
شــورای  عضــو  خلیل آبــادی،  حســن 
شــهر تهــران دربــاره مومیایــی پیــدا 
شــده در حــرم عبدالعظیــم گفتــه اســت: 
»آخریــن خبــری کــه داریــم ایــن اســت 
کــه مومیایــی را در همــان محــدوده 
حــرم عبدالعظیــم کــه مدفــون بــود، 
آنطــور کــه  دوبــاره دفــن کرده انــد.« 
خبرآنالیــن نوشــته، او دربــاره هویــت 

مومیایــی گفتــه: »آن طــور کــه دوســتان 
ایــن مومیایــی  انــد،  دیگــری گفتــه 
ــای  ــود. یافته ه ــاه ب ــه رضاش ــوط ب مرب
مــا ایــن را می گویــد.« بــه گفتــه او 
محــل دقیــق دفــن مشــخص اســت 
می داننــد.  را  آن  امــر«  »مســووالن  و 
اوایــل اردیبهشــت مــاه در جریــان یــک 
توســط شــهرداری  عملیــات حفــاری 

ــی شــده ای  ــران، یــک جســد مومیای ته
درضلــع غربــی حــرم عبدالعظیم در شــهر 
ــد  ــن جس ــر ای ــد. تصاوی ــف ش ری کش
کــه شــباهت زیــادی بــه مومیایــی رضــا 
ــه طــور  ــه ســرعت و ب ــوی داشــت ب پهل
اجتماعــی  شــبکه های  در  گســترده 
منتشــر شــد امــا هیچــگاه از ســوی 

ــد. ــد نش ــط تایی ــووالن ذیرب مس

مومیایی پیداشده مربوط به پهلوی اول بود

معاون شرکت توانیر: اگر رشد مصرف برق از حد معمول بیشتر  باشد، در تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان خاموشی داریم
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گرم طالی 24  2.508.785

انس نقره             16.37

انس پالتین         881.000

انس پاالدیوم       967.000

بهار آزادی         19.150.000

امامی             19.990.000 

نیم            9.810.000

ربع            5.600.000

گرمی        3.500.000

دالر                  42.000

یورو                74.900

پوند               85.480    

درهم امارات        17.260

لیر ترکیه            13.980

یوان چین            9.800

ین ژاپن               5.730    

دالر کانادا             49.600
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خاموشی احتمالی در پنج استان بزرگ
نایب رییس مجلس:

مدیران موسسات 
مالی غیرمجاز به جایی 

وصل بودند
4

2

2

آنا
س:

عک

توليـد پسـته، امسـال كمتريـن میـزان در 
نيـم قـرن گذشـته خواهـد بـود. برآوردهـای 
جدیـد هـم حاکـی از آن اسـت کـه امسـال 
در اسـتان كرمـان كمتـر از 20 هزارتـن پسـته 
برداشـت خواهیـم کـرد ایـن در حالی اسـت 
کـه در سـنوات قبـل، بـه طور متوسـط حدود 
120 هـزار تـن پسـته سـاالنه برداشـت شـده 
اسـت. بـر اسـاس برآوردهای صـورت گرفته، 
احتماال امسـال در کل کشـور كمتر از 50 هزار 
تـن پسـته برداشـت خواهیم کرد .بررسـی ها 
حاکـی از آن اسـت کـه فعاالن صنعت پسـته 
در کل کشـور نیز باید بیش از 5 هزار میلیارد 
تومـان زیـان را تحمـل کنند که این خسـارت 
در اسـتان کرمـان حـدود سـه هـزار میلیـارد 
تومـان خواهـد بـود. بـه تبـع ایـن تحـوالت، 
امسـال صـادرات پسـته نیـز بـه میـزان قابل 
توجهـی کاهـش پیـدا خواهدکرد بـه گونه ای 
کـه پيش بينـي مي شـود از نظـر وزنـی 80 
درصـد و از نظـر دالری نیـز حداقـل 70 درصد 
سـال های  در  باشـیم.  شـاهد  را  کاهـش 
پسـته  صـادرات  ارزش  متوسـط  گذشـته 
حـدود يك ميليارد و 200 مليـون دالر بوده که 
برآوردهـا نشـان می دهـد ایـن رقـم امسـال 
بـه کم تـر از 300 میلیـون دالر تنـزل خواهـد 
یافـت. از آن سـو بـه دلیـل کاهـش فاحـش 
عرضـه پسـته در بازارهای داخلـی، قیمت آن 

حال فعاالن صنعت 
پسته را بدتر نکنیم

تالش دولت برای احیای 
بافت فرسوده

پرداخت وام 50 میلیونی نوسازی مسکن 
در بافت فرسوده اجباری شد

یادداشت مهمان
محسن جالل پور

3

در سوگ پسته
تغییرات آب وهوا تولید پسته 

ایران را 80 درصد کاهش داده، 
رییس هیات مدیره انجمن پسته: 

در 40 سال اخیر بی سابقه است

تغییــرات آب وهوایــی در زمســتان و بهــار 
امســال بــالی جــان پســته ایــران شــده 
ــن  ــه.« ای ــر از همیش ــتانی گرم ت است.»زمس
ــتان  ــی از زمس ــازمان هواشناس ــف س توصی
ــن  ــزارش ای ــاس گ ــر اس ــت. ب ــته اس گذش
ــه  ــن زمســتان 96 ب ــای میانگی ســازمان، دم
طــور متوســط 3.4 درجــه ســانتی گراد از حــد 
معمــول گرم تــر بــود. ایــن گرمــا بــه درختــان 
پســته اجــازه نــداد کــه بــه خــواب زمســتانی 
برونــد و اولیــن ضربــه را بــه پســته کــه به طور 
متوســط ســاالنه یــک میلیــون و 200 میلیــون 
دالر ارز وارد کشــور می کنــد، وارد ســاخت. 

روزانهم صبح اریان

در  کــه  گفــت  رییس جمهــور  معــاون 
ــره  ــران، مشــاهده چه ــه اســالمی ای جامع
خشــن فقــر و اینکــه افــرادی ســر گرســنه 
بــر بالیــن بگذارنــد غیــر قابــل تحمــل 
اســحاق  ایلنــا،  گــزارش  بــه  اســت. 
از  بــه گزارشــی  اشــاره  بــا  جهانگیــری 
برنامــه هــای تدویــن شــده بــرای کاهــش 
فقــر اضافــه کــرد کــه  مهمتریــن خدمتــی 
کــه مــا بایــد در ایــن زمینــه انجــام دهیــم 
تمرکــز همــه تــالش هــا بــرای زدودن 
اســت.  جامعــه  از  فقــر  چهــره خشــن 
ســال گذشــته تصمیــم گرفتیــم کــه بــرای 
ــد  ــه درآم ــرادی ک ــه اف ــر ب ــا فق ــه ب مقابل
ــده  ــن ش ــقف تعیی ــر از س ــن ت ــا پایی آنه
درآمــد  التفــاوت  مابــه  بتواننــد  باشــد 
ــرای  ــد و ب ــت کنن ــت دریاف خــود را از دول
ایــن منظــور 7000 میلیــارد تومــان درنظــر 
گرفتــه شــد.« وی افــزود: »وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی دقــت کافــی را بــرای 
ــه افــراد انجــام دهــد  شناســایی ایــن گون
ــد  ــه توانمن و پــس از شناســایی نســبت ب
ــاوت  ــه التف ــت ماب ــان و پرداخ ــازی آن س

چهره خشن فقر را باید از جامعه پاک کنیم

در دو مـاه گذشـته بـه شـدت افزایـش یافتـه 
و نوسـانات ارزی نیـز خسـارت های سـنگینی 
بـه تجـار ایـن بـازار تحمیـل کـرده اسـت. بـه 
ایـن ترتیـب فعـاالن ایـن صنعـت از دولـت 
خواسـته اند بـا توجـه بـه مجمـوع تحـوالت 
اخیـر، حداقـل برای امسـال، محصول پسـته 
را از فهرسـت کاالهـای صادراتـی مشـمول ارز 
4200 تومانـی خارج کند. صادرکنندگان پسـته 

متعهـد بـه بازگردانـدن ارز ناشـی از صـادرات 
بـه کشـور هسـتند امـا تعییـن سـقف 4200 
تومـان، در شـرايط بـد امسـال نه تنهـا كمكی 
بـه بـاغ داران و فعـاالن بـازار پسـته نمی کنـد 
کـه بـر صـادرات ایـن محصـول نیز اثـر منفی 
می گـذارد و باعـث دلسـردی و کاهـش انگیزه 

می شـود. صادرکننـدگان 

صفحه 10

صفحه 10

نوبت دوم

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی اردبیل

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(97-2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
)دو مرحله ای ( با ارزیابی کیفی 

 شماره 2/الف/2-97 ف

درآمــد اقــدام کنــد. تامیــن مســکن و 
و  مددجویــان  بــرای  اشــتغال  ایجــاد 
ــام  ــد انج ــه بای ــد جامع ــم درآم ــار ک اقش
ــراد  ــن اف ــوزش ای ــوع آم ــود. در موض ش
ــه در  ــه توجــه شــود ک ــن نکت ــه ای ــد ب بای

ــد  ــه بتوانن ــد ک ــل کنن ــی تحصی رشــته های
ــدن  ــا گذران ــی و ی ــارغ التحصیل پــس از ف
دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای وارد 
ــرادی  ــه اف ــان ب ــده و خودش ــازار کار ش ب

ــوند.« ــل ش ــن تبدی کارآفری
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بـا  والیـی  مسـتقلین  فراکسـیون  سـخنگوی 
تاکیـد بـر اینکـه گزینه قطعی این فراکسـیون 
بـرای ریاسـت مجلـس در سـال سـوم کاری 
دوره دهـم علـی الریجانـی اسـت، گفـت: در 

صـورت همراهی دو فراکسـیون امید و والیی، 
مـا آمادگـی داریـم از نایـب رییسـی آقایـان 
حمایـت کنیم.مهـرداد  مطهـری  و  پزشـکیان 
الهوتـی گفـت: فراکسـیون مسـتقلین والیـی 

در جلسـه صبـح روز چهارشـنبه )2 خـرداد( 
جمع بنـدی نهایـی خـود را اعـالم می کنـد.وی 
توضیـح داد: نـگاه فراکسـیون مسـتقلین این 
اسـت کـه بـرای ارائـه لیسـت مشـترک با دو 
فراکسـیون دیگـر بـه اجمـاع برسـد البته این 
فراکسـیون معتقـد اسـت کـه بـرای ریاسـت 
مجلـس گزینـه قوی تـر و بادرایت تـر از آقـای 
الریجانـی وجـود نـدارد بنابرایـن قطعـا گزینه 

مـا برای ریاسـت، ایشـان اسـت.

الریجانی گزینه قطعی

 فراکسیون والیی برای ریاست مجلس

تالش دولت برای احیای بافت فرسوده
پرداخت وام 50 میلیونی نوسازی مسکن در بافت فرسوده اجباری شد

سود وام  بازسازی بافت فرسوده 9 درصد است

ــا  ــه ای بانک ه ــت در مصوب ــات دول هی
 50 وام  پرداخــت  بــه  موظــف  را 
نوســازی  بــرای  تومانــی  میلیــون 
ــرخ  ــا ن ــوده ب ــت فرس ــکن در باف مس

ســود 9 درصــد کــرد. 
نوســازی متفــاوت بافت هــای فرســوده 
بازآفرینــی  ملــی  برنامــه  قالــب  در 
رییس جمهــور  فرمــان  بــا  شــهری 
از مدت هــا پیــش آغــاز شــد. ایــن 
ــدای  ــه ص ــه س ــش ب ــه در واکن برنام
شــنیده شــده مرتبــط بــا وضعیــت 
ــدف  ــد و ه ــرا درمی آی ــه اج ــهرها ب ش
فرســوده  محلــه   1334 احیــای  آن 
ــاخت  ــب »س ــال در دو قال ــی 5 س ط
ســاالنه 100 هــزار واحــد مســکونی« 
و »افزایــش ســرانه های خدماتــی« 

ــن  ــازی، زمی ــدل نوس ــن م ــت. ای اس
ساخت وســاز،   بــرای  امتیــازی   4
قــرار  ســرمایه گذاران  پیــش روی 
می دهــد. موفقیــت برنامــه، دو شــرط 
»تامیــن  آن،   مهم تریــن  کــه  دارد 
بــرای اصــالح وام یکــم و  منابــع« 
ــه  ــت.که ب ــازی اس ــت وام نوس پرداخ
ــه  ــن زمین ــت در ای ــد دول ــر می رس نظ

دارد. مناســبی  برنامه هــای 
فرســوده  بافــت  در  نوســازی  وام 
در ابتــدا بــرای تشــویق ســاخت و 
ــا  ــهرها ب ــوده ش ــق فرس ــاز در مناط س
ــود  ــرار ب ــد ق ــدل 12 درص ــودی مع س

شــود. داده 
از  مدتــی  گذشــت  از  پــس  امــا 
خبــر  طــرح  ایــن  شــدن  مطــرح 
رســیده کــه  طــی مصوبــه دولــت 
بانک هــا »مکلــف« بــه پرداخــت ایــن 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــده ان ــهیالت ش تس
قبــال ایــن وام   »مشــروط بــه وجــود 

ــت  ــل پرداخ ــارف«  قاب ــع و مص مناب
ــود. ب

بــر اســاس مصوبــه یــک شــنبه هیــات 
دولــت قــرار شــده بــا تصویــب شــورای 
ــار، نــرخ ســود تســهیالت  پــول و اعتب
ــزان  ــه می ــوده ب ــت فرس ــازی باف نوس
ــوی  ــده از س ــن ش ــود تعیی ــف س نص
ایــن شــورا پرداخــت شــود. در همیــن 
ــرکت  ــره ش ــات مدی ــو هی ــال عض ح
بازآفرینــی شــهری ایــران گفتــه  رقــم 
ــرای ســود تســهیالت  ــن شــده ب تعیی
بانکــی از ســوی شــورای پــول و اعتبــار 
در حــال حاضــر 18 درصــد اســت، 
بــرای وام نوســازی 9 درصــد آن را 
ــهیالت  ــه تس ــوان یاران ــه عن ــت ب دول
بــه بانــک هــا پرداخــت می کنــد و 
9 درصــد آن را دریافــت کننــده  وام 

ــرد. ــد ک ــت خواه پرداخ

20 میلیون وام قرض الحسنه 
اسکان موقت

ــه را پیشــنهاد شــرکت  ــن مصوب وی ای
ایــران  بهســازی شــهری  و  عمــران 
عنــوان کــرد و گفــت: همچنیــن در ایــن 
ــان  ــه متقاضی ــت ب ــرار اس ــه ق مصوب
نوســازی مســکن در تهــران، عــالوه 
ــازی  ــان وام نوس ــون توم ــر 50 میلی ب
مســکن بــه صــورت مشــارکت مدنــی، 
20 میلیــون تومــان وام قرض الحســنه 
بــرای اســکان موقــت هــم اعطــا شــود 
کــه ایــن تســهیالت در طــول دوره 
مشــارکت مدنــی و نوســازی در اختیــار 
متقاضیــان قــرار می گیــرد و پــس 
ــال  ــاز و انتق ــاخت و س ــل س از تکمی
ــه واحــد مســکونی نوســازی  ــوار ب خان
شــده، ایــن مبلــغ بــه صــورت یک جــا 
ــده  ــل برگردان ــک عام ــه بان ــددا ب مج

می شــود.

سوق مردم به سمت بافت 
فرسوده، سیاست دولت

ــرای  ــت ب ــدام دول ــا اق ــن تنه ــا ای ام
ــت  ــمت باف ــه س ــردم ب روی آوردن م
مصوبــه  در  نبود.دولــت  فرســوده 
ــرخ  ــه اولی هــا   ن ــرای خان دیگــری ب
ســود وام خریــد مســکن »یکــم« 

2 واحــد  را در بافت هــای فرســوده 
ــهری،  ــق ش ــایر مناط ــد و در س درص
ــن  1/5 واحــد درصــد کاهــش داد. ای
چهارمیــن مرتبــه کاهــش نــرخ ســود 
وام یکــم از زمــان راه انــدازی صنــدوق 
)خــرداد  یکــم  مســکن  پس انــداز 
می  شــود  محســوب  تاکنــون   )94
ــی  ــل قطع ــه به دلی ــن مرحل ــه در ای ک
بــودن بــروز کســری منابــع صنــدوق، 
ــی  ــی جراح ــه اصل ــت مرحل الزم اس
دنبــال  بــه  مســکن  خریــد  وام 
اعتبــار،  و  پــول  شــورای  مصوبــه 
کمکــی  منابــع  تخصیــص  بــرای 
بــه صنــدوق، تصویــب و بــه اجــرا 

گذاشــته شــود.
بانــک  مصوبــه،  ایــن  اســاس  بــر 
ــد  ــف ش ــکن موظ ــش مس ــل بخ عام
در تهــران وام هــای 80 و 160 میلیــون 
را  خانه  اولی هــا  مخصــوص  تومانــی 
در بافــت  فرســوده پایتخــت بــا ســود 
6 درصــد و در خــارج از بافــت نیــز بــا 
ــن  ــد. ای ــود 8 درصــد پرداخــت کن س
دو نــرخ ســود در بقیــه شــهرها کــه وام 
ــت  ــر پرداخ ــقف های کمت ــم در س یک

می شــود نیــز اعمــال می شــود.

ــرای روی آوردن  ــت ب ــدام دول ــا اق ــن تنه ــا ای ام
ــت  ــوده نبود.دول ــت فرس ــمت باف ــه س ــردم ب م
اولی هــا    خانــه  بــرای  دیگــری  مصوبــه  در 
نــرخ ســود وام خریــد مســکن »یکــم« را در 
ــایر  ــد و در س ــد درص ــوده 2 واح ــای فرس بافت ه
مناطــق شــهری، 5/  1 واحــد درصــد کاهــش داد. 
ــود وام  ــرخ س ــش ن ــه کاه ــن مرتب ــن چهارمی ای
یکــم از زمــان راه انــدازی صنــدوق پس انــداز 
ــوب  ــون محس ــرداد 94( تاکن ــم )خ ــکن یک مس
ــی  ــل قطع ــه به دلی ــن مرحل ــه در ای ــود ک می  ش
ــروز کســری منابــع صنــدوق، الزم اســت  ــودن ب ب
ــه  ــکن ب ــد مس ــی وام خری ــی جراح ــه اصل مرحل
ــرای  ــار، ب ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ــال مصوب دنب
ــب  ــدوق، تصوی ــه صن ــی ب ــع کمک ــص مناب تخصی

ــود. ــته ش ــرا گذاش ــه اج و ب

ایران تا زمانی که تروریسم 
باشد، در سوریه می ماند

سـخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسـخ به سـوالی 
در خصـوص خـروج نیروهـای خارجی از سـوریه به 
خواسـت روسـیه گفـت: کسـی نمی توانـد ایـران را 
وادار بـه کاری کنـد و تـا زمانیکه تروریسـم باشـد و 
دولـت سـوریه بخواهـد ایران حضور خواهد داشـت. کسـانی باید خارج شـوند 
کـه بـدون اجـازه دولت سـوریه وارد شـده اند. قاسـمی در نشسـتی خبری  در 
خصـوص انتخابـات عـراق و پیـروزی سـائرون و موضـع گیری مقتـدی صدر 
علیـه ایـران و مسـائل اقتصـادی بیـن ایـران و عـراق گفـت: بـا توجه بـه نوع 
روابـط خـوب بـا عـراق، بـا دولـت ایـن کشـور مشـکلی نخواهیم داشـت. من 
اظهـار خوشـبینی دارم نسـبت بـه انتخابـات و تشـکیل دولت و بایـد صبر کرد 
و نتایـج را دیـد کـه کـدام ائتالف هـا دولـت تشـکیل می دهنـد. ما عـراق را که 
کشـور مسـتقل می دانیـم و بـه آرای مـردم عـراق احتـرام می گذاریـم و هـر 
کـس کـه در این کشـور، دولت را در دسـت بگیرد ما مشـکلی نداریـم و روابط 

رو بـه رشـدمان ادامـه پیدا خواهـد کرد.

