
عضو کمیسیون بهداشت مجلس: استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی در آستانه بحران امنیت غذایی قرار دارند

هر
 م

س :
عک

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1178

دوشنبه 7 خرداد 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.301.93

مثقال طال        8.242.000

گرم طالی 18   1.903.192

گرم طالی 24 2.538.785

انس نقره              16.52

انس پالتین          900.000

انس پاالدیوم       975.000

بهار آزادی        20.420.000

امامی             20.260.000

نیم             10.110.000

ربع            5.850.000

گرمی         3.570.000

دالر                   42.000

یورو                  74.170

پوند                  84.680    

درهم امارات        17.250

لیر ترکیه            13.540

یوان چین               9.60

ین ژاپن               5.800    

دالر کانادا             49.090

دالر استرالیا           48.100 @  p a y a m e m a
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استان های خشک درگیر ناامنی غذایی
رییس کمیته میراث فرهنگی 

شورای شهر تهران:
چشمه علی محل جوالن 
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عک

مجتبــی ذوالنــور همــان نماینــده ای کــه 
پشــت تریبــون مجلــس، برجــام را آتش زد 
در اظهــار نظــری عجیــب اعــالم کــرده:» گور 
پــدر ملــت آمریــکا، اگــر پشــت دولتشــان 
هســتند. چــرا مــا بایــد بــرای مــردم آمریکا 
ــا  ــه آنه ــم ب ــم کــه بگویی ســینه چــاک کنی
ــان را  ــه دولتش ــد یق ــده؟ برون ــن ش توهی
بگیرنــد کــه چــرا ایــن ظلــم هــا را برمــا روا 
مــی کننــد!« در زمان هــای نــه چنــدان دور 
ــه یــاد داریــم اســرائیل دســت  همــه مــا ب
بــه روی دســت می گذاشــت و از بــازی 
ــرد.  ــذت می ب ــش ل ــژاد در زمین ــدی ن احم
ســخنان تنــد احمــدی نــژاد در عرصــه 
ــل و  ــازمان مل ــژه در س ــه وی ــی ب بین الملل
ــران  ــود ای ــده ب ــث ش ــی، باع ــادی جهان نه
ــرائیل  ــوی اس ــی از س ــچ دخالت ــدون هی ب
ــی شــناخته  ــد جهان ــک تهدی ــوان ی ــه عن ب
ــخنرانی  ــر س ــد از ه ــرائیل بع ــد. اس می ش
دیگــران  بــه  خطــاب  نــژاد  احمــدی 
می گفــت دیدیــد مــا در مــورد ایــران حــق 
ــا  ــه آنه ــت شــد ک ــر شــما ثاب داشــتیم و ب
کشــور خطرناکــی بــرای صلــح جهانــی 
هســتند؟ همیــن رفتــار رییس دولــت های 
ــا تصــور  ــود ت ــم و دهــم ســبب شــده ب نه
تنهایــی ایــران در عرصــه بیــن المللی شــکل 
گیــرد. همین تلقــی تنهایی، لبخنــد رضایت 
را بــر لبــان نتانیاهــو نخســت وزیر اســرائیل 
ــدی  ــام احم ــت ن ــد از ثب ــود. بع ــانده ب نش
نــژاد در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
ــوز« نوشــت  ــی ان نی ــایت »ســی ب 96 س
کــه »رهبــران اســرائیل ترجیــح مــی دهنــد 
ــل  ــر نس ــش ت ــه پی ــوری ک ــس جمه ریی
ــکار  ــان را ان ــه یهودی ــا علی ــازی ه ــی ن زدای
کــرده و خواســتار محــو شــدن اســرائیل از 
روی نقشــه زمیــن شــده بــار دیگــر پیــروز 
ــر  ــار دیگ ــرائیل ب ــورت اس ــود. در آن ص ش
ــوید  ــدار ش ــد بی ــان بگوی ــه جه ــد ب می توان
ــا را  ــد م ــی خواهن ــان م ــه ایرانی ــد ک ببینی
نابــود کننــد.« حــاال آقــای ذوالنــور درســت 
پاجــای پــای احمــدی نژاد گذاشــته اســت. 
درســت زمانــی کــه ترامــپ بــا هوچی گــری 
ــزد  ــران در ن ــره ای ــب چه ــال تخری ــه دنب ب
ایــران  در  نماینــده ای  اســت،  جهانیــان 
ملــت آمریــکا را خطــاب قــرار می دهــد 
رییــس  از  حمایت شــان  خاطــر  بــه  و 
جمهــوری قانونــی کشورشــان، می گویــد 

حرکت اشتباه

پیش بینی سازمان هواشناسی از سه ماه آینده:

افزایش بارش های تابستانه 
در جنوب شرق

یادداشت مهمان
مصطفی داننده

2

تشییع »فرمون« 
سینمای ایران
بر دوش مردم

انتقاد مردم و هنرمندان
از صدا و سیما 

پرویز پرستویی: ناصرخان تاریخ 
سینمای ایران است

پیکـر ناصـر ملک مطیعـی سـتاره سـینمای 
و  مـردم  گسـترده  حضـور  بـا  کشـورمان 
تعـداد زیـادی از هنرمنـدان در مقابـل یکی 
مرکـز  در  سـینما  خانـه  سـاختمان های  از 
تهـران تشـییع شـد. در ایـن مراسـم برخی 
حاضـران بـا شـعارهایی علیـه صدا و سـیما 
بـه ایجـاد محدودیـت تصویـری بـرای این 

سـتاره قدیمـی اعتـراض کردنـد...

روزانهم صبح اریان

قدرتمنــد  امپراطــوری  پدرشــان!  گــور 
رســانه های  کنــار  در  آمریــکا  رســانه ای 
ــد  ــرائیلی، می توانن ــعودی و اس ــد س قدرتمن
ــه  ــل ب ــه راحتــی همیــن یــک واژه را تبدی ب
ــدر در  ــر چق ــد. ه ــران کنن ــه ای ــی علی چماق
ایــن ســال ها تــالش شــد از ایــران چهــره ای 
معقــول بــه جهــان ارائــه شــود برخــی 
در داخــل حرف هایــی می زننــد کــه بــه 
راحتــی هرچــه را کــه رشــته شــده بــود پنبــه 
می کنــد. در جنگــی ایــن چنیــن هــر حــرف، 
رفتــار و عملــی می توانــد تبعــات جبــران 

ناپذیــری بــرای یــک کشــور داشــته باشــد. 
آمریــکا و متحدانــش بــه شــدت بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه ایــران در شــطرنج برجــام 
یــک حرکــت اشــتباه انجــام دهــد تــا از آن 
حرکــت علیــه ایــران اســتفاده کننــد. کســانی 
کــه شــطرنج بــازی می کننــد می داننــد 
یــک حرکــت اشــتباه می توانــد نتیجــه یــک 
بــازی را بــه طــور کلــی تغییــر دهــد. پــس 
ــم دســتگاه دیپلماســی کشــور  اجــازه بدهی

ــه دهــد. ــر را ادام ــازی نفــس گی ــن ب ای
/ عصر ایران

صفحه 12
نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه 
شهرداری جیرفت                      

 نوبت دوم

ــع  ــزان 3000مترمرب ــه می ــر دارد ب ــت درنظ ــهرداری جیرف ش
ــد  ــداری نمای ــق مناقصــه عمومــی خری جــدول ســنگی از طری
ــه دارای  ــرم ک ــی محت ــی وحقوق ــخاص حقیق ــی اش ــذا تمام ل
مجــوز از ســازمان صنعــت معــدن تجــارت مــی باشــند دعــوت 
مــی شــود جهــت خریــد اســناد مناقصــه ودریافــت اســناد بــه 

ــد.  ــه نماین ــه شــهرداری مراجع دبیرخان

جدول سنگی )سنگ مرمریت چشمه شیردوش ( 
1- تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه مبلـغ 250000000دویسـت وپنجاه میلیـون ریال 

بنـام شـهرداری جیرفت
 2- مهلت دریافت وتحویل اسناد 1397/3/7الی ساعت 13 تاریخ 1397/3/19  

3-زمان بازگشایی پاکات :ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/03/20
4- محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات دبیرخانه شهرداری جیرفت

 5-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 7- چنانچـه برنـده اول ودوم وسـوم شـرکت در مناقصه درمـدت یک هفته حاضر 
بـه انعقـاد قـرار داد نشـوند سـپرده انها بـه ترتیب به نفع شـهرداری ضبـط می گردد
 8- سـایر اطالعـات وجزئیـات مربـوط بـه معاملـه در اسـناد مناقصـه درج 

نعمت هللا حسین زاده شهردارجیرفت گردیـده اسـت.

مشخصات جدول :
آگهی مناقصه عمومی

یك مرحله ای 
روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی
آسفالت ،زبر سازی، پیاده رو سازی و جدول گذاری 

و کانیو شهرداری دشتکار

آگهی مناقصه عمومی
احداث )فاز اول( ایستگاه آتش نشانی 

شهرداری دشتکار
 شــهرداری دشــتکار در نظــر دارد آســفالت ، زیرســازی،

 پیــاده رو ســازی و جــدول گــذاری و کانیــو معابــر شــهر
 دشــتکار را از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط
 واگــذار نمایــد لــذا متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافت
ــی ــه واحــد فن ــی ب ــخ درج آگه  اســناد مناقصــه از تاری
 شــهرداری مراجعــه نماینــد مهلــت قبــول پیشــنهادات
چهارشــنبه روز  اداری  وقــت  پایــان  تــا   حداکثــر 
 97/03/23 و زمــان بازگشــایی پــاکات روز پنــج شــنبه

ــد ــی باش ــح م ــاعت 10 صب .97/03/24 راس س

ــاز  ــداث )ف ــر دارد اح ــتکار در نظ ــهرداری دش  ش
اول( ایســتگاه آتــش نشــانی را از طریــق مناقصــه بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا متقاضیــان 
ــخ  ــه از تاری ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــد جه میتوانن
درج آگهــی بــه واحــد فنــی شــهرداری مراجعــه 
نماینــد. مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثــر تــا پایــان 
زمــان  و   97/03/23 چهارشــنبه  روز  اداری  وقــت 
ــنبه 97/03/24 راس  ــج ش ــاکات روز پن ــایی پ بازگش

ــد. ــی باش ــح م ــاعت 10 صب س

تلفن تماس :33552505 تلفن تماس :33552505
روابط عمومی شهرداری دشتکار روابط عمومی شهرداری دشتکار

نوبت اول نوبت اول

شماره   ب/52-97/8  آگهی مناقصه  
نوبت اول صفحه 5
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معلمــان  از  جمعــی  دیــروز  صبــح 
شــورای  مجلــس  مقابــل  حق التدریــس 
ــا،  ــزارش ایلن ــه گ ــد. ب ــع کردن ــالمی تجم اس
مــا  خواســته  می گوینــد:  معلمــان  ایــن 

جــذب در آمــوزش و پــرورش اســت و از ایــن 
آمده ایــم. بــه ســتوه  بالتکلیفــِی شــغلی 
یکــی از حاضــران در تجمــع گفتــه مــا معلمان 
ماهیانــه  ثابــت  حقــوق  حق التدریــس، 

ــم  ــز بیکاری ــم؛ در ماه هــای تابســتان نی نداری
ــا از  ــم؛ خواســته م ــد نداری ــه درآم و درنتیج
نماینــدگان مجلــس ایــن اســت کــه فکــری 
ــد و  ــا بکنن ــغلی م ــی ش ــال بالتکلیف ــه ح ب
از وزارت آمــوزش و پــرورش بخواهنــد کــه 
اقدامــات الزم صــورت  مــا  بــرای جــذب 
بگیــرد.روز گذشــته همچنیــن کارگــزاران بیمــه 
ــورای  ــس ش ــل مجل ــز در مقاب ــاورزی نی کش

ــد. ــع کردن ــالمی تجم اس

تجمع معلمان حق التدریس مقابل مجلس:

ازبالتکلیفیبهستوهآمدهایم

استانهایخشکدرگیرناامنیغذایی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 

خشکسالی، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و 
خراسان جنوبی را در آستانه بحران امنیت غذایی قرار داده است

کاهش چشمگیر بارش ها در ایران نشان می دهد خشکسالی در ایران گسترش می یابد

ــرز  ــتان در م ــار اس ــی چه ــت غذای امنی
هشــدار قــرار گرفتــه اســت. ایــن خبــری 
اســت کــه روز گذشــته محمدنعیــم 
ــرد، عضــو کمیســیون بهداشــت  امینی ف
و درمــان مجلــس شــورای اســالمی 
او گفتــه  داده.  ایلنــا  خبرگــزاری  بــه 
»امنیت غذایی سیســتان و بلوچســتان، 
ــی  ــان جنوب ــهر و خراس ــزگان، بوش هرم
در آســتانه بحــران اســت و سیســتان و 
بلوپســتان بــا اختــالف رتبــه اول را دارد.« 
ــران از  ــه در ای ــمی ک ــار رس ــن آم آخری
امنیــت غذایی منتشــر شــد، بــه بیش از 
ســه ســال پیــش برمی گــردد. براســاس 

گزارشــی کــه مرکز ملی ســالمت منتشــر 
کــرد اســتان های هرمــزگان، کهگیلویــه و 
بویراحمــد و سیســتان و بلوچســتان 
در طیــف »بســیار ناامــن غذایــی« و 
اســتان های خوزســتان، کرمــان، ایــالم و 
بوشــهر در طیــف »ناامــن غذایــی«  قــرار 
ــان  ــتان خراس ــن  اس ــد. همچنی گرفتن
امنیــت  نظــر  از  حــاال  جنوبــی کــه 
غذایــی در  آســتانه بحــران اســت، جــزو 
اســتان های نســبتا ناامــن غذایــی قــرار 

ــود.  گرفتــه ب

ایران جزو کشورهای پرخطر
آنطــور کــه مجلــه مرکــز تحقیقــات 
ــالمت  ــر س ــر ب ــی مؤث ــل اجتماع عوام
ــی  ــزارش داده، براســاس نقشــه جهان گ
ــق  ــزو مناط ــران ج ــی، ای ــت غذای امنی
پرخطــر قــرار دارد. در اين نقشــه تقســيم 

بنــدی كشــورها در طيــف بســيار پرخطــر، 
پرخطــر، بــا خطــر متوســط و کــم خطــر 
بــوده اســت. براســاس تعریــف ســازمان 
جهانــی غــذا، امنیــت غذایــی یعنــی 
ــدازه  ــه ان ــه غــذای ســالم ب ــا مــردم ب آی
کافــی دسترســی دارنــد یــا خیــر. امنیت 
غذایــی وقتــی تامیــن می شــود کــه 
همــه مــردم همیشــه بــه لحــاظ فیزیکی 
و اجتماعــی دسترســی موثــر و امنــی بــه 
غــذای مقــوی داشــته باشــند. ســازمان 
دسترســی  را  غذايــی  امنيــت  ملــل 
ــه غــذای كافــی در تمــام  همــه مــردم ب
اوقــات بــرای داشــتن يك جســم ســالم 

می دانــد.

امان از خشکسالی
ــی  ــز مل ــزارش مرک ــن گ براســاس آخری
خشکســالی، در 10 ســال گذشــته 100 

درصــد مســاحت 14 اســتان ایــران تحت 
تاثیــر خشکســالی اســت. این اســتان ها 
عبــارت هســتند از کهگیلویــه و بویــر 
ــزی،  ــارس، مرک ــم، ف ــد، بوشــهر، ق احم
خراســان جنوبــی، یــزد، سیســتان و 
ــاه،  ــرز، کرمانش ــان، الب ــتان، کرم بلوچس
ــن  ــالم. همچنی ــزگان و ای ــن، هرم قزوی
99.9 درصد مســاحت اســتان خوزســتان 
هــم تحــت تاثیــر خشکســالی قــرار دارد.  
ــت  ــه از امنی ــتان هایی ک ــام اس ــرور ن م
غذایــی مطلوبی برخوردار نیســتند نشــان 
ــه نیمــی از اســتان هایی کــه  می دهــد ک
ــد، دچــار  خشکســالی 100 درصــدی دارن
ناامنــی غذایــی هــم هســتند. در همیــن 
ــل  ــاورزی مل ــذا و کش ــازمان غ ــال س ح
متحــد شــرایط خشکســالی و محدودیت 
ــد  ــاورزی و تولی ــرای کش ــع الزم  ب مناب
غــذا را در کاهــش امنیــت غذایــی موثــر 
در  کــه  محدودیت هایــی  می دانــد. 
ســال های اخیــر به واســطه گســترش 
خشکســالی در ایــران، تشــدید شــده اند. 
عضــو  امینی فــرد،  کــه  همانطــور 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
از خشکســالی بــه عنــوان عامــل اصلــی 
بحرانــی شــدن امنیــت غذایــی در چهــار 

ــرده اســت. ــام ب اســتان کشــور ن

آینده نه چندان روشن
در حالــی کــه امنیــت غذایــی بــه طــور 
ــاط دارد،  ــا خشکســالی ارتب مســتقیم ب
آمارهــا از تشــدید خشکســالی در ایــران 
ــت دارد.   ــده حکای ــال های آین ــی س ط
بــه گفتــه عبــاس ســروش، معــاون آب 
و آبفــای وزیــر نیــرو متوســط 49 ســاله 
ــر  ــران حــدود 250 میلی مت ــی ای بارندگ
ــدود  ــر آن ح ــاله اخی ــط 10 س و متوس
ــر ایــن،  217 میلی متــر اســت. عــالوه ب
ــه  ــل ده ــزان کل مصــرف آب، از اوای می
60، از حــدود 60 میلیــارد مترمکعــب 
بــه حــدود 100 میلیــارد رسیده اســت. 
ــز  ــی نی ــع آب زیرزمین درخصــوص مناب
در طــول 50 ســال گذشــته، حــدود 126 
میلیــارد مترمکعــب کســری مخــزن 
داشــته ایم و ایــن امــر نشــان می دهــد 
ــت  ــش از ظرفی ــی بی ــه از آب زیرزمین ک
اســتفاده شــده و منبــع جدیــد دیگــری 
اســت.  نشــده  آن  جایگزیــن  نیــز 
بدیــن ترتیــب بــا تشــدید خشکســالی، 
دور از ذهــن نیســت کــه بــه تعــداد 
اضافــه  غذایــی  ناامــن  اســتان های 

شــود.

