
ــور از  ــس کش ــازمان اورژان ــخنگوی س س
افزایــش تعــداد مســمومان و فوتی هــای 
ناشــی از مصــرف قــارچ ســمی خبــر داد. 
بــه گــزارش خبرآنالیــن، مجتبــی خالــدی 
ــا  ــاره آخریــن وضعیــت مســمومان ب درب
ــا  ــت: ت ــور گف ــتان های کش ــارچ در اس ق
ــر  ــنبه ۱۱۵۱ نف ــح چهارش ــاعت ۱۱ صب س
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــه بیمارســتان ها مراجع ب
از ایــن تعــداد ۹۶ نفــر در بیمارســتان 
بســتری و متأســفانه ۱۸ نفــر جــان خــود 
را از دســت داده انــد. ســخنگوی اورژانس 
ــاه  ــتان کرمانش ــرد: اس ــد ک ــور تاکی کش
بــه  را  آمــار مســمومیت ها  بیشــترین 
خــود اختصــاص داده اســت و هفــت 
ــمی در  ــارچ س ــرف ق ــر مص ــر اث ــر ب نف

ایــن اســتان جــان خــود را از دســت 
ــداد ۱۸  ــزود: از تع ــدی اف ــد. خال داده ان
ــاه،۴  ــه کرمانش ــوط ب ــر مرب ــی ۷ نف فوت
نفــر لرســتان، ۳ نفــر کردســتان و ۲ نفــر 
ــر  ــی، ۱ نف ــان غرب ــه آذربایج ــوط ب مرب

ــتند. ــر هس ــدان ۱ نف ــزی و در هم مرک
بهداشــت،  وزارت  اعــالم  براســاس 
»آمانیتــا« نــام قــارچ ســمی اســت 
کــه از  دو هفتــه پیــش تعــدادی از 
هموطنانمــان بــر اثــر مصــرف آن بــا 
ــه  ــارچ ب ــن ق مشــکل مواجــه شــدند. ای
طــور مســتقیم بــر روی کلیــه و کبــد 
ــرد  ــع ف ــه موق ــر ب ــذارد و اگ ــر می گ اث
ــان  ــد، ج ــتان نرس ــه بیمارس ــموم ب مس

می دهــد. دســت  از  را  خــود 
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اخیـرًا برخـی کسـب و کارهایی که در بسـتر 
تلگـرام فعال هسـتند، پیامکی منسـوب به 
پلیـس فتـا دریافـت کـرده انـد کـه بـه آنها 
 48 ظـرف  اسـت  شـده  داده  اولتیماتـوم 
سـاعت آینـده بایـد از تلگـرام خـارج و بـه 
پیـام رسـان هـای داخلی منتقل شـوند. در 
پایان نیز تهدید شـده اسـت در صورت عدم 
خـروج از تلگـرام، بـا آنهـا برخـورد خواهـد 
شـد!  پلیـس البتـه تـا کنـون تأییـد نکرده 
کـه این پیامک را ارسـال کرده اسـت؛ فارغ 
از این مسـأله، درباره الزام کسـب و کارها و 
رسـانه ها بـه خـروج از تلگـرام و فعالیت در 
پیام رسـان هـای داخلی، چند نکتـه جدًا و 

جـدًا قابـل تأمل اسـت:
جابجایـی کسـب  از  چنـان  بعضی هـا   –  1
پیام رسـان های  بـه  تلگـرام  از  کارهـا  و 
بـه  مـی گوینـد کـه گویـا  سـخن  داخلـی 
آن  و کمـی  بلنـد شـو  مـی گوینـد  فـردی 
طـرف تر بنشـین! بـه همین سـادگی! مهم 
تریـن چیـز بـرای هـر کسـب و کاری وجود 
مرکـز  بیـن  اسـت  فـرق  اسـت.  مشـتری 
خریـدی کـه اصطالحـًا »پاخـور« نـدارد بـا 
جایـی که در هـر دقیقه صدها نفـر از مقابل 
مغـازه ای عبـور می کننـد. ایـن که به کسـب 
و کارهـای موجـود در تلگـرام بگوینـد حتمـًا 
پیـام رسـان داخلـی،  بـه  برویـد  و حکمـًا 
ماننـد آن اسـت کـه بـه فـردی کـه دارای 
مغـازه ای در بـازار تهـران اسـت بگوینـد از 
ایـن لحظـه حـق نـداری در اینجـا فعالیـت 
کنـی و بایـد بـه مغـازه ای در فـالن روسـتا 
نقـل مـکان کنـی و کسـب و کارت را آنجـا 
ادامـه دهـی! آیـا چنیـن حرفـی معقـول و 
پذیرفتنـی اسـت؟  بی تردیـد چنین الزامی 
بـه معنـای تعطیـل کـردن کسـب و کار آن 
فـرد و ظلـم آشـکار بـه اوسـت و مصـداق 
آشـکاری از ناراضـی تراشـی. در زمانه ای که 
بـه دلیل مشـکالت اقتصادی، ایجاد شـغل 
توسـط حکومـت بـه سـختی و کنـدی و بـا 
هزینه هـای میلیـاردی انجام می شـود و در 
کشـوری کـه میلیون هـا جـوان بیـکار وجود 
دارنـد، صدهـا هـزار نفـر بی آن کـه ریالی از 
دولـت پول و امکانات گرفته باشـند، کسـب 
انـدازی  راه  تلگـرام  در  را  خـود  و کارهـای 
خانـواده  و  خـود  هزینه هـای  و  کرده انـد 
هایشـان را تأمیـن می کننـد. حـال بـا کدام 
عقـل و تدبیـر مـی تـوان بـا یـک پیامـک 
ایـن همـه اشـتغال را نابـود کرد؟ آیا شـغل 
جایگزیـن برایشـان دارنـد یـا قـرار اسـت 
فقـط بـرای مـردم مشـکل آفرینـی کنند، بر 
تعـداد بیـکاران بیفزایند و افراد بیشـتری را 

سـرخورده و ناراضـی کننـد؟
2 - کسـانی که سـال ها در تلگرام فعالیت 
کرده انـد، حقـی کامـالً قانونـی بـرای خـود 
حقوقـی،  اصـول  طبـق  و  ایجـاد کرده انـد 
حـق مکتسـبه را نمی تـوان نادیـده گرفـت. 
را  تلگـرام  در  خـود  فعالیـت  زمانـی  آنهـا 
آغـاز کـرده و گسـترش داده انـد و سـپس 
زندگی هـای خـود - از جملـه ازدواج و بچـه 
دار شـدن و ... - را بـر اسـاس آن برنامـه 
برنامـه ریـزی کرده انـد کـه تلگـرام در ایران 
آزادانه فعالیت داشـت، صدا و سـیما در هر 
برنامـه ای آدرس کانال هـای تلگرامـی خـود 

زمین بازی را به 
دیگران تقدیم نکنیم
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یادداشت مهمان
جعفر محمدی
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کرمان 
گمشده در غبار

آلودگی هوای کرمان روز 
گذشته به سه برابر حد مجاز 
رسید، کمبود امکانات مانع 

پیش بینی و اعالم دقیق میزان 
آلودگی هوا شده است

شـاخص آالیندگـی هـوا در اسـتان کرمـان بـرای 
دومیـن بـار بـه فاصله یک هفتـه از مرز هشـدار 
گذشـت و تنفـس در این هوا بـرای همه گروه ها 
خطرنـاک اعالم شد.»چهارشـنبه ۲۶ اردیبهشـت 
شـاخص آالیندگـی هـوا بـه مـرز ۱۹0 رسـید و با 
گذشـت یـک هفتـه این عـدد بـر روی ۳۱۶ قرار 
گرفـت.« این هـا را جزینـی زاده رییـس محیـط 

زیسـت کرمـان، بـه پیـام مـا می گوید...

روزانهم صبح اریان

را اعـالم می کـرد و مقامات کشـور نیـز کانال 
تلگرامـی داشـتند. صاحبـان ایـن کسـب و 
کارهـا، مگـر جرمـی مرتکب شـده اند که باید 
امـروز تـاوان پـس بدهنـد و نتیجـه سـال ها 
برنامـه ریـزی و زحمـت و شـب نخوابـی و 
تبلیـغ و هزینـه کـردن شـان بـا یـک پیامک 

بـر باد بـرود؟
3 - چنـدی پیـش، رسـانه های متعلـق بـه 
بخـش عمومـی را ملـزم به خـروج از تلگرام 
کردنـد. گویـا ایـن تصور غلـط وجـود دارد که 
اگـر رسـانه ها و کسـب وکارهـای داخلـی از 
تلگـرام بیـرون بروند، مردم نیـز از آن بیرون 
خواهنـد رفـت. ایـن در حالی اسـت که مردم 
خودشـان بـه تلگـرام آمده انـد و رسـانه ها و 
کسـب و کارهـا نیـز بـه پیـروی از مـردم در 
تلگـرام فعـال شـده اند ) و نـه برعکـس(. با 
رفتـن رسـانه ها و کسـب و کارهـای شـناخته 
شـده از تلگـرام، اتفاقـی کـه می افتـد ایـن 
تلگـرام  کاربـر  میلیـون  دههـا  کـه  اسـت 
شناسـنامه،  بـی  رسـانه های  و  می ماننـد 
رسـانه های آن طـرف آبـی، کسـب و کارهایی 
کـه ثبـت نشـده انـد و کانال هـای بـا هویـت 

نامعلـوم. گـو ایـن کـه هـدف از فیلترینـگ 
و  رسـانه ها  اسـت کـه  بـوده  ایـن  تلگـرام 
کسـب و کارهـای داخلـی ضرر کننـد و زمین 
را دو دسـتی تقدیـم دیگـران کنیـم و بیاییم 
بیـرون!  اگـر مثـالً خبرگـزاری مهـر بـا یـک 
سـطر نامـه یـا یک پیامـک از تلگـرام بیرون 
بیایـد، بـی بی سـی فارسـی و آمدنیـوز، این 
کار را نخواهنـد کـرد. اگـر فـالن کسـب و کار 
قانونـی را از تلگـرام بیرون بیندازیـم، هزاران 
کانالـی کـه معلـوم نیسـت بـا چـه هویتـی 
از تلگـرام پـول در مـی آورنـد، جایشـان را 
دانسـتن  آیـا  راسـتی  بـه  خواهنـد گرفـت. 
ایـن نـکات سـاده و بدیهی، این قدر سـخت 
اسـت یـا آن کـه عـده ای در حـال انداختـن 
پوسـت خربـزه زیـر پـای رسـانه ها و کسـب 
و کارهـای داخلی انـد؟ نکنـد همـان طـور کـه 
بـه سـریال بـرره می خندیم کـه در آن اهالی 
بـرره در تجمـع اعتراضـی علیـه اسـتانداری، 
شیشـه های خانـه خـود را شکسـتند، کاری 
کنیـم کـه عاقـالن نیـز بـه رفتارهـای مـا در 
قبـال تلگـرام بخندنـد کـه داریـم سـنگ بـه 

شیشـه خودمـان می زنیـم!/ عصـر ایـران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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دو نفــر از اعضــای خانــواده یکــی از 
کارکنــان انتظامــی بــا ضــرب گلولــه 
افــراد ناشــناس در زاهــدان بــه شــهادت 
رســیدند .آنطــور کــه ایســنا نوشــته، 
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
اعــالم  بــا  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــراد مســلح  ــرده اف ــه ک ــر اضاف ــن خب ای
ناشــناس دوشــنبه شــب وارد منزل یکی 

ــان  ــع در خیاب ــی واق ــان انتظام از کارکن
ــای  ــدند و اعض ــدان ش ــجو در زاه دانش
ــرار  ــدازی ق ــدف تیران ــواده اش را ه خان
دادنــد . ســرهنگ عامــری گفــت کــه در 
ــای  ــر از اعض ــک نف ــدازی ی ــن تیران ای
ــر  ــید و دو نف ــهادت رس ــه ش ــواده ب خان
دیگــر نیــز مجــروح شــدند .بــه گفتــه او 
مجروحــان ایــن حادثــه بــه بیمارســتان 

ــی از مجروحــان  ــه یک ــل شــدند ک منتق
بــه علــت شــدت جراحــات وارد شــده بــه 
ــن  ــر ای ــروح دیگ ــید و مج ــهادت رس ش
حادثــه در بیمارســتان بســتری و در حال 
مداواســت . معــاون اجتماعــی فرمانــده 
بلوچســتان  و  سیســتان  انتظامــی 
همچنیــن گفــت: افراد مســلح ناشــناس 
و عامــالن ایــن حادثــه متــواری شــدند .

حمله به خانه یکی از کارکنان انتظامی در زاهدان

تســنیم نوشــت: عضو فراکســیون امیــد مجلس 
گفــت: در جلســه فراکســیون امیــد، عــارف بــرای 
ــات ریاســت مجلــس  کاندیــدا شــدن در انتخاب
مخالفــت نکــرد. ســید ابوالفضل موســوی بیوکی 
بــا اشــاره به جلســه ظهــر چهارشــنبه فراکســیون 
امیــد گفــت کــه در ایــن جلســه برخــی از اعضــا 
ــس  ــارف ریی ــا ع ــا محمدرض ــتند ت ــرار داش اص
فراکســیون، کاندیــدای ریاســت مجلــس شــود 
ــرد و  ــت نک ــوع مخالف ــن موض ــا ای ــه وی ب ک
ــه روز  ــه جلس ــاره را ب ــن ب ــری در ای تصمیم گی
یکشــنبه هفتــه آینــده مجمــع عمومــی موکــول 
ــول  ــن جلســه ح ــه ای ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب ک
محــور انتخابــات هیــات رییســه مجلــس بــود، 
ادامــه داد: قــرار شــد در روزهــای آینــده کمیته ای 
کــه بــرای انتخابــات هیات رییســه مجلــس 
تشــکیل شــده اســت گزارشــاتی را بــه اعضــا ارائه 
کننــد تا هیــات رییســه فراکســیون در این زمینه 
تصمیــم نهایــی را اتخــاذ کنــد. عضــو فراکســیون 
امیــد تصریــح کــرد: در ایــن جلســه مقــرر شــد 
تــا بــا ســایر فراکســیون های سیاســی مجلــس 
دربــاره انتخابــات هیات رییســه مجلــس رایزنی 
شــود. موســوی بیوکــی افــزود: در جلســه نظــر 
ــود کــه مســعود پزشــکیان یکــی  ــن ب اعضــا ای
ــب  ــرای نای ــد ب ــیون امی ــای فراکس از کاندیداه
رییســی مجلــس باشــد کــه تصمیم گیــری در 
ــه نشســت مجمــع عمومــی  ایــن زمینــه نیــز ب

فراکســیون موکــول شــد.
در شــرایطی کــه فراکســیون امیــد مجلــس 
شــورای اســالمی در جلســه یکشــنبه آینــده برای   

