـه داد: پـروژه در بخـش کف سـازی بـه 
پایـان رسـیده و بـه زودی فضاسـازی سـنتی، ایجـاد آبنما و 
مبلمان متناسـب با بافـت تاریخی پیاده راه، انجام می شـود.

بازار»چال حسن خان« 
کرمانشاه مرمت می شود

فرهنگــی  میــراث  معــاون 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس صنای
اســتان کرمانشــاه از آغــاز عملیــات احیــاء و مرمــت 
بــازار »چــال حســن خــان« ظــرف یــک مــاه آینــده 
ــکار  ــزودی پیمان ــار کــرد: ب ــر رضایــی اظه خبرداد.اکب
ــات  ــق مناقصــه مشــخص وعملی ــروژه از طری ــن پ ای
اجرایــی آن آغــاز خواهــد شــد.وی ادامــه داد: قــرار 
ــازار از  ــن ب ــاق ای ــمه ت ــاز اول 41 چش ــت در ف اس
ســمت غربــی بــا مســاحت ســه هــزار مترمربــع 

ــود. ــت ش ــاء و مرم احی

کانال کمیل در دشت 
آزادگان ثبت ملی شد

کانـال  یادمانـی  محوطـه 
محـدوده  در  حنظلـه  و  کمیـل 
شهرسـتان دشـت آزادگان پس 
میـراث  سـازمان  سـوی  از  قانونـی  مراحـل  انجـام  از 
فهرسـت  در  و گردشـگری  دسـتی  صنایـع   ، فرهنگـی 
ملـی میـراث فرهنگـی انقـالب اسـالمی و دفـاع مقدس 
بـه ثبـت رسـید.این دومیـن اثـر یادمانی دفـاع مقدس 
در  سـبحانی  سـیدمحمدرضا  شـهید  یادمـان  از  پـس 
دشـت آزادگان اسـت کـه در هفتـه جـاری در فهرسـت 
آثـار ملـی میـراث فرهنگـی و انقـالب اسـالمی و دفـاع 

مقـدس ثبـت ملـی مـی شـود. 

ثبت ملیمیراثاقتصاد مرمت

معــاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ــت  ــت معاون ــوان سرپرس ــمت، به عن ــظ س ــا حف ــگری ب گردش

برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری ایــن ســازمان معرفــی شــد.
روابط عمومــی  مرکــز  از  به نقــل  مهــر  خبرگــزاری  به گــزارش 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان  اطالع رســانی  و 
گردشــگری، علی اصغــر مونســان، معاون رئیــس جمهــوری و 
رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، در حکمــی، محمــد محب خدایی 

معــاون گردشــگری ایــن ســازمان را بــا حفــظ ســمت بــه  عنــوان 
سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری ایــن ســازمان 
منصــوب کــرد. در حکــم مونســان خطــاب بــه محب خدایــی کــه 
امــروز سه شــنبه 21 فروردیــن صــادر شــده آمــده اســت:»نظر بــه 
تعهــد و تجــارب جنابعالــی، تــا زمــان انتصــاب معــاون برنامه ریزی 
و ســرمایه گذاری بــا حفــظ ســمت به عنــوان »سرپرســت معاونــت 

ــوید. ــوب می ش ــور«، منص مذک

مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان اردبیل گفت: سـازه شـهر »یئری« 
طراحی شـده و در صورت تایید شـورای میراث فرهنگی و تامین 15 
میلیـارد ریال اجرایی می شـود.کریم حاجی زاده در جریـان بازدید از 
منطقـه تاریخـی شـهریئری در جمـع خبر نـگاران با اشـاره به قدمت 
ایـن مـکان تاریخـی گفت: بر اسـاس کاوش های باسـتان شناسـی  
قدمت منطقه باسـتانی شـهر یئری در  مشـگین شـهر به چهار هزار 

سـال قبـل بـر می گـردد، بطوری که این محوطه باسـتانی با وسـعت 
400 هکتـار از مهـم تریـن مناطـق باسـتانی ایـران بـه شـمار می رود 
کـه از سـه قسـمت معبـد ، قلعه و قوشـا تپه تشـکیل شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد:  بـرای ایـن منطقه  از سـال ۸5 تا کنون سـه میلیارد 
و 600 میلیـون ریـال اختصـاص یافتـه، بطوری که بـرای تکمیل ثبت 

اطالعـات آن بـرای ثبت جهانی هسـتیم.

محب خدایی؛سرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث
سمت قبلی وی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی بود

نصب سازه حفاظتی برای شهر »یئری«

 نیازمند تایید شورای میراث فرهنگی 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ثبت  5 ميليون و 900 هزار تخلف رانندگی نوروز 97 در کرمان پیام ایران
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اعالم اين خبر گفت: از این 
تعداد تخلفريا، 4 میلیون و 900 هزار تخلف سرعت غیرمجاز ، 119 هزار سبقت غیرمجاز 
و 63 هزار فاصله غیرمجاز توسط 63 دستگاه دوربين فعال  كنترلي ثبت شده است.

رتبـه  یـک  و  اول کشـوری  رتبـه  دو  کسـب 
برتـر بهتریـن دانـش پـژوه را توسـط دانـش 
آمـوزان ناحیـه دو کرمـان در سـیزدهمین دوره 
مسـابقات بیـن المللـی روبـوکاپ ایـران اپـن 

داد. 201۸  خبـر 

، محمـد محسـن بیگـی بـا اعـالم ایـن خبـر 
افـزود:  تیـم   ACE- UPNOP  دبیرسـتان 
و  آمـوزش  فرزانـگان   اول  دور  دخترانـه 
دانـش  شـامل  کرمـان  دو  ناحیـه  پـرورش 
برجسـته،  آیـدا  محرابیـان،  سـارا  آمـوزان  

روژیـن صوفـی آبـادی ،  نیلوفـر محمـد آبادی  
و پارسـا تفاهمـی از دبیرسـتان غیردولتی نیما 
توانسـتند بـا  اقتـدار مقـام  اول  لیـگ ربـات 
بخـش  در  را  مسـابقات  ایـن  خانگـی  هـای 
دانـش آمـوزی از آن خـود کنـد. سـیزدهمین 
دوره مسـابقات آزاد روبـوکاپ ایـران 201۸ بـا 
حضـور تیـم هـای داخلـی از تمامی اسـتان ها 
و 12 کشـور خارجـی از 14 لغایـت 1۸ فروردین 

مـاه سـال جـاری در تهـران برگـزار شـد .

کسب رتبه های اول در مسابقات 

بین المللی ربوکاپ توسط کرمانی ها

مشکالت یکی از بزرگترین محله های 

شهر بابل واکاوی شد

 بالتکلیفی پارک، بازگشایی ورودی محل در وسط جاده بخشی از مشکالت این محله است.

شهرسـتان بابـل 530 هـزار نفـر جمعیت دارد کـه از این 
تعـداد 250 هـزار نفـر سـاکن شـهر بابـل هسـتند که از 
ایـن جمعیـت شـهری 7500 نفـر در محلـه کتـی غربـی 

هستند. سـاکن 
شـهردار بابـل در خصـوص ایـن محلـه بیـان داشـت : 
شـهرداری بابـل بسـیار مصمـم اسـت کـه بـر اسـاس 
اولویـت مشـکالت محله کتـی غربی را حـل نماید و بعد 

از رفـع آن بـه شـهروندان عزیـز گـزارش دهـد.
وی ادامـه داد : خوشـبختانه طـرح هـای خوبـی هـم 
اکنـون در شـهر بابـل در حـال انجـام اسـت کـه طـرح 
باسـازی و سـاماندهی ورودی شـهر بابـل در موزیرج با 
اعتبارحـدود یکصـد میلیـون ریالـی از جملـه این طرح 
هـا اسـت. شـهروندان عزیز مـا مـی توانند بـا پرداخت 
بـه موقـع عـوارض در توسـعه و پیشـرفت طـرح هـای 

شـهری بابـل شـهرداری را یاری رسـانند.

مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان گفت: 
دانـش آمـوزان مهرنـاز شـعبانی و تانیا شـیرزاده  
فرهیختـگان  اول  دور  دخترانـه   دبیرسـتان   از 
شـرکت  بـا    ACE-UPNOP –FIVE تیـم در 
ایـن  ترکیبـی   نمایشـی  هـای  ربـات  لیـگ  در 
مسـابقات موفـق بـه کسـب رتبـه ی برتـر ایـن 

مسـابقات شـدند .

بــا حضــور مهنــدس کبــود شــهردار 
ــل، اعضــای شــورای اســالمی شــهر  باب
ــهرداری  ــران ش ــن و مدی ــل، معاونی باب
از  و شــهروندان کتــی غربــی یکــی 
بزرگتریــن محلــه هــای بابل، مشــکالت 
ایــن محلــه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در  نشســت کــه  ایــن  حاشــیه  در   
مســجد محلــه کتــی غربــی بابــل برگزار 
ــرد  ــود خاطرنشــان ک ــدس کب شــد مهن
:شــهرداری و اعضــای شــورای اســالمی 
شــهر بابــل بــه حضــور مســتمر در 
محلــه هــای بابــل بســیار عالقمنــد 
هســتند چــون از نزدیــک بــا مشــکالت 
شــهروندان آشــنا و نســبت بــه رفــع این 
مشــکالت تصمیمــات الزم اتخــاذ مــی 
ــعه  ــروز توس ــه داد : ام ــردد.وی ادام گ
ــتهای  ــی از سیاس ــهری یک ــوازن ش مت
بابــل  کالنــی اســت کــه شــهرداری 
ــدی  ــیار ج ــق آن بس ــه تحق ــبت ب نس

ــت. اس

شــهروندان   : افــزود  بابــل  شــهردار 
تردیــدی نداشــته باشــند کــه شــهرداری 
بابــل بــا حضــور در تمامــی محــالت بابل 
ــن  بخشــی از مشــکالت پیــش روی ای

ــرد.  ــد ک ــع خواهن ــزان را مرتف عزی
اینکــه  اظهارداشــت:  مهنــدس کبــود 
بــدون  گرفتیــم  تصمیــم  خودمــان 
دعــوت از ســوی شــهروندان در محــالت 
شــهر بابــل حضــور یابیــم نشــان دهنــده 
آن اســت کــه شــهرداری نســبت بــه حل 
ــم  ــیار مصم ــهروندان بس ــکالت ش مش

ــت. اس
عنــوان  هیــچ  بــه  گفــت:  ایشــان 
ــی  ــکالت مال ــم داد مش ــازه نخواهی اج
ــه  ــهرداری ب ــانی ش ــت رس ــع خدم مان
شــهروندان شــود بلکه براســاس اولویت 
هــای تعییــن شــده بــا شــتاب خدمــات 
مطلوبــی بــه شــهروندان ارائــه خواهیــم 
کرد.مهنــدس کبــود در ادامــه گفــت: مــا 
ــی  ــی م ــاد و همدل ــا اتح ــم ب معتقدی

توانیــم بــه دســتاوردهای بزرگــی در 
ــه شــهروندان  ــه خدمــت رســانی ب زمین
در مســیری گام  و  بیاوریــم  بدســت 
ــهروندان در  ــکالت ش ــه مش ــم ک برداری
ــود. ــع ش ــف مرتف ــای مختل ــه ه محل

شــهردار بابــل اظهارداشــت: بعــد از اینکــه 
ــه و مشــکالت  در محــالت حضــور یافت
ــروه  ــه کارگ ــم بالفاصل ــرده ای ــد ک را رص
تشــکیل مــی شــود و براســاس اولویــت 
و  عملیاتــی  اقدامــات  محلــه  هــای 
ــاذ  ــکالت اتخ ــل مش ــرای ح ــی ب اجرای

ــود. ــی ش م
وی افــزود: خوشــبختانه در حــال حاضر 
ــل در  ــهر باب ــی در ش ــای خوب ــرح ه ط
حــال انجــام مــی باشــد کــه ســاماندهی 
ــرج  ــه موزی ــل در منطق ورودی شــهر باب
یکــی از ایــن طــرح هــای خــوب اســت.

ــن  ــرد: همچنی ــان ک ــود بی ــدس کب مهن
ــل  ــرق باب ــاماندهی ورودی ش ــرای س ب
ــادی  ــدان ه ــا می ــوری ت ــدان کش از می

ای  توجــه  قابــل  اعتبــار  نــوروزی 
تخصیــص یافتــه اســت کــه بعــد از 
ــی  ــات اجرای ــوروزی عملی ــالت ن تعطی

ــد. ــد ش ــاز خواه ــرح آغ ــن ط ای
مهنــدس کبــود  محلــه کتــی غربــی بابل 
ــذار  ــزرگ و تاثیرگ ــی از محــالت ب را یک
و گفــت: شــهروندان  دانســت  شــهر 
ــا  ــه م ــد ک ــه بدانن ــن محل ســاکن در ای
بــرای حــل مشــکالت آنــان در ایــن 
ــده  ــم و در آین ــه ای ــور یافت ــکان حض م
نزدیــک آنــان شــاهد خواهنــد بــود کــه 
ــت  ــه اولوی ــا ب ــذاری بن ــر گ ــات اث اقدام
ــه از ســوی شــهرداری  ــن محل ــای ای ه

ــرد. ــی گی انجــام م
مالیــی  مهنــدس  مراســم  ایــن  در 
ــل  ــهر باب ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
در جمــع اهالــی کتــی غربــی بابــل 
ــالب  ــر انق ــار کبی ــت :  معم ــان داش بی
ــالب  ــا را انق ــالب م ــران انق ــالمی ای اس
محرومیــن و مســتضعفین معرفــی کرد 
و ایــن قشــر عزیــز جامعــه در بــه ثمــر 
رســاندن انقــالب اســالمی و تثبیــت آن 
در طــول انقــالب رشــادتهای زیــادی بــه 
خــرج دادنــد و بــرای همــه مــا افتخــار 
اســت کــه خدمــت رســان ایــن عزیــزان 

 : داد  ادامــه  باشــیم.مهندس مالئــی 
ــا  ــد ب ــی توانن ــا م ــز م ــهروندان عزی ش
پرداخــت بــه موقــع عــوارض در توســعه 
و پیشــرفت طــرح هــای شــهری بابــل 
شــهرداری را یــاری رســانندوی ادامه داد 
: خوشــبختانه طــرح هــای خوبــی هــم 
ــام  ــال انج ــل در ح ــهر باب ــون در ش اکن
اســت کــه طــرح باســازی و ســاماندهی 
بــا  موزیــرج  در  بابــل  شــهر  ورودی 
ــی از  ــون ریال اعتبارحــدود یکصــد میلی

ــا اســت. ــن طــرح ه ــه ای جمل
مالیــی افــزود : همــکاران مــا در شــورای 
اســالمی شــهر بابــل بــرای ســال آینــده 
جهــت تکمیــل کنــار گــذار شــرقی بابــل 
ــار  ــال اعتب ــون ری یکصــدو پنجــاه میلی
ــزرگ  ــن طــرح ب ــا ای ــد ت مصــوب کردن
کــه مــورد اســتفاده ملــی اســت زودتــر 
تکمیــل شــودوی در جمــع مــردم کتــی 
غربــی افــزود : شــهروندان مــا در ایــن 
محلــه ارزشــی بداننــد بــه طور یقیــن دو 
یــا ســه مشــکل عمــده ایــن محلــه بــه 
زودی بــا همــکاری مــردم حــل خواهــد 
شــد  و حضــور مدیــران شــهری در ایــن 
محــل بــدون تردیــد در رفــع مشــکالت 

موجــود اثــر بخــش اســت.

