
یز
بر

ر ت
ص

 ع
س

عک

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1168

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
  16 صفحه

 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.307.93

مثقال طال       8.058.000

گرم طالی 18  1.860.192

گرم طالی 24  2.480.785

انس نقره             16.46

انس پالتین         902.000

انس پاالدیوم       971.000

بهار آزادی      18.950.000

امامی          19.370.000

نیم             9.710.000

ربع            5.650.000

گرمی          3.500.000

دالر                42.000

یورو               75.111

پوند               85.360    

درهم امارات        17.640

لیر ترکیه            14.550

یوان چین            9.760

ین ژاپن               5.100    

دالر کانادا            49.190

دالر استرالیا        47.340 @  p a y a m e m a
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روزانهم صبح اریان

اصالحیه فراخوان 
مناقصات عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

بدینوســیله مبلــغ تضمیــن مناقصــه »196/ج96/3« و مناقصــه 
»197/ج96/3« بــه »509/000/000 ریــال« اصــاح مــی گــردد.

پساب فاضالب در حلق خلیج فارس
عضو فراکسیون زنان مجلس
خودداری از پخش 

فوتبال بانوان تبعیض 
جنسیتی است

آمــد،  کار  روی  احمدی نــژاد  اگــر 
فقــط اصولگرایــان مقصــر نبودنــد. مــا 
بودیــم.  مقصــر  هــم  اصالح طلبــان 
ــدی  ــب و مفی ــب نجی ــوری رقی ــق ن ناط
بــرای مــا بــود. ولــی مــا آن هــا را از 
هســتی سیاســی ســاقط کردیــم کــه 
بــرآورد.  آن احمدی نــژاد ســر  به جــای 
رفتــار امــروز فــرد معلوم الحالــی مثــل 
ــود.  ــا ب ــه م ــدا ب ــف خ ــژاد لط احمدی ن
ــم  ــت کنی ــتیم ثاب ــه می توانس ــا چگون م
ــا در  ــژاد بود؟م ــوی احمدی ن ــه از س فتن
دوم خــرداد نوشــتیم خاتمــی و خاتمــی 
رییس جمهــور شــد. قبــل از انتخابــات 
می گفتنــد بنویســیم خاتمــی بخوانیــم 
ــام معظــم  ــر از مق ناطــق. چــه کســی غی
را حماســه  پیــروزی خاتمــی  رهبــری 
خوانــد؟ مگــر رهبــری دســتور ندادنــد 
ــل از مجلــس ششــم  ــا قب ــه ت کســانی ک
رد می شــدند تائیــد صالحیــت شــوند؟ 
دوســوم  بــا  ششــم  مجلــس  مگــر 
ــت؟  ــکل نگرف ــب ش ــای اصالح طل نیروه
مــا  دوســتان  داشــت  دلیلــی  چــه 
ــری  ــر رهب ــات را در براب ــزاب و مطبوع اح
ــا  ــت ب ــی داش ــه ضرورت ــد. چ ــرار دهن ق
دوســتانی مثــل هاشــمی رفســنجانی آن 
را رفتــار را داشــته باشــیم.یک بار بــا دبیــر 
اول ســفارت انگلیــس دیــدار داشــتم 
ــه  ــران رفت ــب از ای ــدام اصالح طل ــم ک گفت
پیــش آمریکایی هــا و کمــک خواســته 
کــه کلینتــون اعــالم کــرده کــه مــا از 
ایــران  تــا  غــزه  نــوار  از  اصالح طلبــان 
حمایــت می کنیــم. بــه او گفتــم مگــر 
را رئیس جمهــور  آقــای خاتمــی  شــما 
کردیــد؟ یادتــان رفتــه آقــای نیــک بــراون 
بــا آقــای جــواد الریجانــی  در تهــران 
دیــدار کــرد و خبــر آن مالقــات را مــا 
ــون از رأی  ــد میلی ــم و چن ــر کردی منتش
آقــای ناطــق نــوری کــم شــد. بــه او 
گفتــم شــما متوجــه نفــوذ منفی تــان 
در جامعــه ایــران نیســتید.ما در ســال 
92 بســیار کار عاقالنــه ای کردیــم. مــا 
یــک اصولگــرای میانــه ای کــه بیشــترین 
داشــت  اصالح طلبــان  بــه  را  نزدیکــی 
آقــای   92 ســال  کردیم.تــا  انتخــاب 
ــری در  ــده رهب ــال نماین ــی 24 س روحان
ــر  ــود. اگ ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــری  ــار رهب ــه ای یک ب ــور هفت رئیس جمه
را مالقــات می کــرد ایشــان بــه دلیــل 
ــت  ــی امنی ــورای عال ــری ش ــگاه دبی جای
ملــی ایشــان را هــر دو هفتــه یک بــار 

رفتار امروز احمدی 
نژاد ثابت کرد فتنه

از سوی اوست

حیات جانداران در گرو کاهش 

تغییرات اقلیمی
گرم شدن زمین عامل مهمی در مهاجرت و از بین رفتن 

موجودات زنده است

یادداشت مهمان  
سیدحسین مرعشی

حوادث ترافیکی 

روزی 167 نفر را 

روانی می کند

رییس پلیس راهور:
سال گذشته بیش از 3 هزار 

میلیارد تومان جریمه راهنمایی 
رانندگی اخذ شده است

میلیـارد  هـزار   3 از  بیـش  گذشـته  سـال 
تومـان جریمـه راهنمایـی رانندگی اخذ شـده 
کـه بـر اسـاس مـاده 23 قانـون رسـیدگی 
صنـدوق  بـه  درصـد   20 بایـد  تخلفـات  بـه 
بـه منظـور  ناجـا  پرداخـت دیـه، 15 درصـد 
جهـت  در  درصـد  پنـج  تجهیـزات،  تکمیـل 
فرهنگ سـازی و 60 درصـد هم به شـهرداری 
شـود.  پرداخـت  شهرسـازی  و  راه  وزارت  و 

کــه  روز  چنــد  می کرد.ایــن   مالقــات 
ــد  ترامــپ از برجــام خــارج شــد می توانی
بفهمیــد کــه روحانــی چــه کار بزرگــی کــرد. 
ــی و  ــی کار روحان ــپ یعن ــت ترام عصبانی
ــود.  ــت ب ــام درس ــی در برج ــار روحان رفت
ــه  ــام را ب ــپ برج ــد اآلن ترام ــت کنی دق
آمــاده  بعــد می گویــد مــا  هــم زده و 
ــد  ــتیم. می خواه ــران هس ــا ای ــره ب مذاک
خــودش طــرف ایــران باشــد و به زعــم 
خــودش دو امتیــاز هــم او از ایــران بگیرد؛ 
ولــی اشــتباه می کنــد چــون دیگــر کســی 
ترامــپ  نمی داند.آقــای  معتبــر  را  او 
ــرج  ــش را خ ــد پول ــران بای ــد ای می گوی
ــد  ــتان می توان ــد. عربس ــود بکن ــردم خ م
پــول خــودش را در عــراق صــرف حمایــت 
ولــی  بکنــد  تکفیــری  گروه هــای  از 
ایــران نمی توانــد بــا تروریســم مقابلــه 
خــودش  پــول  عربســتان  اگــر  کنــد؟ 
را خــرج امنیتــش کنــد اشــکال نــدارد 
ــد  ــاختیم، بای ــک س ــا موش ــر م ــا اگ ام
ــر  ــن منک ــه م ــس بدهیم.البت ــاب پ حس
ــا  ــًا ب ــه بعض ــلیقگی هایی ک ــی کج س برخ
معظــم  مقــام  مصــوب  سیاســت های 
مــا  نیســتم.  دارد  مغایــرت  رهبــری 
ــه  ــم ک ــی داری ــورمان آدم های ــم در کش ه
باوجــود آنهــا کشــور نیــاز بــه دشــمن 
مســأله  اصــل  امــا  باشــد؛  نداشــته 
موضــوع متفاوتــی اســت.من به عنــوان 
آن هــا  از  مســئوالن  کوچــک  بــرادر 
درخواســت دارم کــه امــروز بیــش از هــر 
زمــان دیگــری متحــد باشــند. امــروز 
ــت  ــروز وق ــت. ام ــمکش نیس ــت کش وق

هماهنگــی و وحــدت اســت. مســئوالن 
بایــد یکدیگــر را پشــتیبانی و حمایــت 
باشــند  هماهنــگ  مســئوالن  کنند.اگــر 
می تواننــد ایــن مســأله را حــل کننــد. 
ــام معظــم  ــت مق ــد حمای ــم بای ــت ه دول
ــی  ــد تصمیم ــد. مانن ــب کن ــری را جل رهب
کــه دربــاره ارز در ســطح نظــام گرفتــه 
اجــازه می دهــد  شــد. کــدام کشــوری 
ــت  ــدار ارز خواس ــر مق ــس ه ــر ک ــه ه ک
ــود 10  ــر می ش ــد. مگ ــارج کن ــور خ از کش
میلیــون دالر پــول در کشــور جابجــا شــود؟ 
90 درصــد اقتصــاد ایــران بــا دالر 4200 اداره 
می شــود.در مســائل سیاســت داخلــی نیــز 
ــی نیســت.  ــت خاتم ــی دول ــت روحان دول
ــه اســت. دولتــی اســت  یــک دولــت میان
بــه  آن  اســتاندار   اســت  ممکــن  کــه 
غیرسیاســی بــودن خــود افتخــار کنــد. مــا 
در دولــت روحانــی یــک دســتاوردهایی 
داریــم و یــک محدودیت هایــی. سیاســت 
ــود  ــن ب ــا ای ــن انتخاب ه ــه ای ــا در هم م
ــرار  ــت ق ــه نیروهــای افراطــی را در اقلی ک
ــه موفــق بودیــم. دهیــم کــه در ایــن زمین

جــای  سیاســت  شــد.  ناامیــد  نبایــد 
رنجیــدن نیســت. بایــد خــون دل بخوریــم 
و در صحنــه بمانیــم. مهنــدس بــازرگان 
ــه حــذف شــود. اســتعفا  ــداد ک اســتعفا ن
داد کــه شــش مــاه بعــد از آن مجــددا 
ــه سیاســت حــذف  ــی از صحن بازگــردد ول
شــد. مــا اآلن بایــد بــه شــکل قاطعانــه از 
ــت  ــن اس ــم. ممک ــت کنی ــی حمای روحان
وضــع مطلــوب نباشــد امــا حتمــًا بــا 

گذشــته تفــاوت دارد.

سالیانه بیش از 87 میلیون مترمکعب فاضاب در هرمزگان تولید می شود که تنها 25 درصد آن تصفیه می شود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
بین المللــی  نهــاد  دارد  قصــد  آمریــکا 
ســازمان ملــل را کــه بــه قصــد ایجــاد 
صلــح در جهــان تاســیس شــده اســت 
دیگــری  ســازوکار  چــون  و  نابــود کنــد 

بــرای جایگزینــی آن وجــود نــدارد، صحنــه 
بین المللــی را بــه هــرج و مــرج ســوق 
دهــد. علــی الریجانــی در آغــاز جلســه 
علنــی روز )سه شــنبه( مجلــس شــورای 
ــراق  ــه ع ــه ب ــار داشــت: حمل اســالمی اظه

امنیــت  عالــی  شــورای  مصوبــه  بــدون 
بــود، امــا آمریکایی هــا بــا کمــک یــک 
یــا دو کشــور دســت بــه ایــن اقــدام زدنــد 
ــه  ــدند ک ــار ش ــان گرفت ــا چن ــه بعده گرچ
پــا بــه فــرار گذاشــتند. خــروج از معاهــده 
ــالف  ــوا خ ــا آب و ه ــه ب ــس در رابط پاری
ــن  ــود و همچنی ــل ب ــازمان مل ــررات س مق
خــالف  هســته ای  توافقنامــه  از  خــروج 
ــن  ــود و همی ــت ب ــورای امنی ــه ش قطعنام
طــور انتقــال ســفارتخانه خــود بــه قــدس.  

الریجانی، رییس مجلس:
آمریکا قصد دارد سازمان ملل را نابود کند

حوادث ترافیکی روزی 167 نفر را به بیماران 

روانی اضافه می کند
رییس پلیس راهور :سال گذشته بیش از 3 هزار میلیارد تومان 

جریمه راهنمایی رانندگی اخذ شده است

سال گذشته 16 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان باخته اند

سـال گذشـته بیـش از 3 هـزار میلیـارد 
تومان جریمه راهنمایی رانندگی اخذ شـده 
کـه بـر اسـاس مـاده 23 قانـون رسـیدگی 
بـه تخلفـات بایـد 20 درصـد بـه صنـدوق 
پرداخـت دیـه، 15 درصـد ناجـا بـه منظـور 
تکمیـل تجهیـزات، پنـج درصـد در جهـت 
فرهنگ سـازی و 60 درصد هم به شهرداری 
و وزارت راه و شهرسـازی پرداخـت شـود. 
سیاسـت های کشـورها  از  یکـی  جریمـه 
بـرای جلوگیـری از افزایـش تصادفـات بـه 
شـمار می رود.بـر اسـاس گـزارش سـازمان 
از 25  بیـش  بهداشـت، سـالیانه  جهانـی 
در  رانندگـی  تصادفـات  در  نفـر  میلیـون 

سراسـر جهـان جـان خـود را از دسـت می 
دهنـد. تصادفـات جـاده ای نهمیـن عامل 
مـرگ و میر در جهان محسـوب می شـود. 
ایـن گزارش می افزاید که بیشـترین مرگ 
و میر ناشـی از تصادفات در کشـورهای کم 

درآمـد صـورت مـی گیرد.
امـا  در سـال های گذشـته  قانـون گـذاران 
بـا اعمـال سیاسـت هایی از قبیل بـاال بردن 
جریمه ،دادن نمره منفی به رانندگان سـعی 
در کـم کـردن آمـار تصادفات داشـته اند که 
ایـن سیاسـت ها گرچـه  توانسـته مقداری 
از امـار تصادفـات را کـم کنـد امـا بـاز  عـدد 
کنونـی میانگیـن تصادفـات  در ایـران بـا 
میانگیـن جهانی فاصله قابـل توجهی دارد.

سال گذشته تصادف جان  16 
هزار ایرانی را گرفت

درحالـی این مقـدار جریمه از مـردم گرفته 

شـده کـه  هنـوز رتبـه تصادفـات در ایـران 
در جایـگاه باالیـی قـرار دارد کـه بـه گفتـه 
پزشـکیان، نایـب رییـس مجلـس   آمـار 
کشـته شـدگان در تصادفـات رانندگـی بـا 
وجـود کاهـش از 27 هـزار نفـر بـه 16 هزار 

نفـر رسـیده  اسـت.
اما این تنها بخشـی از خسـاراتی هسـتند 
کـه تصادفـات بـه جامعـه وارد می کنـد. 
پزشـکیان در بازدیـدی که از مرکـز  بازدید 
از مرکـز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجا  داشت گفته هم 
اکنـون 35 درصد تخت های بیمارسـتانی 
در اشـغال مصدومـان حـوادث ترافیکـی 
قـرار دارد ضمـن اینکه سـاالنه 16 هزار نفر 
در اثـر حـوادث ترافیکـی جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد و 300 هـزار نفـر نیـز در 
این نـوع حوادث دچار معلولیت جسـمی 

مـوارد  ایـن  از  کـدام  هـر  می شـوند کـه 
هزینـه ای را بـه حـوزه سـالمت تحمیـل 
می کنـد. گرچـه خطاهـای یکـی از عوامل 
مهـم در تصادفـات بـه شـمار مـی رود اما 
نایب رییس مجلس نقش خودروسـازان 
را در بـاال بـودن آمـار تصادفـات بـی تاثیر 
 »E5« بـه  توجـه  بـا  و گفتـه  ندانسـته 
مهندسـی  از  اعـم  پیشـگیری  حـوزه  در 
مطابـق  آن هـا  تجهیـز  یعنـی  خودروهـا 
کمـک  می تـوان  روز  اسـتانداردهای  بـا 
بسـزایی در کاهـش تصادفـات کـرد  کـه  
استانداردسـازی جاده ها، آموزش، ترغیب 
و تنبیـه در قالـب اعمـال محرومیت هـای 
اجتماعـی بـرای افـرادی که به طـور مکرر 
تخلـف  رانندگـی  و  راهنمایـی  حـوزه  در 
می کننـد از قبیـل عـدم ارتقـاء شـغلی یا 
منـع صـدور مجـوز در بخش های مختلف 
بـرای این افراد می توانـد در زمینه کاهش 
خسـارات ناشـی از حوادث ترافیکی تأثیر 

بسـزایی داشـته باشد.

ساالنه 60 هزار نفر در اثر حوادث 
ترافیکی به آمار جمعیت بیماران 

روانی اضافه می شوند
اداره  رییـس  ترحمـی،  محمـد  سـرهنگ 

حقوقـی پلیس راهور ناجـا گفت:تصادفات 
بـر اسـاس آمـار سـاالنه بیـش از 40 هـزار 
میلیـارد تومـان هزینـه بـه کشـور تحمیـل 
می شـود، ضمـن اینکـه سـاالنه 60 هـزار 
نفـر به آمار جمعیـت بیمـاران روانی اضافه 
می شـوند کـه در اثـر مـرگ نزدیـکان خـود 
وضعیـت  ایـن  بـه  ترافیکـی  حـوادث  در 
دچـار مـی شـوند.یعنی بـه عبارتـی  روزانه  
حـدود 167 نفر در اثـر  حوادث ترافیکی به 

بیمـاران روانـی اضافـه می شـوند.

نصب 1200 دوربین ثبت تخلف
سـرتیپ تقـی مهـری، رییـس پلیـس 
راهـور ناجـا  می گویـد : 1200 دوربیـن 
ثبـت  رانندگـی  تخلفـات  ثبـت  بـرای 
شـده کـه ایـن میـزان بایـد تـا پایـان 
شـهریور امسـال به 1800 دوربین برسد. 
همچنیـن نصب ایـن دوربین ها باید در 
3 مرحلـه صـورت بگیـرد کـه در مرحله 
جاده هـای  در  دوربیـن  هـزار   6 اول 
دیگـر  سـوی  از  شـود  نصـب  اصلـی 
بـرای سـایر نقـاط باید در فاصلـه هر 10 
کیلومتـر یـک دسـتگاه دوربیـن نصب 
گـردد یعنـی بـه طـور کلـی بیـن 18 تـا 
20 هـزار دوربیـن در جاده هـای بـرون 

شـهری نصـب خواهـد شـد.

ــات  ــه خدم ــوه ارائ ــاد از نح ــا انتق ــری ب ــرتیپ مه س
ــد  ــی تاکی ــوادث ترافیک ــان ح ــه مصدوم ــدادی ب ام
ــه در  ــرادی ک ــد اف ــار 51 درص ــاس آم ــر اس ــرد: ب ک
ــد  ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــی ج ــوادث ترافیک ح
ســر صحنــه تصــادف و 42 درصــد آنهــا نیــز در مراکــز 
درمانــی جــان خــود را از دســت می دهنــد، همچنیــن 
ــی  ــکی قانون ــوی پزش ــه از س ــاری ک ــاس آم ــر اس ب
صــادر شــده اســت 9 درصــد کشــته شــدگان حــوادث 
ترافیکــی در بیــن راه جــان خــود را از دســت می دهنــد 
کــه هــم کنــون ایــن آمــار بــه 6 درصــد رســیده اســت 
ــا و  ــداد آمبوالنس ه ــش تع ــه افزای ــه ب ــن توج بنابرای
ــم  ــور تی ــن حض ــدادی، همچنی ــای ام ــی کوپتره هل
پزشــکی مجــرب در مراکــز درمانــی بــه منظــور رســیدگی 
ــی کــه از ناحیــه ســر دچــار  ــه اســیب دیدگان ســریع ب

ــت. ــروری دانس ــده اند ض ــه ش صدم

پرداخت »یارانه مشاوره« به سه 
دهک اقتصادی پایین جامعه

رییـس مرکـز توسـعه پیشـگیری و درمـان اعتیـاد 
سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا بیـان اینکـه سـازمان 
تومـان  میلیـارد  سـه  از  بیـش  سـاالنه  بهزیسـتی 
تـا سـوم  اول  بـرای دهک هـای  »یارانـه مشـاوره« 
اقتصـادی پاییـن جامعـه پرداخـت می کنـد، گفـت: این افـراد می توانند تا سـه 
مرحلـه بـه مراکـز مشـاوره ای خصوصـی مراجعـه کنند.فاطمـه عباسـی بـا بیـان 
اینکـه قبـال ایـن بودجـه در اختیـار تعـداد مشـخص و محـدودی مرکز مشـاروه 
روان شـناختی قـرار می گرفـت، افـزود: افـراد متقاضی دریافت خدمات مشـاوره 
روان شـناختی بایـد بـه مرکـز خاصـی مراجعـه می کردنـد امـا قصـد داریـم نرم 
افـزاری را در آینـده ای نزدیـک طراحـی و راه انـدازی کنیم که افراد واجد شـرایط 
بـا کارت هـای اعتبـاری مخصـوص، بتوانند به هر مرکز مشـاوره ای که از سـازمان 
بهزیسـتی مجـوز دارد مراجعـه کنند.بـه گفته وی کـد ملی این افـراد در این نرم 
افـزار ثبـت می شـود و اگـر فرد جـزو دهک های اقصـادی پایین جامعه باشـند، 

بـه آنهـا »یارانـه مشـاوره« تعلـق می گیـرد  .

خودداری از پخش فوتبال 
بانوان تبعیض جنسیتی است

اینکـه  بیـان  بـا  عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس 
تیـم  مسـابقه  پخـش  از  ملـی  رسـانه  خـودداری 
فوتسـال بانوان نمود بارز تبعیض جنسـیتی اسـت، 
گفـت: صـدا و سـیما بـا خـودداری از پخـش ایـن 
مسـابقات شـائبه تـالش بـرای کمرنـگ جلـوه دادن توفیقات زنـان را تقویت 
کرد. سـیده فاطمه حسـینی نماینده مردم تهران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر 
و پردیـس در مجلـس در یادداشـتی خودداری رسـانه ملی از پخش مسـابقه 
کـم نظیـر تیـم فوتسـال بانـوان فرصت سـوزی ازسـوی این رسـانه دانسـت و 
در یادداشـتی نسـبت بـه این مسـاله و کم توجهـی به دیگر موضوعـات مرتبط 
بـه زنـان در صـدا وسـیما انتقاد کـرد. در متن یادداشـت این عضو فراکسـیون 
امیـد مجلـس آمـده اسـت؛ وجـه بـه این نکتـه ضروری اسـت که هـم اینک 
زنـان ایرانـی اعـم از دختـران و مـادران و همسـران، نیمـی از بـار جامعـه را بر 
دوش می کشـند و در ایـن میـان انتظـار مـی رود رسـانه ملـی دسـت کـم، یار 
زنـان ایـن سـرزمین در کسـب موفقیت هـا باشـد، نـه بـاری بـر دوش زنان.

سیاستسیاستجامعه

وی افــزود: همــه ایــن هــا نشــان می دهــد 
بین المللــی  نهــاد  دارد  قصــد  آمریــکا 
ســازمان ملــل را کــه بــه قصــد ایجــاد صلــح 
در جهــان تاســیس شــده اســت نابــود کنــد 
و چــون ســازوکار دیگــری بــرای جایگزینــی 
ــه  ــل را ب ــه بین المل ــدارد، صحن ــود ن آن وج
ســوی نوعــی هــرج و مــرج امنیتــی ســوق 

دهــد.

رییــس  نایــب 
گفــت:  مجلــس 
هیــات نظــارت بــر 
برجــام  اجــرای 
ــوع  ــل در موض ــدام متقاب ــده اق ــم گیرن تصمی
برجــام است.حســینعلی حاجــی دلیگانــی 
 25 شــنبه  )ســه  روز  علنــی  نشســت  در 
اردیبهشــت( مجلــس شــورای اســالمی در 
اخطــار قانــون اساســی ضمــن محکومیــت 
ــام و  ــل ع ــتی در قت ــم صهیونیس ــدام رژی اق
شــهادت مــردم مظلــوم فلســطین گفــت: 
طبــق اصــل 110 و بنــد 11 مــاده 24 آییــن نامــه 
ــی  ــه جنابعال ــور ک ــس،  همانط ــی مجل داخل
ــال  ــس در س ــی را در مجل ــد قانون ــی دانی م

ــل مصــوب  ــدام متقاب ــوان اق 1394 تحــت عن
ــام معظــم  ــد از آن مق ــن بع ــم و همچنی کردی
ــون  ــرای آن قان ــرای اج ــی را ب ــری الزامات رهب
تعییــن کردنــد. علــی مطهــری نایــب رییــس 
مجلــس شــورای اســالمی در پاســخ بــه اخطار 
حاجــی دلیگانــی گفــت: در همــان قانــون 
اقــدام متقابــل خیلــی از مســائل بــه شــورای 
عالــی امنیــت ملــی ارجــاع شــده و ایــن 
شــورا نیــز هیــات نظــارت بــر اجــرای برجــام را 
تعییــن کــرده اســت و همــه تصمیمات توســط 
ایــن هیــات گرفتــه مــی شــود.وی تاکیــد کــرد: 
بــا توجــه بــه رفتــار طــرف مقابــل و بــا قوانیــن 
موجــود و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری، 
ــود. هیــات مذکــور تصمیــم گیرنــده خواهــد ب

وزیر ارتباطات:

به دنبال مسدود کردن 
فیلترشکن ها هستیم

وزیـر ارتباطـات در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی 
زیرسـاخت  ارتباطـات  شـرکت  نقـش  بـر 
گفـت:  فیلترشـکن ها  کـردن  مسـدود  در 
اقـدام شـرکت زیرسـاخت ایـن اسـت که با 
فراگیری و اسـتفاده از فیلترشـکن ها، تحت 
دسـتوری کـه آقـای رییـس جمهـور دادنـد 
عالـی فضـای  در چارچوبـی کـه شـورای  و 
مجـازی ارایـه داده و منطـق هـم دارد، نباید 
از باج افـزار  اجـازه دهـد فضـای کشـور پـر 
شـود و بایـد جلـوی اینهـا گرفتـه شـود. بـه 
همیـن دلیـل این حرکـت آغاز شـده و طبق 
قانـون هـم بـوده اسـت و مشـکل مقرراتـی 

دربـاره ایـن مسـاله وجـود نـدارد.
آذری جهرمـی دربـاره اختـالالت اینترنتـی 
فیلترشـکن ها  انسـداد  داد:  توضیـح  نیـز 
نبایـد باعـث افـت کیفیـت اینترنـت و یـا 
کارهـا  و  کسـب  بـرای  مشـکالتی  ایجـاد 
بـدی  اینترنتـی موضـوع  اختـالالت  شـود. 
اسـت کـه مـا از سـازمان تنظیـم مقـررات 
بررسـی  را  موضـوع  خواسـتیم  ارتباطـات 
کنـد و بـه اپراتورهـا هـم در ایـن بـاره تذکر 
دادیـم. دیـروز بعـد از ظهـر هم جلسـه ای با 
حضـور اپراتورهـا برای بررسـی ایـن موضوع 
تشـکیل شـد.آذری جهرمـی ادامـه داد: اما 
بنـا نیسـت به ایـن موضـوع بپردازیـم که با 
دسـتور فیلترینگـی کـه آمـده و بـا مخالفت 
اسـت،  شـده  مواجـه  مـردم  از  بسـیاری 
فیلترشـکن ها  و  باج افزارهـا  بـه  می توانیـم 
پیـدا  توسـعه  در کشـور  اجـازه دهیـم کـه 
کننـد.وی بـا تاکیـد بر مضـرات اسـتفاده از 
فیلترشـکن بیان کرد: امیدواریم مسـووالنی 
کـه متصـدی فیلترینـگ هسـتند، بـه ایـن 
ایـن  زیـرا  باشـند  داشـته  توجـه  موضـوع 
مسـاله یک تهدیـد بزرگ اسـت. باید مردم 
توجیـه  فیلترشـکن  از  اسـتفاده  دربـاره  را 
کنیـم تـا آن هـا بـا همراهـی کننـد. زیـرا در 
هـر تصمیمـی اگـر همراهـی مـردم نباشـد، 
اثراتـش مشـابه اثـرات کنونی و گسـتردگی 
و  ارتباطـات  می شـود.وزیر  باج افزارهـا 
فنـاوری اطالعـات بـا بیـان اینکـه فراگیـر 
شـدن فیلترشـکن ها مطلوب کسـانی است 
کـه همواره بـه دنبـال براندازی کشـور بودند 
و ایـن مطلـوب نیسـت، گفـت: همـان طـور 
وزارت امـور خارجه آمریکا در سـال 89 جزو 
برنامه هایـی کـه بـرای برانـدازی جمهـوری 
اسـالمی داشـت، توسـعه فیلترشـکن بـود 
نوعـی  بـه  در  را  اپـل  و حتـی گوشـی های 
بـدون  می کـرد کـه  عرضـه  ایـران  بـازار  در 

فیلترشـکن کار نکننـد.