مدیران موسسات مالی غیرمجاز 
به جایی وصل بودند

در  اسـکو  و  شـهر  آذر  تبریـز،  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـالمی، بـا بیـان اینکـه مگـر 
امکان پذیـر اسـت کـه در ایـن کشـور اقداماتـی بـه 
ایـن گسـتردگی انجـام داد و به جایـی وصل نبود، 
یـادآور شـد: حتمـا مدیـران ایـن موسسـات مالـی بـه جایـی و یـا نهـادی 
وصـل بـوده اند.مسـعود پزشـکیان بـا اشـاره بـه تعـدد کانـون هـای تصمیم 
گیـری بـرای صـدور مجوز موسسـات مالـی و اعتبـاری، افزود: صـدور مجوز 
توسـط دسـتگاه هایی همانند وزارت تعاون، وزارت جهاد کشـاورزی و برخی 
کانون هـای مذهبـی مشـکالتی در کشـور ایجـاد کـرده چراکـه ایـن مراکـز 
اطالعاتـی دربـاره مسـائل پولـی و بانکـی ندارند.آن طورکـه خانـه ملـت نایب 
رییس مجلس شـورای اسـالمی، تصریح کرد: قدم اول برای رفع مشـکالت 
ایـن بـوده کـه تعـدد مراکز تصمیم گیری در حـوزه پولی و بانکـی باید از بین 
بـرود، لـذا دولـت یا بانـک مرکزی بایـد پیشـنهاداتی برای رفع خـالء قانونی 

بـه مجلـس ارسـال کنـد تـا بـا تصویـب قوانیـن روزنه ها بسـته شـود.

سیاستسیاستسیاست

ــر  ــواب و 9 دبی ــاره ن ــه داد: درب ــی ادام الهوت
گزینــه  دارد؛  وجــود  گزینــه  دو  کارپــرداز  و 
ــا  ــته ب ــون دوره گذش ــه همچ ــت ک اول آن اس
دو فراکســیون دیگــر بــه اجمــاع و لیســت 
مشــترک برســیم. در ایــن شــرایط مــا آمادگــی 
ــای  ــوب آق ــرد خ ــل عملک ــه دلی ــه ب ــم ک داری
ــی  ــب رییس ــری از نای ــای مطه ــکیان و آق پزش

ــم.  ــت کنی ــا حمای آن ه

ــیمات  ــرکل تقس مدی
وزارت  کشــوری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب کش
»موضــوع  این کــه 
تقســیم کازرون از زمــان ســومین دوره مجلــس 
شــورای اســالمی مطــرح اســت« گفــت: پیــش 
از اعتراضــات اخیــر بــا مــردم ایــن شــهر و 
ــن شهرســتان پیشــنهادی  روســتاها و همچنی
دیــدار داشــته و نظــرات آن هــا را شــنیدم. 
ــردم را  ــات م ــا و اعتراض ــور دیدگاه ه وزارت کش
در اجــرای ایــن طــرح در نظــر گرفــت و وزیــر 
کشــور نیــز دســتور اصــالح طــرح پیشــنهادی را 
داد تــا رضایــت مــردم حاصــل شــود امــا مــردم 
به وســیله عوامــل غیر مســوول تحریک شــدند.

ــر  ــوادث اخی ــه ح ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید جالل س
ــالع  ــه »اط ــان این ک ــا بی ــتان کازرون ب شهرس
ــیاری  ــع بس ــت مان ــت می توانس ــانی درس رس
ــن  ــا را پایی ــود و هزینه ه از سوءبرداشــت ها ش
آورد« اظهــار کــرد: مســاله تقســیماتی در منطقه 
ــا ورود  ــفانه ب ــه متاس ــود ک ــدی ب کازرون فراین
برخــی از عناصــر غیرمســئول بــه مســیر دیگری 
رفــت. مــردم تحریــک شــدند، در مقطعی کمتر 
ــه  کنشــگر سیاســی، محــض رضــای خــدا و ب
ــدند.  ــدان می ش ــردم کازرون وارد می ــر م خاط
وی دربــاره دلیــل اعتــراض مــردم کازرون و بــه 
خشــونت کشــیده شــدن ایــن اعتراضــات بیــان 
کــرد: همیــن قــدر می توانــم حــدس بزنــم کــه 

ــد ــل نمی ش ــت منتق ــکل درس ــار به ش اخب

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مردم نمی دانند عسل 
می خرند یا آب نبات

ذوب شده
معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی گفت: بـا وجود 
قـرار داشـتن در میـان برتریـن تولیدکنندگان 
و  برندسـازی  جـای  جهـان،  در  عسـل 
استانداردسـازی در ایـن زمینـه احسـاس می 
شـود و از سـوی دیگر مردم نمی دانند عسـل 
مـی خرنـد یـا آب نبـات ذوب شـده!مرتضی 
رضایـی در مراسـم روز جهانـی زنبـور عسـل 
کـه در وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار شـد، 
اظهـار کـرد: نقـش و اهمیـت زنبـور عسـل بر 
کسـی پوشـیده نیسـت و تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی بدون گرده افشـانی مفهومی ندارد، 
پـرورش گیاهـان  افزایـش  سـبب  چـرا کـه 
می شـود. ایـران در زمینـه تعـداد کلونی هـای 
زنبـور عسـل و تولیـد عسـل جـزو کشـورهای 
پیـش رو و در رتبه هـای برتـر دنیـا قـرار دارد 
و از آنجاکـه در کشـور تنـوع اقلیمـی داریـم، 
زمینـه توسـعه پـرورش زنبـور عسـل فراهـم 
اسـت.وی تاکیـد کـرد: پـرورش زنبور عسـل، 
صنعتـی اسـت کـه می توانـد ارزش افـزوده 
زیـادی را ایجـاد کنـد تـا جایـی کـه فقـط ژل 
عنـوان  بـه  دنیـا  در  ملکـه(  )غـذای  رویـال 
غـذای مکمـل و بـه صورت میلی گرم کپسـوله 
می شـود و بـه عنـوان محصولـی ارزشـمند بـا 
قیمتـی گـزاف در اختیـار عموم قـرار می گیرد.

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در حـوزه دام 
و طیورهمچنیـن دربـاره وضعیـت برندسـازی 
در زمینـه تولیـد عسـل در ایـران نیـز اینگونـه 
توضیـح داد کـه ایـن موضـوع دغدغـه عمـوم 
مـردم و خـود مـا هم هسـت؛ چرا که عسـلی 
که در فروشـگاه ها عرضه می شـود، مشـخص 
نیسـت چـه کیفیتـی دارد و آیا عسـل طبیعی 
اسـت یـا غیرطبیعـی یـا آب نبـات ذوب شـده 
کـه این موضـوع به تمام زحمت کشـان تولید 
عسـل طبیعـی هم ضربـه می زنـد، مضاف بر 
اینکـه در بازارهـای جهانـی ایـن موضـوع الزم 
است و برندسـازی و استانداردسازی در حوزه 
عسـل جایش خالی اسـت. رضایی همچنین 
در  مشـترکی  و کارگـروه  سـتاد  تشـکیل  از 
حـوزه گرده افشـانی در وزارت جهاد کشـاورزی 
خبـر داد و افـزود: بایـد افـرادی کـه در حـوزه 
زراعـت کار می کننـد، بـا ارزش گرده افشـانی 
آشـنا شـوند، چراکـه بـه نظـر می رسـد حضور 
زنبـور عسـل در مـزارع می توانـد تـا 30 درصد 
بـه افزایـش بهـره وری مزارعـی همچـون کلـزا 
موثـر باشـد. از سـوی دیگـر ممکـن اسـت با 
بیـن  از  زنبـور عسـل  سم پاشـی کلونی هـای 

بـرود و حتـی عسـل سـمی تولید شـود.

خبر

وزیر کشور دستور اصالح طرح 
تقسیم کازرون را داده بود

گزارش
پیام ما

دالر، قیمت »شیشه« را سه برابر کردپیام خبر
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از سه برابر شدن قیمت مخدر شیشه 
پس از افزایش نرخ دالر و برخی دیگر از ارزها خبر داد.

لنا
:ای

س
عک



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1173 |سه شنبه 1 خرداد 1397 021-26325268

3
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــرژی  ــم و ان ــرات اقلی کمیســیونر تغیی
ــازمان  ــس س ــا ریی ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــدار و در  ــت دی ــط زیس ــت محی حفاظ
ــط  ــه محی ــای دو جانب ــاره همکاری ه ب
زیســتی و توســعه آن گفــت و گــو 
ــدار  ــری« در دی ــی کالنت ــرد. »عیس ک
ــاره  ــن اش ــه« ضم ــل کانتی ــا »میگوئ ب
بــه روابــط دیرینــه ایــران و کشــورهای 
اروپائــی، ابــراز امیــدواری کــرد: در ایــن 
مقطــع حســاس اتحادیــه اروپــا بتوانــد 

برابــر آمریــکا  اســتقالل خــود را در 
حفــظ کنــد. وی، توســعه بهــره گیــری 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و پــاک،  از 
آلودگی هــای  کنتــرل  و  جلوگیــری 
بهینــه  فــارس،  خلیــج  در  ســواحل 
ســازی مصــرف انــرژی، توســعه شــبکه 
حمــل و نقــل عمومــی و تولیــدات 
ــماند  ــح پس ــت صحی ــودرو و مدیری خ
ــرای  را از دیگــر زمینه هــای مشــترک ب
همــکاری میــان ایــران و اتحادیــه اروپا 

دانســت. کالنتــری ابــراز امیــدواری 
کــرد: تشــکیل کمیتــه ســه جانبــه 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
و  اقلیــم  تغییــرات  کمیســیونرهای 
انــرژی و محیــط زیســت اتحادیــه 
اروپــا، گام هــای اجرایــی مهمــی بــرای 
رفــع چالش هــای زیســت محیطــی 
ــه  ــران برداشــته شــود. وی گفــت: ب ای
رغــم شــرایط بســیار پیچیــده و دشــوار 
جملــه  از  محیطــی کشــور  زیســت 
ــان  ــی، همچن ــادار بارندگ ــش معن کاه
دولــت، ســهم قابــل مالحظــه ای از 
ــاء  ــرای حفــظ و ارتق ــارات خــود ب اعتب
شــرایط محیــط زیســت کشــور هزینــه 

ــد. ــی کن م

تغییــرات آب وهوایــی در زمســتان و بهــار امســال بــالی جــان 
ــر از همیشــه.«  ــران شــده است.»زمســتانی گرم ت پســته ای
ــته  ــتان گذش ــی از زمس ــازمان هواشناس ــف س ــن توصی ای
اســت. بــر اســاس گــزارش ایــن ســازمان، دمــای میانگیــن 
ــانتی گراد از  ــه س ــط 3.4 درج ــور متوس ــه ط ــتان 96 ب زمس
ــان پســته  ــه درخت ــا ب ــن گرم ــود. ای ــر ب ــول گرم ت حــد معم
اجــازه نــداد کــه بــه خــواب زمســتانی برونــد و اولیــن ضربــه 
را بــه پســته کــه به طــور متوســط ســاالنه یــک میلیــون و 200 
ــن  ــا ای ــد، وارد ســاخت. ب ــون دالر ارز وارد کشــور می کن میلی
گرمــای غیرمعمــول درختــان پســته پیــش از موعــد جوانــه 
ــت  ــا می بایس ــن جوانه ه ــه ای ــی ک ــت در زمان ــد و درس زدن
ــه دوم را  ــن 97، ضرب ــع فروردی ــد، ســرمای بدموق ــر دهن ثم
کــه ضربــه ای کاری بــود، بــه درختــان نیمــه جــان پســته وارد 
کــرد. نتیجــه ایــن اتفاقــات، کاهــش بیــش از 80 درصــدی 
تولیــد پســته در ایــران اســت. کاهشــی کــه بــه گفتــه رییــس 
هیــات مدیــره انجمــن پســته ایــران از ســال 58 بدیــن ســو، 

ــوده. ــابقه ب بی س

تولید زیر 50 هزار تن
ســید محمــود ابطحــی، رییــس هیات مدیــره انجمن پســته 

ایــران بــه »پیــام مــا« می گویــد کــه بــه طــور معمــول ســاالنه 
220 هــزار تــن پســته در ایــران تولیــد می شــود کــه امســال 
ــل  ــد رســید. او دلی ــن خواه ــزار ت ــر 50 ه ــه زی ــم ب ــن رق ای
اصلــی کاهــش محصــول پســته را گرمازدگــی و ســرمازدگی 
می دانــد و اضافــه می کنــد کــه محصــوالت کشــاورزی 
شــدیدا بــه آب وهــوا وابســته هســتند. معمــوال تولیــد پســته 
ــاد  ــم و زی ــوا ک ــرات آب وه ــه تغیی ــته ب ــال بس ــر س در ه
ــا کاهشــی 80 درصــدی  ــاره ب ــه یک ب ــه ب ــا اینک می شــود ام
روبــرو شــویم در 40 ســال اخیــر بی ســابقه اســت. ابطحــی 
ایــن شــائبه را کــه اســتفاده از ســم و کــود نامناســب پســته 
ــد  ــد و می گوی ــرده، رد می کن ــه ک ــا مشــکل مواج ــران را ب ای
ــن  ــر از ای ــاری فرات ــال ج ــران در س ــته ای ــکل پس ــه مش ک

حرف هاســت.

کرمان در صدر ضرر
اســتان کرمــان کــه ســاالنه نیمــی از پســته ایــران را تولیــد 
می  کنــد، بیشــترین ضــرر را از کاهــش تولیــد پســته 
متحمــل می شــود. بــه گفتــه محســن جالل پــور، رییــس 
پیشــین اتــاق بازرگانــی ایــران و از تجــار مطــرح پســته، در 
کرمــان کمتــر از 20 هــزار تــن پســته برداشــت خواهــد شــد 
ــاالنه  ــط س ــور متوس ــه ط ــل ب ــنوات قب ــه در س در حالی ک
ــده  ــت ش ــتان برداش ــن اس ــته در ای ــن پس ــزار ت 120 ه
ــاد،  ــو اقتص ــاد رادی ــط اقتص ــه روی خ ــت. او در برنام اس
ــج  ــران را در ســال جــاری پن ــت پســته ای خســارت صنع

ــتان  ــهم اس ــه س ــرده ک ــرآورد ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
کرمــان ســه هــزار میلیــارد تومــان اســت. رفســنجان، زرنــد 
ــه بیشــترین ســطح  و ســیرجان ســه شــهری هســتند ک
ــه  ــه گفت ــد. ب ــان را دارن ــتان کرم ــته در اس ــت پس زیرکش
مســووالن اســتان کرمــان، نزدیــک بــه 90 درصــد محصــول 
پســته ایــن اســتان تحــت تاثیــر گرمــا و ســرمازدگی نابــود 
شــده. در همیــن زمینــه علیرضــا رزم حســینی، اســتاندار 
ــن اســتان از  ــه گذشــته در شــورای اداری ای ــان هفت کرم
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور درخواســت کــرد 
کــه ســتاد بحــران کشــوری بــرای بررســی وضعیــت پســته 
ــون از ســوی وزارت  ــه تاکن تشــکیل شــود. درخواســتی ک

ــت. ــده اس ــخ مان ــور بی پاس کش

همکاری اتحادیه اروپا در 

رفع چالش های محیط زیستی

معاون پیشین سازمان محیط زیست:

سازمان محیط زیست 
فرصت جذب نیرو را نسوزاند

رشــته  بیــکار  فارغ التحصیــالن  از  جمعــی  اعتــراض  بــه  توجــه  بــا 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  در  نیــرو  جــذب  رونــد  بــه  محیط زیســت 
ــد  ــا تاکی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــین س ــاون پیش ــت، مع زیس
ــوزانند،  ــرو را بس ــذب نی ــدود ج ــت مح ــد فرص ــتگاه ها نبای ــه دس ــر اینک ب
اظهــار کــرد: ســازمان امــور اداری و اســتخدامی و ســازمان حفاظــت محیــط 
ــط  ــا محی ــط ب ــته های غیرمرتب ــرو از رش ــذب نی ــل ج ــد دالی ــت بای زیس
زیســت را تشــریح کننــد. امســال بــر اســاس مجــوز ســازمان امــور اداری 
و اســتخدامی کشــور ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مجــوز جــذب 200 
ــروی کارشــناس را دریافــت کــرده اســت. آنطــور کــه ایســنا می نویســد  نی
ــی  ــتگاه های اجرای ــیت دس ــر حساس ــد ب ــا تاکی ــل ب ــدی فاض ــر محم اصغ
ــی از یــک ســو  ــاز گفــت: در شــرایط کنون در اســتخدام نیروهــای مــورد نی
ــاد شــده و از ســوی دیگــر  ــای کار بســیار زی تعــداد دانش آموختــگان جوی
ــده  ــدود ش ــد مح ــتخدام جدی ــت، اس ــه دول ــدن بدن ــورم ش ــل مت ــه دلی ب
ــه  ــی در زمین ــی رود ســازمان های متول ــار م ــل انتظ ــن دلی ــه همی اســت. ب
ــد  ــرج بدهن ــه خ ــژه ای ب ــروی کارشــناس حساســیت های وی اســتخدام نی
و نبایــد بــا جــذب رشــته های غیرمرتبــط، فرصت هــای محــدود خــود 
ــه  ــبت ب ــراض نس ــوص اعت ــگاه در درخص ــتاد دانش ــن اس ــوزانند. ای را بس
ــازمان  ــرای س ــتخدامی ب ــون اس ــه آزم ــده در دفترچ ــته های درج ش کدرش
حفاظــت محیــط زیســت اظهــار کــرد: روشــن اســت کــه جــذب رشــته های 
غیرمرتبــط بــرای حوزه هــای تخصصــی محــل اعتــراض اســت امــا ســازمان 
ــد  ــتخدامی بای ــور اداری و اس ــازمان ام ــا س ــت ی ــط زیس ــت محی حفاظ
دالیــل ایــن رونــد جــذب نیــرو را تشــریح کننــد. ممکــن اســت مســووالن 

ــه ای داشــته باشــند. ــرو ادل ــرای نحــوه جــذب نی ــن دو ســازمان ب ای

در سوگ پسته
تغییرات آب وهوا تولید پسته ایران را 80 درصد کاهش داده، رییس 

هیات مدیره انجمن پسته: در 40 سال اخیر بی سابقه است

100 هزار شغل به پسته وابسته است
بـه گفته محسـن جالل پور، رییس پیشـین 
اتـاق بازرگانـی ایـران، دسـت کم 100 هـزار شـغل 
در کشـور بـه پسـته وابسـته اسـت. او می گویـد که 
امسـال صـادرات پسـته بـه میـزان قابـل توجهی 
کاهـش پیدا خواهـد کرد به گونـه ای که پیش بینی 
می شـود این میزان از نظر وزنـی 80 درصد و از نظر 
دالری نیـز حداقـل 70 درصد با افت مواجه شـود. 
وی اضافـه می کنـد کـه »طـی سـال  های گذشـته 
متوسـط ارزش صـادرات پسـته یک میلیـارد و 200 
میلیـون دالر بـوده کـه برآوردهـا نشـان می دهـد 
ایـن رقم امسـال به کمتر از 300 میلیـون دالر تنزل 

خواهـد یافت.« 

ــت  ــتم بازیاف ــک سیس ــنگاپور ی ــی س ــگاه مل ــان دانش محقق
بــی هــوازی و پایــدار ســاختند کــه قــادر اســت بقایــای مــواد 
ــد.  ــل کن ــود تبدی ــا و ک ــی، گرم ــرژی الکتریک ــه ان ــی را ب غذای
ــدار  ــتم پای ــن سیس ــا ای ــد کار ب ــا می نویس ــه ایرن ــور ک آنط
ــاز  ــا نی ــایر روش ه ــا س ــاده اســت و در مقایســه ب بســیار س
بــه نگهــداری کمتــری دارد و حداکثــر کارآیــی و امنیــت را در 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــل توجــه ای ــه قاب ــذارد. نکت ــار می گ اختی
ــواد  ــات م ــد از ضایع ــدود 80 درص ــت ح ــادر اس ــتم ق سیس
غذایــی را بــه یــک شــیره غنــی از مــواد غذایــی تبدیــل کنــد 

کــه می تــوان آن را در یــک فرآینــد دیگــر بــه کــود مایــع مــورد 
نیــاز بــرای کشــاورزی و باغبانــی تبدیــل کــرد. ایــن سیســتم 
ــه از کار  ــان هــر مرحل ــه پای ــز اســت ک ــه حســگرهایی مجه ب
ــی،  ــه مشــکل امنیت ــروز هرگون ــرده و در صــورت ب ــالم ک را اع
موضــوع را بــا اســتفاده از گوشــی هوشــمند و تلفــن ثابــت بــه 
ــه متخصصــان اطــالع مــی دهنــد. یــک  صــورت لحظــه ای ب
ــک  ــه ی ــبیه ب ــردی ش ــوازی عملک ــی ه ــت ب ــتم بازیاف سیس
دســتگاه گــوارش بیوشــیمیایی دارد کــه مــواد ارگانیــک را در 

ــد. ــه مــی کن ــی از اکســیژن تجزی یــک محیــط خال

ــوچ و  ــه از زاد آوری ق ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــس اداره پ ریی
میــش اصیــل ارمنــی در جزایــر پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه خبر 
ــرد:  ــار ک ــزاد شــیرپنجه ظه ــه ایســنا می نویســد به داد. آنطــور ک
همــه ســاله در اواســط فصــل بهــار، بــره آوری میش هــای ارمنــی 
در ســطح جزایــر پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه خصوصــا جزیــره 
کبــودان کــه زیســتگاه اصلــی ایــن گونــه در پــارک ملی اســت آغاز 
می شــود. وی ادامــه داد: قــوچ و میــش ارمنــی در ســایر جزایــر 
دریاچــه ارومیــه از جملــه اســپیر، اشــک و بــه صــورت فصلــی نیز 
در جزیــره آرزو زیســت مــی کننــد امــا زیســتگاه اصلــی آنهــا در 

جزیــره کبــودان بدلیــل پوشــش گیاهــی مناســب و منابــع آبــی 
خــوب آن اســت. ســال گذشــته در حــدود 800 راس قــوچ و میش 
ارمنــی در جزیــره کبــودان سرشــماری شــدند. شــیرپنجه بــا بیــان 
اینکــه طبــق سرشــماری ســال گذشــته تعــداد قــوچ هــای ارمنــی 
در جزایــر دریاچــه ارومیــه بــه 1200 راس رســید گفــت: امســال بــا 
بارندگی های مناســب و ســاماندهی آبشــخورهای منطقه شــرایط 
بــرای زیســت و زاد و ولــد ایــن نــژاد اصیــل مهیــا شــده اســت، و 
انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه ویژگــی ایــن قــوچ در چنــد قلــو زایی 

تعــداد انهــا نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یابــد.

