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انس طال         1.295.93

مثقال طال        8.189.000

گرم طالی 18    1.890.192

گرم طالی 2۴  2.520.785

انس نقره              16.55

انس پالتین          908.000

انس پاالدیوم       966.000

بهار آزادی         19.500.000

امامی             20.210.000

نیم             10.030.000

ربع            5.730.000

گرمی         3.550.000

دالر                 ۴2.000

یورو               7۴.3۴0

پوند                85.000    

درهم امارات          17.180

لیر ترکیه             13.350

یوان چین             9.9۴0

ین ژاپن               5.780    

دالر کانادا            ۴9.270

دالر استرالیا        ۴7.9۴0 @  p a y a m e m a
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بزرگ تریـن  چگونـه   امین الضـرب  نـوه 
کـرد؟  رهبـری  را  بـازار  سـرکوب  عملیـات 
هرچـه حـاج محمدحسـن و پسـرش حـاج 
و  بـازار  بـرای  امین الضـرب  محمدحسـین 
بازاریـان رشـته کردنـد، توسـط نوه شـان پنبه 
شـد. این پدر و پسـر از زمان ناصرالدین شـاه 
بی وقفـه تـالش کردنـد تا تجـار و بازاریـان را 
صاحـب تشـکیالتی صنفـی کننـد و مالکیت 
خصوصـی را تحکیم بخشـند و قیمت گذاری 
و دخالت هـای حکومتی را برچینند. نوه شـان 
»فریـدون مهـدوی« امـا ایـن زحمـات را در 
عصـر محمدرضـا پهلـوی به بـاد سـپرد. او که 
قطعـًا پرحاشـیه ترین وزیـر بازرگانـی تاریـخ 
از  یکـی  یـاد  را  آدم  اسـت،  ایـران  اقتصـاد 
شـخصیت های رمـان معـروف هاینریش بل 
می انـدازد. داسـتان »بیلیـارد در سـاعت نه و 
نیـم« زندگـی پدربزرگی را روایـت می کند که 
کلیسـایی را می سـازد و پسـرش کـه همـان 
کلیسـا را تخریـب می کنـد. بـه نظر می رسـد 
اسـت کـه  پسـر  همـان  مهـدوی  فریـدون 
دسـتاوردهای خاندانـش را بـه بـاد می دهـد. 
فریـدون مهدوی پسـر حسـن مهـدوی و نوه 
حـاج محمدحسـین امین الضـرب و نتیجـه 
حاج محمدحسـن امین الضرب، در دانشـگاه 
سـوربن فرانسـه اقتصـاد خوانـد و پـس از 
بازگشـت بـه ایـران در بانک توسـعه صنعتی 
و معدنـی اسـتخدام شـد و تـا مقـام معاون 
ایـن بانـک پیـش رفـت. امیرعبـاس هویـدا 
کـه بـا پیشـینه خانوادگـی مهدوی آشـنا بود 
و در نشسـت های مختلـف اظهارنظرهایـش 
را شـنیده بـود، از او دعـوت کـرد که بـه عنوان 
مشـاور اقتصادی، همراهی اش کند. در سـال 
اقتصـاد  وزارت  از  بازرگانـی  وزارت   1353
تفکیـک شـد و هویـدا از فریـدون مهـدوی 
خواسـت به عنوان وزیر بازرگانی به کابینه اش 
اردیبهشـت  از  امین الضـرب  نـوه  بپیونـدد. 
1353 تـا بهمـن 135۴ وزیـر بازرگانـی بـود 
و بـه خاطـر فعالیـت زیـادی کـه داشـت بـه 
او »بولـدوزر« کابینـه می گفتند کـه در نهایت 
بـا حواشـی بسـیار از کابینـه کنـار گذاشـته 
شـد. اما پیـش از آن گسـترده ترین عملیات 

عملیاتسرکوب

افزایش کرایه کامیون از امروز
دولت در واکنش به اعتصاب کامیون داران 
کرایـه حمل بار را 10 تا 20 درصد افزایش داد 

رانندگان کامیون خواسـتار افزایش 40 درصدی بودند

یادداشت مهمان
محسن جالل پور
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رد پای گردشگران 
در تخریب 
لوت جهانی

میراثفرهنگی:
همهتورهابرایورود

بهکویربایدمجوزبگیرند

برگــزاری تورهــای آفــرود درحالــی کــه 
باعــث افزایــش گردشــگر و رشــد صنعــت 
ــن   ــی ای ــا از طرف ــود ام ــگری می ش گردش
نگرانــی را ایجــاد می کنــد کــه برگــزاری 
ایــن چنیــن تورهایــی باعــث تخریــب  تنهــا 
ــران  ــده ای ــی ش ــت جهان ــی ثب ــر طبیع اث
ــر در  ــراث خب ــای گذشــته می شــوند. روزه
ــای  ــزاری توره ــوع  برگ ــه موض ــی ب گزارش

ــه... ــوت پرداخت ــر ل ــرود در کوی آف

روزانهم صبح اریان

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/8/ع

مدیریتقراردادهاومعامالت
شركتمعدنیوصنعتیگلگهر

شــركتمعدنــيوصنعتــيگلگهــر)ســهامیعــام(درنظــردارد"طراحي،خريــدوســاخت،ونصب
وايجــادســازههــایدسترســیبــهتجهیــزاتکارخانــهگندلــهســازیشــماره2"خــودرابــهصورت
EPCوازطريــقمناقصــهعمومــيبــهپيمانــكارواجــدشــرايطواگــذارنمايــد.لذاكلیــهمتقاضيان
ــهآدرسالکترونیکــیwww.GEG.IRمراجعــهو مــيتواننــدجهــتاخــذاســنادمناقصــهب
اســنادمذکــوررابــههمــراهفــرمپرسشــنامهارزیابــیتامیــنکننــدگانازقســمتتامیــنکنندگان
ومشــتریان–مناقصــههــادانلــودنماینــد.مهلتتحویلپــاکاتســاعت9الي41روزچهارشــنبه
مــورخ97/3/23درمحــلدفتــرکمیســیونمعامــالتمجتمــعویــادبیرخانــهدفتــرمرکــزی
تهــرانمــیباشــد.ضمنــابازدیــدازمحلاجــرایپــروژهروزهایشــنبهویکشــنبهمــورخ97/3/12

و97/3/13بــرایمتقاضیــانالزامــیمــیباشــد.

1-نامدستگاهبرگزارکنندهمناقصه:شرکتسنگآهنگهرزمین)منطقهعمومیگلگهرسیرجان(
2-شرحمختصرموضوعمناقصه:خدماتبارگیری،تنظیمبارکنسانترهسنگآهنگهرزمین

3-مـدت،محـلاجـرایکار:بهمدتیکسـالشمسـیومحلاجرایآنسـیرجان،کیلومتر60جادهشـیراز،منطقه
عمومیگلگهرمیباشـد.

4-مهلتخریداسنادوبازدید:حداکثرتاساعت14:00روزسهشنبه1397/03/22
5-محـلتهیهاسـناد:شـرکتسـنگآهـنگهرزمینبهنشـانی:تهـرانبلوارآفریقـا،خیابـانآرشغربی،پـالک12،

دوم. طبقه
6-نحـوهخریـداسـناد:بامراجعهحضوریوارائهاصلواریزیبهمبلغ1/000/000ریالمیباشـدکهبایسـتیبهحسـاب

5077955721بانکملتشـعبهبازارسـیرجانبنامشـرکتسـنگآهنگهرزمینبههمرامعرفینامهکتبی.
7-میزادسپردهشرکتدرمناقصه:1/000/000/000ریال)یکمیلیاردریال(درقالبضمانتنامهبانکیمعتبر.

)هزینهچاپآگهیبرعهدهبرندهمناقصهمیباشد.(

آگهی مناقصه عمومی 
97/T/004دومرحلهای(شماره(

روابطعمومیشرکتسنگآهنگهرزمین

دفترقراردادهایشرکتآبوفاضالبرفسنجان

آگهی مناقصه 
ــندر ــیاتیل ــهپل ــرم(لول ــر)76440کیلوگ ــدار44/000مت شــرکتآبوفاضــالبرفســنجاندرنظــرداردمق

اقطــارمختلــفبــابــرآوردتقریبــی7/261/800/000ریــالازمحــلاعتبــاراتداخلــیازکارخانــههــایتولیــدکننــده
خریــدارینمایــد،لــذاازکلیــهواجدیــنشــرایطدعــوتبــهعمــلمــیآیــدجهــتدریافــتاســنادمناقصــهاز
تاریــخ97/3/5لغایــتســاعت13روزپنــجشــنبهمــورخ97/3/10بــهآدرسرفســنجان،بلــوارامــامرضــا)ع(

شــرکتآبوفاضــالبرفســنجاندفتــرقراردادهــامراجعــهنماینــد.

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه363/100/000ریالمیباشد.
تاریـختحویـلپیشـنهادقیمـتتـاسـاعت14روزیکشـنبهمـورخ97/3/20درمحـلدبیـرخانـهشـرکتآبو

فاضـالبرفسـنجانمیباشـد.
تاریخبازگشاییپاکاتالف،ب،جپیشنهادیساعت9صبحروزدوشنبه97/3/21مورخمیباشد.

بـهپیشـنهادهایفاقـدامضـاء،مشـروط،مخدوشوپیشـنهاداتیکهبعـدازمدتمقـررواصلشـودمطلقاترتیب
اثردادهنخواهدشـد.

هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
سایراطالعاتوجزئیاتمربوطدراسنادمناقصهمندرجاست.

شماره79/3/3/1/م
نوبتاول

نوبتاول
صفحه10
ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانآذربایجانغربی

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای)32-ر-97(

تابسـتان  در  رهبـری کـرد.  را  بـازار  سـرکوب 
135۴ اصـل چهاردهـم انقـالب سـفید تحـت 
عنـوان »تعییـن و تثبیـت مـداوم قیمت هـا، 
توزیـع صحیح کاالها بر اسـاس سـود عادالنه، 
مبـارزه پیگیـر بـا اسـتثمار مصرف کننـدگان و 
پایـان دادن بـه عادت ناپسـند گران فروشـی« 
اعـالم شـد. بـرای اجرایـی شـدن ایـن اصـل، 
قانونـی بـه تصویب رسـید که دولـت را مکلف 
می کـرد بـا ایجـاد سـازمان ها و نهادهایـی بـه 
کنتـرل و نظـارت قیمت هـا بپـردازد. از طـرف 
دیگـر »حـزب رسـتاخیز نیـز مکلف شـد که با 
اسـتفاده از تمام ظرفیت خود در جنبش علیه 
دوران   آن  گران فروشـی شـرکت جویـد«. در 

مهـدوی عـالوه بر این کـه وزیـر بازرگانی بود، 
قائـم مقامـی حزب رسـتاخیز را هـم بر عهده 
داشـت.  بـا وارد کـردن حـزب رسـتاخیز بـه 
عرصـه اقتصـادی، شـاه در واقع می خواسـت 
کل قـدرت سیاسـی را کـه در انحصـار خـود 
داشـت بـرای کنتـرل نظـام اقتصادی بسـیج 
کنـد.  بـه ایـن ترتیـب در مـرداد 135۴ کـه 
تـورم افزایـش یافتـه بود، 10 هزار دانشـجوی 
هجـوم  بازارهـا  بـه  رسـتاخیز  حـزب  عضـو 
آوردنـد تـا »گران فروشـی« را گـزارش کننـد. 
اشـتباه بـزرگ شـاه ایـن بـود کـه تـورم را با 

گرانـی اشـتباه گرفـت. 

ادامهدرصفحه12
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حســین خاکشــور، مســوول آزمایشــگاه پلیس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اعــالم کــرد بیشــترین 
مــواد مخــدر مــورد مصــرف در ایــران بــر 

اســاس آمــار ســازمان جهانــی هروییــن اســت 
کــه حــدود ۴2 درصــد از مصــرف مــواد مخــدر 
ــزارش  ــه گ ــاده دارد. ب ــن م ــه ای ــاص ب اختص

ایســنا، او همچنیــن افــزود کــه بیشــترین 
ــواد مخــدر وارد شــده در آزمایشــگاه  ــزان م می
یکســری  اســت.  بــوده  صنعتــی  پلیــس، 
مــواد روانگردانــی هســتند کــه در برخــی از 
ــتگاه ها  ــر دس ــی و دیگ ــروی انتظام ــوارد نی م
ــی  ــات کاف ــر اطالع ــن ام ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
ــارزه  ــس مب ــگاه پلی ــوول آزمایش ــد. مس ندارن
بــا مــواد مخــدر همچنیــن نســبت بــه افزایــش 
ــوزان و  ــن دانش آم ــن در بی ــتفاده از ریتالی اس

ــرد. ــی ک ــراز نگران ــجویان اب دانش

هرویین بیشترین ماده مخدر

مورد مصرف در کشور
42درصدمصرفموادمخدرمربوطبههروییناست

افزایش کرایه کامیون از امروز
دولتدرواکنشبهاعتصابکامیوندارانکرایهحملباررا10تا20

درصدافزایشداد،رانندگانکامیونخواستارافزایش40درصدیبودند

کامیوندارانازروزسهشنبهدستبهاعتصابزدهبودند

کامیــون داران  اعتصــاب  از  پــس 
سراســر کشــور، کرایــه حمــل بــار 
کامیون هــا تــا 20 درصــد افزایــش 
معــاون  امانــی،  داریــوش  یافــت. 
حمل ونقــل  و  راهــداری  ســازمان 
جــاده ای روز پنــج شــنبه خبــر داد 
ــدگان  ــه رانن کــه افزایــش قیمــت کرای
کامیــون دارهــا تــا ســقف 20 درصــد از 
ــه  ــه گفت ــال می شــود. ب »شــنبه« اعم
 15 قیمــت  افزایــش  او  »متوســط 
درصــد اســت کــه در برخــی از شــهرها 
درصــد   10 بــه  پایانه هــا  و  نقــاط  و 
ــد  ــه 20 درص ــق ب ــی از مناط و در برخ
افزایــش  ایــن  اگرچــه  می رســد.« 
پایــان  باعــث  می توانــد  کرایــه 

ــته  ــنبه گذش ــه ش ــه از س ــی ک اعتصاب
ــه نظــر  ــود، باشــد امــا ب آغــاز شــده ب
ــون  ــدگان کامی ــت رانن ــد رضای نمی رس
را در پــی داشــته باشــد، همانطــور کــه 
ــون داران  ــش، کامی ــن افزای ــس از ای پ
یــزدی در مقابــل اداره کل راهــداری 
و  کردنــد  تجمــع  اســتان  ایــن 
خواســتار افزایــش ۴0 درصــدی کرایــه 
حمــل بــار شــدند. خواســته ای کــه بــه 
گفتــه رییــس اتحادیــه حمل ونقــل 
نیســت.  امکان پذیــر  کشــور  بــار 
ــن خصــوص  محمــد خان بلوکــی در ای
حمــل  کرایــه  گفتــه  تســنیم  بــه 
کامیــون داران از ســال 9۴ بــه ایــن 
ــرای  ــود و ب ــه ب ــش نیافت ــرف افزای ط
ــا  ــا کرایه ه ــی از گرانی ه ــران بخش جب
20 درصــد  تــا ســطح  ایــن هفتــه 
افزایــش یافتــه اســت البتــه راننــدگان 
درخواســت افزایــش ۴0درصــدی نــرخ 

ــکان  ــالً ام ــه عم ــد ک ــا را دارن کرایه ه
چنیــن افزایــش نرخــی را نداریــم. 

جوالنداللی
ایلنــا  خبرگــزاری  حــال  همیــن  در 
گــزارش داده کــه هرچنــد اعتصــاب 
راننــدگان پــس از افزایــش 15 تــا 
متوقــف  بــار  کرایــه  درصــدی   20
ــه  ــده ک ــی عم ــا نارضایت ــود، ام می ش
از فعالیــت دالالن نشــات می گیــرد، 
ایــن  می مانــد.   باقــی  ســرجایش 
ــی  ــان بلوک ــل از خ ــه نق ــزاری ب خبرگ
در خصــوص فعالیــت دالالن نوشــته 
ــار  ــل ب ــه حم ــه کرای ــرای نمون ــه »ب ک
توســط   B مســیر  بــه   A مســیر  از 
صاحــب شــرکت حمــل بــار 2 میلیــون 
حــاال  می شــود.  تعییــن  تومــان 
شــرکت بــه راننــده می گویــد کــه مــن 
1 میلیــون و 200 هــزار تومــان آن را 
بــه عنــوان حــق کمیســون برمی داریــم 

و الباقــی مــال تــو. اســم ایــن را جــز 
داللــی چــه می تــوان گذاشــت؟ راننــده 
ــه خاطــر اینکــه بیــکار نباشــد قبــول  ب
می کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
بــرای  از خــود کامیونــی  شــرکت ها 
ــار ندارنــد.«  در همیــن حــال  حمــل ب
ــالم  ــا اع ــداری ب ــازمان راه ــاون س مع
ــرکت ها  ــه ش ــیون ب ــق کمیس ــرخ ح ن
نــرخ  از  بیشــتر  اگــر  داده  هشــدار 
اعــالم شــده حــق کمیســیون دریافــت 
کننــد، بــا آن هــا برخــورد می شــود. بــه 
گفتــه امانــی حــق کمیســیون را کانــون 
شــرکت های  و  کامیــون  راننــدگان 
ــه  ــد ک ــن می کنن ــی تعیی ــل و نقل حم
در حــال حاضــر حــق کمیســیون در 
خــارج از پایانه هــای اختصاصــی 10 
ــد و  ــا 8 درص ــل پایانه ه ــد، داخ درص
در حمــل بــار ســیمان 6 درصــد اســت. 
وی تاکیــد کــرده کــه »اگــر بیشــتر از 
نرخ هــای مصــوب حــق کمیســیون 
راننــده ای شــکایت  گرفتــه شــود و 
کنــد ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای بــه ایــن موضــوع ورود 
بــا شــرکت های خاطــی  و  می کنــد 
برخــورد قانونــی انجــام می شــود.«

خوابباالیکامیونها
مشــکل دیگــر کامیــون داران بــدون بــار 
ــور  ــول ســال اســت. آنط ــدن در ط مان
ــاس  ــر اس ــته، ب ــن نوش ــه خبرآنالی ک
ــس،  ــای مجل ــز پژوهش ه ــالم مرک اع
میانگیــن ســفر هــر دســتگاه کامیــون 
در طــول یــک ســال )365 روز( فقــط 
73 ســفر در ســال 9۴ و 65 ســفر در 
ــده  ــان دهن ــه نش ــت ک ــال 93 اس س
ــار  ــا و انتظ ــون ه ــاالی کامی ــواب ب خ
ــت  ــرای دریاف ــا ب ــد آن ه ــش از ح بی
ــه  نوبــت ســفر اســت. ایــن موضــوع ب
پاییــن بــودن بهــره وری کامیــون هــا در 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــران دامــن می زن ای
اســت کــه متوســط عملکــرد مــورد 
ــه  ــا توج ــون ب ــر کامی ــرای ه ــار ب انتظ
بــه حجــم بــار در کشــور، 200 ســفر در 
ســال اســت. البتــه بــه گفتــه رییــس 
کشــور،  بــار  حمل ونقــل  اتحادیــه 
ــه  ــی ک ــه رانندگان ــرکت ها ب ــی ش برخ
بیشــتر حــق کمیســیون بپردازنــد، بــار 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــتری می دهن بیش
ــال  ــول س ــدگان در ط ــیاری از رانن بس
مجبــور هســتند یــا بیــکار بماننــد و یــا 

ــد. ــا کنن ــار جابه ج ــم، ب ــول ک ــا پ ب

وعدهبرایرفعمشکالتبازنشستگی
جــادهای حملونقــل ســازمان معــاون امانــی،
بازنشســتگی مشــکالت کــه داده وعــده
ــود. ــلش ــدهح ــاهآین ــکم ــای ــوندارانت کامی
ــه ــذفیاران ــتمزد،ح ــلدس ــاحداق ــتگیب بازنشس
ــن ــشنیافت ــیونهاوافزای ــقکمیس ــه،ح ــقبیم ح
ــه ــنســو،ازجمل ــارازســال94بدی ــهحمــلب کرای
مشــکالتیاســتکــهباعــثشــدکامیــونداران
قزویــن،کرمــان، جملــه از اســتانها برخــی در
ــزد،خراســان ــارس،ی ــالن،ف ــان،گی همــدان،اصفه
ــهاعتصــاب ــی،گلســتانوهرمــزگاندســتب جنوب
ــر ــتانهامنج ــیاس ــابدربرخ ــناعتص ــد.ای بزنن
ــر ــهنظ ــالب ــنح ــاای ــودســوختشــد.ب ــهکمب ب
افزایــش بــا کامیــونداران اعتصــاب میرســد

ــود. ــفش ــالمتوق ــارفع ــلب ــهحم کرای

سیاستمدارانوقتیپاسخگو
میشوندکهاحزابقویباشند

ــس شــورای اســالمی  ــرای مجل ــده اصولگ نماین
ــت از مشــکالت  ــا راه برون رف ــد اســت تنه معتق
ــد  ــت. محم ــی اس ــام حزب ــت نظ ــور، تقوی کش
مهــدی زاهــدی در حاشــیه بازدیــد از خانــه 
ــزاب  ــه اح ــی ک ــا زمان ــه ت ــت ک ــا« گف ــام م ــه »پی ــان ب ــات کرم مطبوع
شــکل نگیرنــد، کســی پاســخگوی رفتــارش نیســت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــژاد  ــان احمدی ن ــه زم ــی ک ــخگوی هزینه های ــی پاس ــه کس ــروز چ »ام
بــر کشــور وارد شــد، هســت« اضافــه کــرد کــه اشــتباهات دولــت 
ــان  ــردم کرم ــده م ــاد نماین ــه اعتق ــرد. ب ــی را هــم کســی نمی پذی روحان
ــا فســاد، داشــتن  ــه ب ــرای مقابل ــس شــورای اســالمی، ب و راور در مجل
ــوی باشــند. ــد احــزاب ق ــوی و سیاســتمداران پاســخگو، بای ــس ق  مجل
ــرد  ــبیه ک ــف روی آب تش ــه ک ــور را ب ــروز در کش ــای ام او جناح بازی ه
ــد و  ــود می آین ــی به وج ــزاب در مقطع ــر اح ــال حاض ــه در ح ــت ک و گف

ــد. ــن می رون ــا از بی ــدن انتخابات ه ــام ش ــد از تم بع

پرداختمطالباتتایکمیلیارد
تومانفرشتگانازاینهفته

 نایــب رییــس مجلــس شــورای اســالمی از آغــاز 
ــذاران موسســات  ــپرده گ ــات س پرداخــت مطالب
مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز تــا ســقف یــک 
داد.  خبــر  جــاری  هفتــه  از  تومــان  میلیــارد 
ــه  ــران س ــدگان س ــر نماین ــت اخی ــریح نشس ــکیان در تش ــعود پزش مس
ــه  ــت ک ــاری گف ــی و اعتب ــری مشــکالت موسســات مال ــرای پیگی ــوه ب ق
ــه و  ــه، مجری ــوه مقنن ــس از امضــای رؤســای ســه ق ــه جــاری پ از هفت
قضاییــه، پرداخــت مطالبــات ســپرده گــذاران موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــب  ــاز می شــود. نای ــارد تومــان اصــل ســپرده ها آغ ــا ســقف یــک میلی ت
ــای  ــس از امض ــه پ ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
رؤســای ســه قــوه حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه تمامــی ســپرده هــای 
ــت  ــزود: پرداخ ــود، اف ــت می ش ــان پرداخ ــارد توم ــک میلی ــقف ی ــا س ت
ایــن مبالــغ شــامل حــال تمامــی ســپرده گــذاران در موسســات مالــی و 

اعتبــاری کــه دارای مشــکل بوده انــد، می شــود.