خبر

هیات نظارت بر اجرای برجام؛تصمیم 
گیرنده اقدام متقابل در موضوع برجام

گزارش
پیام ما

قوه قضاییه ملزم به تشکیل شعب ویژه بررسی »پولشویی« شدپیام خبر
مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم 
»پولشویی« اقدام کند.
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این صفحه می خوانیم
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اختصاصی/ پیام ما

فرهــاد ســرخوش مدیــر دفتــر اســتانی 
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در 
ــد  ــت: 70 درص ــی گف ــان غرب آذربایج
ــار  ــه مه ــه ارومی ــای دریاچ از ریزگرده
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
تبعــات  ارومیــه  دریاچــه  خشــکی 
زیــادی بــرای منطقــه و موجــودات 
ــرد:  ــح ک ــده خواهــد داشــت، تصری زن
اولویــت دولــت احیــای صــد درصــدی 
دریاچــه ارومیــه اســت و درهمیــن 

راســتا بــا اجــرای پــروژه هــای انتقــال 
ــه در  ــاو بوت ــه ه ــت درخچ اب و کاش
شــوره زارهــای منطقــه توانســته 70 
دردصــد از ریزگردهــا را مهــار کنــد. وی 
ــای  ــه وســعت ریزگرده ــان اینک ــا بی ب
ــی در آذربایجــان شــرقی بیشــتر  نمک
از آذربایجــان غربــی اســت، ادامــه 
ــکی  ــل از خش ــی حاص ــار نمک داد: غب
دریاچــه ارومیــه هماننــد غبــار خاکــی 
نیســت و بــه محــض گســترش یافتن 

آن تمامــی پوشــش گیاهــی را از بیــن 
ــتاد  ــتا س ــن راس ــه در ای ــرد ک ــی ب م
ــا شناســایی  ــع طبیعــی ب ــا و مناب احی
ــی  ــان زدای ــار و بیاب ــرد و غب مناطــق گ
تــالش  ریزگردهــا   تثبیــت  بــرای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. ســرخوش ب می کنن
 130 و  میلیــارد   2 ارومیــه  دریاچــه 
میلیــون مترمکعــب آب دارد، تصریــح 
ــه  1270.80  ــی دریاچ ــراز فعل ــرد: ت ک
ــه مــدت مشــابه  ــه نســبت ب اســت ک
متــر  ســانتی   18 گذشــته  ســال 
اجــرای  ســرخوش،  دارد.  کاهــش 
پروژه هــای اجرایــی ســتاد احیــا و 
پــروژه هــای اجتماعــی و فرهنگســازی 

ــت ــم دانس ــل ه را مکم

چگونگــی اســتفاده از زمیــن و تغییــرات اقلیمــی باعث 
تغییــرات توزیــع گونه هــای زنــده در جهــان می شــود.

تغییــرات اقلیمــی، محلــی کــه موجــودات زنــده 
قــرار  تغییــر  دســتخوش  را  می کننــد  زندگــی 
می دهنــد. بــا گرم شــدن زمیــن، موجــودات زنــده 
بــه ســمت قطب هــا کشــیده می شــوند و بــه مناطــق 
ــد.  ــد می رون ــری دارن ــای پایین ت ــه دم ــری ک مرتفع ت
ــی،  ــم جهان ــرات اقلی ــا تغیی ــراه ب ــال هم ــن ح ــا ای ب
ــازه ای  ــرات ت ــود تغیی ــی خ ــش گیاه ــن در پوش زمی
را تجربــه می کنــد کــه ایــن تغییــر می توانــد بــه 
حیــات موجــودات زنــده ســاکن در آن اقلیــم، لطمــه 
بزنــد. هــر دوی ایــن عوامــل، بــر توزیــع گونه هــا تاثیــر 
و  بونبــراک  تیموتــی  دکتــر  می گذارد.صحبت هــای 
دکتــر جاناتانلینــور ، دانشــمند پژوهشــی در مرکــز 
ــه  ــات علمــیCNRS  فرانســه، ک ــرای تحقیق ــی ب مل
اخیــرا در Nature Communications منتشــر شــده 
ــن را مشــخص  ــری زمی ــر کارب ــت تغیی اســت، اهمی

ــرات آب  ــری هــم در تغیی ــر کارب ــن تغیی ــد. ای می کن
و هوایــی تاثیــر می گــذارد و هــم در تغییــرات توزیــع 
گونه هــا. بــا تجزیــه و تحلیــل داده هــای ثبــت شــده 
در 43 مرکــز تحقیقاتــی سراســر جهــان، 2798 مــورد 
ــات مشــاهده  ــوع اقلیــم گیاهــان و حیوان تغییــر در ن
شــده اســت، آن هــا دریافتنــد کــه مهاجــرت جانــوران 
بــه مناطقــی بــا پوشــش جنگلــی بیشــتر می شــود. در 
ــا كاهــش  ــوع گونه هــا ب ــان، تن ــر جه مناطــق معتدل ت
ــد. برعکــس،  ــدا می كن ــی، کاهــش پی پوشــش جنگل
در مناطــق گرمتــر مثــل مناطــق اســتوایی، مهاجــرت 
موجــودات زنــده بــا کاهــش تراکــم جنگلــی تســریع 
شــده اســت.این تحقیــق نتایــج زیــادی را بــرای درک 
تاثیــرات تغییــر اقلیــم بــر تنــوع زیســتی بــه همــراه 
ــدن  ــرای فهمی ــی ب ــرات اقلیم ــر تغیی ــد ب دارد. تاکی
اینکــه چگونــه گونه هــا پراکندگــی خــود را تغییــر 
می دهنــد، در ســال های اخیــر اهمیــت بیشــتری 
ــری  ــر کارب ــه موضــوع تغیی ــد ب ــا بای ــرده، ام ــدا ک پی
ایــن،  بــر  عــالوه  داد.  بیشــتری  اهمیــت  زمیــن 
نتایــج نشــان می دهــد کــه گونه هــای گرمســیری 
در برابــر اثــرات ناشــی از تغییــرات آب و هــوا و 
تغییــر پوشــش زمیــن، آســیب پذیرتر باشــند. در 

نهایــت، اینکــه چگونــه گونه هــا بــا از دســت دادن 
زیســتگاه خــود و تغییــر شــرایط آب و هوایــی روبــرو 
ــت  ــظ و مدیری ــرای حف ــت ب ــه دق ــد ب می شــوند، بای
مؤثــر تنــوع زیســتی مــورد توجــه قــرار گیرد.افزایــش 
ــن رخــداد در ســال های  ــت شــده از ای مســتندات ثب
اخیــر بــه امــکان پیشــرفت ایــن تحقیــق کمــک 
ــی  ــدد گونه های ــدن مج ــت. برگردان ــرده اس ــادی ک زی
ــن  ــر روی زمی ــی ب ــرات آب و هوای ــر تغیی ــه در اث ک
کــوچ کرده انــد، یکــی دیگــر از دغدغه هــای ایــن 

ــا اســت. روزه

مهار 70 درصدی ریزگردهای 
نمکی دریاچه ارومیه

جزییات جذب

 ۳۰۰ محیط بان

کریــم شــافعی معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه جزییــات اســتخدام 300 محیط بــان 
ــای  ــام ماموریت ه ــرای انج ــازمان ب ــن س ــرد: ای ــار ک ــاری اظه ــال ج در س
قانونــی خــود حداقــل بــه 4000 محیــط بــان دیگــر نیــاز دارد.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه از ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور مجــوز جــذب 300 محیط بــان 
اخــذ شــده اســت، گفــت: شــرایط جــذب ایــن تعــداد نیــرو مثل ســایر مــوارد 
ــه  ــذب و ب ــرای ج ــدی ب ــل بع ــی و مراح ــنجش آگه ــازمان س ــق س از طری
ــع 300  ــورد نحــوه توزی ــراد طــی می شــود. شــافعی در م ــن اف ــری ای کارگی
ــط   ــذب محی ــتانی ج ــع اس ــرد: توزی ــح ک ــور تصری ــان در کل کش ــط  ب محی
ــی مشــخص  ــر اســاس جــدول وضــع موجــود و پســت های خال ــان را ب بان
کرده ایــم. بــه ایــن معنــا کــه یــک متغیــر تعــداد پســت های خالــی محیــط  
بانــی در یــگان حفاظــت محیــط زیســت و متغیــر دیگــر تعــداد پســت های 
پــر و متغیرســوم 300 نفــری اســت کــه مجــوز جــذب آنهــا داده شــده اســت. 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت ایــن متغیرهــا را تبدیــل بــه فرمولــی کــرده  
ــود.  ــتخراج می ش ــتان ها اس ــرای اس ــع ب ــدول توزی ــق آن ج ــه طب ــت ک اس
ــت  ــازمان حفاظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــت، حقوق ــعه مدیری ــاون توس مع
محیــط زیســت تاکیــد کــرد: بــا وجــود جــذب 300 محیــط  بــان بــرای یــگان 
محیــط زیســت کشــور هنــوز پســت خالــی محیط بانــی بســیار زیــاد اســت و 
به طــور قطــع 300 نفــر افزایــش نیــرو، نیــاز محیــط زیســت کشــور را تامیــن 
ــت  ــار عرصــه تحــت مدیری ــر 6000 هکت ــرای ه ــد. در حــال حاضــر ب نمی کن
ــازمان  ــه س ــود دارد، درحالی ک ــان وج ــک محیط ب ــا ی ــت تنه ــط زیس محی
حفاظــت محیــط زیســت بــرای انجــام ماموریت هــای قانونــی خــود حداقــل 

ــاز دارد. ــر نی ــان  دیگ ــا 4000 محیط ب ــه 3000 ت ب

حیات جانداران در گرو کاهش 
تغییرات اقلیمی

گرم شدن زمین عامل مهمی در مهاجرت و از بین رفتن
موجودات زنده است

ــش  ــر پوش ــت تغیی ــه اهمی ــی ک از زمان
زمیــن مشــخص شــد، تــاش بــرای 
حفــظ آن و جلوگیــری از کاهــش گونه هــای 
زنــده زمیــن بیــش از قبــل مــورد پیگیــری قــرار 
ــه  ــی را ب ــران اثرات ــم در ای ــر اقلی ــت. تغیی گرف
ــدن  ــل از گرم ش ــر حاص ــن تغیی ــراه دارد. ای هم
زمیــن در اثــر تولیــد گاز کربن دی اکســید اســت، 
بــر اســاس تعهــدات بیــن المللــی، کشــور مــا تا 
پایــان ســال 2030 بایــد بیــن 4 تــا 12 درصد از 
ــژه دی  ــه ای به وی میــزان انتشــار گازهــای گلخان
اکســید کربــن کــم کنــد. ایــران جــزو 10 کشــور 
ــر  ــت. ب ــید اس ــد گاز کربن دی اکس اول در تولی
اســاس بررســی ها تــا ســال 2011 مقــام نهــم و 
تــا ســال 2015 مقــام هشــتم را در زمینــه تولیــد 

ــن داشــتیم. دی اکســید کرب

تاکید ایران و آلمان بر 
همکاری های بخش آب

رضــا اردکانیــان کــه بــه دعــوت وزیــر 
محیــط زیســت و همچنیــن وزیــر 
ــوری  ــرژی جمه ــادی و ان ــور اقتص ام
ــن کشــور ســفر  ــه ای ــان ب ــدرال آلم ف
کــرده اســت در دیــدار بــا ســونیا شولتســه، وزیر محیط زیســت، 
ــر گســترش  حفاظــت از طبیعــت و ایمنــی هســته ای آلمــان ب
ــد  ــور تاکی ــت دو کش ــط زیس ــوزه آب و محی ــای ح همکاری ه
کــرد. اردکانیــان بــا اشــاره بــه وجــود آب هــای مشــترک ایــران 
بــا کشــورهای افغانســتان و عــراق خواســتار انتقــال تجربیــات 
طــرف آلمانــی در جهــت پیشــبرد پروژه هــای ایــران بــا دو کشــور 
همســایه خــود در بخــش رودخانــه هیرمنــد و ارونــدرود شــد.

صدور حکم برای تخریب 
کنندگان  ُرستنی ها

حکــم قضایــی بــرای متخلفان مشــارکت 
در تخریــب رســتنی هــا و بوتــه کنــی در 
ــه حفاظــت شــده داالنکــوه صــادر  منطق
شــد. سرپرســت واحــد حفاظــت محیــط 
ــان منطقــه حفاظــت  ــط بان ــران و کــرون گفــت: محی زیســت تی
ــب رســتنی  ــه تخری ــدام ب ــه اق ــف را ک ــوه دو متخل شــده داالنک
هــا و بوتــه کنــی در ایــن منطقــه حفاظــت شــده کــرده بودنــد را 

دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی دادنــد.
مهــدی صادقــی افــزود: ایــن متخلفــان بــه پرداخــت دو میلیــون 
ــت  ــدوق دول ــق صن ــس در ح ــدل از حب ــدی ب ــزای نق ــال ج ری

محکــوم شــدند.

آب ورودی دریاچه ارومیه 
کمتر از پارسال 

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
زیســت اظهــار کــرد: در روزهــای 
گذشــته میــزان بارندگــی نســبت 
ــد  ــالیانه، 36 درص ــن س ــه میانگی ب
کاهــش یافتــه اســت، ایــن در حالیســت کــه در حوضــه 
ــا نســبت  ــش 23 درصــدی بارش ه ــا افزای ــه ب دریاچــه ارومی
ــی کــه آب  ــن معن ــه ای ــم. ب ــه ســال گذشــته برخــوردار بودی ب
ــر  ــه دریاچــه ارومیــه 400 میلیــون متــر مکعــب کمت ورودی ب
از پارســال اســت کــه یکــی از دالیــل آن حبــس کــردن آب هــا 
ــدات  ــه تعه ــرو ب پشــت ســدها اســت و الزم اســت وزارت نی

ــد. ــل بکن ــا عم ــازی آب ه ــتای رهاس ــود در راس خ

آبگیری تاالب آالگل
 با تامین حق آبه

محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــری  ــتان از آبگی ــت گلس زیس
ــا تامیــن حــق  ــاالب آالگل ب ت
از  قبــل  تــاالب  ایــن  آبــه 
ــر کل  ــدوس مدی ــر داد. عب ــمند خب ــد دانش ــری س آبگی
حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان بــا اعــالم 
تامیــن حــق آبــه بیــن المللــی آالگل گفــت: ایــن تــاالب 
ــی  ــی و یک ــم آب ــت ک ــتان در وضعی ــتان گلس ــم اس مه
از کانون هــای احتمالــی ایجــاد گــرد و غبــار بــود کــه 
ــن  ــری ای ــن آبگی ــزود: آخری ــدوس اف ــری شــد. عب آبگی

ــت. ــوده اس ــال 95 ب ــتان س ــه تابس ــوط ب ــاالب مرب ت

خبرخبرخبر خبر

شهرســتان  آب  منابــع  اداره  رییــس  رحیمــی  کامــران 
ــی  ــد مخزن ــاره، س ــای به ــی بارش ه ــت: در پ ــاران گف کامی
گاوشــان ایــن شهرســتان ســرریز شــد. وی افــزود: بــا 
ــن  ــه ای ــم ورودی آب ب ــاره، حج ــب به ــای مناس ــارش ه ب
ســد افزایــش یافتــه اســت و بــا تکمیــل ظرفیــت آن، ســد 
ــی  ــم مخزن ــه حج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.رحیمی ب ــرریز ش س
ــرد:  ــه ک ــت اضاف ــب اس ــون مترمکع ــد 550 میلی ــن س ای
ایــن ســد از مهمتریــن ســازه هــای آبــی غــرب کشــور 
محســوب مــی شــود کــه بــر روی رودخانــه گاوه رود احــداث 
ــن  ــا هــدف تامی ــن ســد ب ــت: ای ــی گف شــده اســت. رحمی

ــزان 69  ــه می ــاران ب ــاه و کامی ــهرهای کرمانش ــرب ش آب ش
ــی  ــرق آب ــرژی ب ــن ان ــال، تامی ــب در س ــون مترمکع میلی
بــه میــزان 11 گیــگا وات ســاعت در ســال، تامیــن آب 
ــرب  ــیالبهای مخ ــرل س ــت، کنت ــاورزی زیردس ــی کش اراض
ــاز محیــط زیســت و توســعه صنعــت  ــه گاوه رود، نی رودخان
گردشــگری طراحــی واحــداث شــده اســت. آنطــور کــه ایرنــا 
ــون 541  ــدای ســال زراعــی جــاری تاکن مــی نویســد از ابت
میلیمتــر بارندگــی در کامیــاران ثبــت شــده کــه ایــن مقــدار 
در مقایســه بــا 492 میلیمتــر ســال گذشــته 10 درصــد 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای

بیــان  بــا  چابهــار  اقیانوس شناســی  مرکــز  سرپرســت 
ــاله از  ــر س ــز( ه ــند قرم ــی )کش ــکوفایی جلبک ــه ش اینک
اواخــر خــرداد آغــاز می شــود و تــا اواخــر شــهریور ادامــه 
ــرل  ــه کنت ــر ب ــا منج ــت: روش »رس پاشــی« تنه دارد، گف
ــی  ــد از مدت ــه کاهــش آن و بع ــک می شــود، ن رشــد جلب
ــز  ــند قرم ــد. کش ــد ش ــاز خواه ــددا آغ ــک مج ــد جلب رش
ــگ آب  ــر رن ــب تغیی ــت و موج ــی اس ــده دریای ــک پدی ی
ــود.  ــرخ می ش ــه س ــل ب ــا مای ــرخ ی ــگ س ــه رن ــا ب دری
اقیانوس شناســی چابهــار  نگارســتان سرپرســت مرکــز 
ــه شــدت متالطــم شــده  گفــت: شــکوفایی جلبکــی آب ب

ــن  ــن ای ــاد، همچنی ــد افت ــاق خواه ــان اتف ــرگ آبزی و م
ــتم های آب  ــه سیس ــاراتی ب ــاد خس ــبب  ایج ــوع س موض
خاطرنشــان  نگارســتان  شــد.  خواهــد  شــیرین کن ها 
کــرد: اگــر کشــند قرمــز موجــب کاهــش کارایــی آب 
بی آبــی  دچــار  مــردم  شــود،  چابهــار  شــیرین کن های 
می شــوند؛ از ایــن رو دائمــا در حــال نمونه بــرداری از 
ــن  ــا ای ــم ام ــزارش می کنی ــت را گ ــتیم و وضعی آب هس
و   اســت  جلبکــی  شــکوفایی  بــرای  »مســکنی«  روش 

نمی توانــد در وســعت زیــادی اجرایــی شــود.

ارتباط شکوفایی جلبکی و ایجاد کم آبیسد گاوشان کامیاران سرریز شد

پیام زیست رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : با توجه به ظرفیت 
مستعد استان در توسعه آبزی پروری ، باید از بستر رودخانه شاهرود 

استفاده بهینه کرد.
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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

شــینا انصــاری مدیــرکل دفتــر پایــش فراگیــر 
ــا اشــاره  ــط زیســت ب ســازمان حفاظــت محی
بــه امــکان دســتکاری در نتایــج پایــش آنالیــن 
ــع از هوشــمند ســازی پایــش  در برخــی صنای
صنایــع خبــر داد. وی افــزود: نیازمنــد طراحــی 
ــع  ــش صنای ــرای پای ــه ب ــامانه ای یکپارچ س
هســتیم تــا بتــوان بــه صحــت و دقــت نتایــج 

بــه دســت آمــده اطمینــان داشــت و بــه همین 
ــی و  ــالم آمادگ ــم دانشــگاهی اع منظــور دو تی
ــر کل  ــد. مدی ــه کــرده ان ــوزال خــود را ارائ پروپ
دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان محیــط زیســت 
بــا اعــالم گــزارش آخریــن وضعیــت سیســتم 
هــای پایــش لحظــه ای صنایــع در دو بخــش 
خروجــی دودکــش و پســاب تصفیــه خانــه هــا 

گفــت: در مقایســه بیــن دو ســال 96 و 95، در 
ســال 96 در بخــش منابــع ثابــت آلودگــی هــوا 
ــش  ــدی و در بخ ــد 12 درص ــش« رش »دودک
خروجــی فاضــالب و پســاب رشــد 13 درصدی 
نســبت بــه ســال 95 داشــته ایــم. وی گفــت: 
بــا توجــه بــه تکالیــف قانونــی مشــخص شــده، 
فهرســت واحدهــای مشــمول سیســتم پایــش 
ضــروری  پارامترهــای  همچنیــن  و  آنالیــن 

بــرای پایــش مشــخص شــده اســت.

پایش صنایع هوشمند می شود

در شیراز کارگاه پرنده نگری و شناسایی پرندگان، به مناسبت روز جهانی پرندگان 
مهاجر از سوی شبکه تشکل های استان فارس در دریاچه سد تنگاب برگزار شد و 
دانش آموزان یک دبستان پسرانه در شهرستان سامان هم، آب باران را جمع آوری و 
آن را برای آبیاری فضای سبز مدرسه استفاده کردند.

پساب فاضالب به خلیج فارس 
سالیانه بیش از 87 میلیون مترمکعب فاضاب در هرمزگان تولید می شود که 

تنها 25 درصد آن تصفیه می شود

700 لیتر پساب فاضاب در هر ثانیه به خلیج فارس وارد می شود

ورود 700 لیتــر پســاب فاضــالب در 
هــر ثانیــه بــه خلیــج فــارس، بــه 
در  زیســت محیطی  معضــل  یــک 
بنــدر عبــاس و حاشــیه خلیــج فــارس 
ایــن  حیــات  و  اســت  تبدیل شــده 
ــت.  ــه اس ــر انداخت ــه خط ــج را ب خلی
قصــه پرغصــه ســرازیر شــدن فاضــالب 
بــه دریــا همــواره از ســوی دوســتداران 
ــوده  ــراض ب ــورد اعت ــط زیســت م محی
ولــی اقــدام جــدی بــرای کاهــش 
ایــن معضــل صــورت نگرفتــه اســت و 
ــا در  ــه دری مشــکل ریــزش فاضــالب ب
بندرعبــاس در حالــی هنــوز ادامــه دارد 
کــه ســاماندهی آن بیــن ســازمان های 
ــه  ــه دســت شــده و ب متولــی دســت ب
عنــوان یــک معضــل زیســت محیطــی 
خودنمایــی  ســاحلی  شــهر  ایــن  در 

ــتاندار  ــادری اس ــم ج ــد. جاس ــی کن م
هرمــزگان مــرداد مــاه ســال گذشــته در 
نشســت شــورای حفاظــت از منابــع آب 
هرمــزگان اعــالم کرد: جلوگیــری از ورود 
پســاب فاضــالب بــه دریــا در بندعبــاس 
ــد  ــت و بای ــی اس ــه عموم ــک مطالب ی
هرچــه ســریعتر راهــکار مناســبی بــرای 
ــه  حــل ایــن مشــکل، اتخــاذ شــود.  ب
ــالم اداره کل  ــه اع ــر پای ــه وی و ب گفت
هرمــزگان،  اســتان  زیســت  محیــط 
ــون و 801  ــش از 87 میلی ــالیانه بی س
فاضــالب  مترمکعــب   248 و  هــزار 
شــهری و خانگــی در اســتان هرمــزگان 
ــزان  ــن می ــه از ای ــود ک ــی ش ــد م تولی

25.5 درصــد آن تصفیــه می شــود.

هر ثانیه 700 لیتر پساب 
فاضاب به خلیج فارس 

سرازیر می شود
کیانــوش  کــه  بــود   94 شــهریور 

جهانبخــش عضــو شــورای اســالمی 
ــراض  ــه نشــانه اعت ــاس ب شــهر بندرعب
ــهر  ــام ش ــالب خ ــدن فاض ــرازیر ش س
بــه  را  خــود  دریــا  بــه  بندرعبــاس 
ــت،  ــالب انداخ ــور فاض ــه قط درون لول
همچنیــن احمــد مــرادي عضــو مجمــع 
در  هرمــزگان  اســتان  نماينــدگان 
مجلــس بــا انتقــاد از اينكــه مهم تريــن 
معضــل زيســت محيطي خليــج فــارس 
ــي، شــهري و  ــاي خانگ ورود فاضالب ه
ــت: ورود فاضــالب  ــي اســت، گف صنعت
نســل آبزيــان خليج فــارس را در معرض 
تهديــد قــرار داده و معضلــي جــدي 
مديريــت  اگــر  به نحوي كــه  اســت؛ 
ــن  ــده روشــني در انتظــار اي نشــود، آين
بــود.  نخواهــد  اســتراتژيک  دريــاي 
ــی  ــز م ــوان نی ــه ج ــه روزنام ــور ک آنط
نویســد احمــد مــرادی بــا بيــان اينكــه 
بــه دفعــات نگرانــي خــود در رابطــه بــا 
ــه  ــارس را ب ــه خليج ف ــالب ب ورود فاض

آبفــای شــهری، دولــت و مجلــس 
اعــالم كرده ايــم، گفــت: حــدود 700 
ثانيــه پســاب هاي حاصــل  ليتــر در 
صنعتــي  و  خانگــي  فاضالب هــاي  از 
مي شــود  ســرازير  خليج فــارس  بــه 
معــرض  در  را  مــردم  ســالمت  كــه 
ــه  ــا را ب ــات دري ــرارداده و حي ــد ق تهدي
ــه  ــی ک ــت. از آنجای ــه اس ــر انداخت خط
محيط زيســت هــم به عنــوان متولــي 
ــارت،  ــديد نظ ــا تش ــد ب ــر باي ــن ام اي
نظارتــي  ويــژه  يگان هــاي  افزايــش 
نســل  انقــراض  از  اطالع رســاني  و 
ــد  ــري كن ــارس جلوگي ــان خليج ف آبزي
ــزگان  ــتان هرم ــت اس ــط زیس ــا محی ب
تمــاس گرفتیــم تــا موضــوع را پیگیری 
ــا  ــری م ــم پیگی ــی رغ ــا عل ــم ام کنی
مســوولین محیــط زیســت این اســتان 

از پاســخگویی خــودداری کردنــد.