افزایش مرگ و میر ناشی از چاقی در ایران
ــس  ــدگان مجل ــی از نماین ــه یک ــال ک ــن ح در همی
ــی  ــت غذای ــدن امنی ــی ش ــالمی از بحران ــورای اس ش
در چهــار اســتان خبــر داده، رضــا ملــک زاده، معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی گفتــه در ایــران طــی ســال 2015، 
ــد  ــادل 13 درص ــی مع ــرگ یعن ــزار م ــدود 50 ه ح
ــه وزن  ــه اضاف ــاب ب ــل انتس ــا، قاب ــرگ و میره از م
و چاقــی بــوده کــه نســبت بــه ســال 1369، دو 
ــته،  ــن نوش ــه خبرآنالی ــور ک ــت. آنط ــده اس ــر ش براب
ــه  ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــه در ح ــرده ک ــه ک وی اضاف
یــک میلیــون ایرانــی نیازمنــد عمــل جراحــی چاقــی 
هســتند. ملــک زاده همچنیــن هشــدار داده کــه 
ــه  ــه شــدت رو ب ــی ب ــان ایران ــژه در زن ــه وی چاقــی ب

ــت. ــش اس افزای

وزارت جهاد کشاورزی: 
نان سبوس دار نخرید

ایســنا نوشــت: معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اعالم 
ــورد  ــان م ــد ن ــد مســتقیما در تولی ــه آرد بای ــرد ک ک
ــد  ــی مانن ــه افزودن ــرد و هرگون ــرار گی ــتفاده ق اس
ســبوس، غیرقانونــی و غیربهداشــتی بــوده و مــردم 
نبایــد بخرنــد، چراکــه گاهــی اوقــات از ســبوس دامــی در پخــت نــان اســتفاده 
می شــود. یــزدان ســیف اضافــه کــرد کــه ســبوس حتــی اگــر ســبوس خوراکــی 
و مــورد اســتفاده بــرای مصــرف انســانی باشــد چنــدان خاصیتــی بــه غیــر از 
ــی  ــاده خوراک ــن م ــدارد و ای ــد، ن ــوارش انســان کمــک می کن ــه گ ــه ب ــر ک فیب
بــرای مناطقــی اســت کــه مــردم چنــدان میــوه مصــرف نمی کننــد نــه ایرانی هــا 
کــه بــا میــوه ســیر می شــوند. وی افــزود: در کشــور اروپایــی ســبوس چنــدان 
مصــرف نــدارد و ایــن نشــان می دهــد کــه ایــن مــاده غذایــی چنــدان ارزشــمند 
نیســت. البتــه متاســفانه در برخــی از مــوارد مشــاهده شــده که از ســبوس دامی 
ــه  ــدارد، بلک ــی ن ــچ خاصیت ــا هی ــه تنه ــه ن ــا اســتفاده می شــود ک در نانوایی ه

ــا ایــن کار ســم وارد بــدن خودمــان می کنیــم. مضــر اســت و ب

تکذیب استفاده از وایتکس
در خشکبار و آجیل

رییس اتحادیه فروشــندگان خشــکبار و آجیل شــایعه 
اســتفاده از وایتکــس رقیــق شــده در آجیل هــای 
ــه  ــاره و عرضــه ب ــروش دوب ــرای ف ــی ب ــه و قدیم کهن
بــازار را تکذیــب کــرد. اخیــرا مباحثــی مبنــی بــر اینکــه 
»فروشــندگان آجیــل و خشــکبار بــه ســبب آنکــه محصول ســال های گذشــته روی 
دستشــان باقــی مانــده و بــه دلیــل خشــک شــدن قابــل عرضــه نیســت، آن را بــا 
وایتکــس رقیــق شــده و آب مخلــوط مــی کننــد تــا پــس از خشــک شــدن رطوبتی 
را بــه آجیل هــای کهنــه خــود برگرداننــد«، مطــرح شــده کــه مصطفــی احمــدی در 
ایــن زمینــه بــه ایســنا گفــت: بــه شــدت ایــن موضــوع را تکذیــب مــی کنــم، چــرا 
کــه بــه هیــچ وجــه امــکان آن از نظــر فنــی وجــود نــدارد و اگــر آجیل و خشــکباری 
ــی از بیــن مــی رود و  ــه طــور کل ــت داده شــود، ب ــرآوری شــده باشــد رطوب کــه ف
ــل و خشــکبار خــام  ــزود: آجی ــدارد. وی اف ــن کاری وجــود ن ــکان چنی اساســا ام
و فــرآوری نشــده تــا دو ســال قابلیــت نگهــداری دارد امــا اگــر ایــن محصــوالت 

فــرآوری شــود، حداکثــر مــدت نگهــداری آن شــش مــاه خواهــد بــود.

زنانسوژهسالمت

بــه  اعتــراض  در  حق التدریــس  معلمــان 
مقابــل  در  گذشــته  روز  شــغلی  بالتکلیفــی 
مجلــس شــورای اســالمی تجمــع کردنــد. 
ــد  ــع گفته ان ــن تجم ــران در ای ــی از حاض برخ
مــا معلمــان حق التدریــس حقــوق ثابــت 
ــه نداریــم و در تابســتان ها هــم بیــکار  ماهیان
ــری  ــم فک ــدگان می خواهی ــتیم. از نماین هس

ــد. ــا کنن ــال م ــه ح ب

کــودک  هــزار   24«
بیــوه زیــر 18 ســال در 
ــن  ــم.« ای ــور داری کش
گفتــه معصومــه آقاپور 
ــس  ــان مجل ــیون زن ــو فراکس ــاهی، عض علیش
ــودکان در  ــد ازدواج ک ــان می ده ــه نش ــت ک اس
ایــران بــه مــرز هشــدار رســیده. این نماینــده روز 
گذشــته بــه خبرگــزاری خانــه ملــت گفــت کــه 
ــرقی  ــان ش ــوی، آذربایج ــان رض ــس از خراس پ
در رتبــه دوم تعــداد کــودک همســری در کشــور 
وجــود دارد. بــه اعتقــاد نماینــده مــردم شبســتر 
ــوری  ــده جمه ــودکان برازن ــس ازدواج ک در مجل
اســالمی نیســت و بایــد ســن ازدواج افزایــش 
شــورای  مجلــس  زنــان  فراکســیون  یابــد. 

اســالمی از دو ســال پیــش طــرح افزایــش 
ســن ازدواج کــودکان را در دســتور کار خــود قــرار 
داده امــا هنــوز نتوانســته آن را بــه صحــن علنــی 
مجلــس بیــاورد. آقاپــور علیشــاهی در ایــن بــاره 
می گویــد کــه در مــاده 1041 قانونــی مدنــی 
حداقــل ســن ازدواج در کشــور 13 ســال اســت 
امــا ازدواج هــای پاییــن تــر از ایــن ســن نیــز بــا 
اذن پــدر انجــام می شــود بنابرایــن مــا بــه دنبــال 
ایــن هســتیم کــه بــر اســاس ایــن طــرح ازدواج 
زیــر 13 ســال ممنــوع و حداقــل ســن ازدواج را 
بــه 15 ســال افزایــش دهیــم کــه در ایــن رابطــه 
ــا مقامــات و مســووالن داشــتیم  جلســاتی را ب
و انتظــار مــی رود بــا همــت مجلــس و شــورای 

نگهبــان بــه ســرانجام برســد.

تشییع »فرمون«سینمای 

ایران بر دوش مردم
سـینمای  سـتاره  ملک مطیعـی  ناصـر  پیکـر 
کشـورمان بـا حضـور گسـترده مـردم و تعـداد 
از  یکـی  مقابـل  در  هنرمنـدان  از  زیـادی 
تهـران  مرکـز  در  سـینما  خانـه  سـاختمان های 
تشـییع شد. در این مراسـم صدای بهروز وثوقی، 
سـتاره دیگـر سـینمای ایـران و همـکار قدیمـی 
ناصـر ملک مطیعـی پخـش شـد کـه می گفـت 
ناراحت اسـت کـه بعد از چهل سـال که صدایش 
در ایـران شـنیده می شـود، بایـد بـا غـم و انـدوه 
از دسـت دادن »یـک بـرادر« بـا مـردم صحبـت 
کنـد. وثوقـی در ایـن پیـام تلفنی گفـت که ناصر 
ملـک مطیعـی که ماننـد خودش بـا ممنوعیت و 
محدودیت روبرو بود، »سـی سـال بر پرده سینما 
محبـوب دل مـردم بـود و چهل سـال هـم خارج 
از پـرده سـینما محبـوب مـردم مانـد.« سـخنان 
بهـروز وثوقـی کـه بـا ابـراز احساسـات حاضـران 
روبـرو شـد، با این جملـه پایان یافـت که »ناصر 
و فردیـن سـتون های سـینمای ایـران خواهنـد 
مانـد«. ناصر ملک مطیعـی در چهار دهه گذشـته 
بـا محدودیـت بـرای حضـور دوبـاره در سـینمای 
ایـران روبرو بود. او روز پنج خرداد 1397 در سـن 
88 سـالگی در تهران درگذشـت. در مراسم بدرقه 
پیکـر او، برخـی حاضران با شـعارهایی علیه صدا 
و سـیما بـه ایجاد محدودیت تصویـری برای این 
سـتاره قدیمی اعتـراض کردند. پرویز پرسـتویی، 
بازیگـر سـینما هـم کـه از جملـه سـخنرانان این 
مراسـم بـود بـا انتقـاد از صـدا و سـیما بـه طـور 
مشـخص از مهـران مدیـری انتقـاد کـرد کـه چرا 
بـه سانسـور ملک مطیعـی در برنامـه »دورهمی« 
اعتـراض نکرده اسـت. ناصر ملک مطیعی مهمان 
برنامـه دورهمـی مهـران  از قسـمت های  یکـی 
مدیـری بـود اما این قسـمت از برنامـه او پخش 
نشـد. بـه گـزارش خبرگـزاری ایسـنا پرسـتویی 
درگذشـت ناصر ملک مطیعی را بـه »پوری بنایی، 
انوشـیروان روحانی، سـعید راد، نصرت کریمی و 
همـه هم نسـالن او« تسـلیت گفـت. او همچنین 
گفـت کـه در ایـن سـاعات گذشـته صدا و سـیما 
بـه یـاد آورد ناصـر خـان را ببیند ولـی یادتان می 
آیـد چنـد وقـت پیـش بـا او چـه کردیـد؟ ناصـر 
خان تاریخ سـینمای ایران اسـت. صدا و سـیما، 
مـال شـما نیسـت. با پـول مـا و بیت المـال صدا 
و سـیما شـده است. مسـعود کیمیایی، کارگردان 
سـینمای ایران که با ناصر ملک مطیعی همکاری 
کـرده بـود در ایـن مراسـم گفـت: »مـا از اینکـه 
هنرمندمـان رفـت ناراحتیـم ولـی اینجـا ماندن و 
فیلمسـازی هم خیلی سـخت است. من دلتنگ 
بهـروز وثوقی هسـتم چـون از نوجوانی بـا هم کار 
کردیـم. کسـی کـه اینجـا مانـده خیلـی سـختی 
کشـیده اسـت. من بـه ناصر ملک مطیعـی که با 

او قیصـر را کار کـردم تعظیـم می کنـم.«

سینما

وجود 24 هزار کودک بیوه 
زیر 18 سال در کشور

گزارش
پیام ما

افزایش فوتی ها و مفقودی ها در مناطق درگیر سیل و آب گرفتگیپیام خبر
مرتضی سلیمی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با تشریح عملیات 
امدادرسانی به مناطق درگیر سیل و آبگرفتگی از رسیدن آمار فوتی ها به هشت و 
مفقودی ها به سه نفر خبر داد.
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منابــع  هرمــزگان گفــت:  اســتاندار 
تــا  تنهــا  مینــاب  اســتقالل  ســد 
ــخگوی نیازهــا  ــال پاس ــاه امس تیرم
ــیه  ــی در حاش ــدون همت ــت.  فری اس
نیــان  و  شــمیل  ســد  از  بازدیــد 
اســتقالل  ســد  منابــع  افــزود: 
مینــاب کــه در ســال های گذشــته 
به عنــوان مهم تریــن منبــع تأمیــن 
بندرعبــاس  شــهر  آشــامیدنی  آب 
ــاه  ــا تیرم ــا ت ــد، تنه ــوب می ش محس

امســال پاســخگوی نیاز هــا اســت. 
وی تصریــح کــرد: در صــورت رعایــت 
ــرف آب  ــت مص ــوی درس ــردن الگ نک
امســال  تابســتان  بندرعبــاس،  در 
ایــن  محــالت  در  آشــامیدنی  آب 
شــهر نوبت بنــدی می شود.اســتاندار 
علــت  بــه  داد:  ادامــه  هرمــزگان 
کاهــش ذخایــر آب ســد اســتقالل 
آب  از  درصــد   75 اکنــون  مینــاب، 
آشــامیدنی موردنیــاز شــهر بندرعبــاس 

تأمیــن  نیــان  و  شــمیل  ســد  از 
اینکــه  بیــان  بــا  می شــود.همتی 
بــا بهــره داری از مرحلــه نخســت 
آب شــیرین کن صــد هــزار مترمکعبــی 
بندرعبــاس تــا پایــان تیــر امســال بــا 
ظرفیــت تولیــد 20 هــزار مترمکعب آب 
ــود آب  ــی از کمب ــبانه روز، بخش در ش
ــران  ــاس جب آشــامیدنی شــهر بندرعب
ایــن  خاطرنشــان کــرد:  می شــود، 
ــرداری  ــه بهره ب ــال 98 ب ــرح در س ط
کامــل می رســد. وی گفــت: گفــت: 
ــان  ــره ســد شــمیل و نی ــون ذخی اکن
10 میلیــون مترمکعــب اســت کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 90 

درصــد کاهــش دارد.

طبــق پیــش بینی ســازمان هواشناســی کشــور و در گزارش 
پیــش بینــی فصلــی کشــور، میانگیــن دمــا طــی ماههــای 
خــرداد تــا مــرداد در مناطــق شــرقی و مرکــزی کشــور یــک 
درجــه بیشــتر از نرمــال می شــود  و همچنیــن بارش هــا در 

جنوبشــرق کشــور و شــمال غــرب افزایــش می یابــد.
ــود از  ــی ش ــی م ــش بین ــزارش پی ــن گ ــه در ای ــور ک  آنط
اواســط تابســتان پدیــده جــوی انســو در شــبه قــاره  هند از 
فــاز منفــی بــه مثبــت تغییــر حالــت خواهــد داد و موجــب 
می شــود تــا بــارش جنوبشــرق کشــور در تابســتان نرمــال 
باشــد. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه بــارش خــرداد در 
ــود و از  اکثــر نواحــی کشــور در محــدوده نرمــال خواهــد ب
خــرداد تــا نیمــه مــرداد احتمــال وقــوع بارشــهای ناگهانــی 

در جنــوب شــرق کشــور وجــود دارد.

افزایش دما  در مناطق شرق و مرکز کشور
ــه  ــده اســت ک ــزارش ســازمان هواشناســی کشــور آم در گ
ــار،  ــل به ــب در فص ــبت مناس ــه نس ــهای ب ــم بارش علیرغ
ــون  ــی تاکن ــدای ســال زراع ــارش کشــور از ابت ــن ب میانگی
حــدود 71 درصــد نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت کاهــش 
داشــته اســت. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه  از خــرداد 

تــا مــرداد مــاه میانگیــن دمــا در مناطــق شــرقی و مرکــزی 
کشــور تــا یــک درجــه بیشــتر از نرمــال خواهــد بــود و در 

ــال پیشــبینی می شــود. ســایر نواحــی نرم

استانهای دریافت کننده
 بیشترین و کمترین میزان بارش 

ــی  ــان م ــور نش ــی کش ــتگاههای هواشناس ــای ایس دادهه
دهنــد کــه از ابتــدای ســال زراعــی تا ســوم خــرداد امســال، 
بیشــترین مقدار کاهش بارش در سیســتان و بلوچســتان، 
ــه  ــد ب ــه و بویراحم ــارس وکهگیلوی ــزگان، ف ــان، هرم کرم
ترتیــب بــا 6/15، 3/66، 7/66، 3/00 و6/03 درصــد نســبت 
بــه میانگیــن بلندمــدت رخ داده اســت. همچنیــن در مدت 
ــه  ــتان، ب ــی و کردس ــرقی و غرب ــای ش ــابه آذربایجانه مش
ترتیــب بــا 1/71، 7/71 و 7/76 درصــد بیشــترین افزایــش 

بــارش را در ســطح کشــور دریافــت کــرده انــد. 

97 درصد کشور درگیر خشکسالی
ــی  ــز مل ــح، رییــس مرک ــز شــاهرخ فات ــن نی پیــش از ای
خشکســالی و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی ایران 
از وقــوع خشکســالی در97 درصــد مســاحت ایــن کشــور 
ــه  ــالی هم ــفانه خشکس ــود: »متاس ــه ب ــر داده و گفت خب
ــر اســاس شــاخص های  ــه و ب مناطــق کشــور را در برگرفت
ــا  ــور ب ــیعی از کش ــای وس ــدت پهنه ه ــدت و بلندم کوتاه م
درجــات مختلــف خشکســالی اعــم از خفیــف تــا بســیار 

شــدید مواجــه اســت. وی اذعــان کــرده بــود : »بــا توجــه 
بــه شــاخص  کوتــاه مــدت SPEI خشکســالی بخش هــای 
بوشــهر،  ایــالم،  خوزســتان،  اســتان های  از  وســیعی 
ــارس، سیســتان و بلوچســتان،  ــه و بویراحمــد، ف کهگیلوی
ــی، خراســان رضــوی و خراســان شــمالی،  خراســان جنوب
اصفهــان، مرکــزی، زنجــان بــا خشکســالی بســیار شــدید 
ــه  ــن ب ــح همچنی ــد.« فات ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
مســاحت تحــت تاثیــر خشکســالی اشــاره و خاطرنشــان 
ــر اســاس شــاخص کوتاه مــدت 99 درصــد  ــود: »ب کــرده ب
مســاحت کشــور درگیــر خشکســالی کوتــاه مــدت اســت. 
ــد  ــف، 31 درص ــالی خفی ــد خشکس ــم 7 درص ــن رق از ای
خشکســالی متوســط ، 42 درصد خشکســالی شــدید و 19 

ــد.« درصــد خشکســالی بســیار شــدید دارن

سداستقاللتاتیرماهآب

بندرعباسراتامینمیکند

50 درصد چاه های آب
 سیستان و بلوچستان 

غیر مجاز است

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
حــدود 50 درصــد چــاه هــای آب اســتان غیــر مجــاز اســت کــه بــه دلیــل 
بــاال بــودن برداشــت آب از آن مشــکالت زیــادی بــرای مــردم ایجــاد کــرده 
اســت. غالمرضــا مالکــی افــزود: 94 درصــد آب موجــود در اســتان صــرف 
ــا 40 درصــد هــدر رفــت  ــن حــوزه هــم 35 ت کشــاورزی مــی شــود، در ای
آب را داریــم و طــرح 100 هــزار هکتــار آبیــاری تحــت فشــار در بلوچســتان 
ــت  ــوز موفقی ــد هن ــر باش ــت آب موث ــدر رف ــش ه ــد در کاه ــی توان ــه م ک
آن چنانــی پیــدا نکــرده اســت.رییس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
ــی  ــزار میل ــج ه ــا پن ــار ت ــر آب در اســتان چه ــزان تبخی ــت: می اســتان گف
ــارش  ــر ب ــزان ه ــر اســت، می ــی مت ــز 110 میل ــی نی ــر و متوســط بارندگ مت
ــر و 15  ــد آن تبخی ــه 85 درص ــت ک ــب اس ــر مکع ــارد مت ــادل 20 میلی مع
درصــد بــه صــورت روان آب جــاری مــی شــود و فقــط مــی تــوان از ایــن 15 
ــد جوابگــو باشــد. مالکــی افــزود: 22  درصــد اســتفاده کــرد کــه نمــی توان
هــزار منبــع آبــی در اســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 19 هــزار و 450 
منبــع چــاه عمیــق و غیــر عمیــق اســت و میــزان برداشــت آب زیرزمینــی 
نیــز دو میلیــارد متــر مکعــب اســت کــه یــک میلیــارد و 600 میلیــون متــر 
ــزار و 200  ــه وی، ه ــود.به گفت ــی ش ــت م ــا برداش ــاه ه ــب آن از چ مکع
رشــته قنــات در مرکــز و جنــوب اســتان واقــع اســت کــه اکثــر آن در بســتر 
رودخانــه هــا قــرار دارد و بــه آب هــای زیــر ســطحی وابســته اســت، میــان 
ــا بیشــتر  ــر مکعــب از آن برداشــت مــی شــود ام ــون مت ــا 400 میلی 300 ت
برداشــت هــا از چــاه هــای غیــر مجــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 50 درصــد 
ــک  ــدود ی ــه ح ــته اســت ک ــد وابس ــه هیرمن ــه رودخان ــتان ب ــت اس جمعی
ــرو اســتراتژی  ــر هســتند، انتظــار مــی رود وزارت نی ــون 300 هــزار نف میلی

ــرای تامیــن آب ایــن 50 درصــد داشــته باشــد. بلنــد مدتــی ب

سازمان هواشناسی اعالم کرد

افزایشبارشهایتابستانه
درجنوبشرق

طبــق پیــش بینــی ســازمان هواشناســی 
کشــور و در گــزارش پیــش بینــی فصلــی 
کشــور، میانگیــن دمــا طــی ماههــای خــرداد تا 
مــرداد در مناطــق شــرقی و مرکــزی کشــور یک 
درجــه بیشــتر از نرمــال می شــود  و همچنیــن 
بارش هــا در جنوبشــرق کشــور و شــمال غــرب 
ــد. آنطــور کــه در ایــن گــزارش  افزایــش می یاب
ــتان  ــط تابس ــود از اواس ــی ش ــی م ــش بین پی
پدیــده جــوی انســو در شــبه قــاره  هنــد از فــاز 
منفــی بــه مثبــت تغییــر حالــت خواهــد داد و 
موجــب می شــود تــا بــارش جنوبشــرق کشــور 

در تابســتان نرمــال باشــد. 