افزایش قوچ و میش ارمنی در جزایر دریاچه ارومیهتبدیل بقایای مواد غذایی به انرژی الکتریکی

پیام زیست ایسنا نوشت برای نخستین بار روز یکشنبه 20 مه از سوی سازمان ملل متحد روز 
جهانی زنبور اعالم شده است. این روز متاسفانه برای جشن گرفتن نیست بلکه برای 

یادآوری »خطر نابودی نسل زنبورها« روی کره زمین است. انسان با کاربرد سموم 
شیمیایی و آلودگی محیط زیست، حیات زنبورها را به  خطر انداخته است.

رضا عبادی زاده
خبرنگار/پیام ما

دانا
س: 

عک

آگهی حصر وراثت
ــادی  ــت آب ــنی دول ــه حس ــم رقی خان

ــد  دارای شناســنامه  288  فرزندمحم

بشــرح دادخواســت شــماره 97.400030 مــورخ 

97.1.20 توضیــح داده شــادروان محمــد حســنی 

دولــت آبــاد فرزنــد رمضــان بشناســنامه 9 در تاریخ 

1350.10.20 در شــهر بهرمان رفســنجان فوت شــده 

و وراثــت منحصــر حیــن الفــوت وی عبارتند/عبارت 

اســت از: 

1-محمــود حســنی دولــت آبــادی فرزنــد محمــد  

ش ملــی 3090492644 متولــد 1332 فرزنــد 

متوفــی

2-ســکینه  حســنی دولــت آبــادی فرزنــد محمــد 

فرزنــد  متولــد 1314  ملــی 3050622989  ش 

متوفــی  

3- رقیــه حســنی دولــت آبــادی فرزنــد محمد ش 

ملــی 3090140071 متولــد 1334 فرزند متوفی 

4- غالمرضــا حســنی دولــت آبــادی فرزنــد محمد 

فرزنــد  متولــد 1321  ملــی 3091308741  ش 

متوفــی

5-حســن حســنخانی دولــت آبــادی فرزنــد 

محمــد ش ملــی 3090460351 متولــد 1325 

ــی  ــد متوف فرزن

فرزنــد  آبــادی  فتــح  زاده  عبــاس  6-کبــری 

غالمحســین ش ملــی 3090392704 متولــد 1296 

ــی.  ــر متوف همس

هــای  روزنامــه  در  نوبــت  یــک  مراتــب  لــذا 

کثیراالنتشــار محلــی آگهی میشــود چنانچه کســی 

اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد 

اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر 

آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد و هــر وصیــت نامــه ای 

جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز 

ــار ســاقط اســت.  شــود از درجــه اعتب

اختــالف شــماره 4  دفتــر شــورای حــل 

رفســنجان شهرســتان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله بــه آقــای علی بابــا زاده 

فرزنــد حســین بــه واســطه معلــوم 

نبــودن محــل اقامــت در راســتای مــاده 174 

قانــون ائیــن دادرســی کیفــری ابــالغ مــی شــود 

کــه آقــای حســین خاتمــی علیه شــما شــکایتی 

دائــر بــر تحدیــد مطــرح نمــوده کــه بــه شــماره 

کالســه 962119 دادســرای عمومــی و انقــالب 

رفســنجان ثبــت و بــرای مورخــه 97.4.9 ســاعت 

ــذا  ــده ل ــن گردی ــت رســیدگی تعیی ــح وق 8 صب

ــاع از  ــت دف ــوق جه ــرر ف ــت مق ــرای وق شــما ب

خــود احضــار مــی گردیــد نتیجــه عــدم حضــور 

برابــر مقــررات اعــالم مجرمیــت و تقاضــای 

ــود. ــی خواهــد ب محکومیــت غیاب

م-الف3778

دادیــار شــعبه اول دادســرای عمومــی و انقــالب 

رفســنجان

امین روح االمینی

                آگهی حصر وراثت
آقــای احمــد شــهرت هاشــمی نــام پــدر عجیــل  بشناســنامه 2751 صــادره 
از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیح 
داده کــه شــادروان مرحــوم  عجیــل  شــهرت هاشــمی بشناســنامه 888 صــادره اهــواز 
ــد  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود  ف ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 1396/3/29 در اه در تاری
ــی  ــه شــماره مل ــا مشــخصات فــوق الذکــر 2- مهــدی هاشــمی ب از : 1- متقاضــی ب
1740048180 صــادره از اهــواز 3- مصطفــی هاشــمی بــه شــماره ملــی 1740844572 
ــی 1742664547 صــادره از اهــواز  ــه شــماره مل ــی هاشــمی ب صــادره از اهــواز 4- عل
5- محمــد هاشــمی بــه شــماره ملــی 1744329478 صــادره از اهــواز )فرزنــدان ذکــور 
متوفــی(6- ندیمــه هاشــمی بــه شــماره شناســنامه  16229 صــادره از اهــواز 7- حیات 
ــه  ــمی ب ــه هاش ــواز 8- فاطم ــادره از اه ــنامه  16230 ص ــماره شناس ــه ش ــمی ب هاش
شــماره شناســنامه  16231 صــادره از اهــواز 9- ســعاد هاشــمی بــه شــماره شناســنامه  
1662 صــادره از اهــواز 10- مریــم هاشــمی بــه شــماره شناســنامه  443 صــادره از اهــواز 
11- حلیمــه هاشــمی بــه شــماره شناســنامه  5254 صــادره از اهواز 12- نجات هاشــمی 
بــه شــماره شناســنامه  9720 صــادره از اهــواز )فرزنــدان انــاث متوفــی(13- کاظمیــه 
هاشــمی بــه شــماره شناســنامه  383 صــادره از اهــواز 14- حســنه هاشــمی به شــماره 
شناســنامه  651 صــادره از اهــواز )زوجــه هــای متوفــی( و الغیــر بــه شــرح دادخواســت 
ــا انجــام تشــریفات  ــی باشــد./.اینک ب ــی م ــی کالســه 960843/10/96 حقوق تقدیم
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا 
وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از 

ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان اهواز                    2650

مفــاد  ابــالغ  آگهــی 
دادخواســت و ضمائــم

ــه ســلیمانی کرتالیــی  ــز ال آقــای عزی
فرزنــد نــوروز دادخواســت بطرفیــت شــرکت 
ســاز راه ارونــد بــا مدیریــت فرامــرز ناقانــی  
بخواســته مطالبــه  تقدیــم کــرده اســت کــه بــه 
ــماره 950610/10/95  ــه ش ــاع ب ــعبه ارج ــن ش ای
ــب  ــت حس ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب ح حقوق
تقاضــای نامبــرده و اجــازه محکمــه مســتندًا بــه 
ــک  ــی ی ــن دادرســی مدن ــون آیی ــاده 73 قان م
ــت در یکــی از روزنامــه هــای  کثیراالنتشــار  نوب
ــورخ 1397/4/3  ــی در روز م درج و از نشــر آگه
ســاعت 9 در جهــت دادرســی در شــعبه  شــورای 
حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو حضــور یابــد 
و یــا قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتــر شــعبه  
مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانی دادخواســت 
و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی 
ــالم  ــی اع ــه دادرس ــل از جلس ــه وارد قب مطروح
نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور و 
یــا عــدم ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم مقتضــی 

ــت.  خواهــد گرف
شعبه 10 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

اهواز              2652
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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یاســوج  در  بلــوط  درختــان  شــبانه  قطــع 
اســتان  شهرســازی  و  راه  اداره  ســوی  از 
ــض  ــور تعری ــه منظ ــد ب ــه و بویراحم کهگیلیوی
جــاده در منطقــه جنگلــی »بــی ســردره« 
بــا منابــع  بــدون هماهنگــی  خودســرانه و 
ــانی  ــالع رس ــز اط ــت. مرک ــوده اس ــی ب طبیع
ــع طبیعــی  ــرکل مناب ــگل هــا مدی ســازمان جن
و آبخیــزداری اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد 

اعــالم کــرد: منابــع طبیعــی مانــع انجــام پــروژه 
ــروژه  ــه در پ ــا آنچ ــت ام ــی نیس ــای عمران ه
تعریــض جــاده روســتایی در یاســوج مصــوب 
ــه  ــود ک ــر ب ــول 1500 مت ــه ط ــت ب ــده اس ش
ــن  ــر گرفت ــی و در نظ ــدون هماهنگ اداره راه ب
ــاده را  ــول ج ــی ط ــت محیط ــات زیس توجیه
بــه 4 کیلومتــر افزایــش داده و تعــدادی از 
ــوط را قطــع کــرده  درختــان و درختچه هــای بل

ــال  ــد  در ح ــر مینویس ــه مه ــور ک ــت. آنط اس
حاضــر پــروژه جــاده ســازی بــا شــکایت منابــع 
طبیعــی متوقــف شــده اســت و پیمانــکار اداره 
راه بایــد خســارت تعییــن شــده از ســوی 
ــی و  ــای عمران ــرح ه ــر ط ــارت ب ــه نظ کمیت
ــر  ــردازد و اگ ــت بپ ــه دول ــه خزان ــادن را ب مع
قــرار اســت اقدامــات اداره راه انجــام شــود باید 
ــا در  ــد و ب ــی خــودش را طــی کن مســیر قانون
نظــر گرفتــن همــه جوانــب خســارت کمتــری 
بــه منابــع طبیعــی و جنگل هــا وارد شــود.

قطع خودسرانه درختان بلوط یاسوج

در حکمی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
ناصر مقدسی به سمت رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت 
محیط زیست منصوب شد.

خاموشی احتمالی در پنج استان بزرگ
اگر رشد مصرف برق از حد معمول بیش از پنج درصد باشد، در تهران، 
مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان خاموشی داریم

تابستان در پنج استان بزرگ احتمال خاموشی وجود دارد

تابســتان امســال نرســیده مســووالن 
نســبت بــه خاموشــی در شــهرهای ایــران 
ــا  ــودن بارش ه ــم گیر نب ــل چش ــه دلی ب
هشــدار می دهنــد، ایــن در حالــی اســت 
ــرف  ــورد مص ــه رک ــته ک ــال گذش ــه س ک
بــرق در کشــور شکســته شــد بــه دلیــل 
بارش هــای خــوب در کشــور و جمــع 
ــت  ــی در پش ــب آب ــره مناس ــدن ذخی ش
ســدها، در هیچکــدام از شــهرهای ایــران 
نبودیم.»تابســتان  خاموشــی  شــاهد 
امســال در بدتریــن حالــت رقمــی در 
حــدود 6 هــزار مــگاوات و در بهتریــن 
ــگاوات  ــزار م ــج ه ــدود پن ــت در ح حال
کمبــود بــرق خواهیــم داشــت.«، این هــا 
را محمودرضــا حقی فام معــاون هماهنگی 
توزیــع شــرکت توانیــر می گویــد و اضافــه 

می کنــد: »درتهــران، مازنــدران، سیســتان 
و بلوچســتان، هرمــزگان و خوزســتان کــه 
ــیب پذیر  ــا آس ــرق آن ه ــع ب ــبکه  توزی ش
اســت، احتمــال خاموشــی وجــود خواهــد 
ــاز  ــام، نی ــی ف ــه حق ــه گفت ــت.« ب داش
ــزار  ــال 60 ه ــرق امس ــرف ب ــی مص واقع
ــور  ــرای عب ــها ب ــت و تالش ــگاوات اس م
ــال  ــی در ح ــدون خاموش ــتانی ب از تابس

ــت.  ــام اس انج

نیروگاه های برق آبی 
به دلیل کمبود بارش ها

 با مشکل مواجه اند
ــورد  ــه رک ــود ک تابســتان ســال گذشــته ب
مصــرف بــرق در کشــور شکســته شــد و 
پیــک مصــرف بــرق بــه بیــش از 52 هزار 
و 600 مــگاوات رســید. ســال گذشــته بــود 
ــا ورود  کــه مهــر در گزارشــی نوشــت : »ب
ــرم و ســخت تابســتانی  ــوای گ ــه ه جبه

ــاال گرفتــن  ــر شــهرهای کشــور، ب ــه اکث ب
ــوب  ــهرهای جن ــر ش ــوا در اکث ــای ه دم
کشــور بــه محــدوده 50 درجــه ســانتیگراد 
و حتــی باالتــر و اوج گیــری فعالیــت 
روزهــای کاری  در  ســازمان ها  و  ادارات 
هفتــه، پیــک مصــرف بــرق کشــور یــک 
رکــورد جدیــد را تجربــه کــرد.« در حالیکــه 
چهارشــنبه 30 تیــر مــاه 96 پیــک مصرف 
بــرق کشــور بــه 52 هــزار و 692 مــگاوات 
ــور  ــرق کش ــرف ب ــک مص ــه پی ــید ک رس
در روز مشــابه ســال گذشــته حــدود 43 
هــزار و 882 مــگاوات گــزارش شــده 
ــه  ــد ک ــبب ش ــوع س ــن موض ــود. همی ب
ــه  ــد در صورتی ک ــدار دهن ــووالن هش مس
ــرق کشــور  جهــش تابســتانی مصــرف ب
ادامــه یابــد و پیــک مصــرف از محــدوده 
52 هــزار مــگاوات فراتــر رود امکان اعمال 
ــژه در  ــه وی ــری ب ــی های سراس خاموش

شــهرهای پرجمعیــت کشــور وجــود دارد. 
ــال  ــه س ــود ک ــی ب ــا در حال ــه این ه هم
گذشــته در کشــور شــاهد بارش هــای بــه 
نســبت خوبــی در سراســر کشــور بودیــم 
امــا بــرای امســال کــه خشــکترین پاییــز 
چنــد ســال اخیــر اعــالم شــد و بارندگی ها 
ــت  ــش یاف ــی کاه ــل توجه ــرز قب ــه ط ب
و ســبب شــد کــه وضعیــت آبــی پشــت 
ــر نباشــد  ــدان چشــم گی ــز چن ســدها نی
اوضــاع تفــاوت می کنــد. بــه گفتــه حقــی 
ــی  ــی در برخ ــرق آب ــای ب ــام نیروگاه ه ف
ــا  ــارش ب ــود ب ــل کمب ــه دلی ــق ب از مناط
ــدها  ــت س ــی در پش ــع آب ــکل مناب مش
ــی  ــه براســاس ارزیاب ــه رو هســتند ک روب
صــورت گرفتــه در ایــن بخــش بــا کاهش 
حــدود ســه تــا ســه هــزار و 500 مگاواتــی 
کاهــش انــرژی نســبت به ســال گذشــته 

مواجــه خواهیــم شــد.  

3 سناریوی احتمالی 
برای پیک تابستان امسال

حقــی فــام در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
چــه رقمــی بــرای پیک تابســتان امســال 
پیش بینــی شــده اســت، گفــت: در ایــن 
خصــوص ســه ســناریو توســط شــرکت 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران مطــرح 

ــد دو،  ــی از رش ــه حاک ــت ک ــده اس ش
پنــج و هشــت درصــدی پیــک امســال 
ــه  ــت ک ــته اس ــال گذش ــه س ــبت ب نس
تمامــی تــالش مــا بــرای نگــه داشــتن 
ــا چهــار  ایــن عــدد بیــن حــدود ســه ت
ــه طــور  ــود.وی افزود:ب درصــد خواهــد ب
ــر  ــال اخی ــت س ــی هش ــول در ط معم
ایــن رقــم در حــدود پنــج درصــد بــوده 
کــه نبایــد اجــازه دهیــم ایــن رقــم حتــی 
بــه پنــج درصــد هــم برســد و در حــدود 
ــود  ــدود ش ــد مح ــار درص ــا چه ــه ت س
ــی  ــه خوب ــت مصــرف ب ــر مدیری ــه اگ ک
انجــام شــده و ایــن عــدد حاصــل 
پیــک  می شــود  پیش بینــی  شــود 
ــگاوات  ــزار م ــه 57 ه ــل ب امســال حداق
خواهــد رســید.حقی فام تاکیــد کــرد: 
اگــر همچــون ســال های اخیــر بــه طــور 
متوســط عمــل کنیــم ایــن عــدد قطعــا به 
58 هــزار مــگاوات خواهــد رســید و اگــر 
شــیوه مصــرف توســط مصــرف کننــدگان 
بــه ویــژه در بخــش خانگــی کنترل نشــود 
ایــن عــدد می توانــد بــه 60 هــزار مــگاوات 
هــم نزدیــک شــود کــه در صــورت رســیدن 
بــه ایــن عــدد طبیعتــا مجبــور بــه اعــالم 

ــم شــد. خاموشــی خواهی

گزارش/ پیام ما
ته

نک

تابســتان امســال نرســیده مســووالن نســبت بــه 
ــم گیر  ــل چش ــه دلی ــران ب ــهرهای ای ــی در ش خاموش
ــی  ــن در حال ــد، ای ــدار می دهن ــا هش ــودن بارش ه نب
ــرق در  ــرف ب ــورد مص ــه رک ــته ک ــال گذش ــه س ــت ک اس
ــوب در  ــای خ ــل بارش ه ــه دلی ــد ب ــته ش ــور شکس کش
ــی در پشــت  ــره مناســب آب کشــور و جمــع شــدن ذخی
ســدها، در هیچکــدام از شــهرهای ایران شــاهد خاموشــی 
نبودیم.»تابســتان امســال در بدتریــن حالــت رقمــی در 
حــدود 6 هــزار مــگاوات و در بهتریــن حالــت در حــدود 
ــم داشــت.«،  ــرق خواهی ــود ب ــج هــزار مــگاوات کمب پن
این هــا را محمودرضــا حقی فــام معــاون هماهنگــی 
توزیــع شــرکت توانیــر می گویــد و اضافــه می کنــد: 
»درتهــران، مازنــدران، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان 
و خوزســتان کــه شــبکه  توزیــع بــرق آن هــا آســیب پذیر 
ــت.«  ــد داش ــود خواه ــی وج ــال خاموش ــت، احتم اس

ــتان  ــا اس ــازمان جنگل ه ــانی س ــالع رس ــز اط مرک
ــه در  ــرد: آنچ ــالم ک ــد اع ــر احم ــه و بوی کهگیلوی
پــروژه تعریــض جــاده روســتایی در یاســوج 
ــود  ــر ب ــول 1500 مت ــه ط ــت ب ــده اس ــوب ش مص
ــن  ــر گرفت ــی و در نظ ــدون هماهنگ ــه اداره راه ب ک
توجیهــات زیســت محیطــی طــول جــاده را بــه 4 
ــان و  ــدادی از درخت ــش داده و تع ــر افزای کیلومت