عارف نامزد ریاست مجلس می شود؟
ــات هیــات رییســه مجلــس تصمیــم  انتخاب
خــود را نهایــی می کنــد کــه از فراکســیون 
ایــن  می رســد  خبــر  والیــی  نماینــدگان 
فراکســیون قصــد دارد بــرای همــه کرســی ها 
نامــزد معرفــی کنــد. بدیــن ترتیــب بــه نظــر 
ــات  ــوم هی ــال س ــات س ــد در انتخاب می رس
ــه شــکل گیری  ــرار ب ــر ق ــس اگ رییســه مجل
ائتالفــی باشــد، ایــن ائتــالف بیــن فراکســیون 
امید و مســتقلین شــکل گیــرد. ایــن در حالی 
اســت کــه برخــی اعضــای فراکســیون امیــد 

بــه دلیــل اتفاقــات رخ داده در انتخابات ســال 
گذشــته کــه منجــر بــه کــم شــدن ســهم ایــن 
ــه ســه کرســی  ــج کرســی ب فراکســیون از پن
شــد، حاضــر بــه ائتــالف بــا فراکســیون 
مســتقلین نیســتند. بــر همین اســاس برخی 
اعتقــاد دارنــد حتــی بــرای ریاســت مجلــس 
هــم بایــد محمدرضــا عــارف نامــزد شــود تــا 
وزن فراکســیون امیــد در دو ســال پایانــی 

ــس مشــخص شــود. مجل
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این صفحه می خوانیم
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ایـران گفـت:  هموفیلـی  مدیرعامـل کانـون 
برخـی دانشـگاه های علـوم پزشـکی به علت 
سـهمیه  دارویـی  شـرکت های  بـه  بدهـی 
دارویـی بیمـاران خـاص را درسـت تحویـل 
ایجـاد  بیمـاران مشـکل  بـرای  نمی دهنـد و 

کانـون  )مدیرعامـل  قویـدل  کرده اند.احمـد 
هموفیلـی ایـران( دربـاره وضعیـت دارویـی 
در حـال حاضـر  هموفیلـی گفـت:  بیمـاران 
بحـران دارویـی مواجـه نیسـتیم؛ چـرا کـه 
هنـوز ذخیـره دارویی در کشـور وجود دارد و 

دولـت هنـوز وارد ایـن فاز نشـده کـه داروی 
جدیـدی وارد کنـد تـا بـا مشـکالت جدیـد 
دارو  بـه دالیلـی  امـا  ارزی مواجـه شـویم، 
در دسـترس همـه بیمـاران قـرار نمی گیـرد. 
قویـدل گفـت: در سـال گذشـته شـاهد عبور 
قرمزهـا  خـط  از  دارو  پخـش  شـرکت های 
بودیـم. شـرکت های پخـش دارو بـه علـت 
نبودنـد  حاضـر  بیمارسـتان ها  هـای  بدهـی 

بدهنـد. دارو  بیمارسـتان ها  بـه 

دارو هست، اما به بیماران 
هموفیلی نمی دهند

استانداران بازنشسته هوا شدند
با تصویب کلیات طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، 

استفاده از استانداران، سفرا و معاونان بازنشسته وزرا ممنوع شد

این طرح برای بررسی جزییات به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد

کلیــات  مجلــس  نماینــدگان 
اصــالح  فوریتــی  یــک  طــرح 
بــه کارگیــری  ممنوعیــت    قانــون 
تصویــب کردنــد.  را  بازنشســتگان  
به كارگیــری  ممنوعیــت  قانــون 
بازنشســتگان مصــوب ســال ۱۳۹۵ 
در  كــه  افــرادی  كارگیــری  بــه   «
ــه  ــررات مربوط ــن و مق ــرای قوانی اج
بازنشســته یــا بازخریــد شــده یــا 
بشــوند، را در دســتگاه های اجرایــی 
ــت  ــون مدیری ــاده )۵( قان ــوع م موض
خدمــات كشــوری مصــوب ۱۳۸۶ و 
ــه  ــه ب ــی ك ــتگاه های اجرای ــه دس كلی
ــی  ــه عموم ــا  از بودج ــوی از ان ه نح
كل كشــور اســتفاده می كننــد، ممنــوع 
ایــن  بــا  اســت.«  نمــوده  اعــالم 

ــرای حضــور  ــه شــرایطی را ب ــدف ك ه
اثربخــش نیــروی انســانی جــوان، 
در عرصــه  و تحصیل كــرده  مســتعد 
فراهــم  دولتــی  مدیریــت  و  اداره 

ــازد. س
قانــون   ۷۱ مــاده  یــک  تبصــره  در 
کشــوری آمده  خدمــات  مدیریــت 
اســت کــه  روســای ســه قــوه، معــاون 
ــس   ــواب ریی ــور، ن ــس جمه اول ریی
ــان،  مجلــس و  اعضــای شــورای نگهب
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  وزرا، 
اســالمی و معاونیــن رییــس جمهــور، 
ــن وزرا  ــفرا و  معاونی ــتانداران و س اس
ــی شــوند.  ــر سیاســی حســاب م مدی
در قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری 
 ۹۵ ســال  مصــوب  بازنشســتگان 
ــون   ــاده ۷۱ قان ــاد شــده در م ــراد ی اف
مدیریــت خدمــات کشــوری مســتثنی 
نماینــدگان  حــاال   امــا  بوده انــد 

مجلــس بــه دنبــال ایــن هســتند کــه  
ــن وزرا  ــفرا و  معاونی ــتانداران و س اس
ــون جــز اســتثنا ها  ــق ایــن قان کــه طب
ــزو  ــد و ج ــالح کنن ــده را اص آورده ش
گیــری  کار  بــه  ممنوعیــت  قانــون 
بازنشســتگان بــه حســاب بیاورنــد.

در ایــن خصــوص نماینــدگان مجلــس 
روز گذشــته در صحــن علنــی مجلــس  
در جریــان بررســی کلیــات طــرح یــک 
فوریتــی اصــالح قانــون ممنوعیــت 
ــا ۱۷۴  ــتگان ب ــری بازنشس ــه کارگی ب
رأی مخالــف و ۷  موافــق، ۴۴  رأی 
ــده  ــوع ۲۳۱ نماین ــع از مجم رأی ممتن
آن  کلیــات  بــا  جلســه  در  حاضــر 

ــد. ــت کردن موافق

ارجاع دوباره کمیسیون 
اجتماعی کمیسیون 

الریجانــی، رییــس مجلــس بــا توجــه 
نماینــدگان  اخطارهــای متعــدد  بــه 

اشــکاالتی را بــه جزییــات ایــن طــرح 
ارجــاع  ادامــه  وارد دانســت کــه در 
ــه رأی  ــی ب ــیون اجتماع ــه کمیس آن ب
گذاشــته شــد و نماینــدگان بــا ۱۷۱ 
رأی موافــق، ۳۵ رأی مخالــف و ۳ 
ــده  ــوع ۲۲۹ نماین ــع از مجم رأی ممتن
حاضــر در جلســه بــا ارجــاع جزئیــات 
بــه کمیســیون بــرای رســیدگی بیشــتر 

ــد. ــت کردن موافق
ــز،  ــردم تبری ــده م ــاعی، نماین ــرا س زه
اســکو و آذرشــهر در خصــوص ایــن طــرح 
معتقــد اســت  برخــی افــراد بــه صــورت 
مــادام العمــر در یــک ســری از پســت ها 
ــه باعــث شــده چرخــه  ــد ک حضــور دارن
مدیریتــی تغییــر نکنــد و چــه بهتــر کــه 
اکنــون از بازنشســتگان بــه عنوان مشــاور 
ــا  ــود ت ــتفاده ش ــان اس ــار جوان و در کن

تجربیــات آنــان نیــز بــه کار آیــد.

ورود میان ساالنان ممنوع 
ــرح  ــراح ط ــه ط ــعیدی مبارک ــرا س زه
ــری  ــت بکارگی ــون ممنوعی ــالح قان اص
بازنشســتگان در خصــوص تصویــب 
ــی  ــیون اجتماع ــرح در کمیس ــن ط ای
می گویــد  ایــن طــرح پــس از مباحــث 
ــا اســفند  ــای بســیار، نهایت و چالش ه

بــه  اجتماعــی  کمیســیون  در  مــاه 
ــید. ــیون رس ــب کمیس تصوی

ایــن  بــا تصویــب  بعــه گفتــه وی 
را  فرصــت  ایــن  واقــع  در  طــرح 
ــد  ــه ای باش ــا زمین ــد ت ــم می کنن فراه
تــا میانســاالن جــای افــرادی کــه 
ــت های  ــت در پس ــال اس ــن س چندی

نگیرنــد. را  بودنــد  مدیریتــی 

گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس در خصوص این طرح

مرکــز   نیــز  پیــش  چنــدی 
ــوص  ــس در خص ــای مجل پژوهش ه
متــن  داد   گــزارش  طــرح  ایــن 
مصوبــه بــه  نحــوی اصــالح شــود 
ــات  ــری از خدم ــره گی ــكان به ــه ام ك
در  متخصــص  بازنشســتگان 
بندهــای »د«  ســمت های موضــوع 
)۷۱(قانــون  مــاده  موضــوع  »ه«  و 
نیــز  كشــوری  خدمــات  مدیریــت 
دیگــر  ازســوی  و  فراهــم  كمــاكان 
امــكان بــه كارگیــری فرزنــدان شــهدا 
ــازان هفتــاد درصــد ۷0 درصــد  و جانب
دســتگاه های  كلیــه  در  باالتــر  و 

باشــد. فراهــم  اجرایــی كشــور 

 الریجانـی، رییـس مجلس با توجه بـه اخطارهای متعدد 
وارد  ایـن طـرح  بـه جزییـات  را  اشـکاالتی  نماینـدگان 
دانسـت کـه در ادامه ارجاع آن به کمیسـیون اجتماعی به 
رأی گذاشـته شـد و نمایندگان با 171 رأی موافق، 35 رأی 
مخالـف و 3 رأی ممتنـع از مجمـوع 229 نماینـده حاضر 
در جلسـه بـا ارجاع جزئیات به کمیسـیون برای رسـیدگی 
بیشـتر موافقـت کردند.زهـرا سـعیدی مبارکه طـراح طرح 
بازنشسـتگان در  بکارگیـری  قانـون ممنوعیـت  اصـالح 
خصـوص تصویـب ایـن طـرح در کمیسـیون اجتماعـی 
می گویـد  ایـن طـرح پـس از مباحـث و چالش هـای 
تصویـب  بـه  اجتماعـی  کمیسـیون  در  نهایتـا  بسـیار، 
کمیسـیون رسـید. به گفتـه وی بـا تصویب ایـن طرح در 
واقـع ایـن فرصـت را فراهـم می کنند تـا زمینه ای باشـد 
تـا میانسـاالن جـای افـرادی که چندین سـال اسـت در 

پسـت های مدیریتـی بودنـد را نگیرنـد.

ارز مورد نیاز برای کاال های 
اساسی تأمین می شود

مدیـرکل تعزیـرات حکومتی اسـتان تهـران میزان 
گفـت: طـی جلسـات برگـزار شـده با سـتاد تنظیم 
بـازار و رییـس کل بانـک مرکـزی مقـرر شـد ارز 
مـورد نیاز بـرای واردات بـه ویژه کاال های اساسـی، 
دارو و درمـان و عرضـه مـورد نیـاز دانشـجویی بـه قیمت ۴۲00 تومـان توزیع 
شـود. محمدعلـی اسـفنانی مدیـرکل تعزیرات حکومتی اسـتان تهـران بیان 
کـرد: طـی جلسـات برگـزار شـده بـا سـتاد تنظیـم بـازار و رییـس کل بانک 
مرکـزی مقـرر شـد ارز مـورد نیـاز بـرای واردات بـه ویـژه کاال هـای اساسـی، 
دارو و درمـان و عرضـه مـورد نیـاز دانشـجویی بـه قیمت ۴۲00 تومـان توزیع 
شـود.مدیرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان تهـران بـا بیـان اینکـه تاکنون در 
ثبـت سـفارش مشـکلی رخ نـداده اسـت، گفـت: در مـورد کاال هـای اساسـی 
مصـوب شـده اسـت مابـه التفـاوت قیمـت ۳۷۸0 و ۴۲00 بـه وارد کننـدگان 
کاالی اساسـی پرداخـت می شـود تـا مشـکلی رخ ندهـد لـذا مـردم از ایـن 

بابـت نگرانی نداشـته باشـند.

مذاکره با تلگرام
 مخفیانه نبود

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات با اشـاره به اینکه 
مذاکـره دولـت ایـران با تلگـرام محرمانـه و مخفیانه 
نبوده اسـت گفـت: این مذاکـرات با اطالع دادسـتان 
وقـت و کارگـروه تعییـن مصادیـق مجرمانـه انجـام 
شـد.محمد جواد آذری جهرمیدر حاشـیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره ی مذاکـره دولـت ایـران بـا تلگـرام اظهار کـرد: این 
مذاکـره مخفـی نبـوده اسـت در زمـان دولـت یازدهم ، وزیـر وقـت مذاکراتی در 
حیطـه رعایـت الزامات فرهنگی کشـور با تلگرام انجام داد . مذاکـرات نه درباره ی 
مسـائل اقتصـادی بـوده اسـت و نـه مسـائل امنیتی. توافقـات انجام شـده هم 
بارها اعالم شـده اسـت و تلگرام کانال های غیر اخالقی یا مرتبط با تروریسـم را 
بـر اسـاس همین مذاکرات لحاظ کـرد.وی با تکذیب در اختیار قـرار دادن پهنای 
بانـد ویـژه به تلگرام بیان کـرد:  یکی از مدیران پیام رسـان های داخلی این اظهار 
نظـر غلـط که بارها دیگـران مطرح کرده بودنـد را اصالح کرد، پهنای بانـد ویژه ای 

به تلگـرام داده نشـده بود.

سیاستسیاستاقتصاد

مدیرعامــل کانــون هموفیلــی ایــران گفــت: 
علــوم  دانشــگاه های  برخــی  االن  همیــن 
پزشــکی بــه علــت بدهــی بــه شــرکت های 
ــاص را  ــاران خ ــی بیم ــهمیه داروی ــی س داروی
ــاران  ــرای بیم ــد و ب ــل نمی دهن ــت تحوی درس
ــرکت های  ــی از ش ــد. یک ــاد کرده ان ــکل ایج مش
ــاران  ــای بیم ــی در درمانگاه ه ــش دارو حت پخ

هموفیلــی نیــز دارو را تحویــل نمی دهــد.