گیــالن  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی  معــاون 
ــام  ــتان گیالن،انج ــا در اس ــازی دری ــالم س ــای س گفت:طرح ه
ــی داودی  ــد. عل ــای ســالم، پرچــم ســالمت می گیرن و طرح ه
اظهــار کــرد: بررســی های میدانــی و نمونــه بــرداری از آب هــای 
ــالن  ــا در گی ــازی دری ــالم س ــای س ــدوده طرح ه ــق مح مناط
انجــام و تــا نیمــه خــرداد بــه آنهــا ابــالغ می شــود و واحدهایــی 
کــه رعایــت موازیــن بهداشــتی را انجــام دهنــد، پرچــم آبــی و 

ــت  ــد، پرچــم زرد دریاف ــه اصالحــات دارن ــاز ب ــه نی ــزی ک مراک
ــرح  ــد ط ــال 96، 35 واح ــرد: در س ــح ک ــد . وی تصری می کنن
ســالم ســازی در نقــاط ســاحلی اســتان فعــال بــود و تعــداد 25 
آمبوالنــس در 35 طــرح ســالم ســازی دریــا مســتقر شــدند و 
مابقــی آنهــا توســط هــالل احمــر اســتان پوشــش داده شــد . 
وی گفت:تقریبــا تمــام مــوارد غــرق شــدگی در نقــاط ســاحلی 
دریــا در مناطــق خــارج از ایــن محدوده هــا اتفــاق افتــاده اســت.

طرحهایسالمسازیدریا
درگیالن،پرچمسالمتمیگیرند

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان 
از جمع آوری چهار هزار متر دام صیادی از سطح دریاچه سد زاینده رود خبر داد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

 شماره 97/7

شرکت مدیریت تولید برق کرمان

نوبت دوم

ــرکت را از  ــی ش ــنل خدمان ــر دارد پرس ــان در نظ ــرق کرم ــد ب ــت تولی ــرکت مدیری ش
ــد.  ــذار نمای ــکار واجــد شــرایط واگ ــه پیمان ــه ای ب ــک مرحل ــی ی ــق مناقصــه عموم طری

لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 97/3/9 لغایت 97/3/24 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و 
معرفینامه کتبی

مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال واریز به حساب جاری شماره 1015805972 بانک رسالت شعبه جمهوری اسالمی 
کرمان بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان

محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان-نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- اداره تدارکات و انبار
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/589/000/000  ریال

زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/4/11
زمان پشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/4/12

به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه یا سپرده، ضمانتنامه های بانکی اشتباه ا سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 
میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 4-32521221-034 داخلی 2068 یا با شماره تماسهای 
58120080-034 ، 58120355-034 و 58133767-034 و همچنین نمابر 92 و 33372990-034 حاصل 

فرمایید. ضمنا سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
م الف 341

ابالغیه 
مشـخصات ابـالغ شـونده حقیقی:احمـد قائمی فرزنـد عبدالصمد مهلـت حضور از 

تاریـخ ابـالغ :7 روز –محـل حضور :اسـتان کرمان-شهرسـتان رفسـنجان-خیابان 

امـام خمینـی –سـاختمان دادگسـتری قدیـم نـوع علت حضـور: مالحظـه نظریه 

کارشـناس و اظهـار نفیـا یـا اثباتـا بـا توجه به علـت حضور منـدرج در ایـن ابالغیه به شـما ابالغ 

مـی گـردد ظـرف مهلـت مقرر اقـدام در غیـر اینصورت مطابـق مقـررات اتخاذ تصمیم خواهد شـد. 

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان
فاطمه نجاتی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139604019063000649.1 
بدینوسـیله بـه آقـای محمـد میرزائـی شـماره ملـی 3051860189 بدهـکار پرونده 

کالسـه 139604019063000649.1 کـه برابـر گزارش مامور ابالغ در محل اقامت شـما 

بـه شـرح متـن سـند شـناخته نگردیده ایـد  ابالغ میگـردد کـه برابر قـرارداد بانکی 

شـماره 41362.1 بین شـما و بانک ملت مطهری مبلغ 196807518 ریال بدهکار می باشـید که 

بـر اثـر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات قانونی 

اجرائیـه صـادر و بـه کالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطرح می باشـد لـذا طبق مـاده 18 آئیـن نامه 

اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـالغ میگـردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریـخ ابالغ 

اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار درج و منتشـر 

مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیر این صـورت بدون 

انتشـار آگهـی دیگـری عملیات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.م-الف3799

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی حصر وارثت  
خانم آرام جان بزرگ فرزند ریحان دارای شناسنامه 3071614810 

بشـرح دادخواسـت شـماره 970136 مـورخ 1397.2.31 توضیح 

داده شـادروان حاجیـه نور محمدی پور فرزند خیرا... بشناسـنامه 

122 در تاریـخ 1396.6.27 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر 

حین الفوت وی عبارتند از: 1 - علی بزرگ فرزند ریحان به شـماره شناسـنامه 

3050855754 متولـد 1344 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 2-غالمعباس بزرگ 

فرزنـد ریحـان بـه شـماره 3052068695 متولد 1340 صادره  رفسـنجان فرزند 

متوفـی 3-آرام جـان بـزرگ فرزنـد ریحان به شـماره شناسـنامه 3071614810 

متولـد 1325 صـادره سـیرجان فرزند متوفی 4-فاطمه بـزرگ فرزند ریحان به 

شـماره شناسـنامه 3071625286 متولد 1330 صادره از سیرجان فرزند متوفی 

5-شـهربانو بـزرگ فرزند ریحـان به شـماره شناسـنامه 3071634447 متولد 

1334 صـادره از سـیرجان فرزنـد متوفـی6- ناهیـد بـزرگ فرزنـد ریحـان بـه 

شـماره شناسـنامه 3051159263 متولد 1349 صادره از سـیرجان فرزند متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی می شـود چنانچه 

کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف 

مـدت یـک مـاه از نشـر اگهی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

دفتر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان رفسنجان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
فــارس اعــالم کــرد کــه بــا پیگیری هــای انجــام 
شــده از ســوی محیــط زیســت شهرســتان 
تصــرف  رفــع  و  یــد  خلــع  رای  ارســنجان، 

اراضــی محــدوده ی پــارک ملــی و پناهــگاه 
حیــات وحــش بختــگان بــه میــزان حــدود 33 
ــار صــادر شــده اســت. ســعید محمــودی  هکت
ــرای یــک نفــر از  گفــت: براســاس ایــن رای ب

ــر  ــری در نظ ــس تعزی ــان یکســال حب متصرف
گرفتــه شــده اســت. او گفــت: کل خلــع یــد و 
ــدای امســال  ــی از ابت رفــع تصــرف اراضــی مل
تاکنــون و در صــورت قطعیــت رای اخیــر، 
بــه 120 هــزار و 735 هکتــار در شهرســتان 
ــت: تعــرض  ارســنجان خواهــد رســید. وی گف
ــط  ــه محی ــق چهارگان ــودجویی ها در مناط و س
زیســت منجــر بــه انــواع تهدیــدات نظیر شــکار 
ــود. ــادن می ش ــرداری از مع ــره ب ــوران،  به جان

خلعیدمتصرفان

از33هکتاراراضیملیبختگان

در حکمی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، 
مصطفی کیا کجوری، به عنوان مشاور رییس سازمان و رسیس مرکز برنامه ریزی، 
تحول اداری و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

احداثجادهغیرضروریزوالزاگرس
راتشدیدمیکند

خشکیدگی گونه های مرتعی و جنگلی در حوزه زاگرس خیلی جدی است

گونه های مرتعی و جنگلی زاگرس در حال خشک شدن هستند

معتقدنــد  زیســتی  محیــط  فعــاالن 
پــروژه احــداث جــاده عشــایری »پنبــه 
زردکــوه  پرشــیب  یال هــای  در  کال« 
ــات  ــتور کار مقام ــه در دس ــاری ک بختی
ارشــد چهارمحــال و بختیــاری قــرار 
گرفتــه اســت؛ فاجعــه محیــط زیســتی 
بــه بــار مــی آورد. زردکــوه بختیــاری 
ــا دومیــن کــوه مرتفــع  پــس از کــوه دن
ــن  ــت و ای ــرس اس ــوه زاگ ــته ک در رش
ــر  ــن ذخای ــی از غنی تری ــته کوه یک رش
آب  تأمین کننــده  و  کشــور  در  آبــی 
اســت.  زاینــده رود  و  رودخانــه کارون 
سراســر  در  بحــران کم آبــی  امــروزه 
کشــور مشــکالت فراوانــی را بــرای مردم 
و کشــاورزان ایجــاد کــرده اســت و هــر 

شــاهد  مختلــف  تریبون هــای  از  روز 
و  مقابلــه  بــرای  راهکارهایــی  ارائــه 
ــن  ــتیم و ای ــی هس ــا کم آب ــازگاری ب س
ــرح می شــود  ــی مط ــات در حال موضوع
کــه مســووالن بــا دســتکاری در محیــط 
ــی  ــع آب ــمه های مناب ــت و سرچش زیس
ایــن مشــکالت را در سراســر کشــور 
تشــدید می کننــد؛ یکــی از ایــن دســت، 
دســتکاری ها در طبیعــت بــه تازگــی در 
ــده رود  ــمه های رود کارون و زاین سرچش
در زردکــوه بختیــاری رخ داده اســت کــه 
ــرات  ــد خط ــده می توان ــر در آین ــن ام ای
بســیاری را بــرای منابــع آبــی چهارمحال 
کــه  ایجــاد کند. آنطــور  بختیــاری  و 
از  یکــی  می دهــد  گــزارش  فــارس 
ــم  ــس ده ــی مجل ــای انتخابات نامزده
دوران  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  در 
تبلیغــات انتخاباتــی خــود وعــده احداث 

جــاده ای عشــایری در زردکــوه بختیــاری 
را بــا هــدف تســهیل رفت وآمــد عشــایر 
ــچ  ــه  هی ــرح ب ــن ط ــه ای ــت ک داده اس
عنــوان از ضرورت هــای جامعه عشــایری 
منطقــه نبــوده، بلکــه بــا توجــه به شــیب 
ــاالی یال هــای زردکــوه امــکان  بســیار ب

ــدارد. ــود ن ــاده وج ــن ج ــت ای تثبی

واکنش فعاالن زیست محیطی 
نسبت به اجرای این پروژه

معتقدنــد  زیســتی  محیــط  فعــاالن 
عشــایری  جــاده  احــداث  پــروژه 
پرشــیب  یال هــای  در  کال«  »پنبــه 
ــتور کار  ــه در دس ــاری ک ــوه بختی زردک
مقامــات ارشــد چهارمحــال و بختیــاری 
قــرار گرفتــه اســت؛ فاجعــه محیــط 
زیســتی بــه بــار مــی آورد و ایــن اقــدام 
تخریب هــای  جرم انــگاری  مصــداق 
طبیعــی  منابــع  و  محیط زیســتی 

ــد  ــورد تأکی ــاله م ــن مس ــه ای ــت ک اس
اســت.همچنین  بــوده  نیــز  رهبــری 
براســاس بررســی های انجــام شــده 
فرســایش  نــرخ  منطقــه،  ایــن  در 
و  اســت  بــوده  بــاال  بســیار  خــاک 
ــد در  ــروژه ای می توان ــن پ ــرای چنی اج
ــری  ــران ناپذی ــده خســارت های جب آین
را بــه  همــراه داشــته باشــد، چراکــه 
ــاخه های کارون  ــی از سرش ــوه یک زردک
ــد  ــون فاق ــه خوشــبختانه تاکن اســت ک
دسترســی بــه یخچال هــای برفــی بــوده 
ــده  ــث ش ــاله باع ــن مس ــت و همی اس
زردکــوه بختیــاری در شــمار میراث هــای 
طبیعــی و ارزشــمند اکولوژیکــی و تنــوع 
زیســتی قــرار بگیرد.همچنیــن آنطور که 
یوســف پور  ســعید  می نویســد  مهــر 
هشــدار می دهــد: چندیــن ســال اســت 
ــرس  ــازگان زاگ ــاهد زوال بوم س ــه ش ک
گونه هــای  خشــکیدگی  هســتیم. 
ــرس  ــوزه زاگ ــی در ح ــی و جنگل مرتع
و  چهارمحــال  اســتان  در  جملــه  از 
بختیــاری خیلــی جــدی اســت. در ایــن 
ــزار  ــه 600 ه ــک ب ــزی نزدی اســتان چی
ــت  ــه دویس ــم ک ــون زار داری ــار گ هکت

هــزار هکتــار آن بــا پدیــده خشکســالی 
مواجــه شــده اســت.وی ادامــه داد: در 
ــل  ــی مث ــا، آفت های ــگل ه ــث جن بح
سوســک چوب خــوار و آفــت زغالــی 
بلــوط هســت و آفت هــای دیگــری 
ــی جــدی  ــد خیل ــه وجــود دارد تهدی ک
ــال  ــه دنب ــرای جنگل هــای زاگرســی ب ب
دارد. بــا ایــن فشــارهایی که وجــود دارد 
ــر علــت  االن خشکســالی هــم مزیــد ب
شــده و هرگونــه توســعه ناپایــدار در 
ایــن منطقــه از تــوان اکولوژیــک منطقه 
ــط  ــر اســت.مدیرکل پیشــین محی فرات
زیســت اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
جاده هایــی  احــداث  تصریــح کــرد: 
از ایــن دســت کــه مطالعــه نشــده 
شــکل  ارزیابــی اش  بحث هــای  و 
نگرفتــه، آن هــم در یــک منطقــه ی 
ــی  ــیب خیل ــا ش ــتانی ب ــال کوهس کام
ــال دارد.  ــه دنب ــیب هایی ب ــدید آس ش
همیــن جــاده همیــن االن هــم اگــر از 
ــی  ــود تخریب ــری ش ــش جلوگی احداث
کــه ایجــاد کــرده باعــث فرســایش 
شــدید خــاک در شــیب تنــد کــوه 

می شــود. 

گزارش/ پیام ما
ته

نک

فعــاالن محیــط زیســتی معتقدنــد پــروژه احــداث 
ــیب  ــای پرش ــه کال« در یال ه ــایری »پنب ــاده عش ج
ــد  ــات ارش ــتور کار مقام ــه در دس ــاری ک ــوه بختی زردک
ــه  ــت؛ فاجع ــه اس ــرار گرفت ــاری ق ــال و بختی چهارمح
ــاری  ــوه بختی ــی آورد. زردک ــار م ــه ب ــتی ب ــط زیس محی
پــس از کــوه دنــا دومیــن کــوه مرتفــع در رشــته کــوه 
ــن  ــی از غنی تری ــته کوه یک ــن رش ــت و ای ــرس اس زاگ
ــه  ــده آب رودخان ــور و تأمین کنن ــی در کش ــر آب ذخای
ــزارش  ــارس گ ــه ف ــت. آنطور ک ــده رود اس کارون و زاین
مجلــس  انتخاباتــی  نامزدهــای  از  یکــی  می دهــد 
ــات  ــاری در دوران تبلیغ ــال و بختی ــم در چهارمح ده
ــایری  ــاده ای عش ــداث ج ــده اح ــود وع ــی خ انتخابات
ــد  ــهیل رفت وآم ــدف تس ــا ه ــاری را ب ــوه بختی در زردک
عشــایر داده اســت کــه ایــن طــرح بــه  هیــچ عنــوان از 
ــت ــه نبوده اس ــایری منطق ــه عش ــای جامع ضرورت ه

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان فارس 
ــده،  ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــه ب ــرد ک ــالم ک اع
رای خلــع یــد و رفــع تصــرف اراضــی محــدوده ی 
پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش بختــگان 
بــه میــزان حــدود 33 هکتــار صــادر شــده 
ــن  اســت. ســعید محمــودی گفــت: براســاس ای
رای بــرای یــک نفــر از متصرفــان یکســال حبــس 

ــه شــده اســت. ــری در نظــر گرفت تعزی

تهران میزبان 5 کشور درباره 
تأمین ایمنی دریانوردی در خزر

ــوردان و ســازمان هــای  مدیــرکل امــور دریان
ــادر و  ــازمان بن ــی س ــن الملل ــی بی تخصص
دریانــوردی گفــت: بــا حضــور نماینــدگان 
ایــران، جمهــوری آذربایجــان، قزاقســتان، 
روســیه و ترکمنســتان ســومین نشســت 
بررســی همــکاری تامیــن ایمنــی دریانــوردی 
ــتم  ــم و هش ــای هفت ــزر روزه ــای خ در دری

ــود. ــی ش ــزار م ــران برگ ــاه در ته ــرداد م خ

دستگیری شکارچیان غیرمجاز 
پرنده در داالهو

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــن ی ماموری
ــق  ــرل مناط ــت وکنت ــن گش ــو در حی دااله
حــوزه اســتحفاظی در مــورخ بــه دو نفــر 
متخلــف شــکار کــه اقــدام بــه زنــده گیــری 
ســهره مــی نمودنــد مواجــه شــدند. آزاد 
شــیخ ویســی رییــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت داالهــو بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ایــن متخلفیــن در حــال صیــد غیــر مجــاز 
ــهره  ــه س ــداد 5 قطع ــا تع ــه از آنه ــد ک بودن
ــد  ــط ش ــف و ضب ــد کش ــی ادوات صی طالی
ــع  ــه مرج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س و جه

ــدند. ــی ش ــی معرف قضای

وضعیت بد رودخانه ها  در  رشت
ــت  ــورای رش ــران ش ــیون عم ــس کمیس ریی
ــه اینکــه آســتانه تحمــل مــردم  ــا اشــاره ب ب
ــدا  ــا کاهــش پی ــت رودخانه ه ــاره وضعی درب
ــه  ــر از رودخان ــت: 2 کیلومت ــرده اســت گف ک
ــولی  ــا رس ــود. رض ــازی میش ــوب بازس زرج
بــا اشــاره بــه اینکــه تعامــل خوبــی مــا 
بیــن کمیســیونهای تخصصــی شــورای شــهر 
ــار کــرد: پروژههــای زیســت  وجــود دارد اظه
محیطــی در بودجــه ســال 97 شــهرداری 
رشــت قــرار دارد و بخشــی از آنهــا نیــز بایــد 
از اوراق مشــارکت دولتــی تامیــن شــود. وی 
گفــت: شــهرداری رشــت اختیــارات اندکی در 
مبحــث آلودگــی رودخانــه هــا بــر عهــده دارد.

با متخلفان قطع درختان کارخانه 
قند برخورد شود

رییــس کمیســیون محیــط زیســت شــورای 
اســالمی شــهر کــرج در جلســه امروز شــورای 
شــهر، از برخــورد قاطــع مدیریــت شــهری بــا 
خاطیانــی کــه نســبت بــه قطــع درختــان در 
ــر داد. ــد، خب ــرده ان ــدام ک ــد اق ــه قن کارخان

حســین محمــدی اعــالم کــرد: در چنــد روز 
ــان  ــر قطــع درخت ــی ب ــاری مبن گذشــته اخب
در کارخانــه قنــد منتشــر شــده اســت کــه بــا 
توجــه بــه اینکــه رویکــرد مدیریــت شــهری 
ــداری از فضــای ســبز اســت،  توســعه و نگه
بــا خاطیــان بــه شــدت برخــورد خواهد شــد.