ــت. ــرده اس ــع ک ــوط را قط ــای بل ــه ه درختچ

به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی
تدوین برنامه حفاظت 

از 10 گونه در معرض 
انقراض در سال 97

مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــای داخل آب ه
زیســت در آســتانه روز جهانــی تنــوع زیســتی 
از تدویــن برنامــه حفاظــت و مدیریــت 10 گونه 
در معــرض تهدیــد شــامل شــوکا، گورخــر، آهو، 
قــوچ، میــش هوبــره، باالبــان، افعــی لطیفــی، 
ســمندر و قــزل آالی خــال قرمــز در ســال 
جــاری خبــر داد. آنطــور کــه ایســنا می نویســد 
مجیــد خرازیــان مقــدم اظهــار کــرد: یکــی از 
برنامه هــای اولویــت دار دفتــر حیــات وحــش 
بــر اســاس مفــاد »بنــد ط « از مــاده 38 
قانــون برنامــه ششــم توســعه، تدویــن، ابالغ و 
اجــرای برنامــه حفاظــت و مدیریــت گونه هــای 
بــه  اســت.  تهدیــد  معــرض  در  جانــوری 
همیــن دلیــل طــی دو ســال گذشــته تدویــن 
برنامــه مدیریــت و حفاظــت خــرس قهــوه ای، 
خــرس ســیاه، گــوزن زرد، تمســاح پــوزه 
ــی، ســمندر  ــدو(، الک پشــت فرات ــاه )گان کوت
لرســتانی، میــش مــرغ، غــاز پیشــانی ســفید 
ــن برنامه هــا در  ــت ای ــاز و در نهای ــگ آغ و پلن
اســفندماه ســال 95 جهــت اجــرا بــه اســتان ها 
ابــالغ شــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون 
اقدامــات موثــری در اســتان ها در راســتای 
برنامه هــای مدیریــت و حفاظــت  اجــرای 
ــده  ــام ش ــد انج ــرض تهدی ــای در مع گونه ه
ــت  ــط زیس ــت: از ادارات کل محی ــت، گف اس
اســتان ها درخواســت کردیــم کــه در وهلــه اول 
ــا را  ــت گونه ه ــت و مدیری ــای حفاظ برنامه ه
ــه  ــتان - ک ــزی اداری اس ــورای برنامه ری در ش
ــود -  ــکیل می ش ــتاندار تش ــت اس ــا محوری ب
مطــرح و تصویــب کننــد و اخــذ اعتبــارات 
اســتانی بــرای اجــرای ایــن برنامه هــا را مــورد 
توجــه قــرار دهنــد. در حــال حاضــر خیلــی از 
ــار  ــد را طــی و حتــی اعتب ــن رون اســتان ها ای
اســتانی هــم دریافــت کرده اند.مدیــرکل دفتــر 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــش س ــات وح حی
ــزی هــم  ــرد: در ســتاد مرک ــد ک زیســت تاکی
بــه فراخــور اعتبــارات ملــی بــه اســتان ها 
در مســیر اجــرای برنامه هــای حفاظــت و 
مدیریــت گونه هــا کمــک می کنیــم. گرچــه 
برنامه هــا  ایــن  اجــرای  در  تنهــا موضــوع 
مســائل اعتبــاری نیســت بلکــه بــه همــکاری 
دســتگاه های مختلــف از جملــه وزارت کشــور 
و زیــر مجموعــه آن، ادارات کل منابــع طبیعــی 
اســتان ها، دامپزشــکی و ادارات بهداشــت نیــاز 

ــم. داری

خبر

ممنوعیت استفاده از نیِ پالستیکی 
در »نوشاتل« سوئیس

در پــی اقدامــی بــه دنبــال روند جهانی بــرای کاهش 
نی هــای  از  اســتفاده  پالســتیکی  پســماندهای 
نوشــیدنی پالســتیکی در کافه هــای شــهر نوشــاتل 
ــد  ــوع خواه ــالدی ممن ــال 2019 می ــوئیس از س س
ــد،  ــه اجــرا در می آی ــده ب ــه ســال آین شــد. ایــن ممنوعیــت کــه از یکــم ژانوی
نوشــاتل را بــه اولیــن شــهری در ســوئیس تبدیــل می کنــد کــه اســتفاده از نــِی 
پالســتیکی در آن ممنــوع اســت.اتحادیه هتل هــا و غذاخوری هــای نوشــاتل و 
بســیاری از صاحبــان رســتوران های محلــی در بیانیــه ای رســمی حمایــت خــود 
را از ایــن اقــدام اعــالم کرده انــد. لیــال رولــی، مبتکــر ایــن جنبــش ایــن حرکــت 
را رویکــردی آســان و اقتصــادی در جهــت منافــع محیــط زیســت می دانــد کــه 
در آن هــر فــردی می توانــد حرکتــی کوچــک ایجــاد کنــد. وی هم چنیــن هــدف 
ایــن جنبــش را ایجــاد کافه هــا و رســتوران هایی کــه در آن بــه جــای نی هــای 
ــتفاده  ــر اس ــت تخریب پذی ــرف و زیس ــار مص ــد ب ــواد چن ــتیکی از م پالس

می شــود، اعــالم کــرده اســت.

سنجش میزان نیترات و سموم 
در میوه های پایتخت 

رییــس کمیته ســالمت شــورای شــهر تهران بااشــاره 
ــوالت  ــات محص ــرات در آزمایش ــاهده نیت ــه مش ب
ــرای  ــی ب ــت تیم ــار از فعالی ــوه  و تره ب ــن می میادی
تحلیــل نتایــج آزمایشــات انجــام شــده خبــر داد تــا 
ــار مــردم، ســازمان  ــده در اختی ــرای کاهــش آالین ــی ب براســاس آن توصیه های
محیــط زیســت و کشــاورزان ارایــه شــود. ناهیــد خداکرمــی ، با بیــان اینکه طبق 
مصوبــه شــورای شــهر چهــارم بایــد تمامــی میــوه و تره بــاری کــه وارد میادیــن  
می شــدند از نظــر ســموم، نیتــرات و برخــی آالینــده هــا آزمایــش مــی شــدند 
گفــت: البتــه مشــکل مــا در گذشــته ایــن بــود کــه فقــط ایــن آزمایشــات انجام 
ــه اول از  ــه در وهل ــوردی نداشــت ک ــل و بازخ ــی خروجــی، تحلی می شــده ول
ســازمان میــوه و تــره بــار گزارش هــا در خواســت کردیــم. خداکرمــی افــزود: در 
آینــده ای نزدیــک بــا تحلیــل آزمایشــات در  میــوه و تــره بــاری کــه وارد میادین  
ــار  ــوع محصــول و اســتان در اختی ــه صــورت موردی،ن مــی شــد مداخــالت ب

همــگان قــرار خواهــد گرفــت.

خبرخبرخبر
منابــع  مدیــرکل 
و  طبیعــی 
ــزداری اســتان  آبخی
ســمنان از تــالش 
بــرای انعقــاد قــرارداد حفاظــت مشــارکتی بــا 
ــی  ــت منابع طبیع ــای مدیری ــان طرح ه مجری
خبــرداد و گفــت: امســال مســوولیت حفاظــت 
از 800 هــزار هکتــار از عرصه هــای ملــی و 
منابــع طبیعــی ایــن اســتان واگــذار می شــود. 
علی نقــی حیدریــان اظهــار کــرد: ایــن اراضــی 
ــاوز،  ــر تج ــر در براب ــت بهت ــدف حفاظ ــا ه ب
تصــرف و دیگــر عوامــل تخریــب،  بــه مجریــان 
بیــان  بــا  وی  می شــود.  واگــذار  طرح هــا 
اینکــه دولــت و نهادهــای دولتــی بــه تنهایــی 
قــادر بــه حفاظــت از همــه عرصه هــا نیســت، 

ــون  ــه وســعت 9.7 میلی ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
مدیریــت  و  حفاظــت  عرصه هــا  هکتــاری 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــای مناب ــه ه ــه عرص هم
ــتا از  ــن راس ــذا در همی ــر نیســت ل امکان پذی
ــا  ــی از عرصه ه ــذاری بخش ــال 94 کار واگ س
ــارکتی در  ــت مش ــای حفاظ ــب طرح ه در قال
ــورد. وی از  ــد خ ــمنان کلی ــاور س ــتان پهن اس
خیــز اســتان بــرای واگــذاری حفاظــت  از 800 
هــزار هکتــار از عرصه هــای دیگــر ایــن اســتان 
در ســال 97 خبــر داد و گفــت: اجــرای طــرح 
حفاظــت مشــارکتی و واگــذاری حفاظــت 
بــه مجریــان  منابــع طبیعــی  عرصه هــای 
کاهــش  بــه  طبیعــی  منابــع  طرح هــای 
ــن اراضــی  ــب در ای ــل تخری محســوس عوام

ــت. ــرده اس ــک ک کم

800 هزار هکتار عرصه  منابع طبیعی 
سمنان واگذار می شود
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مدیــرکل عتبــات عالیــات در ســازمان 
ــارت ارزان  حــج از اجــرای طــرح »زی
عتبــات عالیــات عــراق« همزمــان 
ــر داد و  ــارک رمضــان خب ــاه مب ــا م ب
ــی  ــفر زیارت ــکان س ــرد: ام ــالم ک اع
عــراق بــا کمتــر از یــک میلیــون 
تومــان فراهــم شــد.همزمان بــا آغــاز 
ثبت نــام کاروان هــای زیارتــی در مــاه 
مبــارک رمضــان، مرتضــی آقایــی 
گفــت: در ایــن دوره کــه ثبت نــام 

از 29 اردیبهشــت ماه آغــاز شــده و 
اعزام هــای آن از 10 خردادمــاه )نیمــه 
مــاه مبــارک رمضــان( تــا 20 تیرمــاه 
خواهــد بــود، تــالش شــده قیمت هــا 
ــود.  ــل داده ش ــکان تقلی ــد ام ــا ح ت
بســته های  از  بســیاری  بنابرایــن 
ــارک  ــاه مب ــرای م ــه ب ــراق ک ســفر ع
تــا 20  رمضــان طراحــی شــده اند 

ــرخ دارد. ــش ن ــد کاه درص
مدیــرکل عتبــات عالیــات در ســازمان 

حــج افــزود: مــدت زمــان ســفر ایــن 
گروه هــا یــک هفتــه اســت کــه 
زائــران ســه شــب در نجــف، ســه 
ــم  ــب ه ــک ش ــال و ی ــب در کرب ش
ــارت  ــد و زی در کاظمیــن اقامــت دارن
ســامرا و امامــزاده ســیدمحمد را نیــز 
عبــوری در برنامــه ســفر خواهنــد 
داشــت. بنــا بــر اعــالم ســازمان 
حــج و زیــارت، هزینــه ســفر هوایــی 
ــک  ــن دوره از ی ــرای ای ــات ب ــه عتب ب
یــک  تــا  هــزار   730 و  میلیــون 
میلیــون و 780 هــزار تومــان و بــرای 
مســیر زمینــی از 877 هــزار تــا یــک 
میلیــون و 224 هــزار تومــان تعییــن 

ــت. ــده اس ش

دل  باالخــره  پایــان کارش  بــا  متــرو  کارگاه خــط 6 
از محــدوده ی چشــمه علــی شــهرری کنــد، تــا آب 
ــه دل  ــر ب ــار دیگ ــن محــدوده ب ــی ای ســفره های زیرزمین
زمیــن برگردانــده شــود؛ اتفاقــی کــه مــدت زمــان زیــادی 
کارشناســان درگیــر آن شــدند تــا علــت خشــکی آب آن را 
بررســی کنند.بیــش از یــک ســال پیــش، هشــدارها بــرای 
عبــور متــرو از محــدوده  تاریخــی شــهرری مطــرح شــدند، 
ــرل«، قبرســتان  ــرج طغ ــه نخســت مســیر »ب ــی ک خط
»ابن بابویــه«، »دژ رشــکان« و »محوطــه چشــمه علــی« را 
دور زد تــا از بــروز هــر گونــه آســیبی بــه ایــن محوطه هــای 
تاریخــی جلوگیــری کنــد، امــا بعــد از مدتــی خبــر رســید، 
ــر مــی رود و  ــی شــهرری پایین ت ــی آب در چشــمه عل ِدب
حتــی یکــی دو بــار هم آب چشــمه خشــک شــده اســت.
ایــن قطعــی آب تا پایــان کار متــرو در محدوده ی چشــمه 
علــی شــهرری همچنــان ادامــه دار بــود؛ هــر چنــد در طــول 
ــراث فرهنگــی اســتان  ــر کل می ــاه دو مدی ــر از دو م کمت
ــه دســتور علی اصغــر مونســان، معــاون رییــس  تهــران ب
جمهــور و رییــس ســازمان میــراث  فرهنگــی و گردشــگری 
ــد و شــخصا از محوطــه   ــه ایــن محوطــه تاریخــی رفتن ب
چشــمه علــی بازدیــد کــرده و همان جــا اعــالم کردنــد کــه 
ــی  ــا بررس ــرو ت ــروژه  مت ــف پ ــرای توق ــا ب نامه نگاری ه

تکمیلــی کارشناســان بــرای پــی بــردن بــه علــت خشــک 
شــدن آب چشــمه علــی ادامــه دار خواهــد بــود.

پــروژه ای ادامــه دار کــه تــا زمــان حضــور کارگاه متــرو در 
محــدوده ی چشــمه علــی آب را بــه منطقــه برنمی گردانــد. 
ــن  ــاه از آخری ــک م ــش از ی ــت بی ــد از گذش ــاال بع ح
میــراث  کل  مدیــر  آخریــن  بزرگ نیــا،  دالرو  دســتورِ 
فرهنگــی اســتان تهــران،   متــرو باالخــره  اعــالم کــرد کــه 
ــا یک شــنبه 30  ــی ت ــن چشــمه ی تاریخی – طبیع آب ای

ــود. ــده می ش ــمه برگردان ــتبه چش اردیبهش
ــنا  ــه ایس ــز ب ــاری  نی ــه ج ــنبه هفت ــا  ش دالور بزرگ نی
ــه  ــردا آب ب ــد از ف ــرو مدعی ان ــران مت ــود  مدی ــه ب گفت
چشــمه برمی گــردد و حتــی بیشــتر هــم می شــود. 
ــام داده  ــگاهیان انج ــات دانش ــی از مطالع ــا گزارش آن ه
بودنــد کــه نتیجــه ی آن ناشــی ازایــن بــود کــه آســیبی بــه 
ســفره زیرزمینــی ایــن محــدوده وارد نشــده اســت، فقــط 
ــه  ــد و ب ــدا می کنن رگه هــای اتصــال آب راه دیگــری را پی

ــد. ــاز می گردن ــمه ب چش
بــه گفتــه ی وی، بــه واســطه ی دور شــدن مســیر خــط 6 
ــه ایــن محوطــه ی تاریخــی وارد  ــرو، هیــچ آســیبی ب مت

نشــده اســت.
ــی  ــراث فرهنگ ــر اداره می ــم زاده، مدی ــب رحی ــر مصی امی
شــهرری، بعــد از گذشــت زمــان تعهــد مســووالن خــط 6 
متــرو  گفتــه روز  یــک شــنبه 30 اردیبهشــت قــدری آب 
ــدت  ــه م ــه ی آب ب ــا بازگشــت هم چشــمه برگشــت، ام

ــاز دارد. زمــان نی

بــه گفتــه وی در صحبتــی کــه بــا مســوول خــط 6 متــرو 
ــه کارشناســان دو دانشــگاه  ــان داد ک داشــتم، وی اطمین
بهشــتی و تهــران تاییــد کردنــد کــه پــس از پایــان 
بررســی ها،آب چشــمه بــه طــور کامــل برمی گــردد. 
رحیــم زاده بــا بیــان این کــه کار خــط شــش متــرو در ایــن 
محــدوده متوقــف شــده، بنابرایــن آب بــه چشــمه در حال 
ــرکت  ــد کار ش ــا بای ــرد: قاعدت ــار ک ــت، اظه ــت اس بازگش
ــا آب  ــف می شــد ت ــروژه متوق ــام و ســپس پ ــرو تم مت
ــده شــود، میــراث فرهنگــی یکــی از  ــه چشــمه برگردان ب
دســتگاه هایی اســت کــه منتظــر بازگشــت آب کامــل بــه 

ــوده اســت. چشــمه ب

سفر به عراق با کمتر
 از یک میلیون

رییس سازمان حج و زیارت:

هیچ برنامه ای برای از 

سرگیری عمره نداریم

ــج و  ــازمان ح ــر س ــال حاض ــت: در ح ــارت گف ــج و زی ــازمان ح ــس س ریی
ــدارد. ــره ن ــج عم ــاره ح ــرگیری دوب ــرای از س ــه ای ب ــچ برنام ــارت هی زی

ــازمان  ــرد: س ــار ک ــارت اظه ــج و زی ــازمان ح ــس س ــدی ریی ــد محم حمی
ــاره  ــرای از ســرگیری دوب ــارت در حــال حاضــر هیــچ برنامــه ای ب حــج و زی
ــرای  ــه اقدامــی ب ــچ گون ــرد: هی ــح ک ــدارد.وی در ادامــه تصری حــج عمــره ن
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــرف س ــره از ط ــج عم ــری ح ــر گی ــزاری و از س برگ
ــره  ــای حــج عم ــروش فیش ه ــد و ف ــار خری ــه اســت و اخب صــورت نگرفت
بــه مفهــوم از ســرگیری دوبــاره حــج عمــره نیســت.رییس ســازمان حــج و 
زیــارت خاطرنشــان کــرد: نقــل و انتقــال فیــش حــج عمــره در همــه دوره هــا 
وجــود داشــته اســت و ایــن مســاله در حــال حاضــر نیــز بــه لحــاظ قانونــی 

ــدارد و آزاد اســت. ــه منعــی ن ــچ گون هی
محمــدی در ادامــه در تشــریح تعــداد ثبــت نــام کننــدگان حــج عمره، یــادآور 
شــد: آمــار ثبت نــام کننــدگان حــج عمــره در ســال های 90 و 91 بــه 6 
ــف  ــن تکلی ــار تعیی ــون در انتظ ــم اکن ــراد ه ــن اف ــر رســید و ای ــون نف میلی

عمــره هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت عــده ای از آمــار 6 میلیــون نفــر ثبت نــام 
کننــده در حــج عمــره، هــم اکنــون منصــرف شــده باشــند و بــه هــر دلیلــی 
قصــد نقــل و انتقــال فیــش حــج خــود را بــه دیگــران داشــته باشــند، گفــت: 
ــد و  ــال و خری ــل و انتق ــر نق ــرای تســهیل در ام ــارت ب ــج و زی ــازمان ح س
ــت  ــداده اس ــرار ن ــی ق ــه محدودیت ــچ گون ــره، هی ــج عم ــش ح ــروش فی ف
ــکاری  ــا هم ــل ب ــورت تمای ــد در ص ــره می توانن ــای عم ــدگان فیش ه و دارن

دفاتــر مجــاز بــه ایــن امــر مبــادرت کننــد. 

آب به »چشمه علی« بازگشت
مدیر اداره میراث فرهنگی شهرری:بازگشت کامل آب به زمان نیاز دارد

رحیـم زاده، مدیر اداره میـراث فرهنگی 
شـهرری بـا بیـان این کـه آب چشـمه 
علـی حـدود 12 روز بـه طـول کامـل خشـک 
شـده بـود، گفـت: تـا امـروز آب بـه بخـش 
هنـوز  امـا  اسـت،  برگشـته  جنوبـی چشـمه 
بخـش شـمالی آن بـه زمـان نیـاز دارد. بـه 
گفتـه ی او، بررسـی های انجام شـده توسـط 
هیدرولـوژی  و  زمین شناسـی  کارشناسـان 
آب دانشـگاهی صـورت گرفته اسـت و نیازی 
بـه حضـور کارشناسـان میـراث فرهنگینبوده 
اسـت، امـا بعد از پایان بررسـی ها مشـاوران 
ذی صـالح میـراث فرهنگـی نیز ایـن طرح را 
نسـبت  هـم  میراث فرهنگـی  و  تاییـد کـرده 

روی آن نظـارت دارد.