اقتصاداقتصادنظر

افزایــش از نگرانــی ابــراز بــا خاکشــور
ــوزان ــندانشآم ــندربی ــتفادهازریتالی اس
مــاده متاســفانه گفتــه دانشــجویان و
و دانشآمــوزان میــان در ریتالیــن
دانشــجویانرواجپیــداکــردهاســتکــه
ــدودر ــداریازآناســتفادهمیکنن ــرایبی ب
واقــعازلحــاظکارکــردهماننــدمــادهمخــدر

شیشــهاســت.

موسســه  یــک 
پیــش  تحقیقاتــی 
ــه وضــع  ــرد ک ــی ک بین
ــد  ــای جدی ــم ه تحری
آمریــکا علیــه ایــران موجــب آســیب دیــدن 
ــال  ــران در س ــده در ای ــرف کنن ــداز مص ــم ان چش
2018 و پــس از آن شــود.  بــه گــزارش خبرآنالین، 
بــه  وابســته  ریســرچ  آی  ام  بــی  موسســه 
ــداز  گــروه فیــچ در گزارشــی نوشــت: »چشــم ان
مصــرف کننــده در ایــران قبــل از خــروج آمریــکا 
ــاق  ــن اتف ــوده و ای ــز تحــت فشــار ب از برجــام نی
ــت  ــن وضعی ــتر ای ــدید بیش ــب تش ــا موج تنه
ــم ام آی  ــزارش بی ــر اســاس گ ــد شــد.« ب خواه
ــکا فضــای کســب  ــای آمری ریســرچ، »تحریم ه

ــرا  و کار در ایــران را دشــوارتر خواهــد ســاخت، زی
خــروج آمریــکا از برجــام نــه تنهــا شــرکت هــای 
ــی دارد،  ــاز م ــران ب ــا ای ــی را از تجــارت ب آمریکای
بلکــه دیگــر شــرکت هــای خارجــی فعــال در ایران 
را نیــز از دسترســی بــه سیســتم هــای بانکــی و 
مالــی آمریــکا محــروم مــی ســازد... بــه عــالوه، 
شــرکت هایــی کــه در بــازار آمریــکا فعال هســتند، 
بــه دلیــل تــرس از مجــازات هــای دولــت آمریــکا 
ــران را  ــد حضــور خــود در ای ــد اســت بخواهن بعی
ــی ام  ــه ب ــه گفت ــد.« ب ــا گســترش دهن ــه ی ادام
آی ریســرچ، بــا توجــه بــه کاهــش ارزش ریــال، 
انتظــار مــی رود نــرخ متوســط تــورم در ایــران در 
ســال 2018 بــه 10.5 درصــد برســد، در حالــی کــه 
ایــن رقــم در ســال گذشــته 10 درصــد بوده اســت.

سوالازجهرمیدر
خصوصکندیاینترنت

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــه 
اگــر  داد کــه  هشــدار  ارتباطــات  وزیــر 
ایــران  در  اینترنــت  بــه کنــدی  نســبت 
ــس ســوال  پاســخگو نباشــد، از او در مجل

. د می شــو
گفتــه  ایســنا  بــه  حســینی  فاطمــه 
متاســفانه در روزهــای اخیــر شــاهد پاییــن 
آمــدن ســرعت اینترنــت و کاهــش کیفیــت 
آن هســتیم آن هــم در شــرایطی کــه نبایــد 
ارائــه خدمــات اینترنتــی افــت پیــدا کنــد. 
این کــه بــه خاطــر فیلترینــگ تلگــرام، 
کیفیــت اینترنــت دچــار مشــکل شــود 
قابــل قبــول نیســت. ایــن عضــو کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس تاکیــد کــرد: »در حــال 
ــق  ــردم از طری ــادی از م ــداد زی حاضــر تع
کســب و کارهــای اینترنتــی امــرار معــاش 
ــرعت  ــش س ــل کاه ــه دلی ــه ب ــد ک می کنن
آن  آمــدن کیفیــت  پاییــن  و  اینترنــت 
ــد در  ــا بای ــدند. قطع ــکالتی ش ــار مش دچ
ایــن بــاره وزیــر ارتباطــات پاســخگو باشــد 
ــوال  ــس س ــان در مجل ــا از ایش ــه م وگرن
این کــه  بیــان  بــا  خواهیــم کــرد.« وی 
»اختــالالت اینترنتــی کاربــران را دچــار 
یــک نــوع فرســایش کــرده اســت«، گفــت: 
ــد  ــه می خواهن ــد ک ــا می کردن ــان ادع »آقای
ــع  ــا وض ــد ام ــگ را بگیرن ــوی فیلترین جل
ــدن  ــه وارد ش ــه ای ک ــه گون ــده ب ــر ش بدت
ــدی  ــه کن ــم ب ــی ه ــک ســایت داخل ــه ی ب

می گیــرد.« صــورت 
ــگ  ــس از فیلترین ــا، پ ــاس گزارش ه براس
اســتقبال  مــردم  ســوی  از  تلگــرام، 
مشــابه  پیام رســان های  از  چشــمگیری 
 18 کــه  طــوری  بــه  نشــد،  داخلــی 
اردیبهشــت، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
ــر  ــه از فلیت اعــالم کــرد پــس از یــک هفت
شــدن تلگــرام، تنهــا یــک میلیــون ایرانــی 
در  کردنــد.  تــرک  را  پیام رســان  ایــن 
ــرام،  ــگ تلگ ــد از فیلترین ــال بع ــن ح همی
ــای  ــه اســتفاده از نرم افزاره ــالم شــد ک اع
بیــن  )فیلترشــکن(  پراکســی  زدن  دور 
عمــوم کاربــران رایــج شــده. آمارهــای 
بیشــترین  کــه  داد  نشــان  گوگل پلــی 
کاربــران  شــده  دانلــود  اپلیکیشــن های 
ایرانــی در ایــن روزهــا فیلترشــکن های 
ــد  ــات تایی ــن موضوع ــوده و ای ــگان ب رای
می کــرد کــه اســتفاده از فیلترشــکن در 
ــب  ــن ترتی ــت، بدی ــه اس ــاال رفت ــردم ب م
فیلترشــکن ها  مسدودســازی  سیاســت 
در دســتور کار قــرار گرفــت و همزمــان 
ســرعت اینترنــت در کشــورمان کنــد شــد.

سوژه

اقتصادایرانپسازتحریم؛
فضایکسبوکاربدترمیشود

گزارش
پیام ما

پیام خبر
مرگ9نفربراثرصاعقهدر33روزگذشته
مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران اعالم کرد که بر اثر صاعقه در 33 روز گذشته 
9 نفر در استان های مختلف جان خود را از دست داده اند. از ابتدای اردیبهشت ماه 
تا دوم خرداد امسال، از مجموع 9 فوتی استان آذربایجان غربی با 3 فوتی و استان 
چهارمحال و بختیاری با 2 فوتی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.
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ــوا  ــی ه ــی آلودگ ــروه مل ــر کارگ دبی
توزیــع  آغــاز  بــه  اشــاره  ضمــن 
ــورو ۴ در سراســر کشــور از  ــزل ی دی
ــانی  ــایت اطالع رس ــدازی وب س راه ان
هــوا  آلودگــی  دبیرخانــه کارگــروه 
خبــر داد و گفــت: از ایــن پــس کلیــه 
مصوباتــی کــه توســط دســتگاه ها 
اجــرا نمی شــود روی ایــن وب ســایت 
قــرار داده خواهــد شــد تا شــهروندان 
ــات  ــق اجــرای مصوب ــان دقی در جری
قــرار گیرنــد. وحیــد حســینی، دبیــر 
در  هــوا  آلودگــی  ملــی  کارگــروه 

بیســت و هشــتمین جلســه ایــن 
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــه ب ــروه ک کارگ
جملــه  از  مختلــف  دســتگاه های 
وزارت نفــت، وزارت صنعــت، وزارت 
کشــور و وزارت بهداشــت برگــزار شــد، 
ــزل  ــع ســوخت دی ــرد: توزی ــار ک اظه
آغــاز  خردادمــاه  اول  از   ۴ یــورو 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت. ب ــده اس ش
در   ۴ یــورو  دیــزل  نفــت،  وزارت 
۴00 جایــگاه توزیــع می شــود. 220 
ــی در  ــهرها و مابق ــگاه در کالنش جای
مواصالتــی  محورهــای  و  جاده هــا 

اصلــی و برخــی از محورهــای فرعــی 
اســت. دبیــر کارگــروه ملــی آلودگــی 
ــدام  ــه اق ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــوا ب ه
ســوخت  توزیــع  در  نفــت  وزارت 
دیــزل یــورو ۴ اقــدام بســیار مثبتــی 
ــورو  ــزل ی ــع دی ــت: توزی ــت، گف اس
بســیار  کار  کنونــی  شــرایط  در   ۴
ایــن وزارتخانــه  ســختی اســت و 
ــط  ــا خ ــال ب ــه قب ــوخت را ک ــد س بای
ــون  ــا کامی ــرد، ب ــل می ک ــه منتق لول
انتقــال دهــد کــه جــای تشــکر دارد. 
حســینی تأکیــد کــرد: هزینــه توزیــع 
ــه  ــت نســبت ب ســوخت در وزارت نف
گذشــته 20 میلیــارد تومــان افزایــش 

ــت.  ــه اس یافت

ــرای شناســایی آســیب پذیری اقلیمــی  تحقیقــات جدیــد ب
ــده  ــی در آین ــای جهان ــه دم ــی ک ــد در صورت ــان می ده نش
نزدیــک بــه جــای 1.5 درجــه افزایشــی کــه قبــال پیش بینــی 
شــده بــود، 2 درجــه ســانتیگراد گرم تــر شــود، تعــداد افــرادی 
ــر هســتند،  ــرض خط ــر در مع ــن تغیی ــر ای ــه تحــت تاثی ک

ــد. ــر افزایــش یاب ــا دو براب ــد ت می توان
یــک تیــم تحقیقاتــی بــه سرپرســتی ادوارد بایــرس، 
پژوهشــگر ارشــد حــوزه انــرژی مرکــز تحقیقــات بین الملــل 
IIASA بــرای بررســی همپوشــانی بیــن چندین حــوزه تغییر 
اقلیــم و بررســی میــزان تاثیــر آن بــر رونــد توســعه اقتصادی 
ــر تشــکیل شــده اســت.  ــاط آســیب پذی و اجتماعــی در نق
میانگیــن دمــای جهانــی طبــق بررســی های قبــل بایــد تــا 
ســال 2050 بــه میــزان 1.5 درجــه ســانتیگراد افزایــش یابــد. 
ــن  ــت ممک ــزان پیشــرفت صنع ــن می ــر گرفت ــا درنظ ــا ب ام
ــش را  ــانتیگراد افزای ــه س ــی 3 درج ــه و حت ــت 2 درج اس
شــاهد باشــیم. تیــم تحقیقاتــی اثــرات مخرب ایــن تغییرات 
را بررســی کردنــد. از آنجایــی کــه افــراد فقیــر بــه دلیل ســطح 
ــی از  ــرات ناش ــرض خط ــتر در مع ــا بیش ــن مراقبت ه پایی
تغییــرات اقلیمــی هســتند، دانســتن ایــن موضــوع کــه چــه 

ــرای  ــد، ب تعــداد از افــراد در معــرض خطــر جــدی قــرار دارن
وضــع کــردن مقــررات کنتــرل کننــده مســاله مهمــی اســت.
ــز  ــن دانشــگاه واشــنگتن، دانشــگاه آکســفورد، مرک محققی
تحقیقــات محیط زیســتی UNIDO و مرکــز تحقیقــات 
انــرژی و  جهانــی GEF، در ســه شــاخه اساســی آب، 
محیط زیســت و تغذیــه 1۴ بررســی و مدلســازی کامپیوتــری 
ــی ها  ــن بررس ــال 2011 اولی ــد. در س ــام داده ان ــتقل انج مس
دربــاره افــراد در معــرض فقــر شــدید در جهــان، شــمار 
767میلیــون نفــر را ثبــت کــرد و همچنیــن 3.5 میلیــارد نفر 
را بــر روی خــط فقــر تخمیــن زد. بایــرس می گویــد تــا بــه 
ــزان خطــرات  ــه طــور قطعــی می امــروز مطالعــات اندکــی ب
ناشــی از تغییــرات اقلیمــی بــر قشــر فقیــر را مــورد بررســی 
ــن  ــا هــر دو افزایــش تخمی ــات م ــرار داده اســت. تحقیق ق
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه ای را م ــه و 2 درج ــده 1.5 درج زده ش
ــراد  ــی اف ــی در زندگ ــری اقتصادی-اجتماع ــد. نابراب می ده
مختلــف، عامــل اصلــی بــروز مشــکالت و افزایــش آســیب 
ــع اســت.  ــش روی جوام ــش پی ــن چال ــری و مهمتری پذی
ــورد  ــل دو م ــه حداق ــد ک ــی رخ می ده ــه زمان ــر چندگان خط
از ســه مــورد عمــده در معــرض خطــر باشــد. در زمان هــای 
ــوب و شــرق آســیا  ــاط حســاس در جن ــر ســال، نق خنک ت
دیــده می شــود، امــا در بازه هــای گرمتــر، ایــن نقــاط 
حســاس بیشــتر در آمریــکای مرکــزی، غرب و شــرق آفریقا، 

ــه گســترش یافــت. ــای مدیتران ــه و دری خاورمیان

مناطقــی کــه بیشــتر در معــرض خطرنــد، عمدتــا پرجمعیــت 
ــه  ــای 1.5 درج ــش دم ــا افزای ــه ب ــرایطی ک ــتند. در ش هس
ــان  ــت جه ــد از جمعی ــویم، 16 درص ــرو ش ــانتیگراد روب س
ــرض  ــال 2050 در مع ــر، در س ــون نف ــا 1.5 میلی ــاوی ب مس
ــرم شــدن  ــد. در گ ــرار می گیرن ــه جــدی ق ــرات چندگان خط
2 درجــه ای، ایــن میــزان بــه 29 درصــد از جمعیــت جهــان، 
برابــر بــا 2.7 میلیــارد نفــر افزایــش پیــدا می کنــد کــه تقریبــا 
دو برابــر مقــدار قبــل اســت. اگــر ایــن شــرایط تــا افزایــش 
دمــای 3 درجــه ســانتیگراد برســد، ایــن میــزان حتــی مــی  
ــت  ــا 50 درصــد جمعی ــل شــده و ت ــر حــد قب ــد دو براب توان
یعنــی ۴،6 میلیــارد نفــر را در معــرض خطــرات جــدی قــرار 
دهــد. جوامــع جهانــی مســتلزم رعایــت قوانیــن وضــع شــده 

بــرای کنتــرل گرمایــش جهانــی هســتند.

توزیع دیزل یورو ۴ آغاز شد

فرسایش ساالنه 

۲ میلیاردتن خاک در ایران

ــه  ــار از عرص ــون هکت ــادل 91 میلی ــور مع ــاحت کش ــد مس ــدود 55/5 درص ح
ــد  ــا در تولی ــن عرصه ه ــن ای ــز کشــور ســیل خیز اســت همچنی حوزه هــای آبخی
ــه ســرعت از دســترس خــارج می شــوند، نقــش  هــرز آب هــای ســطحی کــه ب
ــر هســتند.  ــرب موث ــد و در تشــدید فرســایش و ایجــاد ســیالب های مخـ دارن
فشــار انســان بــر جنــگل، مرتــع، خــاک و زمیــن، رونــد روزافــزون شهرنشــینی 
و توسعـــه ســطوح غیــر قابـــل نفــوذ هــر روز احتمــال ســیل خیزی در مناطــق 
مســکونی را افزایــش می دهــد. از ایــن رو آبخیــزداری ضرورتــی اجتناب ناپذیــر 
ــت  ــران در فهرس ــال 2025 ای ــا س ــل ت ــازمان مل ــی س ــر پیش بین ــت. بناب اس
ــن رو  ــد. از ای ــد ش ــه خواه ــود آب مواج ــا کمب ــه ب ــرد ک ــرار می گی کشــورهایی ق
ــا  ــد ب ــی اســت کــه می توان ــن اقدامات ــزداری از مهمتری اجــرای پروژه هــای آبخی
کاهــش خســارات ســیل و فرســایش خــاک موجــب تغذیــه آبخوان هــا و تولیــد 
ــا 95  ــی بخشــد. حــدود 90 ت ــی رهای ــن نگران ــا را از ای ــی شــود و م ــواد غذای م
میلیــون هکتــار از مســاحت کشــور را مناطــق کوهســتانی و شــیب دار و حــدود 69 
ــد.  ــم شــیب و دشــت ها تشــکیل می دهن ــق ک ــار را مناط ــون هکت ــا 7۴ میلی ت
بــر اســاس گــزارش ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری میــزان فرســایش 
خــاک در ایــران حــدود 2 میلیــارد تــن در ســال بــرآورد شــده اســت)حدود 7/16 
تــن در هکتــار( کــه بــا شــاخص جهانــی 5 تــا 6 تــن در هکتــار، فاصلــه بســیار 
زیــادی دارد. اثــرات ایــن میــزان فرســایش خــاک بالــغ بــر 236 میلیــون متــر 
مکعــب رســوب گذاری در مخــازن پشــت ســدها و بــه میــزان حــدود 500 میلیــون 
متــر مکعــب رســوب گذاری در شــبکه های آبیــاری و زهکشــی مــدرن و ســنتی 
ــه  ــی اســت.آنطور ک ــار اراضــی مزروع ــزاران هکت و از دســترس خــارج شــدن ه
ایســنا گــزارش می دهــد عواملــی ماننــد فقــدان آمایــش ســرزمین، بهره بــرداری 
بیــش از تــوان زادآوری)تولیــد( بــه پوشــش گیاهی، وقــوع دوره های خشکســالی 
متوالــی و عــدم تناســب اعتبــارات تخصیصــی بــا حجــم فعالیــت مــورد انتظــار 
از جملــه عوامــل چالش هــای مدیریتــی در مدیریــت آبخیزهــای کشــور اســت.

2.7 میلیارد نفر در معرض تبعات 

گرمایش جهانی

درشـرایطیکـهبـاافزایـشدمـای1.5
درجـهسـانتیگرادروبروشـویم،16درصد
ازجمعیـتجهانمسـاویبـا1.5میلیـاردنفر،
درسـال2050درمعـرضخطراتچندگانهجدی
قـرارمیگیرنـد.درگـرمشـدن2درجـهای،ایـن
میـزانبـه29درصـدازجمعیـتجهـان،برابربا
2.7میلیـاردنفرافزایشپیـدامیکندکهتقریبا
دوبرابـرمقـدارقبـلاسـت.اگـرایـنشـرایطتا
افزایـشدمـای3درجهسـانتیگرادبرسـد،این
میـزانحتیمـیتوانـددوبرابرحدقبلشـدهو
تـا50درصـدجمعیتیعنـی4،6میلیـاردنفررا

درمعـرضخطـراتجدیقـراردهد.