وزیــر امــور خارجــه 
در  کشــورمان 
واکنــش بــه اظهــارات 
آمریکایــی  همتــای 
پمپئــو  صحبت هــای  کــرد:  اظهــار  خــود، 
آن قــدر بی حســاب و کتــاب، خــارج از نزاکــت 
ــخگویی  ــه ارزش پاس ــود ک ــق ب ــدون منط و ب
ندارد.محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه 
ــع  ــران در جم ــات وزی ــیه جلســه هی در حاش
خبرنــگاران در واکنــش بــه اظهــارات وقیحانــه 
ــاالت  ــور خارجــه ای ــر ام ــه وزی و مداخله جویان
کــرد: همان طــور  اظهــار  آمریــکا،  متحــده 
کــه آقــای الریجانــی در صحــن مجلــس 
اعــالم کردنــد صحبت هــای پمپئــو آنقــدر 
و  نزاکــت  از  خــارج  و کتــاب،  بی حســاب 

بــدون منطــق بــود کــه ارزش پاســخگویی 
ــه ایشــان  ــرد ک ــرار ک ــد تک ــط بای ــدارد و فق ن
و ســایر مســوولین دولــت کنونــی آمریــکا 
ــط  ــات غل ــی تصــورات و توهم ــا زندان ــه تنه ن
خــود هســتند بلکــه زندانــی گذشــته اند و 
زندانــی گروه هــای فشــارهای  آن  از  بدتــر 
فاســدی هســتند کــه هــر روز کــوس رســوایی 
ــی  ــکار عموم ــازار اف ــر ب ــا ب ــر از آنه ــی دیگ یک
ــه صــدا در می آیــد.وی گفــت: ایــن  ــی ب جهان
ــاالت متحــده  ــده ورشکســتگی ای نشــان دهن
بــه  تبدیــل  واقــع  در  اســت کــه  آمریــکا 
ــر  ــده و ه ــتیجاری ش ــی اس ــت خارج سیاس
گــروه فشــاری کــه بتوانــد بیشــتر هزینــه کنــد 
ــی را  ــت خارج ــن سیاس ــتر ای ــد بیش می توان

ــد. ــت ده ــمت حرک ــه آن س ب

7۴0 هزار معلم تحت 
پوشش نظام رتبه بندی 

قرار گرفته اند
ــه  ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
معلمــان  بنــدی  رتبــه  نظــام  پیشــرفت 
ــش  ــت پوش ــم تح ــزار معل ــت: ۷۴0 ه گف

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــدی ق ــه بن ــام رتب نظ
محمــد بطحایــی در نشســت علنــی روز  
مجلــس  خردادمــاه(   ۲ )چهارشــنبه،  
شــورای اســالمی در پاســخ بــه ســوال روح 
هللا بابایــی صالــح توضیــح داد: در ابتــدا 
ــم  ــی کن ــی م ــود عذرخواه ــکاران خ از هم
ــرا  ــه چ ــتند ک ــد داش ــده نق ــه بن ــا ب آن ه
ــوزش  ــات وزارت آم ــا و مطالب ــت ه پرداخ
ــا در  ــتگاه ه ــی دس ــد مابق ــرورش مانن و پ
بیــن خانــواده مطــرح نمــی شــود و در 
ــی شــود. ــر منعکــس م ــای دیگ ــانه ه رس
ــه  ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
نظــام رتبــه بنــدی عنــوان کــرد: در ســال ۹۴ 
ــد  ــاز ش ــدی آغ ــه بن ــام رتب ــه اول نظ مرحل
ــت  ــر تح ــزار نف ــه ۷۴0 ه ــن مرحل و در ای
پوشــش قــرار گرفتنــد و بــه طــور متوســط 
۳۴0 هــزار تومــان بــه حقــوق معلمــان 

ــد. ــزوده ش اف
وی بــا اشــاره بــه مــاده ۶۳ قانــون برنامــه 
قانــون  ایــن  ششــم توســعه گفــت: در 
نماینــدگان دولــت را مکلــف کردنــد تــا 
ــدی معلمــان  ــه بن ــرای نظــام رتب طرحــی ب
ــام  ــرح نظ ــن ط ــق ای ــا طب ــد ت ــاده کنن آم
پرداخــت هــا صــورت گیــرد در ایــن زمینــه 
پیــش نویســی آمــاده و بــه شــورای عالــی 
ایراداتــی  آنجــا  شــد،  ارســال  آمــوزش 
ــورد  ــت م ــت در دول ــرار اس ــه ق ــد ک گرفتن
بررســی قــرار گیــرد و پــس از نهایــی شــدن 
در وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای بررســی 
ــه  ــم ک ــود، امیدواری ــال ش ــس ارس در مجل
ــن موضــوع  ــف ای ــاه تکلی ــل از مهرم ــا قب ت
را مشــخص کنیم.بطحایــی در خصــوص 
ــار  ــس اظه ــان حــق التدری ــات معلم مطالب
معلمــان   ۹۵ ســال  مطالبــات  داشــت: 
ــد  ــویه ش ــان ۹۶ تس ــس در آب ــق التدری ح
ــفندماه  ــان اس ــال ۹۶ معلم ــات س و مطالب

ــد. ــت ش ــال ۹۶ پرداخ س
مطالبــات  خصــوص  در  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــد گف ــس آزاد بای ــق التدری ــان ح معلم
ــات آن هــا  ــار مطالب کــه هــر ســه مــاه یکب
پرداخــت مــی شــد کــه با همــت نماینــدگان 
توانســتیم مطالبــات آن هــا را ماهیانــه 
ــق  ــت ح ــن پرداخ ــم بنابرای ــت کنی پرداخ
اندکــی  آزاد  و  التدریســی هــای شــاغل 

ــت. ــه اس ــود یافت بهب

خبر

ظریف: سیاست خارجی آمریکا 
استیجاری شده است

گرانی لبنیات تخلف استپیام خبر
در حالیکه کارخانه های لبنی قیمت محصوالت شان را ۱0 تا ۱۵ درصد افزایش داده اند، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: » این کارخانه ها هیچ 
مجوزی برای افزایش قیمت ندارند و با متخلفان برخورد می شود«، اما بازار شاهد 
بازگرداندن قیمت های غیرقانونی به حالت سابق نیست.
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خبرنگار / پیام ما
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بهــاری،  بارش هــای  وجــود  بــا 
ارتفــاع کل ریزش هــای جــوی در 
ــا  ــه ب ــاری در مقایس ــی ج ــال آب س
ــد  ــته، ۲۹.۷ درص ــی گذش ــال آب س
ــا  ــه ایرن ــر شــده اســت.آنطور ک کمت
آبــی  ســال  می دهــد  گــزارش 
ســال  هــر  مــاه  مهــر  ابتــدای  از 
آغــاز می شــود و تــا ۳۱ شــهریور 
ــاس  ــر اس ــه دارد.ب ــد ادام ــال بع س
ــع  ــت مناب ــرکت مدیری ــای ش آماره

آب ایــران، ایــن مقــدار بارندگــی 
دوره هــای  میانگیــن  بــه  نســبت 
 ۲۳0.۸ کــه  درازمــدت  مشــابه 
میلیمتــر بــود، ۳۱.۴ درصــد کاهــش 
داشــته اســت و نســبت بــه دوره 
آبــی گذشــته کــه  مشــابه ســال 
نیــز ۲۹.۷  بــود  میلیمتــر   ۲۲۵.۳
ــد.  ــی ده ــان م ــش نش ــد کاه درص
حجــم بــارش هــا از اول مهرمــاه 
پارســال تــا ســی و یکــم اردیبهشــت 

امســال، معــادل ۲۶۱ میلیــارد و ۴۷ 
ــور  ــت.به ط ــب اس ــون مترمکع میلی
کلــی، ایــران دارای ۶ حوضــه آبریــز 
ــا  ــن حوضــه ه ــه ای ــی اســت ک اصل
شــامل »دریــای خــزر«، »خلیــج 
فــارس و دریــای عمــان«، »دریاچــه 
مرکــزی«،  »فــالت  ارومیــه«، 
»مــرزی شــرق« و »قــره قــوم« 
اســت. در هشــت ماهــی کــه از آغــاز 
ســال آبــی مــی گــذرد، بــارش هــا در 
ــه« و  حوضــه هــای »دریاچــه ارومی
»دریــای خــزر« نســبت بــه پارســال 
افزایشــی بــوده امــا بارندگــی در 
ــدی  ــز رون ــای آبری ــایر حوضــه ه س

کاهشــی داشــته اســت.

مــا بــه عنــوان انســان، می دانیــم کــه برخــی از فعالیت هــای 
مــا می توانــد موجــب ایجــاد ســرطان در بــدن شــود. ســیگار 
کشــیدن، رژیــم غذایــی ضعیــف، آلودگــی، مــواد شــیمیایی 
افزودنــی  در موادغذایــی و محصــوالت بهداشــت شــخصی 
ــه افزایــش خطــر  ــد ب ــور زیــاد خورشــید می توان و حتــی ن
ابتــال بــه ســرطان کمــک کنــد. امــا آیــا فعالیت هــای 
انســانی باعــث ایجــاد ســرطان در حیوانــات هــم می شــود؟ 
محققیــن دانشــکده علــوم زیســت محیطی دانشــگاه 
ــی  ــتار بررس ــد و خواس ــری دارن ــن نتیجه گی ــا چنی آریزون
ــرا در  ــه اخی ــه ای ک ــن موضــوع هســتند.در مقال بیشــتر ای
“Nature Ecology & Evolution” منتشــر شــد، متیــو 
گریــادو و تــوول ســپ، پژوهشــگران دانشــکده علــوم 
ــال  ــه ای درح ــان ها به گون ــد انس ــت محیطی می گوین زیس
ــروز  تغییــر محیط زیســت هســتند کــه ایــن امــر ســبب ب

ــود. ــات می ش ــرطان در حیوان س
تـوول سـپ می گویـد: ما می دانیـم که برخـی از فعالیت های 
انسـانی باعـث بـروز سـرطان در موجـودات زنـده کـره زمین 
بـا تغییـر در محیط زیسـت محـل زندگـی آنهـا می شـوند. ما 
دقیقـا همیـن کار را انجام می دهیم. ما محیـط پیرامون خود 
را بـه گونـه ای تغییـر می دهیـم کـه بـرای خـود مـا راحت تـر 

باشـد. درحالـی کـه ایـن تغییـر، اثـرات منفـی از جملـه ابتال 
بـه سـرطان در ابعـاد زیاد بر محیط زیسـت می گـذارد.در این 
مقالـه، گرادیـو و سـپ و تیـم تحقیقاتی آنها نتایـج جدیدی 
را بـا بررسـی تحقیقـات قبلـی انجـام شـده در ایـن زمینـه 
بدسـت آوردنـد. نتایـج بـه این صورت اسـت: انسـان ها یکی 
از عوامـل مهـم انقـراض گونه هـای جانـوری هسـتند. عوامل 
موثـر شـامل آلودگـی شـیمیایی و فیزیکـی در اقیانوس هـا 
و آبراه هـا، انتشـار تصادفـی امـواج هسـته ای بـه اتمسـفر و 
انباشـت میکروپالسـتیک در زمیـن و آب اسـت. عـالوه بـر 
ایـن، قرارگرفتـن در معـرض آفت کش هـا و علف کش هـا در 
زمین های کشـاورزی و نورهای مصنوعی، از دیگر عوامل مهم 
محسـوب می شـود. موجوداتـی کـه از غذای انسـانی مصرف 
می کننـد، به عنوان نمونه هایی شـناخته می شـوند کـه همواره 
بـا مشـکالت بهداشـتی و سـالمت روبـرو می شـوند.گریادو 
می گویـد: سـرطان در گونه های حیات وحـش، موضوع تایید 
نشـده ای اسـت و ما درصدد هسـتیم تا تحقیقات خود را در 
ایـن زمینـه کامل تـر کنیـم. ما اخیـرا مقـاالت زیـادی در این 
بـاره منتشـر کرده ایم. اما این بار مـا می خواهیم این واقعیت 
را برجسـته کنیـم کـه فعالیت های مـا می توانند به شـدت بر 
شـیوع سـرطان در بسـیاری از گونه های زیسـتی سیاره تاثیر 
بگذارد.سـرطان در همـه گونه هایـی کـه دانشـمندان روی آنها 
تحقیـق می کننـد، دیـده می شـود. فعالیت هـای انسـانی بـه 
شـدت بـر نـرخ بـروز سـرطان در انسـان ها تاثیـر می گـذارد. 
بنابراین، این تاثیرات در حیات وحش با شـدت بیشـتری به 

شـیوع سـرطان همـراه با عواقب جبـران نشـدنی می انجامد. 
حتـی چیزهایـی مثل نـور مصنوعـی و آلودگی های نـوری که 
بـرای انسـان جـزو ملزومـات زندگـی محسـوب می شـوند، 
بـرای حیات وحـش مانند سـم عمـل می کنند.مـواردی مانند 
چاقـی و کمبـود موادمغـذی می توانـد موجـب سـرطان در 
انسـان ها شـود، امـا ایـن مسـائل بیشـتر در حیات وحـش 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. در عیـن حال، ایـن گونه های 
جانـداران در ارتبـاط با منابع غذایی جدید انسـان هسـتند. در 
انسـان ها، نـور شـب می توانـد تغییـرات هورمونی ایجـاد کند 
و منجـر به سـرطان شـود. موجودات زنـده ای کـه در نزدیکی 
شـهرها و جاده هـا زندگـی می کنند با مشـکل مشـابه مواجه 
هسـتند. گام بعـدی مطالعـات نیـز ایـن اسـت که آیـا آن بر 

احتمـال ابتال بـه تومورهـا تاثیر می گـذارد. 