حمایت از کاالی ایرانی 
با رعایت عدالت مالیاتی

نماینـده مـردم شهرسـتانهای کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـالمی تصریح کـرد : وصول 
مالیـات باید همـراه با رعایت عدالـت مالیاتی و 

در جهـت حمایـت از کاالی ایرانـی باشـد.
بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل امور مالیاتی 
اسـتان کرمـان ، محمد مهـدی زاهـدی در دیدار 
بـا مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان اظهار 
امیـدواری کردکـه امسـال، سـال خوبـی بـرای 

اصنـاف ، بازاریـان ومالیـات دهندگان باشـد.
نماینـده مـردم شهرسـتانهای کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا تاکید بـر حمایت 
از کاالی ایرانـی گفـت: کارکنـان بایـد بر اسـاس 
قانـون و در جهـت رضایتمندی مـردم مالیات ها 

را محاسـبه نمایند.
رئیس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس 
شـورای اسـالمی بـا تاکیـد بـر رعایـت عدالـت 
دراخـذ مالیـات افـزود: بایـد بـا رعایـت عدالـت 
تولیدکننـدگان  از  حمایـت  جهـت  در  مالیاتـی 

داخلـی و کاالی ایرانـی گام برداریـم.
زاهـدی اظهـار داشـت : ما بـه عنـوان نمایندگان 
مردم در مجلس شـورای اسـالمی آمادگی طرح 
مسـائل و مشـکالت امـور مالیاتـی در مجلـس 
بـرای بهینه شـدن روند وصول مالیـات را داریم. 
نماینـده مـردم شهرسـتانهای کرمـان و راور در 
مجلس شـورای اسـالمی با بیان اینکـه مالیات 
بایـد اخـذ شـود،گفت: مـا نمـی گوییـم مالیات 
نگیریـد امـا مالیـات را در مسـیر عادالنـه اخـذ 
کنیـد و مـا بـه عنـوان نماینـدگان مردم از شـما 

حمایـت مـی کنیم.
زاهـدی تاکیـد کـرد: امسـال باید به طـور عملی 
در جهـت حمایـت از تولیـد کاالی ایرانـی گام 

برداریم.
در ادامـه محمد سـلمانی گزاشـی از روند وصول 

مالیـات در سـال گذشـته ارائه کرد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان ضمـن 
بیـن  سـویه  دو  اعتمـاد  برقـراری  بـر  تاکیـد 
مودیـان و نظام مالیاتی گفت: در سـال گذشـته 
خوداظهـاری اصنـاف را بر اسـاس اعتمـاد قبول 
کردیـم، البته اصنـاف باید تکالیـف قانونی خود 
را انجـام دهنـد و ماهم در چارچوب قانون به آنها 

کمـک مـی کنیم.
بـر خود اظهـاری،  مبتنـی  مالیـات  وی وصـول 
تمکیـن یا توافـق بـدون مراجعه بـه هیات های 
حـل اختالف را مهم برشـمرد وافزود : سـعی ما 
براین اسـت در مرحله توافق به مودیان مالیاتی 
کمک کنیم.سـلمانی با اشـاره بـه رضایت مندی 
اصنـاف از عملکـرد امـور مالیاتـی اسـتان ، بـر 
ایجـاد تعامـل با مـردم و ارائه خدمات مناسـب 

بـه آنها تاکیـد کرد.

خبر 

کلنگ احداث دو مدرسه
در فاریاب به زمین زده شد

ــردم و  ــی از م ــور جمع ــا حض ــمی ب ــی مراس ط
مســووالن محلــی و نماینــده ســازمان نوســازی 
و تجهیــز مــدارس و جمعــی از مســووالن کلنــگ 
احــداث دو دبســتان 6 کالســه و3کالســه در 
ــن  ــه زمی ــاب ب ــع شهرســتان فاری ــدار از تواب روســتا هــای پاریــگ وپاگ
ــوزش  ــی آم ــط عموم ــانی و رواب ــالع رس ــزارش اداره اط ــد.به گ زده ش
و پــرورش اســتان کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی آمــوزش و 
ــوزش  ــر آم ــور مدی ــی پ ــاب ، اســماعیل پهلوان ــرورش شهرســتان فاری پ
ــاب در حاشــیه ایــن مراســم، گفــت: کلنــگ  و پــرورش شهرســتان فاری
ــه  ــی ب ــی«  در زمین احــداث مدرســه 6 کالســه »شــهید اشــرفی اصفهان
ــع و  ــر مرب ــی 730 مت ــر بنای ــا زی ــع ب ــزار و 520 مترمرب ــاحت 2 ه مس
اعتبار930میلبیــون از محــل اعتبــارات ســازمان نوســازی مــدارس و 
ــووالن  ــردم و مس ــط م ــگ  توس ــتای پاری ــتضعفان در روس ــاد مس بنی

ــن زده شــد . ــه زمی ــی ب محل

آبفا را با تدبیر، خالقیت و 
عقالنیت اداره کنیم

محمــد طاهــری رییــس هییــت مدیــره و 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــی  ــران مال ــی مدی ــان در نشســت صمیم کرم
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کــه در محــل 
ســتاد مرکــزی برگــزار شــد بــا تقدیــر از عملکــرد معاونــت و مدیــران 
ــالش و  ــا ت ــت: ب ــی در سرتاســر اســتان طــی ســال گذشــته گف مال
ــتیم  ــتان توانس ــهرهای اس ــی در ش ــران مال ــت و مدی ــت معاون هم
ســال 96 را بــا همــه مشــکالت بــه خوبــی ســپری کنیــم و در ســال 
ــد تــالش کنیــم کــه وضعیــت از آنچــه هســت بهتــر  ــز بای جــاری نی

رقــم بخــورد. 
ــوی  ــت الگ ــر رعای ــد ب ــن تاکی ــا اســتان ضم ــل شــرکت آبف مدیرعام
ــته  ــون گذش ــد همچ ــا افزود:بای ــه ه ــث هزین ــی در بح ــح مال صحی
شــرکت را در ســال 97 بــا تدبیــر، خالقیــت و عقالنیــت اداره کنیــم.

کرمان کرمان فاریاب 
در ســال 96 بیــش از 
ــن كاال  ــون ت 27 میلی
شهرســتان  مبــدا  از 
هــای سراســر اســتان 
ــه  ــاوگان بابــری جــاده ای ب كرمــان بوســیله ن
ــه از  ــده ك ــل گردی ــور حم ــف كش ــاط مختل نق
ــه مــدت مشــابه  رشــد 30 درصــدی نســبت ب

ــت. ــوردار اس ــل از آن برخ ــال قب س
خــداداد مقبلــی مدیــركل راهــداری و حمــل و 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــل جــاده ای اســتان ب نق
گفــت: بیشــترین كاالی حمــل شــده بــه 
ترتیــب از شهرســتان هــای ســیرجان، كرمــان، 
زرنــد و رفســنجان بارگیــری و بــه ترتیــب بــه 
مقصــد اســتان هــای هرمــزگان، اصفهــان، 

ــل  ــتان حم ــتان و بلوچس ــتان و سیس خوزس
گردیــده اســت.مهندس مقبلــی افــزود: عمــده 
كاالی حمــل شــده شــامل ســنگ آهــن، 
ــل  ــن و گازوئی ــفنجی، بنزی ــن اس ــه، آه گندل
نقلیــه  انــواع وســایل  بوســیله  بــوده كــه 
ــت  ــر ، تح ــت و تریل ــون، كامیون ــم ازكامی اع
پوشــش174 شــركت و موسســه حمــل و نقــل 

ــت. ــده اس ــل ش كاالی حم
وی تصریــح كــرد: بــا رشــد 29درصــدی حمــل 
ــتانی  ــای اس ــال 96 درآمده ــل كاال در س و نق
ــل كاالی  ــل ونق ــش حم ــت از بخ ــهم دول س
اســتان ازجملــه تعــداد بارنامــه هــای صــادره، 
تنــاژ حمــل شــده، ســهم ســازمان و درآمدهای 
ــش داشــته اســت. ســازمانی 67درصــد افزای

حمل و نقل کاالی جاده ای
 از مرز 27 میلیون تن گذشت 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی صادرات نفت عربستان کمتر از 7 میلیون بشکه در روز می ماند
عربستان قصد دارد صادرات نفت خود را در ماه مه سال جاری میالدی در سطح 

کمتر از 7 میلیون بشکه در روز نگه دارد.

سرپرســت  تیمــوری  ساســان 
فــرآورده  پخــش  ملــی  شــركت 
هــای نفتــی منطقــه  از افزایــش 
بنزیــن  مصــرف  درصــدی   13.3
)معمولــی  و ســوپر(در ایــام نــوروز 
ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته  خبــر داد 
و گفــت درجایــگاه هــای عرضــه 
اســتان  نفتــی  هــای  فــرآورده 
 25 از  بختیــاری  و  چهارمحــال 

اســفند مــاه 96 لغایــت 14 فروردین 
مقدار17میلیــون  ســال97   مــاه 
ــه  ــن ب ــر بنزی ــزار و9۸7لیت و۸90 ه
اســت  شــده  عرضــه  خودروهــا 
ــده   ــان دهن ــوع نش ــن موض ــه ای ك
ــد  ــا و رش ــردد خودروه ــش ت افزای
ــه  ــوروزی ب مــوج مســافرت هــای ن

اســتان اســت .
سرپرســت شــركت ملــی پخــش 
منطقــه  نفتــی  هــای  فــرآورده 

ــن در دوازدم  ــترین بنزی ــت بیش گف
بــه مقــدار یــک  فروردیــن مــاه 
در  لیتــر  هــزار   ۸50 و  میلیــون 
مجــاری عرضــه ســوخت ســطح 
اســتان بــه فــروش رســیده اســت . 
عمومــی  روابــط  کــه  همانطــور 
فــرآورده  پخــش  ملــی  شــركت 
ــال و  ــه چهارمح ــی منطق ــای نفت ه
ــار  ــوری اظه ــت، تیم ــاری نوش بختی
ــطح  ــدت  در س ــن م ــرد در همی ك
اســتان بیــش از 5 میلیــون  و 922 
هــزارو ۸09 لیتــر نفتــگاز بــه فــروش 
ــدت  ــا م ــه ب ــه در مقایس ــیده ك رس
ــد   ــته 15.4درص ــال گذش ــابه س مش

ــت .  ــته اس ــش داش افزای

توزیع بیش از17 میلیون 

و 890 هزار لیتربنزین 

بانک صادرات ایران پیشرو 

در مدیریت مصرف انرژی 

بانــک صــادرات ایــران بــه عنــوان اولیــن بانــک ایرانــی بــر اســاس اســتاندارد 
ــرژی در  ــت ان ــه اســتقرار سیســتم مدیری ــت در زمین ــا فعالی ــای روز دنی ه

ســاختمان هــای بانــک را آغــاز نمــوده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک صــادرات ایــران، ایــن بانــک در راســتای 
تبییــن سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ابالغی از ســوی مقــام معظم 
رهبــری )مــد ظلــه العالــی(، عمــل بــه قانــون اصــالح الگــوی مصــرف، قانــون 
رفــع موانــع تولیــد و ارتقــای نظــام مالــی کشــور و  تعهــد بــه رعایــت مفــاد 
ــاد  ــا ایج ــس)2015(، ب ــت پاری ــط زیس ــس محی ــزام آور کنفران ــکل ال پروت
ــی موفــق  ــک ایران ــا بان ــوان تنه ــه عن ــرژی، در گام اول ب ــت ان واحــد مدیری
ــه دریافــت گواهینامــه بیــن المللــی اســتاندارد ISO 50001:2011 در زمینــه  ب
مدیریــت مصــرف انــرژی در ســاختمان مرکــزی بانــک )بــرج ســپهر( و در 
گام دوم موفــق بــه اســتقرار مدیریــت انــرژی در تمامــی شــعب و ســاختمان 

هــای اداری اســتان هــای تهــران، البــرز و خوزســتان شــده اســت.
بنــا برایــن گــزارش، در بانــک صــادرات ایــران مجموعــه اطالعــات معمــاری، 
ــا و شــعب  ــوض ســاختمان ه ــزات اداری، قب تاسیســات، روشــنایی، تجهی
تحــت کنتــرل سیســتم مدیریــت انــرژی بــه نــرم افــزار انــرژی منتقــل شــده 
و ضمــن تهیــه برچســب انــرژی )موضــوع تصویــب نامــه ابالغــی مــورخ 12 
ــاختمان  ــی شــعب و س ــرای تمام ــران( ب ــرم وزی ــات محت ــاه ٩٦ هی دی م
ــود و  ــی ش ــزی م ــال ممی ــر س ــا در ه ــرژی آنه ــرف ان ــور، مص ــای مذک ه
همزمــان دوره بازگشــت ســرمایه بــه کار گرفتــه شــده بــرای مصــرف بهینــه 

ــرد. ــی گی ــرار م ــورد واکاوی و بررســی هــای دوره ای ق آن، م
ــادرات  ــک ص ــبکه بان ــرژی در ش ــت ان ــتم مدیری ــتقرار سیس ــن اس همچنی
ایــران بــا اولویــت بنــدی اســتان هــا و بــر اســاس هزینــه ســاالنه مصــرف 

ــرژی و اقلیــم هــر اســتان انجــام مــی گیــرد. ان

نمایشگاه بین المللی نفت 
برگزار می شود

پژوهــش  مهندســی،  معــاون 
ــت:  ــت گف ــر نف ــاوری وزی و فن
و  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
ضــرورت حمایــت از شــرکت ها و کاالهــای ایرانــی، 
صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه  بیست وســومین 
نفــت بــا رویکــرد حمایــت از ظرفیت هــای داخلــی 
ــه  ــش ب ــه در واکن ــد.بیطرف در ادام ــد ش ــزار خواه برگ
برخــی خبرهــا کــه از وی بــه عنــوان شــهردار احتمالــی 
بــه  بــا توجــه  نــام برده انــد، عنــوان کــرد:  تهــران 
آمادگــی  و  عالقــه  نفــت،  وزارت  در  مســوولیت هایم 

نــدارم. را  تهــران  مســوولیت شــهرداری  پذیــرش 

قیمت سبد نفتی اوپک 
باالی 65 دالر  شد

چنــدی پیــش قیمــت ســبد 
و  دالر   65 بــه  اوپــک  نفتــی 
بشــکه  هــر  بــرای  ســنت   9
نفتــی  قیمــت ســبد  رســید. 
اوپــک از 64 دالر و ۸2 ســنت بــرای هــر بشــکه 
و  دالر   65 بــه  فروردین مــاه(   17( جمعــه  روز  در 
ــید.قیمت  ــه رس ــن هفت ــنبه ای ــنت در روز دوش 9 س
ــواع  ــن قیمــت ان ــک شــامل میانگی ــی اوپ ســبد نفت
ــن ســازمان اســت. قیمــت  ــت خــام 14 عضــو ای نف
شــاخص نفــت خــام برنــت 6۸ دالر و 36 ســنت 

ــید. س

قیمت کنونی نفت 
قابل قبول است

ــه  ــت در حاشــیه ســفر ب ــر نف وزی
دهلــی نــو بــرای شــرکت در مجمع 
جهانــی انــرژی قیمت هــای کنونــی 
نفــت خــام را قابــل قبــول ارزیابــی 
ــران،  ــر نفــت ای ــه، وزی ــژن زنگن ــه نقــل از شــانا, بی کــرد.  ب
ــن کشــور  ــرای ای ــت خــام ب ــی نف ــرد قیمــت کنون ــالم ک اع
قابــل قبــول اســت. وی گفــت: گمــان می کنــم ســطح کنونــی 
قیمت هــا قابــل قبــول اســت و بــاور دارم همــه از ایــن 
ســطوح قیمتــی رضایــت دارند.قیمــت شــاخص نفــت خــام 
برنــت در معامــالت امــروز بازارهــای جهانــی نفــت از مــرز 70 

دالر بــرای هــر بشــکه گذشــت.