گزیده

افزایش 57 سانتی متری 
تراز دریاچه ارومیه

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه در آذربایجــان غربــی گفــت: تــراز دریاچــه 
ارومیــه  نســبت بــه ســال آب گذشــته 57 ســانتی 
ــرخوش  ــاد س ــت. فره ــته اس ــش داش ــر افزای مت
ــی  ــال آب ــرد: در س ــح ک ــتان تصری ــا در اس ــش بارش ه ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
گذشــته بدلیــل کاهــش بارندگــی و حجــم کــم آب در ســدهای اســتان تــراز 
ــای  ــی ه ــش بارندگ ــه افزای ــه باتوجــه ب ــوده ک ــه 1270.28 ب دریاچــه ارومی
ــی گذشــته،  ــه ســال آب ــری نســبت ب ــش 57 ســانتی مت ــا افزای امســال ب
ایــن تــراز بــه 1270.85 رســیده اســت. وی گفــت: حجــم آب فعلــی دریاچــه 
نیــز 2 میلیــارد و 250 میلیــون مترمکعــب گــزارش شــده اســت. ســرخوش 
بــا اشــاره بــه رهاســازی اب بــه دریاچــه ارومیــه تصریــح کــرد: امســال 258 
میلیــون مترمکعــب آب از ســدهای شــهرچایی، ســد مهابــاد و ســد شــهید 
ــا 180  ــزان رهاســازی ب ــه بیشــترین می ــوکان رهاســازی شــده ک ــی ب کاظم

ــوکان انجــام شــده اســت. میلیــون مترمکعــب از ســد ب

رشد سه و نیم برابری مصرف 
برق گنبدی ها در فصل گرما

ــرق شهرســتان  ــروی ب ــع نی ــر شــرکت توزی مدی
گنبــدکاووس گفــت: در فصــل گرمــا شــاهد 
رشــد بیــش از ســه و نیــم برابــری مصــرف 
نســبت  کاووس  گنبــد  شهرســتان  در  بــرق 
ــه  ــو در جلس ــرب گل ــی ع ــد عل ــتیم. محم ــال هس ــول س ــایر فص ــه س ب
ــا شــروع فصــل  ــرد: ب ــار ک ــد کاووس اظه شــورای اداری شهرســتان گنب
گرمــا متاســفانه مصــرف بــرق درشهرســتان بــه خاطــر ارزان بــودن 
انــرژی و همچنیــن میــل بــه مصــرف بــاالی جامعــه مــا بیــش از ســه و 
نیــم برابــر ســایر فصــول مــی شــود. عامــل اصلــی ایــن رشــد اســتفاده 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــر هســتند. وی ب ــه کول ــوازم سرمایشــی از جمل از ل
ــرق شــماره 4  ــع ب ــوق توزی ــد از گذشــت 10 ســال پســت ف امســال بع
گنبــد کاووس تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان بــر روی مــدار قــرار مــی 
گیــرد، افــزود: 150 دســتگاه ترانــس بــا هــدف بــاال بــردن کیفیــت بــرق 

ــت. ــده اس ــب ش ــدکاووس نص در گنب

خبرخبرخبر
سرپرست 

ســیما،  ســازمان 
فضــای  و  منظــر 
شــهرداری  ســبز 
ســنندج گفــت: بــا هــدف دفــع آفــات نباتــی 
ــه  ــا، مرحل ــته ه ــان ش ــری از طغی و جلوگی
درختــان  شستشــوی  عملیــات  نخســت 
ــن  ــی پالیزی ــون گیاه ــا صاب ــهر ب ــطح ش س
ــان  ــه درخت ــه کلی ــن مرحل ــد، در ای ــاز ش آغ
صابــون  بــا  شــهر  ســطح  اصلــی  معابــر 
پالیزیــن شستشــو داده خواهــد  گیاهــی 
شــد . فریدونــی اظهــار کــرد: بــا توجــه 
ــان از  ــداری درخت ــظ و نگه ــت حف ــه اهمی ب
ــی؛  ــای گیاه ــرل بیماریه ــات و کنت ــواع آف ان
ــد  ــاله در چن ــر س ــهر ه ــطح ش ــان س درخت

وی   . شــوند  مــی  پاشــی  ســم  مرحلــه 
ــدن  ــرم ش ــتانه گ ــاله در آس ــر س ــزود: ه اف
هــوا شــاهد طغیــان شــته هــا هســتیم کــه 
ــری  ــی و جلوگی ــات نبات ــع آف ــه منظــور دف ب
از طغیــان شــته هــا عملیــات سمپاشــی 
درختــان ســطح شــهر اجــرا مــی شــود . وی 
ــن  ــون پالیزی ــتفاده از صاب ــرد: اس ــوان ک عن
شــهروندان  بــرای  ضــروری  هیچگونــه 
نداشــته و در صــورت تــردد شــهروندان هــم 
مشــکلی ایجــاد نخواهــد کــرد . وی افــزود: 
ــا  ــان ب ــوی درخت ــات شستش ــال عملی امس
دســتگاه توربوالینرانجــام مــی شــود کــه 
ایــن  دســتگاه  ایــن  از  اســتفاده  مزیــت 
اســت کــه کلیــه تــاج و تنــه درختــان را 

شستشــو مــی دهــد .

شستشوی درختان سطح شهر سنندج 
با صابون گياهی

پیام زیست
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یـک نماینـده مجلـس گفـت :در تـالش 
هسـتیم تـا مناطـق آزاد کشـور بـه طرح 
بـه  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  تبدیـل 
وزارتخانـه گردشـگری، میـراث فرهنگـی 
شـود.جبار  الحـاق  دسـتی  صنایـع  و 
کوچکی نـژاد نماینـده مـردم در مجلـس 
بـه  مـا  گفـت:  مهـر  اسـالمی  شـورای 
دنبـال این هسـتیم تا مناطـق آزاد را هم 
بتوانیـم در حـوزه وزارتخانه گردشـگری و 
میـراث فرهنگـی بیاوریـم ما در تالشـیم 

تـا ایـن اقـدام انجام شـود. ولی هنـوز با 
رییـس شـورای عالی مناطـق آزاد در این 
بـار صحبتـی نکـرده ایـم مـا قانـون گذار 
هسـتیم و ایـن موضـوع را مورد بررسـی 
قـرار مـی دهیـم. وی دربـاره اینکـه آیـا 
مناطـق آزاد نیـز تقسـیم بنـدی خواهـد 
شـد و بخش گردشـگری آن به وزارتخانه 
گردشـگری الحـاق مـی شـود یـا خیـر 
توضیـح داد: ایـن طـور نیسـت در نظـر 
داریـم همـه بخـش هـای مناطـق آزاد 

از وزارت اقتصـاد و دارایـی جـدا شـده و 
آن را بـه وزارتخانـه گردشـگری و میـراث 
نـژاد  کنیم.کوچکـی  اضافـه  فرهنگـی 
همچنیـن دربـاره اینکـه چرا همیشـه در 
جلسـات بررسـی طـرح تبدیل سـازمان 
میـراث فرهنگـی بـه وزارتخانـه حرفی از 
الحـاق بخـش صنایـع دسـتی و میـراث 
فرهنگـی بـه میـان نمـی آید و ایـن طور 
بـه نظـر می رسـد کـه ایـن وزارتخانه تنها 
در بخـش گردشـگری فعـال خواهـد بود 
گفـت: شـاید چـون بحـث گردشـگری 
پررنـگ تـر از بقیـه بخـش هاسـت و 
واقـع  تـر  مظلـوم  دیگـر  هـای  بخـش 
شـده اند ولـی در هـر حال متولیـان آن ها 

بایـد بیشـتر فعـال شـوند .

محوطـه باسـتانی »بـرم دلـک« و »کاخ ابونصـر« متعلـق 
بـه دوره ساسـانی و هخامنشـی در شـیراز بـه علـت فعالیت 
کارگاه هـای سـنگ شـکن  و انفجارهای پی در پـی برای بهره 
بـرداری از چهـار معـدن شـن و ماسـه در معـرض نابـودی 
قـرار گرفتـه اسـت. بـرم دلـک »Barme delak« یکـی از 
محوطه های باسـتانی متعلق به دوره ساسـانی اسـت که در 
هشـت کیلومتری شـرق شـیراز و در حریم روستای کفترک 
قـرار دارد  کـه آثـار تاریخـی این محوطـه در سـال 1310 ثبت 
ملـی شـده اسـت.تخت ابونصـر و سـه نقـش برجسـته ای 
کـه در دل کـوه تراشـیده شـده از جملـه آثـار شـاخص ایـن 
مجموعه باسـتانی به جا مانده از دوره ساسـانی به شمار می 
رود کـه امـروز حـال و روز خوشـی ندارنـد. آن طـور کـه ایرنا 
نوشـته بر اسـاس  اظهارات اهالی روسـتای کفترک، به علت 
فعالیـت معـادن شـن و ماسـه، ترک هایی بـر پیکره نقوش 
برجسـته منحصـر بـه فرد این مجموعـه ظاهر شـده و روز به 
روز نیـز بـر تعـداد و عمق این شـکاف هـا افزوده می شـود.

اگرچـه یکـی از لزومـات  وجـود محوطه تاریخـی  در منطقه 
مشـخص شـدن عرصـه و حریـم و جلوگیـری از تجـاوز بـه 
ایـن عرصه اسـت امـا مجتبـی درودی پژوهشـگر فرهنگ و 
زبـان ایـران باسـتان فعالیـت  ایـن معـادن در حریـم درجه 
یـک ایـن آثـار تاریخی می دانـد صبحتی که مصیـب امیری 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری استان 

فـارس آن هـا را صحیـح نمی دانـد و معتقـد اسـت فعالیـت 
ایـن معـادن بـا منطقه بـرم دلـک فاصلـه دارد و آسـیبی به 

آثـار تاریخـی نمی زند.
امیـری کـه این صحبـت خود را حاصل بررسـی کارشناسـان 
بیان می کند گفته بررسـی آثار فعالیت معادن شـن و ماسـه 
در محوطـه بـرم دلـک دوباره صـورت می گیـرد و چنانچه در 
پـی آن اثـر مخربـی بـر ایـن میـراث دوره ساسـانی گـزارش 
شـود بـه یقیـن از فعالیت این معـادن جلوگیری می شـود.

فنس کشی برم دلک انجام شده است؟
او همچنیـن ادعـا کـرده کـه طبق توافقـی که با شـهرداری 
شـیراز صورت گرفته بنا بر این شـده که محوطه برم دلک 
را اداره میـراث فرهنگـی فنـس کشـی کند و سـامان دهی 
آن به عهده شـهرداری اسـت که اداره میراث به تعهد خود 
عمل کرده.اما  افشـین شـیبانی  دهیار دهسـتان کفترک 
گفتـه شـهرداری شـیراز تاکنـون هیچ گونـه اقدامـی برای 
سـاماندهی و یـا جلوگیـری از نابـودی میـراث بـرم دلـک 
نکـرده و هنـوز بـرای فنـس کشـی محوطـه باسـتانی برم 
دلـک از طـرف میـراث فرهنگی کاری انجام نشـده اسـت. 

تمام برداشت معادن از کوه های 
نقش برجسته است

به گفته شـیبانی تمام برداشـت معادن شـن و ماسـه ای 
کـه در محـدوده تاریخـی بـرم دلـک قـرار دارنـد از کوهـی 
اسـت که نقش برجسـته های ساسـانی بر آن کنده شـده 
و همـه ایـن برداشـت ها نیز به واسـطه انفجـار انجام می 

شـود کـه ایـن وضعیـت منجر بـه نابـودی کامل ایـن آثار 
گران بهـای باسـتانی خواهـد شـد. وی همچنیـن تاکیـد 
کـرد فعالیـت ایـن معـادن و به ویـژه انفجارهایـی کـه بـه 
واسـطه باروت برای اسـتخراج انجام می شـود بر تخریب 
و نابـودی ایـن آثـار تاثیـر مسـتقیم دارد بـه گونـه ای کـه 
تـرک هـای زیـادی در ایـن نقـوش برجسـته ظاهر شـده 
کـه متاسـفانه روز بـه روز بـر عمـق و تعـداد آن هـا افزوده 
مـی شود.شـیبانی گفـت: به دلیـل حفاظت نشـدن از این 
محوطـه باسـتانی سـودجویان بسـیاری شـبانه اقـدام به 
حفـاری و تاراج سـرمایه ها و اشـیای تاریخـی مدفون در 
ایـن مجموعـه می کننـد و وقتی به یـگان حفاظت میراث 
فرهنگـی مراجعـه مـی کنیـم می گوینـد که نیـروی کافی 

بـرای ایـن کار در اختیـار ندارند.

پیشنهادالحاقمناطقآزاد

بهوزارتخانهگردشگری

رییس کمیته میراث فرهنگی 
شورای شهر تهران: 

چشمه علی محل جوالن 
موش ها شده است

درحالـی کـه قـرار بـود بـا پایـان کار متـرو خـط 6 در محدوده چشـمه علی شـهرری 
آب بـه ایـن اثـر تاریخـی طبیعـی برگردد روز گذشـته عضو شـورای شـهر تهـران به 
خشـکی و جـوالن موش هـا در ایـن اثـر اعتـراض کرد. حاال حدود یک سـال اسـت 
که »چشـمه علی« شـهرری درگیرودار کم آبی، خشـک شـدن آب چشمه، یا گاهی 
اوقـات بازگشـت آب بـه ایـن محوطـه تاریخـی طبیعـی اسـت. اتفاقـی کـه بافعال 
شـدن کارگاه خـط 6 متـرو در ایـن محـدوده آغـاز شـد و بعـد از آن، دیگـر دسـت از 
سـر این محوطه ی تاریخی چند هزار سـاله برنداشـت. در یک سـاِل گذشـته اعالم 
شـد کـه قرار اسـت متـرو از محدوده  تاریخی شـهرری عبـور کند، بعـد از رایزنی های 
مختلـف باالخـره میـراث فرهنگی موفق شـد در یک قدم تاریخی این بار مسـووالن 
متـرو را متقاعـد کنـد، مسـیر ایـن خـط را تغییـر دهند.اما حـاال بعد از یک سـال و 
قول هـای مسـوولین و خبرهـای مبنـی جـاری شـدن آب در این اثر، هنوز خشـکی 
آن برجـای مانـده اسـت و بـه گفتـه رییـس کمیتـه میـراث فرهنگی شـورای شـهر 
تهـران، بـه جای آب، موش ها در کِف مظهر و اسـتخر چشـمه علی جـوالن می دهند. 
روز گذشـته حسـن خلیـل آبـادی در نشسـت عمومـی شـورا با اشـاره بـه وضعیت 
چشـمه علـی گفت که خشـک شـدن چشـمه علی به دلیل عبـور تونل خـط 6 مترو 
و خسـارت به گذرگاه انتقال آب این چشـمه به هیچ وجه مورد پذیرش نیسـت. او 
به بازدیدی که شـنبه شـب از این اثر داشـت، اشـاره کرد و گفت که در مسـیر خانه 
به چشـمه علی رفتم و این اثر چند هزار سـاله که اکنون آیینه دق شـده را از نزدیک 
دیـدم متاسـفانه بـه جـای آب، موش ها در کِف مظهر و اسـتخر چشـمه علی جوالن 
می دادنـد. در همیـن حـال محسـن هاشـمی، رییس شـورای تهران در این جلسـه 
در مورد خشـک شـدن چشـمه علی گفت که در جلسـه ای با حضور ریاسـت مترو، 
شـهردار منطقـه، مشـاوران و پیمانـکار مربوطه دالیل خشـک شـدن چشـمه علی را 

بررسـی می کنیـم و امیدواریـم بتوانیـم به راه حلی عملی برسـیم.

معدنکاریبیخگوشمحوطهباستانی»برمدلک«
دهیار »کفترک«:حفاران شبانه آثار تاریخی این محوطه را به تاراج برده اند

کمربندی جدید شیراز جان قنات  
»تنگ سرد« هخامنشی را می گیرد

دهیـار کفتـرک بـا اشـاره بـه قنـات تاریخی 
ایـن منطقـه گفـت قنـات »تنگ سـرد« تنها 
نمونـه از دوره هخامنشـی اسـت کـه هنـوز 
آب در آن جـاری اسـت و همچنین بـه گفته 
کارشناسـان، سـاخت آن نیـز منحصـر به فرد 
بـوده ولـی کمربندی جدید شـرق شـیراز که 
در حـال احـداث اسـت از روی ایـن قنـات 
مـی گـذرد و امیـدوارم روی ایـن قنـات پل 

زده و جـاده را از بـاالی آن عبـور دهنـد.

اجرای پروژه مبارزه با 
آفات موزه ای در سعدآباد

آفـات  بـا  مبـارزه  دوره ای  پـروژه 
در  بهـار،  فصـل  ویـژه  مـوزه ای، 
فرهنگی تاریخـی  مجموعـه 
سـعدآباد بـا ارائـه طـرح و نظـارت واحد حفاظـت و مرمت 
و تزیینـات وابسـته بـه معمـاری ایـن مجموعه  آغاز شـد. 
ایـن پـروژه در اغلـب کاخ هـا، مخـازن، زیر شـیروانی ها و 
بناهـای سـعدآباد بـه اتمام رسـیده اسـت و در تعـدادی از 
بناهـا نیـز در دسـت انجـام اسـت. دو هفته پـس از پایان 
ایـن پـروژه، پـروژه مطالعاتـی تلـه گـذاری حشـرات برای 
پایـش، بررسـی و شـناخت گونـه هـای باقـی مانـده در 

موزه هـا و مخـازن انجـام خواهـد شـد.

محله تاریخی قلعه باشی  
سامان دهی می شود

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اردبیـل گفـت: »طـرح 
سـامان دهی محلـه تاریخـی قلعه باشـی خلخـال در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت.«منصور عالیقـدری معـاون میـراث 
فرهنگی این اداره کل، در جلسـه شـورای فنی اداره کل میراث 
فرهنگـی اردبیـل تصریـح کـرد: »مطالعات سـامان دهی این 
محلـه تاریخـی بـه مشـاور واگـذار شـده و در شـرف نهایـی 
از  یکـی  باشـی  قلعـه  محلـه  سـامان دهی  اسـت.  شـدن 
خواسـته هـای شـهروندان خلخالی اسـت و با نهایی شـدن 

مطالعـات عملیـات اجرایـی طـرح آغـاز می شـود.«

میراثموزه

فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
خوزســتان از مرمــت تعــدادی از اشــیای ســنگی و منقــوش 

ــر داد. ــذه خب ــر ای ــی آیاپی ــراث فرهنگ ــگاه می پای
مرجــان شوشــتری در ایــن بــاره اظهــار کــرد: در پــی حادثــه 
ــذه در  ــر ای ــگاه آیاپی ــیای پای ــدادی از اش ــرای تع رخ داده ب
بهمــن مــاه ســال گذشــته و لــزوم مرمــت آثــار آســیب 
ــرای  ــید ب ــت جمش ــی تخ ــگاه جهان ــان پای ــده، کارشناس دی
ــد کــه در ایــن رابطــه  ــار اعــالم آمادگــی کردن مرمــت ایــن آث
توســط کارشناســان مربــوط، کار بازدیــد و بررســی آثــار، 

ــه قطعــات  مســتندنگاری و شناســایی آســیب هــای وارده ب
ــه داد:  ــد.   او ادام ــاز ش ــت آغ ــاد کارگاه مرم ــنگی و ایج س
کارگاه مرمتــی مذکــور بــا همــکاری فرهــاد عزیــزی مدیــرکل 
امــور پایگاه هــای ســازمان میــراث فرهنگــی و مســعود 
ــید  ــی تخت جمش ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــرد مدی رضایی منف
ــامل  ــنگ ش ــت س ــص مرم ــار متخص ــد و چه ــدازی ش راه ان
ســیروس زارع )سرپرســت گــروه(، محمدرضــا رفیعــی، 
ــم  ــوان تی ــه عن ــوی ب ــم موس ــید ابراهی ــد زارع و س گل محم
مرمتــی کار خــود را در راســتای مرمــت اشــیاء آغــاز کردنــد.  

مرمتپارهایازاشیایفرهنگیآیاپیرایذه

مرحله سوم عملیات مرمت ایوان عالی قاپو آغاز شد
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: مرحله سوم 

مرمت تزیینات الیه چینی و دیوار نگاره های تصویری و تزئینی تاالر ورودی ایوان 
عالی قاپو آغاز شد.

پیام میراث

شماره   ب/52-97/8  آگهی مناقصه  
نوبت اول

شرکت آب وفاضالب استان کرمان در نظر دارد: مقداری لوله  پلی اتیلن 
63-90-110 مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان خریداری نماید.

ــخ97/3/7  ــه از تاری ــی نام ــه  معرف ــا ارائ ــد ب ــی توانن ــرایط م ــن ش ــذا واجدی ل
لغایــت 97/3/9جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه  آدرس کرمــان انتهــای بلــوار  
22 بهمــن  شــرکت آب و فاضــالب اســتان – مدیریــت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

مبلغ اولیه برآورد :19/635/200/000 ریال 
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه :981/760/000 ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه 

بانکــی .در وجــه  شــرکت  آب و فاضــالب اســتان کرمــان
آخریــن مهلــت تســلیم  پاکتهــای الــف.ب.ج بــه دبیرخانــه شــرکت  : تــا ســاعت 

ــورخ 97/3/19 14 م
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج : ساعت  9 مورخ 97/3/20

مــدت اعتبــار پیشــنهاد قیمــت 3 مــاه از تاریــخ بازگشــایی پــاکات پیشــنهاد قیمــت 
تا زمــان انعقــاد قــرارداد میباشــد.