اجرایطرحسرشماری
قرقاولدراردبیل

بهــاره  سرشــماری  طــرح 
در  قرقــاول  پرنــده 
شــمال  زیســتگاه های 
بــا حضــور  اردبیــل  اســتان 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــان س ــووالن و کارشناس مس
ــع  ــت ،در جم ــد خداپرس ــد. محم ــرا ش ــت اج زیس
خبرنــگاران اظهــار داشــت: ایــن سرشــماری بــه 
روش مشــاهده مســتقیم ، ›آوا‹ و ترانســکت خطــی 
ــه  ــن گون ــت ای ــم نســبی جمعی ــده و تراک ــام ش انج
پرنــده بــا بررســی دقیــق هــر یــک از مناطــق و 

شــد. بــرآورد  هــا  زیســتگاه 

کشفدومینمحموله
پرندهغیرمجازدرنهبندان

ــط   ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
گفــت:  نهبنــدان  زیســت 
ــداد  ــه تع ــاز ب ــه غیرمج محمول
218 قطعــه پرنــده زینتــی از 
نــوع کوتولــه هلنــدی و مــرغ مینــا در ایــن شهرســتان 
ــد.  ــف ش ــاری کش ــه ج ــار در هفت ــن ب ــرای دومی ب
محمــد کاظــم شــکرگزار، افــزود: مامــوران انتظامــی 
بــا مشــکوک شــدن بــه یــک دســتگاه اتوبــوس 
مســافربری کــه در مســیر زاهــدان - مشــهد درحــال 
تــردد بــود بــا متوقــف کــردن و بازرســی از آن موفــق 
شــدند. زینتــی  پرنــده  قطعــه   218 بــه کشــف 

سمناندرتابستان
پیشروخاموشیندارد

توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرق اســتان ســمنان  نیــروی ب
گفــت: گــذر موفــق از اوج بــار 
ــرف  ــه مص ــت بهین ــا مدیری ــتان ، ب ــبکه در تابس ش
ــا  ــد.  ســیدمحمد موســوی زاده ب ــرق تحقــق می یاب ب
ــوان  ــه عن ــاه ب ــه نامگــذاری یکــم خــرداد م اشــاره ب
»روز بهــره وری و بهینــه ســازی مصــرف« اظهــار 
ــار  ــک ب ــتان ، پی ــترکان اس ــارکت مش ــا مش ــرد: ب ک
ــته و  ــت پشــت سرگذاش ــا موفقی ــته را ب ــال گذش س
ــتركین  ــته مش ــکاری شایس ــون هم ــم مره ــن مه ای

ــت. اس

پسماندهایی
کهتشعشعدارند

مدیـر برنامـه بهداشـت پرتوهای 
بـه  اشـاره  بـا  بهداشـت  وزارت 
تشعشـع  دارای  پسـماندهای 
تصریـح کـرد: برخی از پسـماندهای بازمانـده می تواننـد در کنار 
تمامـی مـواد مخرب خود دارای تشعشـعاتی باشـند که مخرب 
بـودن آنهـا را صـد چنـدان می کنـد. علـی گورانـی  بـا اشـاره بـه 
اینکه موضوع پسـماند یکی از سـودآورترین صنایع دنیا به شمار 
می آیـد، گفت: در حالت کلی طبیعـت دارای یک چرخه منحصر 
بـه خـود اسـت. اگر این چرخه در حوزه پسـماند توسـط انسـان 
نادیـده گرفتـه شـود، منابـع کـره زمیـن در زمانـی هرچنـد کوتاه 

مـورد تخریـب و نابـودی قـرار می گیرنـد.

خبرخبرخبر خبر

ــان  ــه اصفه ــرداری شــرکت آب منطق ــره ب ــاون حفاظــت و به مع
بــا تاکیــد بــر اینکــه تمــام ســدهای اســتان در وضعیــت بحرانــی 
قــرار دارنــد، گفــت: در حــال حاضــر ذخیــره ســد زاینــده رود 281 
میلیــون متــر مکعــب اســت کــه نســبت بــه میانگیــن درازمــدت 
70 درصــد کاهــش یافتــه اســت. حســن ساســانی در خصــوص 
وضعیــت دیگر ســدهای اســتان اصفهــان، تصریح کرد: متاســفانه 
تمــام ســدهای اســتان اصفهــان در وضعیــت بحــران قــرار دارنــد. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجه بــه ذخایر محــدود آب، 
شــرایطی آبــی اســتان اصفهــان چطــور اســت و آیا احتمــال خالی 

شــدن ســد زاینــده رود وجــود دارد، گفــت: تــالش بــر ایــن اســت 
کــه وضعیــت ســد زاینــده رود ایــن گونــه نشــود، امــا منــوط بــر 
ایــن اســت کــه مــردم حداقــل 30 درصــد در مصــرف آب صرفــه 
جویــی کننــد. ساســانی در خصــوص اینکــه متاســفانه در بحــث 
ــکل  ــار مش ــف دچ ــای مختل ــش ه ــوی بخ ــت آب از س مدیری
هســتیم، اظهــار کــرد: در فاصلــه ســد زاینــده رود تــا ســد چــم 
آســمان بایــد کنتــرل ویــژه ای بــرای جلوگیــری از برداشــت هــای 
غیرمجــاز آب داشــته باشــیم و در صورتــی کــه ایــن برداشــت هــا 

کنتــرل شــود، مــی تــوان از بحــران آب عبــور کنیــم.

ــط  ــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محی ــاون محی مع
ــی  ــه م ــوای 9 شــهر تهی ــی ه ــت: ســیاهه آلودگ زیســت گف
شــود کــه در راســتای آن مــی توانیــم اقدامــات بــرای کاهــش 
آلودگــی هــوا را بــا ســرعت بیشــتری پیــش ببریــم. مســعود 
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــی کاه ــروه مل ــه کارگ ــی در جلس تجریش
افــزود: ســیاهه آلودگــی هــوای مشــهد و تهــران تهیــه شــده 
و اصفهــان نیــز در حــال انجــام اســت.وی ادامــه داد: در ایــن 
راســتا ســیاهه شــهرهای کــرج، تبریــز، شــیراز، اهــواز، مشــهد 
ــتاد  ــود.این اس ــی ش ــه م ــاری تهی ــال ج ــز در س و اراک نی

دانشــگاه بیــان کــرد: ســیاهه انتشــار بــه مــا مــی گویــد چــه 
ــا  ــد و ب ــی کن ــاد م ــی ایج ــزان آلودگ ــه می ــه چ ــی ب فعالیت
ــی را کاهــش  ــزان آلودگ ــن می ــوان ای ــی ت ــی م ــه اقدامات چ
داد. معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اضافــه کــرد: 
تاکنــون تهیــه ســیاهه مغفــول بــوده امــا اکنــون بــا برگــزاری 
ــرا  ــون اج ــد قان ــم آن را مانن ــالش کردی ــدد ت ــات متع جلس
کنیــم کــه در ایــن راســتا یــک کنسرســیوم دانشــگاهی 
تشــکیل دادیــم.وی گفــت: تــالش مــی کنیــم در تهیــه 
ــم. ــت دانشــگاه هــای کشــور اســتفاده کنی ســیاهه از ظرفی

تهیه سیاهه آلودگی هوای 9 شهرذخیره سد زاینده رود به 281 میلیون مترمکعب رسید

پیام زیست معاون شرکت آب و فاضالب گیالن،با بیان اینکه عدم جمع آوری فاضالب میتواند 
خسارت جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد کند،گفت:بالغ بر 2 هزار و 600 میلیارد 

ریال اعتبار برای ادامه روند ایجاد تاسیسات فاضالب شهری در آستارا و تالش الزم 
است. 

ترجمه :یاس حسنیه 
اختصاصی / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــوا و  ــی ه ــز مل ــس مرک ــدی ریی ــعود زن مس
ــا  ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــم س ــر اقلی تغیی
تاکیــد بــر این کــه در حــال حاضــر بــرای 
ــیکلت ها  ــودرو و موتورس ــی خ ــت آالیندگ تس

کلیــه  کــرد:  اظهــار  نداریــم،  محدودیتــی 
وارداتــی  و  تولیــدی  بنزینــی  خودروهــای 
کشــور در داخــل تســت آالیندگــی می شــوند، 
امــا بــرای خودروهــای دیزلــی هنــوز امکانــات 

ــرد:  ــد ک ــم. وی تاکی ــی نداری ــت آالیندگ تس
موتورســیکلت های  تســت  بــرای  تنهــا 
ــده  ــرار ش ــه ق ــم ک ــت داری ــورو ۴ محدودی ی
ایــن  تســت  مشــخص  زمان بنــدی  بــا 
دســتگاه ها انجــام شــود. در حــال حاضــر 
بخــش  طریــق  از  آالیندگــی  تســت های 
خصوصــی انجــام می شــود. الزم بــه ذکــر 
اســت تســت مربــوط بــه اســتاندارد یــورو 5 را 
نداشــتیم کــه امســال راه انــدازی شــده اســت.

امکانات تست آالیندگی 

خودروهای دیزلی را نداریم

مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی گفت:
 به علت وزش باد و رگبار، پسته کاران مناطق جنوبی کشور باغ های پسته 
را محلول پاشی نکنند.

رییــسمرکــزملــیهــواســازمانمحیــطزیســت
درپاســخبــهایــنابهــامکــهدرهمــهجــایدنیــا
تولیــدات آالیندگــی بــه مربــوط تســتهای
میشــود، انجــام دولــت توســط خودرویــی
گفــت:نماینــدگانثابــتســازمانمحیــطزیســت
درمراکــزتســتآالیندگــیمســتقرهســتند.
ــرارشــدهازشــرکتهایبازرســی امســالهــمق

ــم. ــکبگیری ــمکم ــگاههاه ودانش

مدیریتمنابع
آبیکشور،یکفرزند

باسهپدر!
گــره کــم آبــی امــروز بــا دســت بــاز مــی شــود 
امــا اگــر بــا بــی توجهــی هــای خــود ایــن گــره 
ــاز  ــم ب ــدان ه ــا دن ــردا ب ــاید ف ــم ش ــور کنی را ک
نشــود. آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد، 
ــه  ــران روز ب ــی و خشکســالی ای مشــکل کــم آب
روز وخیــم تــر مــی شــود، هــر ســال بــر تعــداد 
روزهــای گــرم و آفتابــی افــزوده و روزهــای ســرد 
ــای  ــد. ســطح آب ه ــی یاب ــی کاهــش م و باران
زیرزمینــی پاییــن آمــده، تعــدادی از تــاالب 
هــا خشــک شــدند، رودهــای خروشــان دیگــر 
خروشــی ندارنــد و بــه آرامــی مســیر غــم انگیــز 
ــه  ــی ک ــمه های ــد. چش ــی کنن ــی م ــود را ط خ
هــزاران ســال از دل کــوه هــا، ســنگ هــا و خــاک 
مــی جوشــیدند و مظهــر حیــات پیرامــون خــود 
بودنــد امــروز هیــچ اثــری از آنهــا نیســت و دیدن 
آبراهــه هــای خشــک و تــرک خــورده؛ خاطــرات 
شــیرین آدمــی را بــه ســراب تبدیــل مــی کنــد. 
ــد  ــی گفتن ــا م ــزرگ تره ــم ب ــه بودی ــودک ک ک
ــان  ــا ج ــذار ت ــن بگ ــر زمی ــر ب ــت را آرام ت پاهای
مورچــه ای را نگیــری امــا امــروز مــی بینیــم کــه 
بــزرگ ترهــای دیــروز و بــزرگ ترهــای امــروز که 
خودمــان باشــیم نــه تنهــا جــان مورچــه هــا بلکه 
بــا مصــرف بــی رویه آب و تشــدید خشکســالی؛ 
جــان بســیاری از گونــه های گیاهــی و جانوری را 
گرفتیــم و پــای خــود را بــر گلوی زمین گذاشــته 
و همچنــان فشــار مــی دهیــم. پروفســور علــی 
ــران   ــط زیســت ای ــش محی ــدر دان یخکشــی پ
بــا بیــان اینکــه تغییــرات آب و هوایــی در طــی 
ســال هــا و بــه مــرور بــه وجــود آمــد یعنــی از 
زمانــی کــه انســان دســت بــه نابــودی طبیعــت 
ــی  ــع طبیع ــردن مناب ــود ک ــرد: ناب ــار ک زد، اظه
تجدیدپذیــر ماننــد جنــگل و مراتــع اثــرات 
ســوئی بــر وضعیــت آب و هــوای یــک منطقــه 
ــش  ــی نق ــرات آب و هوای ــذارد و تغیی ــی گ م
ــان دارد کــه  مهمــی در بحــران خشکســالی جه
در ایــران نیــز اثــرات ســوء خشکســالی بیشــتر 
مشــاهده و احســاس مــی شــود چراکــه ســطح 
وســیعی از منابــع طبیعــی تجدیدپذیــر کشــور 
ــا اشــاره بــه  تخریــب شــده اســت. یخکشــی ب
اینکــه متاســفانه بهــره بــرداری آب در ایــران طبق 
اصــول و ضوابــط صورت نمــی گیرد، خاطرنشــان 
کــرد: مدیریــت منابــع آبــی کشــور توســط وزارت 
ــت  ــازمان حفاظ ــط س ــت آن توس ــرو، حفاظ نی
محیــط زیســت و بهره بــرداری آب توســط وزارت 
ــع یــک  ــرد و در واق کشــاورزی صــورت مــی گی
فرزنــد؛ ســه پــدر دارد کــه ایــن موضــوع موجــب 
شــده مدیریــت دقیــق و منســجمی بــرای آب در 

کشــور نداشــته باشــیم.

گزیده

مقاومتمحصوالتتراریخته
بهعلفکشهاوآفات

یــک عضــو انجمــن ارگانیــک ایــران بــا اشــاره بــه 
وجــود دو صفــت ژنتیــک در محصــوالت تراریختــه 
دو  آفــات  و  علف کــش  بــه  مقاومــت  گفــت: 
ــود  ــوالت وج ــن محص ــه در ای ــتند ک ــی هس صفت
ــه  ــدی از ســموم هســتند. در مقاومــت ب ــوع جدی ــا ن دارد و هــر دوی این ه
ــال  ــا انتق ــه حــذف و ب ــف کــش را از ســطح مزرع ــف کــش، ســموم عل عل
ــر ســمی خــاص  ــم کــه در براب ــه  تولیــد کردی ــاه، گیاهــی تراریخت ــه گی ژن ب
مقاومــت دارد. وحیــد بیــات در  یــک برنامــه رادیویــی اظهــار کــرد: بر اســاس 
قانــون ملــی ایمنــی زیســتی، اشــخاص موظــف هســتند قبــل از رهاســازی 
موجــودات زنــده ای کــه تغییــر ژنتیــک یافته انــد، مســتندات ارزیابــی 
مخاطــرات احتمالــی زیســت محیطــی آن را تهیــه کننــد و بــه دســتگاه های 
اجرایــی ارائــه دهنــد. بنــد ارزیابــی مخاطــرات هــم در پروتــکل کارتاهنــا و هم 
در قانــون ملــی ایمنــی زیســتی - کــه بــر مبنــای همیــن پروتــکل تصویــب 

شــده اســت - وجــود دارد.

پایانساماندهیفاضالب
ورودیبهزریوارتا5ماهدیگر

اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــالب  ــاماندهی فاض ــع آوری و س ــتان از جم کردس
ورودی بــه زریــوار تــا 5 مــاه دیگــر خبــر داد. امیــر 
ــای  ــادری در جلســه بررســی مشــکالت پروژه ه ق
ــهر  ــن ش ــدی در ای ــای ج ــی از دغدغه ه ــرد: یک ــار ک ــوان اظه ــی مری عمران
جمــع آوری و هدایــت آب هــای ســطحی هم چنیــن فاضــالب بویــژه در مناطق 
نزدیــک بــه دریاچــه زریــوار اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه اولویــت دار بــودن 
ــار از محــل مــاده 10 و 12 کــه  ایــن مســاله، مبلــغ 2.9 میلیــارد تومــان اعتب
اعتبــارات حــوادث اســت بــرای جمــع آوری فاضــالب در محــالت سردوشــی و 
اســتادیوم و ســایر نقــاط هم جــوار بــه زریــوار در نظــر گرفتــه شــد تــا شــرکت 
آب و فاضــالب شــهری اســتان و امــور آبفــا شــهر مریــوان طــی حداکثــر پنــج 
مــاه کار ســاماندهی ایــن محــالت را بــه اتمــام برســانند. وی افــزود: مابقــی 
اعتبــار موردنیــاز را نیــز شــرکت آبفــا از محــل منابــع داخلــی تأمیــن می کنــد 
تــا بــا اجــرای ایــن پــروژه دیگــر فاضالبــی از ســمت شــهر وارد زریــوار نشــود.

خبرخبرخبر
ــرکل حفاظــت  مدی

محیط زیست 
و  سیســتان 
بلوچســتان گفــت: 
ــتان  ــت شهرس ــت محیط زیس ــگان حفاظ ی
زابــل یــک دســتگاه لــودر را کــه اقــدام بــه 
خاکبــرداری از بســتر تــاالب هامــون کــرده 
بــود را توقیــف کــرد. پورمالئــی افــزود: بــر 
محیط زیســت  جــاری  قوانیــن  اســاس 
ــرداری  ــی، خاکب ــه تخریــب، جابجای هرگون
و ... در مناطــق تحــت مدیریــت و طبیعــت 
منــوط بــه اخــذ مجوزهــای مربوطــه و بــر 
ــی زیســت محیطــی طــرح  اســاس ارزیاب
ــروژه مــورد نظــر، مجــاز اســت و در  ــا پ ی
مانــع  محیط زیســت  این صــورت  غیــر 

همچنیــن  می شــود.وی   ... و  تخریــب 
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــت: ی ــه گف در ادام
زیســت اســتان یــک نفــر متخلــف شــکار 
ــتان  ــت اس ــق و طبیع ــد را در مناط و صی
ــرد. ــه شــکار دســتگیر ک ــدام ب ــل از اق قب
ــف  ــکارچی متخل ــزود: ش ــی اف ــور مالی پ
پیــش از هــر گونــه اقــدام بــه شــکار و بــر 
ــت  ــط زیس ــاری محی ــن ج ــاس قوانی اس
دســتگیر و تحویــل مقــام قضایــی اســتان 
ــرکل  ــد. مدی ــوع ش ــری موض ــرای پیگی ب
و  سیســتان  محیط زیســت  حفاظــت 
بلوچســتان ادامــه داد: شــکارچی متخلــِف 
ــش از 200 ســاعت  ــه بی دســتگیر شــده ب
خدمــت بــه محیــط زیســت محکــوم شــد.