بارش های بهاری، کسری 

منابع آبی را جبران نکرد

معاون حفاظت جنگل ها خبر داد

کاداستر جنگل های 

کشور تا پایان سال

معــاون حفاظــت و  امــور اراضــی ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــم کاداســتر کل  ــان امســال بتوانی ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــت: حــدود ۶0  ــم، گف ــای کشــور را انجــام دهی ــار جنگل ه ــون هکت ۱۴ میلی
هــزار پرونــده در حــوزه تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی و رفــع تداخــالت 
وجــود دارد. مســعود منصــور بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح »تــداوم تــا ۱۴00« 
بــرای جهت دهــی بــه فعالیــت واحدهــای اســتانی و دادن انگیــزه ای 
ــای  ــرد: محوره ــار ک ــن شــده اســت، اظه ــرای کار بیشــتر تدوی ــف ب مضاع
ــع  ــی و رف ــی اختالف ــف اراض ــن تکلی ــد از تعیی ــرح عبارتن ــن ط ــی ای اصل
ــا  ــه ششــم، احی ــن شــده در برنام ــداف تعیی ــه اه ــتیابی ب تداخــالت، دس
ــی،  ــی و عمران ــای معدن ــده از فعالیت ه ــارت دی ــی خس ــازی اراض و بازس
وصــول حقــوق دولتــی و توســعه طرح هــای مدیریــت منابــع طبیعــی 
ــا  ــور ب ــی. منص ــع طبیع ــت از مناب ــردم در حفاظ ــارکت م ــت مش و در نهای
ــت: در  ــعه گف ــم توس ــه شش ــده در برنام ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــاره ب اش
ــی  ــا ضریــب حفاظــت عرصه هــای مل ــن برنامــه کاداســتر اراضــی و ارتق ای
ــا ۱۴00 نیــز کاداســتر اراضــی  هدفگــذاری شــده اســت. در طــرح تــداوم ت
ــا  ــم ت ــید. امیدواری ــد رس ــام خواهی ــه اتم ــا ب ــت جنگل ه ــا اولوی ــور ب کش
پایــان امســال بتوانیــم کاداســتر کل ۱۴ میلیــون هکتــار جنگل هــای کشــور 
را انجــام دهیــم.وی بــا اشــاره بــه تعامــل خــوب ایــن معاونــت بــا فعــاالن 
ــش از ۵۲  ــار بی ــن ب ــرای اولی ــرد: ســال گذشــته ب ــار ک ــدن اظه ــوزه مع ح
هــزار هکتــار از عرصه هایــی کــه فعالیــت مدنــی در آن انجــام می شــد 
ــه  ــرایط ب ــر ش ــال حاض ــت. در ح ــرار گرف ــازی ق ــا و بازس ــات احی در عملی
ــا  ــکان احی ــی، ام ــت معدن ــام فعالی ــس از اتم ــد پ ــه بای ــه ای اســت ک گون
ــت  ــج از وضعی ــه تدری ــر ب ــا آن منظ ــم ت ــی فراه ــر طبیع ــازی منظ و بازس

ــی برســد. ــل قبول ــت قاب ــه وضعی نامناســب خــارج شــود و ب

آلودگی انسانی یکی از عوامل مهم 

انقراض گونه های جانوری

مـواردی مانند چاقی و کمبـود موادمغذی 
انسـان ها  در  سـرطان  موجـب  می توانـد 
شـود، امـا ایـن مسـائل بیشـتر در حیات وحش 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در عیـن حـال، 
ایـن گونه هـای جانـداران در ارتبـاط بـا منابـع 
غذایـی جدید انسـان هسـتند. در انسـان ها، نور 
شـب می توانـد تغییـرات هورمونی ایجـاد کند و 
منجـر به سـرطان شـود. موجـودات زنـده ای که 
در نزدیکـی شـهرها و جاده هـا زندگـی می کننـد 
بـا مشـکل مشـابه مواجـه هسـتند. گام بعـدی 
مطالعـات نیـز این اسـت که آیـا آن بـر احتمال 

ابتـال بـه تومورهـا تاثیر می گـذارد.

آنالیــن گونه هــای  فــروش  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــده اســت.  ــداول ش ــا مت ــر اروپ ــر در سراس ــرض خط در مع
بررســی  ایــن  در  می دهــد  ایســنا گــزارش  کــه  آنطــور 
ــی  ــه ارزیاب ــه ب ــدت ۶ هفت ــرای م گروهــی از کارشناســان ب
تبلیغــات در مراکــز خریــد و فــروش آنالیــن در چهــار کشــور 
انگلیــس، آلمــان ، فرانســه و روســیه پرداختنــد. بررســی ها 
ــرض  ــوری در مع ــای جان ــن گونه ه ــروش آنالی نشــان داد ف
خطــر انقــراض در سراســر اروپــا رو بــه افزایــش اســت کــه 
ــان،  ــف وســیعی از موجــودات همچــون اورانگوت شــامل طی

خــرس، یوزپلنــگ، پرنــدگان و خزنــدگان می شــود. بــه 
گفتــه محققــان در ایــن بــازه زمانــی شــش هفتــه ای بیــش 
ــوری  ــای جان ــروش گونه ه ــد و ف ــرای خری ــغ ب از ۵000 تبلی
وجــود داشــته اســت کــه تجــارت تمامــی گونه هــای عرضــه 
شــده غیرقانونــی یــا محــدود بــوده اســت. تقریبــا ۲0 درصــد 
تمامــی ایــن تبلیغــات بــرای فــروش عــاج بــوده و در حالــی 
ــه  ــس و فرانس ــاج در انگلی ــروش ع ــد و ف ــوارد خری ــه م ک
ــل  ــش قاب ــرده افزای ــدا ک ــور چشــمگیری کاهــش پی ــه ط ب

ــی در آلمــان مشــاهده شــده اســت. توجه

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت: 
تعــداد پاســگاه هــای محیــط بانــی اســتان تهــران یــک 
کالنتــری  اســت.کیومرث  جهانــی  اســتاندارد  هفتــم 
ــرش«  ــی »مک ــط بان ــگاه محی ــاح پاس ــیه افتت در حاش
ورامیــن گفــت: هــم اکنــون در اســتان تهــران در هر ۷000 
هکتــار منطقــه حفاظــت شــده یــک محیــط بــان حاضــر 
اســت، در حالــی کــه طبــق اســتاندارد جهانــی بایــد، در 

ــط  ــک محی ــده  ی ــت ش ــه حفاظ ــار منطق ــر ۱000 هکت ه
بــان حضــور داشــته باشــد. وی تعــداد پاســگاه های 
ــرد و  ــوان ک ــدد عن ــران را ۲۹ ع ــی اســتان ته ــط بان محی
افــزود: در حــال حاضــر بــرای هــر ۲۵ هــزار هکتــار یــک 
ــود دارد،  ــران وج ــتان ته ــی در اس ــط بان ــگاه محی پاس
کــه در ســال ۹۷ نیــز ۸ پاســگاه محیط بانــی در اســتان 

ــاح مــی شــود. ــران افتت ته

تعداد پاسگاه های محیط بانی استان تهران گسترش تجارت آنالین حیات وحش در اروپا
یک هفتم استاندارد جهانی

پیام زیست سرپرست فرمانداری دزفول گفت: عرضه کیسه های نایلونی و پالستیکی در واحدهایی 
نانوایی این شهرستان ممنوع و با واحدهایی که کیسه پالستیکی عرضه کنند برخورد 

قانونی می شود.

ترجمه:یاس حسنیه
اختصاصی / پیام ما

  آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــده  ــوص پرون ــه در خص ــردد ک ــی گ ــام م ــیله اع بدینوس
کاســه اجرایــی 960203 در خصــوص محکومیــت آقــای 
ســاالر مقــدم درحــق محکــوم لــه جمشــید بهرامخــو بــا وکالــت یاســر 
ــف،  ــع توقی ــاحت 16 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــودائی ی س
توســط کارشــناس دادگســتری ارزیابــی و از طریــق مزایــده بفــروش 
مــی رســد زمیــن مــورد مزایــده بــا حــدود اربعــه شــماال بــه زمیــن 
خریــداری آقــای حســین فیضــی و شــرقا بــه حریــم 22/5 متــری 
جــاده دولتــی و جنوبــا بــه زمیــن فروشــنده و غربــا زمیــن فروشــنده 
واقــع در حویــق مــی باشــد ارزش کل عرصــه بــه میــزان ســی و دو 
ــنبه   ــه ش ــده در روز س ــت مزای ــده اس ــرآورد گردی ــان ب ــون توم میلی
ــی  ــح در اجــرای احــکام مدن ــی 10 صب 97/3/29 راس ســاعت 9 ال
ــت  ــده از قیم ــه مزای ــت ک ــر اس ــردد الزم بذک ــی گ ــزار م ــق برگ حوی
ــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد  کارشناســی شــروع و ب
ــدار  ــده از خری ــغ مزای ــد مبل ــد ده درص ــد ش ــه خواه ــد فروخت دهن
ــک  ــدت ی ــه م ــر ب ــتی حداکث ــی بایس ــذ و مابق ــس اخ ــی المجل ف
مــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه 
ــان  ــد متقاضی ــد ش ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــزی ب ــغ واری مبل
درصــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر 
ــد  ــب بازدی ــا ترتی ــه ت ــق مراجع ــی حوی ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج ش

ــده داده شــود. ــان از ملــک مــورد مزای آن
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

 بخش حویق                          2703

                 گواهی حصروراثت
معصومــه عبــادی شــماره شناســنامه 9602 کدملــی 0053824989 فرزنــد 
رحمانعلــی متولــد 1350/7/1 صــادره از تهــران بــه اســتناد شــهادت نامــه 
ــماره 97/ح88/1  ــه ش ــتی ب ــه درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ــی ف گواه
ــه  ــادروان فاطم ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــوزه نم ــن ح ــم ای تقدی
ــی 6189514332  ــنامه 192  کدمل ــماره شناس ــه ش ــی  ب ــدار عل ــد دی ــدار فرزن پای
ــگاه  ــخ 1397/1/20 در اقامت ــماره 642331 ف/20 در تاری ــوت ش ــی ف ــق گواه طب
دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت عبارتنــد از: 1- منصــوره عبــادی ت ت 
1362/1/16 فرزنــد رحمانعلــی کدملــی 0077310624 ش ش 498 صــادره از تهــران 
ــی  ــی کدمل ــد رحمانعل ــادی ت ت 1350/7/1 فرزن ــه عب ــی 2- معصوم ــر متوف دخت
0053824989 ش ش 9602 صــادره از تهــران دختــر متوفــی3- زهــرا عبــادی ت ت 
1358/11/5 فرزنــد رحمانعلــی کدملــی 4911438381 ش ش 48 صــادره از کــرج 
ــی  ــی کدمل ــد رحمانعل ــادی ت ت 1361/1/11 فرزن ــه عب ــی 4- محبوب ــر متوف دخت
ــادی ت  ــری عب ــی5- کب ــر متوف ــران دخت ــادره از ته 0077195515 ش ش 256 ص
ــی 0055741029 ش ش 9426 صــادره از  ــی کدمل ــد رحمانعل ت 1351/10/27 فرزن
تهــران دختــر متوفــی6- افســانه عبــادی ت 1347/10/1 فرزنــد رحمانعلــی کدملــی 
ــادی  ــی7- علیرضــا عب ــر متوف ــران دخت 0049194666 ش ش 3937 صــادره از ته
ت 1354/7/3 فرزنــد رحمانعلــی کدملــی 0067598900 ش ش - صــادره از - پســر 
متوفــی اینــک پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی جهــت انتشــار در جرایــد ارســال 
مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا چنانچــه هــر کســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیــت نامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــراگهی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم 

دارد وابــاغ گواهــی الزم صــادر خواهــد شــد . م/الــف: 394
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه                 2712

 آگهی فقدان / از بین رفتن سند مالکیت    
     ) موضوع ماده ی 120 آ.ق. ثبت(

آقــای حمیدرضــا نــژاد اکبــری ماهانــی ) وکیــل 
2730 مــورخ  وارده  بــه شــماره  مالــک( طبــق درخواســت 
97/2/17 اعــام داشــته ســند مالکیــت پــاک ثبتــی 54/342 
بمســاحت  زمیــن  قطعــه  یــک  عبارتســت ششــدانگ  کــه 
8396/77  مترمربــع قطعــه 73 تفکیکــی پــاک 342 فرعــی 
ــت 115014  ــل ثب ــران ذی ــش 12 ته ــع در بخ ــی واق از 54 اصل
صفحــه 184 دفتــر 818 بــا ســریال چاپــی 136521 ج 93 
ــت ســهل  ــه عل ــده ب ــت و صــادر گردی ــان ثب ــژن منوری ــام بی بن
انــگاری مفقــود شــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی 
ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق 
ــوب 80/11/8  ــت مص ــی ق. ثب ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی م
ــی  ــه کس ــا چنانچ ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــب در ی مرات
مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از 
ــه ایــن اداره  تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز ب
مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
ــه  ــدم ارائ ــا ع ــی و ی ــرر قانون ــت مق ــراض در مهل ــول اعت وص
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه المثنــی ســند مالکیــت 
ــلیم  ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــررات ص ــق مق ــور طب ــاک مذک پ

ــد.م/الف: 400 ــد ش خواه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی  2713

                     آگهی ابالغ
ــم  ــه مته ــری ب ــن دادرســی کیف ــون آئی ــاده 174 قان ــق م بدینوســیله طب
ــی  ــرداری اینترنت ــام کاهب ــه اته ــه ب ــی ک ــول المــکان محســن کوالن مجه
ــاب  ــی و انق ــرای عموم ــاری دادس ــعبه ششــم دادی ــوق در ش ــه ف ــده کاس در پرون
اسامشــهر تحــت تعقیــب مــی باشــد مراتــب طــی یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار بــه وی ابــاغ گــردد تــا ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
درایــن شــعبه حاضــر شــده و از خــود دفــاع نمایــد در صــورت عــدم حضــور یــا عــدم 
ــی  ــه صــورت غیاب ــا عــدم معرفــی وکیــل ایــن شــعبه ب ــه و ی ارســال الیحــه دفاعی
ــف: 401 ــم مقتضــی را اتخــاذ مــی نماید.م/ال ــه رســیدگی نمــوده و تصمی ــدام ب اق

دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر                      2714

آگهی 
بدینوسـیله در اجـرای مـاده ۱۱۵ قانـون آییـن دادرسـی دادگاههـای 
عمومـی و انقـالب در امـور کیفری بدینوسـیله به اقای احد سـاالری 
نـژاد فرزنـد احمـد ابـالغ مـی گـردد ظـرف یـک مـاه از تاریخ انتشـار ایـن اگهی 
جهـت رسـیدگی بـه اتهـام وارده بـه ایشـان دایـر بـر ضـرب عمـدی موضـوع 
شـکایت خانخـم فتانـه امیر محمدی فرزند محمد در شـعبه چهاردهم بازپرسـی 
دادسـرای عمومـی انقـالب کرمان واقـع در بلوار ۲۲ بهمن مجتمـع قضایی حاضر 
شـوید. بدیهـی اسـت عـدم حضـور مانـع تصمیـم مقتضـی نخواهـد بـود و قـرار 

غیابـی صـادر می شـود.  م الـف ۴۱0۱۱
 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب کرمان - حسین جمالی مقدم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــادر و  ــداری اداره کل بن ــی و نگه ــاون فن مع
دریانــوردی مازنــدران از تخریــب و جمــع 
آوری نخســتین ســازه غیرمجــاز دریایــی 
ــر  ــتان خب ــواحل اس ــاری در س ــال ج در س

داد. محســن مصطفایــی اظهــار کــرد: در 
ــود  ــی خ ــف حاکمیت ــام و ظای ــتای انج راس
ــوار ســاحلی اســتان  ــت از ن ــا و صیان در دری
ــی و  ــع قضای ــکاری مراج ــا هم ــدران، ب مازن

نســبت  ذیربــط،  اجرایــی  دســتگاه های 
ــق  ــاز متعل ــازه غیرمج ــک س ــب ی ــه تخری ب
ــاحلی  ــق س ــی در مناط ــخاص حقیق ــه اش ب
شهرســتان  توابــع  از  ونــوش  روســتای 
ــم. وی افزود:براســاس  ــدام کردی ــهر اق نوش
ســازمان  نامــه  آییــن   3 مــاده   22 بنــد 
ــدون  ــوردی، ســاخت و ســاز ب ــادر و دریان بن
مجــوز یــا خــارج از مجــوز ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی در دریاهــا و رودخانه هــای قابــل 

کشــتیرانی ممنــوع اســت.