اسناد خزانه اسالمی :سررسید 98/11/14
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهـان زیبـا«از افتتاح 
پانزدهمیـن نمایشـگاه قرآن اصفهـان خبر داده 

است.

روزنامـه »مهد تمدن« در پایان سـال 
تحصیلـی جـاری از تحصیـل 14هـزار دانـش 
آمـوز در مـدارس شـبانه روزی آذربایجـان خبر 

داد.

روزنامه » افسـانه« بـه نقل از اسـتاندار 
فارس از افزایش اعتبارات ملی اسـتان نسـبت 

به سـال گذشـته نوشـته است.

روزنامـه »خبـر شـمال« بـه نقـل از 
اسـتاندار کرمانشـاه از معرفـی بانـک هایـی که 
زلزلـه زدگان کوتاهـی  پرداخـت تسـهیالت  در 

می کننـد نوشـته اسـت.

روزنامـه » دریـا« از اعـالم آمادگی سـپاه 
بـرای ورود بـه حـوزه حمـل و نقـل بـار نوشـته 

است.

روزنامـه »کاغذ وطن«از بـی آبی یک 
سـوم روسـتاهای رودبار جنوب نوشـته است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

ــی کــه  خبرگــزاری ســی ان ان در تحلیل
دربــاره مواضــع کــره شــمالی نوشــته اســت، 
ــاره نظــرات ترامــپ نوشــت کــه ایــن کشــور  درب

ــت. ــازش اس ــان س ــوز خواه هن

فرانـس 24نوشـت کـه رییـس جمهـور 
فلسـطینیان از بیمارسـتان مرخص شـده است.

کشــته  از  اســپوتنیک  خبرگــزاری 
ــر داد. ــزه خب شــدن 2نظامــی اســراییلی در غ

کـره  رهبـر  مذاکـرات   رویتـرزاز  روزنامـه 
شـمالی بـا رییس جمهور چین نوشـته اسـت.

ــات  ــرون در انتخاب ــات از مواضــع مک الحی
لیبــی نوشــته اســت.

یورونیوز با انتشـار تصویـری از طرفـداران 
تیـم رئال مادرید، شـادی آنهـا را پس از قهرمانی 

تیم محبوبشـان نشـان داده است.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

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

مرغ ماهیخوار مصمم به همراه شکارش در لحظه شکار در عکس نشنال جئوگرافیکسیل در تهران – سال 1365

ییالق گالش های مازندران / ایسنا نشاء کاری برنج در گیالن / میزان

مراسم رونمایی از 6 فروند بالگرد هوایی اورژانس
افزایش نسبی آب دریاچه ارومیه / تسنیم کشور / باشگاه خبرنگاران جوان

سرپل ذهاب هفت ماه پس از زلزله / ایرنا مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی / ایرنا
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کشف طالی قاچاق در سروآبادپیام ایران
فرمانده انتظامی استان از کشف سه میلیارد ریال طالی 
قاچاق در شهرستان سروآباد خبر داد.

آمـار ازدواج هـای فامیلـی در شهرسـتان لـردگان 
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بسـیار باال اسـت 
و ایـن عامـل سـبب شـده بیمـاری تاالسـمی در 
این شهرسـتان افزایش یابد. کارشـناس بیماری 

هـای خاص در اسـتان چهارمحـال و بختیاری با 
اشـاره به اینکـه ازدواج های فامیلی احتمال بروز 
معلولیـت و بیمـاری های وراثتـی را افزایش می 
دهـد، بیـان کـرد: ازدواج هـای فامیلـی احتمـال 

ابتـال بـه بیماری های وراثتـی را در فرزندان  دو تا 
2.5 برابـر افزایـش می دهد.حسـینی بیـان کرد: 
ازدواج هـای فامیلـی و عـدم مراجعـه بـه مراکـز 
مشـاوره ژنتیـک از مهمتریـن دالیـل افزایـش 
بیمـاری هـای ژنتیکـی به شـمار مـی رود.وی با 
اشـاره به اینکـه ازدواج های فامیلی نقش مهمی 
در افزایـش آمـار بیمـاران تاالسـمی دارد، بیـان 
کـرد: تاالسـمی یـک بیمـاری ارثی خونی اسـت 
کـه باعـث کم خونی خفیـف یا وخیم می شـود.

آمارباالیبیمارانتاالسمی
درلردگان

حادثهدرکمین3هزاردکلبرق»گلوگاه«

گلوگاه یکی از شهرهای استان مازندران است

محمودجانلـو بیـان داشـت: ایمنـی از مسـائل مهم 
در شـغل دکل بنـدی بـوده و ایـن در حالـی اسـت 
در  ایمنـی  از  اسـتفاده  عـدم  کـه خطـرات مختلـف 
و  برق گرفتگـی  از  جلوگیـری  بـرای  بنـدان  دکل  کار 
سـقوط از ارتفـاع هم بارهـا تذکر داده شـد و حوادث 
اشـتغال  سـال   30 از  بیـش  طـول  در  مختلفـی 
گلوگاهی هـا در ایـن کار، موجـب فـوت بیش از 200 
گلوگاهـی کـه برخـی سرپرسـت خانـواده بودنـد در 
این شهرسـتان شـده اسـت.وی گفت: وجـود حدود 
گلـوگاه  بنـدان  دکل  اتحادیـه  در  عضـو  هـزار  سـه 
بیانگـر آن اسـت کـه حداقـل در هـر خانـواده یـک 
مـا  همـه  وظایـف  مسـئله  ایـن  و  بندداریـم  دکل 
به عنـوان شـهروند و وظیفـه مسـئوالن را سـنگین تر 
می کنـد تـا بـه حقـوق ازدسـت رفته ایـن دکل بندان 

شـود. پرداختـه  بیش ازپیـش 

ــاص در  ــای خ ــاری ه ــناس بیم ــن کارش ای
ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ــال  ــردگان چهارمح ــتان ل ــه شهرس ــه اینک ب
بیمــاران  بیشــترین  دارای  بختیــاری  و 
تاالســمی در منطقــه اســت، بیــان کــرد: 
وجــود فرهنــگ ازدواج هــای فامیلــی در 
بیمــاران  افزایــش  ســبب  منطقــه  ایــن 

تاالســمی شــده اســت.

ســوگ  در  دوبــاره  مــردم گلــوگاه   
جوانشــان داغــدار شــدند تــا آمــار 
مرگ ومیــر دکل بنــدان ایــن شــهر 
ــار  ــد. آم ــر برس ــش از 200 نف ــه بی ب
بــه  جوانــان گلوگاهــی  مرگ ومیــر 
دلیــل ســقوط از ارتفــاع دکل و یــا 
نگران کننــده  بســیار  برق گرفتگــی 
جان باختــه   200 از  بیــش  اســت؛ 
ــزار  ــک ه ــدود ی ــدی و ح در دکل بن
ــار کمــی  ــن شــغل، آم مصــدوم در ای
ــار  ــی از کن ــوان به راحت ــه بت نیســت ک

آن گذشــت.
گلــوگاه دوبــاره داغــدار شــد و جــوان 
ــوگاه و ایــن  دیگــری از شهرســتان گل
ــوگاه  ــار از روســتای خورشــید کال گل ب
ــت   داد  ــدی  ازدس ــش را در دکل بن جان
نبــود   و  بیــکاری   به طورحتــم،   ،
فضــای  مناســب  بــرای  کســب وکار  
و  اشــتغال   در  حیطــه دانــش و 
ــه   ــر ب ــالوه  ب ــان  ع ــص  جوان تخص
ــان  ــدن  جوان ــیده  ش ــراف  کش انح
ــه،  ــی در جامع ــیب های اجتماع و آس
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــد یک می توان
جوانان به ســمت  دادن   ســوق  

ــد  ــدار باش ــر پای ــاغل کاذب و غی مش
کــه البتــه  در  برخــی  مــوارد  بــا  
خطــرات  و  آســیب های  فراوانــی 

ــت. ــراه اس هم
 32 حــدود  جوانــی  رســولی  امیــر 
دارای  و  عمــران  مهنــدس  ســاله،  
یــک فرزنــد چندماهــه اســت کــه 
امرارمعــاش  بــرای  را  بنــدی  دکل 
متأســفانه  و  کــرد  انتخــاب  خــود 
مــرگ امانــش نــداد و شهرســتان 
گلــوگاه بــار دیگــر داغــدار ایــن جــوان 

از جامعــه دکل بنــدان شــد.

فرصت های  نبود 
مهم ترین  اشتغال؛  مناسب 

مشکل گلوگاه
از  خورشــیدی  جعفــری  منوچهــر 
مــورد  ایــن  در  جوانــان گلوگاهــی 
گفــت: رســولی بــا مــدرک کارشناســی 
ارشــد عمــران، مدتــی در نظــام فنــی 
ــه  ــه ب ــود ک ــغول کار ب ــتایی مش روس
بــودن  پاییــن  و  مشــکالت  دلیــل 
بــرای کســب  دســتمزد  و  حقــوق 
حقــوق و دســتمزد بیشــتر، راهــی 

دکل بنــدی شــد و بــرای امرارمعــاش 
دلیــل  بــه  روزی حــالل،  و کســب 
نبــود اشــتغال مناســب در شهرســتان 
هم جــوار،  شــهرهای  و  گلــوگاه 
همچــون صدهــا تــن از جوانــان دیگــر 
پرخطــر،  شــغل  راهــی  گلوگاهــی 
ــدی شــد. ــان آور دکل بن ســخت و زی

وی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر 
افــزود: مرحــوم امیــر رســولی حــدود 
شــرکت  در  مشــغول کار  ســال  دو 
مخابراتــی به عنــوان دکل بنــد بــود 
براثــر  امســال  اردیبهشــت ماه  کــه 
ــی،  ــاع و دکل مخابرات ــقوط از ارتف س
شــتافت.جعفری،  باقــی  دیــار  بــه 
بابیــان خطــرات پیــش روی جوانــان 
خواهــان  گلوگاهــی  بنــدان  دکل  و 
ــوگاه  ــب در گل ــتغال مناس ــاد اش ایج
و   تدابیــر   بیــان داشــت:   و  شــد 
ــاد  ــی ایج ــر در بررس ــات  مؤث اقدام
و  گلــوگاه  در  مناســب  اشــتغال 
به کارگیــری  و  جــذب   همچنیــن 
ایــن  شهرســتان  گلــوگاه  جوانــان 
ســرمایه های بــاارزش انســانی  در  
حیطــه  دانــش و مهــارت خــود و 

ــه  ــا حداقــل در مشــاغلی نزدیــک ب ی
ــیل های  ــی و پتانس ــت اجتماع موقعی
فــردی آنــان می توانــد عــالوه بــر 
و  جامعــه  در  ســرزندگی  ایجــاد 
ــادی  ــعه اقتص ــاط، توس ــش نش افزای
ــان آورد  ــه ارمغ ــرای شــهروندان ب را ب
ــد توجــه و تــالش بیشــتر  کــه نیازمن

مســئوالن اســت.
البتــه  و  نیســت  اولیــن  رســولی 
بــود؛  نخواهــد  هــم  آخریــن 
از  فراوانــی  جوانــان  و  مهندســان 
ــدان  ــوگاه، شــهر دکل بن شهرســتان گل
ــه  ــردن  لقم ــم ک ــرای فراه ــران،  ب ای
ــواده،  ماه هــا  ــرای خان ــی حــالل ب نان
دور از خانــواده هســتند و در بدتریــن 
و ســخت ترین شــرایط کار می کننــد 
ــیاری  ــی بس ــان زندگ ــت پای و درنهای
ــهروندان  ــه ش ــه گفت ــراد ب ــن اف از ای
گلوگاهــی، مصدومیــت، فقــدان بیمــه 
و عــدم توجــه بــه ایــن شــغل ســخت 
اســت.  و گوشه نشــینی  زیــان آور  و 
شمســی عظیمــی بانــوی گلوگاهــی 
ــن هللا را در  ــدش امی ــه فرزن ــت ک اس
حادثــه برق گرفتگــی در دکل بنــدی 
ــی  ازدســت داده اســت و رعایــت ایمن

ــدان و  ــه دکل بن ــکات قابل توج را از ن
ــرد. ــالم ک ــکاران اع پیمان

مهــر  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  وی 
الزم  ایمنــی  وجــود  عــدم  افــزود: 
و  معضــالت  از  بنــدی،  دکل  کار  در 
مشــکالت ایــن حرفــه اســت کــه 
ــا انــدک دقــت در رعایــت  می تــوان ب
نــکات ایمنــی و تهیــه لبــاس، کاله و 
ــه ســقوط و  کفــش مناســب از فاجع
ــار  ــن دی ــان ای ــا برق گرفتگــی جوان ی

جلوگیــری کــرد.
ــهروند  ــر ش ــو دیگ ــی محمودجانل عل
ــه  ــر توج ــد ب ــا تأکی ــم ب ــی ه گلوگاه
بــه ایمنــی در کار دکل بنــدان بــه 
ــرط  ــی ش ــت: ایمن ــر گف ــگار مه خبرن
رعایــت  بنــدی  دکل  در  اولــی کــه 

. د نمی شــو
وی افــزود: فازمتــر هوشــمند توســط 
اختــراع  نخبــه گلوگاهــی  جوانــان 
شــد امــا حمایــت نمی شــود و اکثــر 
ــداری  ــر خری ــن فازمت اســتان ها از ای
کــرده و اســتفاده می کننــد امــا در 
اســتان مازنــدران از ایــن اختــراع 
ــت؛  ــه اس ــد قرارگرفت ــورد تائی ــه م ک

نمی شــود. اســتقبال 

روستایی با قدمت 130 
سال، فقط دو باسواد دارد

توابـع  از  گـرگان  نگـور  روسـتای  معتمـدان 
دهسـتان مهبان نیکشـهر در جنوب سیسـتان 
و بلوچسـتان گفتنـد: در ایـن روسـتا با قدمت 
130 سـال تنهـا 2 نفـر آن هـم بـا عزیمـت بـه 
یکـی دیگـر از روسـتاهای منطقـه و ثبـت نام 
در مدرسـه شـبانه روزی بـا سـواد شـده انـد. 
حسـین سـرفرازی معروف به کدخدا حسـین 
معتمد روسـتای نگـور گرگان به خبرنـگار ایرنا 
اظهـار داشـت: بارهـا بـرای تاسـیس مدرسـه 
فرمانـداری  و  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  بـه 
نیکشـهر مراجعـه کـرده ایـم ولـی بـا جـواب 
منفـی مسـووالن رو بـه رو شـده و گفتـه انـد 
کـه جمعیـت دانش آمـوزی این روسـتا کمتر 

از 10 نفـر اسـت.
وی افـزود: ایـن در حالیسـت کـه در بسـیاری 
از نقـاط کشـور حتـی مدارسـی بـا یـک دانش 
آمـوز دایـر شـده ولـی ایـن روسـتا بـا دانـش 
کودکانـی در سـن تحصیل از مدرسـه و کالس 

درس محـروم اسـت.
کدخدا حسـین خاطر نشـان کرد: جای بسـی 
تاسـف اسـت که در این روسـتا با قدمت 130 
سـال تنهـا 2 نفـر تاکنـون موفـق بـه تحصیل 
شـده انـد کـه ایـن 2 نفـر نیـز بـا عزیمـت بـه 
یکـی از مـدارس شـبانه روزی در روسـتایی 
دیگـر تـا کالس 9 درس خوانـده انـد و پـس 
از آن بـه علـت نبـود مدرسـه و فقـر مالی ترک 

تحصیـل کـرده اند.
وی از برخی ادارات به ویژه اداره امور عشـایری 
کـه در 2 سـال اخیـر برای حل مشـکل برق با 
اسـتفاده از انـرژی هـای نو و همچنیـن انجام 
لولـه کشـی بـرای انتقـال آب و سـاخت یـک 

منبـع آب سـیمانی، اقـدام کـرده تقدیر کرد.
یارمحمـد سـرفرازی یکـی دیگـر از اهالـی این 
روسـتا نیـز گفت: روسـتای نگور گـرگان بیش 
زندگـی  محـل  و  دارد  قدمـت  سـال   130 از 
چندیـن نسـل از پدربـزرگان مـا بـوده اسـت و 
نمـی توانیـم آن را بـه راحتـی رهـا کـرده و بـه 
شـهر و یـا دیگـر نقاط روسـتایی نزدیک شـهر 

کـوچ کنیم.
وی بیـان کـرد: یکـی از آرزوهـای عشـایر ایـن 
منطقـه داشـتن مدرسـه و تحصیـل فرزنـدان 
شـان اسـت تـا بتواننـد آینـده ای درخشـان 

داشـته باشـند.
شـماری از کـودکان و نوجوانـان الزم التعلیـم 
نیـز درخواسـت کردنـد تـا صـدای آنـان را بـه 
مسـئوالن کشـوری و استانی برسـانند تا شاید 
بـا سـاخت مدرسـه و یـا تاسـیس آن در کپـر 
همچـون سـایر کـودکان ایرانی از نعمت سـواد 

بهـره مند شـوند.

خبر

کشف پیکر بی جان دو نفر از 
افراد گرفتار در سیل

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان زنجـان گفت: 
جسـد دو تـن از افـرادی کـه بـا خـودروی خـود 
در سـیل  گرفتـار شـده بودند، پیدا شـد.صفی هللا 
بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  کرامتـی 
گرفتـار شـدن سـه نفـر در یکـی از روسـتاهای شهرسـتان زنجـان بـر اثـر 
اندآبـاد  بـا تگرگـی کـه در روسـتای  وقـوع سـیل، اظهارکـرد: متاسـفانه 
علیـا رخ داد و جـاری شـدن سـیل نیز سـبب شـده تـا خودرویـی گرفتار 
سـیالب شـود کـه بـا پیگیـری نیروهـای حاضـر در صحنـه، پیکـر بی جان 
دو تـن از ایـن افـراد بـه فاصلـه 5 کیلومتـر از محـل حادثه پیدا شـد، هر 
چنـد یکـی از افـراد گرفتـار در سـیل زنـده مانده اسـت.وی با بیـان اینکه 
دهیـار روسـتای سـیل زده قبـل از حرکـت ایـن خـودرو هشـدارهای الزم 
را بـه راننـده داده و تـا حـد تـوان مانـع از ادامـه مسـیر وی شـده اسـت، 
افـزود: ولـی متاسـفانه ایـن افـراد اصـرار بـه ادامـه مسـیر داشـته اند که 

متاسـفانه گرفتـار سـیالب شـدند.

باغ گل های اصفهان 
گلباران می شود

مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز 
نــژاد  مرتضایــی  فــروغ  اصفهــان  شــهرداری 
بــا همــکاری ســازمان  روز گل  اظهارکــرد: در 
برنامه ریــزی  شــهرداری،  تفریحــی  فرهنگــی 
ــی  ــان زینت ــی گیاه ــر معرف ــد ب ــا تاکی ــا ب ــزاری جشــنواره گله ــرای برگ ب
ــده  ــام ش ــا انج ــاغ گله ــه در ب ــک هفت ــدت ی ــه م ــم ب ــی ک ــاز آب ــا نی ب
اســت. وی افــزود: یــک هفتــه پــس از مــاه مبــارک رمضــان را »هفتــه 
گل« قــرار دادیــم کــه در ایــن زمــان اتفاقــات فرهنگــی خوبــی در 
ــه فعالیت هــای مرکــز  ــا اشــاره ب جــای جــای شــهر خواهــد افتــاد. او ب
ــدازی  ــاد تصریــح کــرد: 20 ســال از راه ان تحقیقاتــی گل وگیــاه محمودآب
ــارک  ــازمان پ ــه س ــته ب ــاد وابس ــاه محمودآب ــی گل و گی ــز تحقیقات مرک
ــز از  ــن مرک ــذرد و ای ــی گ ــان م ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س ــا و فض ه
ــی  ــی زینت ــای گیاه ــع آوری گونه ه ــه جم ــدام ب ــته اق ــال های گذش س

ــت ــرده اس ــور ک ــارج از کش ــی خ ــور و حت کش

کرمانشاهاصفهانزنجان
قبرهــای  فــروش 
در  میلیونــی 
آرامســتان کرمانشــاه 
قابــل  موضوعــی 
تامــل اســت کــه چــرا بــا وجــود ایجــاد 
ایــن قیمت هــا  آرامســتان جدیــد شــاهد 
هســتیم. مدیرعامــل آرامســتان کرمانشــاه در 
خصــوص ایــن افزایــش قیمــت قبــور، گفــت: 
ــهر  ــورای ش ــه ش ــا دارای مصوب ــت قبره قیم
است.شــیرین ســخن اظهــار داشــت: قیمــت 
ــه  ــهر و تائیدی ــورای ش ــه ش ــا دارای مصوب ه
فرمانــداری اســت و پــس از تائیــد بــه صــورت 
دفترچــه عوارضــی آرامســتانها موظــف بــه 

هســتند. آن  رعایــت 
وی افــزود: ایــن قیمت هــا ممکــن اســت 

اگــر دســتمزد کارگــر یــا قیمــت مصالــح 
ســاختمانی افزایــش یابــد بیشــتر شــود.