ممنوعیتخاکبرداریوتخریبطبیعت
وبسترتاالبها

پیام زیست

دستگاه های دولتی متهم اصلی آلودگی هوا
معاونسازمانمحیطزیست:برخیدستگاههادراجرای

مصوباتمقابلهباآلودگیهوابهانهجوییمیکنند

سازمانمحیطزیستاعالمکردهبرخیدستگاههابرایمقابلهباآلودگیهوابهانهجوییمیکنند

آلودگــی هــوا، موضوعــی کــه مســتقیما 
بــا ســالمت مــردم مرتبــط اســت و ایــن 
روزهــا همچون بیمــاری مســری به جان 
تمامی کالنشــهرهای کشــور افتاده اســت 
ــط زیســت  ــاون محی ــه مع ــه گفت ــا ب ام
انســانی ســازمان محیــط زیســت، برخی 
از دســتگاه های دولتــی کشــور همچــون 
وزارت صنعــت در ایــن میــان نســبت بــه 
ایــن موضــوع بی تفــاوت هســتند وســهم 
ــا  ــی ایف ــن آلودگ ــش ای ــود را در کاه خ

نمی کننــد.
»برخــی دســتگاه ها در اجــرای مصوبــات 
می کننــد  بهانه جویــی  هــوا  آلودگــی 
امــا بنــا داریــم دســتگاه هایی را کــه 
بــه وظایــف خــود عمــل نمی کننــد، 

بــه مــردم معرفــی کنیــم.« این هــا 
ــط  ــاون محی ــی مع ــعود تجریش را مس
زیســت انســانی ســازمان محیط زیســت 
در بیست وهشــتمین جلســه کارگــروه 
ملــی آلودگــی هــوا کــه بــا حضــور 
از  نماینــدگان دســتگاه های مختلــف 
وزارت صنعــت،  وزارت کشــور،  جملــه 
وزارت نفــت و وزارت بهداشــت برگــزار 
ــد: »در  شــد می گویــد و اضافــه مــی کن
ــال  ــه دنب ــی آلودگــی هــوا ب کارگــروه مل
ایــن هســتیم کــه مــردم بــه طور شــفاف 
بداننــد چــه مصوباتــی در حــوزه کاهــش 
آلودگــی هــوا وجــود دارد، چــه اقداماتــی 
بــرای اجــرای ایــن مصوبــات انجــام 
ــه  ــا و دســتگاه ها ب ــدام نهاده شــده و ک
ــرای  ــد. ب ــل نکرده ان ــود عم ــف خ وظای
ــی  ــروه مل ــم وب ســایت کارگ ــن ه همی
آلودگــی هــوا راه انــدازی شــده اســت تــا 
گــزارش رونــد اجــرای مصوبــات آلودگــی 

ــرد. « ــرار گی ــردم ق ــار م ــوا در اختی ه

وزارتصنعتزیربارنرفت
بعــد از اینکــه تجریشــی از اخــالل برخــی 
ــش  ــات کاه ــرای مصوب ــازمانها در اج س
آلودگــی هــوا گالیــه می کنــد، از وزارت 
صنعــت نــام بــرده و می گویــد:» در 
جریــان قانــون هــوای پــاک ســعی 
ــم  ــف کنی ــت را موظ ــم وزارت صنع کردی
بعــد از گذشــت یــک ســال از عمــر 
خودروهــا بــه طــور رنــدوم آنهــا را بررســی 
کنــد امــا ایــن وزارتخانــه بــه دلیــل 
ــار ایــن  مســائل مالــی و اجرایــی زیــر ب
ــده  ــرار ش ــن ق ــت و بنابرای ــوع نرف موض
ســازمان محیــط زیســت از ســال آینــده 
ردیــف بودجــه ای را بــرای ایــن موضــوع 
تقاضــا کنــد تــا بتوانیــم بعــد از ورود 
خــودرو بــه چرخــه مصــرف آنهــا را کنترل 
کنیــم. حتمــا در نتیجــه ایــن پایش هــا 
ــه  ــدی می رســیم ک ــای جدی ــه یافته ه ب

می توانیــم فشــارها را بــه خودروســاز 
افزایــش دهیــم. « بــه اعتقاد تجریشــی 
ــون  ــتگاه ها همچ ــی از دس ــه بعض اینک
ــم کاری  ــان ک ــن می وزارت صنعــت در ای
مــی کننــد بــه دلیــل عــدم نظــارت و عدم 
اعمــال قانــون اســت، او در خصــوص 
ــردن برخــی دســتگاه ها  ــی ک شــانه خال
ــی  ــات کاهــش آلودگ ــرای مصوب در اج
هــوا مــی گویــد:» ســاختار اجرایــی 
ــای  ــه در کاره ــت ک ــن اس ــر ای ــت ب دول
ســخت معمــوال کســی حاضــر نیســت به 
تنهایــی زیــر بــار ســختی ها بــرود و رایــج 
ــوان اولیــن  ــه عن ــار مالــی ب اســت کــه ب
بهانــه از ســوی دســتگاه ها مطــرح شــود 
در حالــی کــه اینهــا مســائلی اســت کــه 
ــون  ــال قان ــدم اعم ــارت و ع ــدم نظ از ع
ناشــی می شــود. قطعــا مصوبــات هیــات 
ــوا  ــی ه ــه کاهــش آلودگ ــت در زمین دول
بعــد از برگــزاری جلســات متعــدد فنــی 
و کارشناســی بــه تاییــد رســیده و کلیــه 
ــه  ــات ب ــن مصوب ــورد ای دســتگاه ها در م
اجمــاع رســیده اســت امــا همچنــان 
اجــرای  برابــر  در  دســتگاه ها  برخــی 
ایــن مصوبــات بــار مالــی یــا ایــراد فنــی 
را مطــرح می کننــد. در کارگــروه ملــی 

آلودگــی هــوا ســعی داریــم ایــن بهانه هــا 
ــم. « ــع کنی را رف

وزارتصنعتبهتعهداتش
درزمینهموتورسیکلتبرقی

عملنکردهاست
عــالوه بــر اینکــه تجریشــی از کــم کاری 
رندومــی  بررســی  از  صنعــت  وزارت 
ســخن  تولیــد  از  پــس  خودروهــا 
دبیــر  حســینی  ،وحیــد  می گویــد 
کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا، بــه 
صراحــت می گویــد کــه وزارت صنعــت به 
تعــدات خــود عمــل نمی کنــد. بــه گفتــه 
حســینی، دبیرخانــه کارگــروه آلودگی هوا 
چهــار کمیتــه تخصصــی دارد و جلســات 
تخصصــی مرتبــط بــا معاینــه فنــی هــم 
برگــزار شــده اســت امــا متاســفانه وزارت 
ــه موتورســیکلت برقــی  صنعــت در زمین
بــه تعهداتــش عمــل نکــرده اســت. 
طبــق گفتــه تجریشــی »آلودگــی هــوا بــا 
ســالمت مــردم ارتبــاط دارد و موضوعــی 
نیســت کــه در مــورد آن کوتــاه بیاییــم و 
اگــر دســتگاهی بــه تعهــدات خــود عمل 
نکنــد مــردم را در جریــان موضــوع قــرار 

ــم داد.« خواهی

هـوا آلودگـی مصوبـات اجـرای در دسـتگاهها »برخـی
بهانهجویـیمیکننـدامـابنـاداریـمدسـتگاههاییراکـهبه
وظایـفخـودعمـلنمیکننـد،بـهمـردممعرفـیکنیـم.«
اینهـارامسـعودتجریشـیمعاونمحیطزیسـتانسـانی
سـازمانمحیطزیسـتدربیستوهشتمینجلسـهکارگروه
ملـیآلودگـیهـواکـهبـاحضـورنماینـدگاندسـتگاههای
مختلـفازجملـهوزارتکشـور،وزارتصنعـت،وزارتنفتو
وزارتبهداشـتبرگـزارشـدمیگویـدواضافهمیکنـد:»در
کارگـروهملـیآلودگیهـوابهدنبالاینهسـتیمکـهمردم
بـهطورشـفافبدانندچـهمصوباتیدرحـوزهکاهشآلودگی
هـواوجـوددارد،چـهاقداماتـیبـرایاجـرایایـنمصوبات
انجـامشـدهوکـدامنهادهـاودسـتگاههابـهوظایـفخـود
عمـلنکردهانـد.بـرایهمیـنهموبسـایتکارگـروهملی
آلودگـیهـواراهانـدازیشـدهاسـتتاگـزارشرونـداجرای

مصوبـاتآلودگـیهـوادراختیـارمـردمقرارگیـرد.«
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عتبـات  بازسـازی  سـتاد  رییـس 
حسـاس ترین  اتمـام  از  عالیـات 
فـاز  اجرایـی  عملیـات  فنـی  مرحلـه 
مطهـر  حـرم  توسـعه  طـرح  نخسـت 
حسـینی با همـت متخصصـان ایرانی 
عوامـل  از  تجلیـل  داد.آییـن  خبـر 
اجرایـی ایجـاد دیـوار  آب بنـد صحـن 
زینـب  حضـرت  بنی هاشـم  عقیلـه 
)س( در قالـب فـاز اول طرح توسـعه 

حـرم مطهر حسـینی با حضور حسـن 
بازسـازی  سـتاد  رییـس   _ پـالرک 
عتبات _ و شـیخ عبدالمهدی کربالیی 
_ متولی شـرعی حرم مطهرحسـینی_  
ایـن  در  برگـزار شـد.پالرک  کربـال  در 
آییـن، با تشـکر از همکاری مهندسـان 
و مسـووالن عراقـی کـه عوامـل سـتاد 
بازسـازی عتبـات عالیـات را در اجرای 
ایـن طـرح بـزرگ  همراهـی کردنـد، 

گفـت  بـا توجـه بـه وجـود آب هـای 
زیرسـطحی در شـهر کربـال، الزم بـود 
تـا پیـش از اجـرای عملیـات توسـعه 
حـرم، بسـتر مـکان اجـرای پـروژه بـا 
ایجـاد دیوارآب بنـد را تبدیـل بـه یـک 
اسـتخر خشـک کنیـم، بهایـن منظـور 
پیشـرفته ای  وتجهیـزات  فنـاوری  از 
سـازه های  درایجـاد  آن  مشـابه  کـه 
دریایـی به کار می رود، اسـتفاده شـد. 
شـیخ عبدالمهـدی کربالیـی_ متولـی 
شـرعی حرم مطهر حسـینی _ در این 
مراسـم از حمایت هـای مـردم ایـران 
وتـالش متخصصـان سـتاد بازسـازی 

عتبـات عالیـات تجلیـل کـرد.

افزایـش  باعـث  کـه  آفروددرحالـی  تورهـای  برگـزاری 
گردشـگر و رشـد صنعت گردشگری می شـود اما از طرفی 
ایـن  نگرانـی را ایجـاد می کنـد کـه برگـزاری ایـن چنیـن 
تورهایـی باعـث تخریـب  تنهـا اثـر طبیعـی ثبـت جهانی 

شـده ایران شـوند. 
در روزهـای گذشـته میـراث خبـر در گزارشـی بـه موضـوع  
برگـزاری تورهـای آفـرود در کویـر لـوت پرداختـه. در ایـن 
گـزارش منصـور ایـران پور  مدیر موسسـه مردم نهـاد دیده 
بـان میـراث و تمدن کارمانیا گفته »چنـدی پیش دیدم که 
مسـافران یـک اتوبـوس گردشـگری به دو دسـته تقسـیم 
شـده و هـر دسـته باالی یکـی از کلوت هـا ایسـتاده بودند. 
بـاور نمی کـردم کـه بیـن دو گـروه مسـابقه تخریـب کلوت 
برقـرار اسـت. هـر گـروه کـه بتوانـد بزرگ تریـن تیکه هـا را 
از راس کلـوت بشـکند و پایین بیندازد پیـروز خواهدبود! از 
طـرف دیگـر دیدم حریمی بـرای منع خودروهـای آفرود بر 
منطقـه کلـوت در نظـر گرفته نشـده و ماشـین ها بـر دیواره 
و جـداره کلوت هـا می رانند. هیچ نگهبانـی در منطقه حاضر 
نیسـت و ظاهرا یگان حفاظت سـازمان میراث فرهنگی هم 
نسـبت بـه حراسـت از پدیده هـای طبیعـی غفلـت می کند 
ابنیـه تاریخـی را دسـتور کار خـود  از  و فقـط پاسـداری 
می دانـد.«الزم بـه ذکـر اسـت که کویـر لوت در سـال 1395  

در فهرسـت جهانی یونسـکو قـرار گرفت.

تورهابانظارتسازمانمیراثبرگزارمیشود
امـا ایـن درحالـی اسـت کـه تجلی،سرپرسـت معاونـت 
گفـت  در  فرهنگـی کرمـان  میـراث  گردشـگری سـازمان 
و گـو بـا »پیـام مـا«  ضمـن بیـان ایـن نکتـه کـه  بـرای 
برگـزاری تورهـای آفـرود بایـد از اداره میـراث فرهنگـی یـا 
پایـگاه جهانـی لـوت مجوز صادر شـود می گویـد  اگر توری 
بـدون هماهنگـی بـا ما وارد منطقه شـود بدون شـک با آن 
برخـورد می شـود.وی البتـه ایـن نکتـه را اضافـه می کند به 
دلیل گسـتردگی کویر لوت شـاید بعضی هـا تورهایی برگزار 
کننـد کـه در دیـد نیروهـای یـگان حفاظـت ما نباشـد ولی 
قطعـا با مشـاهده این گونه تورها از ادامـه فعالیت آن ها در 
منطقه جلوگیری می شـود.تجلی یکـی از دالیلی که پایگاه 
جهانـی لـوت در آن منطقـه حضـور دارد را  دادن مجـوز بـه 
تور هـا و اقدامـات ایـن چنینی بیان می کنـد. وی همچنین 
افزود:برگـزاری چنیـن تورهایـی قطعـا خسـارت هایی برای 
منطقـه دارد  ولـی بایـد بـه دنبـال این باشـیم تـا از منطقه 

بیشـتر حفاظـت کنیم.

تورهادرمناطقیبرگزارمیشودکهکمترین
خسارترابزند

اگرچـه انتقـادات زیـادی بـه برگـزاری تورهـای این چنینی  
می شـود  و بـه نظـر عـده ای حتـی تکـرار رونـد ایـن تورها 
باعـث خـروج کویـر لوت از فهرسـت یونسـکو می شـود اما 
افضلـی، مدیـر پایـگاه جهانی لـوت معتقد اسـت  برگزاری 

تورهـای آفـرود در تمـام دنیـا برای  از کویر مرسـوم اسـت.
افضلـی معتقـد اسـت کـه در تورهایـی کـه بـا هماهنگـی 
بـه مسـیرهایی  برگـزار می شـود خودروهـا  لـوت  پایـگاه 
هدایت می شـوند که کمترین آسـیب را  آثار تاریخی مانند 
دیواره هـای لـوت بزننـد. به گفتـه وی اولین شـرط برگزاری 
تـور در این منطقه نصب  دسـتگاه GPS بـر روی خودروها 
بـوده تـا به این وسـیله  مانیتورینـگ ان ها راحت تـر انجام 
شـود.افضلی  با اشـاره بـه این که نیروهـای یگان حفاظت 
در منطقه مسـتقر هسـتند افـزود در صـورت ورود تورهایی 
کـه بـدون هماهنگـی وارد منطقـه شـدند نیروهـای یـگان 
آخریـن  در  تاکیـد می کنـد  برخـورد می کنـد.او  خفاظـت 
داشـته اند  لـوت  از  یونسـکو  بازدیـدی کـه کارشناسـان  

وضعیـت آن را خـوب بیـان کردند.

نفوذ آب به حرم

 امام حسین )ع( متوقف شد

رییسادارهمیراثفرهنگیآستارا:
قایق سنتی »کالز« آستارا 

در آستانه ثبت جهانی

ــرزی  ــدر م ــگری بن ــتی و گردش ــع دس ــراث فرهنگی،صنای ــس اداره می ریی
آســتارا از ثبــت جهانــی »کالز« نوعــی قایــق چوبــی ســنتی در ایــن 
ــی  ــرد: میراث فرهنگ ــار ک ــک زاده« اظه ــوش مل ــر داد.»داری ــتان خب شهرس
ــراث  ــی و می ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــا و محوطه ه ــار، مجموعه ه ــامل آث ش
ــات  ــی، ترکیب ــای طبیع ــا و محوطه ه ــار، مجموعه ه ــز شــامل آث ــی نی طبیع
ــی و  ــت مل ــت ثب ــه قابلی ــتند ک ــژه ای هس ــی وی ــی و جغرافیای زمین شناس
در صــورت معرفــی ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد، قابلیــت ثبــت جهانــی را 
دارنــد.وی بــا بیــان این کــه تاکنــون پنــج اثــر تاریخــی از شهرســتان مــرزی 
بنــدر آســتارا در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت شــده اند، ادامه داد: مدرســه 
ــهید  ــه داریوش)ش ــوی، مدرس ــود خی ــیخ محم ــه ش ــی، بقع ــم نظام حکی
مدنــی(، خانــه بلژیکی هــای گمــرک و غــار کهیــل در روســتای آق مســجد، 
آثــار تاریخــی هســتند کــه از بخــش مرکــزی شهرســتان در فهرســت آثــار 
ــاون  ــر مع ــفر اخی ــه س ــاره ب ــا اش ــیده اند.ملک زاده ب ــت رس ــه ثب ــی ب مل
میراث فرهنگــی و معــاون گردشــگری میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ــی  ــش تخصص ــرکت در همای ــتارا و ش ــه آس ــالن ب ــتان گی ــگری اس گردش
واکاوی فرهنــگ دریایــی کرانه هــای جنوبــی دریــای کاســپین کــه در 
ســالن اجتماعــات شــهرداری برگــزار شــد، افــزود: در جریــان ایــن ســفر از 
ــا بیــان  ــام »کالز« رونمایــی شــد.وی ب ــه ن ــی ســنتی آســتارا ب قایــق چوب
ــه  ــد ب ــدان کوهــی از اهالــی روســتای دربن این کــه ایــن قایــق توســط خان
مــوزه مردم شناســی داریــوش اهــدا شــد، خاطرنشــان کــرد: »کالز« نوعــی 
ــروی آن از  ــدوکاو ب ــرای کن ــه ب ــت ک ــت توسکاس ــاز از درخ ــق دست س قای

ــک تیشــه اســتفاده نمی شــود. ــر از ی ــه غی ــی ب ــزار صنعت ــچ اب هی

رد پای گردشگران در تخریب لوت جهانی
میراثفرهنگی:همهتورهابرایورودبهکویربایدمجوزبگیرند

70درصدتورها
ساماندهیشدهاند

افضلـیمدیـرپایـگاهجهانیلـوتدرخصوص
لـوت در آفـرود تورهـای برگـزاری نحـوه
میگویـداززمـانثبـتجهانیلوتحـدود70
درصـدتورهاسـاماندهیشـدهاندکـهدراین
مدتحـدود80تورمجازشناسـاییوبهمراجع
ذیصـالحمعرفـیشـدند.ویهمچنیـنبرای
حفاظـتبیشـترازمنطقـهخواسـتارکمـکاز
سـازمانهاییمانندمنابعطبیعی،اسـتانداری

وسـایرنیروهـایامنیتیشـد.

مرمتمنارهمسجد
ساغریسازانرشت

اسـتان  معـاون میـراث فرهنگـی 
احیـای  و  مرمـت  از  گیـالن 
بافت هـای تاریخـی رشـت و مناره 
ایـن شـهر خبـر داد.ولـی جهانـی،  مسـجد ساغری سـازان 
معاون میراث فرهنگی اسـتان گیـالن در این رابطه گفت: »در 
حالـی احیـای بافـت هـای تاریخی شـهر رشـت با مشـارکت 
خیریـن آغاز شـده که هم اکنـون یکـی از بارزترین طرح های 
در حـال اجرا، بازسـازی مناره مسـجد گلدسـته ساغریسـازان 
شـهر رشـت به همت خیر فرهنگ دوسـت، حاج غالمحسـن 
قطبـزاده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که ایـن منـاره در زلزله 

سـال 1369 بـه طـور کامـل تخریـب شـده بـود.«

مرمت

بــا تــالش نیروهــای یــگان حفاظــت اســتان تهــران 
ــانی   ــه دوران ساس ــوط ب ــال مرب ــتبند ط ــد و دس گردنبن
الهــی  رحمــت  امیــر  شد.ســردار  ضبــط  و  کشــف 
خبــر  جزییــات  بیــان  در  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
دوســتدارن  از  ارســالی  گــزارش  »براســاس  گفــت: 
ــیای  ــروش اش ــد و ف ــوص خری ــی در خص میراث فرهنگ
تاریخــی توســط قاچاقچیــان امــوال تاریخــی، تیــم 
عملیــات یــگان حفاظــت اســتان تهــران پــس از انجــام 
ــر،  ــت خب ــراز صح ــه و اح ــی های اولی ــات و بررس اقدام

ایــن موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد.«او تصریــح 
کــرد: »تیــم زبــده ای از کارکنــان یــگان بــا انجــام 
تحقیقــات گســترده، ضمــن شناســایی افــراد دخیــل 
ــام   ــوال تاریخــی و  اخــذ دســتور مق ــر قاچــاق ام در ام
ــا کاالی  ــارزه ب ــس مب ــی اداره پلی ــا هماهنگ ــی ب قضای
ــه  ــق ب ــی موف ــران، طــی عملیات قاچــاق و ارز آگاهــی ته
ــتبند  ــد و دس ــدد گردنبن ــک ع ــداد ی ــط تع ــف و ضب کش
ــوال  ــر قاچاقچــی ام ــال و دســتگیری دو نف ــس ط از جن

ــدند.« ــی ش تاریخ

گردشـگری  و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
آذربایجان شـرقی از صـدور مجـوز مـوزه خودروهـای کالسـیک 
داد. خبـر  تبریـز  در  خصوصـی  مـوزه  دومیـن  به عنـوان 
میراث فرهنگـی  اداره کل  هـدف  بـه  اشـاره  بـا  آبـدار  مرتضـی 
موزه هـای  تأسـیس  بـرای  مجـوز  صـدور  از  آذربایجان شـرقی 
خصوصـی اظهـار کـرد: ایجـاد ظرفیت هـای مختلف در راسـتای 
توسـعه گردشـگری اسـتان، از جملـه فعالیـت مسـتمر موزه هـا 
و ایجـاد و توسـعه موزه هـای شـاخص و منحصـر بـه فـرد از 
فعالیـت  ادامـه  در  وی  اسـت.   اداره کل  ایـن  اولویت هـای 

مـوزه خودروهـای کالسـیک را در تبریـز، یکـی از جذاب تریـن 
ایـن مـوزه  ظرفیت هـای گردشـگری دانسـت و گفـت: مجـوز 
خصوصـی از سـوی اداره  کل موزه هـا و اموال منقـول تاریخی به 
نـام »خلیـل غفـاری«، صادر شـده اسـت و فعالیت رسـمی آن 
در راسـتای جلـب رضایـت گردشـگران نقـش به سـزایی خواهد 
داشـت.   وی افـزود: ایـن مـوزه بـا تـالش ۴0 سـاله آقـای 
نفیـس کالسـیک  و گـردآوری خودروهـای  »خلیـل غفـاری« 
ایـن مجموعـه  شـکل گرفتـه و همـه خودروهـای موجـود در 

هسـتند.  برجسـته  شـخصیت های  بـه  منتسـب 

صدور مجوز رسمی فعالیت دومین موزه خصوصیکشف و ضبط گردنبند و دستبند طالی دوران ساسانی

حفاظتومرمت400خانهمسکونیبهصورتمشارکتیدریزد
معاون میراث فرهنگی یزد از حفاظت و مرمت ۴00 خانه مسکونی به صورت مشارکتی 
در بافت تاریخی شهرها و روستاهای این استان از شش ماهه دوم 95 تا فروردین 

97 خبر داد.  