تخریب نخستین سازه غیرمجاز 

دریایی در سواحل مازندران

یک فعال محیط زیست با تشریح پیامدهای زیست محیطی طرح انتقال آب خرسان 
گفت: با توجه به مصارف و برداشت هایی که در مسیر رودخانه کارون انجام می شود و 
حق آبه زیست محیطی و طبیعی رودخانه و وجود پنج سد بزرگ بر رودخانه کارون با 
ظرفیت در مجموع 13.9 هزار مترمکعب، دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

ــت:  ــدران گف ــادر مازن ــی اداره کل بن ــاون فن مع
بــه منظــور حفاظــت از خــط ســاحلی کشــور 
ســازهای  و  ســاخت  از  ناشــی  آســیب های  از 
غیراصولــی، تمامــی متقاضیــان اعــم از حقیقــی و 
حقوقــی بایــد از طریــق مراجعــه بــه ســامانه جامع 
مدیریــت و نظــارت بــر ســواحل کشــور نســبت بــه 
ثبــت تقاضــا بــرای دریافــت مجوزهــای تأســیس 
ــد. ــدام کنن ــا اق ــی در دری ــه ســازه احداث از هرگون

کاهش چشمگیر جمعیت 
یوز آسیایی در یزد

معــاون اداره کل محیــط زیســت اســتان یــزد بــا 
ــه حمایــت از محافظــت  گالیــه از نبــود هــر گون
یــوز آســیایی در یــزد، می   گویــد: متاســفانه 
اســتان یــزد اخیــرا بــا کاهــش چشــمگیر 
جمعیــت یــوز روبــرو شــده بــه طــوری کــه گونــه 
مــاده ایــن گربــه    ســان در یــزد دیگــر مشــاهده 
نشــده و امــکان انقراض ایــن جانــور را دو چندان 
کــرده اســت. آنطــور کــه ایســنا می نویســد 
»حســن اکبــری« ، در مــورد اهمیــت نجــات این 
گونــه در اســتان بیــان می   کنــد: یــوز آســیایی کــه 
در لبــه پرتــگاه انقــراض قــدم برمــی  دارد، یکــی 
از گونه هــای خــاص محیــط زیســت اســت کــه 
کشــور ایــران تنهــا میزبــان آخریــن بازمانده هــای 
ــتری  ــت بیش ــت و حفاظ ــه در دنیاس ــن گون ای
ــاره  ــا اش ــد.وی ب ــی    طلب ــای آن را م ــت بق جه
ــگ  ــراض یوزپلن ــر انق ــکان پیشــامد خط ــه ام ب
ــد:  ــار می   کن ــز اظه ــزد نی ــتان ی ــیایی در اس آس
براســاس آخریــن رصــد یوزپلنــگ در دهــه 80، 
هشــت تــا 9 قــالده از ایــن گربه  ســانان در قالــب 
چهــار خانــواده یــوز در اســتان مشــاهده شــد در 
ــه نصــف و  ــار ب ــن آم ــه 90 ای ــه در ده ــی ک حال
کاهــش تمامــی گونه  هــای مــاده ایــن جانــور در 

اســتان منتهــی شــده اســت.
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــد: متاس ــه می   کن ــری اضاف اکب
دوربین هــای  ماننــد  الزم  تجهیــزات  کمبــود 
تلــه، امــکان رصــد ایــن گونــه در اســتان  بســیار 
ــق  ــد دقی ــه رص ــوری ک ــه ط ــده ب ــوارتر ش دش
جمعیــت یــوز را ناممکــن کــرده اســت و عــالوه 
بــر آن نیــز ایــن آمــار دقیقــًا گویــای تعــداد یــوز 
ــا در  ــدادی از آن  ه ــه تع ــرا ک اســتان نیســت چ
معــرض دیــد نیســتند. ایــن مســوول بــا اشــاره 
ــالف  ــزد برخ ــوز در ی ــت ی ــه جمعی ــن ک ــه ای ب
اســتان   هایی کــه یــوز در آنهــا مشــاهده شــده، رو 
بــه بهبــود بــوده اســت، تصریــح می   کنــد: بــا این 
وجــود متاســفانه اســتان یــزد اخیــراً بــا کاهــش 
چشــمگیر جمعیــت یــوز روبــرو شــده بــه طوری 
ــر  ــزد دیگ ــن گربه ســان در ی ــاده ای ــه م ــه گون ک
مشــاهده نشــده و امــکان انقــراض ایــن جانــور را 
دو چنــدان کــرده اســت. وی در رابطــه بــا دالیــل 
کاهــش چشــمگیر ایــن گونــه در اســتان، عنــوان 
ــه  ــت ک ــتانهایی اس ــی از اس ــزد یک ــد: ی می   کن
نســبت بــه حفــظ ایــن گونــه بنــا بــر دالیلــی کــم 
کاری کــرده اســت بــه طــوری کــه معــدن کاری، 
جاده ســازی و طرح  هایــی کــه عــالوه بــر آســیب 
بــه طبیعــت باعــث تجــاوز بــه قلمــرو ایــن گونــه، 
ــن  ــای ای ــه   ه ــای طعم ــب زیســتگاه   ه تخری
گونــه، تهدیــد ســالمت آن و زمینه    ســاز افزایش 
ــل  ــده دالی ــده، از عم ــکارچیان ش ــی ش دسترس

کاهــش چشــمگیر ایــن گونــه اســت.

گزیده

آسیب 25 رشته قنات 
در نطنز بر اثر جاری شدن سیالب

ــز گفــت:  ــاد کشــاورزی شهرســتان نطن ــر جه مدی
بــر اثــر جــاری شــدن ســیالب های اخیــر در 
شهرســتان نطنــز، ۲۵ رشــته قنــات در شهرســتان 
ــدی  ــا مه ــت. عبدالرض ــده اس ــیب دی ــز آس نطن
بــادی، اظهــار کــرد:وی افــزود:  تعــداد قنــات آســیب دیــده کــه گفتــه شــد، 
ــی آن  ــی و آســیب دیدگ ــزارش خراب ــه گ ــی اســت ک ــه قنات های ــوط ب مرب
ــش  ــی افزای ــای تخریب ــار قنات ه ــال دارد آم ــت و احتم ــده اس ــال ش ارس
ــزن  ــار و ج ــه، ط ــتاهای ابیان ــای روس ــی از قنات ه ــزود: برخ ــد وی اف یاب
ــه طــور کامــل مســدود شــده اســت کــه  ــر جــاری شــدن ســیالب ب ــر اث ب
عملیــات بازگشــایی آن هــا بــه زودی آغــاز می شــود.مدیر جهــاد کشــاورزی 
نطنــز گفــت: شهرســتان نطنــز دارای ۳۶0 رشــته قنــات اســت کــه تعــدادی 
از آن هــا بــه مــرور زمــان خشــک شــده اســت و از قنات هــای باقی مانــده، 
ــازی  ــه بازس ــرد: هزین ــح ک ــد. وی تصری ــیب دیده ان ــات آس ــته قن ۲۵ رش

ــال اســت. ــارد ری ــر ۱0 میلی ــات بالغ ب ــته قن ــن ۲۵ رش ای

زیست بوم مراغه قابلیت 
تبدیل به ژئوپارک را دارد

ــا  ــه ب ــت مراغ ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
اشــاره بــه تنــوع زیســتی ایــن شهرســتان گفــت: بــا 
توجــه بــه گونه هــای گیاهــی و جانــوری موجــود در 
ایــن منطقــه، زیســت بــوم مراغــه قابلیــت تبدیــل 
بــه ژئوپــارک )پــارک زمیــن شناســی( در منطقــه شــمالغرب کشــور را داراســت. 
غالمرضــا زارع افــزود: وجــود پوشــش گیاهــی، تنوع زیســتی، غارهــای طبیعی، 
آب هــای معدنــی، صخره هــا و جاذبه هــای طبیعــی ایــن منطقــه را بــه مرجعــی 
بــرای مطالعــات زیســت محیطــی تبدیــل کــرده اســت. وی ادامــه داد: منطقــه 
ــن گســتره  ــه فردتری ــوان یکــی از منحصــر ب ــه عن ــه ب طبیعــی فســیلی مراغ
ــگران  ــور گردش ــرای حض ــاعدی را ب ــه مس ــه، زمین ــور و خاورمیان ــیلی کش فس
طبیعــی و نیــز محققــان بیــن المللــی فراهــم کــرده اســت. این منطقه فســیلی 
ــای  ــار وســعت دارای گســتره وســیعی از فســیل ه ــزار و ۲۶ هکت ــک ه ــا ی ب
جانــوری بــا قدمــت ۸.۵ تــا ۹ میلیــون ســال از پتانســیل هــای مناســبی بــرای 

مطالعــات زیســتی برخــوردار اســت.

خبرخبرخبر
یــگان  فرمانــده 
حفاظــت ســازمان 
زیســت  محیــط 
 ۱۵00 توزیــع  از 
ــر  ــان خب ــط بان ــن محی ــه بی ــه ضدگلول جلیق
نیــز ۴۵0  ســال  پایــان  تــا  افــزود:  و  داد 
موتورســیکلت پیشــرفته در اختیــار محیــط 
بانــان قــرار می گیــرد. ســرهنگ جمشــید 
ــی  ــط بان ــچ محی ــت: هی ــی گف ــت خان محب
بــدون جلیقــه بــه ماموریــت اعــزام نمی شــود، 
جــان محیــط بانــان بــرای مــا اهمیــت فراوانــی 
ــط  ــگاه محی ــاح پاس ــرای افتت ــه ب دارد. وی ک
بانــی »مکــرش« بــه ورامیــن ســفر کــرده 
ــیکلت  ــع ۴۵0 موتورس ــن از توزی ــود، همچنی ب
پیشــرفته بیــن محیــط بانــان تــا پایــان ســال 

۹۷ خبــر داد و گفــت: تجهیــز پیراهــن محیــط 
بانــان بــه دوربین هــای مخفــی در جهــت 
ــدارک  ــردآوری م ــات، گ ــط تخلف ــت و ضب ثب
ــرای محاکــم قضایــی و نیــز کنتــرل  ــر ب معتب
آن هــا از دیگــر طرح هایــی اســت، کــه تــالش 
ــی شــود. وی  ــم، در ســال جــاری عملیات داری
از اســتفاده از کوادکوپتــر بــرای نظــارت بیشــتر 
ــزود:  ــر داد و اف از مناطــق حفاظــت شــده خب
ــفر  ــتگاه ها در س ــن دس ــته از ای ــه گذش هفت
ــد  ــتفاده ش ــار اس ــن ب ــرای اولی ــان ب ــه زنج ب
و بــه طــور رســمی شــاهد افتتــاح ایــن طــرح 
بودیــم، عملکــرد ایــن دســتگاه ها از عامــل 
ــا در  ــم ت ــعی داری ــت و س ــر اس ــانی بهت انس
ــور از  ــده در کش ــت ش ــه حفاظ ــق ۴گان مناط

ایــن دســتگاه ها بهــره بگیریــم.

۴50موتورسیکلت بین محیط بانان 
توزیع می شود

پیام زیست

کرمان؛ گمشده در غبار
آلودگی هوای کرمان روز گذشته به سه برابر حد مجاز رسید، کمبود امکانات 

مانع پیش بینی آلودگی هوا و اعالم دقیق میزان آلودگی شده است

آلودگی هوای کرمان به سه برابر حد مجاز رسید

شـاخص آالیندگی هـوا در اسـتان کرمان 
بـرای دومیـن بـار به فاصله یـک هفته از 
مرز هشـدار گذشـت و تنفس در این هوا 
بـرای همه گروه هـا خطرناک اعالم شـد.

شـاخص  اردیبهشـت   ۲۶ »چهارشـنبه 
بـا  و  مـرز ۱۹0 رسـید  بـه  آالیندگـی هـوا 
گذشـت یـک هفتـه ایـن عـدد بـر روی 
۳۱۶ قـرار گرفـت.« این هـا را جزینـی زاده 
رییـس محیط زیسـت کرمان، بـه پیام ما 
می گویـد. بـه گفتـه او شـاخص آالیندگـی 
ناشـی از ذرات معلـق در هـوا بیـن صفـر تا 
۵0 هـوای پاک، ۵0 تا ۱00هوای سـالم، بین 
۱00 تـا ۱۵0 هـوای ناسـالم بـرای گروه هـای 
حسـاس، ۱۵0 تـا ۲00 هـوای ناسـالم برای 
تمـام افـراد و از ۲00 بـه بـاال خطرناک برای 
ادامـه  اسـت. وی  افـراد جامعـه  تمامـی 

می دهد: »امسـال روزهای آلوده در اسـتان 
بـه مراتـب بیشـتر از پارسـال بوده اسـت و 
ایـن موضـوع بخشـی بـه دلیـل تغییـرات 
و  اسـت  خشکسـالی  همچـون  اقلیمـی 
محیـط  تخریـب  بـه  نیـز  آن  از  بخشـی 
زیسـت و مسـایلی همچـون بوتـه کنـی و 
تخریـب حقابـه تاالب هـا بـر می گـردد.« 

هواشناسی استان:
 پدیده های محلی در نقشه ها 

دیده نمی شوند
در حالیکـه انتظـار می رفـت قبل از رسـیدن 
وضعیـت هـوا به مرز هشـدار، هواشناسـی 
و  کنـد  بینـی  پیـش  را  وضعیـت  ایـن 
گروه هـای حسـاس را از قـرار گرفتـن در 
چنیـن هوایی بـازدارد، حبیبی رییس مرکز 
پیـش بینـی هواشناسـی در گفت و گـو بـا 
پیام مـا می گویـد: »پدیده هـای محلی در 
نقشـه های هواشناسـی دیده نمی شـوند.« 
چـرا  سـوال کـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 

هـوای روز چهارشـنبه کرمـان بـا شـاخص 
بـود  بینـی نشـده  پیـش  آالیندگـی ۳۱۶ 
گفـت: »هواشناسـی کرمـان از قبـل، وزش 
بـاد و گـرد و خـاک را پیش بینـی کرده بود 
اما رسـیدن هوا به مرز هشـدار در نقشـه ها 
دیـده نمی شـد و قابـل پیش بینـی نبود.« 
ناتوانـی هواشناسـی اسـتان در پیش بینی 
وضعیت هشـدار به حدی اسـت که صدای 
اداره کل محیـط زیسـت اسـتان را درآورده 
اسـت، به گفتـه جزینـی زاده »هواشناسـی 
کرمـان وظیفـه دارد این هـوا را پیش بینی 
و بـه اطـالع مـردم برسـاند کـه متاسـفانه 
کار خودشـان را فقـط بـه اعـالم وزش بـاد 
و ریـزش بـاران محـدود کرده انـد و هفتـه 
گذشـته هـم کـه ما اعـالم کردیم شـاخص 
آالیندگـی هـوا بـه حـدود ۱۹0 رسـید ایـن 
البتـه  نمی  کردنـد.«  قبـول  را  شـاخص 
رییـس هواشناسـی اسـتان تا حـدی این 
مشـکل را می پذیرد اما دلیل آن را  به نبود 

و کمبـود امکانـات هواشناسـی در اسـتان 
مربـوط می دانـد.