11 نقطه نوار ساحلی به محل 
ورود فاضاب تبدیل شده اند

طــرح  شــدن  اجرایــی  وجــود  بــا 
فاضــالب در شــهر بندرعبــاس، هنــوز 
برخــی خانــه هــا آب هــای ســطحی و 
حتــی فاضــالب آنهــا بــه ســمت خورهــا 
ــواع و اقســام  ــود و ان ــی ش ــت م هدای

زبالــه بویــژه مــواد پالســتیکی ، آهنــی ، 
زبالــه هــای عفونــی و سرســرنگ هــای 
معتــادان و غیــره از طریــق همیــن 
ــم  ــزد، حج ــی ری ــا م ــه دری ــا ب خوره
ــژه  ــه هــا بوی ــی از فاضــالب و زبال باالی
ــن  ــتیک و آه ــل پالس ــای مث ــه ه زبال
ــه دریــا مــی  و عفونــی کــه از خورهــا ب
ــان  ــر روی آبزی ــتقیم ب ــور مس رود بط
ــذارد و  ــی گ ــر م ــا اث ــی آب دری و حت
ــواد پالســتیکی  ــودن م ضمــن ســیار ب
دریایــی  موجــودات  آب،  روی  بــر 
ــی  ــت م ــه اس ــه طعم ــال اینک ــه خی ب
بیــن  از  و  دچــار خفگــی  و  خورنــد 
ــب  ــه حبی ــه گفت ــوند. ب ــی ش ــن م رفت
مســیح معــاون نظــارت و پایــش اداره 
 22 هرمــزگان،  زیســت  محیــط  کل 
ــوار ســاحلی بندرعبــاس بــه  نقطــه در ن
ــا  ــی دری ــای آالیندگ ــون ه ــوان کان عن
شناســایی شــده کــه در 11 نقطــه ورود 
عمــده پســاب و فاضــالب وجــود دارد. 
ــرو  ــت:» وزارت نی ــد اس ــیح معتق مس
ــه موضــوع پســاب و فاضــالب  ــد ب بای
بندرعبــاس ورود کــرده و بــا اختصــاص 
اعتبــار کافــی، بــرای همیشــه ایــن 

ــد.« ــل کن ــاله را ح مس

گزارش/ پیام ما
ته

نک

ورود 700 لیتــر پســاب فاضــاب در هــر ثانیــه بــه خلیــج 
فــارس، بــه یــک معضــل زیســت محیطی در بنــدر 
ــت و  ــده اس ــارس تبدیل ش ــج ف ــیه خلی ــاس و حاش عب
ــه اســت. احمــد  ــه خطــر انداخت ــج را ب ــن خلی ــات ای حی
ــزگان  ــتان هرم ــدگان اس ــع نماین ــو مجم ــرادی عض م
ــل  ــاب های حاص ــه پس ــر در ثانی ــدود 700 لیت ــت: ح گف
از فاضاب هــای خانگــی و صنعتــی بــه خلیج فــارس 
ســرازیر می شــود كــه ســامت مــردم را در معــرض تهدیــد 
ــه اســت. از  ــه خطــر انداخت ــا را ب ــات دری قــرارداده و حی
ــن  ــی ای ــوان متول ــم به عن ــت ه ــه محیط زیس ــی ک آنجای
ــان  ــا تشــدید نظــارت از انقــراض نســل آبزی ــد ب امــر بای
خلیج فــارس جلوگیــری كنــد بــا محیــط زیســت اســتان 
هرمــزگان تمــاس گرفتیــم تــا موضــوع را پیگیــری کنیــم 
امــا علــی رغــم پیگیــری مــا مســوولین محیــط زیســت 

ــد. ــودداری کردن ــخگویی خ ــتان از پاس ــن اس ای

انصــاری گفــت: از اقدامــات شــاخص اخیــر در ایــن 
حــوزه تصویــب اســتاندارد ملــی پایــش لحظــه ای 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــکاری س ــا هم ــع ب صنای
بــوده کــه بــه زودی رونمایــی مــی شــود؛ بــا توجــه 
ــون  ــی اکن ــطح مل ــتاندارد در س ــن اس ــه تدوی ب
پیــش بینــی ســاز و کار نظارتــی و هوشــمند ســازی 
ــتم های  ــج سیس ــری از نتای ــره گی ــور به ــه منظ ب

ــن در دســتور کار اســت . پایــش آنای

4 نیروگاه کوچک در مازندران
 وارد مدار می شود

قاســم شــهابی مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
ــار نیــروگاه  ــدران گفــت: امســال چه ــرق مازن ب
ــدار می شــود.  ــرق در اســتان وارد م کوچــک ب
ــروگاه  ــه نی ــل س ــال قب ــه س ــان اینک وی بابی
ــار  ــت: امســال چه ــاد شــد گف ــتان ایج در اس
وارد  مــگاوات   10.5 ظرفیــت  بــه  نیــروگاه 
مــدار مــی شــود. وی افــزود: نیروگاه هــای 
ــظ  ــٔه حف ــوده و درزمین ــی ب ــک خصوص کوچ
ــت  ــرف اهمی ــت مص ــت و مدیری محیط زیس
ــیدی  ــروگاه خورش ــوزه نی ــادی دارد و در ح زی
ــی شــده و امامــزاده ای  ــز در اســتان اقدامات نی
ــتفاده  ــیدی اس ــروگاه خورش ــوادکوه از نی در س
ــرق را از  ــات ب ــش تلف ــهابی کاه ــد. ش می کن
ــاره  ــا اش ــرد و ب ــان ک ــا بی ــن برنامه ه مهم تری
بــه فرســودگی شــبکه های بــرق اســتان و بــروز 
حــوادث مختلــف در اســتان اظهار داشــت: ســه 
بســته 5 میلیــارد تومانــی بــرای کاهــش تلفات 
ــت.  ــده اس ــراروی تهیه ش ــکالت ف ــع مش و رف
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران 
دربــاره مدیریــت مصــرف بــرق اظهــار داشــت: 
ــش  ــاهد کاه ــا، ش ــود بارش ه ــل کمب ــه دلی ب
حجــم آب ســدها هســتیم و بــه همیــن دلیــل 
ــود  ــش کمب ــن بخ ــگاوات در ای ــزار م ــه ه س
در  را  بــرق  میــزان کمبــود  برق داریــم. وی 
مجمــوع پنــج هزار مــگاوات در کشــور برشــمرد 
و خواهــان همــکاری و رعایــت مصــرف بــرق از 
ســوی مشــترکان شــد و گفــت: اطالع رســانی 
در حــوزه مدیریــت مصــرف بــرق امــری مهــم 

ــت. ــروری اس و ض

کامیون ها سوخت پاک تری 
می گیرند

توزیــع گازوییــل یــورو 4 در سراســر کشــور قرار 
اســت از ابتــدای خــرداد مــاه آغــاز شــود.آنطور 
کــه خبــر آنالیــن مــی نویســد مشــاور ســازمان 
ــاره  ــن ب ــط زيســت كشــوردر اي حفاظــت محي
ــی آلودگــی هــوای  ــع اصل گفــت: يكــی از مناب
ــای  ــهرها، خودروه ــژه در کالنش ــه وی ــور ب كش
ديزلی هســتند كه تاكنــون فاقد اســتانداردهای 
الزم آاليندگــی بــوده انــد و هيچ گونــه فيلتــری 
بــرای كاهــش آلودگــی منتشــره نداشــته انــد. 
ــا  ــورو 4 ب ــل ي ــاي گازويي ــاره تفاوت ه وي درب
ســاير گازوييــل هــا خاطرنشــان كــرد: گازوييــل 
ــو و  ــد ب ــگ، ب ــورو 4 زرد رن ــتاندارد ي ــر اس غي
چــرب هســت امــا گازوييــل يــورو 4 شــفاف، 
ســفيد و شــبيه بنزيــن اســت و از ظاهــر آن هم 
ــم  ــا اميدواري ــد. م ــوع آن را فهمي ــوان ن مــي ت
ــه از  ــوري ك ــش كش ــد پوش ــت بتوان وزارت نف
55 ميليــون ليتــر مصرفــي، حــدود 30 ميليون 
ليتــر يــورو4 اســت را بــا توســعه ظرفيــت هاي 
پااليشــگاهي پيشــرفت دهــد و در كالنشــهرها 

حتمــا ســوخت يــورو4 توزيــع شــود.

گزیده ها

مجازات اعدام 
برای شکارچیان کنیایی

بــه  کنیــا  در  وحــش  حیــات  شــکارچیان 
کــه  می شــوند.آنطور  محکــوم  اعــدام 
ایســنا می نویســد وزارت حیــات وحــش و 
گردشــگری کنیــا اعــالم کــرد: شــکارچیان 
برنامه هــای  ایــن  و  می شــوند  محکــوم  اعــدام  بــه  غیرقانونــی 
ســخت بــزودی بــه قانــون تبدیــل خواهــد شــد. طبــق اعــالم وزارت 
حیــات وحــش و گردشــگری کنیــا قوانیــن بازدارنــده موجــود بــرای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــی هس ــات ناکاف ــتار حیوان ــا کش ــه ب مقابل
ــب  ــا تصوی ــن کشــور ب ــات وحــش در ای ــت حی ــظ جمعی ــت حف جه
ــوند.  ــوم می ش ــدام محک ــازات اع ــه مج ــکارچیان ب ــون ش ــن قان ای
ــمند  ــورِی ارزش ــای جان ــترده ای از گونه ه ــواع گس ــتگاه ان ــا زیس کنی
در پارک هــای ملــی و مناطــق حفاظــت شــده اســت کــه از آن جملــه 
ــی، زرافــه و  ــه شــیر، کرگــدن ســیاه، شــترمرغ، اســب آب ــوان ب می ت

ــرد. ــاره ک ــر اش گورخ

نیزارهای زریبار مریوان میزبان 
12 هزار قطعه پرنده شد

حبیــب هللا دبســتانی کارشــناس پایــش اداره 
حفاظــت محیــط زیســت مریــوان گفــت: 12 هــزار 
قطعــه پرنــده آبــزی و کنارآبــزی در نیزارهــای 
تــاالب بیــن المللــی زریبــار ایــن شهرســتان النــه 
ــی و  ــای بوم ــه ه ــه از گون ــدگان ک ــن پرن ــزود : ای ــد. وی اف ــازی کردن س
ــه  ــه منظــور الن ــن فصــل ب ــار هســتند هــر ســال در ای ــاالب زریب مهاجــر ت
ســازی و جوجــه آوری وارد نیزارهــای حاشــه تــاالب مــی شــوند. دبســتانی 
اضافــه کــرد: بیشــتری از نیمــی از ایــن تعــداد )حــدود 6 هــزار قطعــه( را 
چنگرهــا و 2 هــزار قطعــه را کاکایــی هــا تشــکیل مــی دهنــد، کــه بــه عنــوان 
ــد. وی  ــه ســازی و جوجــه آوری مــی کنن ــاالب الن ــب در ت ــه هــای غال گون
بیــان کــرد: امســال بدلیــل شــرایط مناســب تــاالب زریبــار و بــارش هــای 
ــدگان مهاجــر و بومــی وارد نیزارهــای  ــادی از پرن ــاره، شــمار زی ــوب به مطل
اطــراف ایــن دریاچــه شــدند. پناهــگاه حیــات وحــش زریبــار و تــاالب بیــن 
المللــی آن کــه بیســت و ســومین عضــو تــاالب کنوانســیون رامســر اســت.

هواشناسیتاالبشکار
ــت  ــعود حقیق مس
شــبکه  مدیــرکل 
ســازمان  پایــش 
از  هواشناســی 
وزش بــاد و تگــرگ در حاشــیه دریــای 
ــن  ــالیکاران ای ــت: ش ــر داد و گف ــزر خب خ
ــج خــود  ــه هــای برن منطقــه مراقــب خزان
باشــند و هوادهــی را بــه طــور مرتــب انجام 
ــا  ــن ب ــزود:  افزود:همچنی ــد. وی اف دهن
ــی  ــامانه بارش ــودن س ــال ب ــه فع ــه ب توج
ــه ســیالبی شــدن  ــا توجــه ب در کشــور و ب
بســیاری از مســیل هــا و گل آلــود شــدن 
پــرورش  اســتخرداران  هــا،  رودخانــه 
ــب  ــور مراق ــرق کش ــمال ش ــی در ش ماه
ادامــه  حقیقــت  باشــند.  ســیالب  ورود 

ــی در  ــامانه بارش ــن س ــنبه ای داد: چهارش
بخــش هایــی از غــرب، مرکــز، دامنــه 
خــزر،  دریــای  ســواحل  البــرز،  هــای 
ــه طــور ضعیــف  شــمال شــرق، شــرق و ب
تــر در شــمال غــرب و جنــوب کشــور 
ــار  ــا رگب ــن مناطــق ب فعــال اســت و در ای
ــاد  ــرق و وزش ب ــد و ب ــی رع ــاران، گاه ب
ــار  ــود. وی اظه ــد ب ــراه خواه ــدید هم ش
داشــت: روز پنــج شــنبه گســتره بارش هــا 
بیشــتر بــه مناطــق غــرب ، مرکــز ، دامنــه 
هــای زاگــرس ، ارتفاعــات البــرز و بخــش 
ــوب کشــور ، شــرق  ــی از شــرق و جن های
و  غربــی  نیمــه   ، اصفهــان   ، لرســتان 

ــد. ــد ش ــده خواه ــان دی ــات کرم ارتفاع

شالیکاران مراقب خزانه های
 برنج باشند

پیام زیست
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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

الن
 گی

ث
یرا

 م
ان

زم
سا

س:
عک

سنا
:ای

س
عک

گزارش

ــراث فرهنگــی ســازمان  ــاون می مع
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
گردشــگری پیشــنهاد کــرد یکــی 
ــی  ــه میراث فرهنگ ــای هفت از روزه
حافظــان  روز  به عنــوان 
ــمی  ــم رس ــی در تقوی میراث فرهنگ

شــود. درج  کشــور 
ــراث  ــاون می ــان، مع ــن طالبی حس
میــراث  ســازمان  فرهنگــی 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 

مراســم  در   - گردشــگری 
ــراث  ــان می گرامیداشــت روز حافظ
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــی ک فرهنگ
ســازمان  در  فرهنگــی  میــراث 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
و گردشــگری برگــزار شــد، بــا بیــان 
ــت روز  ــرای ثب ــی ب ــه گزارش این ک
»حافظــان میــراث فرهنگــی« در 
ــه شــده  ــم رســمی کشــور تهی تقوی
ــن  ــه زودی ای ــه داد: ب اســت، ادام

فرهنگــی  شــورای  در  گــزارش 
می شــود.او  مطــرح  عمومــی 
آغــاز هفتــه میــراث فرهنگــی را 
ــراث  ــی می ــرای اهال ــال ب ــاز س آغ
گفــت:  و  دانســت  فرهنگــی 
ــا  ــه ب ــر یکپارچ ــک ام ــت ی حفاظ
رده هــای مختلفــی اســت، در واقــع 
دســتان  در  فیزیکــی  حفاظــت 
ــت.  ــت اس ــگان حفاظ ــای ی نیروه
اهمیــت حفاظــت بایــد بــه جامعــه 
ــن بخشــی  ــد و ای ــدا کن ــال پی انتق
اســت کــه  نرم افــزاری   بســته  از 
موضــوع  اســت.  تهیــه  حــال  در 
معاونــت  اولویــت  در  حفاظــت 

دارد. قــرار  میراث فرهنگــی 

کاخ مـوزه کـرج بـا قدمـت 50 سـاله رونـد تخریبـی بـه 
خـود گرفتـه و بـه جـای میزبانـی از گردشـگران  نابودی 
خـود را سـیر مـی کند. ایـن کاخ در زمینی به گسـتردگی 
111 هکتـار بـا 2 و 500 متـر زیربنـا در سـال های 47 - 
1345 در مهرشـهر کـرج سـاخته شـد و سـازٔه اصلـی و 
طـرح آن بـه شـکل یـک سـفره ماهی که صدفـی را در بر 

گرفته  اسـت. 
همـه فضاهـای معمـاری زیرسـقفی با فـرم حلزونی و با 
نورگیرهـای گوناگـون و بـه  شـکل دانه هـای مروارید اجرا 
شـده  اسـت. در ضلـع شـمالی کاخ مـوزه و در محوطـٔه 
بیرونـی ،دریاچـه ای نیز به  شـکل باله های سـفره  ماهی 

طراحـی و اجرا شده اسـت.
ایـن بنـا دربردارنـده فضاهـای گوناگونـی از جملـه تـاالر 
طالیـی، دفتـر مخصوص، تـاالر پذیرایی، سـالن سـینما، 
سـالن بیلیـارد، اسـتخر، آب نما، محل نگهـداری پرندگان 

کمیـاب، اتاق هـای خـواب و غیره اسـت. 
یکـی از مهمتریـن بخش های این کاخ مـوزه اتاق صدف 
اسـت کـه دارای تزیینـات مختلفـی بـوده و بـه خصوص 
نمـای بیرونـی آن کـه بصـورت حلزونـی شـکل سـاخته 
شـده  اسـت. در طراحی فضـای بیرونـی دریاچه کوچکی 
از سـه طـرف کاخ را احاطـه کرده و به زیبایـی آن افزوده 

 اسـت. اولیـن زخـم هـای شـکننده بـر ایـن کاخ مـوزه 
درسـال 84 و بـا بـارش برفـی بود کـه منجر بـه تخریب 
سـقف آن شـد، پـس از آن بـه دلیل رسـیدگی نشـدن ، 
دیوارهـا و سـایر فضاهـای ایـن بنـای تاریخـی بـه مرور 

زمـان تخریب شـد. 
اکنـون پـس از چندیـن سـال بارقـه امیـد بـرای مرمـت 
ایـن بنـا ایجـاد شـده، چـون تصمیـم مسـووالن میـراث 
فرهنگـی و گردشـگری بـه ویـژه در اسـتان البـرز بـر آن 
اسـت جـدا از کشـمکش های مالکیتـی، بـرای مرمـت 

ایـن بنـا آسـتین بـاال بزنند. 
سـیروس شـفقی ، معـاون اسـتاندار البـرز و فرمانـدار 
ویـژه کـرج در بازدیـد از ایـن بنا، گفـت: در دنیـای امروز 
مـردم دنبـال جاذبـه هـای گردشـگری و انسـان سـاز 
هسـتندبه گفتـه وی  فضـای دلنشـینی در ایـن بنا برای 
حضـور و جـذب گردشـگران وجـود دارد که متاسـفانه نه 
تنهـا ایـن بنـا حفـظ نشـده، بلکـه تبلیغاتی نیز بـرای آن 
نشـده اسـت.  فرمانـدار کـرج خاطرنشـان کـرد: تمـام 
مکلـف  هـدف  ایـن  تحقـق  در  اجرایـی  دسـتگاه های 

هسـتند و بایـد همراهـی الزم را داشـته باشـند. 

60 میلیارد برای بازسازی آن نیاز است
مدیـر مجموعـه فرهنگـی و تاریخـی کاخ مـوزه مرواریـد 
نیـز درایـن بازدیـد گفت: تفـاوت بنا با سـایر کاخ موزه ها 
دانشـجویان  تمـام  اسـت کـه  آن  معمـاری  سـبک  در 
معمـاری داخلـی و خارجـی مشـتاق بهـره گیـری از آن 

 . هستند
شـهناز پناهـی افـزود: درسـال 93 ایـن بنـای مخروبـه 
تحویـل میـراث فرهنگـی و گردشـگری مـی شـود و در 
مجمـوع 60میلیـارد تومان بـرای بازسـازی آن اعتبار نیاز 

ست.  ا
وی ادامـه داد: بخشـی از طـرح هـای احیـاء از جملـه 
صـرف هزینـه چهـار میلیـارد تومانـی بـرای زنـده کـردن 
دریاچـه ایـن کاخ انجـام شـده و این اثر در سـال 81 در 

فهرسـت آثـار ملـی ایـران قـرار گرفته اسـت. 
پناهـی گفـت: بـا توجه بـه اینکه این اثر جـذاب معماری 
در فهرسـت قـرار گرفته در صورت ثبـت مالکیت آن برای 
میـراث فرهنگـی می تـوان اقدامـات موثرتـری را دراین 

زمینه داشـت. 

درخواستی برای ثبت 

»حافظان میراث فرهنگی« در تقویم

بازگشت جام »مارلیک« 

به سرزمین مادری
این جام پس از 57 سال به گیان بازگشت

ــج  ــس از پن ــک پ ــام مارلی ــت : ج ــالن گف ــی گی ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــاز گشــت. ــه موطــن خــود ب دهــه ب

رضــا علیــزاده در مراســم رونمایــی از جــام مارلیــک در مــوزه رشــت کــه بــا 
حضــور اصحــاب رســانه برگــزار شــد گفــت: مجموعــه آثــار باستان شناســی 
ــا 1341 توســط دکتــر نگهبــان  تپــه مارلیــک کــه طــی ســال های 1339 ت
کشــف شــده بــود پــس از 57 ســال بــه گیــالن آورده  و در مــوزه 

ــش گذاشــته شــده اســت. ــه نمای مردم شناســی شــهر رشــت ب
وی ادامــه داد: جــام مارلیــک یکــی از مهم تریــن و اشــیاء تاریخــی 
بین المللــی کشــف شــده در تپه هــای شهرســتان رودبــار اســت کــه 
بســیار ارزشــمند بــوده و  مربــوط  بــه عصــر آهــن، 3 هــزار و 250 ســال 
ــن  ــذاری شــده اســت و ای ــخ گ ــالد تاری ــل می ــل ســده های 6 و 7 قب قب
ــه  ــای ناگفت ــرده از رازه ــده پ ــف ش ــیاء کش ــایر اش ــراه س ــه هم ــام ب ج

ــت. ــته اس ــان برداش ــرای جهانی ــن ب ــر آه ــزاره اول و عص ــی از ه فراوان
علیــزاده اظهــار کــرد: جــام مارلیــک بــه همــراه 59 قلــم از اشــیاء ســیمین 
ــرای  ــک کشــف شــده اند ب ــای مارلی ــی در تپه ه ــه همگ ــر ک ــن دیگ و زری
ــع در  ــت واق ــی رش ــوزه مردم شناس ــرداد در م ــا 13 خ ــار  ت ــتین ب نخس

ــان بیســتون در معــرض دیــدن عمــوم قــرار داده خواهــد شــد. خیاب
ــی  ــام دارای ارزش تاریخ ــن ج ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــن ب وی هم چنی
بین المللــی اســت، افــزود: ایــن جــام در کشــورهای مختلــف دنیــا 
ــرای  ــاری ب ــان افتخ ــت و نش ــده اس ــش در آم ــه نمای ــه عرص ــون ب تاکن

گیالنیــان و مــردم ایــران محســوب می شــود.

حال ناخوش کاخ مروارید کرج
مدیر کاخ مروارید:برای بازسازی 60 میلیارد تومان اعتبار الزم است

اکنـون پـس از چندیـن سـال بارقـه امیـد 
بـرای مرمـت ایـن بنـا ایجـاد شـده، چـون 
و  فرهنگـی  میـراث  مسـووالن  تصمیـم 
گردشـگری بـه ویـژه در اسـتان البـرز بر آن اسـت 
جـدا از کشـمکش های مالکیتی، بـرای مرمت این 
بنـا آسـتین باال بزننـد. سـیروس شـفقی ، معاون 
اسـتاندار البـرز و فرمانـدار ویـژه کـرج گفـت: در 
دنیـای امروز مـردم دنبال جاذبه های گردشـگری 
و انسـان ساز هسـتندبه گفته وی  فضای دلنشینی 
در ایـن بنـا برای حضـور و جذب گردشـگران وجود 
دارد کـه متاسـفانه نـه تنهـا ایـن بنـا حفظ نشـده، 

بلکـه تبلیغاتـی نیـز برای آن نشـده اسـت. 

توسعه همکاری ایران و 
عمان در زمینه توریسم

مدیـر کل اداره میراث فرهنگی،صنایع 
دسـتی و گردشگری اسـتان سیستان 
و بلوچسـتان از توسـعه همکاری های 
دولـت هـای ایـران و عمـان در زمینـه توریسـم دریایـی در 
آبهـای دریـای عمـان خبـر داد و گفـت: تحقـق این امـر زمینه 
سـاز توسـعه توریسـم در سـواحل مکـران خواهـد بود.علیرضا 
جـالل زایـی اظهـار داشـت: در ایـن سـفر مالقاتـی بیـن وزیر 
گردشـگری عمـان و رییـس سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع 
از مهمتریـن  دسـتی و گردشـگری صـورت گرفـت کـه یکـی 
سـواحل  توسـعه  بـه  جلسـه  ایـن  در  شـده  مطـرح  مباحـث 

مکـران و توریسـم دریایـی منطقـه اختصـاص داشـت.

میراث

بیســت ویکم  بیســتم  و  فصــول  در  باستان شناســان 
بــه  هگمتانــه  محوطــه  در  باستان شناســی  کاوش هــای 
حصــار  ســاختار  و  پــی  بــارو،  بازخوانــی  و  بازشناســی 
ــار  ــه دچ ــرق آن ک ــمال ش ــرق و ش ــمت ش ــه در س مجموع

تخریــب هــای متوالــی شــده اســت پرداختنــد.
باستان شناســی  هیــات  سرپرســت  رنجبــران  رحیــم 
ــتین  ــه  نخس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر و ب ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــه پ ــه هگمتان ــای محوط کاوش ه
اســالمی در ســال 1362 انجــام گرفــت تصریــح کــرد: »ایــن 
کاوش هــا توســط باستان شناســان ایرانــی آغــاز شــد و 
آخریــن فصــول آن )بیســت و بیســت و یــک(  بــه انجــام 
ــاد شــده،  ــه در فصــول ی ــی ک ــزود: »از آنجای رســید.«او اف
ــه شــرقی محوطــه و در راســتای  کاوش منســجمی در جبه
بقایــای بــرج و بــاروی آن انجــام نشــده بــود  ایــن پژوهش 
ــار  ــاختار حص ــی و س ــارو، پ ــی ب ــی و بازخوان ــه بازشناس ب
مجموعــه در ســمت شــرق و شمالشــرق آن می پــردازد.«او 
ــر  از کاوش  ــد نظ ــر م ــم دیگ ــداف مه ــرد: »اه ــح ک تصری
ــت  ــایی وضعی ــک، شناس ــت و ی ــت و بیس ــول بیس در فص
ــای تاریخــی  ــارو در دوره ه ــرج و ب ــان خشــت های ب چیدم
و مشــخص کــردن  میــزان بریدگــی، تغییــر کاربــری و 
ــای  ــالمی و دهه ه ــر اس ــرون متأخ ــار آن در ق ــب آث تخری
ــت خشــت ها  ــاد، باف ــان، ابع ــر و بررســی نحــوه چیدم اخی
ــه از  ــایر خشــت های محوط ــا س ــباهت آن ب ــاط و ش و ارتب

ــت:  ــرد  اســت.«این باستان شــناس گف ــی و کارک نظــر زمان
ــام  ــبکه بندی های انج ــه ش ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس »در ای
شــده بــه ابعــاد 10×10 متــر توســط دســتگاه نقشــه برداری، 
13 ترانشــه در جبهــه شــرقی و شــمال شــرقی محوطــه بــا 
ــارو ایجــاد  ــرج و ب ــه مــوازات بقایــای ب ابعــاد مختلــف و ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــه او، نتای ــد.«به گفت ش
ــه  ــی و ســاخت و ســازهایی ک ــت تخریب هــای متوال ــه عل ب
در دهه هــای اخیــر در ســمت شــرقی و شــمال شــرقی 
ــرد  ــق کارک ــی دقی ــکان بازشناس ــده، ام ــام ش ــه انج محوط
ــا اشــاره  ــران ب ــارو وجــود ندارد.«رنجب ــرج و ب و ســاختار ب
ــازی  ــث پاک س ــا باع ــن تخریب ه ــه ای ــه ک ــن نکت ــه ای ب
تمــام بقایــای بــرج و بــارو در ســمت شــرق و شــمال 
شــرق محوطــه شــده و مســاحتی در حــدود دو هــزار متــر 
را در بــر گرفتــه اســت تصریــح کــرد: »بــا ایــن حــال و بــا 
ــواهد  ــوان ش ــه می ت ــورت گرفت ــای ص ــه کاوش ه ــه ب توج
مختصــری از تــداوم بــرج و بــارو در برخــی از ترانشــه 
هــای کاوش شــده را پیگیــری کرد.«سرپرســت هیئــت 
ــده  ــای خشــتی به دســت آم ــزود: »بقای باستان شناســی اف
بقایــای  بــا   AT36 و   AS37  ،AS35 ترانشــه های  در 
و   AQR31 ترانشــه های  از  آمــده  به دســت  خشــت های 
ــه  ــرق محوط ــمال ش ــی ش ــد نهای ــع در ح AS31.32 واق
یکســان بــوده و از نظــر بافــت و ترکیــب و مــالط بیــن آنهــا 

ــود دارد.« ــی وج ــل توجه ــابهت قاب مش

برنامه ریــزی گلســتان  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
بــا تأکیــد بــر اهمیــت بازشناســی میــراث تاریخــی 
و روســتایی بــه نســل امــروز و فــردا، گفــت: مــوزه 
روســتایی گلســتان در ســال 97 از ردیــف ملــی بودجــه 
برخــوردار شد.حســین پیشــقدم در جلســه ای بــا حضــور 
میراث فرهنگــی  ســازمان  میراث فرهنگــی  معــاون 
اســتاندار  و  کشــور  گردشــگری  و  صنایع دســتی 

گلســتان، تصریــح کــرد: مــوزه روســتایی قــرق از جملــه 
ــذاری در  ــش تأثیرگ ــد نق ــه می توان ــت ک ــی اس اقدامات
»هاشــمی«  باشــد.دکتر  داشــته  گردشــگران  جــذب 
ــرد: در  ــار ک ــن جلســه اظه ــز در ای اســتاندار گلســتان نی
ــرای پیشــرفت  ســال 97 همــه ظرفیت هــای اســتان را ب
ــت  ــه خدم ــتایی گلســتان ب ــوزه روس ــوری م ــروژه مح پ

ــت. ــم گرف خواهی

ساخت وسازغیرمجاز بالی جان همگتانه
سرپرست هیات باستان شناسی: 

تخریب ها باعث پاک سازی تمام بقایای برج و بارو شده است

موزه روستایی گلستان از ردیف ملی در بودجه 
سال 97 برخوردار شد

افتتاح تنها موزه دیرینه شناسی کشور در یزد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

یزد، با اشاره به این که موزه کامبرین تنها موزه دیرینه شناسی کشور است، گفت: موزه 
تخصصی دیرینه شناسی کامبرین در شهر جهانی یزد افتتاح شد.