پیام میراث

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

                  آگهی فقدان سند مالکیت
ــوم  ــطه از وراث مرح ــع الواس ــت م ــا وکال ــه رود ب ــول پیل ــان معق ــه قرب ــه اینک ــر ب نظ
مهیــن حســینعلیی برابــر گواهــی انحصــار وراثــت 4060099 مــورخ 93/5/6 شــورای حــل 
اختــاف منطقــه 9 تهــران کــه وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از بهمــن و بهــرام و محمــد زائــری 
همگــی فرزنــدان وی و آقــای بهمــن زائــری نیــز برابــر گواهــی انحصار وراثــت 242 مــورخ 94/8/18 
شــورای حــل اختــاف منطقــه 9 تهــران فــوت نمــوده کــه وراث حیــن الفــوت وی عبــارت انــد از 
بهــرام و بهمــن زائــری همگــی بــرادران وی میباشــند طبــق وکالــت نامــه 111449 مــورخ1394/2/27 
و 113696 مــورخ 95/11/17 دفتــر 179 تهــران بــا تســلیم بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده بشــماره 
ــه درخواســت وارده  ــهر بضمیم ــماره 70 اسامش ــناد رســمی ش ــر اس ــورخ 96/8/21 دفت 10275 م
بشــماره 23151 مورخــه 96/10/16 اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 90 مترمربــع پــاک 13593 فرعــی از 42 اصلــی مفــروز از 613 فرعــی از اصلــی 
مذکــور واقــع در بخــش12 تهــران کــه ذیــل ثبــت 293658 صفحــه 46 دفتــر 1226 امــاک بــه نــام 
مهیــن حســینعلی ثبــت و ســند مالکیــت المثنــی بــه شــماره 418897 صــادر و تســلیم گردیــده کــه 
طبــق مندرجــات استشــهادیه تســلیمی و گواهــی دفتــر امــاک در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد 
کــه بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور المثنــی دوم ســند مالکیــت ملــک 
مذکــور ار نمــوده اســت. لــذا باســتناد تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 – آییــن نامــه قانــون ثبــت 
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تاچنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
غیــر از مــوارد مذکــور در فــوق و یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم و رســید دریافــت دارد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مهلــت 
مقــرر اعتــراض نرســد و یــا در صــورت اعتــراض ســندی ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت طبــق 

مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. م/الــف: 418
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی               2722

          گواهی حصروراثت
ــی  ــنامه 10492 کدمل ــن شــماره شناس ــی وط ــزاد خاک به
ــد 1360/6/30 صــادره  ــد قاســم متول 0063039052 فرزن
از تهــران بــه اســتناد شــهادت نامــه گواهــی فــوت و فتوکپــی 
ــه شــماره 97/ح88/1 تقدیــم ایــن  شناســنامه ورثــه درخواســتی ب
ــه شــادروان قاســم  ــن اشــعار داشــته اســت ک ــوده چنی حــوزه نم
خاکــی وطــن فرزنــد غامحســین  بــه شــماره شناســنامه 5  
ــق گواهــی فــوت شــماره 449984 ف/19  کدملــی 1602615128 طب
در تاریــخ 1396/2/5 در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه 
حیــن الفــوت عبارتنــد از: 1- بهنــام خاکــی وطــن ت ت 1367/1/4 
فرزنــد قاســم کدملــی 0084418230 ش ش 42311 صــادره از 
تهــران پســر متوفــی 2- مســعود خاکــی وطــن ت ت 1363/1/15 
فرزنــد قاســم کدملــی 0063714671 ش ش 1486 صــادره از تهــران 
ــد  ــن ت ت 1360/6/30 فرزن ــی وط ــزاد خاک ــی 3- به ــر متوف پس
تهــران  از  قاســم کدملــی 0063039052 ش ش 10492 صــادره 
ــد  ــن ت ت 1342/4/10 فرزن ــی وط ــه خاک ــی 4- رقی ــر متوف پس
ــی 1602778701 ش ش 2 صــادره از هشــترود  غامحســین کدمل
همســر متوفــی اینــک پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی جهــت 
انتشــار در جرایــد ارســال مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا 
چنانچــه هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــراگهی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد وابــاغ 

ــف: 416 گواهــی الزم صــادر خواهــد شــد . م/ال
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه            2723

ابالغیه
ــه  ــی کالس ــده اجرائ ــوص پرون در خص

علیــه  ملــت  بانــک  لــه    96001۴1

مســعود امانعلــی خانــی  بــه موجــب گــزارش 

ــه شــرح  ــورخ کارشــناس رســمی دادگســتری ب م

ــی از  ــی 1583 فرع ــالک ثبت ــت ، پ ــر پیوس تصوی

پــالک 1819 اصلــی بخــش 9 کرمــان واقــع در 

ارزیابــی  203۴000000 لاير  بــه مبلــغ  رفســنجان 

ــالک  ــی پ ــغ ارزیاب ــه مبل ــه ب ــذا چنانچ ــده .ل گردی

ــی  ــراض کتب ــید،  اعت ــی باش ــرض م ــور معت مذک

خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــالغ ایــن 

اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد 

کارشــناس تجدیــد نظــر بــه مبلــغ ۴000000 لاير 

ــه  ــا ب ــد ضمن ــلیم نمایی ــرا تس ــن اج ــر ای ــه دفت ب

ــش  ــد فی ــا فاق ــد ی ــارج از موع ــه خ ــی  ک اعتراض

ــد  ــر باش ــد نظ ــناس تجدی ــتمزد کارش ــی دس بانک

ــد. ــد ش ــرداده نخواه ــب اث ترتی

مســئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان
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این صفحه می خوانیم
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه»اصفهانزیبا«نوشـت اگر 
مـردم اصفهـان در مصـرف آب 30درصـد صرفه 
جویـی نکننـد، سـد زاینده رود خالی می شـود.

روزنامـه»مهـدتمـدن«از تـالش ها 
بـرای ریاسـت پزشـکیان بـر مجلـس نوشـت.

روزنامه »افسـانه« سـخن رهبر انقالب 
در دیـدار بـا مسـووالن نظـام دربـاره عملکـرد 

فعلـی آمریـکا را بیـان کـرده اسـت.

روزنامـه»خبـرشـمال«بـه نقـل از 
مدیرعامـل آب منطقـه ای گیـالن گفـت کمبـود 
آب کشـاورزی در مـزارع گیـالن مقطعی اسـت.

اسـتاندار  وعـده  از  دریـا« « روزنامـه 
هرمـزگان بـرای ایجـاد 30هـزار شـغل در ایـن 

داد. خبـر  اسـتان 

از  نقـل  یزد«بـه  »بشـارت روزنامـه 
دولـت  نوشـت  یـزد  شـهر  شـورای  رییـس 
و  اقتصـاد  در  دولـت  تریـن  موفـق  خاتمـی، 

بـود. اشـتغال 

اصفهان

آذربایجانشرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

خبرگــزاریســیانانبــه نقــل از ترامپ 
نوشــت کــه رهبــر کــره شــمالی بعــد از گفتگــو بــا 
رییــس جمهــور چین نظــرات خــود را تغییــر داد.

فرانس24نوشـت ماکرون در سـفر اخیر 
خـود بـه روسـیه بـه دنبـال زمیـن مشـترک بـا 

اسـت. پوتین 

خبرگــزاری اســپوتنیکنوشــت رهبــر 
ــرای  ــا ب ــه اروپ ــرای اتحادی ــرط ب ــران 7 ش ای

ــرده اســت. ــام وضــع ک ــداری برج پای

مـوارد  آمریـکا  رویترزنوشـت  روزنامـه 
امنیتـی جدیـدی برای صـادرات خـودرو از این 

کشـور وضـع کـرده اسـت. 

ــاره  ــر انقــالب درب ــات از ســخنان رهب الحی
ــته  ــنگتن نوش ــد واش ــات جدی ــکا و تصمیم آمری

اســت.

یورونیـوزبـه نقـل از رهبـر کـره شـمالی 
خطـاب بـه آمریـکا نوشـت یـا مذاکـره کنیـد یا 

باشـید. هسـته ای  آزمایش هـای  شـاهد 

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

اروپا
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نگاه دراینصفحهعکسهاییکهروزگذشتهدرفضایمجازی
منتشرشدهاند،میبینید.

عکسنشنالجئوگرافیکیکآفتابپرستمردهرادرصحراییدرفلسطیناشغالینشانمیدهدچهارراهیدرشیرازقدیمکهاحتماالچهارراهزندمیباشد/مشرقنیوز

تسلطارتشسوریهبردمشقپساز7سال/رویترز
طیروزهایاخیرموجگرماموجبفوت65نفردرشهرکراچی

شده/رویترز

سیالبدرلواسان/میزان افتتاحسهنمایشگاهسلطنتیازپادشاهیقاجاردرکاخگلستان/تسنیم

روستایمرزی»بیلو«در15کیلومتریشهرمریوانهرسالهمیزبان
لکلکهایسفیدمیشود/مهر »کاخناصری«درروستایشهرستانکاستانالبرزواقعشدهاست/ایسنا
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قهردریاباصیادانپیام ایران
زمانی در گلستان 3000 تن ماهی استخوانی از دریا صید می شد، اما در سال های اخیر 
شاهدیم که میزان صید به کمتر از 300 تن رسیده است.

ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــوول رواب مس
ــتان  ــکی اس ــای پزش ــوری  ه ــوادث و ف ح
کرمانشــاه از خودکشــی نافرجــام دو خواهر 
ــگاه های  ــی از دانش ــل یک ــجو در مح دانش

ــار  ــر آزادی«   اظه ــر داد.»اکب ــتان خب اس
کــرد: یــک مــورد مســمومیت دارویــی 
در محــل یکــی از دانشــگاه های اســتان 
ــا اعــزام نیــرو  گــزارش شــد.وی افــزود: ب

خواهــر  دو  شــد  مشــخص  محــل  بــه 
کــه هــر دو دانشــجو بودنــد بــه دلیــل 
مشــکالت خانوادگــی اقــدام بــه خودکشــی 
ــرده  ــش ک ــرص آرام بخ ــتفاده از ق ــا اس ب
اند.همانطــور کــه ایســنا نوشــت ،آزادی 
تصریــح کــرد: تعــداد قــرص مصرفــی 
ــمومیت  ــب مس ــه موج ــود ک ــاد ب ــا زی آنه
هــر دو شــده بــود و هم اکنــون هــر دو 
نفــر بــه بیمارســتان امــام خمینــی)ره( 

ــدند. ــل ش منتق

خودکشی نافرجام 2 خواهر 

دانشجو در کرمانشاه 

پس از 37 سال : »نفت شهری ها« 

به شهرشان باز می گردند

مردمنفتشهر37سالاستکهدرانتظارندتابهاینآوارگیومهاجرتاجباریپایاندهند.

بنـابـهگفتـهمسـووالنتاکنـونبیـشاز500خانوار
برایبازگشـتبهنفتشـهروسـکونتدراینمنطقه
اعـالمآمادگـیکردهانـدکههمیـنامرعامـلمهمی
بـرایبازسـازیکامـلایـنمنطقـهمـرزیمحسـوب
میشـود.تعدادیازنفـتشـهریهـادرهفتـهجاری
و کرمانشـاه اسـتاندار بـا مـرزی منطقـه ایـن در
جمعـیازمسـئوالندیـدارکردنـدوازمیـلورغبت
خـودبـرایحضـوریدوبارهوسـاختنزندگـینودر

نفـتشـهرسـخنگفتند.
نفـتشـهریهـااعـالمکردنـد38سـالاسـتکـه
انتظـارمـیکشـندتـابتواننـدبـهآوارگـیومهاجرت
اجبـاریبـهدیگـرمناطـقکشـورمانپایـاندهنـدو
درسـرزمینمـادریخـودودرایـنخطـهمـرزیبه

زندگـیخـودوفرزندانشـانادامـهدهنـد.

مدیریـت مرکـز عمومـی روابـط مسـوول
اسـتان پزشـکی هـای فـوری و حـوادث
کرمانشـاهتصریـحکـرد:تعـدادقـرصمصرفی
هـر مسـمومیت موجـب بـودکـه زیـاد آنهـا
بـه نفـر دو هـر هماکنـون و بـود شـده دو
بیمارسـتانامـامخمینـی)ره(منتقـلشـدند.
و 21سـاله ایـندوخواهـر یـادآورشـد: وی

سـالهاند. 29

»نفــت  مــرزی  منطقــه  ســاکنان 
شــهر« در شهرســتان قصرشــیرین کــه 
ــغال  ــی و اش ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ب
ــه  ــور ب ــث مجب ــم بع ــوی رژی آن از س
مهاجــرت شــدند، پــس از گذشــت 
ــر بازگشــت  ــان منتظ 37 ســال همچن
ــود هســتند.  ــادری خ ــه ســرزمین م ب
ــومار  ــش س ــع بخ ــهر از تواب ــت ش نف
کیلومتــری   72 در  قصرشــیرین  در 
ــده  ــع ش ــتان واق ــن شهرس ــوب ای جن
اســت کــه تــا قبــل از جنــگ تحمیلــی 
آوازه بلنــدی داشــت و یکــی از مــدرن 
ــه  ــود ک ــور ب ــرب کش ــق غ ــن مناط تری
از امکانــات بســیار خوبــی از جملــه 
فــرودگاه، ســینما، مدرســه و گاز کشــی 
نفــت  بود.منطقــه مــرزی  برخــوردار 
شــهر کــه در اصطــالح محلــی بــه 
ــت، دارای  ــروف اس ــاه« مع ــت ش »نف
ــه  ــه روزان ــت ک ــت اس ــای نف ــاه ه چ
20 هــزار بشــکه آن از طریــق تلمبــه 
ــه پاالیشــگاه  ــال ب ــا خــط انتق ــه ب خان

ــود. ــی ش ــل م ــاه منتق کرمانش
دارای  همچنیــن  منطقــه  ایــن 
بســیاری  کشــاورزی  زمین هــای 
اخیــر  تــا چنــد ســال  اســت کــه 
آلــوده بــه میــن و مــواد منفجــره بــود 
ــای  ــر نیروه ــای موث ــدام ه ــا اق ــه ب ک
ــام اراضــی  ــون تم ــم اکن پاکســازی ه
کشــاورزی منطقــه از میــن و مــواد 
منفجــره پاکســازی شــده اســت.نفت 
شــهر تــا قبــل از جنــگ تحمیلــی 
ــه  ــت داشــت ک ــن جمعی ــج هــزار ت پن
در جریــان جنــگ و بــا اشــغال آن 
از ســوی نیروهــای بعثــی خالــی از 
ســکنه شــد و پــس از بازپــس گیــری 
از نیروهــای بعثــی ایــن منطقــه مــرزی 
ــه دلیــل حضــور نیروهــای نظامــی و  ب
بازگشــت  ، شــرایط  میادیــن میــن 
پاکســازی  نداشــت.با  را  ســاکنانش 
اراضــی آلــوده بــه میــن ایــن منطقــه و 
ــد،  ــر و امی ــت تدبی روی کار آمــدن دول
بازگشــت  و  حضــور  بــرای  امیدهــا 

ــس از گذشــت  ــه پ ــن منطق ــی ای اهال
ســال هــا دوری از خانــه و کاشــانه 
ــرای  ــده شــد و ســاکنان آن ب خــود زن
ــادری  ســاختن زندگیشــان در زادگاه م
خــود اعــالم آمادگــی کردند.دولــت ایــن 
انتظــار چندیــن و چنــد ســاله مــردم را 
پاســخ داد و عملیــات بازســازی نفــت 
ــام  ــا ن ــای آن ب ــاخت ه ــهر و زیرس ش
امــام جــواد االئمــه )ع( از شــهریور 
ســال 93 آغــاز شد.بازســازی نفــت 
ــر  ــت تدبی ــه دول ــن هدی شــهر بزرگتری
ــور و  ــرزدار غی ــاکنان م ــه س ــد ب و امی
دالور ایــن منطقــه کــه ســال هــای 
ســال بــرای چنیــن اتفــاق مهمــی 
مــی کردند.ایجــاد  شــماری  لحظــه 
مندلــی   - ســومار  مــرزی  بازارچــه 
منابــع   ، نفتــی  تاسیســات  وجــود 
ــره  ــا به ــترس ب ــب و در دس آب مناس
بــرداری از ســد کنگیــر ، اجــرای طــرح 
ســامانه گرمســیری ، اجــرای طــرح 
بــزرگ کشــاورزی و باغــداری از جملــه 

اســت کــه  مهمــی  هــای  ظرفیــت 
ــاز  ــه س ــرزی زمین ــه م ــن منطق در ای
بازگشــت مــردم بــه زادگاهشــان اســت. 

بازسازینفتشهر
اولویتدولتمرداناست

اســتاندار کرمانشــاه در دیــدار هفتــه 
گذشــته  بــا نفــت شــهری هــا در ایــن 
ــتغال  ــاد اش ــت: ایج ــرزی گف ــه م خط
قصــد  کــه  افــرادی  بــرای  پایــدار 
بازگشــت بــه نفــت شــهر را دارنــد، 
ایــن  بازســازی  اولویــت  مهمتریــن 

ــت. ــهر اس ش

هزینه200میلیاردریالی
برایبازسازینفتشهر

درمرحلهنخست
مشــاور عالــی اســتاندار و مســوول 
ســتاد بازســازی نفــت شــهر هــم گفت: 
اعتبــار  ریــال  200 میلیــارد  تاکنــون 
بــرای بازســازی ایــن منطقــه از ســوی 
ــه اســت. وزارت نفــت اختصــاص یافت

جعفــر همتــی افــزود: ایــن اعتبــار برای 
ســاخت 50 واحــد منــزل مســکونی 
ــه  ــان زیرپوشــش کمیت ــژه مددجوی وی
امــداد امــام خمینــی )ره( ، 2 بــاب 

مدرســه ، یــک بــاب مســجد ، ســالن 
ورزشــی و مرکــز درمانــی هزینــه شــده 

اســت.

ارتشآمادهبازگشت
مردمبهنفتشهراست

ــده  ــا نوشــت ،فرمان ــه ایرن ــور ک همانط
نیــروی  ارشــد  ای  منطقــه  قــرارگاه 
زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی 

ــت:  ــز گف ــور نی ــرب کش ــا( در غ )نزاج
ــهر  ــل در ش ــت کام ــون امنی ــم اکن ه
ــت و  ــم اس ــهر حاک ــت ش ــرزی نف م
ارتــش جمهــوری اســالمی آمادگــی 
کامــل بــرای بازگشــت مــردم ایــن 
ــا  ــه را پــس از گذشــت ســال ه منطق
دارد.امیــر ســرتیپ فرهــاد آریانفــر 
افــزود: ارتــش از مــردم جــدا نیســت 
و نیروهــای نظامــی آمادگــی ارائــه 
هرگونــه خدماتــی را بــه مــردم منطقــه 

ــد. ــهر دارن ــت ش ــرزی نف م
وی اظهارداشــت: ارتــش ایــن آمادگــی 
را دارد تــا بــر حســب نیــاز مکان هایــی 
را تخلیــه کنــد و در اختیــار مــردم 
قــرار دهــد و تیــپ مســتقر در منطقــه 
مــرزی نفــت شــهر ســومار نیــز کار 

ــت. ــده دار اس ــت را عه ــن امنی تامی

رییسسازمانجهادکشاورزی
استانمرکزی:

ساالنه2هزارهکتارازاراضی
زیرکشتگندماستان
مرکزیکاستهمیشود

اسـتان  جهادکشـاورزی  رییس سـازمان 
مرکـزی گفت: سـاالنه 2 هزار هکتـار از اراضی 
مرکـزی کاسـته  اسـتان  کشـت گنـدم  زیـر 

 . د می شـو
شـورای  جلسـه  دومیـن  در  آنجفـی  مجیـد 
در  مركـزی  اسـتان  آب  منابـع  از  حفاظـت 
سـال 97 بـا تاکیـد بـر رونـد مناسـب تغییـر 
الگـوی کشـت در اسـتان مرکـزی بیـان کـرد: 
در راسـتای اصـالح الگـوی کشـت در اسـتان، 
مـورد  بـر  آب  ممنوعیـت کشـت محصـوالت 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 
وی افـزود: در اسـتان مرکـزی 18 هزار هکتار 
از اراضـی کشـاورزی زیـر کشـت لوبیـا قـرار 
داشـته اسـت کـه طی سـه سـال اخیـر به 12 
هـزار هکتـار کاهـش یافتـه اسـت و بـا توجه 
بـه اینکـه خمین قطـب تولید لوبیای اسـتان 
اسـت، اراضـی  6 هـزار هکتـاری زیـر کشـت 
لوبیـای ایـن شهرسـتان به هـزار و 500 هکتار 
رسـیده اسـت و در کنـار آن مرکـز تحقیقـات 
بـه  ارقـام مقـاوم  تولیـد و کشـت  بـر  لوبیـا 
کم آبـی تـالش مـی کنـد بـه شـکلی برخـی 
ارقـام امـروز نیازمنـد هر 1۴ روز یکبـار آبیاری 

 . هستند
آنجفـی بـا اشـاره بـه کاهـش سـاالنه 2 هـزار 
هکتـار اراضـی کشـت گنـدم در اسـتان گفت: 
اراضـی تحـت کشـت گنـدم اسـتان مرکـزی 

بایـد بـه 10 هـزار هکتـار برسـد. 
همانطـور کـه روابـط عمومـی ایـن سـازمان 
نصـب کنتورهـای  در خصـوص  ،وی  نوشـت 
حجمی هوشـمند بر روی چاه های کشـاورزی 
بهـره وری آب  بـه سـمت  بایـد  عنـوان کـرد: 
حرکـت کـرد و کارکـرد چاه هـا نیـز در قالـب 
حجـم مجـاز انجـام گیـرد. نبایـد زمـان را بـه 
عنـوان یـک عامـل محدودکننـده مطـرح کرد 
چراکـه میـزان و نـوع آبیاری هـر محصول در 

هـر نقطـه از اسـتان متفـاوت اسـت. 
مرکـزی  اسـتان  جهادکشـاورزی  رییـس 
تصریـح کـرد: برای نصـب کنتورهـای حجمی 
هوشـمند بایـد تسـهیالت الزم در نظـر گرفتـه 
آبیـاری  حـوزه  اعتبـارات  نمی تـوان  و  شـود 
نویـن را بـه ایـن بخـش منتقـل کـرد چراکـه 
50 درصـد بهـره وری آب کـه حاصـل اسـتقرار 
سیسـتم های نوین آبیاری اسـت را از دسـت 
خواهیـم داد. بایـد تسـهیالت نصـب کنتورهـا 

در سـطح ملـی و کالن تامیـن شـود. 