برگزاری جلسه بررسی 
 HSE فعالیت های حوزه

جلســه بررســی حــوادث انســانی 
و  بــرق  هــای  ایســتگاه  در 
ــت  ــا و فعالی ــه ه تشــریح برنام
هــای حــوزه HSE شــرکت توانیــر، بــا حضــور ســید 
ــر بهداشــت،  ــر نظــارت ب ــر کل دفت اعتضــاد مقیمــی مدی
ایمنــی و محیــط زیســت HSE توانیــر و مســووالن و 
کارشناســان مربوطــه در محــل ســالن جلســات شــرکت 
ــن جلســه  ــزار شــد در ای ــه ای خوزســتان برگ ــرق منطق ب
حــوادث انســانی رخ داده در ایســتگاه هــای بــرق بــا 
حضــور کارشناســان و مســووالن مربوطــه مــورد بحــث و 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

برقنفتنفت اوپک

عملیــات احــداث ورود و خــروج خــط 132 کیلــو ولــت 
ــواز  ــهر اه ــت کیانش ــی در پس ــرد نیاک ــمالغرب- منف ش
بــه صــورت هوایــی شــامل تامیــن تجهیــزات، عملیــات 
طــول  بــه  سیمکشــی  و  بــرج  نصــب  ســاختمانی، 
1/1 کیلومتــر خــط دو مــداره بــه تعــداد 4 دســتگاه 
بــرج تلســکوپی و یــک دســتگاه بــرج فلــزی بــا 
ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــک ب ــت دری ــادی پرظرفی ه
مجــری طــرح هــای خطــوط شــرکت بــرق منطقــه 
ای خوزســتان گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه 

ــرق  ــت ب ــه در پس ــت منصوب ــری از ظرفی ــکان بارگی ام
ــداری  ــش پای ــواز، افزای ــهر اه ــت کیانش ــو ول 132 کیل
و ضریــب اطمینــان شــبکه فــوق توزیــع منطقــه و 
بــوده  کاهــش محدودیــت در شــبکه فــوق توزیــع 
اســت .امیــر حیاتــی ارزش ســرمایه گــذاری طــرح 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــال عن ــارد ری ــر 16 میلی ــغ ب را بال
ــی  ــی و ریال ــی زمان ــه جوی ــزان 70 درصــد صرف ــه می ب
ــط  ــرای خ ــی و اج ــدد در طراح ــری مج ــل بازنگ از مح

ــت . ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــورت هوای بص

ــت  ــدای دول ــت: از ابت ــی گاز گف ــل شــرکت مل مدیرعام
هــزار   11 از  بیــش  بــه  امیــد، گازرســانی  و  تدبیــر 
ــده  ــام ش ــات انج ــن امکان ــا کمتری ــور ب ــتای کش روس

ــت. اس
ــور گاز  ــت در ام ــر نف ــاون وزی ــی، مع ــا عراق ، حمیدرض
ــع  ــی در جم ــارس جنوب ــع گازی پ ــد از مجتم در بازدی
ــت:  ــور گف ــگاه های گاز کش ــان پاالیش ــران و کارکن مدی
تامیــن  پایــدار،  حجــم عظیــم فعالیت هــا، توســعه 
مطمئــن و پایــدار گاز، الگوســازی در جامعــه درونــی و 

جامعــه بیرونــی و اعتمادســازی در جامعــه، بخشــی از 
مــواردی اســت کــه شــرکت ملــی گاز را در ســال 96 بــه 
ــد. ــی می کن ــو معرف ــق و الگ ــرکت موف ــک ش ــوان ی عن

وی افــزود: شــرکت گاز هیچگونــه ادعایــی نــدارد و 
ــور  ــاد در کش ــبب اعتم ــا س ــرده، ام ــا کار ک ــدون ادع ب
ــال 96  ــوری در س ــه رییس جمه ــوری ک ــه ط ــده، ب ش
چنــد مرتبــه از ایــن شــرکت قدردانــی کــرد. ایــن 
ــعه  ــودش و توس ــای خ ــا فعالیت ه ــته ب ــرکت توانس ش

ــد. ــاد کن ــور ایج ــت را در کش ــانی عدال گازرس

گاز رسانی به 11 هزار روستا با کمترین امکاناتبرقداری ورود و خروج خط 1۳2 کیلو ولت پست 

تولید تجمعی میدان مشترک آذر 

از مرز 10 میلیون بشکه فراتر رفت

بــا  آذر  نفتــی  میــدان 
حــدود 4 میلیــارد بشــکه 
ذخیــره نفــت درجــا یکــی از 
هیدروکربــوری  میدان هــای 
مشــترک بــا کشــور عــراق اســت 
ــع در  ــاران واق ــوک ان ــه در بل ک
و  زاگــرس  دماغــه کوه هــای 
ــران و عــراق  ــداد مــرز ای در امت
غربــی  جنــوب  قســمت  )در 
ــران  ــان دو شــهر مه ــالم( می ای
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــران ق و دهل

تولیــد تجمعــی نفــت میــدان آذر از مــرز 
10 میلیــون بشــکه فراتــر رفتــه اســت 
ــترک  ــدان مش ــن می ــه ای ــد روزان و تولی
ــکه  ــزار بش ــه 60 ه ــال ب ــان امس ــا پای ت

ــد. ــش می یاب افزای
ــر  ــش و در اواخ ــال پی ــک س ــدود ی  ح
از میــدان  نفــت  برداشــت  ســال 95، 
مشــترک آذر بــه میــزان 15 هــزار بشــکه 
ــت  ــس از گذش ــورد و پ ــد خ در روز کلی
ــزار  ــه 30 ه ــم ب ــن رق ــاه، ای ــدود 2 م ح
افزایــش یافــت. حــاال  بشــکه در روز 
شــرکت  مدیرعامــل  محمــدی،  بهــزاد 
ــدازی  ــرای راه ان ــزی ب ــک از برنامه ری اوی
ردیــف نخســت تأسیســات فرآورشــی 
دائــم و تحقــق تولیــد 60 هــزار بشــکه ای 
نفــت در ایــن میــدان مشــترک تــا پایــان 
ــا  ــد: ت ــد و می گوی ــر می ده ــال خب امس
ــش از 10  ــال، بی ــاه امس ــن م 20 فروردی
میلیــون بشــکه نفــت از ایــن میــدان 

ــت. ــده اس ــت ش برداش
اجــرای طــرح توســعه میــدان مشــترک 
آذر بــا هدف تولیــد روزانه 65 هزار بشــکه 
نفــت در چارچــوب قــرارداد بیــع متقابــل 

در دســتور کار شــرکت ســرمایه گذاری 
ــت  ــان صنع ــتگی کارکن ــدوق بازنشس صن
نفــت و شــرکت اویــک قــرار گرفــت 
بــه  آن  توســعه  اجرایــی  عملیــات  و 
شــرکت مهندســی و توســعه ســروک 
آذر محــول شــد؛ میدانــی کــه از نظــر 
ژئوفیزیــک و حفــاری از پیچیده تریــن 
ــی رود و  ــه شــمار م ــی ب ــای نفت میدان ه
از حیــث شــرایط و کیفیــت کار بــا دیگــر 
ــاوت دارد. ــران تف ــی ای ــای نفت میدان ه
ــق  ــد: عم ــاره می گوی ــن ب ــدی در ای محم
بــاالی مخــزن و نیــاز بــه حفــاری در 
توالــی  نفتــی و  ســازندهای مختلــف 
الیه هــای پرفشــار و کــم فشــار، عملیــات 
ــده را  ــدان پیچی ــن می ــاه در ای ــر چ حف
ــه طــوری  ــرده اســت، ب بســیار دشــوار ک
کــه در حفــاری ایــن میــدان و بــرای گــذر 
از الیه هــا و ســازندهای مختلــف زمیــن، 
ــتفاده  ــیدی اس ــکافت اس ــات ش از عملی
روش هــای  از  یکــی  کــه  کرده ایــم 
ــد  ــش تولی ــرای افزای ــر ب ــداول و مؤث مت
بــه شــمار مــی رود. تجربیــات بســیار 
و  اســیدکاری  حــوزه  در  ارزشــمندی 

کســب  اســیدی  شــکافت  باالخــص 
ــد در  کردیــم کــه ایــن تجربیــات می توان
اجــرای فــاز دوم ایــن پــروژه و ســرانجام 
دســتیابی بــه تولیــد صیانتــی ایــن طــرح 

ــود. ــتفاده ش اس

پایان عملیات حفاری فاز 
نخست توسعه آذر تا شهریور

نفــت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
تولیــدی در میــدان مشــترک آذر بــه 
تأسیســات بهره بــرداری نفــت دهلــران 
بــا  هم اکنــون  و  می شــود  منتقــل 
هماهنگی هــای شــرکت متــن بــه عنــوان 
کارفرمــا و شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی 
نفــت،  دریافت کننــده  به عنــوان  ایــران 
انتقــال نفــت آذر از طریــق 129 کیلومتــر 
خــط لولــه 16 اینچــی بــه تأسیســات 
بهره بــرداری دهلــران انجــام و از آنجــا 
بــه مبــادی صادراتــی کشــور منتقــل 
نوشــت:  شــانا  کــه  می شــود.همانطور 
بــه گفتــه محمــدی، تولیــد کنونــی نفــت 
فعالیــت  بــا  آذر  میــدان مشــترک  در 
9 حلقــه چــاه، 30 هــزار بشــکه در روز 
ــکه  ــزار بش ــا 33 ه ــش ت ــل افزای و قاب

اســت و حفــاری پنــج حلقــه چــاه دیگــر 
در ایــن میــدان مشــترک هــم بــه پایــان 
رســیده کــه بــه دنبــال نصــب تجهیــزات 
ســرچاهی و تکمیــل آنهــا، ایــن پنــج 
ــوند و  ــد می ش ــاده تولی ــم آم ــه ه حلق
همزمــان بــا آمــاده شــدن ردیف نخســت 
واحــد فــرآورش مرکــزی )CPF( میــدان 
می گیرنــد.  قــرار  تولیــد  مــدار  در  آذر 
ــاری  ــات حف ــان عملی ــا پای ــن ب همچنی
ــهریورماه  ــا ش ــر ت ــاه دیگ ــه چ ــه حلق س
امســال، فعالیــت گــروه اویــک در بخــش 
آذر،  میــدان  توســعه  طــرح  حفــاری 
محــدود بــه حفــر یــک حلقــه چــاه دفــع 

ــد. ــد ش ــاب خواه پس
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در این صفحه می توانید صفحه اول پیام دیروز
روزنامه های استانی را ببینید.

روزنامه »اصفهان زیبا«درگزارشی به 
التهاب بازار ارز در اصفهان پرداخته است.

روزنامه »پیام سپیدار« از 
زبان مدیر کل ارشاد اسالمی استان البرز 

نوشت:برگزاری کنسرت و مزون مد و لباس از 
برنامه های آتی ارشاد البرز است.

روزنامه »مهد تمدن« از ظهور یک 
سینمای مدرن در تبریز خبر داد. 

روزنامه »روژان« از اهدای نشان زرین 
جشنواره گالویژ به سید علی صالحی خبر داد

روزنامه » افسانه « از تهدید 
فرونشست ٣00روستا در استان فارس خبر 

داد.

روزنامه »خبر شمال« از زبان معاون 
سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار مازندران 

نوشت:برای داشتن محله و شهر سالم 
مشارکت مردم ضروری است.

روزنامه »باختر« از احتمال ایجاد 
»اپیدمی گوارشی «در مناطق زلزله زده خبر 

داد.  

روزنامه »صبح ساحل« اززبان مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان نوشت: 

احتمال جیره بندی آب در برخی از محله های 
بندر عباس.

روزنامه » دریا « از زبان قائم مقام آبفا 
نوشت:آب شیرین کن،تنها چاره هرمزگان برای 

فرار از بی آبی 

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
تحصیل اجباری در مدارس تخریبی شهر 

فردوس خبر داد.

روزنامه »کاغذ وطن« از خسارت 
سیالب به 15 روستای حاشیه هلیل رود خبر 

داد.

روزنامه »خراسان شمالی« 
ازافزایش ٣4 درصدی معقوالت بانکی در 

خراسان شمالی  نوشت. 

اصفهان

البرز

آذربایجان شرقی

کردستان

فارس

شمال

کرمانشاه

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1142 | پنج شنبه 23 فروردین 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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

تصویری از جهت یاب های صدا که در جریان جنگ جهانی اول مسیر هواپیماهای دشمن را 
عکس نشنال جئوگرافیک غروب خورشید پشت پل گلدن گیت را نشان می دهدمشخص می کردند

جمهوری خودمختار باشکورتوستان - فدراسیون روسیه  /   ایلنا معضل اعتیاد در زابل و مناطق حاشیه ای  / همشهری

مرگ دریاچه سیل بند »چاه ماری« در بهبهان ـ خوزستان   /  ایسناپسماند نوروزی /   ایسنا

روستای توریستی ملومه گیالن ازتوابع بخش دیلمان شهرستان سیاهگل   / میزانوداع با پیکر شهدای ایرانی حمله به پایگاه هوایی T4  /  فارس
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بین الملل 

گاردیــن از تصمیمــات و حــرف هــا علیــه 
فیســبوک و رییــس آن نوشــته اســت.

خبرگــزاری فرانس24ســقوط هواپیمــای 
الجزایــر را در خبــر ویــژه ای اطــالع داده اســت.

خبرگــزاری ســی ان ان بــه تحلیــل 
صحبــت هــای رییــس شــرکت فیســبوک در 

ــت. ــه اس ــکا پرداخت ــره آمری کنگ

یورونیوز اجـالس یمن در فرانسـه را مورد 
بررسـی قرار داده است.

ــات  ــه تصمیم ــه ول ــزاری دویچ خبرگ
روســیه را در رابطــه بــا تحریــم هــای جدیــد 

آمریــکا بررســی کــرده اســت.

الحیــات از بــه توافــق رســیدن مکــرون و 
محمــد بــن ســلمان نوشــته اســت.

ــرگ 200  ــپوتنیک از م ــزاری اس خبرگ
ــر داده  ــره خب ــای الجزی ــرواز هواپیم مســافر پ

اســت.

روزنامـه گلـف نیـوز از حضـور رییـس 
جمهـور گرجسـتان در امـارات نوشـته اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــس  ــی ریی ــود ازعذرخواه ــر خ ــن خب در مهمتری

شــرکت فیســبوک نوشــته اســت.

خبرگــزاری شــینهوا از مالقــات اخیــر 
ــر داده  ــن خب ــن و فیلیپی ــور چی ــس جمه ریی

ــت. اس

ــاه  ــز از پن ــورک تایم ــه نیوی روزنام
ــه هایشــان  ــارج از خان ــردم ســوریه خ ــن م گرفت

ــرده اســت. عکســی را منتشــر ک

خبرگـزاری رویتـرز اخطـار ترافیـک هوایی 
بـرای حـوزه مدیترانـه تـا ٧2 سـاعت آینـده بـه 

علـت جنـگ سـوریه اعـالم کـرده اسـت.
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رسانه های مختلف جهان را ببینید



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1142 | پنج شنبه 23 فروردین 1397 021-26325268

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران

                              آگهی مزایده
پرونــده کالســه 962697 اجــرای آقــای محمــد رحمــان نســب ضامــن محکــوم علیهــا زهــرا 
رحمــان نســب اتهامــی کالهبــرداری گردیــده و علــی رغــم چندیــن مرحلــه ابــالغ نتوانســته 
نامبــرده حاضــر نمایــد، فلــذا وثیقــه ملکــی ضامــن بــه پــالک ثبتــی شــماره 54/11919 ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد. موضــوع مــورد مزایــده: ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه 
پــالک ثبتــی شــماره 54/11919 بــه مســاحت 160 مترمربــع مــورد ثبــت شــماره 66110 در صفحــه 256 
دفتــر 456 در حــال حاضــر در مالکیــت ضامــن آقــای محمــد رحمــان نســب فرزنــد رضــا مــی باشــد. 
ــر کارشناســی انجــام شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری  ارزش موضــوع مــورد مزایــده: براب
ــی  ــان م ــون توم ــاه میلی ــیصد و پنج ــادل س ــال مع ــزان 3/500/000/000 ری ــه می ــر ب ــوق الذک ــک ف مل
ــن  ــه زمی ــک قطع ــر ششــدانگ ی ــورد نظ ــالک م ــده: پ ــورد مزای ــورد کارشناســی م ــت م باشــد. وضعی
بــه مســاحت 160 مترمربــع بــه ابعــاد 8 متــر در 20 متــر بــوده کــه جنوبــا بــه طــول 8 متــر و مجــاور 
خیابــان 20 متــری عالمــه جعفــری مــی باشــد. نشــانی دقیــق ملــک مــورد مزایــده: اسالمشــهر شــهرک 
ــیله  ــی آن بوس ــف و ارزیاب ــری. 1- توقی ــه جعف ــای خ عالم ــی )ع( انته ــزاده عیس ــه امام واوان منطق
ــده  ــق مزای ــه از طری ــوم ل ــور بمنظــور اســتیفای حــق محک ــوال مزب ــه ام ــده ک کارشــناس انجــام گردی
ــی شــده شــروع مــی گــردد 2- محــل فــروش امــوال  دفتــر اجــرای احــکام کیفــری  ــغ ارزیاب از مبل
ــی  ــا هماهنگ ــده ب ــل از مزای ــد 5 روز قب ــی توان ــی اسالمشــهر اســت 3- هرکســی م دادســرای عموم
ــنبه از  ــورخ 97/2/24 دوش ــده م ــام مزای ــد روز انج ــده شــرکت نمای ــد و در مزای ــوال بازدی ــرا از ام اج
ــنهادی را  ــت پیش ــد قیم ــده ده درص ــده مزای ــد برن ــی باش ــح م ــی 11/30 صب ــح ال ــاعت 10/30 صب س
ــه کســی اســت  ــق ب ــال متعل ــد م ــی بایســت پرداخــت نمای ــدا م ــوان ســپرده نق ــس بعن ــی المجل ف
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت و بقیــه بهــا در فرجــه قانونــی کــه از یــک مــاه تجــاور 
ــل  ــا تعطی ــی مصــادف ی ــه تعطیل ــده ب ــا چنانچــه روز مزای ــد شــد ضمن ــرد پرداخــت خواه ــد ک نخواه
باشــد فــردای همــان روز در همــان مــکان و همــان زمــان مزایــده انجــام خواهــد شــد.   م/الــف: 47
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                                  ابالغیه
بدیــن وســیله بــه خوانــده روح الــه کریمــی  مجهــول المــکان ابــالغ میگــردد دادخواســتی بــه 
شــماره960266 توســط خواهــان الدن مــرادی  بــه طرفیــت شــما بخواســته مطالبــه 38/000/000  
ــه ایــن مرجــع واصــل گردیــده و جلســه رســیدگی در تاریــخ 97/2/31 ســاعت 18:15  در شــعبه  ــال ب ری
ــماره  ــع ش ــواز مجتم ــادن اه ــع و مع ــب اداره کل صنای ــداران جن ــوار پاس ــواز بل ــع در اه ــورا واق ــی ش قاض
ــذا در وقــت مقــرر در شــعبه حاضــر شــوید و قبــل از روز  4 شــورای حــل اختــالف اهــواز تعییــن شــده ل