بافــت  منطقــه  شــهرداری  عمرانــی  طرح هــای  ناظــر 
میلیــارد   3.5 از  بیــش  تخصیــص  از  یــزد  تاریخــی 
ــه  ــن منطق ــی ای ــای عمران ــرای طرح ه ــرای اج ــان ب توم
از شــهر خبــر داد و گفــت: از ابتــدای امســال اجــرای 14 
طــرح عمرانــی جهــت رفــاه حــال ســاکنان و گردشــگران 
ــت.موحد  ــده اس ــاز ش ــی آغ ــی جهان ــت تاریخ ــن باف ای
میرشمســی بــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد طرح هــای فعــال 
ــرد:  ــار ک ــزد، اظه ــت تاریخــی ی ــه باف شــهرداری در منطق
ــاه حــال ســاکنان  ــت رف ــال شــهرداری جه طرح هــای فع

ایــن بافــت و گردشــگرانی کــه از سراســر دنیــا بــرای 
ــد،  ــفر می کنن ــزد س ــه ی ــی ب ــت جهان ــن باف ــد از ای بازدی
در حــال اجراســت و همچنــان عملیــات اجرایــی آنهــا 
برقــرار اســت.وی یکــی از ایــن طرح هــا را کف ســازی 
اعتبــاری  بــا  فهــادان  محلــه  گــذرگاه  بدنه ســازی  و 
معــادل 250 میلیــون تومــان اعــالم و تصریــح کــرد: 
ایــن طــرح شــامل اجــرای آجرفــرش، موزاییــک فــرش و 
ــا 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــی  ــه ب بدنه ســازی اســت ک

ــت. ــال اجراس در ح

بـرای نخسـتین بـار در تاریخ گنجینه )موزه( رشـت، اسـتقبال از 
اشـیای دوره تاریخـی مارلیـک به حدی رسـید که مسـووالن این 
مـوزه ناچار به بسـتن درهای آن شـدند. معاون میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری گیـالن ضمن اعالم ایـن خبر گفت: 
در چنـد روز گذشـته پنـج هـزار نفـر از اشـیای موجـود در ایـن 
گنجینـه دیـدن کردنـد که این رقـم در حوزه بازدیـد از آثار تاریخی 
اسـتان گیـالن کم نظیر اسـت.ولی جهانـی افزود: یکـی از اهداف 

بـه نمایـش درآوردن جـام مارلیـک در اسـتان محـل کشـف آن، 
جلـب نـگاه مردمـان این سـرزمین به شـکوه هویت خود اسـت 
کـه به مناسـبت پاسداشـت هفته موزه و میـراث فرهنگی محقق 
شـد.وی اظهار داشـت: طبق گفته بازدیدکنندگان، بسـیاری از آنان 
حتـی از وجـود گنجینـه رشـت و محـل آن اطـالع نداشـتند امـا 
شـکوه اشـیای عصـر آهن و اعالم نمایـش آنها در گیـالن، آنان را 

به سـوی بازدید از موزه رشـت سـوق داده اسـت.

جام مارلیک رکورد گنجینه رشت را شکستجزییاتی از مسیرهای گردشگری که در بافت تاریخی یزد 
مسووالن موزه ناچار به بستن درهای موزه شدند

آغاز مرمت مسجد و آب انبار حاج ابراهیم در قزوین
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: به منظور 

حفاظت و نگهداری از آثار و تاریخی، مرمت و ساماندهی مسجد و آب انبار حاج 
ابراهیم آغاز شد.

پیام میراث

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوبه شـماره 
5/7/19/ش مـورخ 97/01/15 شـورای محتـرم اسـالمی شـهر، احـداث 
پـروژه میـدان محمـد رسـول هللا)ص( را از طريـق برگـزاري مناقصـه 
عمومـی به پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نمايد. لـذا از کلیه متقاضیان 
دارای صالحیـت کـه تجربـه و توانايي انجـام كار را دارنـد، دعوت بعمل 
مـي آيد جهت دريافت اسـناد و اطالع از شـرايط شـركت در مناقصه به 
دفتـر امـور قراردادها واقـع در شـهرداري مركزي به آدرس رفسـنجان، 
خيابـان تختي يا به نشـانی اینترنتـی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
پيشـنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشـنبه مورخ 97/03/13 
به دبيرخانه شـهرداري مركزي تسـليم نمايند. ضمنًا شـهرداری در رد یا 

قبـول تمـام یا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت.

)آگهی مناقصه عمومی( آگهی مفقودی:

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائین نامه قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 

139660319005000594 مـورخ 1396/11/5 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

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

ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم بتول عبـاس زاده فرزند 

اکبربشـماره شناسـنامه 88 صادره  از شـهداد در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 

463 مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 42 اصلی واقع در بخش 23 کرمان به ادرس شـهداد-

انتهای کوچه روبروی بخشـداری خریداری از مالک رسـمی اقای ابوتراب مظفری محرز 

گردیـده اسـت لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز اگهی می 

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 

ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 

دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.م 

الـف 251- ابراهیـم سـیدی-رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک 

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/17 

شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان کهنوج
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

خواهـان آقـای میثـم خزائـی فـرد فرزنـد ناصر دادخواسـتی 

بـه طرفیـت خوانـده آقای خالـد عقیلی به خواسـته الـزام به 

تنظیـم سـند خـودرو مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع وبـه 

شـماره پرونده کالسـه 9709983440200119شعبه دوم دادگاه 

عمومی )حقوقی(دادگسـتری شهرسـتان کهنـوج ثبت ووقت 

رسـیدگی مورخ 1397/04/04سـاعت08:30تعیین که حسب 

دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73قانـون آئین دادرسـی 

بـه علـت مجهول المـکان بودن خوانـده ودرخواسـت خواهان 

مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـارآگهی می 

گـردد تـا خوانـده ظرف یک مـاه پـس از تاریخ انتشـارآگهی 

کامـل  نشـانی  اعـالم  وضمـن  مراجعـه  دادگاه  دفتـر  بـه 

خود،نسـخه ثانـی دادخواسـت وضمائـم را دریافـت ودر وقت 

مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گردد.

/م الف :530

منشـی  دادگاه حقوقی شـعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگسـتری شهرسـتان کهنوج- بابک عیسوی

بــرگ ســبز مربــوط بــه 
ــژو  ــواری پ ــودرو س خ
ــی  ــماره انتظام ــه ش ب
57ق 268ایــران 65 
مفقــود شــده واز درجه 
اعتبــار ســاقط اســت.
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامه »اصفهان زیبا«از تاسیس 
نشدن خانه احزاب اصفهان و بالتکلیفی 

تشکل های حزبی این استان نوشته است.

روزنامه »مهد تمدن«درباره صنعت 
ماشین سازی آذربایجان غربی از نوسازی 

خطوط تولید آن خبر داد.

روزنامه » افسانه « نوشت استان 
فارس به 27/5میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد.

روزنامه »باختر« به نقل از رییس 
اتحادیه خواروبار فروشان کرمانشاه نوشت 

برای احتکارکنندگان روغن جریمه درنظر گرفته 
است.

روزنامه » دریا « با تیتر تسریع در 
تکمیل پروژه های آبرسانی روستایی، بر 

پیشرفت هرچه زودتر روستاهای هرمزگان 
تاکید کرده است.

روزنامه »کاغذ وطن« از موافقت 
استاندار یاگزینه ریاست سازمان صنعت و 

معدن جنوب کرمان خبر داده است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

کرمانشاه

هرمزگان

جنوب کرمان

خبرگــزاری ســی ان ان از اتحــاد دو 
ــرای فعالیــت هــای  ــکا و چیــن ب کشــور آمری

ــت. ــته اس ــاری نوش ــترک تج مش

فرانـس24 بـه نقـل از ایـران نوشـت کـه 
حمایـت هـای اروپا برای توافق هسـته ای کافی 

نیست.

کــه  اسپوتنیکنوشــت  خبرگــزاری 
ایــران بــه تعهــدات هســته ای خــود بــه 

اتحادیــه اروپــا پایبنــد اســت.

روزنامـه گلـف نیوز از تایید شـدن ویزای 
10سـاله در امارات خبر داده اسـت.

ــی از  ــروزی یک ــر پی ــه خب ــه ول دویچ
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری ونزوئــال را 

منتشــر کــرده اســت.

امنیـت  افتـادن  خطـر  بـه  از  یورونیـوز 
اتحادیـه اروپـا بخاطر تراکنـش های مالی کثیف 

روسـیه نوشـته اسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

امارات

آلمان

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

شهر سنندج   
عکس نشنال جئوگرافیک ماهیگیران ویتنامی را نشان می دهد که در حال بیرون کشیدن قایق مخصوص 

خود به نام coracle از آب هستند

زندگی در سرپل ذهاب 6 ماه پس از زلزله 7.3 ریشتری   /   تسنیم نشاء برنج در گیالن  /   میزان

بندرکنگ نام شهری در استان هرمزگان است که بخشی 
از بندر لنگه به حساب می آید.  /  تسنیم مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال /  تسنیم

msn  / هاوایی، غرق در مواد مذاب؛ بیسنمین روز جریان گدازه ها از شوی لباس اسالمی تا صنایع دستی قرآنی در نمایشگاه قرآن  /  تسنیم
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جمعیت کرمانشاه از پیک »جوانی« عبور کرده استپیام ایران
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر جمعیت استان از پیک 
جوانی خود عبور کرده است.

شــهردار اهــواز درجلســه بــا مســوول شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســالمی خوزســتان بــر 
پررنــگ تــر کــردن وجــوه مردمــی مراســمات 
ــد  ــی تاکی ــی و انقالب ــای دین ــبت ه در مناس

کــرد.
ــاف  ــا حضــور منصــور کتانب ــن جلســه ب در ای
شــهردار اهــواز، حجــه االســالم و المســلمین 
ســپهر مســوول شــورای هماهنگــی تبلیغــات 

اســالمی خوزســتان، ســراج معــاون شــهردار 
اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رییــس  و 
ــرکل اداره ارتباطــات  ورزشــی و حاتمــی مدی
اهــواز  شــهرداری  الملــل  بیــن  امــور  و 
بــه  اشــاره  بــا  کتانبــاف  شــد،  تشــکیل 
دلبســتگی مــردم ایــران بــه انقــالب اســالمی 
ــردم  ــود، م ــکالت موج ــم مش ــت: علیرغ گف
ایــران اســالمی هنــوز هــم بــه نظــام مقــدس 

ــتند . ــادار هس ــالمی وف ــوری اس جمه

تاکید شهردار اهواز بر تقویت وجوه 

مردمی در مناسبت های دینی انقالبی

فارس دهمین شهر بیکار کشور 

استان فارس در پاییز 96 از نظر نرخ بیکاری دهمین استان بیکار کشور بوده است.

نماینـده مردم شـیراز در مجلس شـورای اسـالمی در 
خصـوص راه هـای بـرون رفـت فـارس از مشـکالت 
مربـوط بـه اشـتغال افـزود: در ایـن راسـتا ضـروری 
اسـت که بـه افـراد مهارتهای الزم آموزش داده شـود 
و افـراد بداننـد صـرف گرفتـن مـدرک کافـی نیسـت.
اکبـری در خصـوص حـوزه صنعـت نیز اظهـار کرد: در 
حـال حاضـر تعـدادی از کارخانـه هـای اسـتان نیـم 
تعطیـل و یـا تعطیـل هسـتند کـه بایـد در این راسـتا 
نیـز تدابیـر الزم اتخـاذ تا هرچه سـریعتر ایـن کارخانه 
بـه چرخـه تولیـد بازگردند.مدیـرکل تعـاون کار و رفاه 
اسـتان  رابطه گفـت:  ایـن  در  نیـز  فـارس  اجتماعـی 
گذشـته  بـه  نسـبت  اشـتغال  نـرخ  نظـر  از  فـارس 
وضعیـت بهتـری دارد و از رتبه 28 کشـوری در سـال 

91 بـه رتبـه 13 در پایـان سـال 95 رسـیده اسـت.

تخریـب  بـرای  دشـمنان  اهوازگفـت:  شـهردار 
انقالب و دسـتاوردهای آن سـرمایه گـذاری های 
زیـادی انجام مـی دهند، پـس بایـد در برابر این 
تخریب هـا هوشـیار بـود و دسـتاوردهای انقالب 
اسـالمی را در حـوزه هـای مختلف بویژه به نسـل 
مشـارکت  خواسـتار  وی   کـرد.  معرفـی  جـوان 
همـه ی ارگان هـا و سـازمان هـا در گرامیداشـت 

مناسـبت هـای دینـی و مذهبی شـد.

فــارس دهمیــن اســتان بیکار کشــور 
ــه  ــال ها هم ــه س ــتانی ک ــت، اس اس
دغدغــه اش توســعه کشــاورزی و 
ــود و  ــی کشــور ب ــواد غذای ــن م تامی
حــاال نــه صنعــت بالنــده ای دارد نــه 
ــده  ــرای کشــاورزی باقــی مان ــی ب آب

اســت.
مزیت هــای  بــا  اســتانی  فــارس 
نســبی در بخش هــای کشــاورزی، 
معدنــی،  و  صنعتــی  گردشــگری، 
ــه بیــش از  تجــاری و دانشــگاهی ک
ــت و گســتره  ــت درصــد از جمعی هف
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــران را ب ای
در  نتوانســته  بایــد  کــه  آنگونــه 

رشــد کنــد. حوزه هــای مختلــف 
آمــاری کــه  بــر اســاس آخریــن 
اســفندماه ســال گذشــته اعــالم شــد 
اســتان فــارس بــا نــرخ بیــکاری 
12.1 درصــد در پاییــز 96 دهمیــن 
ــت. ــوده اس ــور ب ــکار کش ــتان بی اس
مشــارکت  نــرخ   96 پاییــز  در 
ــه  ــت ک ــوده اس ــادی  40.7 ب اقتص
بــه فصــل مشــابه ســال  نســبت 

و  افزایــش  درصــد   1.1 گذشــته 
 96 ســال  تابســتان  بــه  نســبت 
ــه  ــادل  0.3 درصــد کاهــش یافت مع

اســت.
نــرخ  نظــر  از  فــارس  اســتان 
ــه 14 را در  ــادی رتب ــارکت اقتص مش
دارد. کشــور  اســتان های  بیــن 

ــتان  ــکاری اس ــرخ بی ــز 96 ن در پایی
اعــالم شــده  12.1 درصــد  فــارس 
مشــابه  فصــل  بــه  نســبت  کــه 
و  درصــد   1.2 گذشــته  ســال 
نســبت بــه تابســتان امســال 1.7 
اســت. یافتــه  افرایــش  درصــد 

 96 پاییــز  در  فــارس  اســتان 
دهمیــن  بیــکاری  نــرخ  نظــر  از 
ــت. ــوده اس ــور ب ــکار کش ــتان بی اس

معتقدنــد،  اقتصــادی  کارشناســان 
وابســتگی شــدید اقتصــاد فــارس 
ــتی،  ــنتی و معیش ــاورزی س ــه کش ب
و سیاســتگذاری های  بــد  عملکــرد 
ناهمگــون، بی توجهــی بــه حضــور 
شــدید  ضعــف  ســرمایه گذاران، 
در  رقابــت  بــرای  فــارس  صنایــع 

بروکراســی  و  جهانــی  عرصه هــای 
از  خشکســالی،  و  اداری  شــدید 
عوامــل مهــم تأثیرگــذار بــر بــروز 
ــتان  ــاد اس ــی در اقتص ــرایط فعل ش

اســت. فــارس 
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
طــی چنــد ســال گذشــته آنگونــه کــه 
بایــد بــه حــوزه هــای مختلــف از 
جملــه گردشــگری کــه فــارس دارای 
توجــه  اســت  زیــادی  ظرفیتهــای 
ــتان  ــکای اس ــل ات ــه دلی ــده و ب نش
ــون  ــم اکن ــاورزی ه ــه کش ــارس ب ف
ــتان  ــن اس ــتغال در ای ــت اش وضعی

ــت. ــب نیس مناس
ــس  ــیراز در مجل ــردم ش ــده م نماین
بــا  رابطــه  در  اســالمی  شــورای 
وضعیــت بیــکاری در اســتان فــارس 
ــه  ــکاری مشــکلی اســت ک گفــت: بی
تمامــی کشــور درگیــر آن اســت امــا 
وضعیــت اســتان فــارس در ایــن 

ــت. ــده اس ــران کنن ــوزه نگ ح
همانطــور کــه مهــر نوشــت، علــی 
بــه مشــکالت  بــا اشــاره  اکبــری 

ــارس در حــوزه کشــاورزی  ــده ف عدی
همیشــه  متاســفانه  افــزود: 
ــوط  ــتان مرب ــتغال اس ــترین اش بیش
بــه حــوزه کشــاورزی و دامــداری 
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــه ط ــوده ک ب
ــود آب  ــل خشکســالی و کمب ــه دلی ب
ــداران  ــاورزان و دام ــیاری از کش بس

ــد. ــده ان ــکار ش بی

فارس طی این سال ها
فقــط به فکر تامین 

مواد غذایی کشور بود
ــارس  ــه اســتان ف ــان اینک ــا بی وی ب
طــی ایــن ســالها فقــط بــه فکــر 
ــوده،  ــور ب ــی کش ــواد غذای ــن م تامی
ادامــه داد: متاســفانه در ایــن ســالها 
ــور  ــی کش ــواد غذای ــن م ــرای تامی ب
بیــش از حــد از آبهــای ایــن اســتان 
در حــوزه کشــاورزی اســتفاده شــده 
ــات  ــه موضوع ــه ب ــای توج ــه ج و ب
ــه  ــط ب ــارس فق ــد ف ــت و تولی صنع
موضــوع کشــاورزی پرداختــه اســت.
در  شــیراز  مــردم  نماینــده  ایــن 
بیــان  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اســت  دلیــل  همیــن  بــه  کــرد: 
ــور در  ــای کش ــتان ه ــب اس ــه اغل ک

حــوزه صنعــت و تولیــد حــرف بــرای 
ــارس  ــا وضعیــت ف ــد ام ــن دارن گفت
ــکار  ــه بی ــن هم ــت و ای ــه اس اینگون

روی دســتش مانــد.
ــه مســووالن  ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
غافــل  تولیــد  حــوزه  از  اســتان 
مانده انــد، گفــت: تمــام فکــر و ذکــر 
بــوده و هــم  بــر روی کشــاورزی 
اکنــون نیــز حــوزه کشــاورزی نیــز بــا 
ــت و  ــه روس ــادی روب ــکالت زی مش
ایــن همــه بیــکار در اســتان فــارس 

وجــود دارد.
ــوزه  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــری ب اکب
کشــاوزی بایــد اقداماتــی انجــام 
راســتا  ایــن  در  گفــت:  شــود، 
ضــروری اســت بــه ســمت مدیریــت 
آب و تغییــر الگــوی کشــت رفــت 

نیســت. اینگونــه  متاســفانه  کــه 
فــارس  اســتان  گفــت:  وی 
در  زیــادی  ظرفیت هــای  دارای 
جملــه  از  مختلــف  هــای  حــوزه 
اســت  و...  فرهنگــی  گردشــگِری، 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــوان ب ــی ت ــه م ک
در  را  اشــتغال  وضعیــت  حوزه هــا 

داد. بهبــود  اســتان 

از 98 كارگر نمونه 
شركت توزیع نیروی برق 

گلستان تجلیل شد
ایــن همایـش کـه بـه مناسـبت روز صنعـت 
برق برگزار شد از کارگــران نمونــه تجلیــل و 

تقدیـر بعمـل آمد.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
گلسـتان گفت: همیشـه تالش هیـات مدیره 
و مدیـران سـتادی و مدیریـت هـای توزیـع 
شهرسـتان های شـرکت بـرق گلسـتان بر این 
بـود و خواهـد بـود تـا یـک فضـای همدلـی، 
فراهـم  را  فضـای کار  و  محبـت  و  دوسـتی 

. کنیم
علـی اکبـر نصیری با اشـاره به شـدت گرمای 
تابسـتان گفـت: مدیریـت مصـرف و بحـران 
بـرق باید از سـوی مـردم جدی گرفته شـود.

بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
گلسـتان بـا بیـان اینکـه سـال بـه سـال بـر 
افـزوده  گلسـتان  بـرق  شـرکت  افتخـارات 
بدسـت  افتخـارات  ایـن  افـزود:  می شـود 
نیامـد مگـر بـه همـت واالی تـک تـک شـما 
بـه  و  بـرق  صنعـت  سـخت کـوش  پرسـنل 

مـی کنیـم. افتخـار  شـماها 
وی در ادامـه خـوب و صادقانـه کارکردن را از 
اهـداف اصلـی پرسـنل شـرکت برق گلسـتان 
عنـوان کرد و گفـت: اگر لحظـه لحظه کارهای 
مـان همـراه بـا نیـت خدایی و رضایـت مردم 
تـوام باشـد ، قطعـا ثـواب آن بسـیار بیشـتر 
انسـانی  منابـع  معـاون  اسـت.همچنین 
شـرکت توزیـع نیروی بـرق گلسـتان به نحوه 
انتخـاب کارگـران نمونـه اشـاره کـرد و اظهـار 
داشـت: امسـال با مجـوز مدیرعامـل و هیات 
مدیـره تعـداد کارگـران نمونه نسـبت به سـال 
قبـل 12 درصد رشـد داشـته اسـت، دارا بودن 
باالتریـن امتیـاز ارزیابـی در سـال96 رعایـت 
نظـم و انضبـاط اداری، نداشـتن پرونـده در 
کمیتـه انضباطـی و رعایت شـئونات اسـالمی 
کارهـای  در  الزم  تخصـص  بـودن  دارا  و 
انتخـاب  و  تعییـن  شـاخص های  از  محولـه 
ابوالفضـل  اسـت.دکتر  بـوده  نمونـه  کارگـران 
صـورت  فعالیت هـای  بـه  ادامـه  در  اکبـری 
گرفتـه شـرکت اشـاره کـرد و افـزود: تدویـن 
اسـتقرار  افـق 1404  در  اسـتراتژیک  برنامـه 
سیسـتم داشـبورد، استقرار سیسـتم سالمت 
دانـش،  مدیریـت  اسـتقرار سیسـتم  اداری، 
ایجـاد  سـازمان،  آراسـتگی  نظـام  اسـتقرار 
آرشـیو الکترونیکی، مکانیزاسـیون ارزشـیابی 
عملکـرد کارکنـان از جمله فعالیـت های کالن 
انسـانی  منابـع  ی  حـوزه  در  انجـام گرفتـه 

شـرکت اسـت.

خبر 

آغاز عملیات اجرای خط انتقال 
فاضالب مسکن مهر جیرفت

عملیــات اجــرای خــط انتقــال و شــبکه جمــع آوری 
فاضــالب مســکن مهــر جیرفــت بــا اعتبــار اولیــه 

140 میلیــارد ریــال آغــاز شــد.
 عملیــات اجــرای خــط انتقــال و شــبکه جمع آوری 
فاضــالب مســکن مهــر جیرفــت بــا اعتبــار اولیــه 140 میلیــارد ریــال آغــاز 
ــا  ــت ب ــتان جیرف ــالب شهرس ــور آب و فاض ــر ام ــایخی مدی ــد.اکبر مش ش
اعــالم ایــن خبــر گفــت: اجــرای ایــن پــروژه بــه طــول 12230 متــر بــا لولــه 
هــای پلــی اتیلــن در اقطــار 200،250 ، 315 و 400 میلیمتــر در دســتور کار 

قــرار گرفتــه اســت.
وی طــول خــط انتقــال ایــن پــروژه را 1500 متــر و قطــر آن را 400 میلی متــر 

ــوان کرد. عن
مدیــر امــور آبفــا جیرفــت افــزود: تــالش مــی کنیــم تــا بــا برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه تــا اواخــر خردادمــاه 98 پکیــج تصفیــه خانــه مســکن مهــر 

جیرفــت بــه بهــره بــرداری برســد.

مهار ملخ مهاجر در حوزه 
منابع طبیعی آق قال

بـا مشـارکت بهـره بـرداران حـوزه منابـع طبیعـی 
مهمتریـن  جملـه  از  کـه  ملـخ  آفـت  قـال  آق 
آفـات مـزارع ومراتع اسـتان گلسـتان محسـوب 

گردیـد. مهـار  حـوزه  ایـن  در  می گردنـد 
ــا در  ــخ ه ــت مل ــده فعالی ــد عم ــخص ش ــی مش ــای میدان در بازدیده
ــزرگ  اســتان در مراتــع شــمال شهرســتان آق قــال و درمنطقــه قــره قرب
ــد  ــت میکنن ــه فعالی ــزی شــروع ب ــا تخــم ری ــًا ب ــوده ،عمدت و کوچــک ب
ــان  ــط قرقب ــا توس ــت آن ه ــا روی ــز ب ــاری نی ــال ج ــن رو  در س از ای
ــع  ــه اداره مناب ــوب ب ــزارش مکت ــه گ ــی اداره و ارائ ــن حفاظت و مأموری
ــمًا  ــا رس ــا آن ه ــارزه ب ــات مب ــتان، عملی ــزداری شهرس ــی و آبخی طبیع
ازپانــزده فروردیــن مــاه ســال جــاری بــا همــت کارشناســان ایــن اداره 
ــاز و  ــه آغ ــرداران منطق ــره ب ــال به ــارکت فع ــط و مش ــوولین مرتب و مس
ــر  ــخ مهاج ــیده ، مل ــان رس ــه پای ــت ب ــا موفقی ــر ب ــای اخی ــی روزه ط

ــد. ــار گردی ــی مه ــن نواح ــی در ای مراکش

گلستان گرگان جیرفت  
ــر کل اســتاندارد  مدی
گفــت:  گلســتان 
فــرا  بــا  همزمــان 
ایــام  رســیدن 
ــام  ــتای انج ــان و در راس ــارک رمض ــاه مب م
اســتانداردهای  هماهنــگ  اجــرای  طــرح 
اجباری«)طاهــا(، بــه منظــور ارتقــا و تامیــن 
کل  اداره  جامعه،ایــن  ســالمت  و  ایمنــی 
ــزام  ــه اع ــدام ب ــته اق ــالهای گذش ــد س مانن
مراکزعرضــه،  بــه  کارشناســی  اکیپ هــای 
توزیــع و فــروش بــه منظــور کنتــرل فــرآورده 
بــا   ، اجبــاری  اســتاندارد  هــای مشــمول 
اولویــت کاالهــای پــر مصــرف در مــاه مبــارک 
رمضــان مــی کندفرمانــی ادامــه داد: ایــن 
طــرح تــا پایــان مــاه مبــارك رمضــان ادامــه 

ــواع  ــل ان ــرف از قبی ــای پرمص دارد ، ازكااله
آردگنــدم  لبنی،قندوشــكر،  فرآورده هــای 
ــرف  ــورد مص ــن م ــج، زعفران،خرما،روغ وبرن
درزولبیــا و بامیــه در مراكــز عرضــه و فــروش، 
ــود. ــام می ش ــرداری انج ــه ب بازرســی و نمون
ــاره  ــا اش ــتان ب ــتاندارد گلس ــورای اس دبیرش
بــه اهمیــت نقــش اســتفاده از کاالهــای 
ــان  ــر نش ــردم خاط ــالمت م ــتاندارد در س اس
ــالم  ــرح س ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــرد: ه ک
ــع  ــری از توزی ــازار مصــرف و جلوگی ســازی ب
نشــان  فاقــد  و  بــدون کیفیــت  کاالهــای 
اســتاندارد اســت کــه ضمــن جمــع آوری 
کاالهــای غیــر اســتاندارد، بــا عرضــه کننــدگان 

ــود. ــی ش ــی م ــورد قانون ــف برخ متخل

اقالم پرمصرف در طرح ويژه رمضان 
زیر ذره بین استاندارد قرار می گیرند



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1173 |سه شنبه 1 خرداد 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام انرژی انهدام خط لوله 500 متری انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس
فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از انهدام 500 متر خط لوله انتقال سوخت قاچاق 

توسط مأموران پایگاه دریابانی بندرعباس خبر داد.
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ــی  ــت گواه شــیوه نامه نحــوه دریاف
ایمنــی تطابــق بــا اســتاندارد بــرای 
ماشــین آالت و تجهیــزات حفــاری 
و  ابــالغ  نفــت  وزیــر  ســوی  از 
عنــوان شــد هــر گونــه عملیــات 
ــش  ــت پوش ــدون دریاف ــاری ب حف
بیمــه ای بــرای دکل حفــاری و همــه 
تجهیــزات و امکانــات مســتقر در 
ــان  ــاری از پای ــات حف کارگاه عملی

ــت. ــوع اس ــاه 97 ممن تیرم
ــت ، در  ــانا نوش ــه  ش ــور ک همانط
ایــن شــیوه نامــه کــه از ســوی 
نفــت،گازو  وزیــر  زنگنــه،  بیــژن 
پتروشــیمی تهیــه و ابــالغ شــد، 
ــزاء  ــتناد اج ــه اس ــت: ب ــده اس آم
مــاده  )الــف(  بنــد   )4( و   )3(
)3( قانــون وظایــف و اختیــارات 
1391- و  وزارت نفــت - مصــوب 

بــا عنایــت بــه خطــرات بــزرگ 
ــروز  ــی از ب ــادی ناش ــانی و م انس
حفــاری،  عملیــات  در  حــوادث 
ناشــی از اشــکاالت در ماشــین آالت 
شــیوه نامه  ایــن  تجهیــزات،  و 
بــا هــدف بــه حداقــل رســاندن 
مخاطــرات و حــوادث و افزایــش 
ــات  ــام عملی ــت انج ــی و کیفی ایمن
حفــاری چاه هــای نفــت و گاز در 
مناطــق خشــکی و دریــا ابــالغ مــی 
ــورا  ــد ف ــه بای ــن شــیوه نام گردد.ای
ــران  ــت ای ــی نف توســط شــرکت مل
بــه همــه شــرکت های فعــال در 
زمینــه حفــاری ابــالغ تــا بــه اطــالع 

همــه اشــخاص ذینفــع برســد.

ممنوعیت عملیات حفاری 

بدون دریافت پوشش بیمه ای

آغاز تعمیرات اساسی واحد 

شماره 2 نیروگاه کالن تهران 

تعمیــرات اساســی واحــد شــماره 2 نیــروگاه کالن تهــران در دســتور 
آبــی  بــرق  هــای  نیــروگاه  نگهــداری  و  تعمیــر  نصــب،  شــرکت  کار 
و  تعمیــر  نصــب،  شــرکت  اجرایــی  گرفت.معــاون  قــرار  خوزســتان 
نگهــداری نیروگاه هــای بــرق آبــی خوزســتان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
بهره بــرداری و نگهــداری از نیــروگاه هــای کالن، لتیــان و امیرکبیــر در 
ــورت  ــه ص ــال 96 ب ــل س ــران از اوای ــه ای ته ــت آب منطق ــوزه مدیری ح
ــای  ــروگاه ه ــداری نی ــر و نگه ــه شــرکت نصــب، تعمی ــاله ب ــرارداد 2 س ق
بــرق آبــی خوزســتان واگــذار شــده کــه بــا توجــه بــه عمــر کاری تجهیــزات 
ــی، از  ــده تعمیرات ــن ش ــش تعیی ــه از پی ــق برنام ــا طب ــروگاه ه ــن نی ای
ــران،  ــه ای ته ــا در آب منطق ــروگاه ه ــرداری از نی ــره ب ــت به ســوی معاون
ــک  ــروگاه کالن و واحــد شــماره ی ــرات اساســی واحــد شــماره 2 نی تعمی
ــی  ــرق آب ــای ب ــروگاه ه ــرات نی ــه شــرکت تعمی ــز ب ــر نی ــروگاه امیرکبی نی
ــالغ  ــس از اب ــت: پ ــار داش ــودی« اظه ــد.»امیر محم ــالغ ش ــتان اب خوزس
ــروگاه  ــرات اساســی واحــد شــماره 2 نی ــات تعمی ــرارداد مربوطــه، عملی ق
کالن در ابتــدای اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه صــورت رســمی آغــاز و 
پــس از بررســی مســتندات فنــی و نقشــه هــا و همچنیــن تجهیــز کارگاه و 
آمــاده ســازی مقدمــات انجــام کار تاکنــون ســنگین تریــن و مهــم تریــن 
قســمت واحــد، رتــور 85 تنــی بــا ســالمت کامــل از محــل، دمونتــاژ و بــه 
بیــرون انتقــال داده شــد.وی خاطرنشــان کــرد: پیــش بینــی مــی شــود 
بــا توجــه بــه حجــم کاری و اصــالح ســیم پیــچ اســتاتور، ایــن واحــد در 
مهــر مــاه ســال جــاری وارد مــدار بهــره بــرداری شــود.واحد شــماره یــک 
ــرات اساســی  ــام تعمی ــس از انج ــال 1396 پ ــران در س ــروگاه کالن ته نی
ــی  ــرق آب ــای ب ــروگاه ه ــداری نی ــر و نگه ــب، تعمی ــرکت نص ــط ش توس

ــرق کشــور شــد. ــبکه سراســری ب ــتان وارد ش خوزس

ــر نفــت در امــور پتروشــیمی طــی احکامــی  معــاون وزی
ــانی  ــع  انس ــعه مناب ــت توس ــت مدیری ــه، سرپرس جداگان
ــد  ــت جدی ــیمی و سرپرس ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ش
شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی را منصــوب 
کرد.ســیدرضا نــوروززاده در حکمــی اســمعیل قنبــری 
منابــع  توســعه  مدیریــت  سرپرســت  عنــوان  بــه  را 
انســانی ایــن شــرکت معرفــی کــرد. در متــن حکــم  
ــوابق و  ــد، س ــه تعه ــه ب ــا توج ــت: »ب ــده اس ــری آم قنب
تجربیــات ارزشــمند جنابعالــی در حــوزه منابــع انســانی، 

ــه ســمت سرپرســت  ــن حکــم ب ــخ ای بدینوســیله از تاری
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــانی ش ــعه منابع انس ــت توس مدیری
ــده  ــر آم ــم دیگ ــوید.در حک ــوب می ش ــیمی منص پتروش
ــه ســوابق  ــی پژوهــان نظــر ب ــای عل ــاب آق اســت که:جن
و تجــارب مفیــد جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم 
بــه ســمت سرپرســت شــرکت پژوهــش و فــن آوری 
بــا  اســت  امیــد  می شــوید.  منصــوب  پتروشــیمی 
شــرکت  اهــداف  پیش بــرد  در  خداونــد  از  اســتعانت 

ــید.« ــد باش ــق و موی موف

ــت  ــد اس ــوم معتق ــش پترولی ــرکت بریتی ــل ش مدیرعام
افزایــش عرضــه شــیل اویــل آمریــکا و نفــت خــام اعضــای 
قیمت هــای  تعدیــل  بــازار می توانــد ســبب  در  اوپــک 
ــدن  ــرز از لن ــزاری رویت ــه خبرگ ــود.همانطور ک ــت در ش نف
نوشــت ، بــاب دادلــی معتقــد اســت کــه افزایــش عرضــه 
ــد اعضــای ســازمان  ــش تولی ــکا و افزای ــت شــیل آمری نف
ــبب  ــد س ــک( می توان ــت )اوپ ــده نف ــورهای صادرکنن کش

کاهــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی شــود.هم اکنون 
ــرای  ــی از 80 دالر ب ــای جهان ــام در بازاره ــت خ ــت نف قیم
ــال  ــد س ــاق در چن ــن اتف ــه ای ــه، ک ــر رفت ــکه فرات ــر بش ه
ــوالت  ــود تح ــی ش ــت.گفته م ــوده اس ــابقه ب ــر بی س اخی
ژئوپولیتیــک اخیــر در کنــار کاهــش عرضــه نفــت ونزوئــال 
ــه از  ــده ک ــازار ش ــا در ب ــش قیمت ه ــبب افزای ــازار س در ب

ــت. ــوده اس ــابقه ب ــال 2014 بی س س

عرضه شیل اویل و اوپک می تواند ۲ انتصاب جدید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
قیمت نفت را تعدیل کند

تامین سرانه آموزشی مجتمع ۲ هزار 

واحدی نفت در اهواز

بــا  امیریــان  محســن 
تالش هــای  بــه  اشــاره 
بــرای ســاخت  انجــام شــده 
مجموعــه 2000 واحــدی نفــت 
اهــواز، از مســووالن اداره کل راه و 
شهرســازی خوزستان درخواســت 
کــرد نســبت بــه شــتاب در 
همچنیــن  و  پــروژه  تکمیــل 
تعییــن تکلیــف اســناد واحدهــا 
ــند.اعتبار  ــته باش ــام داش اهتم
ایــن  پــروژه حــدود 44میلیــارد 

ــت. ــده اس ــراورد ش ــال ب ری

ــی  ــای عمران ــر طرح ه ــارت ب ــر نظ مدی
افتتــاح  آییــن  در  نفت خیــز  مناطــق 
مدرســه متوســطه دوره اول در مجموعــه 
مســکونی 2000 واحــدی نفــت اهــواز 
ــی  ــد آموزش ــون 48 واح ــت: هم اکن گف
ــا تامیــن اعتبــار  در اســتان خوزســتان ب
ــران در  ــت ای ــی نف از ســوی شــرکت مل

ــت. ــاخت اس ــت س دس
همانطــور کــه شــرکت ملــی مناطــق 
ــاب  ــک ب ــت ، ی ــوب نوش ــز جن نفت خی
مدرســه متوســطه دوره اول در مجموعــه 
مســکونی 2000 واحــدی نفــت اهــواز 
ــه  ــه 12 کالس ــن مدرس ــد. ای ــاح ش افتت
مــدارس  نوســازی  کل  اداره  توســط 
اســتان خوزســتان احــداث و هزینــه آن 
ــال از محــل  ــارد ری ــزان 37 میلی ــه می ب
عمــران  بــه  طــرح کمــک  اعتبــارات 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــز ش ــق نفت خی مناط

ــد. ــن ش ــران تامی ای
مدرســه،  ایــن  گشــایش  آییــن  در 
ــی  ــای عمران ــر طرح ه ــارت ب ــر نظ مدی
دســت درکاران  از  نفت خیــز  مناطــق 
اجــرای ایــن پــروژه قدردانــی کــرد و 

ــی  ــد آموزش ــون 48 واح ــت: هم اکن گف
ــار  ــا تامیــن اعتب در اســتان خوزســتان ب
از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران، در 

ــت. ــاخت اس ــت س دس
بــه  اشــاره  بــا  امیریــان  محســن 
تالش هــای انجــام شــده بــرای ســاخت 
مجموعــه 2000 واحــدی نفــت اهــواز، 
از مســووالن اداره کل راه و شهرســازی 
ــه  ــرد نســبت ب ــتان درخواســت ک خوزس
ــن  ــروژه و همچنی ــل پ ــتاب در تکمی ش
تعییــن تکلیــف اســناد واحدهــا اهتمــام 

ــند. ــته باش داش
 2600 دارای  متوســطه  مدرســه  ایــن 
 2050 و  محوطه ســازی  مربــع  متــر 
ــت و  ــی اس ــای آموزش ــع فض ــر مرب مت
ــه 10  ــاب مدرس ــک ب ــاورت آن ی در مج
ــر- ــا 1870 مت ــز ب ــی نی ــه ابتدای کالس

ــع  ــازی و 1550 مترمرب ــع محوطه  س مرب
آموزشــی در دســت ســاخت  فضــای 
ــرار  ــی کار ق ــل پایان ــه در مراح ــت ک اس
ــه 35  ــن مدرس ــاخت ای ــار س دارد. اعتب
ــی  ــرکت مل ــوی ش ــال از س ــارد ری میلی

ــت. ــده اس ــن ش ــران تامی ــت ای نف

بــرای ایــن دو مدرســه یــک ســالن 
ورزشــی سرپوشــیده مشــترک بــه متــراژ 
ــارد و  ــار 8 میلی ــا اعتب ــع ب 645 مترمرب
690 میلیــون ریــال احــداث شــده اســت 
کــه ایــن اعتبــار  از محــل اعتبــارات 
مناطــق  عمــران  بــه  کمــک  طــرح 
نفت خیــز شــرکت ملــی نفــت ایــران 

ــت. ــده اس ــن ش تامی
ــن  ــاح ای ــن افتت ــزاری آیی ــس از برگ پ
ــاب  ــک ب ــداث ی ــات اح ــه ، عملی مدرس
ــالن ورزشــی  ــک س ــد و ی مدرســه جدی
مجموعــه  ایــن  در  منظــوره  چنــد 
ــور  ــا حض ــس از آن ب ــم پ ــکونی ه مس
ــد. ــی ش ــوولین کلنگ زن ــی از مس جمع
 44 حــدود  پــروژه  دو  ایــن  اعتبــار 
میلیــارد ریــال از محــل اعتبــار طــرح 
کمــک بــه عمــران مناطــق نفت خیــز 
تامیــن  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 

. د می شــو
ــدارس،  اداره  ــن م ــداث ای ــری اح  مج
و  خوزســتان  مــدارس  نوســازی  کل 
مجــری احــداث ســالن ورزشــی جدیــد 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اســت.