پیام میراث

اجرائیه
مهــر  بانــک  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
علیهــم:  محکــوم  مشــخصات  اقتصــاد– 
1- غالمرضــا رضــوان پنــاه پشــته فرزنــد هوشــنگ 
2- حســین حــق بیــن فرزنــد مجیــد بــه نشــانی 
ــد  ــجاد ط 3 واح ــهدا ک رز س س ــت خ ش ــالن رش گی
ــد عیســی – مشــخصات  ــالزاده فرزن 9  ، 3- ســجاد م
ــه: ابراهیــم  ــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل نماینــده ی
پــور صالــح فرزنــد رمضانعلــی بــه نشــانی گیــالن رشــت 
میــدان الکانــی ابتــدای خ رودباری ســاختمان شــقایق – 
نــوع رابطــه: وکیــل  - محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد– 
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
بــه شــماره 9610091325700763 و شــماره دادنامــه 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــه 9609971325700557 حک مربوط
ــال  ــغ 46/000/000 ری ــت مبل ــدگان پرداخ ــی خوان تضامن
ــال و  ــغ 1/060/000 ری ــه مبل ــه دادرســی ب بانضمــام هزین
حــق الوکالــه بــر اســاس تعرفــه و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــخ سررســید چــک لغایــت زمــان اجــرای حکــم  از تاری
در حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم علیهــم در فرجــه 
ــررات  ــق مق ــد وف ــرا ننمای ــم را اج ــول حک ــی مدل قانون

ــردد.  ــی گ ــذ م ــان اخ ــم از ایش ــی حک ــه اجرای هزین
مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل اختالف ویژه راهنمایی و 

رانندگی شهرستان رشت- سمیه دهداری کارسیدانی2458
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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

پیشنهادی برای جهانی کردن همایش خلیج فارسپیام ایران
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی پیشنهاد ثبت جهانی همایش های ملی خلیج فارس 
در سازمان های جهانی را مطرح کرد.

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری تعــداد بیــکاران ایــن 
اســتان را 63 هــزار نفــر اعــالم کــرد و گفــت: 
ــالن  ــارغ التحصی ــراد را ف ــن اف 85 درصــد ای

ــد. ــی دهن ــکیل م ــگاهی تش دانش
خبــری  نشســت  در  فاضلــی   حفیــظ هللا 
ــع معضــل  ــرای رف ــزود: ب ــگاران  اف ــا خبرن ب
ــرخ را در  بیــکاری در اســتان کــه باالتریــن ن

میــان اســتانهای کشــور بــه خــود اختصــاص 
داده دولــت برنامــه هــای متعــددی در نظــر 

ــه اســت. گرفت
بــا  خانگــی  مشــاغل  طــرح  اجــرای  وی 
ــارد  ــر 225 میلی ــغ ب ــاری بال اختصــاص اعتب
ــال را از مهمتریــن برنامــه هــا برشــمرد و  ری
گفــت: از ابتــدای اجــرای ایــن طــرح تاکنــون 
ــای  ــک ه ــه بان ــرح ب ــزار ط ــدود 4 ه در ح

ــت. ــده اس ــی ش ــل معرف عام

عزم دولت درجهت رفع بیکاری

 برای بیکاران چهارمحال و بختیاری

از فعالین روابط عمومی منطقه 

گل گهر تقدیر شد

مدیر عامل گلگهر: روابط عمومی ها کاستی های موجود را به مدیران ارشد انتقال دهند.

شــرکت  مدیرعامــل  زاده،  ناصرتقــی  مهنــدس 
ــای  ــده ای از فض ــد ع ــرد :نبای ــان ک ــر بی گل گه
افزایــش  و  اذهــان  مجــازی جهــت تشــویش 

روحیــه یــاس و ناامیــدی اســتفاده کننــد
ــات  ــکات، اقدام ــود مش ــار وج ــزود :درکن وی اف
ــا  ــه ه ــیاری از مجموع ــز دربس ــی نی ــیار خوب بس
ازجملــه گل گهــر صــورت گرفتــه و یکــی از وظایــف 
ــات و  ــن اقدام ــال ای ــا انتق ــی ه ــط عموم رواب
ــت  ــردم جه ــه م ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــاش ه ت
ــه  ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــد اس ــه امی ــش روحی افزای
رســالت روابــط عمومــی هــا اذعــان کــرد:در 
ــاران  ــا بمب ــه ب ــه مواج ــه جامع ــی ک ــرایط کنون ش
انتقــادات غیــر واقعــی اســت وظیفــه روابــط 
ــت،  ــکاس واقعی ــا انع ــه ب ــت ک ــا اس ــی ه عموم

ــد.  ــا دهن ــردم را ارتق ــد  م امی

میلیـارد  یـک  اختصـاص  از  فاضلـی همچنیـن 
رونـق  بـرای  اعتبـار  ریـال  میلیـون   500 و 
و  اشـاره کـرد  اسـتان  بـه  روسـتایی  اشـتغال 
هـای  کمیتـه  در  طـرح   279 تاکنـون  گفـت: 
شهرسـتانی بررسـی شـده که از ایـن تعداد 159 
طـرح بـا اعتبـاری بالـغ بـر 860 میلیـارد ریال 
بانـک هـای عامـل  بـه تصویـب رسـیده و بـه 

معرفـی شـده اسـت.

در آســتانه ی هفتــه روابــط عمومــی 
ــی  ــط عموم ــن رواب ــات از فعالی و ارتباط

ــد. ــر ش ــر تقدی ــه گل گه منطق
ــر  ــل دفت ــه در مح ــن نشســت ک  در ای
مرکــزی گل گهــر در تهــران و بــا حضــور 
مهنــدس تقــی زاده برگــزار شــد، جمــع 
ــن  ــا و رابطی ــران ، روس ــری از مدی کثی
ــه  ــای منطق ــی شــرکت ه ــط عموم رواب

ــر حضــور داشــتند. گل گه
در ایــن نشســت کــه مهنــدس مرتضوی 
ــدس  ــل و مهن ــر عام ــوزه مدی ــر ح مدی
حلوایــی پــور مدیــر روابــط عمومــی 
ــل را  ــر عام ــل ، مدی ــن المل ــور بی و ام
همراهــی میکردنــد از  فعالیــن ایــن 
ــر  ــود، تقدی ــوح یادب ــدا ل ــا اه ــوزه ب ح

ــد. ــل آم بعم
ایــن نشســت مهنــدس  ابتــدای  در 
ــی  و  ــط عموم ــر رواب ــور مدی ــی پ حلوای
ــا  امــور بیــن الملــل شــرکت گل گهــر  ب
 ، مضاعــف  همــکاری  اینکــه  بیــان 

ــازی  ــه س ــی و یکپارچ ــاد هماهنگ ایج
فعالیــت هــا بیــن تمــام روابــط عمومــی 
ــرار دارد  ــتور کار ق ــه در دس ــای منطق ه
بیــان کرد:خوشــبختانه بــا پیگیــری 
ــه در حــال حاضــر،  ــای صــورت گرفت ه
ــاق شــرکت هــای  ــه اتف ــب ب ــر قری اکث
ــط عمومــی  منطقــه گل گهــر  دارای رواب
فعــال هســتند   و دغدعــه اصلــی مــا در 
ــانی  ــروی انس ــود نی ــی کمب ــط عموم رواب
متخصــص و مرتبــط اســت کــه امیدواریــم 
بــا نــگاه ویــژه مدیــر عامــل ایــن مشــکل 

ــود. ــرف ش برط
وی افــزود :از  اصلــی تریــن برنامــه 
هــا افزایــش ســطح آمــوزش و آگاهــی 
بخشــی فعالیــن روابــط عمومــی اســت 
کــه در ایــن راســتا دوره هــای آموزشــی 
ــط  ــا حضــور اســاتید رواب ــددی را ب متع
ــده   ــم و در آین ــرده ای ــزار ک ــی برگ عموم

نیــز برگــزار خواهیــم کــرد.
ــن مســوول گفــت :یکپارچــه ســازی  ای

ــای  ــی ه ــط عموم ــای رواب ــت ه فعالی
شــرکت هــای منطقــه از دیگــر اقداماتــی 
اســت کــه در حــال پیگیــری میباشــد و 
ــه  ــور یکپارچ ــوارد، حض ــن م ــه ای ازجمل

ــت. ــگاه هاس ــا در نمایش ــرکت ه ش
مهنــدس  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــوزه  ــر ح ــا مرتضــوی مدی ــید علیرض س
مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ضمــن 
و  عمومــی  روابــط  هفتــه  تبریــک 
ارتباطــات بــه مدیــران  و فعالیــن روابــط 
عمومــی شــرکت هــای گل گهــر ، یکی از 
وظایــف  روابــط عمومــی هــا را انعــکاس 

ــت.  ــار دانس ــع اخب ــه موق ب
افــزود:  ادامــه  در  وی  همچنیــن 
ــم پیشــنهاد حضــور یکپارچــه  امیدواری
در نمایشــگاه هــا موجــب افزایــش 
کیفیــت  اطــالع رســانی شــرکت هــا و 

ــود. ــر ش ــر ثم ــور مثم حض

وظیفه ی روابط عمومی ها 
انعکاس واقعیت است

مهنــدس ناصرتقــی زاده، مدیرعامــل 
شــرکت گل گهــر هــم  در نشســت 
هــم اندیشــی مدیــران روابــط عمومــی 
بــه  منطقــه گلگهــر  هــای  شــرکت 
و  عمومــی  روابــط  هفتــه  مناســبت 
ارتباطــات برگــزار شــد، بیــان کــرد :

نبایــد عــده ای از فضــای مجــازی جهت 
تشــویش اذهــان و افزایــش روحیــه 

یــاس و ناامیــدی اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد :درکنــار وجــود مشــکالت، 
اقدامــات بســیار خوبــی نیــز در بســیاری 
از مجموعــه هــا ازجملــه گل گهــر صــورت 
روابــط  وظایــف  از  یکــی  و  گرفتــه 
ــات و  ــن اقدام ــال ای ــا انتق ــی ه عموم
تــالش هــای صــورت گرفتــه بــه مــردم 
ــد اســت. ــه امی ــش روحی ــت افزای جه

ــه  ــی ک ــرایط کنون ــرد:در ش ــان ک وی بی
ــادات  ــاران انتق ــا بمب ــه ب ــه مواج جامع
غیــر واقعــی اســت وظیفــه روابــط 
ــکاس  ــا انع ــه ب ــت ک ــا اس ــی ه عموم
ــد. ــا دهن ــد  مــردم را ارتق واقعیــت، امی

از دیگــر وظایــف روابــط عمومــی، انتقــال 
ــه  ــکاران ب ــی هم ــردم و حت ــرات م نظ
مدیــران ارشــد مجموعــه اســت. وی بــا 
ــی  ــط عموم ــوولیت رواب ــه مس ــاره ب اش

هــا  تصریــح کــرد : الزم اســت کــه 
روابــط عمومــی هــا کاســتی هــای 
ــگاه مــردم شــهر و پرســنل  موجــود از ن
شــاغل در منطقــه را بــه مدیــران ارشــد 

ــد. ــال دهن ــا انتق شــرکت ه
بزرگنمایــی  گفــت:  مســوول  ایــن 
مشــکالت و بــی اهمیــت تلقــی کــردن 
مشــکالت دو معضــل اســت کــه بایــد از 
آن پرهیــز کنیــم. وی خاطــر نشــان کــرد 
:در دنیــای امــروز رســانه هــا از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار هســتند و بــا توجــه 
ــازی،  ــای مج ــدن فض ــترده ش ــه گس ب
نحــوه تعامل با نشــریات و پاســخگویی 
اهمیــت یافتــه اســت و الزم اســت کــه 
ــا ایــن  ــط عمومــی هــای منطقــه ب رواب

مــوارد آشــنا شــوند.
شــرکت گل گهــر همــواره بــه آمــوزش 
و  توجــه  خــود  انســانی  نیــروی 
اســت،  داشــته  ای  ویــژه  اهمیــت 
ــنل  ــی پرس ــوان علم ــش ت ــرا افزای زی
درنهایــت موجــب افزایــش بهــره وری 
ــوزش  ــک آم ــدون ش ــد. ب ــد ش خواه
ــای  ــه ارتق ــز ب ــا نی ــی ه ــط عموم رواب
تــوان علمــی و اجرایــی ایــن همــکاران 

ــرد. ــد ک ــک خواه کم

برگزاری جلسه کنترل 
پروژه های بهبود با 

محوریت گازرسانی به 
جنوب استان کرمان

مهنـدس منوچهـر فـالح  مديرعامل شـركت 
بـا  جلسـه   ابتـدای  در  اسـتان کرمـان  گاز 
شـهری  مشـترك  هـزار   600 اينكـه   بيـان 
هـاي  بخـش  در  و  اسـتان  در  روسـتایی  و 
نعمـت گاز  از  تجـاری  و  خانگـی  مختلـف 
طبيعـي برخوردارنـد ، گفـت : در حال حاضر 
66.2 درصـد  خانـوار اسـتان از ایـن نعمـت 
الهـی برخـوردار می باشـند که شـامل 37.4 
درصـد خانوار روسـتایی و 85 درصـد خانوار 

شـهری مـی باشـد.
وی همچنیـن به مشـترکین صنعتی و عمده 
اشـاره نمـود و ادامـه داد ، این اسـتان یکی 
هـای صنعتـی جنـوب  قطـب  مهمتریـن  از 
کشـور  مـی باشـد و در بخـش گازرسـانی 
بـه صنایـع زیرسـاخت هـای خوبـی ایجـاد 
شـده بـه گونه ای کـه در حال حاضـر بالغ بر  
727 واحـد صنعتـی اعـم از؛ نیـروگاه هـای 
کرمـان ، کهنـوج ،سرچشـمه ، کارخانـه هـا ، 
گلخانـه هـا ، مجتمـع هـای صنایـع غذایی، 
کـوره هـای آجرپـزی و ... بهـره منـد از گاز 
طبیعـی هسـتند و ایـن تعـدد صنایـع فعال 
، مصـرف گاز اسـتان را بـه لحـاظ اختصاص 
هـا   بخـش  سـایر  از  گاز  مصـارف  سـهم 

متمایـز نمـوده اسـت.
1909 کیلومتـر  اجـرای   از  فـالح  مهنـدس 
خـط انتقـال و  15000 کیلومتـر خـط تغذیه و 
شـبکه توزیع در اسـتان خبر داد و ادامه داد 
ایـن خطـوط شـامل 8000 کیلومتـر خطـوط 
شـهری و 7000 کیلومتـر خطـوط روسـتایی 
دوازدهـم  و  یازدهـم   دولـت  در  و  اسـت 
توانسـته ایـم  11 شـهر 528 روسـتا  را گاز 

دار نماییـم .
مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان تالش 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم را در محرومیـت 
زدایـی از مناطـق روسـتایی و جنوب اسـتان 
را بسـیار حائـز اهمیـت دانسـت و ادامـه داد 
هـای  حمایـت  و  پشـتوانه  بـا  توانسـتیم   ،
صنعـت نفـت ، گاز ، اسـتاندار و نماینـدگان 
اسـتان بودجـه قابل مالحضه ای را در سـال  
جـاری اختصـاص دهیـم  و برنامـه ریـزی  
گاز رسـانی به 22 شـهر و پروژه های جنوب 
اسـتان و اتصـال صنعـت جنوبی اسـتان  به 
شـبکه سراسـری گاز از مهمتریـن اقدامـات 
آییـن  برگـزاری  بـا   بـزودی  و  باشـد  مـی 
افتتـاح این پـروژه ها ، عملیـات اجرایی آن 

آغـاز می شـود.

خبر 

سرمایه گذاران خارجی متقاضی 
تولید750مگاوات انرژی 

اســتان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
مرکــزی گفــت: ســرمایه گــذاران خارجــی اســتان 
ــرژی  ــگاوات ان ــد 750 م ــی تولی ــزی متقاض مرک
از طریــق احــداث نیــروگاه ســیکل ترکیبــی و 
ــز  ــی در جلســه مرک ــر هستند.حســن میرزاخان ــرژی تجدیدپذی ــروگاه ان نی
ــتان  ــرد: اس ــار ک ــزی در اراک اظه ــتان مرک ــذاری اس ــرمایه گ ــات س خدم
ــرژی  ــد ان ــی و تولی ــیکل ترکیب ــروگاه س ــترش نی ــت گس ــزی ظرفی مرک

ــت. ــر را دارا اس ــد پذی تجدی
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان مرکــزی بیــان کــرد: در حــال 
ــا حجــم  ــا  ب حاضــر بیــش از 50 طــرح ســرمایه گــذاری دارای مجــوز فیپ
ــغول  ــتان مش ــون دالر در اس ــارد و 650 میلی ــک میلی ــذاری ی ــرمایه گ س
فعالیــت هســتند. وی تصریــح کــرد: تــالش مــی شــود ایــن فرصــت هــا 
ــه روز آوری شــود و اگــر دســتگاه هــای اجرایــی فرصــت هــای دیگــر را  ب

ــزوده خواهــد شــد. ــذاری اف ــاب ســرمایه گ ــد در کت شناســایی کردن

احداث پارک سرداران شهید 
در شهر سورشجان 

سورشــجان  شــهر  شــهردار  فاضلــی  ارش 
درگفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنگارمــا اظهارداشــت 
ــا  ــجان ب ــهری سورش ــزی ش ــروژه ممی ــرای پ اج
ــورد  ــد خ ــال کلی ــک میلیاردری ــغ بری ــاری بال اعتب
وباایــن طــرح مکانیــزه ،عــوارض نوســازی  وشناســایی مالــک و وضعیــت 

ــود. ــی ش ــه روز م ــهری  ب ــالک ش ام
اســتانداری  عمرانــی  معاونــت  خصوصــا  ازمســوولین  افــزود:  وی   
انتظارداریــم بــا توجــه بــه پاییــن بــودن درامــد شــهرهای کوچــک بــه ایــن 
ــی رغــم  ــی درادامــه گفــت عل شــهرهاتوجه بیشــتری داشــته باشــند فاضل
بودجــه کــم اختصــاص یافتــه اقدامــات عمرانــی بســیار خوبــی درایــن شــهر 
ــغ  ــا اعتیــاری بال ــوان ب ــه  احــداث پــارک بان صــورت گرفتــه کــه میتــوان ب
بر8میلیــارد ریــال  کــه یکــی ازبرنامــه هــای اولویــت دارشــهرداری اســت 
وپــارک ســرداران شــهید شــهر بــا اعتیــاری بالــغ بریکصــد میلــون تومــان ، 

ــرد. ــام ب ــی ن ــارات مل ــا اعتب ــی فاضــالب شــهری ب ــگ زن کلن

چهارمحالشهر کرداراک 
عبــدل  »ســید 
مدیــرکل  درگاهــی« 
چهارمحــال  پســت 
شــد. وبخیتــاری 

ــران  ــت ای ــرکت پس ــره ش ــات مدی ــو هی عض
و  مهــم  نقــش  پســت  شــرکت  گفــت: 
اساســی از لحــاظ ســاختاری، حیاتــی در 
ــه کســب و  ــد از جمل اقتصــاد، بازارهــای جدی
کارهــای الکترونیکــی ایفــا خواهــد کــرد. فریبا 
ــرکل  ــه مدی ــع ومعارف ــن تودی ــرادی درایی م
پســت اســتان چهارمحــال وبخیتــاری  گفــت: 
همــکاران ایــن شــرکت در هــر جایــگاه و 
ــد را شناســایی و  ــد بازارهــای جدی شــغل بای
ــازار باشــند. ــال توســعه ب ــه دنب ــت ب ــا جدی ب

تحقــق  راســتای  در  امســال  گفــت:  وی 

ملــی  مهــم  طــرح   2 مقاومتــی  اقتصــاد 
ــرکت  ــن ش ــیماک(در ای ــف ( و)س ــی ن )ج
در دســت اجراســت کــه پیشــگری و نظــارت 
ــق  ــا از طری ــدور مجوزه ــل ص ــه مراح ــر هم ب
دســتگاه هــای اجــرای و نظارتــی، جلوگیــری 
از صــدور مجوزهــای غیرقانونــی در حریــم 
ــواری در  ــری از رباخ ــی و جلوگی ــع حیات مناف
ــی  ــذف بروکراس ــالک، ح ــن و ام ــث زمی بح
ــت  ــرح اس ــن ط ــرای ای ــای اج ادارای از مزای
کــه در زمینــه توســعه اقتصــادی کمــک کننــده 

ــت اســت. دول
اســتاندار چهارمحــال وبختیــاری نیــز در ایــن 
ــا و اســتعدادهای  ــت: پتانســیل ه ــدار گف دی
فــراوان و توانمنــدی هــای مــردم اســتان 

ــت. ــده اس ــناخته مان ناش

مدیرکل پست 
چهارمحال وبخیتاری معرفی شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام انرژی گازرسانی به صنایع اولویت شرکت ملی گاز است
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: تکمیل گازرسانی شهری و روستایی در دستور 
کار شرکت ملی گاز قرار دارد و گازرسانی به بخش صنایع و نیروگاه ها اولویت امسال 

این شرکت است.
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مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 
ــه  ــاد جمع ــد ب ــت: تن خوزســتان گف
ــرعتی  ــه س ــواز ک ــته اه ــب گذش ش
بیــش از 85 کیلومتــر در ســاعت 
ــه 7 دکل  ــیب زدن ب ــا آس ــت ب داش
انتقــال و فــوق توزیــع، خســارت 40 
ــرکت  ــن ش ــه ای ــی ب ــارد ریال میلی

ــت. ــرده اس وارد ک
محمــود دشــت بــزرگ در بازدیــد 

از پســت اهــواز 2 اظهــار کــرد: در 
خــط دومــداره حــد فاصــل اهــواز 2 
ــک 7 دکل دچــار آســیب  و اهــواز ی
شــده کــه بــا ارزیابــی هــای صــورت 
گرفتــه، در اســرع وقــت نســبت بــه 
هــای  دکل  جایگزینــی  و  ترمیــم 
آســیب دیــده اقدامــات الزم صــورت 

ــرد. مــی گی
ــدن  ــک ش ــه نزدی ــاره ب ــا اش وی ب

ــه داد:  ــار تابســتان، ادام ــه رشــد ب ب
بــرآورد مــی شــود که پیــک زود رس 
ــیم،  ــته باش ــاه داش ــرداد م را در خ
ــدات  ــام تمهی ــل تم ــن دلی ــه همی ب
ــی،  ــی، فن ــناریوهای ارزیاب الزم و س
مالــی و اجرایــی انجــام شــده تــا از 
نظــر زمانــی کوتــاه تریــن و بهتریــن 
ــت  ــه حال مســیر انتخــاب و خــط ب

ــه برگــردد. اولی
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه 
ای خوزســتان اضافــه کــرد: در کنــار 
ایــن خــط، خــط مجــاور هــم در اثــر 
ــار  ــا دچ ــدادی از دکل ه ــقوط تع س
آســیب هــای جزئــی شــده کــه بایــد 

ــم. ــز برطــرف کنی آن را نی

خسارت ۴۰ میلیارد ریالی 

تند باد به برق خوزستان

۳ هزار و 5۰۰ مگاوات 

کاهش تولید انرژی در کشور

ــم  ــدن حج ــم ش ــت: ک ــر گف ــه ای باخت ــرق منطق ــرکت ب ــل ش  مدیرعام
مخــازن آبــی بــه ســبب کمبــود بــارش، کشــور را بــا کاهــش 3500مگاواتــی 
ــا اجــرای الگــوی  ــود بایســتی ب ــن کمب ــه ای ــرده ک ــرژی مواجــه ک ــد ان تولی

ــران شــود. ــح مصــرف جب صحی
ــرق  ــرکت ب ــرف در ش ــت مص ــالیانه مدیری ــش س ــبیهی در همای ــاد ش فره
منطقــه ای باختــر در اراک، اظهــار کــرد: همایــش ســالیانه مدیریــت مصــرف 
ــا مشــارکت صنایــع  در ســطح اســتان هــای مرکــزی، همــدان و لرســتان ب
بــزرگ اســتان، ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی، شــرکت مدیریــت شــبکه 

بــرق و شــرکت بــرق منطقــه ای باختــر برگــزار شــده اســت.
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــر ه ــه ای باخت ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام مدی
همایــش را آگاه ســازی و جلــب مشــارکت مصــرف کننــدگان و ارایــه 
ــرد:  ــان ک ــت و بی ــرف دانس ــت مص ــرای مدیری ــویقی ب ــای تش ــه ه برنام
تــالش مــی شــود در زمــان پیــک در مدیریــت بــار و تامیــن نیــاز 
ــات  ــتمرار خدم ــوب و اس ــدام مطل ــان اق ــرف متقاضی ــترکین و مص مش
ــا 20 هــزار مــگاوات  ــا بیــان اینکــه بیــش از 15 ت را داشــته باشــیم.وی ب
ــت،  ــم داش ــور خواهی ــی در کش ــرق سرمایش ــرف ب ــار مص ــتان ب در تابس
ــارکت  ــرژی، مش ــرف ان ــرل مص ــای کنت ــی از راهکاره ــرد: یک ــح ک تصری
ــا  ــت مصــرف ب ــای مدیری ــش ه ــدگان اســت و همای جــدی مصــرف کنن

ــود.  ــی ش ــزار م ــرد برگ ــن رویک همی
شــبیهی بــا اشــاره بــه اینکــه از صنایــع و شــرکت هایــی کــه در ســال گذشــته 
ــل  ــه عم ــر ب ــد تقدی ــته ان ــر داش ــه باخت ــرق منطق ــا ب ــوب ب ــکاری مطل هم
مــی آیــد، خاطرنشــان کــرد: جامعــه هــدف در ایــن همایــش صنایــع بــزرگ 
اســتان هــا اســت امــا در حــوزه کلــی، دســتگاه هــای اجرایــی، خانوارهــا و 

مشــترکان کشــاورزی و تجــاری و صنایــع را نیــز شــامل مــی شــود.