رییس محیط زیست: قادر به 
سنجش ذرات درشت نیستیم

»دسـتگاه های سـنجش آلودگی در استان 
کرمان فرسـوده هسـتند که اگر چنین نبود 
ایـن شـاخص آالیندگـی قطعـا روی عـدد 
باالتـری قرار می گرفـت.« این ها را جزینی 
ادامـه می دهـد: » هم اکنـون  می گویـد و 
در اسـتان مـا قـادر بـه انـدازه گیـری ذرات 
درشـت نیسـتیم و تنها می توانیم ذرات ریز 
را بسـنجیم.«  پیش از این نیز جزینی زاده 
بـه کرمـان نـو گفتـه بـود کـه دو دسـتگاه 
سـنجش آلودگـی و غبـار در کرمـان، یکـی 
در میـدان مشـتاق و دیگری در محـل اداره 
کل محیـط زیسـت نصـب شـده اسـت که 
ایـن تعـداد دسـتگاه بـرای شـهر کرمـان 
اکثـر شـهرهای اسـتان  کافـی نیسـت و 
ایـن دسـتگاه را ندارند، گرچه بایـد در نظام 
برنامـه ریـزی بودجه برای این دسـتگاه ها 

برنامـه ریزی شـود.

احتمال تکرار چنین 
هوایی دور از انتظار نیست

اعتقـاد رییـس مرکـز هواشناسـی  بـه 

در  هوایـی  چنیـن  تکـرار  اسـتان، 
چراکـه  نیسـت  انتظـار  از  دور  اسـتان 
چنیـن وضعیتـی از ایـن جهـت کـه بـه 
فاصلـه کمـی و در عـرض یـک هفتـه 
بـه صـورت دوبـار متوالـی اتفـاق افتاده 
اسـت  سـابقه  کـم  اسـتان  در  اسـت 
و پیـش بینـی می شـود بـا توجـه بـه 
خشکسـالی و کبـود بـارش در اسـتان، 
افتـد.  اتفـاق  مجـددا  وضعیـت  ایـن 
عـالوه بـر روز گذشـته کـه وضعیت هوا 
بـه حـدی خطرنـاک شـد کـه ۲۸ نفـر 
راهـی مراکـز درمانی شـدند، چهارشـنبه 
هفتـه گذشـته هـم دیـد افقی در شـهر 
شـاخص  و  یافـت  کاهـش  کرمـان 
آالیندگـی در کرمـان بـه حـدی رسـید 
را  هشـدار  وضعیـت  هواشناسـی  کـه 
اعـالم  همـه گروه هـا، حسـاس  بـرای 
کـرد. بـا وجـود افزایـش آلودگـی هـوا 
در کرمـان، همچنـان مسـووالن دو نهاد 
مرتبـط، از کمبود امکانـات می نالند. در 
ایـن میـان دود بی امکاناتـی به چشـم 
از  اطـالع  بـدون  مـی رود کـه  مردمـی 
میـزان خطرنـاک بودن آلودگـی هوا، از 
خانـه بیـرون می آینـد و مقصدشـان به 

درمانـی ختـم می شـود. مراکـز 

ــه  ــوا ب ــت ه ــه وضعی ــته ک ــر روز گذش ــالوه ب ع
ــز  ــی مراک ــر راه ــه 28 نف ــد ک ــاک ش ــدی خطرن ح
ــم  ــته ه ــه گذش ــنبه هفت ــدند، چهارش ــی ش درمان
ــت و  ــش یاف ــهر کرمــان کاه دیــد افقــی در ش
ــید  ــدی رس ــه ح ــان ب ــی در کرم ــاخص آالیندگ ش
ــه  ــرای هم ــدار را ب ــت هش ــی وضعی ــه هواشناس ک
وجــود  بــا  کــرد.  اعــالم  حســاس  گروه هــا، 
افزایــش آلودگــی هــوا در کرمــان، همچنــان 
ــات  ــود امکان ــط، از کمب ــاد مرتب ــووالن دو نه مس
بی امکاناتــی  دود  میــان  ایــن  در  می نالنــد. 
ــالع  ــدون اط ــه ب ــی رود ک ــی م ــم مردم ــه چش ب
از  هــوا،  آلودگــی  بــودن  میــزان خطرنــاک  از 
ــز  ــه مراک ــان ب ــد و مقصدش ــرون می آین ــه بی خان

می شــود ختــم  درمانــی 
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مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان فارس گفت: »پرونده 
فـارس  اسـتان  گنـدم  سـیلوی  اولیـن 
تکمیـل و بـرای ثبت در فهرسـت آثار ملی 
بـه شـورای ثبـت آثار کشـور ارسـال شـده 

است.«
مصیـب امیـری مدیـرکل میراث فرهنگی 
این اسـتان روز چهارشـنبه 2 خرداد 97 با 

»پرونـده   کـرد:  اظهـار  فـوق  خبـر  بیـان 
فـارس  اسـتان  گنـدم  سـیلوی  اولیـن 
سـال  مـاه  اردیبهشـت  درشـیراز،  واقـع 
جـاری تکمیـل و بـه شـورای ثبـت آثـار 
کشـور ارسـال شـد و در حـال حاضـر این 
پرونـده  مراحـل نهایـی ثبـت در فهرسـت 
آثـار ملـی  را طـی مـی کند.«ایـن مقـام 
مسـوول بـه ویژگـی هـای خاص بنـا نیز 

اشـاره کـرد و افـزود: »عـالوه بـر قدمـت، 
ایـن بنـا نخسـتین سـازه دوره صنعتـی 
شـیراز اسـت که اولین آسانسـور در آن به 
کاررفته اسـت.« امیـری ادامـه داد: »این 
بنا متعلق به دوره پهلوی و اولین سـیلوی 
گنـدم اسـتان فارس محسـوب می شـود 
کـه در رونـد صنعتـی شـدن کشـور تاثیـر 
بسـزایی داشـته و یـادگاری از آغـاز نمـود 
و مظهـر مدرنیتـه، نظـم و قانـون در ایران 
اسـت. اولین آسانسـور در شـیراز که خود 
گام بلندی در ماشـینی شدن صنعت بوده 
اسـت، در ایـن بنـا بـکار رفتـه کـه در حال 

حاضـر نیـز قابل اسـتفاده اسـت.«

پــس از تخریــب تعــدادی از خانه هــای تاریخــی شــیراز حاال 
معــاون میــراث فرهنگــی کشــور خبــر داده بایــد ایــن خانه ها 

بــر اســاس مســتندات عین بــه عین بازســازی شــوند.
بــر اســاس گــزارش ایســنا طالبیــان می گویــد  نهایتا دســتور 
بازســازی عیــن بــه عیــن خانه هــای تاریخــی تخریــب شــده 
ــراث  ــت می ــد، و معاون ــیراز داده ش ــی ش ــت تاریخ در باف
ــا آمــاده کــردن نقشــه ها، آن هــا را  فرهنگــی ســازمان نیــز ب
ــا کارهــا شــروع شــود. ــرده ت ــذار ک ــارس واگ ــه اســتان ف ب
ــه چــه کســی  ــه اســت ک ــان مشــخصا نگفت اگرچــه طالبی
مســوول بازســازی ایــن بناهــای تخریــب شــده اســت  امــا 
گفتــه  بــا مشــخص شــدن مقصــر، عالوه بــر جرایــم قضایی 
کــه مقصــر بایــد تحمــل کنــد، موظــف بــه پرداخت خســارت 
ــت.معاون  ــز هس ــی نی ــای تاریخ ــب بن ــه ی تخری و جریم
میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی تاکیــد می کنــد: 
براســاس دســتور شــورای تامیــن شــهر شــیراز، فعــال آثــار 
ــب شــده براســاس مســتندات بازســازی می شــوند،  تخری
تــا دســت کم طرح هایــی کــه ضــد مفهــوم و هویــت بافــت 

تاریخــی شــیراز هســتند، ســرخود در بافــت رشــد نکننــد.
وی بــا بیــان این کــه شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی 
ــد: از  ــه می ده ــت، ادام ــرده اس ــالغ ک ــی را اب ــرح تفضیل ط
ــا  ــه ب ــزار شــود ک ــژه ای برگ ــد جلســات وی ــر بای ســوی دیگ
دقــت و نهایــت پشــتیبانی حفاظــت از بافــت تاریخــی انجام 

ــت از  ــه »حفاظ ــا در جلس ــن تخریب ه ــس از ای ــود. پ ش
میــراث فرهنگــی« کــه بــا حضــور مســووالن میــراث فرهنگی 
برگزارشــد مونســان رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ایجاد 
ــی  ــت تاریخ ــور در باف ــدف حض ــا ه ــه ب ــه ای جداگان کمیت
شــیراز بــرای تهیــه گــزارش دقیــق از وضعیــت ایــن بافــت 
تاریــخ را تصویــب کــرد.در همیــن حــال کیمســیون اصــل 90 
ــت  ــه نظــر می رســد صحب ــرد و ب ــن موضــوع ورود ک ــه ای ب
دســتور بازســازی خانه هــای تخریــب شــده ماحصــل 

اقدامــات ایــن دو گــروه باشــد.

تخریب به علت طرح توسعه حرم شاهچراغ
طــرح توســعه 57هکتــار از بافــت تاریخــی شــهر شــیراز از 
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــت؛ طرح ــده اس ــاز ش ــل آغ ــا قب مدت ه
کارشناســان میــراث فرهنگــی نــه طــرح توجیهــی دارد و نــه 
بــرای آن اقــدام کارشناســی صــورت گرفتــه اســت. ایــن طرح 
ــدارد؛ طرحــی کــه  حتــی پیوســت میــراث فرهنگــی هــم ن
دولــت تمامــی دســتگاه های اجرایــی را  بــه تهیــه پیوســت 
ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای پروژه هــای توســعه ای 
ملــزم کــرده اســت. ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری در بیانیــه ای اعــالم کــرد: مجــری طرح توســعه 
حــرم شــاهچراغ مقصــر تخریــب این بافت ارزشــمند اســت؛ 
بافتــی کــه پرونــده ثبــت جهانــی آن در مرحلــه تدویــن بود.«

اعتراض نماینده مردم شیراز 
به طرح توسعه شاهچراغ

ــه  ــیراز و بیانی ــی ش ــای تاریخ ــب  خانه ه ــد از تخری بع
ــرام  ــوص  به ــن خص ــی در ای ــراث فرهنگ ــازمان می س

پارســایی، نماینــده مــردم شــیراز گفتــه بــود در قوانیــن 
فرهنگــی  میــراث  بــه  مربــوط  دســتورالعمل های  و 
معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  مصوبــه  و 
چگونگــی صیانــت از خانه هــای میراثــی و تاریخــی 
پیش بینــی شــده امــا در چنــد ســال گذشــته چندیــن 
بــار خانه هــای میراثــی بــه بهانــه توســعه حــرم مطهــر 
شــاهچراغ تخریــب شــده اند. مــا از توســعه حــرم دفــاع 
ــای  ــردن خانه ه ــراب ک ــز خ ــچ چی ــا هی ــم ام می کنی
ــه  ــان اینک ــا بی ــه نمی کند.پارســایی ب تاریخــی را توجی
ــه توســعه حــرم  ــه بهان ــای تاریخــی ب ــب خانه ه تخری
ــردم  ــی م ــی و نارضایت ــی مذهب ــاد بدبین ــب ایج موج
ــد  ــادآور شــد: قطعــا توســعه حــرم می توان می شــود، ی
بــر جاذبه هــای مذهبــی و فرهنگــی مــا بیفزایــد و 
تنــوع بیشــتری بــرای زوار ایجــاد کنــد امــا انجــام ایــن 
اقدامــات باعــث می شــود تعارضــی در ایــن زمینــه بــه 

ــد. وجــود بیای

اولین سیلوی گندم استان 

فارس در آستانه ثبت ملی

 رییس سازمان میراث فرهنگی:

 مشکالت ارزی گردشگران 

خارجی حل خواهد شد

رییـس سـازمان گردشـگری، میـراث فرهنگی و صنایع دسـتی با بیـان اینکه 
وضعیـت ارز بـرای گردشـگران خارجـی مشـکالتی ایجـاد کـرده اسـت، اعـالم 
کـرد کـه بـه دنبـال صحبت بـا رییس بانـک مرکزی این مسـاله حـل خواهد 
شـد.علی اصغر مونسـان در حاشـیه جلسـه روز گذشـته هیات دولت در جمع 
خبرنـگاران، اظهـار کـرد: بـرای توسـعه گردشـگری در ایـام تابسـتان تدابیری 
اندیشـیده شـده اسـت از جملـه آنکـه سـتادهای سـفرهای نـوروزی بـه طور 
مـداوم تشـکیل جلسـه بدهنـد و ایـن جلسـات را تنهـا بـه ایـام عیـد موکول 
نکننـد.وی ادامـه داد: بـرای تابسـتان همـه همـکاران مـن در قالـب سـتاد 

سـفرها برنامه هـای خوبـی بـرای مـردم خواهند داشـت.
مونسـان خاطرنشـان کـرد: یکـی از مهمتریـن طرح هایی که در دسـتور کار ما 
قـرار دارد طـرح  سـفرهای زمسـتانی اسـت کـه در کشـور تحـول جـدی ایجاد 
خواهـد کـرد. البتـه ایـن طـرح بـا آنچه که پیـش از این مطرح شـده، بسـیار 
متفـاوت اسـت یعنـی طرحـی کـه خیلـی وسـیع دیـده می شـد و بـه همیـن 
دلیـل اجرایـی نمی شـد را مـا تنها به یـک تعطیلـی 15 روزه کـه دانش آموزان 
مرخصی هایشـان  از  بتواننـد  دولـت  کارمنـدان  و  باشـند  داشـته  تعطیلـی 
اسـتفاده کننـد، تبدیـل کردیـم. بـا ایـن طـرح اوج سـفر در زمسـتان را نیـز 

شـاهد خواهیـم بود.
وی در بخـش دیگـری از صحبت های خود با اشـاره به موضـوع ارز و تاثیر آن 
بـر ورود گردشـگران خارجـی بـه کشـور، گفـت: این موضـوع برای گردشـگران 
خارجـی مشـکالتی ایجـاد کـرده کـه دوسـتان مـا در سـتادهای مربوطـه در 
راسـتای حـل آن بـر آمدنـد. ایـن مشـکالت، مشـکالت کوچکـی اسـت کـه با 

صحبت هایـی کـه بـا آقای سـیف شـده اسـت، برطـرف خواهد شـد.