شــایان ذکــر اســت کــه در مجموعــه 
2000 واحــدی مســکن مهــر نفــت اهــواز 
مســجد  بــاب   2 و  مدرســه  بــاب   6
جانمایــی شــده کــه در مرحلــه نخســت 
یــک بــاب مســجد و ســه بــاب مدرســه 
در حــال احــداث اســت و بــا توجــه 
ــی و  ــارد ریال ــه 100 میلی ــار اولی ــه اعتب ب
ــغ  ــه مبل ــر ب ــب شــده اخی ــار تصوی اعتب
25 میلیــارد ریــال، در مجمــوع اعتبــاری 
ــل  ــال از مح ــارد ری ــر 125 میلی ــغ ب بال
عمــران  بــه  طــرح کمــک  اعتبــارات 
ســاخت  بــرای  خیــز  نفــت  مناطــق 
داده  تخصیــص  مذکــور  پروژه هــای 

ــت. ــده اس ش

هيــأت موضــوع قانــون تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســميآگهي موضــوع مــاده 
3 قانــون و مــاده 13 آييــن نامــه قانــون تعييــن تکليــف 

وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي
 برابــر رأي شــماره 139660316001006047 مــورخ 1396/11/16 هيــأت 
اول/دوم موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ــي  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــک تصرف ــه ي ــاه ناحي ــک کرمانش مل
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــوخته زار ب ــد س ــرجوبی فرزن ــی س ــان صادق نریم
ــه مســاحت  454 صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ يکبــاب ســاختمان ب
134/20 مترمربــع پــالک 28 فرعــی از 141 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
واقــع در تعــاون ایســتگاه شــش خ 25 متــری ایثــار خریــداری از مالــک 
رســمی اســد مــرادی مرادحاصلــی محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود. 
ــي  ــت متقاض ــند مالکي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک در صورت
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســليم و پ ــه اي ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م
رســيد، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
ــورت  ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م انقض

ــت صــادر خواهــد شــد.  مالکي
نوبت اول 97/2/16          نوبت دوم 97/3/1

جعفر نظري- رئيس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه                            1987

آگهی مزایده اموال غیر منقول
            نوبت اول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد ششــدانگ 
پــالک ثبتــی 762 دهســتان لمرعلیــا بخــش 27 گیــالن 
واقــع در  57 خلیــف آبــاد – تالــش بــه مســاحت 
192/15 مترمربــع تجــاری مســکونی بصــورت یــک طبقه 
روی مغــازه و انبــاری و مالکیــت نصــف راهــروی پاســاژ 
روی کرســی) مســکونی روی مغــازه و انبــاری نــه قابــل 
ــه مســاحت حــدود  ــرداری مــی باشــد عرصــه ب بهــره ب
40/45 مترمربــع در قســمت پشــت ملــک ) غــرب 
زمیــن( از مالکیــت محــرم علــی خوانــده دیگــه ســرا کــه 
در قبــال محکــوم بــه پرونــده کالســه 961336 اجرایــی 
ــارد و دو  ــف و توســط کارشــناس ســه میلی شــورا توقی
میلیــون و پانصــد هــزار ریــال ارزیابــی گردیــده در تاریــخ 
97/3/22 روز ســه شــنبه ســاعت 10 -9 از طریق مزایده 
در اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــالف 
تالــش بفــروش مــی رســد کــس یــا کســانیکه باالتریــن 
قیمــت را پیشــنهاد نامینــد برنــده مزایــده شــناخته مــی 
شــود وفــق مقــررات بهــای آن اخــذ و تحویــل مــی گــردد 
متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده مــی توانند از 

مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد.
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش

حبیب زاده                                                                  2627

     رونوشت آگهی حصروراثت
خواهــان رونوشــت حصروراثــت پــری صفــری کاکلکــی 
فرزنــد علیجــان بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت 
ــی  ــه کالســه9709983844500141ازاین دادگاه درخواســت گواه شــده ب
حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
ــه  ــات گفت ــدرود حی ــی خودب ــگاه دائم ــی  دراقامت ــری کاکلک جوادجعف
ــری  ــری صف ــه  1-پ ــوم منحصراســت ب ــوت آن مرح ــن الف ــه حی وورث
ــد 1328مــادر اینــک  ــه ش ش 1783متول ــد علیجــان ب کاکلکــی فرزن
ــی  ــت اگه ــک نوب ــت مزبوری ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مــی گــردد  تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای 
ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه 

ــد354 ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واال گواه ــن دادگاه تقدی ای
رئیس شعبه  شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان 

شهرکرد رحمان اماده   2647

            برگ اخطاریه
پــدر  نــام  عبــاس  961030اخطارشــونده  پرونــده   
نشــانی مجهــول  ازاد  بختیــاری  شــغل  علــی شــهرت 
ــت  ــی عل ــماره الون ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــوص ش ــکان  درخص الم
ــرادی  ــوی حســن م ــت حضــور: دع حضــور97/4/6 ســاعت14:30 عل
بطرفیــت شــما جهــت رســیدگی دروقــت مقــرر حاضرشــوید355

دبیرخانه شورای حل اختالف الونی                         2648

                          آگهی حصر وراثت
آقــای عیســی شــهرت افــزا  نــام پــدر امرالــه  بشناســنامه 1540 صــادره از اهــواز 
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مرحــوم  
ــگاه  ــواز  اقامت ــخ 96/2/8 در اه ــواز در تاری ــادره اه ــنامه 5775 ص ــزا  بشناس ــهرت اف ــه  ش امرال
دائــم فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی عیســی افــزا فرزنــد امرالــه ش ش 1540  صــادره 
از اهواز)پســر متوفــی(2- فاطمــه افــزا فرزنــد امرالــه ش ش 1758)دختــر متوفــی(3- لیــال افــزا 
فرزنــد امرالــه ش ش 1992 )دختــر متوفــی(4- موســی افــزا فرزنــد امرالــه ش ش 2922)پســر 
متوفــی(5- حســین افــزا فرزنــد امرالــه ش ش 1937 )پســرمتوفی( 6- زهــرا افــزا فرزنــد امرالــه 
ــر متوفــی(8-  ــه ش ش 1217)دخت ــد امرال ــزا فرزن ــب اف ــر متوفــی(7- زین ش ش 9764 )دخت
ــه ش ش 4060   ــد امرال ــا افــزا فرزن ــه ش ش 761)دخترمتوفــی(9- مین ــد امرال ــا افــزا فرزن فریب
ــزا  ــه ش ش 3856  )پســرمتوفی(11- حســن اف ــد امرال ــزا فرزن ــدی اف ــی(10- مه ــر متوف )دخت
ــد امرالــه ش ش 1740314514   ــد امرالــه ش ش 12870)پســرمتوفی(12- کبــری افــزا فرزن فرزن
ــر متوفــی(14- حجــت  ــه ش ش 1741105791 )دخت ــد امرال ــزا فرزن ــه اف )دخترمتوفــی(13- رقی
ــد خداکــرم  ــه ش ش 9765)پســرمتوفی(15- زهــرا شــعبانی گلوگــرد فرزن ــد امرال ــه افــزا فرزن ال
ش ش 632 )همســر متوفــی(16- یدالــه صالحــی فرزنــد امرالــه ش ش 5205 صــادره از 
اهواز)پســر متوفــی(17- نعمــت الــه صالحــی فرزنــد امرالــه ش ش 5206 صــادره از اهواز)پســر 
ــی(19-  ــر متوف ــادره از اهواز)دخت ــه ش ش 5207 ص ــد امرال ــی فرزن ــم صالح ــی(18- مری متوف
ــام  ــا انج ــک ب ــواز )دخترمتوفی(.این ــادره از اه ــه ش ش 5208 ص ــد امرال ــی فرزن ــری صالح صغ
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا 
ــم  ــه شــورا تقدی ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب ــزد او باشــد از تاری وصیــت نامــه از متوفــی ن
ــراز  دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ اب

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز                       2651
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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 مسمومیت 4 نفر ناشی از مصرف قارچ سمی در چهارمحال و بختیاریپیام ایران
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، از مسمومیت چهار نفر ناشی از 
مصرف قارچ سمی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

و  راه  وزیــر  شهرســازی  و  معمــاری  معــاون 
ــه  ــم ب ــت یازده ــش از دول ــت: پی ــازی گف شهرس
امنیــت و ایمنــی بــه عنــوان یــک کیفیــت در نظــام 
ــر  ــت تدبی ــود و دول ــر توجــه شــده ب شــهری کمت
ــت و  ــی، امنی ــرح بازآفرین ــرای ط ــا اج ــد ب و امی

ــت.  ــده اس ــهرها بازگردان ــه ش ــی را ب ایمن
آییــن راه انــدازی خانــه گفتمــان شــهر و معمــاری 
ــاون  ــور مع ــا حض ــمی ب ــان در مراس ــتان کرم اس
شــهردار  شهرســازی،  و  راه  مدیــرکل  و  وزیــر 
کرمــان، شهرســازان، معمــاران، دانشــجویان و 
ــه  ــل خان ــتان در مح ــهری اس ــران ش ــایر مدی س
گفتمــان شــهر و معمــاری اســتان کرمــان بــه 
ــزار  ــور برگ ــان کش ــه گفتم ــن خان ــوان چهارمی عن
ایــزدی، معــاون معمــاری و  شد.محمدســعید 
شهرســازی وزیــر راه و شهرســازی بیــان کــرد: در 

طــرح بازآفرینــی شــهری بــه حلقه هــای مفقــوده 
کیفیــت شــهری کــه در دوره هــای گذشــته کمتــر 

ــت. ــده اس ــد ش ــود، تاکی ــه ب ــورد توج م
وی اظهــار کــرد: طــرح بازآفرینــی شــهری، تعییــن 
پهنه هــای گســل و مراقبــت از عرصــه بــرای ایجــاد 
امنیــت در شــهر کرمــان طــی هفتــه گذشــته 

اجرایــی شــده اســت.
و  راه  وزیــر  شهرســازی  و  معمــاری  معــاون 
تهــران  منطقــه  امن تریــن  شهرســازی گفــت: 
هســته مرکــزی و منطقــه 12 ایــن شــهر اســت زیرا 
هیــچ گســلی در ایــن منطقــه مشــاهده نمی شــود 
بــا توســعه شــهرها در دهه هــای اخیــر  امــا 
ســکونت گاه هــا در گســل ها ایجــاد شــده اســت.

وی افــزود: ســازه های مســکن مهــر نطنــز بــر روی 
ــود تخصــص  ــذا نب گســل ســاخته شــده اســت ل

ــه وجــود  ــن ب ــاب آوری پایی ــا ت ــی ب شــهری ناامن
آورده اســت.

ــهرها و  ــن ش ــش از ای ــرد: پی ــح ک ــزدی تصری ای
ــده  ــناخته نش ــتی ش ــهری به درس ــای ش بنیان ه
ــح از  ــل نداشــتن درک صحی ــه دلی ــر ب ــن ام و ای

بنیان هــا رخ داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مرکــز تحقیقــات راه، مســکن 
ــه  ــل، ازجمل ــناد مکم ــا اس ــور ب ــازی کش و شهرس
ــری از ساخت وســاز و فعالیــت کلیــدی  ــا جلوگی ب
روی پهنه هــای حادثه خیــز، ایــن نقیصه هــا را 
ــاز شــهرها  ــاب آوری نی ــزود: ت ــد، اف ــران می کن جب
ــه،  ــک حادث ــا رخــداد ی ــه شــهرها ب اســت و اینک
ــی  ــی از بی توجه ــد ناش ــیاری می بین ــیب بس آس

ــت. ــا اس ــه کیفیت ه ب
و  راه  وزیــر  شهرســازی  و  معمــاری  معــاون 
شهرســازی بیــان کــرد: طرح هــای تفصیلــی و 
جامــع در نســل های ابتدایــی عمــر خــود مزایایــی 
داشــته اســت امــا اینــک زمــان تجدیدنظــر 
ــام  ــدی نظ ــور ج ــت و به ط ــیده اس ــی رس اساس
ــی  ــهرها اجرای ــی ش ــهری در تمام ــزی ش طرح ری

می شــود.وی تاکیــد کــرد: در طرح هــای جامــع و 
ــود. ــه می ش ــت توج ــه کیفی ــر ب ــی کمت تفصیل

وزارت راه و شهرســازی از دیدبان هــای شــهری 
ــای  ــد گروه ه ــت: بای ــزدی گف ــت می کند.ای حمای
ــن وزارت  ــان در شــهرها تشــکیل شــوند و ای دیدب
آمادگــی حمایــت از ایــن دیدبان هــا بــرای رســیدن 
بــه نظامــی هدفمند و سیســتمی پاســخگو را دارد.

و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  کــه  همانطــور 
شهرســازی بــه نقــل از روابــط عمومــی راه و 
شهرســازی کرمــان نوشــت ، وی بــا بیــان اینکــه 
ــد  ــان بای ــاری اســتان کرم ــان و معم ــه گفتم خان
ــد  ــرد: بای ــار ک ــد، اظه ــهر باش ــن ش ــان ای دیده ب
ــن  ــرد و ای ــی تشــویق ک ــه دیدبان ــی را ب گروه های
افــراد بــا نظــارت بــر شــهرها تمــام دســتگاه های 
از  دیدبانــی  بــا  و  یــاری می کننــد  را  متولــی 
فضاهــای موجــود شــهری مراقبــت شــود.معاون 
معمــاری و شهرســازی وزیــر راه و شهرســازی 
ــی  ــر تاریخ ــار فاخ ــوردار از آث ــان برخ ــت: کرم گف
ــا رویکــرد ســوداگرانه  ــروزه ب ــه ام ــوده اســت ک ب

ــت. ــه اس ــن رفت ــالک از بی ــن و ام ــازار زمی ب

جلســه بررســی شــرایط بازگشــایی خیابــان چالــوس 
و اصــالح هندســی میــدان کرج بــا حضــور محمدرضا 
ــژاد سرپســت شــهرداری و احــد رســولی  احمــدی ن
رییــس کمیســیون ســرمایه گذاری شــورای اســالمی 
کــرج برگــزار شــد. بــه گفتــه مشــاور ایــن طــرح، عدم 
ســاماندهی تــردد عابریــن پیــاده و موانــع موجــود در 
دسترســی جنــوب بــه شــمال مســیر مذکــور از جمله 
مــوارد مهمــی اســت کــه بایــد در ایــن بخــش مــورد 

ــه موجــب  ــن منظــور و ب ــرد کــه بدی ــرار گی توجــه ق
ــردد  ــی ت ــش ایمن ــده افزای ــاد ش ــع مشــکالت ی رف
عابریــن پیــاده در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. الزم 
ــاد شــده را  بذکــر اســت؛ 7 خــط تاکســی تقاطــع ی
تحــت تاثیــر خــود قــرار داده و خطــوط اتوبوســرانی 
ــد  ــد از طرفــی بای ــور مــی کن ــز از ایــن تقاطــع عب نی
بــه ایــن مهــم نیــز اشــاره کــرد کــه ســطح ســواره رو 
خیابــان چالــوس بــه ســبب خطوط تاکســی اشــغال 

می شــود کــه ایــن امــر مشــکالت عدیــده ای را بــرای 
تــردد دیگــر خودروهــا ایجــاد مــی کنــد. در این راســتا 
و بــر اســاس طــرح هــای پیشــنهادی امــکان کنتــرل 
ــیله  ــتی بوس ــهید بهش ــورا و ش ــوار ش ــع بل دو تقاط
چــراغ راهنمایــی هماهنــگ ســازی شــده همچنیــن 
حــذف پهلوگیــر تاکســی از اطــراف تقاطــع و جانمایی 
ــای  ــه ه ــوان در برنام ــی ت ــیرانی را م ــه تاکس پایان
بلندمــدت پیگیری کرد.سرپرســت شــهرداری کرج در 
ادامــه ایــن جلســه تاکیــد کــرد: در خصــوص اجــرای 
طرح هــای هندســی بایــد بــا دقــت نظــر و بــه صورت 
تخصصــی وارد عمــل شــد تــا مشــکلی از ایــن حیث 
ــود.محمدرضا  ــهروندان نش ــهر و ش ــر ش ــان گی گریب
احمــدی نــژاد بــا بیــان اینکــه دغدغــه مــردم را درک 

ــهروندان  ــکالت ش ــع مش ــدد رف ــم و درص ــی کنی م
هســتیم امــا بایــد بــه ایــن مهــم نیــز اشــاره کــرد کــه 
پلیــس راهــور نیــز دغدغــه تمــام شــهر را دارد، گفــت: 
ــق  ــا ایجــاد بســتر الزم، رون شــهرداری در نظــر دارد ب
ــن  ــا ای ــد ام ــم کن ــن مســیر را فراه اقتصــادی در ای
اقدامــات بایــد بــه صــورت کارشناســی و تخصصــی 
صــورت گیــرد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه درصــدد رفــع 
ــد  ــا بای ــتیم ام ــوس هس ــان چال ــت خیاب محرومی
منافــع دیگــر شــهروندان نیــز در نظــر گرفتــه شــود، 
ــان شــهید بهشــتی ســتون فقــرات  ادامــه داد: خیاب
ــه آن  ــژه ای ب ــگاه وی ــد ن ــه بای ــرج اســت ک شــهر ک
داشــت، بــه طــور قطــع انجــام اصــالح هندســی بایــد 

توجیــه ترافیکــی داشــته باشــد.

بازآفرینی شهری امنیت 

را به شهرها بازگردانده است 

شرایط بازگشایی 
خیابان چالوس بررسی شد

جشن بزرگ آب با حضور 
کودکان پیش دبستان 

گنبد کاووس
مدیــر روابــط عمومــی و آموزش همگانــی آبفا 
گلســتان گفــت: جشــن بــزرگ آب بــا حضــور 
ــودکان پیــش دبســتان زیســت محیطــی  ک
ــدکاووس  ــهرداری گنب ــبز در ش ــرزمین س س
برگــزار شــد.رقیه ایوبــی گفــت: ایــن جشــن با 
هــدف نهادینــه کــردن فرهنــگ صرفه جویــی و 
بــا همــکاری ســازمان مــردم نهــاد ســبزگامان 
بســکی برگــزار شــده اســت.به گفتــه وی، 
در ایــن مراســم مفاهیــم صرفــه جویــی 
و مدیریــت مصــرف آب در قالــب طنــز و 
نمایــش در فضایــی شــاد و مهیــج بــه کودکان 

ــوزش داده شــد. آم
ایوبــی بــا اشــاره بــه محدودیــت جــدی 
منابــع آب در کشــور، تصریــح کــرد: آمــوزش 
ــرف آب در  ــح مص ــگ صحی ــج فرهن و تروی
جامعــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
ــگ،  ــن فرهن ــه کــردن ای ــرای نهادین ــد ب و بای
آمــوزش هــا را از ســنین کودکــی آغــاز کــرد.

وی گفــت: برگــزاری ایــن جشــن هــا موجــب 
ــش و  ــم و نق ــا مفاهی ــودکان ب ــی شــود ک م
اهمیــت آب در زندگــی و محدودیت هــای 
منابــع آبــی و ضــرورت یادگیــری روش هــای 
مصــرف بهینــه آب آشــنا شــوند تــا در آینــده 
نســلی دغدغــه منــد و حســاس نســبت بــه  
ــع موجــود  ــت از مناب ضــرورت حفــظ و صیان

داشــته باشــیم.

خبر 

مدیریت روابط  عمومی و آموزش همگانی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
)دو مرحله ای ( با ارزیابی کیفی 

شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمــان از پیمانــکاران دارای گواهینامه صالحیت 
بــرای دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی با مشــخصات زیــر دعوت مــی نماید:

الف-موضـوع مناقصه: اجرای سیسـتم حفاظت هوشـمند مخزن شـصت هزار شـامل : 
تامیـن تجهیزات،نصـب، راه اندازی ، آمـوزش و بهره برداری

ب-مبلغ برآورد اولیه: 12.000.000.000 ریال
ج-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار: 600.000.000 ریال

د-محل اجرای کار: مخزن شصت هزار در سی کیلومتری شهر کرمان
ه- رشـته و گـروه پیمانـکار: رتبـه پنـج ارتباطـات یا چهـار یا پنـج انفورماتیـک و تاییدیه 

حراسـت وزارت نیـرو یا حراسـت اسـتان کرمان
و-مدت اجرای کار: ده ماه

ز-کارفرما:شرکت آب و فاضالب استان کرمان
ح-دستگاه نظارت: مهندسین مشاور ندا گستر آسیا

ط-محل اعتبار: اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(
ی-محـل دریافـت اسـناد ارزیابـی کیفـی: داوطلبیـن مـی تواننـد بـه منظـور دریافت 
اسـناد ارزیابـی کیفـی )تـوان اجـرای کار( و تکمیـل آن از تاریـخ نشـر آگهـی بـه مدت 
چهـارده روز در محـل دریافت اسـناد بـه آدرس کرمان، بلوار 22 بهمن، نبش بلوار سـاوه 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان کدپسـتی 7616831186 تلفن 33224800-6-

034 نمابـر : 33220929-034 بـه غیـر از ایـام تعطیـل در سـاعات اداری مراجعـه و 
نسـبت بـه خرید اسـناد اقـدام نمایند.