ــه ایــن مرجــع مراجعــه نمائیــد./ ــم آن ب ــی دادخواســت و ضمائ رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثان
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                            آگهی حصر وراثت
بانــو فریــده شــهرت دلــف عچــرش نــام پــدر رســتم  بشناســنامه 1067 صــادره از اهــواز درخواســتی 
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم جــواد  شــهرت 
حریــزاوی  بشناســنامه 8476 صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 96/8/15 در شهرســتان دشــت آزادگان اقامتــگاه 
دائمــی خــود  فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات صدرالذکــر )همســر متوفــی(2- زهــرا 
ــی 1743328249  ــد مل ــا ک ــزاوی ب ــردوس حری ــواز 3- ف ــادره اه ــی 1741521475 ص ــد مل ــه ک ــزاوی ب حری
صــادره اهــواز 4- کبــرا حریــزاوی بــا کــد ملــی 1741877075 صــادره اهــواز 5- احــالم حریــزاوی بــا کــد ملــی 
1744920771 صــادره اهــواز )فرزنــدان انــاث متوفــی(6- مهــدی حریــزاوی بــا کــد ملــی 1980206643 صــادره 
اهــواز )فرزنــد ذکــور متوفــی( و الغیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 970006/13/97 ح 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.
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  آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 76/97
خواهــان نصیــب الــه امیــری ابراهیــم محمــدی فرزنــد شــفیع ســاکن مجهــول 
المــکان خوانــده مهــدی عامریــان فرزنــد صالــح مجهــول المــکان خواســته الــزام 
ــور  ــته مذک ــه خواس ــتی ب ــان دادخواس ــیدگی 97/2/30 خواه ــت رس ــند وق ــال س ــه انتق ب
ــالف شــماره  ــم شــعبه شــورای حــل اخت ــده تقدی ــت خوان ــه طرفی در مورخــه  97/1/22 ب
چهــار نمــوده کــه بــه کالســه  76/97 ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده مراتــب در اجــرای مــاده 73 قانــون اییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از 
جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه واخــذ 
نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود/92
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                اجرائیه پرونده 420-96
مشــخصات محکــوم لــه رجــب رحیمی نــام پدر جمــال با وکالــت علی رحیمی نشــانی 
ــردگان خ دادگســتری مشــخصات محکــوم علیــه محمــد فرهــادی  محــل اقامــت ل
نشــانی مجهــول المــکان محکــوم بــه : بموجــب دادنامــه شــماره 9609973852300727مــورخ2
96/8/0شــورای حــل اختــالف لــردگان شــعبه ســوم محکــوم علیــه محکــوم گردیــد بــه پرداخــت 
ــون وهشــتصد  ــک میلی ــغ ی ــت اصــل خواســته ومبل ــال باب ــون ری ــغ پنجــاه وشــش میلی مبل
وچهــل هزارریــال بابــت هزینــه دادرســی وهمچنیــن خســارت تاخیرتادیــه اززمــان صدورچــک 
مورخ96/2/12وهمچنیــن پرداخــت مبلــغ دویســت وشــانزده هزارتومــان بابــت حق االجــرای ونیم 
عشــردولتی درحــق صنــدوق دولــت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیــه پــس 

ازابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد78
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      آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــاط  ن ــیخ رب ــفی ش ــهرت یوس ــم ش ــای میث آق
از  صــادره   5270001853 بشناســنامه  علــی   محمــد 
حصروراثــت  گواهــی  صــدور  بخواســته  درخواســتی  آغاجــاری 
ــی  شــهرت  ــد عل ــوم محم ــدرم  مرح ــه پ ــح داده ک ــم و توضی تقدی
یوســفی شــیخ ربــاط   بشناســنامه 527 صــادره آغاجــاری در تاریــخ 
ــد از :  ــه اش عبارتن 97/1/7 در آخریــن  اقامتــگاه دائمــی فــوت ورث
ــه  ــی ب ــد محمــد عل ــاط فرزن ــم یوســفی شــیخ رب 1- متقاضــی میث
ش ش 5270001853 صــادره آغاجــاری 2- مهــدی یوســفی شــیخ 
ــان 3-  ــادره بهبه ــه ش ش 868 ص ــی ب ــد عل ــد محم ــاط فرزن رب
محســن یوســفی شــیخ ربــاط فرزنــد محمــد علــی بــه ش ش 1554 
صــادره بهبهــان )پســران متوفــی(4- فرنگیــس یوســفی شــیخ ربــاط 
ــه ش ش 11 صــادره مســجد سلیمان)همســر  ــد حســینقلی ب فرزن
متوفــی(5- ســتاره شــفاعی فرزنــد ســهراب بــه ش ش 13 صــادره 
ــد  ــاط فرزن ــز یوســفی شــیخ رب ــی(6- عزی ــادر متوف ــهر )م ــاه ش م
گرگعلــی بــه ش ش 758 صــادره فارســان )پــدر متوفــی( و ال غیــر 
ــب  ــی مرات ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب ــری ندارد.این ــه دیگ ورث
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف  وصیــت نامــه از متوفــی ن
ــت  ــر وصی ــی صــادر و ه ــم دارد واال گواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ی
ــراز شــود از  ــخ اب ــن تاری ــد از ای ــه بع ــه بجــز ســری و رســمی ک نام

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
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                                         ابالغیه 
پرونــده 9609983835902359 مشــخصات ابــاغ شــونده گان حقیقــی 1-مجیــد امیــری ابراهیــم محمــدی نــام پــدر 
حیاتقلــی 2-کــورش کوکنانــی قــره بلطانــی نشــانی هــردو مجهــول المــکان تاریخ حضــور 1397/2/24دوشــنبه ســاعت 
10 محــل حضــور خانمیــرزا درخصــوص دعــوی وحیــد خســروی بــه طرفیــت شــما دروقــت فــوق جهــت رســیدگی درایــن شــعبه 
حاضــر شــوید توجــه :پــس ازدریافــت ایــن اباغیــه ابــاغ اوراق قضایــی بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد وابــاغ بــه 
صــورت کاغــذی درمــوارد محــدود واســتثنا انجــام مــی شــود بنابرایــن ضــروری اســت نســبت بــه ثبت نــام ومشــاهده ایــن اباغیه 
واباغیــه هــای اتــی ازطریــق ســامانه اقــدام نماییــد چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه حســاب کاربــری شناســه ورمــز دریافــت 
ننمــوده ایــد جهــت ثبــت نــام بــه یکــی ازدفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی ودرصــورت عــدم دسترســی بــه نزدیکتریــن واحــد 

قضایــی مراجعــه نماییــد89
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                            رونوشت اگهی حصروراثت 
آقــای علــی رحیمــی دودرائــی دارای شناســنامه شــماره 4660417174بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 63/97ازایــن 
ــی  ــی رحیمــی دودرائ ــه شــادروان محمــد قل ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده وچنی شــورا درخواســت گواهــی حصروراث
بشناســنامه 540 درتاریــخ 1351/8/25اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت انمرحــوم منحصراســت 1- 
علــی رحیمــی دودرائــی کــد ملــی 4660417174ت ت 1376فرزنــد متوفــی 2-امیــد رحیمــی دودرائــی کــد ملــی 4660477207ت 
ت 1378فرزنــد 3-جعفــر رحیمــی دودرائــی کــد ملــی 4660555984ت ت 1381 فرزنــد متوفــی 4-ســامان رحیمــی دودرائــی 
ــد  ــی 4660792889ت ت 1387فرزن ــد مل ــی ک ــی دودرائ ــه رحیم ــی 5-رقی ــد متوف ــی 4660688986ت ت 1382 فرزن ــد مل ک
متوفــی 6-نرگــس رحیمــی دودرائــی کــد ملــی 4660711455ت ت 1385فرزنــد متوفــی 7- نــازی گل حســین پــور آقایــی فرزنــد 
نصیــر 1012ت ت 1359 همســرمتوفی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال 

گواهــی صادرخواهد شــد91
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                  رونوشت آگهی حصروراثت 
اقــای  بیــت الــه پورشــهبازی دارای شناســنامه شــماره 468 بــه شــرح 
ــه کاســه 48/97 ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت  دادخواســت ب
ــنامه   ــهبازی بشناس ــه پورش ــت ال ــادروان  هیب ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده وچنی نم
205در تاریــخ 1396/11/28 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــدی ت ت 1335/1/1 ش ش  ــاه بــس خال ــه 1-م الفــوت ان مرحــوم منحصراســت ب
27ف ن عبدالمحمــد نســبت متوفــی زوجــه متوفــی  2-ســمانه پورشــهبازی  هیبــت 
الــه 1367/12/17ش ش 169فرزنــد متوفــی  3-زینــب پورشــهبازی هیبــت الــه 
1370/4/30ش ش 1-015260-466فرزنــد متوفــی 4-کتایــون پورشــهبازی هیبــت 
ــه  ــت ال ــد متوفــی 5-رمضــان پورشــهبازی ف ن هیب ــه 1365/6/3ش ش 57 فرزن ال
1352/4/3ش ش 281فرزنــد متوفــی 6-ماهــی گل پورشــهبازی هیبت الــه 1354/7/1 
ش ش 353 فرزنــد متوفــی 7-علــی پورشــهبازی هیبــت الــه 1348/12/10ش 
ش 243 فرزنــد متوفــی 8-حســن پورشــهبازی هیبــت الــه 1362/7/24ش ش 
4669705342فرزنــد متوفــی 9-بیــت الــه پورشــهبازی هیبــت الــه 1357/10/5ش ش 
468فرزنــد متوفی10-فرهــاد پورشــهبازی هیبــت الــه 1359/12/25 ش ش 489فرزنــد 
متوفــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی 
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ 

نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد76
رئیس شورای حل اختالف شماره 6 لردگان                                                       1168

بهره مندی ٩84 شهر و روستای گاز دار در استان کرمان
سرپرست شرکت گاز استان کرمان گفت:  تا کنون 50 شهر و  ٩٣4روستا در سطح 

استان با تالش مجموعه شرکت گاز و با بهره گیری از نیروهای توانمند و متخصص به 
شبکه گازرسانی کشور متصل شده اند.

شــهردار اصفهــان در ادامــه حضــور در رویــداد 
هفتــه اصفهــان در پاریــس، بــا رییــس دانشــکده 
مالقــات  فرانســه،  ســوربن  دانشــگاه  حقــوق 

ــرد.  ــد ک خواه
همچنیــن جلســه بــا انجمــن کارفرمایــان فرانســه 
ــن و  ــزرگ تری ــی از ب ــوان یک ــه عن )MEDEF( ب
تأثیرگذارتریــن تشــکل هــای اقتصــادی اروپــا، از 
دیگــر برنامــه هــای شــهردار در ایــن ســفر اســت 
ــای  ــکاری ه ــاد هم ــه ایج ــوع زمین ــا موض ــه ب ک
اقتصــادی- فرهنگــی مشــترک، تشــکیل خواهــد 

شــد.  
ــش از 350  ــا بی ــه ب ــان فرانس ــن کارفرمای انجم
ــن شــرکت  ــم تری ــال، شــامل مه هــزار عضــو فع
ــو  ــژو و رن ــال، پ ــه توت ــوی از جمل ــای فرانس ه
ــن نهادهــای  ــدی تری ــن و کلی ــم تری یکــی از مه

اقتصــادی فرانســه و اروپــا محســوب مــی شــود.  
ــر کل  ــا دبی ــار کاری ب ــدان و نه ــر از هنرمن تقدی
یونســکو نیــز از دیگــر برنامــه هــای شــهردار 

اصفهــان خواهــد بــود.  
شــهردار اصفهــان در ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه 
ــس  ــان در پاری ــی اصفه ــه فرهنگ ــزاری هفت برگ
گفــت: برگــزاری چنیــن رویدادهایــی، تبییــن 
روابــط  بخشــی  تعمیــق   و  اصفهــان  هویــت 
اصفهــان بــا دیگــر شــهرهای جهــان در ابعــاد 

مختلــف را در پــی دارد. 
دکتــر قــدرت هللا نــوروزی در گفــت و گــوی تلفنــی 
ــار داشــت:  ــی فرانســه اظه ــس مل از محــل مجل
مهــم تریــن پیــام مــن بــه عنــوان شــهردار 
اصفهــان خطــاب بــه مــردم فرانســه ایــن بــود کــه 
ــه، شــهری  ــان شــهری دارای ســابقه دیرین اصفه

ــی و ســابقه تاریخــی  ــراث طوالن ــا می فرهنگــی ب
ــی اســت.  غن

ــی  ــدگاه های وی اذعــان داشــت: خوشــبختانه دی
کــه راجــع بــه اصفهــان از ســوی شــرکت کننــدگان 
ــی  ــدگاه های ــی شــد، دی ــرح م ــداد مط ــن روی ای
ــی داد  ــان م ــه نش ــود ک ــده ب ــیار امیدوارکنن بس
شــناخت آنــان از اصفهــان، شــناخت خــوب و 
ــا بیــان ایــن کــه هــدف از  عمیقــی اســت. وی ب
ــه  ــی هم ــار معرف ــداد در کن ــن روی ــرکت در ای ش
ــت  ــارب مدیری ــتفاده از تج ــان، اس ــه اصفه جانب
ــان  ــس و کشــور فرانســه اســت، بی شــهری پاری
فرهنگــی،  هفته هــای  ایــن  برگــزاری  کــرد: 
راهــکاری بــرای تفاهــم بیشــتر و تقویــت پایــگاه 
ــن  ــت. همچنی ــل اس ــن المل ــوزه بی ــران در ح ای
فرصتــی بــرای گفــت و گــو و رفــع نقطــه نظــرات 
منفــی اســت کــه بایــد از ایــن فرصــت در راســتای 
ــی  ــی و فرهنگ ــی، آموزش ــای علم ــت بنیه ه تقوی

ــد شــد.   ــره من کشــور به
ــان و  ــرد: ایرانی ــان ک ــان خاطرنش ــهردار اصفه ش
ــای مقیــم در فرانســه از برگــزاری  اصفهانــی ه

ــتقبال  ــس، اس ــان در پاری ــی اصفه ــه فرهنگ هفت
ــد از  ــتار بازدی ــرده و خواس ــندی ک ــراز خرس و اب
فرهنگــی  هفتــه  برنامه هــای  و  نمایشــگاه ها 
اصفهــان هســتند. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــد  ــی می توان ــای فرهنگ ــه ه ــن هفت ــزاری ای برگ
ــگری  ــت گردش ــعه و تقوی ــرای توس ــکاری ب راه
باشــد، اظهــار کــرد: تمــام رســانه هــا و خبرگــزاری 
هــای فرانســه در جریــان برگــزاری ایــن رویــداد 
هســتند و بازتــاب خوبــی بــرای اصفهــان حاصــل 
شــده اســت. گفتنــی اســت هفتــه فرهنگــی 
شــهردار  ســخنرانی  بــا  پاریــس  در  اصفهــان 
ــاز شــد و  ــی فرانســه آغ ــس مل ــان در مجل اصفه
تــا 25 فروردیــن مــاه بــا برگــزاری ۸ نمایشــگاه، 
دههــا کنفرانــس و نشســت بــا موضوعــات ادبــی، 
مدیریــت  موســیقی،  معمــاری،  ســینمایی، 
شــهری و گردشــگری در پاریــس ادامــه دارد.