خبر 

دستگیری6نفرازمنازعین
حادثهتیراندازیدراهواز

ــش  ــتگیری ش ــواز از دس ــی اه ــده انتظام فرمان
ــدازی  ــه تیران ــان حادث ــن در جری ــر از منازعی نف
کــه امــروز جلــوی درب دادگاه انقــالب در منطقــه 

ــر داد. ــواز رخ داد، خب ــارس اه کیانپ
ســرهنگ محمــد صفــری بــا اشــاره بــه وقــوع حادثه تیرانــدازی جلــوی درب 
ــم آن در فضــای  ــواز رخ داد و فیل ــارس اه ــه کیانپ ــالب در منطق دادگاه انق
ــوی درب دادگاه  ــروز جل ــدازی ام ــرد: تیران ــار ک مجــازی منتشــر شــد، اظه
انقــالب مربــوط بــه قتلــی بــوده کــه در خردادمــاه ســال گذشــته در روســتای  
ــود. امــروز طرفیــن دعــوا  اســماعیلیه از حــوزه شهرســتان کارون رخ داده ب

جلــوی درب دادگاه حضــور یافتــه بودنــد کــه بــا هــم درگیــر شــدند.
وی افــزود: در جریــان ایــن درگیــری یــک نفــر از طرفیــن دعــوا بــا اســلحه 
شــکاری اقــدام بــه تیرانــدازی کــرد کــه موجــب مصدومیــت یــک نفــر شــده 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت: بالفاصل ــواز گف ــی شهرســتان اه اســت.فرمانده انتظام

عوامــل نیــروی انتظامــی، شــش نفــر از منازعیــن دســتگیر شــدند.  

ریزگردها25کرمانی
راراهیبیمارستانکرد

پزشـکی  فوریت هـای  و  حـوادث  مرکـز  مدیـر 
افـراد  شـمار  کرمـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
آسـیب دیده ناشـی از گرد و غبار در سـطح اسـتان 
تـا سـاعت 16 امـروز را 25 نفـر اعالم کـرد و گفت: 
افـراد آسـیب دیده از گـرد و غبـار در شهرسـتان های اسـتان بیشـتر دچـار 
تنگـی نفـس و سـوزش چشـم شـده بودنـد کـه بـه صـورت سـرپایی درمان 

شـدند.
دکتــر ســید »محمــد صابری«اظهــار کــرد: امــروز شــاهد افزایــش ریزگردهــا 
در برخــی از نقــاط اســتان بودیــم کــه باعــث ایجــاد مشــکالتی بــرای برخــی 
از افــراد کــه بیمــاری پیــش زمینــه ای بودنــد شــد. وی تعــداد افــراد آســیب 
ــروز را  ــاعت 16 ام ــا س ــتان ت ــطح اس ــار در س ــرد و غب ــی از گ ــده ناش دی
ــار در  ــرد و غب ــده از گ ــراد آســیب دی ــه داد: اف ــرد و ادام ــالم ک ــر اع 25 نف
شهرســتان های اســتان بیشــتر دچــار تنگــی نفــس و ســوزش چشــم شــده 

بودنــد کــه بــه صــورت ســرپایی درمــان شــدند.

لرستانکرماناهواز
راهــداری  دیــرکل 
ونقــل  حمــل  و 
لرســتان  جــاده ای 
ایمنــی  گفــت: 
مســیر شــازند ازنــا مطلــوب نیســت.عباس 
راه هــای  ایمنــی  کمیســیون  در  شــرفی 
اســتان بــا بیــان اینکــه در بحــث عــوارض 
ــف در  ــاوگان عمومــی تخفی ــرای ن آزادراه ب
نظــر گرفتــه شــود، افــزود: نیــاز اســت 
ــا محــور  ــه شــود ت ــاری در نظــر گرفت اعتب
پیچ هــای  دارای  )پلدختــر( کــه  قدیــم 
خطرنــاک اســت بهســازی شــود.وی ادامــه 
ــازی  ــار راه و شهرس ــاری در اختی داد: اعتب
قــرار داده شــود تــا راه هــای حادثــه خیــز 

ــرکل  ــوند. مدی ــازی ش ــازی و ایمن س بهس
راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای لرســتان 
دربــاره تــردد در جــاده شــازند ازنــا گفــت: 
ــت  ــاد اس ــور زی ــن مح ــردد در ای ــم ت حج
دورود  اتوبوس هــای  بنــا شــد موقتــا  و 
از ایــن مســیر تــردد نکننــد و نماینــده 
کردنــد  درخواســت  فرمانــدار  و  مــردم 
از  دورود  اتوبوس هــای  دهیــد  اجــازه 
ــت:  ــرفی گف ــد. ش ــردد کنن ــیر ت ــن مس ای
مطلــوب  ازنــا  شــازند  مســیر  ایمنــی 
نیســت و پلیــس راهــور مصــر هســتند کــه 
ــا  ــا م ــود ام ــام نش ــا انج ــردد اتوبوس ه ت
موافقیــم کــه تــردد در ایــن محــور انجــام 
بیــان کــرد: محــور خرم آبــاد  شــود.وی 
بروجــرد الیگــودرز دارای صــد بریدگــی 
اســت؛ چهــار شهرســتان را موظــف کردیــم 
و  کننــد  مســدود  را  بریدگی هــا  ایــن 
را  بریدگی هــا  ایــن  درصــد   50 تاکنــون 

کرده ایــم. مســدود 

ایمنیمحورشازند
ازنامطلوبنیست
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی سمینارآموزشیOPERCOMدرشرکتنفتوگازکارونبرگزارشد
سمینار آموزشی آشنایی با متدولوژی OPERCOM و نرم افزار ICAPS در شرکت 

بهره برداری نفت وگاز کارون برگزار شد.

نا 
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همزمــان بــا هفتــه جهانــی ارتباطات، 
شــبکه بیســیم دیجیتــال منطقــه 
عملیاتــی ســرخون و گشــوی جنوبــی 
ــت  ــرداری نف ــع در شــرکت بهره ب واق
و گاز زاگــرس جنوبــی، راه انــدازی 
ــس  ــان، ریی ــدرت هللا قنبری ــد. ق ش
ــرداری  ــرکت بهره ب ــرات ش اداره مخاب
نفــت وگاز زاگــرس جنوبــی بــا اعــالم 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: بــا راه انــدازی 
ایــن شــبکه بیســیم، افــزون بــر 

بهینه شــدن پوشــش شــبکه بیســیم 
مناطــق عملیاتــی، امــکان ارتبــاط 
و گروه بنــدی  بیســیم  بــا  تلفــن 
نیــز  اســتفاده کننــده  واحدهــای 
میســر می شــود.وی افــزود: ایــن 
شــبکه شــامل 50 دســتگاه بیســیم 
ــه در  ــت ک ــوت اس ــورت پایل ــه ص ب
منطقــه عملیاتــی ســرخون و گشــوی 
ــدازی شــده و  ــی نصــب و راه ان جنوب
بــا توجــه بــه نتیجــه مثبــت آن، بــه 

زودی ســایر مناطــق و ســتاد شــیراز 
نیــز بــه ایــن شــبکه بیســیم مجهــز 
می شــوند و بــا اجرایــی شــدن ایــن 
ــی  ــق عملیات ــایر مناط ــروژه در س پ
و ســتاد شــیراز، امــکان برقــراری 
ارتبــاط بیســیم میــان مناطــق و 
ســتاد نیــز فراهــم می شــود.قنبریان 
ــال  ــد انتق ــتر جدی ــدازی بس از راه ان
دیتــای منطقــه عملیاتــی ســرخون و 
گشــوی جنوبــی، خبــر داد و افــزود: 
بســتر جدیــد، mb/s 10 ظرفیــت دارد 
ــا از  ــال دیت ــدازی آن، انتق ــا راه ان و ب
منطقــه عملیاتــی ســرخون و گشــوی 
جنوبــی نیــز ماننــد ســایر مناطــق از 

دو مســیر انجــام می شــود.

تجهیز منطقه سرخون و گشوی 

جنوبی به شبکه دیجیتال بیسیم

تقدیر از مدال آوران 

آسیایی توسط زاهدی، 

نماینده مردم کرمان

زاهــدی، نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس در جلســه ای از مــدال 
آوران آســیایی  تیــم ملــی کیــک بوکســینگ واکــوی ایــران تقدیــر  کرد. 
فــرزاد نيــك نفــس و مهــال نقيــب زاده، در قابــت های قهرمانی آســیا در 
 قرقیزســتان بــه ترتیــب بــر ســکوی نخســت و دوم قــرار گرفتــه بودنــد.
زاهــدی در ایــن جلســه ضمــن تبریــک بــه ایــن ورزشــکاران از تــالش 
خــود بــرای اعتــالی ورزش کرمــان و ایــران ســخن گفــت و افــزود: مــن 
ــرای  ــدارم و  ب ــان ن ــی کرم ــای ورزش ــه هیات ه ــی ب ــر خاص ــج نظ هی
ــت. ــودن اس ــد ب ــات کارآم ــس هی ــک ریی ــی ی ــن ویژگ ــن مهم تری  م

او بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه سیاســی بــودن در هیات هــای ورزشــی 
ســم اســت گفت:هیات هــای ورزشــی بایــد بــه دنبــال هــدف  ورزشــی 
ــه  ــه ای ک ــه وی در جلس ــه گفت ــی. ب ــراض سیاس ــه اغ ــد ن ــود باش خ
ــزرگ  ــه از شــرکت های ب ــن شــد ک ــر ای ــرار ب ــتاندار داشــتیم ق ــا اس ب
ــا   ــه ورزش اســتان گرفتــه شــود ت ــه عنــوان کمــک ب کرمــان مبلغــی ب
ــه مســابقات هســتند  ــه اعــزام ب ورزشــکاران و تیم هایــی کــه در مرحل
 یــا نیــاز بــه کمــک مالــی دارنــد دیگــر دســت بــه دامــن افــراد نشــوند.
ــان  ــات ورزشــی کرم ــا حضــور رییس هــای هی ــه ب ــن نشســت ک در ای
و مســوولین اداره کل ورزش و جوانــان کرمــان بــود جوانمرد،عضــو 
ســابق شــورای شــهر کرمــان و رییــس کنونــی تربیــت بدنــی دانشــگاه 
آزاد نیــز حضــور داشــت.جوانمرد  در ایــن جلســه ضمــن ارائــه گــزارش 
را  ایــن پســت مشــکل ورزش کرمــان  20 روزه خــود در  عملکــرد 
ــرد و  ــان ک ــوولین وزارت ورزش بی ــدام از مس ــودن هیچ ک ــی نب کرمان
ــد رییــس فدراســیون کشــور  ــود کــه چن گفــت حداقــل انتظــار ایــن ب
از کرمــان باشــد تــا بــه ایــن وســیله ســرعت پیشــرفت ورزش کرمــان 

ــد.  افزایــش یاب

بازدیدعلمیازتاسیسات
برقمنطقهایخوزستان

رایانــه  رشــته  هنرجویــان 
خدیجــه  حضــرت  هنرســتان 
)س( از پســت بــرق اهــواز یــک 
و مرکــز کنتــرل دیســپاچینگ فــوق توزیــع  شــرکت بــرق 
منطقــه ای خوزســتان بازدیــد کردنــد.در ایــن بازدیــد 
انــرژی  انتقــال  مراحــل  تاسیســات،  بــا  هنرجویــان 
الکتریکــی، اهمیــت صنعــت بــرق، اتوماســیون صنعتــی، 
عملکــرد دیســپاچینگ، صرفــه جویــی و مدیریــت بهینــه 

مصــرف انــرژی آشــنا شــدند.
ــی در  ــز توضیحات ــع نی ــوق توزی ــپاچینگ ف ــر دیس مدی

ــرد. ــه ک ــم ارائ ــای مه ــت ه ــوص فعالی خص

عرضهیسوختدرشیراز
بهروالبرگشت

و  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
شــیراز  فرمانــداری  اجتماعــی 
هم اینــک  کــه  کــرد  اعــالم 
جایگاه هــای  در  آرامــش 
و  شــده  حاکــم  شهرســتان  ایــن  سوخت رســانی 
ــت.  ــته اس ــی بازگش ــه روال طبیع ــوخت ب ــه ی س عرض
ــروز اختــالل موقــت در کار برخــی از  ــی ســعیدی، ب عل
جایگاه هــای عرضــه ی ســوخت را تاییــد و خاطرنشــان 
کــرد: تانکرهــای حامــل ســوخت بارگیــری شــده و 
ــیراز را  ــتان ش ــا در شهرس ــاز جایگاه ه ــوخت موردنی س

تامیــن خواهنــد کــرد.

روندرشدقیمتسبد
نفتیاوپکادامهیافت

قیمـت سـبد نفتـی اوپـک مـرز 
77 دالر برای هر بشـکه را پشـت 

گذاشت. سـر 
اینترنتـی  پایـگاه  کـه   همانطـور 
دبیرخانـه سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت )اوپـک(

نوشـت ، قیمـت سـبد نفتـی اوپـک بـا حـدود یـک دالر 
افزایـش بـه 77 دالر و 19 سـنت رسـید.

قیمـت ایـن شـاخص در چنـد پیـش از آن )دوشـنبه، 31 
اردیبهشـت ماه( 76 دالر و 21 سـنت بـود.

سـبد نفتـی اوپک شـامل انـواع نفت خـام تولیـدی در 1۴ 
کشـور عضو این سـازمان اسـت.

دورهیآموزشیتخصصی
دردانشگاهنفت

بــه  نفــت  صنعــت  دانشــگاه 
ــی،  ــطح علم ــای س ــور ارتق منظ
افزایــش  و  دانــش  توســعه 
تســلط دانشــجویان بــر مباحــث مرتبــط بــا صنعــت نفــت، 

می کنــد. برگــزار  تخصصــی  آموزشــی  دوره هــای 
همانطــور کــه دانشــگاه صنعــت نفــت نوشــت، ایــن 
علمــی  بنیــه  و  روحیــه  تقویــت  هــدف  بــا  دوره هــا 
دانشــجویان مســتعد، فراهــم آوردن زمینه هــای مناســب 
بــرای فعالیت هــای جمعــی علمــی، تولیــد علــم، جنبــش 
نرم افــزاری انجمن هــای علمــی دانشــجویی و کارآفرینــی 

ــود. ــزار می ش برگ

نفتنفتبرق بنزین

اعضــای هیــات امنــای صنــدوق توســعه ملــی بــا 
ــل پاالیشــگاه ســتاره  ــرای تکمی ــه تســهیالت الزم ب ارائ
خلیــج فــارس موافقــت کردنــد. جلســه هیــات امنــای 
صنــدوق توســعه ملــی، بــه ریاســت دکتــر حســن 

ــد. ــکیل ش ــوری تش ــس جمه ــی، ریی روحان
اعضــای هیــات امنــای صنــدوق توســعه ملــی در ایــن 
ــدوق  ــن صن ــای ای ــداف و برنامه ه ــون اه جلســه پیرام
همســو بــا تحقــق شــعار ســال و حمایــت از کاالی 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــی آن بح ــای اجرای ــی و راه ه ایران

ــد. کردن
پاالیشــگاه  تکمیــل  منظــور  بــه  تســهیالت  اعطــای 
ســتاره خلیــج فــارس از جملــه مصوبــات ایــن جلســه 
اولویــت  ردیــف  در  مهــم  ایــن  مقــرر شــد  و  بــود 
ــه  ــرر شــد ب ــن جلســه مق ــرد. در ای ــرار گی پرداخــت ق
منظــور حمایــت از ســرمایه گذاری در بــازار ســرمایه، 
ــل در  ــای عام ــق بانک ه ــی از طری ــدوق توســعه مل صن
ــد. ــپرده گذاری کن ــرمایه، س ــازار س ــت ب ــدوق تثبی صن

بــا حکــم مدیرعامــل شــرکت توانیــر، عنایــت الــه 
بــرون رییــس گــروه مدیریــت ایمنــی، ســالمت و 
ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــت ش ــط زیس محی
ــت  ــط زیس ــی محی ــروه تخصص ــو کارگ ــوان عض ــه عن ب
صنعــت بــرق و کارگــروه تخصصــی ایمنــی صنعــت 
ــن حکــم آمــده اســت: نظــر  ــرق انتخــاب شــد.در ای ب
بــه تعهــد و تخصــص جنابعالــی و بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــدات  ــا و تعه ــروزی دنی ــط زیســت در شــرایط ام محی
راســتای  در  المللــی  بیــن  در معاهــدات  کشــورمان 

ــرق کشــور، بدینوســیله  ــه اهــداف صنعــت ب رســیدن ب
ــت  ــط زیس ــی محی ــروه تخصص ــو کارگ ــوان عض ــه عن ب
صنعــت بــرق منصــوب مــی شــوید.آرش کــردی در 
ــا توجــه بــه  حکمــی دیگــر نیــز عنایــت الــه بــرون را ب
ــرق  ــت ب ــی در صنع ــت ایمن ــص و اهمی ــد و تخص تعه
کشــور، بــه مــدت ســه ســال بــه عنــوان عضــو کارگــروه 
تخصصــی ایمنــی صنعــت بــرق منصــوب کــرد تــا 
نســبت بــه تدویــن دســتورالعمل هــای الزم در صنعــت 

ــد. ــدام کنن ــرق کشــور اق ب

کارمند برق منطقه ای در کارگروه های توانیرتسهیالت الزم برای تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

رییــسخودروهای هیبریدی، منتظر تصمیم مجلس نایــب
محیــط فراکســیون
زیســت:یکــیازدالیــلاصلــی
کالنشــهرها هــوای آلودگــی
بویــژهتهــران،ترافیــکســنگین
وحجــمبــاالیخودروهــاو
وســایلنقلیــهموتــوریاســت
ــوخت ــوعس ــکن ــیش ــهب ک
در وســایل ایــن مصرفــی
هــوا آالیندههــای افزایــش
ــد. ــامیکن ــزاییایف ــشبس نق

کاهــش تعرفــه خودروهــای هیبریــدی 
در حالــی هنــوز محــل اختــالف نظــر 
دولــت، مجلــس و واردکننــدگان اســت 
ــیله  ــن وس ــتفاده از ای ــان، اس ــه مدافع ک
ــر  ــوا موث ــی ه ــش آلودگ ــه را در کاه نقلی
مــی داننــد و مخالفــان از ســهم کمتــر از 10 
درصــدی آن از ســبد خودروهــای وارداتــی 
ســخن مــی راننــد. پــس از اینکــه دولــت 
پارســال تعرفــه  دوازدهــم در دی مــاه 
واردات خودروهــای هیبریــدی را از پنــج به 
ــا حجــم  ــی ب ــرای خودروهای ۴5 درصــد ب
موتــور بیــن 1500 تــا 2000 ســی ســی و 65 
درصــد بــرای خودروهــای بــا حجــم موتــور 
ــش  ــا 2500 ســی ســی افزای ــن 2000 ت بی
داد، واردکننــدگان و کارشناســان صنعــت 
خــودرو و محیــط زیســت بــه آن اعتــراض 

ــد. کردن
ــه  ــا آنجــا پیــش رفــت ک ــن موضــوع ت ای
رییــس جمهــوری بهمــن مــاه در گفــت و 
گــوی تلویزیونــی خــود وعــده داد در تعرفه 
بازنگــری  نــوع خودروهــا  ایــن  واردات 

شــود.
»محمــد  امســال  مــاه  فروردیــن   2۴
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــریعتمداری« وزی ش
تجــارت بــا اشــاره بــه مصوبــه جدیــد دولت 
بــرای تعرفــه خودروهــای هیبریــدی، اظهار 

داشــت: مصوبــه قبلــی دولــت کــه فاصلــه 
ــف  ــدی مختل ــای هیبری ــه خودروه تعرف
را بــا خودروهــای بنزینــی کــم کــرده و 
ــود کــه شــاید  شــرایطی را فراهــم کــرده ب
اشــتیاق بــرای ورود خودروهــای هیبریدی 

ــت. ــر یاف ــم شــود، تغیی ک
ــد  ــه جدی ــا مصوب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــواع  ــه واردات ان ــه بیــن تعرف ــت فاصل دول
مختلــف خــودرو بیشــتر شــد، افــزود: 
ــای  ــت، خودروه ــد دول ــم جدی ــا تصمی ب
ــه صــورت ســه  ــد شــده ب ــدی تولی هیبری
ــری -  ــری« و »س ــوازی«، »س ــوع »م ن
مــوازی« مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح 
حمایــت  ایــن  نــوع  بهتریــن  کــرد: 
و  اســت  برقــی  خودروهــای  همچــون 
ــه نســبتی  ــدی ب ــه خودروهــای هیبری بقی
کــه ســوخت فســیلی مصــرف مــی کننــد، 
مشــمول تعرفــه ترجیحــی مــی شــوند کــه 
ــه دســتگاه هــای اجرایــی  ــه ب ایــن مصوب
ابــالغ شــده اســت. ولــت خودروهــای 
برقــی - بنزینــی بــر اســاس حجــم موتــور 
ــت؛  ــرده اس ــیم ک ــروه تقس ــه گ ــه س را ب
تعرفــه خودروهایــی بــا حجــم موتــور 1000 
ــا  ــا 1500 ســی ســی 25 درصــد، 1501 ت ت
2000 ســی ســی ۴5 درصــد و 2001 تــا 2500 

ســی ســی 65 درصــد محاســبه می شــود 
در حالــی کــه ایــن تعرفــه هــا بــرای 
ــم  ــا حج ــی ب ــی و دیزل ــای بنزین خودروه
موتورهــای یــاد شــده بــه ترتیــب 55، 75 

ــود. ــد ب ــد خواه و 95 درص
ــه  ــت ک ــتوار اس ــن اس ــر ای ــت ب ــر دول نظ
خودروهــای هیبریــدی بــه نســبتی کــه از 
ســوخت هــای فســیلی اســتفاده می کننــد 
بایــد مشــمول تعرفــه هــای باالتــر شــوند.