ک-محل تسـلیم پاکت اسـناد ارزیابی کیفـی: کرمان- دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمان، پایان وقت اداری )سـاعت 14( مورخ 1397.03.13 

ل- شـرکت کنندگانـی که حـد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی را اخذ نموده باشـند واجد شـرایط 
ادامه فرآیند مناقصـه خواهند بود.

 شماره 2/الف/2-97 ف
نوبت اول

     

اداره كل راه وشهرســازي اردبيــل بــه نمايندگــي از شــرکت مــــادر تخصصـــی 
14000180006 و كــد  بــه شناســه ملــي  ایــران  عمـــــران و بهســـازی شــهری 
ــت  ــط جه ــته مرتب ــه در رش ــکاران دارای رتب ــادي 411334679174 از پیمان اقتص

ــد، دعــوت  ــه شــرکت در مناقصــه دارن ــل ب ــه تمای ــل، ک ــا مشــخصات ذی انجــام موضــوع مناقصــه ب
ــت  ــي دول لكترونيك ــداركات ا ــامانه ت ــه س ــدارک، ب ــه و م ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــد جه می نمای
www.setadiran.ir  مراجعــه و  بــراي دريافــت اســناد مناقصــه فــوق اقــدام نماينــد.  بــه آدرس 

توضیحات:
1- تضمیــن شــرکت درفرآينــد ارجــاع كار  می بایســت بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی دارای اعتبــار              
ــادر تخصصــی عمــران و  ــه حســاب 2173720802002 دروجــه شــرکت م ــدي ب ــز نق ــا واري ســه ماهــه وي
بهســازی شــهری ايــران  نــزد بانــك ملــي ، در ضمــن چكهــاي جــاري اشــخاص حقوقــي وحقيقــي وتضميــن 

ــل قبــول نمــي باشــد ــه تضميــن ديگــر قاب شــده وهرگون
2- مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه از ســاعت 8 مــورخ 31 /97/2 تاســاعت 19 مــورخ 97/3/3  ازســامانه 

تــداركات الكترونيكــي دولــت بــه ادرس www.setad iran.ir   می باشــد.
3- محــل و مهلــت تحویــل اســناد) پــاكات مناقصــه(: پيشــنهاد دهنــدگان مــي بايســت ضمــن 
ــا  ــت ت ــي دول ــداركات الكترونيك ــامانه ت ــف،ب، ج( در س ــاكات )ال ــدارك پ ــه م ــر كلي ــذاري تصوي بارگ
ــا  ــر شــده ت ــف( بصــورت  الك ومه ــه ارســال اصــل پاكــت )ال ــورخ  97/3/17 نســبت ب ســاعت 14 م
ــع  ــل واق ــتان اردبی ــازی اس ــه اداره کل راه وشهرس ــه دبیرخان ــورخ 97/3/17 ب ــت اداري م ــان وق پاي
ــامانه  ــق درگاه س ــه، از طري ــزاري مناقص ــل برگ ــي مراح ــد. تمام ــدام نماين ــان، اق ــهرك كارشناس در ش

ــد. ــد ش ــام خواه ــت انج ــي دول ــداركات الكترونيك ت
ــاعت         ــامانه،  راس س ــران در س ــه گ ــده مناقص ــه ش ــنهادات ارائ ــنهادات:  پيش ــايش پيش ــخ گش 4-تاري

ــت. ــد ياف ــايش خواه ــس اداره كل  گش ــالن كنفران ــورخ 97/3/19  در س ــح م 9 صب
5- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

6- رعایــت تهیــه پاکت هــا براســاس ضوابــط الزامــی اســت و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مخــدوش 
ــر داده  و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــای مهلــت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــًا ترتیــب اث

نخواهــد شــد.
7- حضور یک نفر به عنوان نماینده مناقصه گر در جلسه بازگشایی پاکت های مالی بالمانع می باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/02/31              
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1397/03/01

2625        
اداره كل راه وشهرسازي اردبيل 

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(97-2

نوبت دوم

مبلغ تضمین مدت اجرابرآورد اولیهموضوع مناقصهردیف
شرکت در مناقصه

شماره ثبت مناقصه 
در سامانه ستاد

اجرای چمن مصنوعی 1
1356/640/000200970193000009 ماه شمسی7/132/636/800زمین فوتبال الشتر

اجرای چمن مصنوعی 2
1586/100/000200970193000010 ماه شمسی11/721/897/000زمین فوتبال بروجرد

اجرای چمن مصنوعی 3
1538/400/000200970193000011 ماه شمسی10/766/490/000زمین فوتبال رومشکان

محل اجراموضوع مناقصهردیف
محل تامین 

اعتبار

برآورد اولیه بر
 اساس فهرست بهای 

سال 1397
) لاير(

مبلغ تضمین 
فرآيند ارجاع كار

)لاير(

رشته و
پايه

مدت
اجرا

دستگاه نظارت

1

عمليات ساماندهي 
مسيل 

نوشين دره سي 
مشكين شهر 

6/572/962/838328/700/000ملي مشكين شهر
پايه 5
آب

6 ماه
شهرداري 

مشكين شهر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

کاربـر   Duo اپ  آپدیـت  تازه تریـن  در 
تصویـری  مکالمـه  هنـگام  در  میتوانـد 
هـر آنچـه در صفحـه نمایش گوشـی وی 
اسـت را بـا شـخص مقابـل بـه اشـتراک 

بگـذارد.

در ایـن لینـک راه هـای مختلفـی اسـت 
کـه می توانیـد بـه کمـک آن هـا برنامـه 
بازی هـای جـام جهانـی 2018 روسـیه را 

بـه تقویـم خـود اضافـه کنیـد.

بـه  دسـتگاه ها  دسترسـی  مجـوز 
فیلترشـکن بـدون اختـالل صـادر شـد. 
اجرایـی،  دسـتگاه های  و  کسـب وکارها 
خبرگزاری هـا،  سـفارتخانه ها،  نهادهـا، 
سـایت های خبـری، روزنامه هـا و سـایر 
عرضه کننـدگان خدمـات عمومـی اگـر در 
اتصـال بـه VPN دچار مشـکل هسـتند، 

بـه زیرسـاخت اطـالع دهنـد

خبر
گوگل

وب گردی
جام جهانی

خبر
فیلترینگ

مجموعه » مگه تو مملكت شما خر نیس؟« گزیده اى 
است از بهترین داستان هاى طنز » عزیز نسین« كه 
مترجم آن ها را از كل آثارش انتخاب و ترجمه كرده است.

@behnoushtabatabai

سردار آزمون، ملی پوش فوتبالیست تصویر زیر را در 
کنار وزیر ورزش به اشتراک گذاشته.

@sardar_azmoun

زمین می تواند نیازهای بشر را تامین کند اما توان 
تامین »طمع« انسان ها را ندارد. 

@campaign.khoshksali

سام درخشانی، بازیگر با انتشار تصویر زیر از رونمایی 
از پوستر فیلم »دشمن زن« خبر داده.

@samderakhshani

علی پیرحسین لو می گوید:
ــه توضیحــش. همــه  ــد، ن ــش کار می کن ــه تکذیب ــی اســت. ن ــز عجیب شــایعه چی
می پرســند و هیچ کــس بــاور نمی کنــد. همــه فکــر می کننــد می داننــد و هیچ کــس 

ــچ. ــن، و هی ــد. همی ــی نکن ــه راســت و دروغ فرق ــگار ک ــد. ان نمی دان

کامیونک می گوید:
بعــد از عمــل كــه بهــوش میــاى تشــنه اى ولــى بهــت آب نمیــدن تاوقتــش نرســه، 

چــون باالمیــارى!
میخوام بگم رسیدن به چیزى كه هنوز وقتش نرسیده باعث میشه باالبیاریش!

بهرنگ رجبی می گوید:
ــش  ــم پی ــی رفت ــی نگران ــا کل ــود. ب ــاال ب ــی ب ــترولم خیل ــش دادم و کلس آزمای
ــم  ــترول رو کاپیتالیس ــداره. کلس ــود ن ــترول وج ــون، کلس ــت »بهرنگ ج ــرم. گف ــق دکت رفی
ــاش و  ــت ب ــن! راح ــر کار کن ــورن بیش ت ــذا بخ ــر غ ــا کم ت ــه کارگره ــودش درآورده ک از خ

ــرو.« ــون رو ب ــن فرم همی

خلیل بلوچی می گوید:
ــر زجــر آور در سيستان وبلوچســتان كــه هیچــگاه دســت از  یکــی از صدهــا تصوی
ســر مــا بــر نداشــته همیــن طعمــه آتــش شــدن جوانــان ماســت، كــه بخاطــر یــک لقمــه 
نــان گازوییل کشــی می كننــد، جوانانــی کــه بــرای فــرار از فقــر و نگهداشــتن خانــواده جــان 

بــه خطرهــا تســلیم مــی کننــد.

مسافر می گوید:
ــن  ــه دایرکــت داد و ازم پرســید: »خســته نشــدی از ای ــزی ک در جــواب اون عزی

همــه اراجیــف نوشــتن؟« عــرض کنــم کــه بیــدل دهلــوی گفتــه:
در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است

خواهی بخوان و خواه نخوان ما نوشته ایم

زینب علی اشرفی می گوید:
ــان  ــد. اطمین ــار بیاری ــاف، شــجاع ب ــه حجــاب و عف ــز ب ــار تجهی ــو در کن دختراتون
بدیــد کــه بهــش اعتمــاد داریــد و اگــر کســی مزاحمــش شــد دلیلــی نــداره شــرم کنــه از 

بیانــش پیــش شــما.

حسام الدین قاموس مقدم می گوید:
ــه  ــاد بگ ــته، االن نمی ــالمتیش گذش ــون و س ــت از ج ــن مملک ــه ای ــرف واس ط

ــیمونیت. ــراز پش ــا اب ــردی ب ــرویس ک ــه رای دادی، س ــما ی ــیمونم. ش پش

اپل امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که به واسطه آن می توانید تمام 
اطالعاتی را که این شرکت از شما دارد، دانلود کنید. پس از احراز هویت شما، داده ها 
در قالب یک فایل زیپ حفاظت شده و دارای پسورد برای شما ارسال خواهد شد و 

می توانید تک تک جزییاتی که این شرکت از شما دارد ببینید.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

حداقل کار این بود که طراح این عروسک چندتا عکس 
یوزپلنگ رو با دقت نگاه کنه و با توجه به اون عکس ها 

عروسک رو طراحی میکردو میساخت  که متاسفانه این کمترین 
کارو هم نکرده و نتیجه چنین چیز افتضاحی شده که دیدیم!

@behnam2k

این نقاشی های فرزین فخریاسری هنرمند گمنام و 65 
ساله لنگرودی است كه در فقر و تنگدستی زندگی می كند 
و برای برگزاری چنین آثاری گالری پیدا نمی كند. گالری ها در 
تسخیر سلبریتی هاست تا آثار كودكانه خود را به نمایش بگذارند.

@yasinnamakchin

وقتی به ماشینم رسیدم با نامه باال روبرو شدم. با دوچرخه به 
ماشینم زده بود و نوشته بود خسارتش را قبول می کند.

انسان باشیم
@payamax
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»ورزا جنگ« به کارگردانی مهناز صبور 
پس از حدود دوسال تحقیق و پژوهش و 
فیلمبرداری، سرانجام به مراحل فنی رسید.

علی سرابی نمایش 

»خدای کشتار«
 را برای آخرین بار به مدت دو هفته روی صحنه 

می برد. 

سال گذشته در این روزها 
بود که تجمعات اعتراضی 

سپرده گذاران موسسه مالی 
منحله فرشتگان اوج گرفته بود.

آلبوم صوتی »آتش مهر« 
از مجموعه شعرآوا به عنوان 

نخستین آلبوم صوتی از 
مناجات های استاد »غالمرضا سازگار« با دکلمه حجت االسالم 

»حسین فتحی« منتشر شد.

مجموعه شعر 

»خاکسترِ ماه« 
سروده حمیده دال خان 

منتشر شد.

من خیلی ها رو از مرگ نجات دادم
خیلی ها هم زیر دستم مردن...

فکر میکردم مرگ برام عادی شده.

نگو مرگ دیگران برام عادی شده بود.

فیلم: زندگی جای دیگری است

فیلمشعر

تیاتر

موسیقیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

نبرِد ری )تهران( ـ آغاز جنگ های 
تمام عیار و میهنی ایرانیان برای 

احیاء استقالل ایران و تأمین 
حاکمیت مّلی

دهــه ســوم مــاه مــی در ســال 813 میــالدی نیرویــی 

ــان  ــه از خراس ــی ك ــب ایران ــزار داوطل ــب از 30 ه مرك

ــه از  ــون را ك ــا مأم ــود ت ــده ب ــت آم ــه حرك ــر ب بزرگت

جانــب مــادر، ایرانــی بــود خلیفــه عباســی كنــد و بــه 

ایــن ترتیــب، ایــران به اســتقالل خــود نزدیك شــود، در 

حاشــیه شــمال غربــی شــهر ری )تهــران امــروز( ســپاه 

امیــن بــه فرماندهــی علــی بــن عیســی بــن ماهــان را 

ــه همــدان فــراری داد. درهــم شكســت و ب

ایرانــی كــه مجــال نشــان دادن  ایــن داوطلبــان 

شایســتگی، دالوری و میهــن دوســتی یافتــه بودنــد در 

جنــگ 12 ژوئــن 813 میــالدی در همــدان نیــز ارتــش 

90 هــزار نفــری عــرب را تــار و مــار كردنــد كــه ضمــن آن 

علــی بــن عیســی كشــته شــد.

 داوطلبــان ایرانــی ســربازان فــراری امیــن را تــا بغــداد 

دنبــال كردنــد و 25 ســپتامبر ســال 813، پایتخــت 

عباســیان را تصــرف و امیــن را كــه از طریــق دجلــه در 

حــال فــرار بــود دســتگیر كردنــد و َســر او را بــرای مأمون 

ــون  ــب مأم ــن ترتی ــه ای ــتادند و ب ــان فرس ــه خراس ب

خلیفــه شــد، امــا بــه وعــده هایــی كــه داده بــود عمــل 

نكــرد. انگیــزه واقعــی ایــن داوطلبــان كســب اســتقالل 

ــه نشــانیدن مأمــون برجــای امیــن. ــود ـ ن وطــن ب

 ســوم نــوروز آن ســال هــارون الرشــید در تــوس 

)خراســان( درگذشــته بــود، ولــی برخــالف انتظــار 

ایرانیــان، در بغــداد زبیــده زن هــارون کــه یــک عــرب 

ــوه  ــود پســر خــود امیــن را جانشــین پــدر كــرده و ن ب

ــه  ــدام بهان ــن اق ــود. ای ــرارداده ب ــد او ق اش را ولیعه

مناســبی بــه دســت ســران خراســان داد كــه بــه 

هواخواهــی مأمــون برخیزنــد؛ تــا نهایتــًا بتواننــد كســب 

ــد. ــتقالل كنن اس

دروغ های مسلح
نویســـنده: دنیل جی. لویتین

رهنما ابراهیم  ترجمه: 

انتشارات: کتاب کوله پشتی
در دنیــای امــروز، چالشــی کــه در پیــش روی مــا قــرار دارد، در 
واقــع کنــکاش در مــورد حقیقــت اســت. حقیقتی کــه گاه ممکن 
ــای مســلح – شــیوه  اســت بســیار دســتکاری شــود. دروغ ه
هــای اندیشــیدن انتقــادی در عصــر پســاحقیقت – کتابی اســت 
کــه بــه مــا کمــک مــی کنــد دیــد بهتــری نســبت بــه حقیقــت 

پیــدا کنیــم.
پشت جلد کتاب دروغ های مسلح آمده است:

ــه رســانه هــا هســتند  آنچــه دروغ هــا را مســلح مــی ســازد، ن
و نــه فیــس بــوک در آن نقشــی دارد، بلکــه آن مســاله ای 
ــاد  ــاور و اعتق ــزان شــدت ب ــاک باشــد، می ــد خطرن ــه می توان ک
ماســت. مــواردی کــه از جانــب مــا برچســب غیرقابــل ســوال می 
ــود. ــد ب ــان حداکثــری از طــرف مــا خواهن ــد و دارای اطمین خورن

ــی  ــروش در ســطح جهان ــاب پرف ــک کت ــای مســلح ی دروغ ه
ــاری ســال  ــاب تج ــزه ی کت ــده ی جای ــن برن اســت و همچنی

ــت. ــده اس 2017 ش
انتشــارات کتــاب کولــه پشــتی ایــن اثــر را بــا اجــازه ى رســمى 
نویســنده و ناشــر )خریــد حــق انتشــار در ایــران( چــاپ کــرده 

اســت.
ــواع مختلــف  ــرای شناســایی ان ایــن کتــاب راهنمایــی اســت ب
ــف  ــای مختل ــه توســط رســانه ه ــی ک ــه های ــا و مغلط دروغ ه
منتشــر مــی شــود. ایــن رســانه مــی توانــد تلویزیــون، روزنامــه، 
وب ســایت، کتــاب، مقــاالت، شــبکه هــای اجتماعــی و… باشــند.

دروغ هــای مســلح در ســه بخــش اصلــی نوشــته شــده اســت 
کــه در ابتــدای هــر بخــش یــک نقــل قــول هــم آمــده اســت:

بخش اول: ارزیابی اعداد
چیزهایــی کــه نمــی دانــی بــرای تــو دردســری پدیــد نخواهنــد 
آورد، بلکــه چیزهایــی بــرای تــو اســباب دردســر مــی شــوند که از 
آن هــا مطمئــن هســتی، ولــی آن هــا تغییــر کــرده انــد و تــو در 

خــواب خــوش بــوده ای. -مــارک توایــن
بخش دوم: ارزیابی لغات

دروغــی کــه نیمــی از آن حقیقــت دارد، یکی از ســیاه تریــن دروغ 
هاســت. -آلفــرد، لرد تنیســون

بخش سوم: ارزیابی جهان
طبیعــت فقــط بــه مــا اجــازه مــی دهــد تــا احتمــاالت را بررســی 
ــا  ــر پ ــوز س ــوم هن ــه عل ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــم و ب کنی

ــن ــن م ایســتاده و فرونپاشــیده اســت. -ریچــارد فای

رسانه در آینه تصویر
روزنامه جمله به تازگی انتشار خود را در گستره 

سراسری آغاز کرده است. 

آن ترک پریچهره مگر لعبت چینست
یا ماه شب چارده بر روی زمینست

در ابر سیه شعشٔه بدر منیرست
یا در شکن کاکل او نور جبینست

آن ماه تمامست که برگوشه بامست
یا شاه سپهرست که بر چرخ برینست
گویند که زیباست بغایت مه نخشب
لیکن نتوان گفت که زیباتر از اینست

آن لعل گهر پوش مگر چشمٔه نوشست
یا درج عقیقست که بر در ثمینست

هر چند نمک چون شکرت شور جهانیست
لیکن لب لعلت نمکی بس شکرینست
این نکهت مشکین نفس باد بهارست
یا چین سر زلف تو یا نافٔه چینست
باالی بلندت که ازو کارتو باالست

باالش نگویم که بالی دل و دینست
خواجو اگرش تیغ زنی روی نپیچد

زیرا که تو سلطانی و او ملک یمینست

خواجوی کرمانی 

در انتظار توام 
در چنان هوایی بیا 

که گریز از تو ممکن نباشد 
.. تو 

تمام تنهایی هایم را 
از من گرفته ای 

خیابان ها 
بی حضور تو 

راه های آشکار 
جهنم اند 

شمس لنگرودی

عکس نوشت

عکس: 
صابر قاضی