بازدید مدیر بانک صنعت 
از صنایع فلزی هامون 

علــی اشــرف افخمــی ریيــس 
مديرعامــل  و  مديــره  هيــات 
از  معــدن  و  صنعــت  بانــك 
شــركت صنايــع فلــزی هامــون ســازه ،در شــهرك صنعتــی 
ميرجــاوه زاهــدان بازديــد كرد.ايــن واحــد توليــدی بــا 14 
ميليــارد تومــان تســهيالت بانــك صنعــت و معــدن احداث 
شــده و بــرای160 نفــر ايجــاد اشــتغال كــرده است.شــركت 
صنايــع فلــزی هامــون ســازه بــا هــدف طراحــی و توليــد 
دكل هــای انتقــال نيــرو در كارخانــه ایبــه وســعت 26000 
مترمربــع در اســتان سيســتان و بلوچســتان پــا بــه عرصــه 

ــته اســت . ــود گذاش وج

امکانات جدید در 
موبایل  بانک  پاسارگاد

منظــور  بــه  بانک پاســارگاد 
رفــاه  و  خدمــات  افزایــش 
امکانــات  مشــتریان،  حــال 
ــک  ــل بان ــه موبای ــدی را ب جدی
ــزود. ــخه ios، اف ــارگاد( در نس ــک پاس ــراه بان )هم
قابلیــت  راه انــدازی  امکانــات،  ایــن  مهمتریــن   
ورود بــا تشــخیص چهــره در گوشــی های آیفــون 
X اســت. ســایر امکانــات اضافــه شــده ،امــکان 
دریافــت گــردش ســپرده های ارزی )تــک ارزی( 
و نمایــش لوگــو بانــک مقصــد در انتقــال وجــوه 

هســتند. مشــتریان 

بومی سازی پمپ درون 
 چاهی میله ای مکشی 

میلــه ای  درون چاهــی  پمــپ 
یکــی  کــه   )SRP( مکشــی 
کاالهــای  گــروه   10 اقــالم  از 
ــرکت  ــکاری ش ــا هم ــت، ب ــت اس ــت نف ــردی صنع راهب
ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب و دانشــگاه چمــران 
ــق  ــی مناط ــرکت مل ــد.مدیرعامل ش ــازی ش ــی س بوم
پــروژه  از  بهره بــرداری  آییــن  در  جنــوب  نفت خیــز 
ــی  ــه ای مکش ــی میل ــپ درون چاه ــل پم ــاخت داخ س
ــای  ــت احی ــا ظرفی ــپ ب ــن پم ــرد: ای ــار ک )SRP( اظه
ــاخته  ــن س ــور میانگی ــه ط ــکه در روز ب ــد 800 بش تولی

ــت. ــده اس ش

آتش سوزی در پتروشیمی 
آبادان مهار شد

 700 واحــد  در  آتش ســوزی 
آبــادان  پتروشــیمی  قدیــم 
تلفــات  هیچ گونــه  بــدون 
ــیمی  ــم پتروش ــد 700 قدی ــد. در واح ــار ش ــی مه جان
آبــادان آتش ســوزی رخ داد کــه از ســوی آتش نشــانان 
ــن  ــزارش، ای ــن گ ــاس ای ــار شد.براس ــرعت مه ــه س ب
حادثــه هیچ گونــه تلفــات جانــی در بــر نداشــته و 
فقــط خســارت جزیــی در ایــن واحــد رخ داده اســت و 
ــا روال عــادی در واحدهــای دیگــر شــرکت در  تولیــد ب
جریــان اســت. علــت حادثــه هنــوز مشــخص نشــده و 

ــت. ــی اس ــت بررس در دس

پتروشیمینفتصنعت  بانک  

اداره کل روابــط عمومــی وزارت نفــت در واکنــش بــه 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــی از نماین ــق یک نط
ــوری اســالمی  ــت جمه ــر محکومی ــی ب ــی مبن صحــن علن
شــرکت کرســنت  بــه  جریمــه  پرداخــت  بــه  ایــران 
ــرد. ــادر ک ــه ای ص ــوع اطالعی ــن موض ــب ای ــن تکذی ضم
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: پرونــده قــرارداد کرســنت 
هم اکنــون در مراحــل پایانــی داوری قــرار دارد و تاکنــون 
ــده صــادر نشــده اســت  ــن پرون ــاره ای هیــچ حکمــی درب
ــده  ــن پرون ــران در ای ــت ای ــان محکومی ــن رو بی و از ای

ــه  ــه ب ــز ک ــی نی ــی ارقام ــق اول ــه طری ــدارد و ب صحــت ن
ــران مطــرح شــده اســت مــورد تاییــد  ــوان جریمــه ای عن
ــار  ــر ب ــای اخی ــت در هفته ه ــگفتی اس ــبب ش نیست.س
دیگــر برخــی رســانه  ها و صاحبــان تریبــون در حالــی 
کــه حتــی شــرکت کرســنت در دعــوای حقوقــی ادعایــی 
چنیــن اعــدادی را مطــرح نکــرده اســت بــا تکــرار و 
ــه  ــوان جریم ــه عن ــا ب ــی مبن ــام ب ــر درســتی ارق اصــرار ب
ایــران در ایــن پرونــده، عملکــرد شــبهه ناکی از خــود 

ــت. ــان داده  اس نش

رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی 
ــان دارد و  ــارک جری ــدس در خ ــاع مق ــروز دف ــت: ام گف
ــت  ــت نف ــه در صنع ــی ک ــتکار و حمیت ــالش و پش ــا ت ب
شــاهدیم، هیــچ تهدیــد و تحریمــی کارســاز نخواهــد 
و  مدیــران  بــا  نشســت  در  حســنوند،  فریــدون  بــود. 
ــره  ــران در جزی ــاره ای متخصصــان شــرکت نفــت فــالت ق
خــارک گفــت: مــا در برخــی بخش هــا بــا کشــورهای 
منطقــه رقابــت داریــم کــه بحــث ازدیــاد برداشــت از 
ــن  ــذاری در ای ــرمایه گ ــی و س ــترک نفت ــای مش میدان  ه

بخــش جــزو اولویت هــای ماســت.
رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس افــزود: بایــد از تــوان 
داخلــی اســتفاده کــرد، امــا از نــگاه برونگــرا بــرای جــذب 
فنــاوری نیــز بایــد بهــره گرفــت، به ویــژه در ایــن محــدوده 

زمانــی کــه بایــد از فرصــت هــا اســتفاده شــود.
ــرژی  ــیون ان ــای کمیس ــه اعض ــه هم ــان این ک ــا بی وی ب
اهالــی مناطــق نفت خیــز و گازخیــز هســتند، تصریــح 
ــان  ــارک جری ــی در خ ــدس واقع ــاع مق ــروز دف ــرد: ام ک

دارد.

دفاع مقدس امروز در خارک جریان داردحکمی درباره پرونده کرسنت صادر نشده است

ناوگان شرکت ملی نفتکش 

حدود 1۴ میلیون تن ظرفیت دارد

شــرکت ملــی نفتکــش 
ایــران پیــش از تحریم هــا 
بــا همــه شــرکت های نفتــی 
دنیــا کار کــرده اســت، بنابرایــن 
شــرکت های  میــان  در 
شــناخته  کامــا  بین المللــی 
نفتکش هــای  اســت.  شــده 
نفتکــش  ملــی  شــرکت 
ایــران هــم اکنــون از ســوی 
توتــال،  شــل،  شــرکت های 
اینــوک  و  سپســا  رپســول، 

می شــوند. بازرســی 

ــران  ــی نفتکــش ای ــل شــرکت مل مدیرعام
مــی گویــد: هنــوز زود اســت دربــاره خــروج 
آمریــکا از برجــام و تاثیــر آن بــر تــردد 
ــر  ــی اظهارنظ ــازار بین الملل ــا در ب نفتکش ه

ــر کــرد. ــد صب کــرد؛ بای
سرنشــینان  عکــس  کارش  میــز  روی 
ســانچی کــه شــهادت گونه جان شــان را 
از دســت داده انــد، خودنمایــی می کنــد. 
یــادآوری آن حادثــه برایــش دردنــاک و 
معتقــد اســت شــرکت ملــی نفتکــش ایران 
همــه تالشــش را بــرای یافتــن سرنشــینان 
ســانچی انجــام خواهــد داد و از هیــچ کمکی 
بــه خانواده هــای آنــان دریــغ نخواهــد کــرد.

ایــن  در  سردشــتی  نصــرهللا  کاپیتــان 
گفت وگــو ظرفیــت کنونــی نــاوگان نفتکــش 
ــد  ــار فرون ــاب اوراق چه ــا احتس ــران را ب ای
ــن  ــون ت ــر از 14 میلی ــی کمت ــش کم نفتک
می دانــد و میــزان درآمــد شــرکت ملــی 
نفتکــش را تابعــی از مســائل بین المللــی و 

منطقــه  ای عنــوان می کنــد.
گفت وگــو بــا مدیرعامــل شــرکت ملــی 
نفتکــش ایــران پیــش از خــروج آمریــکا از 
برجام در شــامگاه 18 اردیبهشــت مــاه انجام 

ــتاوردهای  ــو دس ــن گفت وگ ــد. وی در ای ش
برجــام را بــرای نــاوگان نفتکــش چشــمگیر 

عنــوان کــرد.

سهم ناوگان شرکت ملی نفتکش 
ایران در بازارهای بین المللی 

پس از اجرای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( به چه میزان 

رسیده است؟
ــی نفتکــش  ــاوگان شــرکت مل 80 درصــد ن
ایــران پیــش از تحریم هــا در بازارهــای 
محــدوده  می کــرد.  تــردد  بین المللــی 
ــش  ــرکت پی ــن ش ــای ای ــردد نفتکش ه ت
ــا،  ــا، غــرب آفریق ــا، شــمال اروپ از تحریم ه
ــارس،  ــج ف ــادر خلی ــی، بن ــکای جنوب آمری
ــای  ــک، دری ــای بالتی ــه، دری ــادر مدیتران بن
ســرخ و دریــای ســیاه بــوده اســت کــه ایــن 
ــه 6 مشــتری  ــم  ب محــدوده در دوران تحری
ــا  ــا ب ــران ختــم شــد. ام ــردی نفــت ای راهب
ــش  ــی نفتک ــرکت مل ــام، ش ــرای برج اج
ــع  ــه وض ــر ب ــار دیگ ــرد ب ــالش ک ــران ت ای
ــن  ــه در ای ــردد ک ــا برگ ــش از تحریم ه پی
ــا وجــود برخــی مشــکالت بانکــی و  ــاره ب ب

ــا  ــت ت ــکا، توانس ــه آمری ــای اولی تحریم ه
ــد و  ــه اهــداف خــود دســت یاب حــدودی ب
ــاوگان  ــون نیــز حــدود 50 درصــد ن هــم اکن
شــرکت ملــی نفتکــش ایــران در بازارهــای 

ــال هســتند. ــی فع جهان

شرکت ملی نفت ایران پس از 
اجرای برجام، برخاف دوران 

 FOB تحریم، نفت را به روش
)حمل بار برعهده مشتری( 

می فروخت. با این روش فروش، 
شرایط شرکت شما چگونه است؟

شــرکت ملــی نفتکــش ایــران در ایــن 
ــه  ــتریان ک ــاز مش ــب نی ــا حس ــرایط ی ش
ــی  ــل شــرکت مل ــور بین المل ــه ام ــا توصی ب
ــره  ــا مذاک ــود ی ــام می ش ــران انج ــت ای نف
مســتقیم بــا مشــتریان نفــت ایــران، اقــدام 
بــه حمــل محمولــه آنهــا می کنــد. در واقــع 
پــس از توافــق ایــران و اعضــای 1+5 در 
ــرکت  ــام، ش ــرای برج ــه 2016 و اج 16 ژانوی
ــه ســراغ  ــه مــرور ب ملــی نفتکــش ایــران ب
مشــتریان اروپایــی خــود یعنــی توتــال 

فرانســه، انگلیســی-هلندی شــل، رپســول 
و سپســا اســپانیا کــه در دوران تحریــم 
نمی توانســت بــا آنهــا کار کنــد، رفــت و 
فعالیــت بــا ایــن شــرکت ها را از ســر 
ــد  ــه ح ــیدن ب ــال رس ــن ح ــا ای ــت. ب گرف
مطلــوب، حمایــت شــرکت ملی نفــت ایران 

را همچــون ســابق می طلبــد.

شرکت ملی نفتکش ایران چه 
میزان نفت را به توصیه مستقیم 
امور بین الملل شرکت ملی نفت 

ایران جابه جا می کند؟
ــن  ــا ای ــا 200 هــزار بشــکه را ب ــه تقریب روزان

می کنــد. جابه جــا  روش 



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1168 |چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام دیروز

روزنامه »اصفهان زیبا«از زبان نایب 
رییس اول اتحادیه مشاوران امالک تهران 

نوشت:تابستان امسال شاهد رشد 10درصدی 
قیمت مسکن خواهیم بود.

روزنامه »پیام سپیدار« نوشت :به 
دلیل عدم حضور برخی از اعضای شورای شهر 
کرج در جلسه : انتخاب شهردار کرج مسکوت 

ماند.

روزنامه »مهد تمدن«از ربان آیت ا...
هاشم هاشمی هریسی نوشت: هر بیانیه ای که 
صادر می شودنمی تواند بیانیه مجلس خبرگان 

رهبری تلقی شود.

روزنامه »بشارت یزد«  از زبان 
رییس کل زندان های یزد نوشت: زندانیان 

پس از آزادی اعتماد و شغل میخواهند.

روزنامه » افسانه « از انحصاری شدن 
برخی معادن در فارس خبر داد.

روزنامه »خبر شمال«از زبان رییس 
کل دادکستری گیالن نوشت: اختالفات 
خانوادگی ،طالق و مواد مخدر بیشترین 

فراوانی جرم

روزنامه »باختر« از زبان مشاور سازمان 
امور اجتماعی وزارت کشور نوشت:کرمانشاه 

دومین شهر،ُپرحاشیه نشین  

روزنامه »پیام عسلویه« از زبان 
رییس کمسیون انرژی مجلس نوشت: روابط 

صنعت نفت با مردم تقویت شود.

روزنامه » دریا « از زبان استاندار 
هرمزگان نوشت:هرمزگانی ها در اولویت 

واگذاری سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی 

روزنامه »خراسان جنوبی« از 
فرسوده تر بودن اتوبوس های جاده ایی 

خراسان جنوبی نسبت به اتوبوس های کشور 
خبر داد.

روزنامه »کاغذ وطن« از زبان رییس 
محیط زیست قلع گنج نوشت:قاچاق هوبره کم 

شده اما خطر هنوز وجود دارد.

روزنامه »خراسان شمالی« از 
زبان معاون بنیاد مسکن کشور در بازدید از 

مناطق زلزله زده نوشت:جشن پایان کار؛ 2ماه 
دیگر.

اصفهان

البرز

آذربایجان شرقی

یزد

فارس

شمال

کرمانشاه

بوشهر

هرمزگان

خراسان جنوبی

جنوب کرمان

خراسان شمالی

در این صفحه می توانید صفحه اول 
روزنامه های استانی را ببینید.
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نگاه در این صفحه عکس هایی که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشرشده اند، می بینید.

زرگری در زمان قاجار
عکس نشنال جئوگرافیک یک آرایشگر مکزیکی را نشان می دهد که در حال کوتاه کردن 

موی مشتری جوان خود است.

آرامگاه فردوسی /  میزان طبیعت رنگارنگ »آذربایجان غربی« /  ایسنا

آبگرفتگی برخی خیابان های مشهد به دنبال بارش شدید باران /  مهر اولین دوره رقابت های عمومی کشتی کاسیک بانوان  /  ایسنا

غبارروبی مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان - خراسان شمالی  /  تسنیم telegraph   /  جوان 29ساله فلسطینی که تصویرش دنیا را تکان داد
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بین الملل 

ســاینس آلــرت از کشــف یــک 
عــروس دریایــی در عمیــق تریــن نواحــی 

اقیانــوس هــا خبــر داده اســت.

خبرگــزاری فرانس24دربــاره ســفارتخانه 
ــن  ــه ای ــت ک ــدس نوش ــت المق ــکا در بی آمری

اقــدام خاورمیانــه را متزلــزل مــی کنــد.

خبرگــزاری ســی ان ان درگیــری هــای 
میــان اســراییل و فلســطین را بعــد از انتقــال 
ســفارت آمریــکا بــه بیــت المقــدس تحلیــل و 

بررســی کــرده اســت.

یورونیوز درباره زندانـی ایرانی-بریتانیایی 
نوشـت کـه بـا اتهامـات جدیـدی روبـرو خواهـد 

. شد

خبرگــزاری دویچــه ولــه خبــر مهــم خــود 
ــزه  ــوار غ ــری ن ــای درگی ــته ه ــل کش ــه تحلی را ب

ــت. ــاص داده اس اختص

االخبــار نوشــت کــه نیروهــای اســراییلی 
مقابــل خــط قرمزهــای ســوریه هســتند.

اســپوتنیکتصمیمات  خبرگــزاری 
جــدی آمریــکا بــرای اعمــال فشــار بــر ایــران 
بعــد از نقــض برجــام توســط ترامــپ را بیــان 

ــت. ــرده اس ک

گاردیـن از تظاهـرات اخیر در غزه نوشـت 
و خبـر از کشـته شـدن 58نفر داد.

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــر  ــر آن ب ــت و تاثی ــت نف ــش قیم ــاره افزای درب

ــت. ــته اس ــا نوش ــاری ه حف

ــردم در  ــرات م ــینهوا تظاه ــزاری ش خبرگ
بیــت المقــدس علیــه گشــایش ســفارت آمریکا 

در ایــن شــهر را بیــان کــرده اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز گزارشــی 
از زندگــی و خانــه عــده ای از مــردم چیــن در غــار را 

منتشــر کرده اســت.

خبرگـزاری رویتـرز نوشـت کـه نیروهـای 
ارتـش آمریـکا در آب هـای خلیـج فـارس بعـد 
از تصمیـم ترامـپ دربـاره برجـام اعـالم ناامنـی 

کردند.

آمریکا

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

بیروت

روسیه

انگلستان

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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پیام ایران
  97 درصد مردم گلستان از نعمت گاز بهره مند هستند

 مدیرعامل سابق شرکت گاز گلستان اظهار کرد: طبق آمارهای اعالم شده 97 درصد 
مردم گلستان از نعمت گاز برخوردار هستند. وی افزود: در حال حاضر میزان 

برخورداری شهرهای استان از گاز 100 درصد و روستاها 95 درصد است.

 ششــمین جشــنواره ملــی تئاتــر ایثــار بــا معرفــی 
نفــرات و گــروه هــای هنــری برتــردر محــل 
مجتمــع فرهنگــی و هنــری انتظــار کرمانشــاه بــه 

ــان داد. ــود پای کار خ
معــاون فرهنگــی و آموزشــی بنیــاد شــهید کشــور 
در ایــن مراســم هنــر را یــک ابــزار  اثرگــذار بــرای 
ــداکاری  ــار و ف ــد ایث ــم مهمــی مانن ــی مفاهی تجل
ــه  ــروز ب ــا ام ــوان م ــل ج ــت: نس ــت و گف دانس
ــار و  ــر از ایث ــزار هن ــک اب ــا کم ــاز دارد ب شــدت نی
فداکاری هایــی کــه در گذشــته صــورت گرفتــه 

ــر شــود. باخب
حجــت االســالم محمدحســن کاویانــی راد تصریح 
ــد  کــرد: یکــی از مهمتریــن هنرهایــی کــه می توان
تجلــی بخــش فرهنــگ ایثــار باشــد، تئاتــر اســت.

ــا  ــه شــیوه ای هوشــمندانه و ب ــر ب ــت: تئات وی گف

ســلیقه ایــن مفاهــم را منتقــل و مخاطــب را 
ــد. ــی کن ــذب م ج

معــاون فرهنگــی و آموزشــی بنیــاد شــهید کشــور 
گفــت: تئاتــر بــا بهــره گیــری از هــوش هیجانــی، 
ــلیم  ــع س ــری طب ــا بکارگی ــی و ب ــی و حرکت کالم
بــه  بهتریــن شــکل  بــه  را  انســانی مفاهیــم 

ــد. ــی کن ــل م ــود منتق ــب خ مخاط
در ادامــه ســید منصــور میرمــرادی، معاون توســعه 
مدیریــت بنیــاد شــهید کشــور بــا بیــان اینکــه هنــر 
ــان گویــای  ــدگار زب ــا یــک ادبیــات مان ــد ب می توان
ــرای جامعــه باشــد، خاطرنشــان  هــر موضوعــی ب
کــرد: هیــچ چیــز موثرتــر از هنــر و از جملــه تئاتــر 
ــار و شــهادت  ــد ایث ــال مفاهیمــی مانن ــرای انتق ب

نیســت.
وی از ایثــار نیــز بــه عنــوان واژه ای یــاد کــرد کــه 

ــا  ــت ب ــان خلق ــت و از زم ــانیت اس ــت انس سرش
بشــر بــوده و افــزود: جنــگ اگرچــه خانمــان ســوز 
اســت و خرابــی بــه همــراه دارد، امــا ارزش های آن 
ماننــد فرهنــگ ایثــار و شــهادت می توانــد بــه یــک 
ادبیــات و هنــر مانــدگار بــرای تاریــخ تبدیــل شــود.

میرمــرادی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ کشــور مــا بــا 
هنرهــای اینچنینــی آمیختــه اســت، تاکیــد کــرد: 
تئاتــر از مهمتریــن هنرهایــی اســت کــه مــی توانــد 
ــد. ــهادت باش ــار و ش ــگ ایث ــده فرهن ــل کنن منتق

بــه گفتــه معــاون بنیــاد شــهید کشــور، مهمتریــن 
ســرمایه های تئاتــر نیــز نیــروی انســانی آن اســت 
کــه همــه مکلــف بــه حمایــت از آنهــا هســتیم تــا 
بتوانیــم بــا کمــک آنهــا گفتمــان ایثــار و فــداکاری 

را ترویــج دهیــم.
محمدابراهیــم الهــی تبــار معــاون سیاســی و 
اجتماعــی اســتانداری کرمانشــاه نیــز در ایــن 
ــگ  ــرای فرهن ــروز ب ــت: کســانی که ام مراســم گف
ایثــار وشــهادت هنرنمایــی مــی کننــد ادامــه 
امیــد اســت  راه شــهیدان هســتند و  دهنــده 
بتواننــد ایــن رســالت عظیــم خــود را بــه بهتریــن 

شــکل انجــام دهنــد.وی بــا بیــان اینکــه شــهیدان 
ــا  ــر معن ــه واژه هن ــود ب ــهادت خ ــار و ش ــا ایث ب
بخشــیدند، افــزود: امــروز مــا بیــش از هــر زمــان 
دیگــری بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت محتاجیــم، 
ــه ایــن  ــرا تاریــخ نشــان داده هــر وقــت کــه ب زی
فرهنــگ تاســی جســتیم توانســتیم از مســیرهای 
ســنگالخی در کشــور بــه ســالمت عبــور کنیم.الهــی 
تبــار از پیشــینه غنــی کرمانشــاه در حــوزه فرهنــگ، 
ــالش  ــد ت ــت: بای ــرد و گف ــاد ک ــخ و تمــدن ی تاری
کنیــم ایــن چهــره زیبــا را نــه تنهــا بــه ایــران بلکــه 
بــه کل جهــان معرفــی کنیــم.وی خاطرنشــان کــرد: 
بایــد غبارهایــی کــه بــر چهــره کرمانشــاه نشســته 
و طعــم تلــخ جنــگ تحمیلــی بــر آن اثــر گذاشــته 

ــم. را بزدایی
هــادی عســکری،  االســالم  ادامــه حجــت  در 
ــز  ــاه نی ــتان کرمانش ــهید اس ــاد ش ــرکل بنی مدی
ــادی دارد  ــر قدمــت زی ــران در حــوزه هن گفــت: ای
کــه نمونــه آن را مــی توانیــم در مقاومــت، هشــت 
ــم هــزاران شــهید،  ــی و تقدی ســال جنــگ تحمیل

ــم. ــاز و آزاده ببینی جانب

آییــن بزرگداشــت روز اســناد ملــی و میــراث 
مکتــوب در شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــا 

ــزار شــد. ــن عرصــه برگ ــدان ای حضــور عالقمن
رییــس گــروه اســناد و مــدارک فنــی شــرکت در 
ایــن آییــن بزرگداشــت گفــت: روز 19 اردیبهشــت 
مــاه بــه عنــوان روز اســناد ملــی و میــراث مکتــوب 
ــده  ــه نشــان دهن ــذاری شــده ک ــام گ ــم ن در تقوی
ــه  ــت ب ــن اهمی ــن موضــوع اســت، ای ــت ای اهمی
ــراث گذشــتگان چــراغ  ــل اســت کــه می ــن دلی ای
ــروز  ــه ام ــی ک ــت های ــوده و فعالی ــدگان ب راه آین
ــای  ــارب گرانبه ــی از تج ــرد ناش ــی گی ــورت م ص

ــروز اســت. دی

ــع  ــد جم ــه رون ــاره ب ــا اش ــور ب ــالمی پ ــده س فری
آوری و شــکل گیــری اســناد شــرکت بــرق منطقــه 
ای خوزســتان، بیــان کــرد: اولیــن گام جمــع آوری 
اســناد از ســال 64 کلیــد خــورد و پایــه و اســاس 
میــراث کنونــی شــرکت پایــه گــذاری شــد، از ســال 
82 نیــز مکانیــزه کــردن این اســناد شــروع شــد تا 
آرشــیو از حالــت دســتی خــارج شــده و بــه صورت 
فایــل و مــدون عــالوه بــر مرکــز، در نواحــی 9 گانــه 

شــرکت در دســترس قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد: از ســال 83 بــرای اولیــن بــار 
اســناد فنــی شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
ــردن  ــزه ک ــد از آن مکانی ــد و بع ــذاری ش ــه گ پای

و  خطــوط  هــا،  پســت  بــه  مربوطــه  اســناد 
ــه  ــات طبق ــاس موضوع ــر اس ــفورماتورها ب ترانس

بنــدی و در دســترس قــرار گرفــت.
رییــس گــروه اســناد و مــدارک فنــی شــرکت بــرق 
ــر  ــالوه ب ــرد: ع ــه ک ــتان، اضاف ــه ای خوزس منطق
پســت هــا بانــک اطالعــات خطــوط شــرکت نیــز 
ــاز  ــه کار بســیار ارزشــمند و امتی ــل شــده ک تکمی

بزرگــی اســت.
در ایــن آییــن اســتاد گــروه علــم اطالعــات و 
ــز  ــران نی ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــش شناس دان
بــا بیــان دغدغــه هــا، چالــش هــا و آینــده هــای 
میــراث ملــی و اســناد مکتــوب گفــت: تمــام 
ــناد  ــه اس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــا ب ــت ه فعالی
گــردآوری و حفــظ شــده و بــرای اســتفاده در 
کمتریــن زمــان و دسترســی آســان بــا روش 
منــدی هــا ســازماندهی و در اختیــار اســتفاده 