همچنیــن تقدیــر از هنرمنــدان و نهــار کاری  
مســوولین   دیگــر  و  یونســکو  کل  دبیــر  بــا 
ــان  ــهردار اصفه ــای ش ــه ه ــر برنام ــز از دیگ نی

ــود.  ــد ب خواه

معــاون برنامــه ریــزی و تحقیقــات شــرکت بــرق 
ــاز  ــه نی ــا توجــه ب منطقــه ای خوزســتان گفــت: ب
ــرات  ــه تعمی ــن برنام شــبکه سراســری و همچنی
واحدهــای تولیــدی، کل تولیــد بــرق اســتان 
در یــازده ماهــه اول ســال 1396 برابــر 34692 

ــت.  ــوده اس ــاعت ب ــگاوات س گی
ســید مهــرداد بــالدی موســوی بیــان کــرد: ســهم 
نیروگاههــای بــرق آبــی از ابتــدای ســال تــا پایــان 
ــگاوات ســاعت  ــر 10697 گی ــاه 1396 براب ــازده م ی
معــادل 31 درصــد و ســهم نیروگاههــای حرارتــی 
و ســیکل ترکیبــی برابــر 23995 گیــگاوات ســاعت 

معــادل 69 درصــد کل انــرژی تولیــدی بــوده 
اســت.

و گازی  حرارتــی  نیروگاههــای  داد:  ادامــه  وی 
خرمشــهر،  آبــادان،  زرگان،  )رامیــن،  اســتان 
بهبهــان، ماهشــهر و فجــر ( در ســال جــاری 
23995 گیــگاوات ســاعت تولیــد داشــته انــد کــه 
از ایــن میــزان 51 درصــد توســط بخــش دولتــی 
)نیــروگاه رامیــن و ماهشــهر( و 49 درصــد توســط 
نیروگاههــای بخــش خصوصــی تولیــد و به شــبکه 

ــت. ــده اس ــل گردی تحوی
معــاون برنامــه ریــزی و تحقیقــات شــرکت بــرق 

منطقــه ای خوزســتان بــا اشــاره بــه نیــرو گاه های 
حرارتــی در ایــن اســتان  اضافــه کــرد: نیروگاههای 
ــور  ــه ط ــن دوره ب ــتان در ای ــی و گازی اس حرارت
متوســط در هــر روز بیــش از 71 گیــگاوات ســاعت 

بــرق تولیــد و بــه شــبکه تحویــل داده انــد.
ــاه  ــن م ــک بهم ــرد: پی ــار ک ــالدی موســوی اظه ب
ــه نســبت  ــوده ک ــگاوات ب ــاری 3277 م ســال ج
بــه پیــک بــار در مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود 
2 درصــد کاهــش داشــته اســت، انــرژی مصرفــی 
ــر 33224  ــز براب ــال 1396 نی ــه س ــازده ماه در ی
گیــگاوات ســاعت بــوده کــه نشــان دهنــده رشــد 
ــه  ــبت ب ــرژی نس ــرف ان ــد مص ــدود 3/7 درص ح

مــدت مشــابه در ســال قبــل مــی باشــد.
وی بــا تقدیــر از مــردم خوزســتان بــه علــت 
همــکاری در مدیریــت مصــرف انــرژی الکتریکــی 
درطــی ســالیان اخیــر، گفــت : بــه منظــور تامیــن 
انــرژی الکتریکــی مطمئــن بــرای کلیــه مشــترکین 

و تامیــن رفــاه عمومــی ضــروری اســت تــا 
اســتفاده بهینــه از انــرژی الکتریکــی توســط 
تمامــی اقشــار جامعــه بــه طــور جــدی َمــد نظــر 

ــرد. ــرار گی ق
معــاون برنامــه ریــزی و تحقیقــات شــرکت بــرق 
منطقــه ای خوزســتان تصریــح کــرد: شــرکت 
بــرق منطقــه ای خوزســتان تمهیــدات الزم جهــت 
تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار را بــرای کلیــه 
مشــترکین درتمامــی فصــول ســال فراهــم نمــوده، 
امــا بــه منظــور افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه 
و اســتفاده بهینــه از انــرژی الکتریکــی کــه یکــی از 
مهمتریــن منابــع ملــی کشــور محســوب می شــود 
ضــرورت مدیریــت مصــرف بــرق و جابجایــی 
ــرف  ــاعات اوج مص ــروری از س ــر ض ــارف غی مص
ســاعت ) 20 الــی 23( بــه ســایر ســاعات شــبانه 
ــری الزم و  ــدگان ام ــه مصــرف کنن روز توســط کلی

ضــروری مــی باشــد. 

شهردار اصفهان؛از حضور در دانشگاه 
سوربن تا ديدار با دبيرکل يونسکو 

تولید 34692 گیگاوات ساعت برق 
در نیروگاه های خوزستان

معاونت حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان:

90درصد از اراضی تحت 
پوشش طرح کاداستر 

قرار می گیرند
محمــود اســماعیلی معاونــت حفاظــت و امــور 
اراضــی اســتان در نخســتین جلســه شــورای 
ــروز مشــکالت  ــه ب ــا اشــاره ب ــزی ب برنامــه ری
متعــدد در حــوزه امور زمین و آســیب شناســی 
ایــن مشــکالت اظهــار امیــدواری کــرد در ســال 
1397وبــا پوشــش 90 درصــدی اجــرای طــرح 
بــه  مّلــی(  اراضــی  کاداســتر) حدنــگاری 
حداقــل ممکــن رســیده و پاســخ اســتعالمات 
حــوزه امــور زمیــن بــا حداقــل زمــان و بــدون 

مراجعــه بــه محــل انجــام پذیــرد.
ــوان  ــار بعن ــود اعتب ــه کمب ــا اشــاره ب ــرده ب نامب
مشــکل اصلــی در خصــوص طــی مراحــل 
ــزود:  ــگاری اف ــه حدن ــرداری و پروس ــه ب نقش
ــال  ــارات مصــوب در س ــد ازاعتب ــا ده درص تنه
ــت  ــی فعالی ــت و تمام ــص یاف 1396 تخصی
هــای صــورت گرفتــه بــا همدلــی، تــالش 
مضاعــف و مدیریــت جهــادی پرســنل ســخت 
کــوش و کــم توقــع ادارات شهرســتان صــورت 
ــتر در  ــرای کاداس ــه اج ــماعیلی ب پذیرفت.اس
ــالم داشــت  ــرد و اع ــاره ک ــار اش ــتان ان شهرس
ــی ایــن شهرســتان واجــد  تمامــی اراضــی مّل
ــرای  ــده و اج ــت ش ــرگ مالکی ــک ب ــند ت س
طــرح کاداســتر و ممیــزی اراضــی در ایــن 
ــد  ــان رســیده اســت و امی ــه پای شهرســتان ب
مــی رود ایــن رونــد در شهرســتانهای شــمالی 

ــردد. ــق گ ــان ســال 97 محق ــا پای اســتان ت

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سرگرمی

افقی
1- جای دادوستد و معامله - بزرگ ترین 

كشور صادركننده محصوالت آمریكا - از 

گل ها

2- پهلوانان - نامه  نگاری - از فلزات مهم و 

اساسی در بازار جهانی

3- این كشور آسیایی قصد دارد قبل از آنكه 

میزان تورم به حد غیرقابل كنترلی برسد، 

میزان ذخیره سازی دالر را كاهش دهد - 

مغاك و چاله - نان خرد شده در آبگوشت

4- دالوری - مخفف كاه

5- پنج تركی - برازندگی - مالیاتی كه در 

هر كشور از كاال می گیرند تا از مرز صادر یا 

وارد شود

6- مهم ترین ارز جهان - كمك

7- اثر سوختگی - نغمه و ترانه - 

خس خس برونش ها

۸- یكی از عوامل دیگر كه بر قیمت دالر 

تاثیر می گذارد

9- نهر - اسب سركش - منسوب به امید

10- از تقسیم بندی های علم اقتصاد - نوعی 

زیرسری

11- پدر شعر نو فارسی - خانه چادری - 

محل و مكان

12- چهره - ظلمانی

13- رقعه - همراه گل - پایه ای

14- خط آهن - از ورزش های رزمی - 

پادشاه دیوانه روم

15- ضرر و زیان - واحد تغییرات نرخ - 

نوعی شركت تجاری

عمودی 
1- بی قراری - تیردان - فاكتور اصلی 

نشان دهنده اخبار در بازار سهام

2- از ادات استثنا - دگرگونی - خوب 

فرنگی

3- زیارت كننده - میزاب - درس خوانده

4- پادشاه جوان - رها و آزاد - 

روشنی بخش

5- عدد فوتبالی - وسایل - مغز - 

باالپوش مردان

6- شوخ - گذرگاه - دوش و كتف

7- عبارت است از سندی كه به وسیله 

آن شخص صادركننده تمام یا قسمتی از 

وجوهی را كه نزد محال علیه دارد، مطالبه 

یا به دیگری واگذار كند - شكننده - طرز 

حركت و رفتار شخص - ساز چنگی

۸- موی گردن شیر و اسب - از شهرهای 

اروپایی كه متعهد شد تا سال 2020 در 

مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از 

دی اكسیدكربن در جو را كاهش دهد - نظر 

و عقیده

9- زاده دام - نوعی یقه - هنر انگلیسی - 

نیم  صدای قلب

10- ریشه - گروه انگلیسی - از ظروف 

آشپزخانه

11- میوه مربایی - قلیل - در حال دویدن 

- رود اروپایی

12- كدری - تكیه دادن - مرآت

13- قانون دریایی - انیمیشن - موثر

14- كشته در راه خدا - از پسوندهای 

مصدری - از اعداد ترتیبی

15- از دالیل پیشرفت این كشور به كارگیری 

سیاست خارجی مستقل است - شیر 

انگلیسی - از تقسیم بندی های روانشناسی

جدول شماره 1142

سودوکو شماره 1142

پاسخ سودوکو شماره 1141

و  مشــهور  هــای  شــیرینی  از  یکــی  باقلــوا 
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــه ب ــدار اســت ک پرطرف
ــیرینی  ــواع ش ــش ان ــود. در بخ ــی ش ــه م تهی
طــرز تهیــه باقلــوا گردویــی را انتخــاب کردیــم کــه 

با هم می بینیم.
ــهرهای  ــتر در ش ــیرینی بیش ــن ش ــران ای در ای

قزوین، یزد و تبریز تهیه می شود.
ــی مجلســی خوشــمزه  ــوا گردوی ــه باقل طــرز تهی

مناسب عید و افطار
دستور طبخ باقلوا گردویی 

ایــن باقلــوای خوشــمزه خانگــی بــرای عیــد 
نوروز و افطار ماه رمضان هم مناسبه.

مواد الزم برای تهیه خمیر باقلوا گردویی
آرد پنج لیوان

تخم مرغ دو عدد
روغن مایع یک استکان

سرکه سه قاشق غذاخوری سرخالی
بکینگ پودر 10 گرم

آب 2/1 استکان
نمک یک پنس

شــیر بــه مقــدار الزم ) تــا جایــی کــه خمیــر بــه 
دست نچسبد(

گردو برای داخل باقلوا به مقدار دلخواه
برای روی باقلوا 200 گرم کره یا مارگارین

مواد الزم برای شربت باقلوا گردویی
شکر یک کیلو

آب 4 لیوان
آبلیمو یک قاشق غذاخوری

همــه مــواد رو باهــم مخلــوط کــرده و ورز میدیــم 
ــد حــدود 10  ــه دســتمون نچســبه. بع ــا خمیرب ت
دقیقــه میگذاریــم کمــی اســتراحت کند.بعــد 
خمیــر را بشــکل لولــه ی دراز در میاوریــم و آن را 
ــه ســه قســمت مســاوی تقســیم مــی کنیــم.  ب
ــه چنــد قســمت مســاوی  هــر قســمت را هــم ب
ــا  تقســیم مــی کنیم.خمیــر هــا را یکــی یکــی ب
ــی  ــاز م ــش دســتی ب ــک پی ــدازه ی ی ــه ان وردن
کنیــم. بــرای بــاز کــردن خمیــر حتمــا از نشاســته 
گنــدم اســتفاده مــی کنیمیــک قســمت خمیــر را 
ــردو  ــر گ ــم. روی خمی ــی کنی ــن م ــب په درقال
خــرد شــده میریزیــم. بعــد قســمت بعــدی 

خمیــر را روی آن پهــن میکنیــم. مجــدد گــردوی 
خــرد شــده را رویــش میریزیــم.  بعــد قســمت 
آخــر خمیــر را روی آنهــا پهــن مــی کنیــم و کنــاره 
هایــش را محکــم فشــار میدیــم تــا کنــاره 

هاخوب بسته شود.
بعــد خمیــر را داخــل قالــب بــه شــکل لــوزی یــا 
مربــع بــرش میزنیــم. بعــدش کــره ذوب شــده را 
بــا قاشــق روی آن میریزیــم 5 دقیقــه کنــار 

میزاریم تا کره به خورد خمیر بره.