مانعیبرایتصویب
طرحساماندهیبازارخودرو

وجودندارد
»عبدالکریــم حســین  زاده« نایــب رییــس 
فراکســیون محیــط زیســت و توســعه 
بــا  و گــو  گفــت  در  مجلــس،  پایــدار 
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا دربــاره افزایــش 
هیبریــدی  خودروهــای  واردات  تعرفــه 
افــزود: یکــی از دالیــل اصلــی آلودگــی 
هــوای کالنشــهرها بویــژه تهــران، ترافیــک 
خودروهــا  بــاالی  حجــم  و  ســنگین 
نقلیــه موتــوری اســت کــه  و وســایل 
بی شــک نــوع ســوخت مصرفــی ایــن 
هــوا  آالینده هــای  افزایــش  در  وســایل 

نقــش بســزایی ایفــا می کنــد.
ــژاد دیگــر نایــب رییــس  ــار کوچکــی ن جب

مجلــس  زیســت  محیــط  فراکســیون 
واردات  از کاهــش تعرفــه  نیــز گفــت: 
طــرح  در  هیبریــدی کــه  خودروهــای 
ســاماندهی بــازار خــودرو نیــز گنجــاده 
شــده اســت، حمایــت مــی کنیــم تــا 
ــس برســد. ــدگان مجل ــب نماین ــه تصوی  ب
ــون هــوای  ــه تصویــب قان ــا اشــاره ب وی ب
پــاک در مجلــس، افــزود: در ایــن قانــون 
تکالیفــی بــرای ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه  ــه از جمل ــده ک ــن ش ــهرداری تعیی و ش
ــد و  ــت از تولی ــه حمای ــوان ب ــی ت ــا م آنه
ــدی  ــی و هیبری ــای برق ــودرو ه واردات خ

اشــاره کــرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي و 

سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي

)) آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون 

تعييـن تكليـف وضعيت ثبتي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند 

رسـمي (( 

اراء  برابـر  امالکـی  کـه  بدینوسـیله   مذکـور  مـواد  اجـرای   در 

هياتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت 

ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 

ثبتـي  ناحیـه یـک  كرمـان  تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامـه 

عملیـات ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت  

بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  

ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقع                                                                                                                                             

در بخشـهای  ) 1-۴-7-8 (  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل 

اگهی  میشـود تا  در صورتي كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به 

صـدور سـند مالكيـت متقاضيان اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از 

تاريـخ انتشـار اوليـن آگهي به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين 

اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يك مـاه از تاريخ 

تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم 

نمايند.بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شد.شـایان ذکر 

اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانع 

مراجـع متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود .

امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش1کرمان
70  فرعـی  از  ۴25۴  اصلـی –  اقـای محمـد علـی مظفری مقدم  

فرزنـد  حسـن  بـه شناسـنامه شـماره  103  صـادره از  کرمـان  در 

ششـدانگ  یکباب  سـاختمان تجاری به انضمام فوقانی مسکونی  

بـه مسـاحت 171/17  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بلـوار شـهدای 

خانـوک کوچـه 38 خریـداری از محـل مالکیت حسـین خدایی  - 

ردیـف  1202

1  فرعـی  از  ۴770  اصلـی –  اقـای داود جلیـل پـور افشـار  فرزند  

محمود  به شناسنامه شماره  2۴65  صادره از  بافت  در ششدانگ  

یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 205/75  متـر مربع بـه ادرس  کرمان 

شـهرک سـیدی بلوار الغدیـر خریداری از محـل مالکیت صاحبجان 

باغخانـی  - ردیف  0089

15۴5۴  فرعـی  از  ۴776  اصلـی مجـزی شـده از  126  فرعـی از  

۴776  اصلـی  –  اقـای مهـدی لطفـی جوشـانی  فرزنـد  محمـد 

علی به شناسـنامه شـماره  2253  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  

یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 97/۴2  متـر مربع  بـه ادرس  کرمان 

بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 29 انتهـای کوچـه خریـداری از 

محـل مالکیـت فتح الـه بانک توکلـی  - ردیـف  ۴309

15۴97  فرعـی  از  ۴776  اصلـی مجـزی شـده از  128  فرعـی از  

۴776  اصلـی –  خانـم مهدیه سـلطانی گوکـی  فرزند غالمرضا  به 

شناسـنامه شـماره  192  صـادره از  گلبـاف  و اقـای احمـد حیدری 

گوکـی  فرزنـد غـالم عبـاس  بـه شناسـنامه شـماره  67۴  صـادره 

از  گلبـاف  بالمناصفـه  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر 

طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت  216/80  مترمربـع  بـه ادرس  کرمان  

بلـوار ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 37 چهـار کوچـه ثـارهللا داخـل 

کوچـه سـمت راسـت منـزل 7 خریداری از محل مالکیت  حسـین 

ایرانمنـش  - ردیف هـای 0۴79 و 118۴9

15582  فرعـی  از  ۴776  اصلـی –  اقـای حسـین چـووش زاده  

فرزنـد  منصـور  بـه شناسـنامه شـماره  216  صـادره از  ماهـان  در 

ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 200  متر مربع کـه موازی  

25  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و 

در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان خیابـان حکیم کوچه 

۴۴سـمت چـپ درب اخـر خریـداری از محـل مالکیـت حسـین 

ایرانمنـش  - ردیـف  0280

15591  فرعـی  از  ۴776  اصلـی –  اقـای علیرضـا حسـن زاده 

سـرتختی  فرزنـد  محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  9۴1  صـادره از  

زرنـد  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 306/33  متـر 

مربـع کـه مـوازی  38/29  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد 

تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمان 

بلـوار باسـتانی پاریـزی خریـداری از محـل مالکیـت جلیـل رشـید 

فرخـی  - ردیـف  036۴

15601  فرعـی  از  ۴776  اصلـی مجـزی شـده از  1۴8  فرعـی از  

۴776  اصلـی –  خانـم عاطفـه السـادات موسـوی فرزنـد  سـید 

محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  2980077755  صـادره از  کرمـان  

در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 21۴/83  متـر مربـع 

بـه ادرس  کرمـان ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 5 خریـداری از محل 

مالکیـت احمـد بهـرام پـور  - ردیـف  1092

15613  فرعـی  از  ۴776  اصلـی مجـزی شـده از  126  فرعـی از  

۴776  اصلـی –  خانـم حمیـده افضلـی خارکوئـی فرزنـد  عباس  

به شناسـنامه شـماره  158  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  

خانـه  بـه مسـاحت 1۴1/67  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بزرگراه 

ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 29 کوچـه علـی ابـن ابیطالب شـرقی 6 

خریـداری از محـل مالکیـت فاطمـه عمرانی  - ردیـف  1758

15618  فرعـی  از  ۴776  اصلـی مجـزی شـده از  13۴  فرعـی 

از  ۴776  اصلـی –  اقـای رضـا داورنیـا فرزنـد  اکبر  به شناسـنامه 

شـماره  35  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه 

مسـاحت 293/70  متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بزرگـراه ایـت اله 

خامنـه ای کوچـه 35 سـمت چـپ درب چهـارم خریـداری از محل 

مالکیـت مجیـد بهرام پـور  - ردیـف  0930

15630  فرعـی  از  ۴776  اصلـی مجـزی شـده از  1۴3  فرعـی 

از  ۴776  اصلـی –  خانـم فاطمـه حاجـی پـور جوشـانی فرزنـد  

غالمحسـین  بـه شناسـنامه شـماره  6  صـادره از  گلبـاف  در 

ششـدانگ اعیانـی یکبـاب  خانه  بـه مسـاحت 168/89  متر مربع 

کـه ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 

قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان خیابـان رضوان کوچه نینـوا کوچه بهاران 

۴ خریـداری از محـل مالکیـت پرویـن کاویانـی  - ردیـف  0831

15633  فرعـی  از  ۴776  اصلـی –  خانـم ثریـا قاسـمی پـور 

دربیگـی فرزنـد  محمـود  به شناسـنامه شـماره  2378  صـادره از  

کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  کارگاه  به مسـاحت ۴۴6/۴5  متر 

مربـع بـه ادرس  کرمـان بلـوار بلداالمیـن کارگاه بلـوک زنـی خانـم 

ثریـا قاسـمی پـور دربیگی خریداری از محل مالکیت محمد رشـید 

فرخـی  - ردیـف  0887

15635  فرعـی  از  ۴776  اصلـی –  اقـای علیرضـا علیـزاده ده 

میالنی فرزند  محمد  به شناسـنامه شـماره  8911  صادره از  کرمان  

در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 172/77  متر مربع که 

مـوازی 6/91 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 

بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد به ادرس  کرمان بلوار باسـتانی 

پاریـزی کوچـه 28 پالک 18 خریداری از محل مالکیت اکبر رشـید 

فرخـی  - ردیـف  1280

15636  فرعی  از  ۴776  اصلی –  خانم سـکینه نخعی سـرودانی  

فرزند  محمد  به شناسنامه شماره  1  صادره از  زرند  در ششدانگ  

یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 176/32  متـر مربع که مـوازی 7/05 

متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره 

نامبـرده قـرار دارد به ادرس  کرمان خیابان  فیروزاباد  بلوار باسـتانی 

پاریـزی کوچـه 28 پالک 18 خریداری از محل مالکیت اکبر رشـید 

فرخـی  - ردیف  1303

1801  فرعـی  از  ۴811  اصلـی –  خانـم فریـده حسـن نسـب  

فرزنـد  محمـد رضـا  بـه شناسـنامه شـماره  119  صـادره از  زرنـد  

در ششـدانگ  یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت 15۴/90  متـر مربـع به 

ادرس  کرمـان خیابان مهدیه کوچـه 3۴ خریداری از محل مالکیت 

سـروش سروشـیان  - ردیـف  1199

1802  فرعـی  از  ۴811  اصلـی –  اقـای سـید عبدالحسـین رنجبـر  

فرزنـد  سـید محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  1  صـادره از  کوه بنان  

در ششـدانگ  یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت 26۴/66  متـر مربع به 

ادرس  کرمـان خیابـان مهدیـه کوچـه 1۴ سـمت چپ خریـداری از 

محـل مالکیـت شـاهپور کیانیان فرزند کیخسـرو  - ردیـف  1283

17  فرعـی  از  ۴828  اصلـی –  اقـای محمـد حسـینی بیدوئـی  

فرزنـد  ماشـااله  بـه شناسـنامه شـماره  5  صـادره از  کرمـان  در 

ششـدانگ  یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت 232/۴  متـر مربـع بـه 

ادرس  کرمان شـهدای خانوک کوچه 21 سـمت راسـت منزل پنجم 

خریـداری از محـل مالکیـت منوچهـر و مهیـن دخت شـهریاری  - 

ردیـف  2289

288۴  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای محمـد عرب نژاد خانوکی  

فرزنـد حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  ۴۴8  صـادره از  کرمان  در  

ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  238/5  متـر مربـع کـه 

مـوازی  ۴1/7۴  متـر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا متعلق 

بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد  بـه ادرس  کرمان  خیابان جنت 

کوچـه 1 خریـداری از محـل مالکیـت  علـی محمد سـاالر کالنتری  

- ردیـف  0330

2921  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای جمـال دالئـی میـالن  

فرزنـد احمـد  بـه شناسـنامه شـماره  ۴69  صـادره از  پلدشـت  در  

ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت  181/9  متر مربع که موازی  

31/83  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف 

و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه ادرس  کرمـان  خیابـان مدیریـت 

خیابان سـجادیه کوچه 10 فرعی اول سـمت چپ خریداری از محل 

مالکیـت  محمـد و علـی مشـارزاده مهرابـی  - ردیف  1173

292۴  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای محمـد عـرب نژاد خانوکی  

فرزنـد علـی  بـه شناسـنامه شـماره  1100  صـادره از  زرنـد  در  

ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی به مسـاحت  

151/30  متـر مربـع کـه مـوازی  26/۴8  متـر مربـع از ششـدانگ 

عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد  به 

ادرس  کرمـان  خیابـان مدیریت شـهرک جنت خیابان همت کوچه 

2 سـمت راسـت منزل سـوم خریـداری از محل مالکیـت  عزت اله 

سـاالرکالنتری  - ردیـف  1052

2932  فرعـی  از  5209  اصلـی –  اقـای مصطفـی محمـود زاده 

کشـیتی فرزنـد دادخـدا  بـه شناسـنامه شـماره  533  صـادره از  

گلبـاف  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  به مسـاحت  25۴/۴1  متر 

مربـع کـه مـوازی  ۴۴/52  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد 

تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قرار دارد  بـه ادرس  کرمان  

خیابـان حکیـم کوچـه 12 خریـداری از محـل مالکیـت  عـزت الـه 

سـاالرکالنتری  - ردیـف  0865

امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش4کرمان
352  فرعـی از 1 اصلـی –  اقـای مجیـد گزسـتانی  فرزند  مرتضی  

بـه شناسـنامه شـماره  22  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ یکباب 

خانه  به مسـاحت   253  متر مربع که موازی  109/89  متر مربع 

از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجـاره نامبرده 

قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان شـرف ابـاد 20 متـری مطهـری امـام 

حسـن شـمالی 2 خریـداری از محـل مالکیـت  سـهراب بختیاری 

- ردیـف  1639

722  فرعـی از 2 اصلـی –  خانـم عالـم پشـین  فرزند  علیجان  به 

شناسـنامه شـماره  11657  صادره از  جیرفت  در ششـدانگ یکباب 

سـاختمان  بـه مسـاحت   229/87  متر مربع که مـوازی  122/18  

متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره 

نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان شـرف ابـاد 20 متـری مطهری 

خریـداری از محل مالکیت  حسـن ایرانمنـش - ردیف  913۴

5211  فرعـی از 5 اصلـی –  خانـم زهره شـیخ پور  فرزند  نجف  به 

شناسـنامه شـماره  29800۴7570  صادره از  کرمان  در ششـدانگ 

یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت   139/02  متر مربع  بـه ادرس  کرمان 

بلـوار امـام حسـن 7 شـرقی ۴ جنوبـی خریـداری از محل مالکیت  

اختـر کرباسـی - ردیف  0۴91

9797  فرعـی از 6 اصلـی –  اقـای مجتبـی حسـین زاده بابائـی  

فرزنـد  منصـور  به شناسـنامه شـماره  5838  صـادره از  کرمان  در 

ششـدانگ یکبـاب سـاختمان  بـه مسـاحت   253/5  متـر مربع  

بـه ادرس  کرمـان خیابـان فیـروزه کوچـه 1 جنـب پاسـاژ گلسـتان 

خریـداری از محـل مالکیـت  طاهـره دانشـمند - ردیـف  1796

۴616  فرعـی از 9 اصلـی –  اقـای محمدرضـا فـرح بخـش  فرزند  

محمدعلـی بـه شناسـنامه شـماره  1938 صـادره از  کرمـان  در 

ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت   336/82  متـر مربـع بـه 

ادرس  کرمـان بلـوار جمهـوری کوچه 33 فرعی دوم سـمت راسـت 

خریـداری از محـل مالکیـت  رضا و پرویـن دخت صنعتگر - ردیف  

1293

5۴73  فرعی از 10 اصلی –  اقای محمود شریعتی  فرزند  محمد  

به شناسـنامه شـماره  5۴9 صادره از  کرمان  در ششـدانگ یکباب 

خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی  بـه مسـاحت   292/36  متـر 

مربـع کـه مـوازی 50/۴8 متر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا 

متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان بلوار 

امـام حسـن مجتبی کوچـه 33 خریداری از محل مالکیت  سـیف 

اله ابوالحسـنی - ردیـف  12۴7

1370  فرعی از 12 اصلی مجزی شده از  365  فرعی از  12  اصلی 

–  خانم مریم انوشـه  فرزند  عباس  به شناسـنامه شـماره  1609۴  

صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ اعیانـی یکباب مغازه  به مسـاحت   

220/50  متـر مربـع که ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقف 

و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه ادرس  کرمان بلوار حجاج شـهرک 

بوسـتان نبش شـهرک سمت راسـت - ردیف  0267

3358  فرعـی از 13 اصلـی –  اقـای محمد سـاالری هنـزاء  فرزند  

نادعلـی  بـه شناسـنامه شـماره  5  صـادره از  بافـت  در ششـدانگ 

یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت   377  متـر مربـع که مـوازی 9۴/25 

متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره 

نامبـرده قـرار دارد  به ادرس  کرمان بلـوار جمهوری کوچه 67 انتهای 

کوچـه سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت عبـاس مهرابیان 

- ردیـف  10۴3

امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش7کرمان
561  فرعـی  از  11  اصلـی –  خانـم نجمـه کرمـی رباطـی فرزنـد 

عبـاس بـه شناسـنامه شـماره  5  صـادره از  کرمان  در  ششـدانگ  

یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت  20۴  مترمربع که مـوازی 50/58 متر 

مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره 

نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان  روسـتای سـعدی بـاالی ده 

خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر اقـا علـی سـعدی - ردیـف  1۴23

امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش8کرمان
1۴11  فرعـی  از  1  اصلـی مجـزی شـده از  1006  فرعـی از  1  اصلی 

–  اقـای سـید محمـد امینائـی چتـرودی فرزنـد سـید ابراهیم  به 

شناسـنامه شـماره  55  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  

خانـه  بـه مسـاحت  581/60  مترمربـع  بـه ادرس  کرمـان  چترود 

خیابـان ولیعصـر روبـروی اب و فاضالب چترود خریـداری از محل 

مالکیـت  فـروغ مرتضـوی  - ردیف  1773

1۴12  فرعـی  از  1  اصلـی مجـزی شـده از  1102  فرعـی از  1  اصلی 

–  اقـای سـید محمـد امینائـی چتـرودی فرزنـد سـید ابراهیم  به 

شناسـنامه شـماره  55  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  

خانـه  بـه مسـاحت  552/90  مترمربـع  بـه ادرس  کرمان  چترود 

خیابـان ولیعصـر کوچـه شـهید حسـین اللهـی خریـداری از محل 

مالکیـت  احمـد فدائی  - ردیـف  1778

1۴13  فرعی  از  1  اصلی مجزی شـده از  879  فرعی از  1  اصلی 

–  اقـای غالمرضـا عباسـیان  فرزنـد محمـد  به شناسـنامه شـماره  

699  صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه و بـاغ  بـه 

مسـاحت  2095/16  مترمربـع  بـه ادرس  کرمـان  چتـرود خیابان 

ولیعصـر کوچـه 10 چهـار کوچه اول سـمت چپ خریـداری از محل 

مالکیـت  محمـد ربیعـی وزیری  - ردیـف  1820

51  فرعـی  از  172  اصلـی –  اقـای مهـدی نقـاره چـی خبیصـی  

فرزنـد یدالـه  بـه شناسـنامه شـماره  33  صـادره از  کرمـان  در  

ششـدانگ  یکباب  خانه باغ  به مسـاحت  577/15  مترمربع  به 

ادرس  کرمـان  کوهپایـه روسـتای درختنـگان اسـتخر ابـاد روبروی 

گلسـتان 2 خریـداری از محـل مالکیـت  رمضان اسـحق ابـادی  - 

ردیـف  037۴

213  فرعـی  از  20۴  اصلـی مجـزی شـده از  1۴  فرعـی از  20۴  

اصلـی –  اقـای کیومـرث حاجـی زاده جـواران  فرزنـد قاسـم  بـه 

شناسـنامه شـماره  30  صادره از  رابر  در  ششـدانگ  یکباب  خانه  

بـه مسـاحت  257/50  مترمربـع  به ادرس  کرمـان  ده باال خیابان 

بـاغ بعـد از مسـجد جامـع سـمت راسـت درب سـوم خریـداری از 

محـل مالکیـت  علـی قربانـی ده باالئی  - ردیـف  2۴73

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1397/02/22

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1397/03/05

رییسادارهثبتاسنادوامالکناحیهیکشهرستانکرمان
عیسیحافظیفر

آگهی مرحله پنجم سال 1397) منطقه یک کرمان (
ادارهكلثبتاسنادوامالكاستانكرمان

ادارهثبتاسنادوامالكناحیهیکشهرستانكرمان

دادنامه
پرونـده کالسـه 9609983۴92200171 شـورای حـل اختـالف شـماره 2 شهرسـتان 

رفسـنجان تصمیـم نهایـی شـماره 9709973۴92200137 خواهان :اقـای رضا زارع 

همـت ابـادی فرزنـد غالمحسـین بـه نشـانی کرمان-رفسـنجان نـوق فردوسـیه خ 

شـهید طالبـی 2 خوانده:خانـم فریبـا دیـر اب خاکشـیر به نشـانی مجهـول المـکان خواسـته:الزام به 

تنظیم سـند خودروگردشـکار:خواهان دادخواسـتی /درخواستی بخواسـته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 

داشـته کـه پـس از ارجـاع به شـورا و ثبت بکالسـه فوق جری تشـریفات قانونی در وقت فـوق العاده/

حـوزه بـه تصـدی امضـاء کننـدگان زیـر تشـکیل اسـت و باتوجـه بـه محتویـات پرونده پس از شـور 

وتبـادل نظـر ختـم رسـیدگی را اعـالم بشـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد: رای شـورا« در 

خصـوص  دادخواسـت اقـای رضـا زارع بطرفیـت خانـم فریبا دیر اب خاکشـیر بخواسـته صدور حکم 

بـه الـزام خوانـده به تنظیم سـند رسـمی یکدسـتگاه خـودرو پرایـد مدل 83 به رنگ سـفید بشـماره 

موتـور 00671535 ، شـورا بـا توجـه به اظهارات خواهان در دادخواسـت تقدیمی و همچنین در جلسـه 

رسـیدگی و بـا توجـه بـه قولنامـه ارائـه شـده توسـط خواهان که بـه امضای طرفیـن رسـیده و خوانده 

نیـز تاکنـون نسـبت بـه انتقال رسـمی سـند اتومیبـل مذکور بـه نـام خواهان اقـدام ننموده اسـت لذا 

بـا عنایـت بـه احـراز معاملـه بین طرفین و اینکه خوانده مالک رسـمی اتومبیل اسـت شـورا خواسـته 

خواهـان را دلیـل بـر صحت دانسـته و مسـتندا بـه مـواد 237 و 362 قانون مدنـی رای به محکومیت 

خوانـده بـه حضـور در دفتـر خانـه اسـناد رسـمی و انتقال سـند اتومبیل فوق بنـام خواهـان صادر می 

نمایـد. رای صـادره غیابـی ظـرف بیسـت روز پس از ابـالغ قابل واخواهی در شـورا و سـپس اعتراض 

در دادگاه عمومـی رفسـنجان می باشـد.