ــرخ  ــالم ن ــه اع ــخ ب ــخن در پاس ــیرین س ش
کرمانشــاه  در  قبــر  کمتریــن  و  باالتریــن 
ــی  ــط عموم ــق را از رواب ــات دقی ــت: اطالع گف
ــی؛  ــمع کوی ــید.همچنین س ــهرداری بپرس ش
ــز  ــتان ها نی ــازمان آرامس ــی س ــط عموم رواب
در ایــن بــاره گفــت: روابــط عمومــی مــا زیــر 
مجموعــه شــهرداری اســت و مــی بایســت از 
ــا  ــهرداری قیمت ه ــی ش ــط عموم ــق رواب طری
ــا  ــش قیمــت ب ــن افزای ــد. ای ــری کنی را پیگی
ــاه  ــد کرمانش ــتان جدی ــاد آرامس ــود ایج وج
ــدارد و  ــی ن ــه چندان ــه نظــر توجی رخ داده و ب
اگــر ظرفیــت کــم بــود شــاید مــی شــد ایــن 

ــرد. ــه ک ــوع را توجی موض

فروش قبرهای میلیونی
در آرامستان کرمانشاه

هر
س:م

عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی طرح های گازرسانی، زمینه ساز سرمایه گذاری، اشتغال جوانان است
رییس مجلس شورای اسالمی در حاشیه افتتاح طرح گازرسانی به روستاهای قم 

گفت: هدف اصلی گازرسانی، بهبود زندگی مردم و ایجاد تولید و اشتغال است.

رنا
:ای

س
عک

وز
 نی

یپا
سا

س:
عک

ایـران در پـی  صـادرات نفـت خـام 
ای  هسـته  توافـق  بـه  دسـتیابی 
برجـام از روزانـه یک میلیـون و 130 
هـزار بشـکه در سـال 1391 بـه بیش 
از 2 میلیـون و 150 هـزار بشـکه در 
ملـی  شـرکت  رسـید.   1396 سـال 
نفـت ایـران همچنیـن فروردیـن ماه 
امسـال رکـورد جدیـدی از صـادرات 
نفـت خـام را بـه میـزان 2 میلیـون 
ثبـت  روز  در  بشـکه  هـزار   617 و 

کـرد. پیـش از ایـن، بیشـترین رقـم 
صـادرات نفت خـام در اکتبر 2016 با 
رقـم 2 میلیـون و 442 هـزار بشـکه 
ثبت شـده بود.کشـورهای آسیایی و 
مشـتریان سـنتی نفت ایران شـامل 
ژاپـن  و  جنوبـی  هنـد، کـره  چیـن، 
را  ایـران  نفـت  درصـد   60 از  بیـش 
در مـاه آوریـل امسـال )فروردیـن- 
اردیبهشـت مـاه( خریدنـد. چیـن و 
هنـد بـا خرید حـدود یـک میلیون و 

400 هـزار بشـکه، عنـوان 2 مشـتری 
عمـده نفـت ایـران را بـه نـام خـود 
اروپایـی  کردند.شـرکت های  ثبـت 
ماننـد توتـال، شـل، انـی، سـاراس، 
نیـز  غیـره  و  پترولیـوم  هلنیـک 
حـدود 40 درصـد نفـت ایـران را در 
مـاه آوریـل دریافـت کردنـد. امـروز 
نفـت  اعـالم شـد میانگیـن قیمـت 
خـام سـبک ایـران در هفتـه منتهـی 
بـه هجدهـم مـه )بیسـت و هشـتم 
اردیبهشـت ماه( با 2 دالر و 81 سـنت 
سـنت   60 و  دالر   76 بـه  افزایـش، 
برای هر بشـکه رسـید که بیشـترین 
رشـد قیمـت را در میـان انـواع نفـت 

هـای شـاخص داشـته اسـت.

صادراتنفتخامایران
درپسابرجام2برابرشد

M15GSI آغاز ساخت موتور

 به منظور کاهش مصرف سوخت 

خودروهاي  X200 سايپا

موتــور  توســعه  پــروژه  گفــت:  مگاموتــور  شــركت  مديرعامــل 
M15GSI  ) موتــور بهبــود یافتــه تیبــا ( بــا هــدف کاهــش مصــرف 
خودروســازي  گــروه  محصــوالت  از   X200 خودروهــای  ســوخت 
شــد. آغــاز  موتــور  عملکــردی  پارامترهــای  بهبــود  و   ســایپا 

بــه گــزارش ســايپانيوز، مهنــدس جمشــيد کندری با تشــریح روند اجــرای اين 
پــروژه خاطرنشــان كــرد: تولیــد ایــن موتــور بــا توجــه بــه الزامــات مربــوط بــه 
 کاهــش مصــرف ســوخت، می توانــد تا پایان ســال 1400 ادامه داشــته باشــد.

وي تصريــح كــرد: پــس از انجــام فــاز طراحــی مفهومــی و جزییــات، 
تکمیــل نقشــه هــا و مــدارک اولیــه موتــور و نمونــه ســازی قطعــات 
اصــالح  شــامل  ماهــه  چنــد  فرآینــد  یــک  طــی  و  شــد  انجــام 
پارامترهــای  مکــرر،  هــای  نمونــه ســازی  و  قطعــات  برخــی  طراحــی 
شــد. تثبیــت   M15GSI موتــور  ســوخت  مصــرف  و   عملکــردی 
هفــت  الــی  شــش  کاهــش  بــا   M15GSI موتــور  گفــت:  كنــدري 
افزایــش حــدود  موتــور،  نقــاط کاری  در  درصــدی مصــرف ســوخت 
گشــتاور  درصــدی  پنــج  بهبــود  و  موتــور  تــوان  درصــدی  هفــت 
کاهــش  بــه  مربــوط  قانونــی  الزامــات  تمامــی  موتــور،  بیشــینه 
داد. خواهــد  پوشــش   1400 ســال  پایــان  تــا  را  ســوخت   مصــرف 
ــذاری  ــه گ ــی صح ــه چگونگ ــاره ب ــا اش ــور ب ــركت مگاموت ــل ش مدیرعام
محصــول طراحــی شــده، افــزود: بــه منظــور صحــه گــذاری طراحــی 
ــن  ــار روغ ــی، شــامل رفت ــای مکانیک ــون ه ــه ای از آزم محصــول، مجموع
کاری و خنــک کاری، ســایش پیســتون، NVH، مقاومــت حرارتــی، تهویــه، 
رفتــار دینامیــک سیســتم ســوپاپ بنــدی و همچنیــن آزمــون هــای دوام 
ــا  ــا ب ــون ه ــن آزم ــه ای ــه هم ــت ک ــور M15GSI صــورت گرف ــر روی موت ب

ــت پشــت ســر گذاشــته شــده اســت. موفقی

رشد 60 درصدی صادرات 
گاز طبیعی در سال 96

شـرکت  بین الملـل  امـور  مدیـر 
ملـی گاز گفـت: میـزان صادرات 
گاز ایران در سـال 96 نسـبت به 
مـدت مشـابه قبـل، 60 درصـد رشـد کـرده و پیش بینـی 
می کنیـم سـهم صادرات گاز کشـورمان در سـال های آتی 
افزایـش یابـد. بهزاد بابـازاده گفت: شـناخت چالش های 
عملیاتـی و فنـی پیـش روی صادرات، سـوآپ و ترانزیت 
گاز از طریـق خـط لولـه و کشـتی های FLNG، بازاریابـی 
و  گوگـرد   ،LPG ماننـد  گاز  تولیـد  جانبـی  محصـوالت 
از  احتمالـی،  بـا مشـتریان  انجـام مذاکـرات مقدماتـی 

مهم تریـن اهـداف صادراتـی شـرکت ملـی گاز اسـت.

صادرات نفت ایران 
طبق روال ادامه دارد

نفـت  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
ایـران در تشـریح رونـد صادرات 
آمریـکا  خـروج  از  پـس  نفـت 
خوشـبختانه  گفـت:  برجـام  از 
و  دارد  ادامـه  گذشـته  هماننـد  ایـران  نفـت  صـادرات 
هم اکنـون روزانـه حـدود 2 میلیـون و 500 هـزار بشـکه 
کـرد:  اظهـار  کاردر  علـی  می شـود.  صـادر  خـام  نفـت 
آمریـکا نقشـی در صـادرات نفـت ایـران نداشـته اسـت 
و اگـر اروپایی هـا ضمانت هـای الزم را بدهنـد و برنامـه 
جامـع اقـدام مشـترک )برجـام( حفـظ شـود، می تـوان 

نفـت صـادر کـرد.                                    در همیـن سـقف 

سکوی فازهای 22 تا 24 
پارس جنوبی نصب شد

مجـری طـرح توسـعه فازهـای 
22 تـا 24 پـارس جنوبی گفت: 
دریایـی  سـکوی  نخسـتین 
بـا  شـب  جمعـه  طـرح  ایـن 
بلنـد کـردن  زمـان  از  2 سـاعت  از  رکـورد کمتـر  ثبـت 
سـکو توسـط متخصصـان ایرانـی در موقعیـت اسـتقرار 
پایه هـای سـکوی فـاز 22 ایـن طـرح در خلیـج فارس 
نصـب شـد. فرهـاد ایزدجـو افـزود: بـا اتمـام عملیـات 
حفـاری در دریـا و آمـاده سـازی سـکوی 22، مراحـل 
تنـی توسـط شـناور   300 2 هـزارو  ایـن سـازه  نصـب 

. انجـام شـد   5000  HL نصـاب 

خوزستان تا سه هزار 
مگاوات کمبود انرژی دارد

ای  منطقــه  بــرق  مدیرعامــل 
خوزســتان گفــت: خوزســتان 
طــور  بــه  امســال  تابســتان 
دارد کــه در  انــرژی  2هــزار مــگاوات کمبــود  قطــع 
مــواردی تــا ســه هــزار مــگاوات هــم مــی رســد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــزرگ افزود:امس ــت ب ــود دش محم
ــای  ــروگاه ه ــر نی ــر آن ب ــا و تاثی ــارش ه ــت ب وضعی
برقآبــی خوزســتان، ایــن رقــم عــدد تعییــن کننــده ای 
ــه  ــری و برنام ــم گی ــاره آن تصمی ــد درب ــه بای ــت ک اس
ریــزی شــود. وی افــزود: تصمیماتــی از جملــه کاهــش 

ســاعات اداری مطــرح شــده اســت.

خبرعسلوییهخبر صادرات

میانگیـن قیمـت نفـت خـام سـبک ایـران در هفتـه منتهـی 
سـنت   81 و  دالر   2 بـا  اردیبهشـت ماه(   28  ( مـه   18 بـه 
افزایـش بـه 76 دالر و 60 سـنت بـرای هـر بشـکه رسـید 
کـه بیشـترین رشـد قیمـت را در میـان انـواع نفـت هـای 
قیمـت  بررسـی،  مـورد  هفتـه  در  اسـت.  داشـته  شـاخص 
نفـت خـام شـاخص برنـت بـا 2 دالر و 59 سـنت افزایش، 
78 دالر و 80 سـنت بـرای هـر بشـکه معامله شـد.میانگین 
قیمـت نفـت خام شـاخص های دوبـی و عمان نیـز در دوره 
مـورد بررسـی یـک دالر و 94 سـنت افزایـش یافـت و بـه 

ترتیـب هـر بشـکه 75 دالر و 52 سـنت و 75 دالر و 63 
سـنت بـرای هـر بشـکه معاملـه شـد. اوپـک اعـالم کـرده 
امسـال،  اردیبهشـت(  )فروردیـن-  آوریـل  مـاه  در  اسـت 
میـزان پایبنـدی بـه توافـق جهانـی کاهـش تولیـد نفـت به 
میانگیـن قیمـت سـبد  اسـت.  بی سـابقه رسـیده  سـطحی 
نفتـی سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفت )اوپـک( نیز در 
هفتـه منتهـی بـه 18 مـه، بـه 75 دالر و61 سـنت بـرای هر 
بشـکه رسـید کـه نسـبت بـه هفتـه پیـش از آن، 2 دالر و 

15سـنت بـرای هـر بشـکه افزایـش یافتـه اسـت.

وزارت نفـت در واکنـش بـه گـزارش دیـوان محاسـبات دربـاره 
تخلـف 11 هـزار و 540 میلیـارد ریالی ایـن وزارتخانه تاکید کرد 
»قانـون بـرای واریـز همـه درآمد حاصـل از فروش نفـت گاز در 
سـال 1395، بـه وزارت و وزیـر نفـت مسـوولیتی تکلیف نکرده 
اسـت«.در ایـن اطالعیـه آمده اسـت: در ماده 70 قانـون الحاق 
برخـی مـواد بـه قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالـی دولت 

مصوب بیسـت و ششـم اسـفندماه 1394 درباره اخذ 20 درصد 
از قیمـت نفـت گاز )گازوییـل( و واریز به خزانـه، به صراحت نام 
»شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتـی« آمـده 
اسـت. ایـن شـرکت، به شـرکت ملی نفـت ایران متعلـق بوده، 
بنابرایـن قانـون بـه وزارت و وزیر نفـت در این باره مسـوولیتی 

تکلیف نکرده اسـت.      

وزارتنفتبهگزارشتخلفمالیدیوانقیمتنفتسبکایران،ازبشکهای76دالرعبورکرد

محاسباتواکنشنشانداد

صادراتمیعاناتگازیباخروجآمریکا

ازبرجام149درصدباالرفت

مقـدار  ایـن  افـزود:  وی 
بـا  مقایسـه  صـادرات، در 
نظـر  از  پارسـال  مشـابه  مـدت 
 11 ترتیـب  بـه  ارزش  و  وزن 
داشـته  افزایـش  درصـد   19 و 
اسـت.پورحیدر اضافـه کـرد: در 
اردیبهشـت مـاه، یـک میلیـون 
و 61 هـزار و 934 تـن میعانات 
گازی بـه ارزش یـک میلیـارد و 
دالر  هـزار   298 و  میلیـون   91
از پـارس جنوبـی بـه خـارج از 

کشـور صـادر شـده  اسـت.

ــارس  ــات گازی پ ــزان صــادرات میعان  می
جنوبــی بــا وجــود خــروج آمریــکا از 
برجــام نــه تنهــا کاهــش نیافــت، بلکــه در 
اردیبهشــت مــاه رشــد 149 درصــدی را بــه 
ثبــت رســاند. خــروج آمریــکا از برجــام در 
ــدات  ــا فشــارها و تهدی ــاه ب اردیبهشــت م
ــروش  ــری از ف ــرای جلوگی ــور ب ــن کش ای
نفــت و میعانــات گازی ایــران همــراه بــود، 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــا بررس ام
صــادرات میعانــات گازی هماننــد گذشــته 

ــه دارد. ادام
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا 
18 اردیبهشــت مــاه بــا تکــرار اتهــام هایــی 
علیــه ایــران، ایــن کشــور را از برجــام خارج 
و اعــالم کــرد تحریــم هــای یکجانبــه 
تعلیــق شــده کشــورش علیــه ایــران را در 
ــد  ــاز مــی گردان ــا 180 روزه ب فرصتــی 90 ت
ــدد از  ــای متع ــری ه ــع گی ــا موض ــه ب ک
ســوی کشــورهای مختلــف بویــژه اتحادیــه 

اروپایــی مواجــه شــد.
مدیــرکل گمــرک  پورحیــدر«  »احمــد 
ــارس  ــرژی پ ــادی ان ــژه اقتص ــه وی منطق
صــادرات  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 

ــه  ــی ب ــارس جنوب ــدی پ محصــوالت تولی
ــک  ــاه، ی ــت م ــت: در اردیبهش ــران گف ای
میلیــون و 594 هــزار و 890 تــن کاالی 
غیرنفتــی شــامل محصــوالت تولیــدی 
 753 بــر  افــزون  ارزش  بــه  منطقــه 
ــارج از  ــه خ ــزار دالر ب ــون و 677 ه میلی

ــد. ــادر ش ــور ص کش
در  مقــدار صــادرات،  ایــن  افــزود:  وی 
مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال از نظــر 
وزن و ارزش بــه ترتیــب 11 و 19 درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
پورحیــدر دربــاره صــادرات میعانــات گازی 
نیــز اضافــه کــرد: در اردیبهشــت مــاه، یــک 
میلیــون و 61 هــزار و 934 تــن میعانــات 
گازی بــه ارزش یــک میلیــارد و 91 میلیون 
و 298 هــزار دالر از پــارس جنوبــی بــه 
خــارج از کشــور صــادر شــده کــه نســبت 
ــر  ــش از نظ ــال پی ــابه س ــدت مش ــه م ب

ارزش 149 درصــد رشــد داشــته اســت.
ویــژه  منطقــه  ارشــد  مســئول  ایــن 
داد:  ادامــه  پــارس  انــرژی  اقتصــادی 
ــه  ــدی منطق ــوالت تولی ــن محص مهمتری
شــامل میعانــات گازی، متانــول، پروپــان، 

اســتایرن،  اوره،  اتیلــن، گوگــرد،  پلــی 
ــک  ــه ارزش ی ــام ب ــت خ ــاک و نف آمونی
میلیــارد و 844 میلیــون و 975 هــزار دالر 

ــد. ــادر ش ــور ص ــارج از کش ــه خ ب
ــارس  ــوع صــادرات پ ــه داد: مجم وی ادام
جنوبــی در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
پارســال از نظــر وزن چهــار درصــد و از نظــر 

ــت. ــش داش ــد افزای ارزش 72 درص
محصــوالت  مقصــد  دربــاره  پورحیــدر 
صادراتــی پــارس جنوبــی نیــز گفــت: ایــن 
محصــوالت، بیشــتر بــه کشــورهای چیــن، 
ژاپــن،  کــره جنوبــی، هنــد، هنــگ کنــگ، 
اندونــزی، ترکیــه، مصــر، امــارات متحــده 
عربــی و کویــت صــادر شــد. منطقــه 
ــدان  ــن می ــترده تری ــی گس ــارس جنوب پ
گازی جهــان را در خــود جــای داده اســت 
و بــه عنــوان بزرگتریــن منطقــه صادراتــی 
میعانــات گازی کشــور شــناخته می شــود.