خانه های تاریخی شیراز بازسازی می شوند
معاون میراث فرهنگی:

بایدبا طرح هایی که ضدبافت تاریخی هستند برخورد کرد

طـرح توسـعه 57هکتار از بافـت تاریخی 
شـهر شـیراز از مدت هـا قبـل آغـاز شـده 
اسـت؛ طرحـی که بـه گفتـه کارشناسـان میراث 
فرهنگـی نـه طـرح توجیهـی دارد و نـه بـرای 
اسـت. صـورت گرفتـه  اقـدام کارشناسـی  آن 
طرحـی که دولـت تمامی دسـتگاه های اجرایی 
را  بـه تهیـه پیوسـت سـازمان میـراث فرهنگی 
بـرای پروژه هـای توسـعه ای ملزم کرده اسـت.
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 
گردشـگری در بیانیـه ای اعـالم کـرد: مجـری 
طـرح توسـعه حـرم شـاهچراغ مقصـر تخریب 

ایـن بافت ارزشـمند اسـت.

نشسـت علمی تخصصـی باستان شناسـی، مرمـت ابنیـه و مـوزه 
نشسـت  شـد.  برگـزار  عالقه منـدان  و  متخصصـان  حضـور  بـا 
علمی تخصصـی باستان شناسـی، مرمـت ابنیـه و مـوزه بـا حضور 
و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل  کریمـی  ابراهیـم 
گردشـگری اسـتان، جاویـد ایمانیـان معـاون میراث فرهنگـی و 
جمعی از متخصصان، کارشناسـان باستان شناسـی و دانشجویان 

و عمـوم عالقه منـدان در محـل مـوزه باسـتان شناسـی گـرگان 
واقـع در چهـار راه شـهدا، جنـب میـدان امامـزاده عبـدهللا گـرگان 
برگـزار شـد.در ادامـه نشسـت ۳ سـخنرانی بـا عناویـن کاربـرد 
نـرم افـزار GIS در مطالعـات باستان شناسـی از سـوی محمـد 
تقـی ملـکا، ارائـه گـزارش طـرح مرمـت و احیـای خانـه خوزینی 

گمیشـان از سـوی محدثـه میـر حسـینی ارائـه شـد.

نمایشـگاه های »گزیـده نامـه نگاری هـای عهـد قاجـار در کاخ 
خانـه کاخ گلسـتان«،  آلبـوم  »باسـمه ای  گلسـتان«، عکـس 
دیگـر«  مناطـق  در  آن  تأثیـر  و  کاخ  در  »فرش هـای کاشـان 
میـراث جهانـی کاخ گلسـتان  در مجموعـه  مـاه  دوم خـرداد 
بـه نمایـش گذاشـته شدند.مسـعود نصرتـی ـ مدیـر مجموعـه 
میـراث جهانـی کاخ گلسـتانـ  گفـت: کاخ گلسـتان گنجینـه ای 
از هنـر دوره قاجـار اسـت کـه بـه جهـت معرفـی ایـن گنجینـه، 

سـه نمایشـگاه در هفتـه میـراث فرهنگـی برگـزار می شـود، در 
نمایشـگاه »گزیـده  نامه نگاری هـای قاجـار در کاخ گلسـتان« 
انـواع  نشـده،  و  شـده  مصـرف  نامـه  پاکـت   ۱00 از  بیـش 
و  پاکت هـا  برچسـب  مصـور،  غیـر  و  مصـور  سـربرگ های 
نامه هـا، نمونه هایـی از نامه هـا، تلگراف هـا و برخـی از اشـیای 
مـورد اسـتفاده در نامه نـگاری از دوره ناصرالدین شـاه قاجار تا 

انقـراض ایـن سلسـله بـه نمایـش گذاشـته شـد.

نشست علمی تخصصی 

»باستان شناسی، مرمت ابنیه و موزه« در گلستان

نامه های دوره قاجار در مال عام باز می شوند
این نمایشگاه از روز گذشته آغاز به کار کرده 

حمام تاریخی رشت مرمت و تغییر کاربری داده می شود 
با پیگیری ها و کسب مجوزهای الزم در حضور کارشناسان میراث فرهنگی آواربرداری 
حمام را آغاز کرده و با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

گیالن مرمت آن با هدف تغییر کاربری به بازارچه سنتی آغاز شده است.

پیام میراث

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــأت  ــورخ 1396/12/21 هی ــماره 139660301059003474/301 م ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای محمدرضــا ســلطانی فرزنــد غــالم رضــا بــه شــماره شناســنامه 
1822 صــادره از تهــران نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
ــی  ــی از 42 اصل ــالک 36935 فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 108 مت ــی ب احداث
ــی از 42  ــالک 689 فرع ــمتی  از پ ــده در قس ــزی ش ــروز و مج ــورت مف بص
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه قاســم آبــاد شــاهی  بخــش 12 تهــران خریــداری 
از مالــک رســمی، آقــای موســی صفــر محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده  اعتــراض خــود را ب
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
ــاء  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــل نماین ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب را ب
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 290
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/20  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/3
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   آگهی مزایده اموال غیر منقول              
                نوبت اول

درخصــوص پرونــده اجرائــی کالســه 960613 مطروحــه در 
ــه  ــروش دو قطع ــوع ف ــش موض ــی تال ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج ش
زمیــن واقــع در تالــش متعلــق بــه اســماعیل قاســم زاده مشــخصات 
ــه  ــیده ب ــان نرس ــوار تالش ــش بل ــه آدرس تال ــه اول ب ــر: 1- قطع زی
ــه و محوطــه  پمــپ بنزیــن عرفــان کوچــه شــهید بابایــی جنــب خان
رفعــت پــور عبــاد: شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 10 
ــا حــدودات  مترمربــع و فاقــد ســند مالکیــت و مشــخصات ثبتــی ب
اربعــه ذیــل : شــماال بــه طــول 8 متــر بــه کوچــه شــهید بابایــی شــرقا 
بــه طــول 20 متــر متصــل اســت بــه کوچــه 4 متــری جنوبــا بــه طــول 
8 متــر متصــل بــه ملــک آقــای کــوروش و رفعــت پــور عبــاد ) عبــاد 
پــور عبــاد غربــا بــه طــول 0 متــر متصــل بــه خانــه و محوطــه آقــای 
مهــران سوســونی ) ملــک موصــوف فاقــد اعیانــات و امتیــازات مــی 
باشــد( 2- قطعــه دوم بــه آدرس تالــش میــدان نمــاز جــاده تکــی 
ــرا  ــتای عنب ــتایی اول روس ــی روس ــد از شــکرت تعاون ــاد بع ــازه آب ت
پشــت خانــه و محوطــه آقــای خــداوردی قاســم زاده ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بایــر بــه مســاحت حــدود 300 مترمربــع و فاقــد ســند 
ــماال  ــل: ش ــه  ذی ــدودات اربع ــا ح ــی ب ــخصات ثبت ــت و مش مالکی
متصــل بــه جــاده آســفالته تکــی تــازه آبــاد شــرقا متصــل بــه ملــک 
بــدوی محکــوم علیــه جنوبــا متصــل بــه ملــک پــدری محکــوم علیــه 
غربــا متصــل بــه ملــک آقــای قــادر دلســوار ملــک موصــوف فاقــد هر 
گونــه اعیانــات و امتیــازات مــی باشــد النهایــه ارزش ریالــی اراضــی 

توقیــف شــده بــا در نظــر گرفتــن وقعیــت جغرافیایــی و عــرض گــذر 
نــوع کاربــری میــزان مســاحت و امتیــازات متعلقــه و جمیــع جهــات 
موثــر بــه شــرح ذیــل توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــرآورد 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــه 1: ششــدانگ ی ــده اســت قطع ــی گردی و ارزیاب
واقــع در کوچــه شــهید نبــوی بــه مســاحت 160 مترمربــع ارزش هــر 
مترمربــع 2/200/000 ریــال و ارزش کل قطعــه بــه میــزان 352/000/000 
ــر  ــع در ب ــر واق ــن بای ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه 2: شش ــال قطع ری
ــی  ــوزات احتمال ــن مج ــر گرفت ــا در نظ ــت ب ــتای عنراپش اول روس
ــال و  ــع 1/500/000 ری ــع ارزش هــر مترمرب ــه مســاحت 300 مترمرب ب
ارزشــکل قطعــه بــه میــزان 450/000/000 ریــال و ارزش کل دو قطعــه 
بــه میــزان 802/000/000 ریــال لــذا ملــک موصــوف مــورخ 97/3/19 
ــر شــعبه اجــرای احــکام  ــده در دفت ــق مزای ــح ازطری ســاعت 11 صب
مدنــی دادگســتری شهرســتان تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت 
ــن  ــه باالتری ــانی ک ــه کس ــده و ب ــروع ش ــی ش ــای ارزیاب ــه از به پای
قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده 
ــده دریافــت  ــده مزای ــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برن دردص مبل
و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن 
معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع 
دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایل 
ــرا  ــر اج ــن دفت ــه ای ــده ب ــد مزای ــل از موع ــج روز قب ــد پن ــی توانن م
مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود ) 

ضمنــا فــروش ملــک باوضعیــت موجــود مــی باشــد.(

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش            2702

              رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970001 حــوزه 7 شــورای حــل اختــالف تالــش خانــم خاطــره 
امــام یــاری نــاو فرزنــد جــواد دارای شــماره شناســنامه 2620425522 از ایــن 
شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم جــواد امــام 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت ــتان تال ــخ 95/12/19 در شهرس ــاو در تاری ــاری ن ی
زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- خاطــره امــام یــاری نــاو دارای 
ســند ســجلی شــماره 2620425522 صــادره از حــوزه 3 تالــش دختــر متوفــی 2-گلتــاج 
آذرپیــک دارای ســند ســجلی شــماره 3633 صــادره از حــوزه 3 تالــش همســر متوفــی 
ــد  ــماره 1910 فرزن ــجلی ش ــند س ــاوی  دارای س ــران ن ــفند چ ــم گوس ــاز خان ــه ن 3- کل
رســتمعلی صــادره از حــوزه 3 تالــش مــادر متوفــی 4- وجیــه الــه امــام یــاری نــاو دارای 
ســند ســجلی شــماره 3011 فرزنــد فــرج صــادره از حــوزه 3 تالــش بــرادر  5- صالــح امــام 
یــاری نــاو دارای ســند ســجلی شــماره 1012 صــادره از حــوزه 3 تالــش بــرادر متوفــی  6- 
فریــدون امــام یــاری نــاو دارای ســند ســجلی شــماره 19 صــادره از تالــش بــرادر متوفــی 
7- حمیــرا امــام یــاری نــاو دارای ســند ســجلی شــماره 3518 صــادره از تالــش خواهــر 
متوفــی 8- هــوس امــام یــاری نــاو دارای ســند ســجلی شــماره 3199 صــادره از تالــش 
خواهــر متوفــی  9- همــه نــاز امــام یــاری نــاو دارای ســند ســجلی شــماره 45 صــادره از 
تالــش خواهــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل 
اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال 
گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود 

از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش             2706
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهـان زیبا«بی توجهـی 
کـودکان  و  متکدیـان  سـاماندهی  مرکـز  بـه 
خیابانـی را بـه عنـوان دغدغـه اسـتان اصفهـان 

مطـرح کـرده اسـت.

روزنامـه »مهـد تمـدن« از حواشـی 
طـرح افزایـش تعـداد نماینـدگان مجلـس و 

نوشـت. انتخاباتـی  حوزه بنـدی  مذاکـرات 

روزنامه » افسـانه« از حضور کارشناسان 
ژاپنـی بـرای آمـوزش صحیـح بهره بـرداری از 
منابـع آبـی در دشـت های اسـتان فـارس خبر 

داد.

روزنامـه »باختـر« از احـداث کلینیـک 
داد. خبـر  کرمانشـاه  در  بیماری هـای کلیـوی 

 ۹۵00 اختصـاص  از  دریـا«   « روزنامـه 
میلیـارد اعتبـار بـرای سـخت پـل خلیج فـارس 

خبـر داد.

بهره بـرداری  »کاغذوطـن«از  روزنامـه 
خطـر  بـه  و  جنـوب کرمـان  مراتـع  بی رویـه 

نوشـت.. آنهـا  افتـادن 

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

کرمانشاه

هرمزگان

جنوب کرمان

ــط  ــی رواب ــی ان ان ناآرام ــزاری س خبرگ
ــائل  ــر مس ــمالی بخاط ــره ش ــکا و ک ــان آمری می

ــت. ــرده اس ــل ک ــته ای را تحلی هس

فرانـس 24از عذرخواهی مـارک زاگربرگ 
از پارلمـان اتحادیه اروپا نوشـته اسـت.

ــل از  ــه نق ــپوتنیک ب ــزاری اس خبرگ
ــه  ــر داد ک ــراییل تذک ــه اس ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــی  ــه حام ــد ک ــی نمی مان ــد باق ــا اب ــپ ت ترام

ــد. ــما باش ش

روزنامـه رویتـرز  بـه نقـل از رییس جمهور 
ترامـپ نوشـت کـه دموکرات هـا بـرای بررسـی 

مشـکالت انتخابـات دعـوت نشـده اند.

الحیــات از کاهــش روز بــه روز ارزش ریــال 
ایــران درمقابــل دالر و اقتصــاد ایران نوشــته اســت.

یورونیـوز از مـرگ فیلیـپ رات نویسـنده 
آمریکایـی و برنـده جایـزه بوکـر سـال 2011 خبر 

داد.

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.

سوم خرداد، یادآور تکبیر عشق بر گلدسته های غرور آفرین مسجد جامع خرمشهر
عکس نشنال جئوگرافیک یک صابون ساز سنتی را در شهر نیزیپ ترکیه را نشان می دهد 

که از مایع روغن زیتون صابون تهیه می کند.

لحظه عجیب ورود طوفان به آران و بیدگل  / صداوسیما حیات دوباره رود کرخه   /  مهر

شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران )غزالی سابق( در سال 58 توسط 
زنده یاد علی حاتمی ساخته شده است / ایرنا سیرک بین المللی آفتاب در زنجان /  ایرنا

بارش باران و آبگرفتگی معابر در تهران  /  میزان ضیافت افطاری در حرم امام رضا)ع(  /   باشگاه خبرنگاران جوان
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کشف 50 کیلوگرم موادمخدر در قالب 3 محموله در اردبیلپیام ایران
دادستان عمومی و انقالب اردبیل گفت: در ۴۸ ساعت گذشته ۵0 کیلوگرم انواع 
موادمخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر   
دســتی و گردشــگری اســتان گلســتان از 
ــگ  ــاز اول کمپین ــی ف ــات اجرای ــاز عملی آغ
روســتای هــدف گردشــگری جعفــر آبــاد 

ــارد  ــک میلی ــار ی ــا اعتب ــرگان ب ــتان گ شهرس
ــات  ــزود:  عملی ــی اف ــر داد. کریم ــال خب ری
اجرایــی  فــاز اول کمپینــگ روســتای هــدف 
ــارد  ــار یــک میلی ــا اعتب گردشــگری گــرگان ب

ریــال از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی 
ســرمایه هــای اســتانی بــا حضــور حســینقلی 
ــوان  ــی اداره کل  بعن ــر فن ــوول دفت زاده مس
ــاد  ــر آب ــاری روســتای جعف ــا  و  دهی کارفرم
ــاز شــد.وی   ــردار آغ ــره ب ــوان دســتگاه به بعن
ــی   ــارات کاف ــص اعتب ــت:در صــورت تخصی گف
از ســوی مراجــع ذی ربــط ، نســبت بــه تکمیــل 
ــت  ــگری الزم جه ــای گردش ــاخت ه ــر س زی
ــدام  ــگران  اق ــافران و گردش ــال مس ــاه ح رف

ــت. ــد گرف صــورت خواه

عملیات اجرایی فاز اول کمپینگ 

جعفر آباد گرگان آغاز شد

ورزشگاه زیتون  زنجان پس از  13 سال 

نیمه کاره رها شده است

مجموعه ی زیتون در زنجان بعد از 13 سال هنوز نیمه کاره است.