ــرد. ــرار بگی ــدگان ق کنن

دکتــر عبدالحســین فــرج پهلــو بــا شــاراه بــه تاریخ 
میــراث مکتــوب در فرهنــگ ایرانــی تصریــح کــرد: 
ــه ارث رســیده و  ــوب از گذشــتگان ب ــراث مکت می
باعــث شــده تــا هویــت ایــن مــرز و بــوم را بــه هم 

وصــل کــرده و آن را تــداوم ببخشــد.
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــناد ش ــه داد: اس وی ادام
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــی اس ــیار غن ــتان بس خوزس
ــا  ــدی آنه ــته بن ــیو و دس ــع آوری، آرش ــوع جم ن
ــن  ــه ای ــد ب ــرای بازدی ــته ب ــن رش دانشــجویان ای

ــد. ــی آین ــکان م م
ــش شناســی  ــات و دان ــم اطالع ــروه عل ــتاد گ اس
دانشــگاه شــهید چمــران اضافــه کــرد: نقــش 
اســناد در شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
بســیار مهــم و بــا اهمیــت اســت، چــرا کــه باعــث 
حفــظ هویــت ســازمانی مــی شــود و کمــک کننــده 
آن اســت کــه شــرکت بــا توجــه بــه تجــارب 

ــد. ــود برس ــداف خ ــه اه ــر ب ــته زودت گذش

ششمین جشنواره ملی تئاتر ایثار

در کرمانشاه به کار خود پایان داد

تکریم روز اسناد ملی 
در شرکت برق منطقه ای خوزستان

تسهیات ویژه بانک ملی 
ایران برای فعاالن تجاری 

با کشور ترکیه
مــی  ترکیــه  و  ایــران  تجــاری  فعــاالن 
ویــژه گشــایش  تســهیالت  بــا  تواننــد 
ــران  ــی ای ــک مل ــار اســنادی )LC( بان اعتب
کــه از طریــق قــرارداد پیمــان پولــی – 
بانــک مرکــزی دو  ارزی میــان  ســوآپ 
کشــور فراهــم شــده اســت، تجــارت خــود 
ــق بخشــند.همانطور  ــش رون ــش از پی را بی
کــه روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران 
ــا اســتفاده  ــی ب ــدگان ایران نوشــت، واردکنن
ــهیالت  ــد از تس ــی توانن ــرارداد م ــن ق از ای
ــرده  ــدت دار اســتفاده ک ــار اســنادی م اعتب
و وجــه کاالی وارداتــی را بــه صــورت نســیه 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای پرداخــت کنن
وجــه کاالی  ترکیــه  فروشــندگان کشــور 
خــود را بــه صــورت نقــد دریافــت مــی 
ــدگان  ــای کاالی صادرکنن ــن به کنند.همچنی
ایرانــی نیــز بــه صــورت نقــد پرداخــت مــی 
ــز فرصــت  ــرک نی ــدار ت ــرای خری شــود و ب
تامیــن وجــه بــه صــورت مــدت دار فراهــم 
ــدگان  ــه صادرکنن ــاس ب ــن اس ــت.بر ای اس
ایرانــی توصیــه مــی شــود بــرای گســترش 
فعالیــت هــای خــود در کشــور ترکیــه، 
ــار  ــرای گشــایش اعتب ــداران خــود را ب خری
»زراعــت  بــه  روش  ایــن  بــا  اســنادی 
بانکاســی« بزرگتریــن بانــک دولتــی ترکیــه 
راهنمایــی کنند.دایــره تســهیالت ارزی اداره 
ــا شــماره  ــران ب ــی ای ــک مل کل خارجــه بان
تمــاس هــای 23583401 و 23583393 
ــه  ــواالت مربوط ــه س ــخگویی ب ــاده پاس آم

ــت. ــادی اس ــاالن اقتص ــار و فع تج

خبر

              اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت 
ســید ضیــاء ایمانــی بــا نمایندگــی فریــدون حاجــی زاده 
بــه نشــانی رشــت بلــوار شــهید انصــاری روبــروی مرکــز آموزش شــهید 
باهنــر امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد – مشــخصات محکــوم علیهــم: 
ــدی  ــت کمربن ــان رش ــانی گی ــه نش ــه ب ــمعیل زاده دلچ ــادر اس 1- ن
خرمشــهر کوچــه طالــب ســربازی کوچــه دهــم 2- محمدرضــا قنبــری 
فشــتمی فرزنــد عبــاس بــه نشــانی گیــان رشــت کمربنــدی کمربنــدی 
خرمشــهر کوچــه طالــب ســربازی کوچــه دهــم نــادر اســمعیل زاده – 
ــم  ــه: ابراهی ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــدان  ــت می ــان رش ــانی گی ــه نش ــی ب ــد رمضانعل ــح فرزن ــور صال پ
الکانــی ابتــدای خ رودبــاری ســاختمان شــقایق – نــوع رابطــه: 
وکیــل  - محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت ســید ضیــاء 
ایمانــی بــا نمایندگــی فریــدون حاجــی زاده – محکــوم بــه: بموجــب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9710091325800029 و 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9609971325800527 حکــم بــه محکومیــت 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 11/700/000 ری ــت مبل ــدگان پرداخ ــی خوان تضامن
خواســته و مبلــغ 526/250 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق 
الوکالــه قانونــی وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید ) 
95/11/19( لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان چنانچــه محکــوم 
علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات 

هزینــه اجرایــی از وی اخــذ مــی گــردد.
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                 اجرائیه
ــه مدیریــت  ــه: بانــک مهــر اقتصــاد ب مشــخصات محکــوم ل
ســید ضیــاء ایمانــی بــا نمایندگــی فریــدون حاجــی زاده بــه 
ــهید  ــوزش ش ــز آم ــروی مرک ــاری روب ــهید انص ــوار ش ــت بل ــانی رش نش
باهنــر امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد – مشــخصات محکــوم علیهــم: 
ــان  ــت  خیاب ــان رش ــانی گی ــه نش ــر ب ــد قنب ــرد فرزن ــرم روانگ 1- اک
ــد غــام  ــاذری 2- علــی حجتــی فرزن ــه ســاختمان اب تختــی کوچــه الل
بــه نشــانی گیــان رشــت خیابــان مطهــری بــازار مســگران جنــب 
ــم  ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــان – مش ــن پوش ــاک ت ــاه پوش ــک رف بان
مقــام قانونــی محکــوم لــه: ابراهیــم پــور صالــح فرزنــد رمضانعلــی بــه 
ــاری ســاختمان  ــدای خ رودب ــی ابت ــدان الکان ــان رشــت می نشــانی گی
ــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه  شــقایق – نــوع رابطــه: وکیــل  - محکــوم ل
ــدون حاجــی زاده –  ــی فری ــا نمایندگ ــی ب ــاء ایمان ــت ســید ضی مدیری
ــماره  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــب درخواســت اج ــه: بموج ــوم ب محک
ــه 9609971325800550  ــه مربوط ــماره دادنام 9710091325800030 و ش
حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان پرداخــت مبلــغ 47/450/000 
ــار میلیــون و هفتصــد و چهــل و پنــج هــزار تومــان( بابــت  ــال ) چه ری
اصــل خواســته و مبلــغ 1/003/120 ریــال )یکصــد و ســه هــزار و دوازده 
تومــان( بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه قانونــی وکیــل و خســارت 
ــم در  ــت اجــرای حک ــان سررســید ) 95/6/4( لغای ــه از زم ــر تادی تاخی
حــق خواهــان چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم 
را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجرایــی از وی اخــذ مــی گــردد.
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                        دادنامه
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   7 شــعبه   9509986111000843 پرونــده کاســه 
ــای مرتضــی  ــا : 1- آق ــان ه ــماره خواه ــی ش ــم نهای ــواز تصمی ــتان اه شهرس
فربــد فرزنــد علــی اصغــر 2- خانــم ریحانــه فربــد فرزنــد علــی اصغــر 3-خانــم لیــا فربــد 
فرزنــد علــی اصغــر 4- خانــم مــژگان صفــاران فرزنــد عبدالمحمــد بــا وکالــت آقــای علــی 
رضــا کیانــی قلعــه ســردی فرزنــد عــوض بــه نشــانی اهــواز- خ آزادگان نبــش آهنگــری- 
ســاختمان هشــت بهشــت – طبقــه اول – واحــد 9 --خوانــدگان:1- آقــای کیــوان فدایــی 
ــی  ــد محمــد عل ــور فرزن ــای زهــرا حســین پ ــد حســین 2-  آق ــور فرزن ــژاد پ آســترکی ن
ــژاد پــور فرزنــد حســین 4- آقــای فاطمــه فدایــی  3- آقــای پیمــان فدایــی آســترکی ن
آســترکی نــژاد پــور فرزنــد حســین 5- آقــای کیانــوش فدایــی آســترکی نــژاد پــور فرزنــد 
ــان دوم پــاک 12-6- اداره کل  ــی خیاب ــه نشــانی اهــواز کــوی طالقان حســین همگــی ب
راه و شهرســازی خوزســتان بــه نشــانی اهــواز- امانیــه خیابــان پــودات ســاختمان شــماره 
ــوی  ــر 100 دســتگاه ک ــواز باهن ــه نشــانی اه ــد حســن ب ــد فرزن ــدی فرب ــای مه 2-7- آق

شــهروند خیابــان دوم پــاک 6 – خواســته:الزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک
»رأی دادگاه«

ــد  ــی فرب ــه شــهرت همگ ــا 3- ریحان ــا 1- مرتضــی 2- لی ــان و خانمه ــوی آقای ــورد دع در م
ــای  ــت آق ــا وکال ــد ب ــر فرب ــی اصغ ــه مرحــوم عل ــوان ورث ــه عن ــاران ب ــژگان صف ــم م و 4- خان
ــه طرفیــت 1- اداره کل راه و شهرســازی اســتان خوزســتان و  علیرضــا کیانــی قلعــه ســردی ب
خانمهــا و آقایــان 2- زهــرا حســین پــور 3- کیانــوش فدایــی اســترکی نــژاد پــور 4- کیــوان 
فدایــی آســترکی نــژاد پــور 5- پیمــان فدایــی آســترکی نــژاد پــور 6- فاطمــه فدایــی آســترکی 
نــژاد پــور 7- مهــدی فربــد بــه خواســته الــزام خوانــدگان بــه انتقــال رســمی ششــدانگ پــاک 
ثبتــی 2726/2409 بخــش دو اهــواز بــه انضمــام خســارات قانونــی کــه پــس از ورود بــه دفتــر 
ــه ایــن شــعبه از دادگاه ارجــاع و تحــت کاســه فــوق ثبــت گردیــد وکیــل  محاکــم عمومــی ب

خواهانهــا در توضیــح بیــان نمــوده خوانــده ردیــف اول بــه عنــوان مالــک رســمی پــاک ثبتــی 
ــه  ــه انتقــال پــاک مذکــور ب ــر اســاس قــرارداد مــورخ 65/2/15 اقــدام ب موضــوع خواســته ب
مــورث خوانــدگان ردیــف دوم تــا ششــم نمــوده کــه متعاقــب آن مــورث خــوادگان مذکــور بــر 
ــن  ــورث موکلی ــه م ــذار و ســپس ب ــم واگ ــف هفت ــده ردی ــه خوان ــرارداد 66/11/20 ب اســاس ق
ــال  ــه انتق ــون نســبت ب ــا کن ــا ت ــراردادی پرداخــت ام ــه ثمــن ق ــال داده اســت از آنجــا ک انتق
رســمی اقــدام نشــده تقاضــای صــدور حکــم بــه خواســته مذکــور را دارد نماینــده خوانــده ردیــف 
اول الیحــه تقدیــم نمــوده و خوانــدگان ردیــف ســوم و ششــم علــی رغــم ابــاغ واقعــی و ســایر 
خوانــدگان علــی رغــم ابــاغ قانونــی حاضــر نشــده انــد دادگاه بــا توجــه بــه پاســخ اســتعام 
واصلــه از اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اهــواز کــه بیانگــر مالکیــت مدعــی علیــه ردیــف 
اول بــر پــاک ثبتــی موضــوع خواســته مــی باشــد و بــا توجــه بــه تصویــر قراردادهــای منعقــده 
فــی مــا بیــن خوانــده ردیــف اول و مــورث خوانــدگان ردیــف دوم تــا ششــم و ســپس قــرار 
داد بــه خوانــده ردیــف هفتــم و متعاقــب آن بــه مــورث خواهــان کــه بیانگــر طــرح دعــوی بــه 
طرفیــت انتقــال گیرنــدگان مــی باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه قراردادهــای مذکــور صحیــح و الزم 
الوفــا مــی باشــند و حدیــث نبــوی المومنــون عنــد شــروطهم دعــوی خواهانهــا ثابــت و محــرز 
اســت و مســتندا بــه مــواد 10 ، 219 ، 220 ،223 قانــون مدنــی و مــواد 198 ، 515 ، 519 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه 1- الــزام خوانــده ردیــف اول بــه انجــام مقدمــات و تشــریفات 
انتقــال رســمی پــاک ثبتــی 2726/2409 بخــش دو اهــواز 2- پرداخــت مبلــغ یــک میلیــون 
و هشــتصد و هشــتاد هــزار ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی 3- حــق الوکالــه وکیــل مطابــق 
تعرفــه قانونــی صــادر و اعــام مــی گــردد در مــورد دعــوی خواهــان نســبت بــه ســایر خوانــدگان 
مســتندًا بــه بنــد 4 مــاده 84 و مــاده 89 قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی صــادر و 
اعــام مــی شــود . حکــم صــادره حضــوری و ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد 

نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان خوزســتان مــی باشــد.

رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی اهواز- مهدی خندانی                                   2478

          آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونــده کالســه 960952 دادگاه کیفــری 2 تالــش موضــوع شــکایت شــاهین 
ــه  ــرداری رایان ــر کالهب ــر ب ــی دای ــد مصطف ــاری فرزن ــان مخت ــه آرم ــزادی علی بی
ای نظــر بــه اینکــه متهــم مجهــول المــکان مــی باشــد از نامبــرده آدرس دقیقــی بــه دســت 
نیامــده اســت و وقــت رســیدگی بــه پرونــده بــه تاریــخ 97/4/31 ســاعت 11 تعییــن گردیــده 
اســت لــذا مراتــب از طریــق یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا نامبــرده 
ــه  ــا ب ــورت دادگاه غیاب ــن ص ــر ای ــد در غی ــی نمای ــل معرف ــا وکی ــر ی ــه دادگاه حاض در جلس

پرونــده رســیدگی و مبــادرت بــه صــدور حکــم خواهــد نمــود.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تالش ) 101 جزایی سابق(                     2464

             آگهی حصر وراثت
ــنامه 1741306205  ــز  بشناس ــدر عزی ــام پ ــاوی ن ــهرت ب ــان ش ــای عدن آق
صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و 
توضیــح داده کــه پــدرم  مرحــوم  عزیــز  شــهرت بــاوی بشناســنامه 115 صــادره اهــواز 
ــد از : 1-  ــه اش عبارتن ــگاه دائمــی خــود فــوت ورث در تاریــخ 97/2/3 در اهــواز  اقامت
متقاضــی عدنــان بــاوی ش ش 1741306205 -2- عــادل بــاوی ش ش 1740364430 
-3- عمــاد بــاوی ش ش 1741578949 )همگــی فرزنــدان ( و ال غیــر 4- نوریــه بــاوی 
ــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب  ش ش 1525 )همســر متوفــی( وال غیر.اینــک ب
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.
شورای حل اختالف شهرستان کارون                   2479

          دادنامه
 9609986943400127 کالســه  پرونــده 
شــعبه 8 شــورای حــل اختــالف اهــواز)13 
ــای  ــان : آق ــماره خواه ــی ش ــم نهای ــابق( تصمی س
محمــد مهــدی جعفــری فرزنــد غالمرضــا بــه نشــانی 
خوزســتان- اهــواز فرهنــگ شــهر بلــوار اصلــی پخــش 
ــد  ــای محم ــده: آق ــری – خوان ــی جعف ــواد غذای م
ــواز-  ــتان- اه ــانی خوزس ــه نش ــعدونی ب ــن س امی
کــوی انقــالب کوچــه راد بیــن ناصــر خســرو و شــیخ 
ــه وجــه چــک ــی پ 17- خواســته: مطالب ــا جنوب به

»رأی قاضی شورا«
ــدی  ــای محمــد مه در خصــوص دعــوی خواهــان آق
ــد  ــای محم ــت آق ــا بطرفی ــد غالمرض ــری فرزن جعف
ــره  ــه دو فق ــه وج ــته مطالب ــعدونی بخواس ــن س امی
و   1540/808746/19 ســریال  شــماره  بــه  چــک 
ریــال   145/000/000 مبلــغ  بــه   1540/808748/42
ــورا  ــی ش ــه دادرس ــه و هزین ــر تادی ــارت تاخی و خس
ــارات مدعــی  اوال: حســب دادخواســت تقدیمــی اظه
ــه  ــی علی ــاء مدع ــه امض ــتندیه ب ــند مس ــر س تصوی
ــه وصــف  ــر اســناد تجــاری از جمل اوصــاف حاکــم ب
شــرعی  و  فقهــی  قواعــد  تنجیــزی  و  تجریــدی 
ــل  ــود اص ــوا بالعق ــروطهم و اوف ــد ش ــون عن المومن
اســتصحاب بقــاء دیــن ســابق و گواهــی عــدم 

پرداخــت از طــرف بانــک محــل علیــه مدیونیــت ذمــه 
ــاس  ــر اس ــد ب ــده ثانیا:متعه ــل گردی ــارالیه مدل مش
ــی  ــوده ول ــد ب ــای تعه ــه ایف ــزم ب ــد مل ــان قواع هم
دلیــل اثباتــی جهــت برائــت ذمــه خــود ارائــه نــداده 
ــر صحــت  ــی هــذا دعــوی مطروحــه را محمــول ب عل
تشــخیص مســتندا بــه مــواد 310 و 313 قانــون 
تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 قانــون آییــن 
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور 
ــوادی  ــون اصــالح م ــی 2 قان ــی و تبصــره الحاق مدن
ــخیص  ــع تش ــوب مجم ــک مص ــدور چ ــون ص از قان
نظــام خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 145/000/000 
ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــل  ــت اص ــان پرداخ ــا زم ــخ 95/2/28 ت آن را از تاری
ــوی  ــی از س ــورم اعالم ــاص ت ــذ ش ــه ماخ ــه ب وج
ــه  ــران و هزین ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
دادرســی بــه مبلــغ 962/500 ریــال در حــق خواهــان 
محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز از انقضــای مهلــت 
ــرم  ــم محت ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــی قاب واخواه

ــد. ــواز میباش ــی اه ــی حقوق عموم

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- 
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            دادنامه
 9609986944200163 کالســه  پرونــده 
اختــالف  حــل  شــورای   11 شــعبه 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق(  اهــواز)270 
محمــد  آقــای   : خواهــان   9609976944200673
نشــانی  بــه  غالمرضــا  فرزنــد  جعفــری  مهــدی 
خوزســتان- اهــواز فرهنــگ شــهر انتهــای  بلــوار 
ــده:  ــری – خوان ــی جعف ــواد غذای ــش م ــی پخ اصل
آقــای محمــد امیــن ســعدونی فرزنــد علــی بــه 
ــه راد  ــالب کوچ ــوی انق ــواز ک نشــانی خوزســتان- اه
بیــن ناصــر خســرو و شــیخ بهــا جنوبــی پ 17- 

چــک وجــه  مطالبــه  خواســته: 
»رأی قاضی شورا«

ــری  ــدی جعف ــد مه ــای محم ــوی آق ــوص دع در خص
امیــن  محمــد  آقــای  بطرفیــت  غالمرضــا  فرزنــد 
ــه دو  ــه وج ــته مطالب ــی  بخواس ــد عل ــعدونی فرزن س
فقــره چــک بــه شــماره ســریالهای 154080874756-
ــال  ــغ 110/000/000 ری ــه مبل 1 و 154080871756-1  ب
ــه دادرســی اوال:  ــه آن و هزین ــر تادی و خســارت تاخی
مدعــی،  اظهــارات  تقدیمــی،  دادخواســت  حســب 
ــه،  ــی علی ــاء مدع ــه امض ــتندیه ب ــند مس ــر س تصوی
ــه وصــف  ــاری از جمل ــناد تج ــر اس ــم ب اوصــاف حاک
تجریــدی و تنجیــزی، اصــل اســتصحاب بقــاء دیــن 

ســابق و گواهــی عــدم پرداخــت از طــرف بانــک 
محــال علیــه مدیونیــت ذمــه مشــارالیه را مدلــل 
گردیــده ثانیــا: دلیــل اثباتــی جهــت برائــت ذمــه خــود 
ــی هــذا دعــوی مطروحــه را محمــول  ــداده عل ــه ن ارائ
بــر صحــت تشــخیص و مســتندا بــه  بنــد الــف مــاده 
9 قانــون شــورای حــل اختــالف مصــوب 1394 و مــواد 
310 و 331 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 
ــی و  ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی 519 قان
ــاده  2  ــی م ــره الحاق ــی و تبص ــور مدن ــالب در ام انق
قانــون اصــالح مــوادی از قانــون صــدور چــک مصــوب 
مجمــع تشــخیص نظــام خوانــده را بــه پرداخــت 
و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   110/000/000 مبلــغ 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 94/12/25 تــا زمــان 
پرداخــت اصــل وجــه بــه ماخــذ شــاخص تــورم 
ــوری اســالمی  ــزی جمه ــک مرک ــی از ســوی بان اعالم
ــال  ــغ 962/500 ری ــه مبل ــی ب ــه دادرس ــران و هزین ای
ــادره  ــد رای ص ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه در ح
غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز 
پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر 
در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی اهــواز میباشــد.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- 
بابک عیوضی                                                   2481
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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

افقی
1- بدهي هايي كه بايد در مدت يك سال 

مالي كارسازي كرد - عايدي از كار و 

تجارت

2- رشته اي تابيده از ابريشم كه روي يقه 

يا سرآستين ها و حاشيه لباس مي دوزند 

- مدل مقياس - امر به آسودن

3- هنگام - هر پرده نمايش سينما 

- نوشته اي كه در آن از مخاطب نامه 

خواسته شده باشد تا پول يا مالي را به 

آورنده نوشته بپردازد

4- غذاي اصلي - ميهماني - زشت - از 

پساوند مصدري

5- دستوري - فرو فرستادن - درياي 

تازي

6- دشمن سرسخت - فقر - اين جهان

7- هنر هفتم - از انواع انرژي - سفر 

فرنگي

8- حرف عطف - رييس بانك مركزي 

آمريكا - جدا

9- تخته باز حرفه اي - سخن گوشه دار - 

از پيامبران

10- ميوه تازه به بازار آمده - سنگريزه هاي 

درخشان - ضمير انگليسي

11- حيوان باوفا - آيينه ها - خو گرفتن

12- رود مرزي - چاشني غذا - از ضماير 

ملكي - بليغ

13- پايتخت كشور بوليوي - سرنيزه 

- فراوان

14- همدم - سياهي شهر از دور - شاعر 

قرن ششم هجري خالق »كارنامه بلخ«

15- مالقات - اقتصاددان فرانسوي برنده 

نوبل اقتصاد

عمودی 
1- مسوول كميسيون بازرگاني اتحاديه 

اروپا با نام كوچك »پيتر« - نوعي 

پيش غذا

2- آشوب - سرزمين - تورم

3- الهه شكار - خرامان - از رنگ ها

4- از نام هاي زنانه فرنگي - زدني 

خودستا - از اعداد ترتيبي - خميازه

5- »يك« خودماني - جايي در زيرزمين 

- جايزه مقام سوم

6- پروتئين گياهي - گياه دفع سم مار

7- از مبحث هاي رياضيات - استفاده 

از امكانات و اشخاص دولتي بانفوذ در 

نهادهاي دولتي براي كسب سود شخصي 

- ثلث

8- عضوي در پا - از قدرت هاي اقتصادي 

اروپا - كشتي جنگي

9- مساوي و همانند - انكاركننده - 

بهشت زير پاي اوست

10- دور نيست - از گازها

11- جوانمردان - مرض - چاشني ساالد

12- داستان گو - از قيود تمنا - نفرين - 

از گناهان كبيره

13- به بند بستن - نوعي كفش و پنجره 

- زنجيره

14- از كشورهاي آسيايي كه 60 تا 70 

درصد حجم معامالت روزانه بورس شان 

با ايران سنخيت دارد - آهسته - تيرگي 

جسم روي ديوار - از معابد كشور نپال

15- تاج و افسر

جدول شماره 1168

سودوکو شماره 1168

پاسخ سودوکو شماره 1165

سرگرمی

کیمچــی یــک خــوراک تخمیرشــده ســنتی 
کــره ای اســت کــه از ســبزیجات و ادویه جــات 
ــی  ــا نوع ــات ب ــتر اوق ــه بیش ــون و البت گوناگ
کلــم چینــی بــه نــام بائچــو )baechu( و 
می شــود. کره ای هــا  درســت  قرمــز  فلفــل 
بــه  را  روزمــره کیمچــی  و  معمــول  به طــور 
 )banchan( ــل ــی و مکم ــذای فرع ــوان غ عن
برنــج  بــا  همــراه  غذایــی  وعده هــای  در 

می خورند.
کیمچــی همچنیــن بــه عنــوان عنصــری از 
بــه کار  نیــز  دیگــر  ترکیبــی  خوراک هــای 
ــه  ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــره ب ــردم ک ــی رود. م م
کیمچــی بایــد در هــر جایــی کــه یــک کــره ای 
حضــور دارد وجــود داشــته باشــد. آن چنان کــه 
ایــن غــذا بــه همــراه نخســتین فضانــورد 
تاریــخ کــره جنوبــی )یــی ســو یئــون( بــا 
ــد  ــتاده ش ــا فرس ــه فض ــایوز ب ــای س فضاپیم

کیمچی پخته با برنج ســرخ شده
مــواد الزم برای 3 – 4 نفر

برنج پخته و ســرد شده4 فنجان

کیمچی خرد شــده1 و نیم فنجان
آب کیمچی2 ق غ

سویا سس
2 ق غ

خمیــر چیلی1 و نیم ق چ
روغن کنجدنصف ق غ

روغن ســبوس برنج1 و نیم ق غ
ادامام یا لوبیا ســبز1 فنجان
ســاقه پیازچه رد شده3 عدد
مواد الزم برای روی خوراک

ســاقه پیاز چه خرد شده
کنجد ســفید تست شده

دریایی جلبک 
تخم مرغ نیمرو شد

فــر را بــا دمــای 180 درجــه ســانتیگراد روشــن 
کنید تا گرم شــود .

خمیــر   ، آب کیمچــی   ، ، کیمچــی  برنــج 
 ، روغــن کنجــد   ، ســس  ســویا   ، چیلــی 
ــه را  ــام و یازچ ــج ، ادام ــبوس برن ــن س روغ
بــزرگ  یــک ســینی  در  و  مخلــوط کنیــد  

ــدت 45 – 60  ــه م ــد و ب ــاف کنی ــه ص ریخت
ــج  ــه برن ــد و هــر 15 – 20 دقیق ــه  بپزی دقیق
را هــم بزنیــد تــا زمانــی کــه برنــج داغ شــده 
و برنــج هــای اطــراف ســینی شــروع بــه تــرد 
شــدن بکننــد بالفاصلــه از فــر بیــرون آورده و 
تمایــل  صــورت  در  و  نماییــد  ســرو  گــرم 
رویــش پیازچــه ، کنجــد جلبــک دریایــی 
بریزیــد و یــک عــدد تخــم مــرغ نیمــرو 

شده بگذارید .