قاضیشعبه2شورایحلاختالفرفسنجان-مجیدصباغی

آذر دخت مرشدی شهردار شهربابک

بانک صادرات چهارمحال وبختیاری

کارفرمــا: اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان آذربایجان 
غربــی بــه آدرس: ارومیــه – خیابــان والنجــر 2 جنــب پــل میثم 

موضوع:*احداث قسمتی از پل ورودی نقده – سه راهی حسن لو ) پل کانال (*
پیمانــکاران دارای رتبــه 5 رشــته راه و ترابــری از ســازمان برنامــه و بودجــه و تائیدیــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان مــی تواننــد در ایــن مناقصــه شــرکت نماینــد. مــدارک و اســناد 
مناقصــه از تاریــخ 97/3/5 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ) ســتاد( بــه 

آدرس www.setadiran.ir  قابــل دریافــت مــی باشــد.
1( تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ 97/3/5 تا تاریخ 97/3/19

2( تحویل پاکات و پیشنهادها تکمیل شده تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 97/3/29
3( تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز چهارشنبه ساعت 11:00 مورخ 97/3/30

4( مبلغ برآورد مناقصه: 3/999/997/229 ریال
5( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 199/999/861 ریال

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/5         تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/6      
شناسه آگهی: 176271 

2698   
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)32-ر-97(

نوبت اول

استان آرذبایجان رغبی

آگهیحصروراثت
دارای  جـان  حسـین  فرزنـد  حسـنی  فـروزان  خانـم 
 970115 شـماره  دادخواسـت  بشـرح   79 شناسـنامه 
مـورخ 97.2.23 توضیـح داده شـادروان حسـین جان 
حسـنی  فرزنـد محمـد  بشناسـنامه ۴ در تاریـخ 97.2.16 در شـهر 
مشـهد فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 
1-محمدرضـا حسـنی فرزنـد حسـین جـان ش ش 50۴09 متولـد 

1351 صـادره مشـهد فرزنـد متوفـی 
2-فـروزان حسـنی فرزنـد حسـین جـان ش ش 79 متولـد 13۴8 

صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی

 3-فیـروزه حسـنی فرزنـد حسـین جـان ش ش 1371۴ متولـد 
1355 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی ۴-فرخنـده کنعانـی یـزدی 
فرزنـد غالمرضـا ش ش 9633 متولـد 1326 صـادره زاهـدان فرزند 
متوفـی. لـذا مراتب یـک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر 
وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 

دفترشورایحلاختالفشماره2شهرستانرفسنجان

آگهیحصروراثت
خانـم زهـرا برونـوش  فرزنـد غالمرضـا دارای شناسـنامه6106  بشـرح 
دادخواسـت شـماره970106  مـورخ97.3.2 توضیـح داده شـادروان اکبـر 
حسـن زاده اشـک زری فرزند علی  بشناسـنامه ۴ در تاریخ 1397.2.19در 

شـهر رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از :
1-محمـد حسـین حسـن زاده اشـک زری فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 23530 
متولـد 1367 صـادره از رفسـنجان پسـر متوفـی2- نـدا حسـن زاده اشـک زری فرزنـد 
اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 657 متولـد 1355 صـادره ازرفسـنجان دختـر متوفـی 
3-نازیال حسـن زاده اشـک زری فرزند اکبر به شـماره شناسـنامه 1 متولد 1360 صادره 
از رفسـنجان دختـر متوفـی ۴-مهیـار حسـن زاده اشـک زری فرزنـد اکبـر بـه شـماره 
شناسـنامه 870 متولد 1361 صادره ازرفسـنجان دختر متوفی5- ژیال حسـن زاده اشک 
زری فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 30۴265326 متولـد 1373 دختـر متوفـی 6- 
زهـرا برونـوش فرزنـد غالمرضا  به شـماره شناسـنامه 6106 متولد 1335 صـادره از هران 
همسـر متوفـی - لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر 
خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 
از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.دفتر شـورای حل اختالف شـماره 5 شهرسـتان رفسـنجان

ابالغیه
اجرائـی  پرونـده  خصـوص  در 
کالسـه 96001۴1  لـه بانـک ملـت 
علیـه رضـا رمضانـی محمدیـه بـه 
موجـب گـزارش مـورخ 1396.11.1۴ کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری بـه شـرح تصویـر پیوسـت 
،پـالک ثبتـی 1583 فرعی از پـالک 1819 اصلی 
بخـش 9 کرمـان واقـع در رفسـنجان بـه مبلـغ 
203۴000000 لاير ارزیابـی گردیـده .لذا چنانچه به 
مبلـغ ارزیابـی پالک مذکور معترض می باشـید،  
اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از 
تاریـخ ابـالغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه فیـش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظـر به مبلغ 
۴000000 لاير بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نمایید 
ضمنـا بـه اعتراضـی  کـه خـارج از موعد یـا فاقد 
فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظر 

باشـد ترتیـب اثـرداده نخواهـد شـد.
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکگلباف
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139660319062000790 هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمـد شـریفی فرزنـد علـی 
بشـماره شناسـنامه 38 صـادره از گلباف در یک بـاب خانه و باغچه 
به مسـاحت 566/3 مترمربع پالک 1 فرعی از 16۴6-اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پالک 16۴6 اصلـی واقع در گلباف خیابان انقالب 

کوی شـهید کالنتری خریداری از مالک رسـمی آقای علی شـریفی 
محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد 

شـد. م الف 300
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/3/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/3/20

محمدمقصودی–رییسثبتانادوامالکگلبافت

 اطالع 
رسانی
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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

کننـدگان  تولیـد  از  گروهـی 
اپلیکیشـن های اپـل بـا یکدیگـر متحد 
شـده اند تـا از ایـن کمپانی بـرای اجازه 
نشـر نـرم افزارهـای آزمایشـی رایـگان 
اپ  از  درآمـد  افزایـش  نیـز  و  بیشـتر 

کننـد. درخواسـت  اسـتور 

اخیـرا در واتـس اپ، باگـی پیدا شـده که 
ظاهـرا شـماره هایی که در این پیام رسـان 
بـالک می کنیـد بـه طـور کامـل مسـدود 
نمی شـوند و فـرد بـالک شـده همچنـان 

می توانـد بـه شـما پیام بفرسـتد!

بومـی  ایموجی هـای  از  دیگـر  توییتـر 
گوشـی موبایـل شـما اسـتفاده نخواهـد 
پکیجـی  از  عـوض  در  بلکـه  کـرد، 
اختصاصـی بـه نـام Twemoji اسـتفاده 
می کنـد کـه احتمـاال در توییتر دسـکتاپ 

باشـید. دیـده  را  آن هـا 

خبر
اپل

خبر
واتساپ

خبر
توییتر

سیناحجازی،خوانندهباانتشارتصویرزیرازانتشار
آلبومجدیدشبانام»قلکعنکبوتی«خبرداده.

@sinahejazi

احمدمهرانفر،بازیگرباانتشارتصویرزیراز
پیشفروشاکرانفیلم»همهچیزدربارهآقایف«

خبرداده.
@ahmadmehranfar

اینرمضانباطبیعتمهربانترباشیم.

@zendegisabzrang

شناسهرییسجمهوری،تصویرزیرراازدیدارروحانی
بابازیکنانتیمفوتسالبانوانهمرسانیکرده.

@hrouhani

معصومه فیروزی می گوید:
اگــه ميخواهيــد بفهميــد ســاختن يــه پيامرســان قــوى، عالــى و جــا انداختنــش 
چقــدر ســخته كافيــه بــه گــوگل نــگاه كنيــد كــه خودشــو كشــته و همــش شكســت خــورده 

و 13 ســاله درگيرشــه...
... GTalk- Hangouts- Allo- Duo

 sms كارميكنــه تــا جايگزيــن Chat رو متوقــف كــرده و روى پــروژه Allo و االن هــم تقريبــا
باشــه تــا شانسشــو امتحــان كنه.

عاطی می گوید:
فروشــنده چینــی بــار رو تــوی بندرعبــاس تحویــل مــی ده. بــرای پیگیــری ارســال 
ــرا اینجــوری  ــران. چ ــاس، ای ــه: »نوشــتی بندرعب ــه گفت ــش. چینی ــگ زدن به ــه زن محمول
ــد  ــون، بای ــه خانوم ج ــم غلط ــی  ه ــه: »خیل ــته.« گفت ــب درس ــه: »خ آدرس دادی؟« گفت

ــران.« ــاس، ای ــارس، بندرعب ــج ف بنویســی خلی

علیرضا شیرازی می گوید:
ــر ســیگاری  ــت فیلت ــه مل ــم ک ــی بین ــورد م ــل دو م ــرون حداق ــرم بی ــار می ــر ب ه
ــک روز  ــرف ی ــد ظ ــر می کنن ــرون... فک ــن بی ــرت میکن ــره ماشــین پ ــه کشــیدن از پنج ک
ــه نیســتند؟ چــرا اینقــدر  ــز کن ــرو تمی ــد این جــذب طبیعــت میشــه؟ فکــر اینکــه کــی بای

بی فرهنگــی؟

کایوت می گوید:
ــو از دســت میــدی. وقتــی  ــی و کارت میکشــی نصــف روحت ــد میکن وقتــی خری
sms برداشــت از حســابت میــاد دیگــه واقعــا بایــد آهنــگ حماســی و پلــی کنــی و بــا گریــه 

بخونیش

محمدحسن نجمی می گوید:
اینترنــت بــدون فیلتــر حــق همــه مــردم اســت. مهــم عمــوم مــردم هســتند کــه 
بتواننــد از مزایــای آن اســتفاده کننــد وگرنــه مــا خبرنــگاران هــر جــور شــده خودمــون رو از 
ســد فیلتــر رد می کنیــم. اینترنــت بــدون فیلتــر بــرای خبرنــگاران، مشــخصا یــک تبعیــض 

در جامعــه 80 میلیونــی اســت. 

لعنتی می گوید:
ــم.  ــر کن ــادی فک ــورم اقتص ــم مجب ــوی رویاهام ــی ت ــده حت ــوری ش ــرایط ج ش
ــش  ــت دور آتی ــوی دل طبیع ــا ت ــی داد االن یج ــال م ــدر ح ــردم چق ــر می ک ــتم فک داش
بــودم بســاط چــای و کبــاب بــه راه بــود.. بعــد دیــدم کبــاب گــرون در میــاد، فعــال بجــاش 

ــش! ــو آتی ــم ت ــیب زمینی انداخت س

اپل که پیش از این در حوزه خودروهای خودران به دنبال عقد قرارداد با شرکت هایی 
مثل بی ام و و مرسدس بوده اما در نهایت به ون های فولکس واگن T6 روی آورده که 
قرار است از آن ها به عنوان شاتل هایی خودران برای جابه جایی کارمندان بین دفترهای 

اپل در سیلیکون ولی استفاده شود.

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟

آسانسورشونیکدکمه»شافل«
همدارهبرایانسانهایبیکار!

@shtir

علیپهلوان،خوانندهگروهموسیقیآریانازتغییراتیکه
یکیازترانههایقدیمیاینگروهبرایاخذمجوزتجربه

کردهبودنوشته.
@alipahlavan

اگراکانتفایرفاکسدارید،امکانافزودنرمزدومرحلهایو
چاپکدبازیابیرمزاضافهشده،دربخشتنظیماتحسابکاربری

فعالکنید.
@mr_amini8
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فیلم سینمایی »ائو« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی اصغر یوسفی نژاد و »هجوم« 
ساخته شهرام مکری به جشنواره ای در 

رومانی می روند.

آلبوم مشترک سینا حجازی و 
پدرش صدرالدین حجازی که 

از بازیگران قدیمی و سرشناس 
کشور است، به زودی روانه بازار 

موسیقی کشور خواهد شد.

ادامهیادداشتازصفحه1
کار بازرسـان دولتـی و هزاران دانشـجوی 
عضـو حـزب ایـن بـود کـه قیمـت صدها 
از  قبـل  قیمت هـای  بـه  را  کاال  قلـم 
در حالـی کـه  برسـانند.  دی مـاه 1353 
سیاسـت های غلط اقتصادی دلیل اصلی 
افزایش تورم شـده بود، بازرسـان ابتدا به 
جـان واحدهـای تولیدی افتادنـد و آنها را 
وادار کردنـد که قیمت هـا را کاهش دهند. 
وقتـی فشـار به صاحبـان صنایـع و تجار 
و بازرگانـان موثر نیفتاد، صدها فروشـنده 
و مغـازه دار را جریمـه کردنـد. بـه گفتـه 
»بنجامیـن اسـمیت« بیـش از 7500 نفر 
در سراسـر کشور دسـتگیر شدند و بیش 
از 600 مغـازه تعطیـل شـد. امیرعبـاس 
هویـدا بازرسـان جـوان را »ابـزار توسـعه 

ایـران« و بازاریـان بـه گفتـه او متخلف را 
»دشـمنان دولـت« نامیـد. جلیـل شـرکا 
قائم مقـام وقـت بانـک مرکـزی، اتفاقات 
آن روزهـا را این گونـه روایـت کرده اسـت: 
»وقتـی درآمدهـای نفتـی شـاه بی توجه 
بـه آثـار منفی سیاسـت تزریـق نقدینگی 
بـر اثـر سیاسـت های اقتصـادی آن زمان 
تـورم خـود را نشـان داد و قیمت ها رو به 
افزایـش گذاشـت شـاه مصر بـود که این 
اتفـاق ریشـه اقتصـادی نـدارد. بلکه فکر 
می کـرد غـرض سیاسـی پشـت افزایش 
شـاه  دیگـر،  بیانـی  بـه  قیمت هاسـت. 
می گفـت قیمت هـا بر اثـر تـورم افزایش 
نیافته بلکه کسـبه، گران فروشـی می کنند 
تـا بـه او ضربـه بزننـد. فریـدون مهـدوی 
برخـورد  کـرد.«  تاییـد  را  نظـرات  ایـن 
سیاسـی با بازاریـان برای حکومت پهلوی 

گران تمام شـد. شـرکا می گوید: »اوضاع 
بـه قـدری بـد شـد کـه شـاه دسـتور داد 
و کاظـم  برداشـتند  بردارنـد.  را  مهـدوی 
خسروشـاهی را کـه از فعـاالن خوش نـام 
اقتصـادی بـود بـه عنـوان وزیـر بازرگانـی 
معرفـی کردنـد. فکـر می کنـم از زمانی که 
شـاه متوجه اشـتباه خود شد و کوتاه آمد 
و دسـت از سـر بـازار برداشـت خیلی دیر 
شـده بـود. امـا بـه هر حـال ایـن کار یک 
قربانـی نیـاز داشـت کـه آن هـم فریدون 
مهـدوی بـود«« و این گونـه بـود کـه نـوه 
گسـترده ترین  از  یکـی  امین الضـرب 
عملیـات سـرکوب بـازار را رهبـری کـرد.
عملیاتـی کـه هـم بـرای او خیلـی هزینه 
داشـت و هـم حکومـت پهلـوی را تـا لبه 

پرتگاه کشـاند.
رییسپیشیناتاقبازرگانیایران

دبیرخانه هشتمین دوره جایزه ادبی 

»پرویناعتصامی« برای دریافت آثار 
تألیفی و ترجمه ای زنان در شش رشته فراخوان داد.

تازه فهمیدم گاهی فقط چند متر با عزیزترین فرد 
زندگیت فاصله داری اما میفهمی هیچی ازش 

نمیدونی...

فیلم:شیفتشب

فیلمفراخوان

موسیقی

دیالوگ

گرسردرآوردسرمآنجاکهپایاوست
ورسرکشدتنعممندرجفایاوست
گرمیبردببندگیومیکشدببند

آنسترایاهلمودتکهرایاوست
هرچنددورمازرخاوهمچوچشمبد
پیوستهحرزبازویجانمدعایاوست
هیچمبدستنیستکهدرپایشافکنم
االسریکهپیشکشخاکپایاوست
گرمدعایکشتٔهشاهدشهادتست

دعویچهحاجتستکهشاهدگوایاوست
ازهرچهبرصحایفعالممصورست

حیرتدرآنشمایلحیرتفزایاوست

خواجوی کرمانی 

وقتیکهدلتگرفته
باشد

فرقینمیکندکهیک
پروانهباشی،آزادورها

روِیبوتهایازگل
یایکقناری،اسیر
وزندانیدرکنِجیک

قفس
وقتیکهدلتگرفته

باشد
فقطمیخواهیکه

خودتنباشی
تنهاهمین...

علیرضابهجتی

عکس نوشت

عکس:
مسعودزندهروح

رسانهدرآینهتصویر
مجله ی بخارا برگزار می کند:
»شب قرآن مجید و حافظ«

محمدرضا گلزار و سینا 
سرلک تیتراژ 

»ساختایران2« 
را می خوانند

موسیقی

تجديد آگهی مزایده عمومی
ــهاجــارهتاسیســاتشــنو ــرواتدرنظــرداردنســبتب شــهرداریب
ــرايط ــدالش ــرادواج ــهاف ــدهب ــقمزای ــالازطری ــدتیکس ــهم ــهب ماس
ــاندرخواســتمــیشــودضمــنبررســی ــذاازمتقاضی ــدل ــدامنمای اق
ــورخ97/3/17 ــتاداریم ــانوق ــاپای ــرت ــرحداکث ــایزی ــفه ردی
ــانی ــهنش ــودب ــنهاداتخ ــهپیش ــدهوارائ ــنادمزای ــتاس ــتدریاف جه
ــور ــروات،ام ــوم،شــهرداریب ــرالعل ــانباق ــوارآزادی،خیاب ــروات،بل ب

ــد. ــهنماین ــامراجع قرارداده

01متقاضیـانواجـدالشـرایطمـیتواننـدبـاپرداخـتمبلـغ300,000ریـالبـهحسـاب
0218933404004بنامشـهرداریبرواتنسـبتبهدریافتاسـنادمزایدهاقدامنمایند.
2.ارائـهفیـشواریزیبهمبلغ180,000,000ریالبهحسـابشـماره01086232630008
ویـاارائـهضمانـتنامـهبانکـیدروجهشـهرداریبـرواتبهعنوانسـپردهشـرکتدر

مزایـدهالزامیمیباشـد.
03قیمـتپایـهاجـارهتأسیسـاتشـنوماسـهمبلـغ350,000,000ریـالبـهصـورت

ماهانـهمیباشـد.
04هـرگاهبرنـدگاناولتـاسـومحاضـربهانعقادقراردادنشـدندسـپردهآنهـابهترتیب

ضبطخواهدشـد.
05شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

6-مدتانجامکارازتاریخ97/04/1بهمدتیکسالمیباشد.
7-سایراطالعاتوجزئیاتمربوطدراسنادمزایدهمندرجاست.

متقاضیـانجهـتاطـالعبیشـترمـیتواننـدبـاشـماره03444232556تمـاس
نمایند. مسعودفاطمیمقدم-شهرداربرواتحاصـل

نوبتدوم