باقلوا گردویی مجلسی 

قطعًا خاک و کود الزم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ 
نه خاک است و نه کود
)پونگ(

فتنـه ای کـه بـر اسـاس جنگ هـای مذهبی ٣0سـاله 
اسـت.  شبیه سازی شـده  1٦4٨م.(  )1٦1٨تـا  اروپـا 
دومیـن محـور راهبـرد امریـکا در غـرب آسـیا هـم 
»مهـار دشـمنان« اسـت. دشـمن از نـگاه امریـکا ، 
طبعـًا فـرد ، گـروه ، کشـور یـا اندیشـه ای اسـت که با 
منافع واشـنگتن همسو نباشـد. ایاالت متحده امریکا 
سال هاسـت کـه تفکر مقاومـت الهام گرفتـه از انقالب 
اسـالمی ایـران را در صـدر دشـمنان منافعـش قـرار 
داده اسـت. در ایـن حـوزه هـم امریـکا نـاکام بـوده 
اسـت کـه خـروج رژیم صهیونیسـتی از جنـوب لبنان 
در سـال 2000میـالدی نخسـتین ضـرب شسـتی بود 
کـه حـزب هللا لبنان بـه سـرنیزه امریکا در غرب آسـیا 
نشـان داد. جنـگ 200٦ کـه هـم رژیـم صهیونیسـتی 
بـا هـدف در هـم شکسـتن مقاومـت حـزب هللا لبنان 
انجـام داد نقطـه عطـف در شکسـت راهبـرد امریـکا 
در قبـال مقاومـت اسـالمی بـود. رژیم صهیونیسـتی 
و  تـرور   ، قتـل  سیاسـت  بـا  را  موجودیتـش  کـه 
جنـگ در سـال 1٩4٨ شـروع و در سـال های1٩٦٧، 
نهادینـه  را  شکسـت ناپذیری اش   1٩٨2 و   1٩٧٣
کـرد. نیروهـای مقاومت اما در سـال 2000 نخسـتین 
ضربـه سـنگین را بـر پیکـر موجودیـت اسـراییل وارد 
کـرد و پـس ازآن طلسـم سیاسـت » بـزن در رویی » 
صهیونیسـت ها ترک برداشـت. سـومین محور که در 
قالـب طـرح خاورمیانه جدیـد از سـوی ایاالت متحده 
دنبـال می شـود، »کشـور سـازی » اسـت. طراحـی 
قـرارداد سـایکس - پیکـوی جدید مبتنـی بر تجزیه 
کشـورهای منطقـه در ایـن چارچـوب قابـل ارزیابـی 
اسـت. فرانسـه و انگلیـس مرزهـای غرب آسـیا را در 
سـال 1٩1٧ یعنـی حـدود یک صد سـال پیش ، پس 
از فروپاشـی دولـت عثمانـی شـکل دادنـد. تحریـک 
گسـل قومیتـی ، نـژادی ، مذهبـی و ... بـرای تجزیه 
کشـورهای بزرگ به دولت های کوچک در دسـتور کار 
قـرار گرفـت. تازه تریـن حرکـت در ایـن مسـیر تالش 
برای جداسـازی اقلیم کردسـتان از کشور عراق بود که 
نـاکام مانـد. چهارمین محـور در راهبـرد ایاالت متحده 
، » میانجیگـری میـان متحدانـش » در غـرب آسـیا 
اسـت. رژیـم صهیونیسـتی و سـعودی در دهـه دوم 
قـرن بیسـت ویکـم ، دو متحـد اصلـی کاخ سـفید 
در غـرب آسـیا هسـتند. منافـع کاخ سـفید در ایجـاد 
رابطـه علنی میـان ریاض با تل اویو اسـت. شکسـته 
شـدن تابوی برقـراری ارتباط با صهیونیسـت ها هدف 
اصلی این راهبرد اسـت. دونالد ترامپ رییس جمهور 
امریـکا در نخسـتین سـفر خارجی اش پـس از دیدار 

سـران قبیلـه سـعودی در ریـاض به سـوی تـل اویـو 
پـرواز کـرد. اتـاق فرماندهـی مشـترک میـان محمد 
بـن سـلمان ولیعهـد سـعودی ، بنیامیـن نتانیاهـو 
جـراد کوشـنر  و  صهیونیسـتی  رژیـم  نخسـت وزیر 
دامـاد پرنفـوذ رییس جمهـور امریکا بـرای این هدف 
طراحی شـده اسـت. رفع کـدورت میان سـران ارتجاع 
عرب شـامل پادشـاهان ، امیران ، سالطین و رییسان 
 « پیگیـری سیاسـت  بـا  هـم  مادام العمـر  جمهـور 
دوشـیدن » همـواره از سـوی امریـکا دنبال می شـود. 
بسـتن قـرارداد فروش جنگ افراز بـه ارزش افزون بر 
400 میلیـارد دالر در ایـن چارچوب قابل تحلیل اسـت. 
دولتمـردان آمریکایـی بـرای تحقـق این چهـار راهبرد 
دسـت کم ٧ تریلیـون دالر از جیـب مالیات دهنـدگان 
آمریکایـی هزینـه کرده اند. این رقـم را رییس جمهور 
ترامـپ هفتـه گذشـته از طریـق یـک توئیـت فـاش 
کـرد. بـرای آنکـه بزرگـی ایـن رقـم بـه ذهـن متبـادر 
شـود کافی اسـت بدانید ، صادرات نفت ایران در نبود 
تحریـم و بهـای بـاالی ان ، سـاالنه حـدود یک صـد 
نشـان  بود.یـک حسـاب سرانگشـتی  دالر  میلیـارد 
می دهـد کـه این رقـم برابر با ٧0 سـال درامد صادراتی 
نفـت ایـران اسـت. راهبـرد واشـنگتن در غـرب آسـیا 
گرچـه هزینه سـنگینی روی دسـت مالیـات دهنگان 
آمریکایی گذاشـته اما موفقیت چندانی در برنداشـته 
اسـت.امریکا به صراحت علت ناکامی راهبردی اش در 
غـرب آسـیا را ناشـی از کارشـکنی جمهوری اسـالمی 
ایـران می دانـد. هیالری کلینتـون وزیر خارجـه دولت 
اوبامـا ، مهم تریـن دغدغـه اش در دوران صدارتـش را 
ایـران قلمـداد کرد و رکس تیلرسـون نخسـتین وزیر 
خارجـه اخراجـی دوران ترامـپ هم بـا همین کابوس 
غـرب  برکنـار شـد.  نـرم می کـرد کـه  دسـت وپنجه 
آسـیا هم اکنـون کانـون هماوردی دو اندیشـه اسـت . 
اندیشـه مبتنی بر نظام سـلطه به سرکردگی امریکا از 
یک سـو و اندیشـه مبتنی بـر مقاومت الهـام گرفته از 
جمهوری اسـالمی از دیگر سـو اسـت که تعیین کننده 
اصلی این نبرد ،جنگ اراده هاسـت. حوزه مقاومت در 
دو دهـه گذشـته نه فقـط جلـوی پیشـروی طرح های 
کاخ سـفید را گرفته اسـت بلکه وادار به عقب نشـینی 
هـم کـرده اسـت. غـرب بـه رهبـری امریـکا ریشـه 
ناکامی هایـش را نفـوذ منطقـه ای جمهوری اسـالمی 
می دانـد و چـاره کار را هم جداسـازی جریان مقاومت 
بـا  امـروزه  کـه  مقاومتـی  می دانـد.  سرچشـمه  از 
بهره گیـری از اراده هـای پوالدیـن ،عقالنیـت انقالبی و 
برخـورداری از توان دفاعی نامتقارن از عراق تا سـوریه 
و از یمـن و لبنـان تـا غـزه بـه خودکفایـی راهبـردی 

رسـیده اند./ خبرآنالیـن

ادامه یادداشت از صفحه1
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بازار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 به شماره 1/الف/1-٩7م )نوبت اول(

ــاخت و  ــروژه س ــر دارد: پ ــان در نظ ــتان کرم ــهری اس ــالب ش ــرکت آب و فاض ش
ــتان  ــطح اس ــازن س ــای مخ ــش ه ــب هواک ــن و نص ــای ایم ــه ه ــب دریچ نص
کرمــان را بــا بــرآورد 4/901/784/176 ریــال از محــل اعتبــارات عمرانــی از طریــق 
ــکاران واجــد  ــه پیمان ــر اســاس فهــارس بهــای ســال 96 ب برگــزاری مناقصــه و ب
ــی  ــه دارای گواه ــکاری ک ــرکتهای پیمان ــه ش ــذا از کلی ــد. ل ــذار نمای ــرایط واگ ش
صالحیــت انجــام کار در رشــته ابنیــه مــی باشــند و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره 
کاررا دارا باشــند دعــوت مــی شــود حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری 97/2/2 جهــت 
دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــای شــرکت آبفــا کرمــان واقــع 
در بلــوار 22 بهمــن ابتــدای بلــوار ســاوه مراجعــه نماینــد. حداقــل تعــداد شــرکت 

کننــدگان جهــت بازگشــایی پــاکات دو عــدد مــی باشــد.

ــه صــورت  ــال ب ــد ارجــاع کار مناقصــه: 245/0۸9/110 ری ــغ تضمیــن شــرکت در فراین مبل

ضمانــت نامــه بانکــی

آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای حــاوی مــدارک ارزیابــی پیمانــکاران، تضمیــن شــرکت 

در مناصــه و پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــرکت : ســاعت 14 شــنبه مــورخ 97/2/15

افتتاح پاکتهای الف،ب و ج:ساعت 9صبح یکشنبه  مورخ 97/2/16

آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب استان کرمان – دفتر قراردادها

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت این 
نوع گوشت به 4۸ هزار تومان، گفت: اگر جلوی خروج دام از کشور گرفته نشود 

احتمال افزایش قیمت مجدد در هفته آینده وجود دارد.

قیمت خودرو »صفر«

اینکــه بــه دلیــل محافظــت از چشــمان تان عینــک 
آفتابــی می خواهیــد یــا بــه دالیــل ظاهــری و 
الکچــری، فرقــی نمی کنــد؛ هماهنگــی نــوع عینــک 
ــاوت و جــذاب را  و پوشــش، ظاهــری بســیار متف
ــت  ــر اس ــن بهت ــد. بنابرای ــم می زن ــما رق ــرای ش ب
ــاب  ــان انتخ ــرای خودت ــک را ب ــای عین بهترین ه
ــری از چشــمان  تان  ــا هــم محافظــت بهت ــد ت کنی
داشــته باشــید و هــم حــس خوشــایند جذابیــت 

را تجربــه کنیــد.
افــراد زیــادی تنهــا بــا امتحــان کــردن عینــک روی 
صــورت، آن را انتخــاب می کننــد و از ایــن انتخــاب 
راضــی بــه نظــر می رســند. امــا آیــا بــا خریــد آنالین 
هــم می تــوان بهتریــن انتخــاب عینــک را داشــت؟ 
ــا  ــک آن قدره ــک عین ــده آل ی ــاب ای ــلما انتخ مس
ــته  ــت. بس ــاده نیس ــم س ــر می کنی ــه فک ــم ک ه
ــوان یــک عینــک  ــور مهــم می ت ــن فاکت ــه چندی ب
مناســب را انتخــاب کــرد و یــک همــراه همیشــگی 
و دوست داشــتنی بــرای روزهــای آفتابــی و حتــی 
غیــر آفتابــی داشــت. در ادامــه بــا دیجــی کاال مــگ 
و راهنمــای خریــد عینــک آفتابــی همــراه باشــید.

فرم صورت و فریم مناسب
ــور  ــن فاکت ــه مهم تری ــد، ب ــای خری ــن راهنم در ای
انتخــاب عینــک یعنــی تناســب شــکل عینــک بــا 
ــد  ــد بدانی ــدا بای ــم. در ابت ــورت می پردازی ــرم ص ف
کــه صــورت شــما جــزو کــدام دســته از شــکل های 
ــرم صــورت  ــا ف ــرد. آی ــرار می گی ــی صــورت ق اصل
خــود را می شناســید؟ بــرای ایــن کار، چندیــن 
راه وجــود دارد. یکــی از ســاده ترین راه هــا ایــن 
اســت کــه روبــروی آینــه بنشــینید و موهــای خــود 
ــاال نگــه داریــد. از قســمت  ــه ســمت ب را به کلــی ب

پیشــانی خــود شــروع بــه کشــیدن یــک خــط روی 
ــه  ــط را ادام ــورت آن خ ــادور ص ــد و دورت ــه کنی آین
دهیــد. بــه همیــن ســادگی! شــما روی آینــه فــرم 

ــد. ــم کرده ای ــود را رس ــورت خ ص
انتخــاب  بــه  نه تنهــا  چهــره  فــرم  تشــخیص 
عینــک مــورد نظرتــان کمــک می کنــد، بلکــه 
ــوع آرایــش، اســتایل مــو، حتــی  ــرای انتخــاب ن ب
زیــورآالت مصرفی تــان عالــی و کاربــردی بــه نظــر 
می رســد. اگــر بــا ایــن روش بــه تشــخیص ایــده آل 
ــا  ــه ت ــری گون ــه اندازه گی ــد ب ــیدید، می توانی نرس
گونــه، پیشــانی تــا چانــه، چانــه تــا گونــه و عــرض 
پیشــانی بپردازیــد. بــا اســتفاده از یــک متــر ایــن 
ــد و روی یــک کاغــذ رســم  ــاد را به دســت آوری ابع
کنیــد. بــا ایــن روش هــم بــه فــرم صــورت خــود 

دســت می یابیــد.

فرم صورت بیضی
فــرم صــورت جــزو معمول تریــن  نــوع  ایــن 
اســت.  افــراد  میــان  در  موجــود  شــکل های 
تخم مــرغ  یــک  ماننــد  بیضــی  صورت هــای 
ــه ی  ــا چان ــه ی پیشــانی ت ــوده و فاصل ــس ب برعک
ــه خواهــد  ــا گون ــه ت ــه ی گون آن هــا بیشــتر از فاصل
بــود. عــرض پیشــانی تــا حــدودی بیشــتر از 
عــرض چانــه اســت و تنهــا همیــن دلیل کافیســت 
ــوع  ــن ن ــز شــود. ای ــرد متمای ــای گ ــا از صورت ه ت
صورت هــا از ایده آل تریــن شــکل ها بــه دلیــل 
ــن  ــد ای ــر می خواهی ــتند. اگ ــره هس ــب چه تناس
تناســب را حفــظ کنیــد، از فریم هــای عینــک 
بــا عــرض زیــاد اســتفاده کنیــد. عینک هایــی 
ــه  ــد ن ــک باش ــی باری ــه خیل ــا ن ــم آن ه ــه فری ک
ــرر،  ــتر، ویف ــای کالب مس ــن. عینک ه ــی په خیل

خلبانــی، چندضلعــی، پروانــه ای، مســتطیل و مربع 
ــه نظــر  ــی ب ــرای صورت هــای بیضــی عال شــکل ب

می رســند.

فرم صورت گرد
ــا  ــه ت ــه همــان نســبت از گون ایــن فــرم صــورت ب
گونــه عریــض اســت تــا از پیشــانی تــا چانــه. ایــن 
ــک  ــط ف ــاه و خ ــانی کوت ــرا دارای پیش ــراد اکث اف
منحنــی و بــدون زاویــه هســتند. اگــر می خواهیــد 
چهــره شــما باریک تــر یــا کشــیده تر بــه نظــر بیایــد، 
از عینک هایــی بــا فریــم زاویــه دار و باریک اســتفاده 
کنیــد. از نظــر انتخــاب فریــم هــم هرچــه عینــک 
جنــس فلزی تــر و شــکل باریک تــری داشــته 
باشــد، بــه صــورت حالــت کشــیده تری خواهــد داد. 
عینک هــای خلبانــی، پروانــه ای، مربــع و مســتطیل 
شــکل بــرای ایــن فــرم صورت هــا فوق العــاده 

خواهنــد بــود.

فرم صورت مربع
صورت هــای مربعی شــکل، خــط فــک تقریبــا 
ــا  ــرض پیشــانی آن ه ــد. ع ــوی دارن مســتقیم و ق
تناســب خوبــی بــا عــرض گونــه تــا گونــه ی آن هــا 
دارد و می تــوان گفــت طــول و عــرض چهــره ی  آن ها 
ــد  ــر می خواهی ــود. اگ ــد ب ــر خواه ــبت براب ــه نس ب
چهــره ی مربعــی بــه نظــر کشــیده تر نمایــان شــود 
یــا زاویــه ی خــط فــک زیــاد بــه چشــم نیایــد، از 

ــد؛  ــتفاده کنی ــک اس ــم باری ــا فری ــی ب عینک های
ــبت  ــه نس ــتری ب ــرض بیش ــه ع ــی ک عینک های
طــول دارنــد و فــرم منحنــی خوبــی داشــته باشــند. 
ــک  ــرم عین ــا در ف ــه انحن توجــه داشــته باشــید ک
از زاویــه دار بــودن چهــره ی شــما کــم خواهــد 
کــرد. عینک هایــی بــا فریــم خلبانــی، ویفــرر، 
ــه ای  ــه ای و پروان ــی، گرب ــرد، بیض ــتر، گ کالب مس
شــکل بــرای چهره هایــی بــا فــرم مربعــی، مناســب 

ــود. ــد ب خواه

فرم صورت مثلثی
مثلــث می توانــد بــه دو صــورت باشــد، راس مثلــث 
ــن  ــا بالعکــس. در صــورت پایی ــاال ی ــه ســمت ب ب
بــودن راس مثلــث بهتــر اســت ایــن فــرم از صــورت 
را در کنــار مــدل قلبــی )کــه در پاییــن توضیــح داده 
می شــود( بگذاریــم. امــا فرم هــای صــورت مثلثــی 
بــا راس بــه ســمت بــاال، عــرض پیشــانی باریکــی 
ــا چانــه  داشــته و فاصلــه ی بیــن گونــه تــا گونــه ب
نســبتا زیــاد اســت. بــرای اینکــه عــرض قســمت 
ــوه دهیــم، می توانیــم  ــره را بیشــتر جل باالیــی چه
عینک هایــی بــا فریــم تزیین شــده یــا بــا جزئیــات 
بیشــتر در نیمــه ی باالیــی فریــم را امتحــان کنیــم. 
فریم هــای گربــه ای کــه از دو طــرف قســمت 
ــش  ــه نمای ــی را ب ــیدگی زیبای ــک کش ــاالی عین ب

ــود.     ــد ب ــه ی مناســبی خواهن ــد، گزین می گذارن

راهنمای خرید عینک آفتابی
عینکی متناسب با شکل صورتتان بخرید

ــک روی صــورت، آن را انتخــاب  ــردن عین ــا امتحــان ک ــا ب ــادی تنه ــراد زی اف
ــد  ــا خری ــا ب ــا آی ــند. ام ــر می رس ــه نظ ــی ب ــاب راض ــن انتخ ــد و از ای می کنن
ــاب  ــلما انتخ ــت؟ مس ــک را داش ــاب عین ــن انتخ ــوان بهتری ــم می ت ــن ه آنالی
ــته  ــت. بس ــاده نیس ــم س ــر می کنی ــه فک ــم ک ــا ه ــک آن قدره ــک عین ــده آل ی ای
بــه چندیــن فاکتــور مهــم می تــوان یــک عینــک مناســب را انتخــاب کــرد و یــک 
ــی  ــی و حتــی غیــر آفتاب ــرای روزهــای آفتاب همــراه همیشــگی و دوست داشــتنی ب

داشــت. 