کیمچی پخته با برنج سرخ شده

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن 
در زیر خورشید نیست.
)باخ من(

طالع بینی روزوب نوشت 

بـه  اعتمـاد  و  بـاوری  خـود  قـدرت  شـما  فروردیـن: 
نفـس تـان در ایـن روزهای اخیر بسـیار کم شـده اسـت 
یـا  باشـد  دوسـتان تان  صحبت هـای  دلیـل  بـه  شـاید 
شـاید هـم بـه دلیـل اتفاقـات ناگواری باشـد کـه برایتان 
پیـش آمـده اسـت و باعث شـده اسـت کـه شـما اعتماد 

به نفس تان را از دسـت بدهید.
روزهـا احسـاس می کنیـد  ایـن  در  اردیبهشـت: شـما 
را دوسـت داریـد  او  بیـن شـما و کسـی کـه  فاصلـه ای 

افتاده اسـت به همین دلیل بسـیار ناراحت هستید.
خـرداد: شـما بسـیار از ایـن کـه از دیگـران نقـد کنید و 
خوشـحال  دهیـد  قـرار  تحلیـل  و  تجزیـه  مـورد  را  آنهـا 

می شوید.
داده  رخ  برایتـان  گذشـته  در  منفـی کـه  وقایـع  تیـر: 
اسـت، اثـر منفـی بـر روی شـما گذاشـته اسـت و شـما 
اتفاقـات را  ایـن  از ایـن همـه مـدت نتوانسـته اید  بعـد 

فراموش کنید.
مـرداد: شـما بایـد کارهـا و فعالیت های تـازه ای را آغاز 
پیـش  برایتـان  تـازه ای  اتفاقـات  و  فرصت هـا  کنیـد، 
بـاز  دنیـا  روی  بـه  بیشـتر  را  شـما  چشـم  می آیـد کـه 

می کند.
شـهریور: شـما زمـان خـود را بـه بطالـت می گذرانیـد، 
بهتـر اسـت کارهایـی انجـام دهیـد کـه بـرای شـما مفید 

باشد.
یـک  بـه  حـد  از  بیـش  روزهـا  ایـن  در  شـما  مهـر: 

تعطیـالت یا اسـتراحت کوتاه احتیاج دارید.
و  هیجانـات  نمی توانیـد  راحتـی  بـه  شـما  آبـان: 
نظرتـان  بـه  شـاید  را کنتـرل کنیـد،  خـود  صحبت هـای 
ایـن صحبت هـا کوچـک باشـد و ناچیز بـه نظر برسـد اما 

بایـد بـه صحبت های خود دقت کنید.
آذر: شـما در بهتریـن موقعیـت قـرار داریـد، بهتر اسـت 
تـا جایـی کـه  و  اسـتفاده کنیـد،  ایـن فرصـت خـود  از 

می توانیـد از زمین اوج بگیرید.
زیـادی  می آیـد  پیـش  برایتـان  اتفاقاتـی کـه  بـا  دی: 
جـدی و سـخت بـر خـورد می کنیـد زیـرا خیلـی از ایـن 

اتفاقات سـاده و معمولی هستند.
حـال  در  کـه  زندگـی  بـا  می کنیـد  احسـاس  بهمـن: 
چـه  نمی دانیـد  و  شـده اید  بیگانـه  داریـد کمـی  حاضـر 

نقشـی را در زندگی حاضر دارید.
اسـفند: شـما بـا دیـدی کلـی بـه زندگـی می نگریـد بـه 
همیـن دلیـل بسـیاری از پیشـامدهایی کـه رخ می دهـد 
را نمی بینیـد یـا ایـن کـه بـا بـی تفاوتـی از کنـار آنهـا رد 

می شوید.

و  آمریکایــی  تاجــر  والتــون  ســم 
ــی  ــهرت اصل ــه ش ــود ک ــی ب کارآفرین
خرده فروشــی  مدیــون  را  خــود 
والمــارت اســت. عــالوه بــر والمــارت، 
ــز  ــمز کالب را نی ــرکت س ــون ش والت
تأســیس کــرد کــه به عنــوان یــک 
زیرمجموعه هــای  از  عمده فروشــی 
ــگاه  ــت می کند.فروش ــارت فعالی والم
ــط  ــیس توس ــس از تأس ــارت پ والم
بــه  را  خــود  به  مــرور  والتــون 
جهــان  خرده فروشــی  بزرگ تریــن 
ــن  ــر ای ــال حاض ــرد. در ح ــل ک تبدی
بزرگ تریــن  به عنــوان  شــرکت 
ســازمان اســتخدامی خصوصــی در 
جهــان شــناخته می شــود کــه 2.3 
ــان  ــر جه ــد در سرتاس ــون کارمن میلی
ــات  ــان حی ــون در زم ــم والت دارد. س
ــوان  ــال به عن ــدت 6 س ــه م ــود ب خ
ثروتمندتریــن فــرد آمریــکا شــناخته 
می شد.ســم والتــون بــا تأســیس 
خریــد کــردن  فرهنــگ  والمــارت، 
ــس از آن بســیاری  ــا و پ آمریکایی ه
داد.  تغییــر  را  جهــان  نقــاط 
اســتراتژی ها و رفتارهــای اولیــه ی 
و  دورافتــاده  مناطــق  روی  او کــه 
باعــث  داشــت،  تمرکــز  روســتایی 
ــت در  ــن صنع ــزرگان ای ــه ب شــد ک
ــه شــرکت او  ــدا توجهــی جــدی ب ابت
شــرکت هایی  باشــند.  نداشــته 
همچــون کی مــارت، ســیرز و وول ورث 
جــوان  ایــن  متوجــه  زمانــی 
دیگــر  کــه  شــدند  روســتایی 
بــه  کامــل  به طــور  کسب وکارشــان 
بود.موفقیت هــای  رفتــه  حاشــیه 
ــد.  ــت نیام ــادگی به دس ــون به س والت
خانــواده ای  در  یافتــن  پــرورش 
تقریبــا فقیــر و زندگــی در شــرایط 
در  را  او  اقتصــادی،  ناپایــدار 
کار  بــازار  بــا  نوجوانــی  ســال های 
آشــنا کــرد. فعالیــت در بــازار کار، 
ســم  بــه  را  ســخت  کار  ارزش 

آموخت. 
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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
رضا باکری، دبیر انجمن لبنی گفت: کارخانجات صنایع لبنی در ماه مبارک رمضان، 
محصوالت خود را با تخفیف 10 تا 15 درصدی در سطح فروشگاه های تعیین شده 

وزارت جهاد و وزارت صنعت ارائه خواهند کرد.

قیمت خودرو »صفر«

انـواع لـوازم برقـی ماننـد  از  ایـن روزهـا اسـتفاده 
ماشـین ظرفشـویی رواج زیـادی پیـدا کـرده اسـت 
امـا آیـا مـی دانید هنگام خرید ماشـین ظرفشـویی 
بایـد بـه چه نکتـه هایی توجه کنید و مناسـب ترین 
ماشـین ظرفشـویی برای خانواده شـما کدام است؟ 
اگـر نمـی دانیـد، بهتـر اسـت بـا ایـن مطلـب همراه 

باشید.
6 تا 8 نفره: مخصوص خانواده های کوچک

ماشـین هـای ظرفشـویی 6 تـا 8 نفـره، بـه نـام 
ماشـینهای رومیـزی در بـازار موجـود هسـتند. ایـن 
ماشـینها بیشـتر بـه درد کسـانی مـی خورد کـه زیاد 
اهـل مهمانـی دادن نیسـتند و یک خانـواده کوچک 
ایـن ماشـین هـای  نفـره دارنـد. خوبـی  یـا 4   3
ظرفشـویی کوچـک این اسـت کـه خیلی سـریع پر 
مـی شـوند و قیمتشـان هم از انـواع ایسـتاده، ارزان 
تر اسـت. معموال 72 تا 108 پارچه ظرف در ماشـین 
هـای 6 تـا 8 نفره، جـای می گیرند. برخی ماشـین 
هـای 8 نفـره، 8 بـه عالوه 1 هسـتند و کمی بیشـتر 
از انـواع 8 نفـره، جـای ظـرف دارنـد. هنگام 

خرید این ماشـین ها، حواسـتان باشـد که سیستم 
شستشـوی آنهـا را بررسـی کنیـد تـا مطمئن شـوید 
قـدرت شسـتن ظرفهـای خیلـی چـرب و خشـک را 

دارند. هـم 

12 نفره: پرطرفدارترین
انـواع  پرطرفدارتریـن  نفـره،   12 هـای  ماشـین 
معمـوال حـدود 144  بـازار هسـتند.  در  ظرفشـویی 
پارچـه ظـرف داخـل این ماشـین هـا جا می شـود. 
ظرفشـویی هـای 12 نفـره، بیشـتر بـه درد خانـواده 
ترجیـح مـی  آنهایـی کـه  یـا  وآمـد  پررفـت  هـای 
دهنـد ظـرف هـای نشسـته خـود را از صبح تا شـب 
داخـل ماشـین بگذارنـد و فقـط یـک بـار در طـول 
روز آن را اسـتفاده کننـد، مـی خـورد. برخـی از انـواع 
ماشـین هـای 12 نفـره هـم، 12 بـه عالوه 1 هسـتند 
و گنجایـش ظـرف بیشـتری دارنـد. هنـگام خریـد 
ایـن ماشـین ها، آنهایـی را انتخاب کنیـد که قابلیت 
تنظیـم ارتفـاع سـبد و گزینـه ای بـرای زمان شـروع 
کار دارنـد و دارای قـدرت نیـم شـور هـم هسـتند. 

یعنـی بـا پـر کـردن نصف ظرفیـت ماشـین هم می 
تواننـد ظـرف ها را با مصـرف آب و شـوینده کمتری 

. یند بشو

14 نفره: حساس تر و کم  مصرف تر
ماشـین هـای ظرفشـویی 14 نفـره، پرحجـم تریـن 
و بـزرگ تریـن انـواع ماشـین هـای موجـود در بازار 
هسـتند کـه ظرفیـت شستشـوی حـدود 160 تکـه 
ظـرف را دارنـد. ایـن ماشـین هـا بیشـتر بـه درد 
خانـواده هـای پرجمعیـت، شـلوغ و پررفـت وآمـد 
مـی خـورد. البتـه بیشـتر این ماشـین ها سیسـتم 
های شستشـوی مختلـف برای شسـتن ظرف های 
خیلـی چـرب، ظرفهـای کمتـر از ظرفیـت ماشـین و 
ظـرف هـای نه چنـدان کثیف را دارند. مـی توانید در 
صـورت تمایـل، انواعی که قابلیت تشـخیص خودکار 
میـزان کثیفـی ظـرف را دارنـد، بخرید. این ماشـین 
هـا نسـبت بـه انـواع عـادی، آب و شـوینده کمتـری 

مصـرف مـی کنند.

ماشین های بخارشوی: لکه بری خوب
خیلی از افرادی که ماشـین های ظرفشـویی قدیمی 
دارنـد، از اینکـه بایـد ظرف هـا را پیش از قـرار دادن 
داخـل ماشـین، آبکشـی کننـد، راضی نیسـتند. این 
روزهـا، انـواع جدیدی از ماشـین های ظرفشـویی به 
بـازار آمـده کـه به جای آب، با بخـار داغ آب، ظرفهای 
کثیـف و حتـی خشـک را می شـوید و مصرف آب و 
انـرژی شـان هم بسـیار پایین اسـت. این ماشـینها 
بـا قـدرت بخـار بـاال و لکـه بـری خوبـی کـه دارنـد، 
مـی تواننـد گزینـه مناسـبی بـرای افـرادی باشـند 
کـه بـه تازگـی قصـد خریـد ظرفشـویی کـرده اند یا 
میخواهند مدل های قدیمی تر ماشـین ظرفشـویی 

شـان را ارتقـا بدهند.

هنگام خرید ماشین ظرفشویی 
حواستان باشد که...

دارای سیسـتم شستشـوی ظرف هـای خیلی چرب 
باشد.

بـرای  خـودکار  متوسـط  شستشـوی  سیسـتم 
شسـتن ظـرف هـای نـه چنـدان کثیـف را داشـته 

باشـد.
سیسـتم شستشـوی ظـرف هـای کـم چـرب یا با 

چربی متوسـط هم داشـته باشـد.
سیسـتم شستشـوی سـریع روزانه برای شسـتن 
ظـرف هایـی کـه اصال چـرب نیسـتند؛ مانند ظرف 

میـوه یـا اسـتکان های چای را داشـته باشـد.
سیسـتم شستشـوی ظرف های ظریف را داشـته 

باشد.
سیسـتم شستشـوی بدون پاک کننده و شـوینده 

یا سیسـتم شستشـوی میوه هم داشـته باشـد.
ارتفاع سبد آن قابل تنظیم باشد.

قابلیت براق کردن ظروف را داشته باشد.
سیستم خشک کن مناسب داشته باشد.

سیسـتم آب پاشـی و سـبد مخصـوص قاشـق و 
چنگال داشـته باشـد.

فیلتـر مخصـوص بـزرگ و میکروسـکوپی بـرای 
در  غـذای موجـود  باقیمانـده هـای  آوری  جمـع 

ظـرف هـا را داشـته باشـد.
رده مصـرف بـرق یـا انـرژی آن، از A به باال باشـد. 

. +3A 2+ وA یـا +A ،A یعنـی
بیشـتر از حجـم ماشـین داخل آن ظـرف نگذارید 
و  شستشـو  رونـد  در  اختـالل  ایجـاد  باعـث  تـا 

گـردش آب نشـود.
کار بـا ماشـین هایی کـه دارای دکمه های لمسـی 
یـا تاچ هسـتند، سـاده تـر از انواع قدیمـی و دکمه 

آنهاست. ای 
قـرص یـا هرنـوع پـاک کننـده ای را مناسـب بـا 
دسـتگاه خودتـان که داخـل دفترچـه راهنمای آن 

آمـده اسـت، بخرید.

راهنمای خرید ماشین ظرفشویی
چه نکته هایی برای ارتقای ماشین ظرفشویی باید رعایت کرد

یکــی از مهــم تریــن نکتــه هایــی کــه بایــد بــرای ارتقــای عملکــرد ماشــین هــای 
ظرفشــویی رعایــت کنیــد، ایــن اســت کــه ظــرف هــای حــاوی باقیمانــده غــذا را 
ــه  ــده خوراکــی هــای داخــل ظــرف هــا را ب ــی باقیمان ــد. یعن داخــل ماشــین نگذاری
کمــک دســتمال یــا یــک آبکشــی ســاده، پیــش از قــرار دادن آنهــا در داخــل ماشــین 
ظرفشــویی، پــاک کنیــد. ماشــین ظرفشــویی، وســیله خوبــی بــرای گندزدایــی و تمیــز 
کــردن ظــرف هــا از هرگونــه آلودگــی هــم محســوب مــی شــود. اگــر بدانیــم کــه بــا 

هرنــوع ماشــین ظرفشــویی براســاس دســتورالعمل کارکــردی کــه دارد.

 ایران خودرو
 48.800.000.................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................52.000.000
پژو 206 . تیپ 2 ..................................37.000.000

رنو کپچر 2017 ....................................... 142.000.000 
35.000.000 ................................................ LX  سمند

43.500.000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27.800.000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 43.200.000
44.400.000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
37.900.000  ...................................................... LX رانا

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

29.400.000 ............................................... EX   ساینا
28.200.000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک
کیا سراتو  اتومات ................................  105.000.000

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  42.000.000
رنو ساندرو اتوماتیک ...........................64.500.000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  63.500.000
125.000.000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  121.000.000

جک J5 اتوماتیک ..............................  67.800.000

بازار

---------------
تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-1۳( 

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایل بــه شــرکت در مناقصه 
مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس 
آن بــه شــماره 33239661 یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــه در بلــوار 22 بهمــن - حــد 
فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه )در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  15-7 
( اقــدام و دفترچــه اســتعام  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  ســایت پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه آدرس  
http://iets.mporg.ir دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن،  مــدارک مــورد نیــاز  را  جهــت هــر مناقصــه بصــورت 
جداگانــه تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه، 
دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصه منــوط بــه ارزیابی کیفی 
مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانی می باشــد .)نــوع تضمین شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامین 
معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیان می بایســت 
http:// و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات www.nigc-kerman.ir جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت
iets.mporg.ir مراجعــه و الزامــا نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد. 

 تعدادموضوعکد فراخوانردیف
مرحله

 تعداد
مدت زمان شماره مجوزنوبت

اجرا) روز(
مبلغ 

تضمین)ریال(

13/160/ 324

تهیه مصالح و 
اجرای حدود 4100 
متر اتصال خط 
تغذیه 16 اینچ 
اختیار آباد به 
شرف آباد کرمان

2701/151/787/000 روز1397.673دویک

نوبت دوم

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
بدیـن وسـیله بـه آقـای مهـدی خورشـیدی 

جاللی فرزند محمد شناسـنامه شـماره 490 

صـادره از زرنـد سـاکن بم شـهرک رزمندگان 

میـدان محیـط زیسـت ابـالغ میشـود کـه خانـم حمیـده 

خورشـیدی جاللی جهت وصول یکهزار و سـیصد و شصت 

و سـه عـدد شـاخه گل رز بـه قیمـت هـر عـدد پنـج هـزار 

ریـال و تعـداد یکهزار عدد سـکه طالی تمام بهـار آزادی به 

اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 9095 دفتر 

ازدواج 36 بـم علیـه شـما اجراییـه صـادر نمـوده و پرونده 

اجرایـی به کالسـه 9700045 در این اداره تشـکیل شـده و 

طبـق گـزارش مورخ 1397/2/16 مامور، محل اقامت شـما 

بـه شـرح مـان سـند شـناخته نشـده،لذا بنـا بـه تقاضای 

بسـتانکار طبـق ماده 18 آیین نامـه اجرا مفاد اجراییه فقط 

یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی 

آگهـی میشـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ این 

آگهـی که روز ابالغ محسـوب میگردد،نسـبت بـه پرداخت 

بدهـی خود اقدام ننمایید،عملیـات اجرایی جریان خواهد 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
بـه موجـب پرونـده اجرائی کالسـه 9300084 شـش دانگ یک باب خانه مسـکونی به آدرس  شهرسـتان جیرفت 

– ایسـتگاه کهنـوج روبـرو مسـجد ابوالفضـل تحـت پـالک 5393 فرعـی از 574اصلـی واقع در بخـش 45کرمان 

مجـزی از پـالک 1190فرعـی از 574اصلـی واقـع در اصلـی واقع در بخش 45کرمان ثبت وصادر شـده اسـت ،طبق 

سـند رهنی شـماره 20821مورخ 92/04/04دفترخانه شـماره 108شهرسـتان جیرفت درقبال مبلغ 1/400/000/000ریال در رهن بانک 

اقتصـاد نویـن قـرار گرفتـه اسـت وطبـق نظر کارشناسـی رسـمی به جمعـا بـه مبلـغ 2/577/500/000ریـال ارزیابی شـده که به 

تفکیـک 1- عرصـه بـه مسـاحت 481/83 متـر مربـع از قرار هر متر مربـع 2/500/000ریـال کـه بـه ارزش کل 1/204/500/000ریال 

2- اعیـان مصالـح بنایـی وسـقف سـبک در دو طبقـه به متـراژ 205متر مربـع به ارزش هـر متر مربـع 6/000/000ریال بـه ارزش 

کل 1،3/233/000/000- حصـار کشـی ومحوطـه سـازی بـه ارزش کل 100/000/000، 4-امتیـاز آب وبـرق وتلفـن بـه ارزش کل 

40/000/000ریال حدودات پالک ملک فوق عبارتسـت از شـماال بطول ده متر وپنجاه سـانتیمتر به باقیمانده ی پالک 1190فرعی 

از574اصلی شـرقا در سـه قسـمت که قسـمت دوم شـمالی اسـت اول بطول 8متربه باقیمانده اخیر الذکر دوم بطول 3/50متر 

بـه باقیمانـده اخیـر الذکـر سـوم بطـول 32/50متر به پـالک 5394فرعـی از 574اصلـی جنوبا بطـول 12متر درب و دیواریسـت 

بـه خیابـان جدیـد غربـا بطـول 42متـر بـه زمین پـالک 5392فرعـی از 574اصلـی پالک فـوق از سـاعت 9الی 12روز یکشـنبه 

مـورخ 97/03/27در اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفـت از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد .مزایـده از مبلـغ 

2/577/500/000ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته میشـود .الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی های 

مربـوط بـه آب ،بـرق ،گاز اعـم از حق انشـعاب ویا حق اشـتراک ومصرف در صورتی کـه مورد مزایده دارای آنها باشـد ونیز بدهی 

هـای مالیاتـی وعـوارض شـهرداری وغیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده 

برنـده مزایـده اسـت ونیـز در صـورت وجود مـازاد ،وجوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد 

خواهـد شـد ونیـم عشـر وحق مزایـده نقدا وصـول می گردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد ،مزایـده روز اداری 

بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت ومـکان مقرر برگـزار خواهد شـد .م الف 114

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد شهرستان جیرفت 

مفقودیت سند مفقودیت سند
ــه  ــام فاطم ــارس بن ــژو پ ــین پ ــند ماش س

ناصــری نــژاد شــمس ابــاد فرزنــد علــی اکبــر 
صــادره    3052149921 ملــی:  شــماره  بــه 
شاســی:50312486  شــماره  رفســنجان  از 
شــماره  موتــور:12486034673  شــماره  و 
پــاک 52ل493-22 مفقــود شــده  و از درجــه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب

NAGBPX2PN12G03930 :شماره شاسی
 FE114607  :شماره موتور

ســند بنــام شــرکت کیمیــا گــران چشــمه )ارفــع ســازان کرمان( 
ــده  ــام نماین ــنجان و ن ــت :رفس ــل ثب ــت 6450 مح ــماره ثب ش
ــدل  ــن  م ــت دو کابی ــین وان ــت  ماش ــوروزی بهج ــن ن :حس
ــاک 21ی65-471  ــماره پ ــک  ش ــره ای متالی ــگ نق 1388 رن

ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود شــده و از درجــه اعتب

 برابر آرا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختماهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

رفسنجان تصرفات مالکانه و بالمارض متقاضیان محرز گردیده 

است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

میشود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد. 

1-حسـین محمـد خانـی شـماره شناسـنامه 6 صـادره رفسـنجان 

فرزنـد اکبـر در ششـدانگ مغـازه مسـاحت 28 متر مربـع پالک 2 

فرعی از 679 اصلی واقع در اراضی شـهر رفسـنجان خیابان شـهید 

بهشـتی کوچه 31 از بخش9 کرمان و دارای بنچاق از مالک رسـمی 

از خانمهـا پرویـن تاج و تـاج الملوک آراسـته کرمانی.

2-علیرضا ایران پور شـماره شناسـنامه 35 صادره رفسنجان فرزند 

حسـین در ششـدانگ مغازه مشتمل بر آپارتمان مسـاحت 160.30 

متـر مربـع پـالک 1 فرعـی از 1132 اصلـی واقـع در اراضـی شـهر 

رفسـنجان خیابان شـهید بهشـتی کوچه 44 از بخش 9 کرمان که 

خـود متقاضـی از مالکین رسـمی پـالک مذکـور می باشـد.)دارای 

سـند مالکیت مشاعی(

3-نجمه تربتی شـماره شناسـنامه 14280 صادره رفسـنجان فرزند 

حسـین در ششـدانگ خانـه مسـاحت 132.5 متـر مربـع پـالک 

یـک فرعـی از 1721 اصلـی واقع در اراضی شـهر رفسـنجان خیابان 

امام)ره(روبـه روی شـورای حـل اختـالف از بخـش 9 کرمان و فاقد 

بنچـاق از مالک رسـمی.

4-علـی کاظمـی بهمـن آبـاد شـماره ملـی 3040608053 فرزنـد 

حمیـد و فاطمـه کاظمـی بهمـن آبـاد شـماره ملـی 3040850288 

فرزنـد حمیـد بالمناصفه در ششـدانگ خانه مسـاحت 241.5 متر 

مربـع پـالک 4643 فرعـی از 167 فرعـی از 1883 اصلـی واقـع 

در اراضـی عبـاس آبـاد خان رفسـنجان خیابـان مدرس کوچـه 6 از 

بخـش 9 کرمـان و خریداری شـده از محل مالکیت مالک رسـمی 

کبـری احمـدی رحمـت آباد.

5-محمـد حسـن شـاهی شـماره شناسـنامه 8 صادره رفسـنجان 

فرزنـد احمـد در ششـدانگ خانـه مسـاحت 316 متـر مربع پالک 

518 فرعـی مجـزی شـده از 1 فرعـی از 1911 اصلـی واقـع در اراضی 

حجـت آباد رفسـنجان بلوار مطهری خیابان شـهید غفـاری کوچه 9 

از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.

6-مسـلم محمدی کیا شـماره شناسـنامه 555 صادره رفسـنجان 

فرزند حسـین در ششـدانگ خانه مسـاحت 234 متر مربع پالک 

2215 فرعـی مجـزی شـده از 68 فرعـی مکـرر از 1913 اصلی واقع 

در اراضـی اسـد آبـاد رفسـنجان بلوار امـام حسـین )ع( کوچه امام 

حسـین 11 خیابـان امـام موسـی کاظـم )ع( از بخـش 9 کرمـان و 

فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.

7-حسـین عسـکری حسـین آبـاد شـماره شناسـنامه 58 صادره 

رفسـنجان فرزند علی در ششـدانگ خانه مساحت 953 متر مربع 

پـالک 1666 فرعی مجزی شـده از 137 فرعـی از 1915 اصلی  واقع 

در اراضـی حسـین آبـاد رفسـنجان خیابـان شـهید دهقـان رجبی 

کوچـه 7 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.

8-اصغـر بازمانـده شـماره شناسـنامه 15608 صـادره رفسـنجان 

فرزنـد محمـد جمعـه در ششـدانگ خانـه مسـاحت 306.60 متر 

مربـع پـالک 1775 فرعـی مجـزی شـده از 107 فرعـی از 1917 

اصلـی واقـع در  اراضـی علـی ابـاد رفسـنجان بلوار صاحـب الزمان 

کوچـه فتـح المبیـن 14 از بخـش 9 کرمـان  و فاقـد بنچـاق از 

رسـمی. مالک 

9-علـی مالحسـینی شـماره شناسـنامه13260 صـادره رفسـنجان 

فرزنـد حسـین در ششـدانگ خانـه مسـاحت 344 متـر مربـع 

پـالک 1630 فرعی مجزی شـده از 146 فرعـی از 1917 اصلی واقع 

در اراضـی علـی آبـاد خان رفسـنجان خیابان شـهید مقیمی کوچه 

3 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

10-امیـر صفـری فتـح آبـادی شـماره ملـی 3040071238 فرزنـد 

محمـد در ششـدانگ مرغـداری بـه مسـاحت 803.93 متـر مربع 

پـالک 2002 فرعـی مجـزی شـده از 46 فرعـی از 1924 اصلی واقع 

در اراضـی روسـتای عـرب آبـاد رفسـنجان بخـش 9 کرمـان و فاقد 

بنچـاق از مالـک رسـمی.م-الف3769

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 97.2.26

تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه 97.3.10

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 1۳ آیین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــاوری اطالعــات  وزیــر ارتباطــات و فن
ــالن ســفر  ــه گی ــه پیــش ب آخــر هفت
کــرد تــا بــه دور از هیاهــوی پایتخــت 
دربــاره فیلتــر تلگــرام و اختــالالت 
هــای  برنامــه  ســایر  و  اینترنتــی 

وزارت فاوا صحبت کند.
وزیــر ارتباطــات در ایــن ســفر پــروژه 
هــای ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
اســتان گیــالن را بــا ســرمایه گــذاری 
350 میلیــارد تومــان افتتــاح و بهــره 
یکپارچــه  سیســتم  از  بــرداری 

مدیریت امالک کشــور را آغاز کرد.
عــالوه بــر آن عملیــات اجرایــی 256 
ارتباطــی  پــروژه  تومــان  میلیــارد 
دیگــر در اســتان گیــالن در ســال 

جاری رونمایی شد. 
بــر همیــن اســاس، پــروژه هــای 
توســعه  شــامل  شــده  افتتــاح 
توســعه  انتقــال،  شــبکه  ظرفیــت 
دیتــا  دسترســی  بانــد  پهنــای 
اپراتورهــا از ســوی شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت، افزایــش ظرفیــت دیتــا، 
ــوری، مرکــز ســوییچ و  توســعه فیبرن
رادیــو شــرکت مخابــرات، نوســازی و 
راه انــدازی ســایت نســل دوم، ســوم 
و چهــارم تلفــن همــراه و راه انــدازی 
و احــداث ســایت اینترنــت ثابــت 

ــای  ــوی اپراتوره ــارم از س ــل چه نس
ســه گانه تلفن همراه می شود.