همچنیــن منطقــه عســلویه و پــارس 
حــدود 16 مجتمــع پتروشــیمی را در 
ــالیانه  ــه س ــت ک ــای داده اس ــود ج خ
تــن محصــول  میلیــون   20 از  بیــش 
ــده آن  ــش عم ــد و بخ ــی کنن ــد م تولی

بــه خــارج از کشــور صــادر مــی شــود.در 
بخــش ایــران ایــن میــدان، ذخیــره گاز 
ــراه  ــه هم ــب گاز ب ــون مترمکع 14 تریلی
گازی  میعانــات  بشــکه  میلیــارد   18
اســت کــه هشــت درصــد کل گاز دنیــا و 
نزدیــک بــه نیمــی از ذخایــر گاز کشــور 

ــود. ــی ش ــامل م را ش
تولیــد گاز از 10 فــاز نخســت پــارس 
جنوبــی در ســال 1392، نزدیــک بــه 
285 میلیــون مترمکعــب بــود کــه ایــن 
ــش  ــرداری از 11 بخ ــره ب ــا به ــزان ب می
جدیــد پــارس جنوبــی بــه 540 میلیــون 
یافتــه  افزایــش  روز  در  مترمکعــب 

ــت. اس
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شـورای  مجلـس  در  زاهـدان  مـردم  نماینـده 
اسـالمی گفت: 75 درصد مردم اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان فقـر غذایـی دارنـد و از هـر نظـر که 
هسـتند.علیم  نامطلوبـی  شـرایط  در  کنیـد  فکـر 
یارمحمـدی )نماینـده مـردم زاهـدان در مجلـس 
شـورای اسـالمی( در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا 
بـا بیـان ایـن مطلـب  اینکـه 75 درصـد مـردم 
غذایـی  فقـر  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان 
دارنـد، گفـت: مـردم روسـتاهای این اسـتان آب 
سـالم بـرای خـوردن ندارنـد، نـان ندارنـد و بـه 
لحـاظ معیشـت از هـر نظـر کـه فکـر کنیـد در 
شـرایط نامطلوبـی قـرار دارنـد.وی ادامـه داد: از 
هـر بیمـاری کـه فکر کنید، در این اسـتان هسـت 
و ایـن غیرقابـل کتمان اسـت. من در مشـاهداتم 
تعـداد فراوانـی از ایـن مـردم را دیـده ام که دچار 
مشـکالت اسـتخوان بنـدی و گوارشـی هسـتند و 
عاقبـت خوبـی را نمی توان برایشـان متصور شـد. 
حتـی در خـود شـهر زاهدان نیز بالـغ بر 350 هزار 

نفـر آب سـالم لولـه کشـی ندارنـد و در خیلـی از 
نقـاط خـود شـهر نیز بـا تانکر آبرسـانی می شـود.
شـورای  مجلـس  در  زاهـدان  مـردم  نماینـده 
ایـن  مـردم  وقتـی  تاکیـد کـرد: خـب  اسـالمی 
امنیـت  از  غذایـی  مـواد  تامیـن  نظـر  از  اسـتان 
کامـل برخـوردار نیسـتند، هیـچ بعیـد نیسـت که 
نظیـر  حیواناتـی  خـوردن گوشـت  بـه  رو  مـردم 
گربـه و کالغ بیاورنـد. حـاال باز روسـتاهای بخش 
از  اسـتان  روسـتاهای  سـایر  بـه  نسـبت  زابـل 
وضعیـت نسـبتًا بهتری برخـوردار هسـتند. برخی 
روسـتاهای جنوبـی و حوالـی چابهـار و قصرقنـد 
وضعیتـی به مراتب اسـفبارتر از این دارند.وی در 
پاسـخ به سـوالی در خصـوص اقداماتـی که خود 
بـرای حـل مشـکالت اسـتان انجـام داده، گفـت: 
وظیفـه نماینـده مجلـس ایـن نیسـت کـه بیل و 
پـس  بکشـد؛  روسـتاها  بـه  آب  و  بزنـد  کلنـگ 
دولـت اینجـا چـه می کند؟ مـا طبق قانـون نقش 
نظارتـی داریم و مطمئن باشـید، حـاال که پس از 

مجـازی  فضـای  در  خـاص  عکـس  آن  انتشـار 
دربـاره بحـث تغذیـه در این اسـتان دوصدچندان 
تمـام  از  اسـت،  شـده  مهـم  مـردم  کل  بـرای 
ظرفیت هـای نظارتـی خـود اسـتفاده کـرده و از 
فرمانـدار و اسـتاندار تا هر مسـئولی کـه در دولت 
و سـایر نهادهـا در ایـن امـر نقش دارند، سـئوال 
ایـن  در  آن هـا  فعالیت هـای  بـر  و  خواهـم کـرد 

خصـوص بیش از پیش نظارت خواهم کرد.

75درصد مردم سیستان و بلوچستان 
دچار فقر غذایی هستند

زمین لرزه دزفول را لرزاند
مین لرزه ای به قدرت 4.2 ریشتر روز یکشنبه 
شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان را لرزاند.

خبرخبر

20 سرمایه گذار برای اجرای 
طرح های شهری اراک 

متقاضی هستند
سرپرسـت سـازمان سـرمایه گـذاری و مشـارکت هـای مردمی 
شـهرداری اراک گفـت: 20 سـرمایه گذار در 2 مـاه اخیر به منظور 
اجـرای طـرح هـای عمرانـی این کالنشـهر اعـالم آمادگـی کرده 
انـد. سـید فرامـرز مهاجرانـی روز یکشـنبه در گفت و گو بـا ایرنا 
افـزود: فعالیـت سـازمان سـرمایه گـذاری و مشـارکت هـای 
مردمـی شـهرداری اراک از 15 فروردیـن ماه جاری آغاز شـده که 
عـالوه بـر تشـکیل سـازمان مذکـور، تنظیـم بودجه، تهیـه مکان 
مناسـب و چیدمـان نیروهـا، اسـتقبال سـرمایه گـذاران بـرای 
مشـارکت در اجـرای طـرح هـای عمـران شـهری مطلـوب بوده 
اسـت. وی بیـان کـرد: این سـرمایه گـذاران برای ایجـاد پل های 
عابـر پیـاده، پارکینـگ هـای طبقاتـی، اسـتخر شـهرداری، مکان 
هـای تفریحـی و گردشـگری و ایجـاد قطـار تفریحـی در خیابان 
شـهید جهان پناه اراک آمادگی خود را اعالم کرده اند. سرپرسـت 
سـازمان سـرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شـهرداری اراک 
ادامه داد: هزینه مدیریت شـهری در کشـور برعهده شـهرداری ها 
اسـت و ایـن نهاد به صـورت خودگردان اداره می شـود. مهاجرانی 
اظهـار کـرد: بخـش زیـادی از هزینـه هـای شـهرداری از طریـق 
عـوارض و صـدور پروانـه هـا حاصـل می شـود که در سـال های 
اخیـر بـه دلیـل رکـود سـاخت و سـاز و کاهش چشـمگیر صدرو 
پروانـه هـا، درآمد شـهرداری ها از این محل افت داشـته اسـت. 
وی گفـت: مشـارکت بخـش خصوصـی و سـرمایه گـذاری های 
مختلـف از راهکارهـای مهم برای برون رفت از مشـکالت درآمدی 
شـهرداری و توسـعه مدیریـت کالنشـهر اراک اسـت. سرپرسـت 
سـازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری اراک اضافه 
کرد: شـهرداری اراک تا قبل از آغاز فعالیت این سـازمان در مرکز 
خدمـات سـرمایه گـذاری اسـتان مرکـزی عضو نبـود امـا در این 
مـدت رایزنـی هـای خوبـی در این راسـتا صورت گرفتـه و تفاهم 
نامه عضویت در این مرکز توسـط اسـتانداری مرکزی و شهرداری 
اراک در حـال بررسـی اسـت. مهاجرانی بیان کـرد: در 2 ماه اخیر 
گام های خوبی برای سـرمایه گذاری در منطقه گردشـگری گردو 
اراک انجـام شـده امـا، ایـن طـرح بـا مشـکالت حقوقـی همراه 
اسـت و زمین آن هنوز از سـوی اداره کل راه و شهرسـازی و منابع 

طبیعی استان مرکزی به شهرداری تحویل نشده است.

پرویزخان دومین 
مرز فعال در ورود 

کاالهای ترانزیتی
پرویزخـان در شهرسـتان قصرشـیرین کـه 
سـال 86 بـه مـرز رسـمی تبدیـل شـد، به 
و  جغرافیایـی  خـاص  موقعیـت  دلیـل 
نزدیکی به منطقه کردسـتان عراق اکنون به 
یکـی از مرزهـای مهـم در حـوزه صـادرات، 
واردات و ترانزیـت کاال تبدیـل شـده اسـت. 
پرویزخـان اکنون یکـی از مرزهای راهبردی 
و مهـم کشـور اسـت کـه بیـش از 50 درصد 
صـادرات غیرنفتی ایران به عـراق را به خود 
اختصاص داده و نقش کلیدی و حیاتی در 
جذب بازار این کشـور همسـایه دارد. اکنون 
عمـده کاالهـای صادراتـی از مـرز رسـمی 
پرویزخان قصرشـیرین با مناطق کُردنشین 
عـراق بـه ویـژه شـهرهای کالر، سـلیمانیه، 
بخـش  در  کرکـوک  و  خانقیـن  موصـل، 
شـود.  مـی  انجـام  ایـن کشـور  مرکـزی 
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
اسـتان کرمانشـاه با اشـاره بـه اهمیت مرز 
بخصـوص  تجـارت  حـوزه  در  پرویزخـان 
در سـال  ایـن مـرز  ترانزیـت کاال، گفـت: 
گذشـته 16 درصـد از حجـم کل کاالهـای 
خـود  بـه  را  داخـل کشـور  بـه  ترانزیتـی 
اختصاص داد.بهمن خسـروانی با اشـاره به 
ترانزیـت یـک میلیـون و 450 هـزار و 272 
تن کاال در سـال گذشـته از این مرز، افزود: 
پرویزخان سـال گذشـته دومیـن مرز فعال 
کشـور در زمینـه ورود کاالهـای ترانزیتـی 
شـناخته شـد. او با بیـان اینکه اکنـون 32 
مـرز فعـال شـامل 22 مرز زمینـی و 10 مرز 
آبی در کشـور وجود دارد، گفت: در سـال 96 
در مجمـوع 9 میلیـون و 281 هـزار و 654 
تـن کاال از کشـور ترانزیـت شـده کـه ایـن 
میزان نسـبت به مدت مشـابه سال قبل با 

19 درصد افزایش همراه بوده است.

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  96/6/9هیــات  مــورخ   139660318022004172 شــماره  رای  برابــر 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــور حســین  ــی پ ــم پرویــن عل ــه بالمعــارض متقاضــی خان تصرفــات مالکان
ــن در  ــادره از فوم ــنامه 878 ص ــماره شناس ــه بش ــح ال ــد ذبی ــادی فرزن آب
ــتمل  ــع  مش ــاحت 111/64 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع پــالک 5378 فرعــی از 23  ــه مســاحت 59/44 مترمرب ــر ســاختمان ب ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 72 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
ــداری از نســق حســین شــهاب  ــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خری قری
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  طب
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022000048 مــورخ 97/1/9هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــات  ــال تصرف ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس کاظمــی طاســکوه فرزنــد 
ــدانگ  ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 5160004890 ص ــماره شناس ــی بش نازعل
ــاب  ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 360 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی از 2  ــالک 2471 فرع ــع پ ــه مســاحت 44 مترمرب ــد مجــوز ب ــاری فاق انب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 8 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه 
لوحــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مشــهدی علــی 
رضایــی لیپایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
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                         دادنامه 
خواهــان آقــای امیــر حســین معرفتــی فرزنــد جــواد بــه نشــانی اســتان اصفهــان 
شهرســتان کاشــان شــهر کاشــان امیــر کبیــر کوچــه ابــو لــو لوفرعــی دوم ســمت 
ــد  ــاس شــادمهر فرزن ــای الی ــدگان آق ــدری خوان ــزل پ ــزل ســوم ســمت چــپ من راســت من
محمــد بــه نشــانی چهــار محــال و بختیــاری لــردگان خانمیــرزا شــهر الونــی خ اصلــی 2- خانــم 
صدیقــه برندگــی فرزنــد عبدالــه بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته الــزام بــه تنطیــم ســند 
خودروبتاریــخ  فــوق دروقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه اول شــورای حــل اختــالف بخــش 
خانمیــرزا بتصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل شــده وپرونــده تحــت نظــر اســت شــورا پــس 
ــه  ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ــالم وب ــم رســیدگی را اع ــده خت ــات پرون ازبررســی اوراق ومحتوی
صــدوررای مــی نمایــد رای قاضــی شــوراموضوع پرونــده رســیدگی بــه دعــوی آقای امیر حســین 
معرفتــی فرزنــد جوادبــه طرفیــت 1- آقــای الیــاس شــادمهر فرزنــد محمــد  2- خانــم صدیقــه 
برندگــی  فرزنــد عبدالــه بــه خواســته الــزام خوانــده بــه انتقــال ســند رســمی خــودرو ســواری 
پژوبــه شــماره انتظامــی 98ج149 ایــران 13 بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و بیــع نامــه مــورخ 
96/12/15 کــه حکایــت از مالکیــت خواهــان دارد بدیــن وصــف شــورا بــا عنایــت بــه مفــاد بیــع 
نامــه عــادی ایــادی قبــل اســتعالم واصلــه از راهــور بــه تاریــخ 97/1/29 دعــوی خواهــان را وارد 
تشــخیص داده مــی شــود و خوانــده ردیــف دوم خانــم صدیقــه برندگــی را بــه حضــور دردفاتــر 
اســناد رســمی و انتقــال ســند رســمی خــودرو فــوق الذکر بــه اســتناد مــواد 10 ، 219 ، 220 ، 221 ، 
222 قانــون مدنــی بنــام خواهــان محکــوم مینمایــد در خصــوص دیگر خوانــدگان خوانــده ردیف 
اول الیــاس شــادمهر باتوجــه بــه عــدم انتســاب دعــوا نســبت بــه ایشــان قــرار رددعــوا مطابــق 
مــاده 84 قانــون اییــن دادرســی مدنــی صــادر و اعــالم مــی گــردد ایــن حکــم غیابــی و پــس از 
ابــالغ بــه مــدت 20 روز قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس بــه مــدت 20 روز از تاریــخ ابــالغ 

قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی حقوقــی خانمیــرزا اســت 380
رضا واال فر قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بخش خانمیرزا                       2871

       آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــت  ــا وکال ــر ب ــین امیرماه ــوی محمدحس ــوص دع درخص
ســولماز کــرم کار بــه طرفیــت 1- منیــژه آبادپــور 2- مریــم 
ــت  ــت و اصال ــد صح ــته تایی ــه خواس ــوری ب ــل منص ــی 3- فاض گرائ
مبایعــه نامــه عــادی مــورخ 1386/8/19 تنظیمــی فیمابیــن خوانــدگان 
ردیــف اول و دوم – اثبــات انتقــال مالکیــت یــک واحــد آپارتمــان واقــع 
در طبقــه ســوم احداثــی در پــالک ثبتــی 3345 فرعــی از 698 اصلــی 
تنظیمــی فیمابیــن خواهــان )باوالیــت قهــری( و خوانــده ردیــف دوم بــه 
موجــب یــک فقــره مبایعــه نامه عــادی بــه تاریــخ 88/7/1 – محکومیت 
و الــزام خوانــده ردیــف ســوم بــه خلــع یــد از پــالک ثبتــی فــوق الذکــر 
ــخ  ــرف از تاری ــام تص ــل ای ــرت المث ــت اج ــه پرداخ ــده ب ــزام خوان – ال
88/7/1 لغایــت اجــرای کامــل حکــم خلــع یــد بــا جلــب نظر کارشــناس 
رســمی دادگســتری فعــال مقــوم بــه 21000000 ریــال بــه انضمــام خســارت 
تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت لغایــت اجــرای کامــل حکــم و 
خســارت دادرســی بــه شــماره بایگانــی 960999 ثبــت و تحــت رســیدگی 
مــی باشــد و بــه لحــاظ مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان ردیــف دوم 
ــا رعایــت مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی از خوانــده  و ســوم ب
صدراالشــاره دعــوت مــی شــود بــه روز دادرســی یکشــنبه مــورخ 97/5/7 
ســاعت 9 در دفتــر شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی آســتارا حاضــر 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نماینــد تاریــخ انتشــار 
آگهــی تــا جلســه رســیدگی یــک مــاه مــی باشــد در غیــر ایــن صــورت 

دادگاه تصمیــم قضایــی مقتضــی اتخــاذ مــی نمایــد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( آستارا            2840

   رونوشت آگهی حصروراثت
عــزت الــه پاهنــگ دارای شناســنامه شــماره 180 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 970279/7 از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محســن 
ــدرود زندگــی  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 31/ 96/5 اقامت ــگ بشناســنامه شــماره 3950093885 در تاری پاهن
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- عــزت الــه پاهنــگ متولــد 1325/3/12 ش 
ــد رســتم  ــد 1336/1/2 ش ش 1697 فرزن ــی متول ــگ توالب ــدر متوفــی 2- فرن ــد حمــزه پ ش 180 فرزن
مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 

یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. م/الــف: 97/9362/ ف
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج – عباس آبادی       2844 

          ابالغ اخطاریه
درخصــوص دادخواســت طــالق خانــم ســهیال اســالمی بطرفیــت رضــا شــرعی کــه تقدیــم دادگاه 
عمومــی شهرســتان شهرســتان تالــش نمــوده و جهــت رســیدگی بــه شــعبه اول دادگاه عمومــی 
ــی  ــه کالســه 9709981825100089 و شــماره بایگان ــش ارجــاع و ب ــی( دادگســتری شهرســتان تال )حقوق
ــه  ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــت ب ــده اس ــت گردی 970107 ثب
ــی و دســتور دادگاه  ــور مدن ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در ام ــون آیی ــاده 73 قان تجویزم
ــه از  ــک هفت ــرر ی ــت مق ــا در وق ــی شــود ت ــد کثیراالنتشــارآگهی م ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
تاریــخ نشــر آگهــی یــک نفــر از اقــارب خویــش را کــه واجــد شــرایط حداقــل ســی ســال ســن متاهــل 
و آشــنا بــه مســائل شــرعی خانوادگــی و اجتماعــی باشــد را بــه عنــوان داور بــه دادگاه معرفــی نمایــد در 
صــورت امتنــاع یــا عــدم توانائــی در معرفــی داور دادگاه راســا از بیــن افــراد واجــد شــرایط مبــادرت بــه 

تعییــن داور خواهــد نمــود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تالش                 2838

          دادنامه 
ــتان  ــانی اس ــه نش ــم ب ــد کری ــی فرزن ــی الیادران ــعیده حاجیان ــم س ــان خان خواه
اصفهــان شهرســتان اصفهــان شــهراصفهان خ کهندژنبــش کوچــه13 خوانــدگان 
ــردگان  ــاری ل ــال و بختی ــار مح ــه نشــانی چه ــد حســین ب ــی فرزن ــای محســن کدخدای 1-آق
خانمیــرزا شــهر آلونــی خ اصلــی 2- خانــم ســمیرا معیــن فرزنــد ســیروس بــه نشــانی مجهــول 
ــوق العــاده جلســه  ــخ  فــوق دروقــت ف ــه تنظیــم ســند خودروبتاری ــزام ب المــکان خواســته ال
شــعبه اول شــورای حــل اختــالف بخــش خانمیــرزا بتصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل شــده 
وپرونــده تحــت نظــر اســت شــورا پــس ازبررســی اوراق ومحتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را 
اعــالم وبــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدوررای مــی نمایــد رای قاضــی شــوراموضوع پرونــده 
رســیدگی بــه دعــوی خانــم ســعیده حاجیانــی الیادرانــی فرزنــد کریــم بــه طرفیــت 1- آقــای 
محســن کدخدایــی فرزنــد حســین 2- خانــم ســمیرا معیــن فرزنــد ســیروس  بــه خواســته 
ــی 54د  ــماره انتظام ــدای ش ــواری هیون ــودرو س ــمی خ ــند رس ــال س ــه انتق ــده ب ــزام خوان ال
ــت از  ــع نامــه مــورخ 96/8/20 کــه حکای ــده و بی ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ــران 81 ب 164ای
مالکیــت خواهــان دارد بدیــن وصــف شــورا بــا عنایــت بــه مفــاد بیــع نامــه عــادی ایــادی قبــل 
ــی  ــان را وارد تشــخیص داده م ــوی خواه ــخ 97/1/29 دع ــه تاری ــور ب ــه از راه ــتعالم واصل اس
شــود و خوانــده ردیــف دوم خانــم ســمیرا معیــن را بــه حضــور دردفاتــر اســناد رســمی و انتقــال 
ســند رســمی خــودرو فــوق الذکــر بــه اســتناد مــواد 10 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 قانــون مدنــی 
ــف اول محســن  ــده ردی ــدگان خوان ــد در خصــوص دیگــر خوان ــام خواهــان محکــوم مینمای بن
کدخدایــی باتوجــه بــه عــدم انتســاب دعــوا نســبت بــه ایشــان قــرار رددعــوا مطابــق مــاده 84 
قانــون اییــن دادرســی مدنــی صــادر و اعــالم مــی گــردد ایــن حکــم غیابــی و پــس از ابــالغ بــه 
مــدت 20 روز قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس بــه مــدت 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 

تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی حقوقــی خانمیــرزا اســت 381
رضا واال فر قاضی شعبه اول شو.رای حل اختالف بخش خانمیرزا           2872

                  اجرائیه
ــه   ــام :امرال ــم  1- ن ــوم له ــه/ محک ــوم ل مشــخصات محک
ــا   ــدر: باب ــام پ ــجانی  ن ــدی هفش ــی: محم ــام خانوادگ ن
نشــانی: شــهرکرد هفشــجان خیابان آزادگان پالک 7  -- مشــخصات 
ــی:  ــام خانوادگ ــعید ن ــام: س ــم 1- ن ــوم علیه ــه/ محک ــوم علی محک
احمــد فخرالدیــن  نــام پــدر: عبــد محمــد  نشانی:خوزســتان- 
ــی  ــع طبیع ــهرک مناب ــت ش ــوی نف ــمت ک ــه س ــیر ب ــواز- چهارش اه
ــرویس  ــی س ــت تاکس ــالک 35 پش ــی پ ــع طبیع ــان اول مناب خیاب
مرواریــد -محکــوم بــه -- بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
دادنامــه  شــماره  و   9610096957800184 شــماره   بــه  مربوطــه 
ــه  مربوطــه  9509976957800348 محکــوم علیــه محکــوم اســت  ب
ــت اصــل خواســته  ــال باب ــون ری ــج میلی ــل و پن ــغ چه پرداخــت مبل
ــه  ــوان هزین ــال بعن ــون و ســیصد هــزار ری ــغ دو میلی و پرداخــت مبل
ــه  ــت حــق الوکال ــال باب ــغ ســیصد هــزار ری کارشناســی پرداخــت مبل
وکیــل و پرداخــت ســی هــزار ریــال بعنــوان هزینــه دادرســی در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از 
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء 
ــرای  ــی ب ــی(. 2- ترتیب ــرای احــکام مدن ــون اج ــاده 34 قان گذارد)م
ــراء  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد. 3- مال ــه بده ــوم ب ــت محک پرداخ
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد . چنانچــه خــود را 
ــه  ــد ظــرف ســی روز کلی ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه  نقــدی 

کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
ــور و  ــق حســابهای مذک ــه همــراه مشــخصات دقی ــا خارجــی دارد ب ی
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح 
ــی  ــام قضائ ــاربه مق ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس دع
ــی شــود  ــه بازداشــت م ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــی 1394( 4-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8 و 3 قان )م
ــه منظــور  خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال ب
فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد.
ــاده  ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م ــون اجــرای احــکام مدن ــاده 34 قان )م
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال  16 قان
ــه نحــوی  ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ک
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــون نحــوه  ــا هــر دو مجــازات مــی شــود.)ماده 21 قان ــه ی محکــوم ب
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 
ــون نحــوه اجــرای  محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 3 قان

ــی 1394( ــت مال محکومی
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                       دادنامه
حــل  شــورای   18 شــعبه   9609986946000790 کالســه  پرونــده 
ــان :  ــماره خواه ــی ش ــم نهای ــابق(  تصمی ــواز)322 س ــالف اه اخت
ــتان –  ــانی خوزس ــه نش ــل ب ــید فاض ــد س ــانی فرزن ــارا خراس ــیده س ــم س خان
ــفید  ــالک 57 درب زرد و س ــادان پ ــش قن ــان نب ــری خ اهوازی ــی مت ــواز س اه
– خوانــده: آقــای محمــد ســالمات نــژاد بــه نشــانی خوزســتان – اهــواز حصیــر 

ــارت ــه خس ــته : مطالب ــالک 133– خواس ــن 12 پ ــاد لی آب
»رأی قاضی شورا«

ــد  ــای محم ــت آق ــه طرفی ــانی ب ــارا خراس ــیده س ــت س ــوص دادخواس در خص
ســالمات نــژاد بــه خواســته مطالبــه افــت وارده بــه اتومبیــل بــه میــزان 
18/000/000 ریــال طبــق نظریــه کارشــناس و مبلــغ 3/000/000 ریــال بابــت حــق 
ــه مبلــغ  الزحمــه کارشــناس و هزینــه هــای دادرســی و تاخیــر تادیــه جمعــا ب
21/000/000 ریــال بــا ایــن توضیــح کــه خواهــان اظهــار داشــت اقدامــات خوانــده 
در رانندگــی منجــر بــه وقــوع صدمــه در اتومبیــل اینجانــب بــه شــماره انتظامــی 
818 ب83 ایــران 38 گردیــده اســت نظــر بــه اینکــه مســبب وقــوع خســارت 
بــه اتومبیــل خوانــده مــی باشــد تقاضــای صــدور حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
مــورد نظــر مــورد استدعاســت شــورا پــس از بررســی اوراق و محتویــات پرونــده 
ــت  ــد مالکی ــه موی ــماره 10100444791415 ک ــت ش ــند مالکی ــه در س ــا مداق و ب
نفــع و ســمت خواهــان مــی باشــد و بــا توجــه بــه نظریــه کارشــناس تصادفــات 
ــون )محمــد  ــده کامی ــب رانن ــی احتیاطــی از جان ــت تامــه تصــادف را ب ــه عل ک
ســالمات نــژاد( اعــالم داشــته و بــا عنایــت بــه نظریــه کارشــناس در خصــوص 
تعییــن افــت قیمــت خــودروی خواهــان و مصــون مانــدن نظــر از اعتــراض و بــا 
امعــان نظــر بــه اینکــه خوانــده علــی الرغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی 

ــن  ــه ننمــوده بنابرای ــه خویــش ارائ ــت ذم ــر برائ ــی دال ب حاضــر نشــده و دلیل
ــه  ــر صحــت دانســته و مســتندًا ب قاضــی شــورا دعــوی خواهــان را محمــول ب
مــواد 198-515-519-522 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 
ــالف  ــل اخت ــوراهای ح ــون ش ــواد 9-25-27 قان ــی و م ــور مدن ــالب در ام انق
خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 18/000/000 ریــال بابــت افــت قیمــت خــودروی 
ــه  ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 442/500 ری ــوب و مبل ــالم و معی س
ــی  ــوم م ــان محک ــی در حــق خواه ــه قانون ــه طــی تعرف ــی در روزنام نشــر آگه
نمایــد همچنیــن اجــرای احــکام مدنــی مکلــف اســت خســارت تاخیــر تادیــه 
را بــر اســاس شــاخص تــورم ســالیانه بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــبه و  ــم محاس ــرای حک ــت اج ــت )95/11/24(لغای ــم دادخواس ــخ تقدی از تاری
ــته  ــوص خواس ــد و در خص ــال نمای ــان ایص ــه خواه ــول  و  ب ــده وص از خوان
دیگــر خواهــان مبنــی بــر مطالبــه حــق الزحمــه کارشــناس و هزینــه دادرســی 
ــی در  ــه دلیل ــچ گون ــان هی ــه خواه ــه اینک ــه ب ــا توج ــل ب ــن دلی ــده تامی پرون
ــذا قاضــی شــورا خواســته  ایــن خصــوص ارائــه ننمــوده علــی الرغــم دعــوت ل
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 197 قان ــه م ــتندًا ب ــته و مس ــان را وارد ندانس خواه
ــی حقــی خواهــان  ــه ب ــی حکــم ب ــای عمومــی و انقــالب در امــور مدن دادگاهه
ــی محســوب و  ــد. رای صــادره در خصــوص قســمت اول غیاب صــادر مــی نمای
ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ واقعــی  قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه  و 
ــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی  ــل تجدی ســپس ظــرف مهلــت 20 روز قاب
ــوری  ــمت دوم حض ــوص قس ــادره در خص ــد رای ص ــی باش ــواز م ــی اه حقوق
محســوب و ظــرف مهلــت 20 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

عمومــی حقوقــی اهــواز مــی باشــد.
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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

از  و  هسـتید  اسـتیم  کاربـران  از  اگـر 
آی فـون اسـتفاده می کنیـد، بایـد بدانیـد 
انتشـار  بـا  اپـل  می رسـد کـه  نظـر  بـه 
اپلیکیشـن Steam Link برای آی او اس 

مخالفـت کـرده اسـت!

بـه کمـک آپدیـت جدیـد ایـن اپ یعنی 
تشـخیص همزمـان دیگر نیازی نیسـت 
برای شـناختن اشـیا توسـط لنز، دوربین 
را روی شـی نگـه داریـد تـا اطالعاتـش 
را ببینیـد. همیـن کـه دوربیـن موبایـل را 
اطالعـات  می دهیـد  حرکـت  محیـط  در 

نمایـش داده می شـوند.

صدهـا دیوایـس اندرویـدی تولیـد شـده 
 ZTE، Archos توسط شـرکت هایی نظیر
و myPhone همـراه بـا بدافزاری به اسـم 
»Cosiloon« روانه بازار شـده و به دسـت 
مشـتریان می رسـند. این بدافزار به شـکل 
یـک بنر تبلیغاتـی در مرورگـر پیش فرض 

کاربـران به نمایـش درمی آید.

خبر
استیم

خبر
گوگل لنز

خبر
ZTE

محمود صادقی، نماینده مجلس با انتشار تصویری 
قدیمی از مرحوم ناصر ملک مطیعی، بازیگر درگذشت 

او را تسلیت گفت.
@drm_sadeghi

محسن چاوشی، خواننده با انتشار تصویر زیر از انتشار 
ترانه جدیدش با نام »خوزستان« خبر داده.

@mohsenchavoshi

مهدی طارمی، فوتبالیست ملی پوش کشورمان در 
توضیح تصویر زیر نوشته: تمام ایران، یک تیم ملی.

@mehditaremiofficial9

رضا گلزار، بازیگر تصویر زیر را در کنار هم بازی اش 
امین حیایی در »ساخت ایران 2« به اشتراک 

گذاشته.
@rezagolzar

حمزه غالبی می گوید:
یــک عــده یــک تصــوری از غــرب درســت کــردن کــه اگــر بخــوای در حــدی اینکــه بگــی 
بــاالی چشــم آمریــکا ابروســت اون بــا صدتــا احتیــاط بگــی، روفرنــس هــم از منابــع خــود غربی ها 

بــدی بــاز ملــت شــاکی مــی شــن کــه نکنــه خدشــه ای بــه تصویــر خیالیشــون از غــرب بیفتــه.

محمدرضا باقری می گوید:
ایــن افــراد بی منطــق کــه برخــالف حرف هــای رهبــری، تیــم مذاکــره کننــده رو جاســوس 
می دوننــد، خواســتار اســتعفای رییــس جمهــور قانونــی کشــورند و بجــای پرداختــن بــه خودشــون، 
ابتــدا بــه عیــب دیگــران مشــغول میشــوند، اینهــا رو جــدی نگیریــد، در جهــل مرکــب ابدالدهــر 

نند. بما

امیلی می گوید:
خیابــون ویــال اینجوریــه کــه شــما در خونــه رو قفــل می کنــی و مــی ری ســرکار، 
برمی گــردی می بینــی یــه کافــه تــوی آپارتمانــت راه افتــاده و یــه عــده دارن شــربت بهارنارنــج و 

ــه شــده. ــا ســه کاف ــر کوچــه تقریب ــد. ســرانه ه ــوش می کنن ــه ن ــه َلت کاف

هومن می گوید:
دوســتان هشــتگ میزننــد: #عین_خــارج، خیلــی خــوب اســت کــه توقــع پیشــرفت و 
بهبــود داشــته باشــیم، امــا آیــا شــما عیــن خــارج کار و تــالش میکنیــد؟ آیــا عیــن خــارج بعنــوان 
یــک شــهروند بــرای بهبــود شــرایط تــالش میکنیــد یــا فقــط توقــع بهبود توســط دولــت داریــد؟؟؟

صروش می گوید:
یــک عکــس تــوی گالریــم دیــدم کــه فکــر می کــردم نهایتــا یــک هفتــه پیــش گرفتــه 

باشــمش؛ امــا تاریخــش می گفــت اواخــر آذر ثبــت شــده!
این سرعت گذر زمان در حد توان من نیست…

پاناگولیس می گوید:
کانــال تلگرامــی gvarzeshi3 متعلــق بــه برنامــه گــزارش ورزشــی صداوســیما بعــد از 

فیلترینــگ از تاریــخ 14 اردیبهشــت دیگــه هیــچ پســتی کار نکــرد.
ایــن کانــال از 28 اردیبهشــت دوبــاره فعالیتشــو مثــل قبــل از ســر گرفتــه و هــر پســتش بیــن 40 

تــا 70 هــزار ویــو میخــوره.

حمید بعیدی نژاد می گوید:
جلســه كمیســیون مشــترک در ویــن دو ویژگــی خــاص داشــته اســت: اول اینكــه اولیــن 
جلســه ای اســت كــه بــدون آمریــكا برگــزار می شــد و موضــوع بحــث هــم تضمیــن اجــرای برجــام 
منهــای آمریــكا بــود، دوم آنكــه آقــای آمانــو مدیــر كل آژانــس بــرای اولیــن بــار بعنــوان میهمــان 

ویــژه در جلســه شــركت می كــرد.

با وجود افزایش محبوبیت آمازون اکو، گوگل هوم موفق شده است از نظر میزان 
عرضه، موفق تر عمل کند و برای اولین بار شاهد پیشی گرفتن فروش اسپیکر هوشمند 
گوگل از اسپیکر هوشمند آمازون طی سه ماهه ی اول سال جاری با افزایشی 210 درصد 

در مقایسه با مدت مشابه سال پیش به 9 میلیون دستگاه میالدی باشیم.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

تعدادی از کاربران فضای مجازی از طریق دوستانشــان 
باخبر شــده اند شماره آن ها در پیام رسان سروش ثبت 

شــده اســت، در صورتی که تا به حال برای ثبت نام در این 
نکرده اند! اقدام  اپلیکیشن 

عکس زیر از لحظه سخنرانی امانوئل ماکرون، رییس جمهوری 
فرانسه در مجمع اقتصاد جهانی در شهر سنت پترزبورگ روسیه 

توسط خبرگزاری فرانسه ثبت و منتشر شده و مورد توجه کاربران 
فضای مجازی قرار گرفته.
@sahandiranmehr

خلبان آمبوالنس هوایی در اقدامی شجاعانه و در وضعیت بد آب 
و  هوایی و  بدون مجوز پرواز، زن بارداری از روستای بن شهر نیك 
را نجات داد.زن باردار پس از زایمان به نشانه قدردانی از خلبان 

ابراهیم مهتدی، اسم پسرش را ابراهیم گذاشت.
@f_khanahmadi
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بیســت  و ششــمین دوره جایزه جهانی 
کتاب ســال جمهوری اسالمی ایران در دو 

حــوزه مطالعات اســالمی و مطالعات ایرانی 
فراخوان داد.

سال گذشته در چنین روزی 
نسبت به جیره بندی آب در 

استان کرمان هشدار داده 
شد. امسال اصفهان با این هشدار روبرو شده.

فراخوان بیست و پنجمین 
جشنواره ملی هنرهای 

تجسمی جوانان در 9 رشته 
تخصصی ویژه گروه سنی 15 تا 24 سال منتشر شد.

دبیرخانــه هشــتمین جایزه ادبی پروین 
اعتصامــی بــرای دریافت آثار تالیفی و 

ترجمه ای زنان در شــش رشته فراخوان داد. 
مهلت ارســال آثار بیستم خرداد 1397

دیگه نه پولی دارم، نه لنجی
آدمایی که دوتا دست دارن 
توی خرج معاششون موندن

دیگه وای به حال من..

فیلم :
ناخدا خورشید

فراخوانفراخوان

سال گشت

جشنواره

دیالوگ

معرفی

روح پراگ
ایوان کلیما نویسنده: 

دیهیمی ترجمه: خشایار 

انتشارات: نی
 The spirit of بــا عنــوان اصلــی کتــاب روح پــراگ 
ایــوان کلیمــا  از  اثــری   pragae and other essays
می باشــد و شــامل مجموعــه مقاالتــی اســت کــه نویســنده 
آن را طــی 15 ســال نوشــته و در آن مســائل مختلفــی 
ــرده  ــی ک ــات را بررس ــت و ادبی ــا سیاس ــی ت از اتوبیوگراف

ــت. اس
جمالتی از متن کتاب روح پراگ:

ــد  ــه تول ــه ای ب ــد هفت ــه چن ــد ک ــروع ش ــی ش ــگ وقت جن
هشــت ســالگی ام مانــده بــود، خیلــی زود فهمیــدم کــه آخر 
ــه  ــطه ب ــه بی واس ــت ک ــزی اس ــگ چی ــن جن ــت ای و عاقب
ــه  ــع ب ــی در واق ــت، و حت ــد داش ــط خواه ــن رب ــی م زندگ
ــه 16( ــراگ – صفح ــاب روح پ ــن. )کت ــی م ــرگ و زندگ م

ــر  ــی اســت و ه ــر بی صداقت ــش ب ــه بنای ــه ای ک ــر جامع ه
جــرم و جنایتــی را تحمــل می کنــد بــا ایــن بهانــه کــه ایــن 
ــاری منحصــر  ــادی انســانی اســت، رفت ــار ع بخشــی از رفت
ــدک  ــدر ان ــری را هرق ــروه دیگ ــگان، و گ ــه مشــتی از نخب ب
ــی  ــرفش و حت ــرور و ش ــد از غ ــروم می کن ــک مح و کوچ
ــه  حــق زندگــی اش، خــودش را دســتی دســتی محکــوم ب

ــد. ــض می کن ــی مح ــا فروپاش ــاط و نهایت انحط
 )کتاب روح پراگ – صفحه 25(

اگــر مــا حافظه مــان را از دســت بدهیــم، خودمــان را از 
دســت داده ایــم. فراموشــی یکــی از نشــانه های مــرگ 
اســت. وقتــی حافظــه نــداری دیگــر اصــال انســان نیســتی. 

ــه 47( ــراگ – صفح ــاب روح پ )کت
بــر پــراگ ایــام دیــر و دوری رفتــه اســت. کســی نمی توانــد 
ــه  ــی ک ــر آن های ــد، و اکث ــی بازگردان ــه زندگ ــتگان را ب کش
بیــرون رانــده شــدند احتمــاال دیگــر هرگــز بــه ایــن شــهر بــاز 
نخواهنــد گشــت. مع هــذا پــراگ جــان بــه در بــرده اســت و 

ســرانجام بــار دیگــر مــزه آزادی را چشــیده اســت. 
)کتاب روح پراگ – صفحه 59(

آن هایــی کــه می کوشــند ایــن امیــد و امــکان را از نویســنده 
دریــغ کننــد، او را در موقعیــت یــک بچــه دبیرســتانی 
بــرای  قــرار می دهنــد کــه دفترچــه خاطراتــی صرفــا 
ــرای  ــد نســخه از آن ب ــا حداکثــر چن خــودش می نویســد ی

می کنــد. تهیــه  همکالســی هایش 
 )کتاب روح پراگ – صفحه 61(

عنبرست آن دام دل یا زلف عنبرسای دوست
شکرست آن کام جان یا لعل شکرخای دوست

پرتو مهرست یا مهر رخ زیبای یار
قامت سروست یا سرو قد رعنای دوست

آیت حسنست یا توقیع ملک دلبری
یا بخون ما خطی یا خط مشک آسای دوست
عکس پروینست یا قندیل مه یا شمع مهر

یا چراغ زهره یا روی جهان آرای دوست
چشمٔه نوشست یا کان نمک یا جام می
یا زالل خضر یا مرجان جان افزای دوست
آهوی مستست یا جزع یمن یا عین سحر

یا فریب عقل و دین یا نرگس شهالی دوست
شاخ شمشادست یا سرو سهی یا نارون
یا صنوبر یا بالی خلق یا باالی دوست

قامت خواجوست یا قوس قزح یا برج قوس
یا هالل عید یا ابروی چون طغرای دوست

بزم دستورست یا بتخانه چین یا چمن
یا ارم یا جنت فردوس یا ماوای دوست

خواجوی کرمانی 

باورم کن،
رنج بزرگ، اندوه بزرگ،

خاطره ی بزرگ معنا ندارد 
همه چیز فراموش میشود، 

 حتی عشق بزرگ...
آنچه درباره زندگی غم 
انگیزست، همین است

عکس نوشت

عکس:
حمیدرضا امیری متین
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