 ایران خودرو
     45.200.000.................................. EFدنا با موتور ٧
پژو 20٧ جدید .........................................٩00.000.45
پژو 20٦ . تیپ 2 .................................. ٣5.500.000

رنو کپچر 201٧ ....................................... 142.000.000  
٣4.500.000 ................................................ LX  سمند
4٣.500.000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 2٧.٣00.000

پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 41.000.000
41.٣00.000 ...................... Vپژو 20٦ صندوقدار ٨

٣5.٨00.000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 

  2٣.٣00.000
2٨.٦00.000 ............................................... EX   ساینا
2٨.000.000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک
کیا سراتو  اتومات ................................  ٩2.000.000

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  41.000.000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 5٦.٧00.000
برلیانس H٣٣0 اتوماتیک ...............  000.000.5٨

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

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  000.000.11٣
جک J5 اتوماتیک ..............................  ٦٧.٨00.000
هیوندای I20 جدید .............................  000.000.10٨
جک S5 دنده ای ................................ ٩2.000.000

مدیران خودرو
٧٧.٩00.000  ........................... S Xام وی ام   ٣٣

تیگو X٣٣ اتوماتیک ...........................  000,000,٦٧  
MVM ٣15 هاچ بک . اسپورت .....  000.000.4٦

٧٦.500.000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا٣  تیپ 4 صندوق دار .............  000,000,11٨ 

ام جی پارس 
ام جی ٣٦0 دنده ای...........................  ٦0.000.000  
ام جی ٣٦0 اتوماتیک..........................  ٧0.000.000

کابینت ترولی
دسته بندی: دفتر کار

محل: تهران آذربایجان
قیمت: 450.000

نوع: فروشی
شماره تماس: 091223۸7673

صندلی کارمندی دسته نرم
دسته بندی: دفتر کار

محل: تهران پونک
قیمت: 170.000 تومان

نوع: فروشی
شماره تماس: 09196319150

مانکن زن و مرد
دسته بندی: فروشگاه و مغازه

محل: تهران گیشا

قیمت: 3.500.000 تومان
نوع: فروشی

پنـج عـدد مانکـن مـرد و زن یکجـا 
فروشـی

سه عدد مرد )پاپتی ترک(
دو عدد زن )چینی( 

شماره تماس: 09122023327

میز ریاست مدل سناتور
دسته بندی: دفتر کار
محل: تهران مرزداران

قیمت: 450.000 تومان
نوع: فروشی

1۸0و  میـز  پشـت  تـا  پشـت  ابعـاد 
صفحه رو 170 در 70 پشـت تا پشـت 

باشـد. 09196319150 مـی 

پاسداران 15٣ متر
دسته بندی: آپارتمان/محل: تهران پاسداران

حومه شهر: نیست/نوع آگهی: فروشی
قیمت: توافقی/نوع آگهی دهنده: مشاور امالک

تعداد اتاق: سه/متراژ)مترمربع(: 153
پاسداران /بوستانها /1٧ ساله 

بینظیرترین نقشه /بازسازى شده 
پارکینگ انبارى اسانسور بالکن /طبقه 5 

کاوه 22221٧1٩ /0٩٣٦٦2٦4150

170 متر فرمانیه غربی نوساز
دسته بندی: آپارتمان/محل: تهران فرمانیه

نوع آگهی: فروشی/تعداد اتاق: سه
متراژ: 170

شماره تماس:
09193419235

کسب و کار امالک

ــرار  ــت: امســال ق ــالب اســالمی گف ــاد مســکن انق ــس بنی ــش رئی علیرضــا تاب
اســت بــا وام 25 میلیــون تومانــی مســکن، 200 هــزار واحــد مســکونی بــا ســفته 
زنجیــره ای)ضمانــت زنجیــره ای افــراد بــرای یکدیگــر( و ســود 5 درصــد 
ــه  احــداث شــود. تضامیــن الزم را از ســازمان برنامــه و بودجــه اخــذ کــرده و ب
ــه ســازی مصــرف ســوخت در  ــا هــدف بهین ــم. ب ــه داده ای ــزی ارائ ــک مرک بان
واحدهــای مســکونی روســتایی قــرار اســت در دو هــزار و 50 روســتا، آبگرمکــن 

ــا اســتفاده از وام هــای کوچــک نصــب شــود.. خورشــیدی ب

ن 25
لیو

می

وام مسکن روستایی با سود 5 درصد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مرکــزی کشــورمان  بانــک  رییــس 
ــود در  ــارات خ ــه الی اظه ــروز در الب دی
ــه تاثیــر  مجلــس اشــاره ای کوتــاه ب
لحظــه بــه لحظــه بازدیــد نــرخ ارز و طال 
ــدن  ــران ش ــه گ ــازی ب ــای مج در فض
کــه  موضوعــی  داشــت،  آن هــا 
ــد و  ــم آن را رد نمی کنن ــان ه کارشناس
معتقدنــد کــه محاصــره اخبــار در فضای 
مجــازی باعــث شــده تــا زندگــی مــردم 
تبدیــل بــه مســتندی بعضــا جعلــی از 
ــه  ــد. هم ــور باش ــات کش ــی اتفاق تمام
ایــن مســتندات هــم ضــروری نیســتند 
و گاهــی هــم اوضــاع بــه ضررمــان 

تمام می شود.
بحــث حصــار اطالعاتــی چند سالیســت 
ــج فضــای مجــازی بیــن  ــا تروی کــه ب
در  حتــی  و  جامعه شناســان 
اصحــاب  از  برخــی  یادداشــت های 
رســانه بــه چشــم می خــورد، ایــن 
مباحــث بــه ایــن مســاله اشــاره دارنــد 
کــه فضــای آنالیــن دسترســی بــه 
اطالعــات را ســهل کــرده ولــی در چنــد 
زاویــه نیــز مشکل ســاز شــده یکــی 
بحــث درگیــر شــدن بیــش از حــد مردم 
بــا خبــر و دیگــری عــدم تفکیــک بیــن 

خبرهــای راســت و دروغ کــه بــه فقــدان 
ــان  ــا هم ــتی آزمایی« ی ــوع »راس موض
فکت چکینــگ بیــن مــردم برمی گــردد. 
اقتصــاد  اســتاد  یوســفی«  »مریــم 
دانشــگاه ایــن معضــل را فقــط مختص 
ــد و از مــوج آن در همــه  ــران نمی دان ای
جــای جهــان و جوامــع پیشــرفته تر 
»دیجیاتــو«  بــه  او  خبر می دهــد. 

می گوید:
»طبیعتــا تمــام کشــور بــه میــدان 
ــد و  ــی ندارن ــران دسترس ــی ته فردوس
ــازار دالر در  ــاع ب ــالع از اوض ــش اط عط
ایــن دوران پرملتهــب دیگــر بــا تلفــن و 
برطــرف  آشــنایان  از  ســوال کــردن 
و  اطالعاتــی  کانال هــای  نمی شــود. 
اخبــار در تلگــرام و یــا ســایت های 
اعــالم نــرخ ارز در ایــن مواقــع روی 
بــورس می افتنــد و متاســفانه برخــی از 
ــی  ــود ماه ــا از آب گل آل ــان آن ه صاحب
می گیرنــد. ایــن صیــد مخاطــب در 
بیشــتر  پیام رســان ها  کانال هــای 
ــی  ــای کوچک ــود و دروغ ه ــده می ش دی
بــه  کانــال  ادمین هــای  ســوی  از 
کــه  می شــود  گذاشــته  اشــتراک 

تاثیرات بزرگی روی مردم دارد.«

یوســفی حمــالت اطالعاتــی را مصــادف 
ــا یــورش مــردم بــه ســمت خریــد و  ب
از  و  می کنــد  عنــوان  دالر  فــروش 
مشــاهده عینــی خــود در صرافی هــای 
ــا  ــی ب ــر کس ــد: »کمت ــر می گوی معتب
ــد بلکــه  ــو بودن یکدیگــر در حــال گفتگ
همگــی مشــغول رصــد آنالیــن بودنــد. 
شــعورهای اقتصــادی نبایــد دســت 

موج رسانه ای بیفتد.«
او تاکیــد می کنــد کــه ایــن صحبت هــا 
زمینــه  در  مخالفــت  بــا  مســاوی 
محدودیــت  یــا  پیام رســان ها 
دسترســی اطالعــات در فضــای مجازی 
نیســت بلکه فغــان از فرهنگ اســتفاده 
از ایــن ابزارهاســت کــه مخاطــب اصلــی 
ــا  ــران ی ــه مدی ــتند بلک ــران نیس کارب
ــردم  ــه م ــتند ک ــا هس ــان ادمین ه هم
یــا بــه بیانــی بهتــر همــان کاربــران را به 
مدیــران  »ایــن  می گیرنــد:  بــازی 
یــا  افــراد  برخــی  تصــور  برخــالف 
خارج نشــین  لزومــا  دولتمردانمــان 
نیســتند و در بیــن داخلی هــا هــم 

دیده می شوند.«
ایــن اســتاد دانشــگاه بعــد روانــی ایــن 
قضیــه را نیــز مهــم می دانــد و از آن بــه 

ســادگی عبــور نمی کنــد. بــه گفتــه وی 
افــرادی کــه بــا اضطــراب در بــازار 
ــرخ ارز  ــت ن ــال قیم ــه دنب ــاب ب پرالته
هســتند بــا خوانــدن اخبارهــای کــذب و 
ناگهانــی  تصمیم هــای  جوآمیــز  یــا 
می گیرنــد کــه عمومــا بــدون مشــورت 
ــورت  ــن کار ص ــده ای ــناس زب ــا کارش ب

می گیرد:
»ایــن اتفاقــات زمانــی رخ می دهــد کــه 
رســانه های دیگــر کــم کاری می کننــد و 
ــی روی  ــه شــبکه های اجتماع ــردم ب م
می آورنــد، نمی خواهــم وارد ایــن بحــث 
یــک  می تــوان  اساســا  شــوم کــه 
ــا  ــد ی ــانه نامی ــک رس ــان را ی پیام رس
خیــر ولــی نمی تــوان چشــم را بــر 
واقعیــت بســت و گفــت چــون ماهیــت 
باشــد  اینچنیــن  نبایــد  پیام رســان 
پــس اینچنیــن نیســت! فعــال مخاطب 
میلیونــی تلگــرام بیشــتر بــه اخبــار رد و 
بــدل شــده ایــن شــبکه اعتمــاد دارنــد 
تــا اخبــار رســانه های ملــی، شــاید 
چــون نحــوه بیــان خبــر در ایــن شــبکه 

نوع جذاب تری است.«
بــا  طنازی هایــی کــه  و  شــوخی ها 
ظرافــت هرچــه تمــام در ارائــه خبــر بــه 
مخاطــب در اخبــار تزریــق می شــود، از 
عواملیســت کــه یوســفی آن را بــر 
تاثیرگــذاری خبــر موثــر می دانــد. او 
علــم اقتصــاد را در بیــن آحــاد جامعــه 
ــه  ــد ک ــی می کن ــی معرف ــک موضوع ی
کمتــر افــرادی از آن آگاه هســتند چــرا 

ــر از  ــبتا پیچیده ت ــائل آن نس ــه مس ک
باقی علوم انسانیست:

فــردی  هــر  نیــز  اینســتاگرام  »در 
تحلیل هــای اقتصــادی خــود را بــه 
ــه  ــد ک ــه می کن ــود عرض ــان خ مخاطب
ــه  ــرا ک ــدارد چ ــکالی ن ــه اش ــی نفس ف
ــرات  ــه نظ ــرام ب ــل احت ــه اص ــد ب بای
دیگــران پایبنــد بــود امــا بایــد دانســت 
ــص در  ــا متخص ــردی لزوم ــر ف ــه ه ک
هرچیــزی نیســت و از آن مهم تــر بایــد 
افــراد  ایــن  دنبال کننــده  کاربــران 
ــن  ــه ای ــه ب ــند ک ــته باش ــی داش آگاه
نظریه پردازی هــا اعتمــاد نکننــد کــه 
متاســفانه چنیــن نیســت و فــالن 
الگــوی  و مــدل می شــود  خواننــده 

اقتصادی مردم.«

بانــک مرکــزی  بــه گفتــه رییــس 
کشــورمان تعطیلــی ایــام عیــد مصادف 
بــوده بــا تعطیلــی بــازار و ایــن اتفاقــات 
پیرامــون نــرخ ارز عمــال نشــات گرفته از 
ــای  ــده در فض ــدل ش ــات رد و ب اطالع
ــل  ــچ گاه تعطی ــه هی ــوده ک ــازی ب مج
نیســتند. برخــی کارشناســان معتقدنــد 
کــه شــاید بتــوان از ایــن فضــا در 
ــود اوضــاع هــم اســتفاده  راســتای بهب
ــرل  ــه کنت ــد ک ــاور دارن ــرد و برخــی ب ک
ــارج  ــترس خ ــال از دس ــا عم ــن فض ای
شــده و بایــد فرهنــگ اســتفاده آن بــه 
کاربــران )چــه مصرف کننــده و چــه 

ارائه کننده دیتا( آموزش داده شود.
گزارش آرش پارساپور، دیجیاتو

دروغ های کوچک، تاثیرات بزرگ
فضای مجازی چه تاثیری روی قیمت دالر می گذارد؟

رامبد جوان تصویر زیر را در کنار پرویز شهبازی و 
محمد شایسته، همکارانش به اشتراک گذاشته و از 
همکاری جدیدشان در قالب سینمایی »طال« خبر داده.

@rambodjavan1

حامد بهداد، بازیگر ویدیو اولین تیزر فیلم »مارموز« 
به کارگردانی کمال تبریزی که قرار است در جشنواره 

بین المللی فجر نمایش داده شود، پست کرده.
@behdad_hamed

بهنوش بختیاری، بازیگر تصویر زیر را از صحنه ای 
از فیلم »برمودا« به اشتراک گذاشته که این روزها 

مشغول تصویربرداری آن هستند.
@behnoush_bakhtiari

بابک جهانبخش، خواننده با انتشار پوستر زیر از 
کنسرتش فردا در کیش خبر داده.