»دولت همراه« این هفته
افتتاح می شود

از  ســفر  ایــن  در  ارتباطــات  وزیــر 
هفتــه  در  همــراه  دولــت  افتتــاح 
ایــن  البتــه  داد.  خبــر  جــاری 
در  کــه  هاســت  مــاه  اپلیکیشــن 
ــا  ــه ام ــرار گرفت ــوم ق ــترس عم دس
دفتــر  درخواســت  بــه  آن  افتتــاح 
ــاده  ــق افت ــه تعوی ــور ب ــس جمه ریی
ــت  ــده اس ــنیده ش ــع ش ــود. درواق ب
ــه وزارت  کــه دفتــر رییــس جمهــور ب
بــود کــه  اعــالم کــرده  ارتباطــات 
ــت  ــد اس ــه من ــی عالق ــن روحان حس
ــن  ــن اپلیکیش ــاح ای ــم افتت در مراس
حضــور یابــد. امــا در عمــل هیــچ 
زمــان مشــخصی بــرای ایــن مراســم 
ــی  ــه نظــر م ــه نشــد. ب در نظــر گرفت
انــدازی  راه  بــه  توجــه  بــا  رســد 
دولــت همــراه در چنــد مــاه گذشــته، 
عمــال حضــور رییــس جمهــور در ایــن 

مراســم موضوعیت نداشته باشد.
در همیــن بــاره آذری کــه در نشســت 
اســتان   ICT تخصصــی  کمیتــه 
ــح  ــت، توضی ــی گف ــخن م ــالن س گی

بــه  را  الکترونیکــی  دولــت  داد: 
ــم  ــی کنی ــری م صــورت جــدی پیگی
ثبــت  آن  از  بخــش کوچکــی  کــه 
گوشــی هــای همــراه بــود کــه اجــرای 
ــای  ــه درآمده ــون دالر ب آن 400 میلی
کشــور اضافــه کــرد و از ورود قاچــاق 

به کشــور جلوگیری به عمل آمد.
جریــان  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اجــرای دولــت الکترونیکــی دســتگاه 
ــیلندری  ــت س ــف از حال ــای مختل ه
بیــرون مــی آینــد و بــه یکدیگــر 
ــت  ــزود: دول ــوند، اف ــی ش ــل م متص
همــراه را در هفتــه آینــده افتتــاح 
مــی کنیــم کــه آغــاز فراینــد خدمــات 
زنجیــره ای از طریــق گوشــی همــراه 
بــه کاربــران اســت. آذری جهرمــی بــا 
ــوای  ــی ق ــه اســتقالل طلب ــان اینک بی
مســتقل  عملکــرد  کنــار  در  کشــور 
همــه  تحقــق  مانــع  هــا  دســتگاه 
دولــت الکترونیکــی اســت گفــت: در 
ــرای  ــه ب ــوه قضایی ــا ق ــه ب ــن زمین ای
ــم  ــره کردی ــا مذاک اتصــال ســامانه ه
چراکــه ایــن اتصــال جلــوی فســاد را 

می گیرد. 
وی اجــرای دولــت الکترونیکــی را 
ــع  ــا موان کــه تحــول جــدی همــراه ب
جــدی در نظــام اداری کشــور دانســت 

و گفــت: انــرژی زیــادی بــرای دولــت 
هــم  کــه  گذاشــتیم  الکترونیکــی 
ــم  ــای آن فراه ــاخت ه ــون زیرس اکن
ایجــاد  بــرای  و  اســت  شــده 
شــفافیت، کاهــش فســاد، هزینــه 
هــا و باالبــردن راندمــان و بهــره وری 

تالش می کنیم. 
بــا  منبعــی،  بــدون ذکــر  جهرمــی 
بیــان اینکــه ایــران در شــاخص دولت 
الکترونیکــی در رتبــه صــدم قــرار 
تکلیفــی کــه  مطابــق  دارد، گفــت: 
ــه  ــعه برنام ــون توس ــس در قان مجل
ــا  ــده م ــر عه ششــم توســعه کشــور ب
ســال  پایــان  در  بایــد  داده  قــرار 
ششــم، 30 رتبــه در ایــن حــوزه ارتقــا 

پیدا کنیم. 

 شبکه ملی اطاعات

500 میلیارد بودجه گرفت
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
مجمــع  بــا  جلســه  در  همچنیــن 
ــان  ــا بی ــالن ب ــتان گی ــدگان اس نماین
وضعیــت  اطالعاتــی  بانــک  تهیــه 
ارتباطــات روســتاهای سراســر کشــور 
گفــت: مطابــق تکلیــف مجلــس بــرای 
ــد از  ــات 90 درص ــردن ارتباط ــرار ک برق
بــاالی بیســت خانــوار  روســتاهای 
ــت  ــزارش وضعی ــدا گ ــد ابت ــور بای کش
بــه  را  روســتاهای کشــور  ارتباطــی 
ــه  ــیم ک ــته باش ــن داش ــورت آنالی ص

سامانه آن راه اندازی شده است. 
وی بــا بیــان ضــرورت تغییــر بعضــی 

از فنــاوری هــا بــرای خدمــات بهتــر و 
ــه  ــزود: باتوج ــردم اف ــه م ــر ب ارزان ت
ــر  ــن تغیی ــردم و همچنی ــاز م ــه نی ب
مســی  ســیم  توســعه  تکنولــوژی، 
بایــد  و  ندارنــد  توجیــه  دیگــر 
ســمت کشــیدن  بــه  را  اعتبــارات 
روســتاهای  همــه  بــه  فیبرنــوری 
کشــور ببریــم کــه البتــه ایــن کار 

بسیار بزرگی است. 
آذری بــا بیــان اینکــه کل اعتبــاری 
کــه بــر اســاس مصوبــه مجلــس 
ــاص  ــور اختص ــتاهای کش ــرای روس ب
میلیــارد   300 اســت،  کــرده  پیــدا 
ــن  ــا ای ــه ب ــال اســت ک ــان در س توم

وجــود نمــی تــوان توســعه ارتباطــات 
روســتاها را بــا هــم انجــام داد، گفــت: 
ــرای  ــارات ب ــن اعتب ــه ای ــن اینک ضم
چــون  دیگــری  خدمــات  توســعه 
پســت نیــز بایــد هزینــه شــود و فقــط 
ــا  ــاط نیســت. وی ب ــرای ایجــاد ارتب ب
بیــان اینکــه دولــت بــرای توســعه 
ــات 500  ــی اطالع ــبکه مل ــات ش خدم
میلیــارد تومــان اعتبــار اختصــاص 
ــه  ــن باتوج ــت: بنابرای ــت گف داده اس
ــالن و  ــگاه گی ــه دانش ــی ک ــه ظرفیت ب
رشــت دارد عالقمنــد هســتیم بخشــی 
از ایــن اعتبــار بــه ایــن دانشــگاه 

اختصاص پیدا کند.

وزیر ارتباطات خبر داد

دولت همراه، این هفته عملیاتی می شود

علیرضا فرهادزاده، از فعالین محیط زیستی که حدود 
70 روز قبل بازداشت شده بود، آزاد شد.

@kavikonj

دومین توله خرس طی 24 ساعت از طبیعت جدا 
شد و در کلینیک حیات وحش پردیسان تهران تحت 

درمان قرار گرفت.
@iew.ir

الریجانی، رئیس مجلس مانند بسیاری دیگر از 
مسئولین و مردم قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران 

را تبریک گفت.
@larijani_ir

پایان نظارت ادارات دولت ترامپ بر انتشار کربن.

@jahanesabzrang

آنا می گوید:

اســرائیل بــه جنــوب ســوریه حملــه مــی کنــد. ارتــش ســوریه پاســخ مــی دهــد. 

رســانه های اســرائیل، آمریــکا، عربســتان، رادیــو فــردا، کاربــران زودبــاور، اســرائیل 

ــه  دوســتان، منتقدیــن جمهــوری اســالمی همگــی صحبــت از جنگ طلبــی ایــران و حمل

ــی. ــی بی عقل ــد! یکپارچگ ــرائیل می کنن ــه اس ــدس ب ــپاه ق س

امید توشه می گوید:

حضور دائم در شــبکه های اجتماعی، به کاربران توهم دانســتن می دهد

ساالر افشار می گوید:

مخاطــب عــام عالقــه ای بــه جزئیــات و پیچیدگی هــای موجــود در بطــن 

ــا ده فســت فودی  ــال توضیحــات س ــه دنب ــدارد. او ب ــا ن ــا و فرآینده ــات، رویداده جریان

ــد ــه می کن ــد و عرض ــواه او را تولی ــول دلخ ــا محص ــم دقیق ــانه ه ــت. رس اس

مریم مهذبیه می گوید:

تصــور کنیــد تیــم ورزشــی زنــان عربســتان قهرمانــی کســب کــرده بــود عــده ای 

ــه آمالشــون  ــد از قبل ــران و تمجی ــان ای ــرای زن ــدن ب ــه خون ــه مرثی ــگ شــروع ب بی درن

ــی  ــراد از قهرمان ــن اف ــروز همی ــن باشــید ام ــا مطمئ ــد ام ــرات می کردن بن ســلمان دموک

زنــان ایــران هــم ایــراد خواهنــد گرفــت!

علی نصری می گوید:

ــت  ــک گف ــی تبری ــان ایران ــال زن ــم فوتس ــه تی ــیا را ب ــی آس ــوان قهرمان میت

ــدهء  ــران رنج دی ــورد »دخت ــوزانه در م ــز و دلس ــه ای ترحم آمی ــا جمل ــه حتم ــدون اینک ب

ســرزمینم« بــه آن ضمیمــه کــرد. ایــن دختــران اگــر روحیــه مظلــوم و قربانــی داشــتند، 

امــروز بــر ســکوی پیــروزی جــام قهرمانــی را بــا افتخــار بــاالی سرشــان بلنــد نمی کردنــد.

ضیا نبوی می گوید:

ــابقات فوتســال  ــیما مس ــه صــدا وس ــود اگ ــوب ب ــه خ ــم چ ــی کن ــر م دارم فک

ــا هیجــان زده می شــدیم  ــدن بازی ه ــا دی ــا ب ــرد و م ــده می ک ــان آســیا رو پخــش زن زن

ــرور و  ــس غ ــون ح ــا قهرمانی ش ــناختیم و ب ــورمون  رو می ش ــای کش ــک بازیکن و تک ت

همدلــی می کردیــم!

ــادگی  ــن س ــه همی ــت و ب ــی نیس ــز عجیب ــی چی ــتگی مل ــم همبس ای کاش می فهمیدی

میشــه تقویتــش کــرد…

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

پس از خدمات رسانی سرویس درخواست خودروی اسنپ در حدود 40 شهر ایران 
از جمله اصفهان، اسنپ باکس و اسنپ بایک نیز در این شهر فعال شد تا مردم اصفهان 
از خدمات سرویس های موتوری اسنپ بهره مند شوند. 

 دنیای
مجازی

»دولــت همــراه« مــاه هاســت کــه در دســترس 
عمــوم قــرار گرفتــه امــا افتتــاح آن به درخواســت 
ــود.  ــاده ب ــق افت ــه تعوی ــور ب ــر رییــس جمه دفت
درواقــع شــنیده شــده اســت کــه دفتــر رییــس 
جمهــور بــه وزارت ارتباطــات اعــام کــرده بــود کــه 
ــم  ــت در مراس ــد اس ــه من ــی عاق ــن روحان حس
ــا در  ــد. ام ــور یاب ــن حض ــن اپلیکیش ــاح ای افتت
عمــل هیــچ زمــان مشــخصی بــرای ایــن مراســم 
ــا  ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــه نش ــر گرفت در نظ
توجــه بــه راه انــدازی دولــت همــراه در چنــد مــاه 
ــن  ــور در ای ــس جمه ــور ریی ــا حض ــته، عم گذش

ــت نداشــته باشــد. مراســم موضوعی
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این صفحه می خوانیم

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

کـه می آیـد  پیـش  وقت هـا   خیلـی 
 بخواهیـد از فایل های پی دی اف اسـتفاده
 کنیـد امـا بـه دالیلـی امـکان آن وجـود
آن از  را  متنـی  نمی توانیـد  مثـال   نـدارد. 
 کپـی کنیـد و یـا عکسـی را ذخیـره کنید.
 .ایـن وبسـایت ایـن کار را انجـام می دهد
pdfgrabber.com

قابلیـت جدیـد یوتیـوب بازه هـای زمانـی 
مختلفـی را بـرای کاربـر تعریـف کـرده کـه 
کاربـر در صـورت تمایـل می توانـد یکـی 
از آن هـا را انتخـاب کنـد و کاربـر در حـال 
تماشـای ویدیـو، بـر اسـاس زمانـی کـه 
انتخاب شـده ویدیو اش متوقف می شود.

 هـر قـدر هـم آشـپزی تان خـوب باشـد
 گاهـی پیـش می آید کـه نمی دانیـد باید
 چـه غذایـی بپزیـد و یـا اینکه بـا موادی
 کـه در خانـه دارید چه چیـزی می توانید
 درسـت کنیـد. ایـن وبسـایت بـه سـوال
 .»چـی بپـزم« شـما پاسـخ خواهـد داد
chibepazam.ir

وب گردی
تبدیل پی دی اف به متن

خبر
یوتیوب

وب گردی
چی بپزم

حمید لوالیی، بازیگر تصویر زیر را از گریمش در نقش 
داوود در سریال جدیدش به اشتراک گذاشته.

@hamid.lolaee

تاش وزیر گردشگری استرالیا برای سلفی گرفتن با 
یک کوآکا!

@campaign.khoshksali

در چشمانت خاصه اندوه انسان هاست… 

@sh.mowlaverdi

بایی که کم آبی سر شالیزارهای مازندران آورده 
است…

@zendegisabzrang

سینا رحیم پور می گوید:
امــروز بــا ســه نفــر از نماينده هــای مجلــس كــه يكی شــون از اصولگراهــای تنــد هســت، 

صحبــت می كــردم تــا یــک خبــر رو براشــون بفرســتم
همه شون بال استثنا گفتن تلگرام كن برامون خبر رو!

حتی يک نفر هم نگفت توی سروش يا يه چیز ديگه بفرست.
برام جالب بود!

هادی موسوی می گوید:
ــد شــما  ــت کنی ــم« عنای ــد راســت گفتی ــد »دیدی ــورد برجــام میگی ــه در م ــی ک مدعیان
می گفتیــد مــا از آمریــکا گــول خوردیــم و منافــع مــا در برجــام تامیــن نمیشــه امــا االن آمریــکا 

گفتــه مــا گــول خوردیــم و منافــع مــا در برجــام تامیــن نشــده.
یعنی صددرصد عکس نظر شما.

ماری هارمونی می گوید:
ــرای  ــا. ب ــث بعدی ه ــا و م ــل قبلی ه ــه، مث ــوش می ش ــم فرام ــون ه ــام خ ــن حم ای
ســاکنان غــزه کــه داســتان هــر روزه اســت. نمی شــه کــه فقــط بــه تصاویــر چســبید و زجــه زد چون 
هــر کــی هــم باشــی و هــر چقــدر بــا عاطفــه و رقیق القلــب و اوا آخــی، از گریــه خســته می شــی.

به وقت حمایت واقعی کسی نباش که می گه نه غزه نه لبنان!

سارا معصومی می گوید:
قريــب بــه 60 كشــته و 3 هــزار زخمــی در كمتــر از 10 ســاعت، خــاک فلســطين را خونيــن 
كردنــد. قصاب هــا همان هايــی هســتند كــه خانــدان ســعودی صلــح بــا آن هــا را گدايــی می كنــد. 

خبری از بيانيه محكوميت آميز عربستان سعودی نيست؟!

مهسا امرآبادی می گوید:
جلــو چشــم دنیــا و در هیاهــوی رســانه های میــن اســتریم، رژیــم اشــغال گر و آپارتایــد 
دســت و پــا و ســایه نحســش را بیــش از گذشــته پهــن می کنــد و هلهلــه برایــش ســر می دهنــد. 
مجــوز آدم  کشــی هایش را بــا حمایت هــای بی دریــغ می دهنــد امــا همچنــان برخــی بــه دســت و 

پایــش افتاده انــد کــه »مــا را آزاد کــن”
شرم هم شرم می کند!

پیمان یزدانی می گوید:
ــار مســیر خروجــی پمــپ بنزینــی در جــاده  عکســی کــه نمی بینیــد دیــواری اســت کن
کرمانشــاه و ایــالم. روی دیــوار بــا اســپری آبــی  الجــوردی - نه چنــدان یکدســت و حرفه ای- نوشــته 
مــرگ بــر زندگی.همســایه نوشــته های ســیاه رنگ تخلیــه چــاه و تبلیغــات دیــواری. همیــن قــدر 

مســتاصل و متضــاد.

در جلسه دوشنبه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی، رئیس 
جمهور تشکیل شد، با توجه به ضرورت توسعه اینترنت اشیا در کشور که موجب 

افزایش بهره وری اقتصادی و اشتغال زایی می گردد، اصول حاکم بر توسعه آن مورد 
تصویب قرار گرفت.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

آدم باورش نمیشه آقا محمود دولت آبادی خودش بره 
پمپ بنزین و بنزین بزنه از بس که خفنه!

@alijmlz

در مشهد، عکاس روزنامه خراسان در حال عکاسی از اجتماع طاب 
خراسان رضوی در اعتراض به خروج آمریکا از برجام به دلیل ثبت 

عکسی خاف نظر جمع،توسط مجید فاطمی ارفع، سخنگوی جبهه پایداری 
و عضو اصولگرای شورای پیشین شهر مشهد مورد ضرب و شتم قرار گرفته!
@rahnama_nima

مساله ریز گردها حل شد!
نامه محیط زیست به وزارت بهداشت درباره تغییر نام »ریزگرد«

    به »گردوغبار«
@eranico_com
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»شجریان؛ از 
سپیده تا فریاد« 
با روایت بخش هایی از 

زندگی محمدرضا شجریان 
خواننده موسیقی سنتی 
ایرانی در روزهای آینده 

منتشر می شود.

لیال حاتمی به جمع بازیگران 
»ما همه با هم هستیم« 

به کارگردانی کمال تبریزی 
پیوست تا ترکیب حضور چهره های مشهور سینما در 

این فیلم کامل تر شود.

قالیباف قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری برای 

شکست حسن روحانی، به 
نفع رییسی کنار رفت.

»برنایان جاودان« با موسیقی 
کیاوش صاحب نسق منتشر 

می شودبرخوانی محمود 
دولت آبادی از شاهنامه فردوسی

پوران درخشنده 
کارگردان سینمای ایران قرار است سریالی 

درباره مستوره اردالن بانوی شاعر و تاریخ نگار 
کردستانی بسازد.

کمال الملک : من آرزو طلب نمیکنم، 

آرزو میسازم...

فیلم: کمال الملک

مستندسریال

فیلم

موسیقیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

نخستین جنگ خیابانی تاریخ 
بشر در »شهر ری«

ــه  ــكندر ك ــمی اس ــگار رس ــس« تاریخن ــس تنی »كالی

ــهر  ــگ ش ــرح جن ــود ش ــا او ب ــیا ب ــه آس ــه ب در حمل

ــه بــه خانــه صــورت گرفــت  ری را كــه بــه صــورت خان

برنگاشــته اســت كــه بــا تطبیــق تقویم هــا 16 )یــا 17( 

مــاه مــی ســال 330 پیــش از میــالد آغــاز شــده بــود 

و مورخــان نظامــی از آن بــه عنــوان نخســتین جنــگ 

خیابانــی بشــر، بــه مفهــوم امــروز، نــام بــرده انــد.  طبق 

گــزارش »كالیــس تنیــس«، در آن روز در داخــل شــهر 

ری میــان نیروهــای اســكندر و واحدهــای نظامــی در 

حــال عقــب نشــینی ایــران نبــردی خونیــن و كوچــه به 

كوچــه آغــاز شــد كــه ســه روز طــول كشــید.نیروهای 

اســكندر پــس از پیــروزی در جنــگ گائوگامــال )محلــی 

ــه  ــه اِربیــل واقــع در شــمال عــراق امــروز( ب نزدیــك ب

ــد  ــس از چن ــه داده و پ ــران ادام ــربازان ای ــب س تعقی

برخــورد كوتــاه از جملــه نبــرد همــدان، بــه ری رســیده 

بودنــد. نیروهــای محلــی در ارگ شــهر دســت بــه 

مقاومــت زدنــد و ســربازانی كــه در جریــان عقــب 

ــا  ــه هــای شــهر ب ــد در كوچــه هــا و خان نشــینی بودن

اســكندریان بــه زد و خــورد پرداختنــد. بــا ایــن كــه در 

ایــن جنــگ خیابانــی برنــده و بازنــده مشــخص نبــود، 

نیروهــای ایــران در ســومین شــب، ناگهــان دســت بــه 

عقــب نشــینی و خــروج از شــهر زدنــد و عازم شــهر صد 

دروازه )دامغــان( شــدند. پــس از ایــن عقب نشــینی كه 

تعجــب آور بــود، ارگ شــهر هــم ســقوط كــرد. داریــوش 

ســوم شــاه وقــت كــه بــا ایــن ســربازان از اربیــل )اربال( 

ــد  ــه صالحدی ــان راه، ب ــود، می ــرده ب ــینی ك ــب نش عق

ــاهزاده هخامنشــی  ــك ش ــد ی ــش و تایی افســران ارت

ــه دســت اســكندر نیافتــد و  ــا ب ــا احیان كشــته شــد ت

ــران از  ــر نشــود.مورخان، شكســت ای شــكنجه و تحقی

اســكندر مقدونــی را بــه حســاب شــخصیت ضعیــف، 

دو دلــی و قاطــع نبــودن داریــوش ســوم نوشــته انــد. 

کتاب چانى ونجک
نویسنده: جوزف بویدن

ترجمه: محمد جوادى

انتشارات: کتابسراى تندیس
از متن کتاب چانى ونجک اثر جوزف بویدن:

تنها چیزى که مى خواهد، خانه است.
چانــى، پســرک تنهــا و مریــض احــوال داســتاِن مــا، ُنــه ســال 
ــبانه روزِى  ــه ى ش ــت مدرس ــم گرف ــه تصمی ــت ک ــتر نداش بیش
سفیدپوســت ها را تــرک کنــد. آن زمــان چانــى تصــورى از 
ــى از  ــور درک ــه نداشــت، همینط ــه و خان ــن مدرس ــه ى بی فاصل
ــاخت. ــراژدى س ــک ت ــى اش ی ــه از زندگ ــى ک ــرماى بى رحم س

ــاب  ــک جمــالت کت ــک ت ــِت پســرک، در ت ــى و غرب ــم تنهای غ
مــوج مى زنــد و فضایــى ســرد، مایوس کننــده و دردنــاک 
مى آفرینــد. چانــى ونجــک اثــر بویــدن یــک ســوگنامه اســت، 
ــود و  ــده ب ــدا ش ــواده ج ــه از خان ــرکى ک ــاى پس ــت درده روای
تنهــا خواســته اش بازگشــت بــه اصــل و ریشــه اش بــود. چانــى 
ونجــک نمــاِد مقاومــت مردمانــى اســت کــه بــراى حفــظ اصالت 
و گذشــته ى خــود، بــا وجــوِد تماِم ســختى ها و مشــقات، بســیار 

تــالش کردنــد.
مــرگ بى دلیــل و بى رحمانــه ى چانــى ونجــک در پنجــاه ســال 
پیــش، داســتان یــک گمشــده ى بى گنــاه نیســت. ایــن داســتان 
ــده  ــک در آم ــه تمل ــونت ب ــا خش ــه ب ــت ک ــى کاناداس بى گناه

اســت. – جــوزف بویــدن
دیگــری  یادداشــت  در  نویســنده کتــاب  بویــدن،  جــوزف 

: یســد می نو
البتــه چانــى تنهــا کودکــى نبــود کــه بــه مدرســه ى شــبانه روزى 
ــدارس  ــودک در آن م ــزاران ک ــت. ه ــت برنگش ــد و هیچ وق بردن
ــون  ــل گوناگ ــه دالی ــود، ب ــه ب ــا بیگان ــراى آنه ــه ب شــبانه روزى ک
مردنــد – بیمــارى، ســوء اســتفاده، حادثــه و تصــادف بــه 
هنــگام فــرار. تعــداد واقعــى کودکانــى کــه تحــت مراقبــت افــراد 
مســئول جــان ســپردند هیــچ وقــت مشــخص نشــد. متاســفانه 
گزارش هــاى دقیقــى ثبــت نکرده انــد. مــرگ ایــن تعــداد 
بى شــمار کــودک بى گنــاه یکــى از بزرگ تریــن فجایــع در تاریــخ 

ــادا اســت. کان
قسمت هایی از متن کتاب چانى ونجک

ــته، در آن  ــال هاى گذش ــى س ــه داشــت. ط ــت ری ــى عفون چارل
مــدارس عجیــب و غریــب، ســل و بیمارى هــاى مشــابه منجــر 
بــه مــرگ هــزاران کــودک سرخپوســت شــده بــود. همیشــه کنــار 
آن مــدارس، قبرســتانى بــراى دفــن کســانى کــه مى دانســتند تــا 

ــد، مى ســاختند. ســال آخــر مدرســه دوام نمى آورن

رسانه در آینه تصویر
چهاردهمین شماره میالن منتشر شد. در اين 

شماره به صورت ویژه جايگاه فردوسي در ايران 
بررسی شده است

گفتم که چرا صورتت از دیده نهانست
گفتا که پری را چکنم رسم چنانست
گفتم که نقاب از رخ دلخواه برافکن
گفتا مگرت آرزوی دیدن جانست

گفتم همه هیچست امیدم ز کنارت
گفتا که ترا نیز مگر میل میانست

گفتم که جهان بر من دلتنک چه تنگست
گفتا که مرا همچو دلت تنک دهانست

گفتم که بگو تا بدهم جان گرامی
گفتا که ترا خود ز جهان نقد همانست
گفتم که بیا تا که روان بر تو فشانم

گفتا که گدا بین که چه فرمانش روانست
گفتم که چنانم که مپرس از غم عشقت

گفتا که مرا با تو ارادت نه چنانست
گفتم که ره کعبه بمیخانه کدامست

گفتا خمش این کوی خرابات مغانست
گفتم که چو خواجو نبرم جان ز فراقت

گفتا برو ای خام هنوزت غم آنست

خواجوی کرمانی 

آه ای زندگی!
منم که هنوز 

با همه پوچی از تو 
لبریزم...

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
فرناز دمنابی