@babakjahanbakhsh

آرش می گوید:
جــای فالــوور پیــدا کــردن، اینجــا دوســت خــوب پیــدا کــن، دنبــال کننــده واســه 

تعقیــب و گریــزه، همــراه و همصحبــت پیــدا کــن
از ما گفتن

صروش می گوید:
اســت!  پیام رســانی  پیام رســان،  رســالت  اســت؛  پیام رســان  یــک  تلگــرام 
ــا ایــن وجــود اگــر ایــن پلتفــرم  ــا هــدف »پیام رســانی« ایجــاد شــدند. ب کانال هــا هــم ب
ــا  ــه ب ــرا ک ــتباهید؛ چ ــد در اش ــویه می دونی ــانه ی یکس ــک رس ــوان ی ــه عن ــان رو ب پیام رس

ــد. ــاد کنی ــالیک« ایج ــک و دیس ــب »الی ــر مطل ــرای ه ــد ب ــک« می تونی ــات »الی ب

آناهیتا کیا می گوید:
بچه هــه از نهــال آویــزون شــده. بــرادرم بهــش دو ســه بــار گفــت نهالــه گنــاه داره 
و می شــکنه و اینــا. بچه هــه بــا اخــم رفــت پیــش مامانــش یــه چیــز در گــوش مامانــش 
ــازی  ــا اون ب ــه. ب ــای عموئ ــال باب ــد اون نه ــا حــرص گفــت: »خــب الب ــش ب گفــت. مامان

نکــن. بیــا بــا ایــن یکــی بــازی کــن.«
انصافًا کی وقت کردین انقدر بیشعور بشین؟

فهیمه خزرحیدری می گوید:
حداقــل ســن ازدواج دربیشــتر ایالت هــای آمریــکا 1۸ســال اســت باایــن حــال بین 
ــی،ویرجینیا  ــال در نیویورک،نیوجرس ــودک زیر1۸س ــزار ک ــا 2010،چهارده ه ــال های 2000 ت س
رضایــت  یــا  حاملگــی  ارائــه گواهــی  بــا  می تواننــد  ازدواج کرده اند!چــون  ومریلنــد 
ــت ــم هس ــعه یافته ه ــورهای توس ــکل کش ــودکان مش ــد.ازدواج ک ــون را دوربزنن والدین،قان

هوشمند می گوید:
ــت  ــطین، اکان ــت از فلس ــرای حمای ــراییل« و ب ــات اس ــب »عملی ــر در قال دو هک

ــوب یوتی
Vevo

ــه  ــیتو ک ــوی دسپاس ــک ویدئ ــد و موزی ــام دادن ــر ن ــا رو تغیی ــد و ویدئوه ــک کردن  رو ه
ــد. ــذف کردن ــت، ح ــر داش ــد رو در توییت ــترین بازدی بیش

مضاف می گوید:
داشــتم تــوی ســاندویچی غــذا میخــوردم یــه جوونــی اومــد تــو گفــت کل مغــازت 
ــراش یــه ســاندویچ بگیــرم کــه  ــم بهــم یــه ســاندویچ میــدی؟... خواســتم ب رو تمیــز کن
دیــدم خــود صاحــب مغــازه خیلــی خــوش برخــورد بهــش یــه ســاندویچ داد گفــت فعــال 

بخــور جــون بگیــری

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

مرکز نوآوری و فناوری »فینووا«، ثبت نام دوره جدید شتاب دهی خود را از اواخر سال 
گذشته آغاز کرده است. فینووا، با شعار »توانمندسازی ستاره ها« فراخوان جذب دوره 
جدید شتاب دهی خود را منتشر کرد. مهلت ثبت نام در این دوره از 20 اسفندماه شروع 
شده و تا 10 اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

خبرگـزاری سـی بی اس آمریـکا در یکـی 
از بولتن هـای خبـری اش کـه در ارتبـاط 
بـا سـوریه بـود، بـه اشـتباه نقشـه ایـران 
را نشـان می دهـد کـه موجـب واکنـش 

کاربـران ایرانـی شـده!

شـریف،  عمـر  تولـد  سـالروز  در  گـوگل 
سـتاره مصری تبـار هالیـوود، لوگوی خود 
را تغییـر داد. عمـر شـریف بخاطـر بـازی 
در فیلـم »لورنـس عربسـتان« در میـان 

جهانیـان شـهرت دارد.

مجتبـی ذوالنـوری، نماینـده مـردم قـم 
در مجلـس شـورای اسـالمی بـا انتشـار 
پیـام زیر در کانـال تلگرامی اش عضویت 
خـود را در توییتـر تکذیـب کـرد. پیش تر 
مضمـون  بـا  توییت هایـی  وی  قـول  از 
تاریـخ دقیـق فیلترینـگ تلگرام منتشـر 

بود. شـده 

سوژه
CBS

سوژه
لورنس عربستان

سوژه
فیلترینگ تلگرام

این کاربر تصویر زیر را از بازار بزرگ تبریز از زاویه ای 
متفاوت ثبت کرده و به اشتراک گذاشته است.

@farzad_insta58

رضا گلزار، بازیگر تصویر زیر را در کنار همکاران ایرانی 
و آسیایی اش بدون توضیحی به اشتراک گذاشته!

@rezagolzar

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
تصویر زیر را از دیدار روز گذشته مسئوالن با رهبر 

انقالب همرسانی کرده.
@eshaqjahangiri

رضا یزدانی، خواننده تصویر قدیمی زیر را در کنار برادر 
و پدرش همرسانی کرده است.

@rezayazdanioriginal

سیاوش فالح پور می گوید:
هیچکس در این لحظه ها به اندازه مردم سوریه وحشت زده و ناامید نیست

ــا خوشــحالی  امــا معارضیــن ســوری از اســتانبول و عمــان گرفتــه پاریــس و واشــنگتن ب
اخبــار جنگنده هــای آمریــکا بــر فــراز آســمان کشورشــان را دنبــال می کننــد و مــدام 

ــردم!‘ ــه م ــت ن ــام اس ــه، نظ ــدف از حمل ــد ›ه می گوین

زهرا باقریه می گوید:
ــرش  ــته ف ــاش نوش ــم و يه ج ــی می خون ــان خارج ــی رم ــم وقت ــراف می كن اعت

ــم! ــال می كن ــی ح ــی كاشــان كل ــا قال ــی ي ايران

مهرزاد عادل می گوید:
ــا  ــد ب ــوه جدی ــی قه ــا وقت ــت ت ــران نشــده بود.گف ــوز گ ــدم هن ــوه خری ــم قه رفت

ــت. ــم هس ــت قدی ــون قیم ــم هم ــرم قیمت ــد نخ ــت جدی قیم
درستش اینه و چقدر کم هستند چنین آدم هایی

امیرعلی صفا می گوید:
اگــر داروخانــه ای دارویــی رو بــه بهانــه گــرون شــدن دالر، بیشــتر از قیمــت قبــل 

ــا  شــماره 190 تمــاس بگیریــد و اطــالع بدیــد. می فروشــه حتمــًا ب
ــگ زد  ــم. االن زن ــری می کن ــت پیگی ــت و گف ــم، ازم شــماره گرف ــح تمــاس گرفت مــن صب
و گفــت اجــازه چنیــن افزایشــی رو بــرای ایــن دارو نداشــته و فــردا بــرو مابه التفــاوت رو 

پــس بگیــر.

سورمه می گوید:
ــدن، چــون  ــون گــرون ب ــد بهت ــوی رســانه ها هــی میگــن داروهــا رو نبای اینکــه ت
هنــوز بــه قیمــت دارو نرســیده، شــاید تــا حــدی درســت باشــه، ولــی از اون طــرف شــرکت ها 
فــروش اکثــر داروهــای خارجی شــون رو متوقــف کــردن تــا تکلیــف معلــوم شــه. نتیجــه: 

جنــس نیســت کال و ایــن وســط یــه عــده بــا سواســتفاده دارو رو گرونتــر می فروشــن.

یک شهریوری می گوید:
شادروان ایرج افشار 

در کرمــان بــه قرقــوروت ميگــن تــرف، مینورســکی خونــده بــود بــرف و در ترجمــه 
حدودالعالــم نوشــته بــود:

snow

باشگاه فوتبال آ.اس.رم ایتالیا پس از ماجراهایی که هفته گذشته در ارتباط با سانسور 
لوگویش در شبکه سه سیما پیش آمد، چند ساعت پیش از مسابقه »آ.اس.رم و 

بارسلونا« اللیگا شناسه رسمی و تاییدشده اش به زبان فارسی را راه انداخت و توانست 
در ساعات اولیه بیش از ده هزار دنبال کننده جذب کند. 

@asroma_persian

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این آگهی واکسن آنفلونزا در یک بیمارستان بریتانیایی 
نصب شده است. آگهی ای که از دیالوگ معروف سریال 

»بازی تاج و تخت«، زمستان در راه است… استفاده کرده.

عکاسان خبری دنیا این روزها برای حمایت از محمد ابو زید،
عکاس خبری مصری که از پنج سال گذشته به جرم عکاسی 
در اتفاقات مصر در زندان به سر می برد، در قالب پویشی حمایتی 
خویش اندازی با ژست زیر و هشتگ های »عکاسی خبری جرم 

نیست« »#MyPicforShawkan« به اشتراک می گذارند.

جلسه گذاشتن برای حمایت از پیام رسان های بومی، هشتگ 
معرفی کردن که توی توییتر استفاده می شه و کانال تلگرام دادن!

@hajjehforoosh
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، 

پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، 

پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

مشخصات پروژه: عنوان پروژه: خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه هر یک به ظرفیت اسمی 106 تن تبرید.  محل پروژه: شهر 
بم واقع در بلوک توسعه بیمارستان پاستور. مدت اجرا: 60 روز کاری. اعتبار طرح: عمرانی نحوه پرداخت: توامان به صورت نقد و اوراق اسناد 
خزانه اسالمی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 450،000،000 )چهارصد و پنجاه میلیون( ریال می باشد که بایستی بصورت ضمانت نامه بانکی 
با اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر در صورت درخواست مناقصه گزار و یا واریز نقدی به 
حساب شماره 21۸57۸696 بانک رفاه به نام سپرده طرح های عمرانی دانشگاه، تهیه و در پاکت الف تحویل مناقصه گزار گردد. کد اقتصادی 
کارفرما:41139۸317411 هزینه تهیه اسناد: مبلغ  1،000،000 ریال )یک میلیون لاير( می باشد که بایستی به حساب شماره 21777۸3۸12001 
بانک ملی به نام درآمد های متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم واریز شده و رسید پرداخت در هنگام دریافت 
اسناد ارایه گردد. حداقل شرایط شرکت در مناقصه: *دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولید یا مونتاژ 
چیلرهای تراکمی.*دارا بودن تجربه قبلی ضمن ارایه حسن سابقه مورد تایید کارفرمایان مربوطه و فقدان سوء پیشینه حرفه ای.*دارا 
بودن توان مالی و پشتیبانی، تجهیزات و ماشین آالت و توان فنی و برنامه ریزی قوی.*دارا بودن کد معامالتی بورس و ارائه یک نسخه از 
نامه کارگزاری مربوطه. محل و مهلت دریافت اسناد:*متقاضیان واجد شرایط ذکر شده می توانند با مراجعه به واحد خدمات پشتیبانی 
امور مناقصات دانشگاه )واقع در بم – میدان سرداران شهید – بلوار شهید رجایی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم( 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.مهلت دریافت اسناد: از روز یک شنبه مورخ1397/01/26 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 1397/02/05 می باشد.مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات می باشد.*محل و مهلت تحویل پاکات: دبیرخانه 
حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم  از روز شنبه مورخ 1397/02/0۸تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
1397/02/1۸ می باشد.تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز چهارشنبه مورخ 1397/02/19 دفتر حوزه مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم می باشد.
http://www.mubam.ac.ir :شماره های تماس 44344601-034 و 44342902-034 * آدرس سایت دانشگاه *

مشخصات پروژه: عنوان پروژه: خرید شش دستگاه هوارسان از نوع هیت ریکاوری. محل پروژه:شهر ریگان واقع در بیمارستان 32 
تختخوابی این شهر. مدت اجرا: 30 روز کاری.اعتبار طرح: عمرانی نحوه پرداخت: توامان به صورت نقد و اوراق اسناد خزانه اسالمی  
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250،000،000 )دویست و پنجاه میلیون(  ریال می باشد که بایستی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 
به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر در صورت درخواست مناقصه گزار و یا واریز نقدی به 
حساب شماره 21۸57۸696 بانک رفاه به نام سپرده طرح های عمرانی دانشگاه، تهیه و در پاکت الف تحویل مناقصه گزار گردد. کد 
اقتصادی کارفرما:41139۸317411 هزینه تهیه اسناد: مبلغ  1،000،000 ریال )یک میلیون لاير( می باشد که بایستی به حساب شماره 
21777۸3۸12001 بانک ملی به نام درآمد های متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم واریز شده و رسید پرداخت 
در هنگام دریافت اسناد ارایه گردد. حداقل شرایط شرکت در مناقصه: *دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبنی بر تولید یا مونتاژ هوارسان های هیت ریکاوری.*دارا بودن تجربه قبلی ضمن ارایه حسن سابقه مورد تایید کارفرمایان مربوطه و 
فقدان سوء پیشینه حرفه ای.*دارا بودن توان مالی و پشتیبانی، تجهیزات و ماشین آالت و توان فنی و برنامه ریزی قوی.*دارا بودن 
کد معامالتی بورس و ارائه یک نسخه از نامه کارگزاری مربوطه. محل و مهلت دریافت اسناد:*متقاضیان واجد شرایط ذکر شده می 
توانند با مراجعه به واحد خدمات پشتیبانی امور مناقصات دانشگاه )واقع در بم – میدان سرداران شهید – بلوار شهید رجایی - دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه مورخ 
1397/01/26 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 می باشد.مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی 
پاکات می باشد.محل و مهلت تحویل پاکات: دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم و از روز شنبه مورخ 
1397/02/0۸تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/02/1۸ می باشد.تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز چهارشنبه مورخ 

1397/02/19 دفتر حوزه مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم می باشد.   
http://www.mubam.ac.ir :شماره های تماس 44344601-034 و 44342902-034 * آدرس سایت دانشگاه *

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

آلبوم 

»سه نوازی 
در آرامش« 

حاصل همکاری حسین 
بهروزی نیا، جاوید 

افسری و داود ورزیده سه 
هنرمند نوازنده موسیقی 
ایرانی در دسترس عالقه 

مندان قرار گرفت.

عربستان سعودی قصد دارد برای 
نخستین بار در جشنواره فیلم کن حضور یابد.

پول این مملکتو کسای دیگه میخورن 

حرصشو تو میخوری ...

فیلم: النتوری

موسیقی فیلم  دیالوگ

معرفی

هنوز آلیس
لیزا جنوا نویسنده: 

احمدی ترجمه: شهین 

انتشارات: معین
داســتان کتــاب هنــوز آلیــس در مــورد آلیــس هولنــد، اســتاد 
دپارتمــان روانشناســِى دانشــگاه هــاروارد می باشــد کــه مدتــى 
اســت بــا مشــکالِت کوچــک و بــه ظاهــر کــم اهمیتــى مواجــه 
مى شــود: دســته کلیــدش را گــم مى کنــد، قــرار مالقات هایــش 
ــى آورد، در  ــر م ــه خاط ــمندش ب ــى هوش ــادآورى گوش ــا ی را ب
بکارگیــرى برخــى کلمــات در جمله بنــدى دچــار مشــکل 
ــاى خســتگى و افســردگى و  ــه پ ــا را ب ــه ى این ه شــده و هم
عــوارض ناشــى از یائســگى مى گذارد.وقتــى متخصــص مغــر و 
اعصــاب بــه او مى گویــد کــه مبتــال بــه نوعــى آلزایمــر زودرس 
ارثــى اســت جســم نابــاور آلیــس تنهــا پنجــاه بهــار را بــه خــود 
دیــده. بــاور زندگــى بــا هیوالیــى بــه نــام آلزایمــر بــراى زنــى بــا 
موقعیــت اجتماعــى آلیــس بســیار ســخت و دردنــاک اســت.

شکنج زلف سیاه تو بر سمن چو خوشست
دمیده سنبلت از برک نسترن چه خوشست

گرم ز زلف دراز تو دست کوتاهست
دراز دستی آن زلف پرشکن چه خوشست

نمی رود سخنی بر زبان من هیهات
مگر حدیث تو یا رب که این سخن چه خوشست

سپیده دم که گل از غنچه می نماید رخ
نوای بلبل شوریده در چمن چه خوشست

ز جام بادٔه دوشینه مست و الیعقل
فتاده بر طرف سرو و نارون چه خوشست
چو جای چشمه که بر جویبار دیدٔه من

خیال قامت آنسرو سیمتن چه خوشست
چه گویمت که بهنگام آشتی کردن

میان الغر او در کنار من چه خوشست
مپرس کز هوس روی دوست خواجو را

دل شکسته برآن زلف پرشکن چه خوشست

خواجوی کرمانی 

همیشه پیش از آنکه 
بخواهی 

لحظه عزیمت ناگزیر می 
شود

عکس نوشت

عکس: 
پگاه قدیری

مجموعه داستان 

»حواس دیگر« 
نوشته آذر بشیرزاده 

منتشر شد.

فیلم سینمایی 

»ماجرای نیمروز« 
به همراه پشت صحنه آن 

پنجشنبه، 23 فروردین در 
برنامه »گیشه« شبکه چهار 

سیما به نمایش درمی آید.

داستان داستان