ایـن پـروژه عمرانی یـک از طرح های »مهـر ماندگار« 
اسـتان زنجـان بـوده و بـرای نخسـتین بار در منطقـه 
سیسـتم  از  آن  سـاخت  در  کشـور،  شـمال غرب 
مجموعـه  شـد.  خواهـد  اسـتفاده  کـف  از  گرمایشـی 
زیتـون 60 هـزار و 606 متـر مربـع زیربنـا داشـته که 
توسـط شـرکت توسـعه و نگهـداری اماکـن ورزشـی 
احـداث و بهره بـردار آن نیـز در صـورت تکمیـل اداره 
بـود. خواهـد  زنجـان  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  کل 
امـا بـا گذشـت 13 سـال از روند سـاخت ایـن پروژه، 
در  اسـت کـه  اعتباراتـی  نیازمنـد  آن  تکمیـل  هنـوز 
رونـد سـاخت  و  تزریـق  بـه سـختی  اوضـاع کنونـی 
آن را دچـار مشـکالتی کـرده اسـت کـه البتـه بـا قول 
مسـاعد مسـووالن و شـخص وزیـر ورزش و جوانان، 
و  بهره بـرداری  آن  از   1397 سـال  در  اسـت  قـرار 

رونمایـی شـود.

توابـع  از  روسـتایی   ، جعفرآبـاد  روسـتای 
بخـش مرکزی شهرسـتان گرگان در گلسـتان 
سـرد  تابسـتان  جعفرآبـاد  روسـتای  اسـت. 
تـری نسـبت بـه روسـتاهای همجـوار خـود 
دارد کـه همیـن موضوع مردمان بسـیاری را 
در فصـل تابسـتان به سـوی روسـتا و جنگل 

آباد کشـانده اسـت. جعفـر 

ورزشــگاه ۱۵ هــزار نفــری در حــال 
کنــار  در  زنجــان  زیتــون  ســاخت 
گردشــگری  تفریحــی  مجموعــه 
گاوازنــگ کــه احــداث آن در ســال 
۱۳۸۴ تصویــب و کار عملیــات ســاخت 
آن نیــز از ســال ۱۳۸۵ آغــاز شــده، بعد 
از ۱۳ ســال هنــوز نیمــه کاره اســت. 
پربازدیدتریــن رویــداد ورزشــی جهــان 
ــال اســت  ــدی فوتب ــچ تردی ــدون هی ب
کــه ورزشــی آمیختــه بــا تعصــب، 
هیجــان، اســترس و امیــد بــوده و ایــن 
احساســات آن را جــذاب کــرده اســت.
در حالــی کــه همــه کشــورها از فوتبــال 
بــه عنــوان یــک ورزش جذاب اســتفاده 
و حتــی آن را تبدیــل بــه یــک صنعــت 
نیــز  درآمــد  آن کســب  از  و  کــرده 
می کننــد، امــا در برخــی از مناطــق 
کشــور همچــون اســتان زنجــان در 
ــدان  ــال حاضــر زیرســاخت های چن ح
خوبــی نیــز بــرای رشــد و توســعه 
ایــن رشــته ورزشــی وجــود ندارد.همــه 

ــان  ــوع اذع ــن موض ــه ای ــی ها ب ورزش
دارنــد کــه اصــل توســعه یــک ورزش، 
آن نیــز بــه صــورت حرفــه ای، دارا بودن 
زیرســاخت هایی مناســب در آن رشــته 
ورزشــی اســت و در ورزشــی چــون 
توســعه  و  رشــد  نمی تــوان  فوتبــال 
اســتادیوم  یــک  داشــتن  بــدون  را 
یــک  و  مناســب  چمــن  زمیــن  و 
زیرســاخت مطلــوب متصــور بــود. امــا 
در راســتای توســعه زیرســاخت های 
ــع آن در  ــه طب ــور و ب ــی در کش ورزش
رویکرد هایــی  بــا  زنجــان،  اســتان 
ــی  ــتانی ط ــی و اس ــووالن مل ــه مس ک
ــاخت  ــتند، س ــته داش ــال های گذش س
یــک ورزشــگاه ۱۵ هــزار نفــری در 
زنجــان در دســتور کار قــرار گرفــت 
ــال ۱۵  ــتادیوم فوتب ــن اس ــام ای ــه ن ک
هــزار نفــری بــا توجــه بــه حجــم بــاالی 
ــون اســتان زنجــان،  ــد و آوازه زیت تولی
»ورزشــگاه ۱۵ هــزار نفــری زیتــون 

ــت. ــام گرف ــان« ن زنج

ورزشــگاه ۱۵ هــزار نفــری زیتــون در 
منطقــه شــمالی شــهر زنجــان و در کنــار 
مجموعــه تفریحــی گردشــگری گاوازنگ 
ــداث آن  ــال ۱۳۸۴ اح ــه در س ــت ک اس
تصویــب و کار عملیــات ســاخت آن نیــز 
ــی  ــاد قراردادهای ــا انعق از ســال ۱۳۸۵ ب

بــا پیمانــکار آغــاز شــده اســت.
منعقــده،  قراردادهــای  اســاس  بــر 
ــات  ــرح عملی ــکار ط ــود پیمان ــرر ب مق
ــی  ــزرگ ورزش ــروژه ب ــن پ ــی ای اجرای
را در اســتان زنجــان چهــار ســاله و بــا 
ــارد و ۸۸۹  ــادل۱۳۷ میلی ــاری مع اعتب
ــه  ــاند ک ــان رس ــه پای ــال ب ــون ری میلی
ــال  ــه ۱۳ س ــون ب ــال، اکن ــار س آن چه

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای

استادیوم 15 هزار نفری زنجان، 
سال آینده افتتاح می شود

و  ورزش  وزیــر  ســلطانی فر  مســعود 
ــاه ســال گذشــته در  ــان ۱۹ بهمن م جوان
ــه زنجــان در  ــک روزه خــود ب ســفری ی

جمــع فعــاالن اقتصــادی اســتان در اتــاق 
بازرگانــی، صنایع معــادن و کشــاورزی در 
رابطــه بــا ایــن پــروژه ورزشــی بــا بیــان 
ــل  ــرای تکمی ــای الزم ب ــه حمایت ه اینک
ــری صــورت  ــزار نف ــن ورزشــگاه ۱۵ ه ای
خواهــد گرفــت، گفــت: ایــن حمایت هــا 
ــده  ــال آین ــا س ــد ت ــد ش ــام خواه انج
شــاهد بهره بــرداری از ایــن مجموعــه 

ورزشــی باشــیم.

ورزشگاه زیتون دهه فجر
 افتتاح می شود

همانطــور کــه فــارس نوشــت ،علــی 
خلیلی مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
زنجــان کــه از دی مــاه ســال گذشــته 
ســکان ورزش اســتان زنجان را در دســت 
ــاح  ــان افتت ــا زم ــز در رابطــه ب ــه نی گرفت
ایــن ورزشــگاه  در زنجــان، بــا بیــان اینکه 
ــال حاضــر ۸0 درصــد  ــروژه در ح ــن پ ای
پیشــرفت فیزیکــی دارد، اظهــار کــرد: 
ــزار  ــگاه ۱۵ ه ــال ورزش ــر امس ــه فج ده

ــود. ــاح می ش ــان افتت ــری زنج نف

 آیا آرزوی فوتبال زنجان با 
»زیتون« محقق می شود؟

همــه  گذشــته  ســال های  از  امــا 

ورزشــی های اســتان زنجــان در آرزوی 
ــه در  ــان ک ــال از زنج ــم فوتب ــک تی ی
ــرای  ــی ب ــرح و نام ــور مط ــطح کش س
خــود دســت پــا کــرده باشــد را ســال ها 
همــراه خــود دارنــد، تیــم فوتبالــی کــه 
چــون  نام هایــی  بــا  دور  ســال های 
ســایپای زنجــان و شــهاب زنجــان و ... 
کورســوی امیــدی هرچنــد کمرنــگ  را 
ــداران ایــن رشــته ورزشــی  در دل طرف
ــود  ــته ب ــگاه داش ــن ن ــتان روش در اس
وقــت!  مســووالن  تدبیــر  بــا  کــه 
ــده  ــی مان ــی از آن باق ــا نام ــک تنه این
ــذاری  ــروش و واگ ــه ف ــی هزین و حت
و  نیســت  مشــخص  نیــز  آن   ... و 
ــود  ــاز خ ــن س ــن بی ــس در ای ــر ک ه
می دانیــم  همــه  می کنــد.  را کــوک 
ســاخت تنهــا یــک اســتادیوم ورزشــی 
ــعه  ــد و توس ــه رش ــر ب ــال، منج فوتب
ــن ورزش در اســتان نخواهــد شــد،  ای
امــا حداقل هایــی کــه اســت کــه بایــد 
ــی در  ــته ورزش ــن رش ــد ای ــرای رش ب
اســتان متصــور بــود، هــر چنــد همــت 
بــاالی مســؤوالن بــرای دارا بــودن یــک 
تیــم فوتبــال در اســتان زنجــان امــری 

ــت. ــروری اس ض

 آغاز پروژه پیاده سازی 
نظام جامع مدیریت دانش

جامـع  نظـام  معرفـی  و  تبییـن  منظـور  بـه 
مدیریت دانش سـازمان آب و برق خوزسـتان، 
نشسـت های توجیهی در 3 شـرکت پایلوت از 
شـرکت های طرف قرارداد سـازمان برگزار شـد.

معـاون برنامـه ریـزی سـازمان بـا اعـالم خبـر 
فـوق افـزود: بـا توجـه به تصمیـم هـای اتخاذ 
شـده در کمیسـیون توسـعه مدیریت سـازمان، 
از ابتدای سـال 1397، »شـرکت بهره برداری از 
سـد و نیروگاه و شـبکه های آبیاری و زهکشـی 
مـارون«، »شـرکت تولیـد و بهره برداری سـد و 
نیـروگاه دز«، و »شـرکت بهره بـرداری، تولید و 
انتقـال آب جنـوب شـرق« به عنـوان واحدهای 
پایلـوت بـرون سـازمانی و دفاتر »فنی توسـعه 
و بهـره بـرداری سـد«، »آبرسـانی به شـهرهای 
شـمال شـرق« و »دفتـر حقوقـی« بـه عنـوان 
واحدهـای پایلـوت درون سـازمانی بـه پـروژه 
پیـاده سـازی نظـام جامـع مدیریـت دانـش 
سـازمان پیوسـته اند. »حمیدرضا اسـماعیلی« 
بـا  بـود تـا  ادامـه داد: در نخسـتین گام الزم 
حضـور مدیـران عامـل و مدیران ارشـد شـرکت 
هـای پایلـوت، اهـداف و ضـرورت هـای پیـاده 
و  تشـریح  دانـش،  مدیریـت  نظـام  سـازی 
هماهنگـی هـای الزم جهـت اجرای ایـن پروژه 
مهـم صورت گیـرد. وی، برگزاری ده ها سـمینار 
و کارگاه آموزشـی در زمینه های مستندسازی و 
دانش نویسـی، تدوین دسـتورالعمل های الزم، 
شناسـایی فیلدهـای دانشـی و ترسـیم درخت 
دانـش، اقدامـات فرهنـگ سـازی و ترویجـی، 
تهیـه اسـتراتژی های مدیریـت دانش و نصب 
و عملیاتی شـدن سـامانه نرم افـزاری مدیریت 
دانـش را از جملـه اقداماتی خوانـد که در جهت 
پیاده سـازی نظـام مدیریت دانـش در هر یک 
از شـرکت هـای پایلوت در سـال جـاری پیش 
بینی شـده اسـت.معاون برنامه ریزی سـازمان 
در پایـان اظهـار امیـدواری کـرد تـا با مشـارکت 
سـازمان آب و بـرق خوزسـتان و شـرکت هـای 
هـای  دانـش  از  ای  شـبکه  قـرارداد،  طـرف 
مستندسـازی شـده در حوزه صنعت آب و برق، 
ایجـاد تا از این طریق، سـازمان و شـرکت های 
مرتبـط بـه محیـط هـای کاری دانـش بنیـان و 
دانـش محـور تبدیـل گـردد.  گفتنـی اسـت، از 
ابتدای سـال گذشـته دسترسـی کلیه همکاران 
به »سـامانه نظـام مدیریت دانـش« در صفحه 
نخسـت اینترانـت سـازمان )در نـوار عمـودی 
سـمت چـپ صفحـه( امکان پذیر شـده اسـت 
و کلیـه کارکنـان مـی تواننـد با درج نـام کاربری 
و رمـز دامین خود وارد سـامانه شـده و نسـبت 
بـه درج تجـارب، دانش ها و مهـارت های خود 

اقـدام نمایند.

خبر 

آغاز واگذاری اراضی 
ناحیه صنعتی گمیشان

ــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی  مدی
ــی  ــذاری اراض ــاز واگ ــتان از آغ ــتان گلس اس
متقاضیــان  بــه  ناحیــه صنعتــی گمیشــان 

ــر داد ــو خب ــرآوری میگ ــداری و ف ــوزه نگه ــذاری در ح ــرمایه گ س
ــرکت  ــاس ش ــن اس ــر ای ــت: ب ــار داش ــل زاده اظه ــه خلی ــت ال حج
شــهرک هــای صنعتــی اســتان از متقاضیــان بــه منظــور انعقــاد 
قــرارداد ســرمایه گذاری و تحویــل اراضــی دعــوت بــه عمــل مــی آورد

وی افزود: 
ــن اســتان  ــی مصــوب ای ــی گمیشــان از نواحــی صنعت ــه صنعت ناحی
ــا ایجــاد ســایت پــرورش میگــو در شهرســتان  ــوده كــه همزمــان ب ب
ــا و  ــت ه ــا حمای ــه ب ــود ك ــده ب ــی ش ــی و جانمای ــان، طراح گمیش
همراهــی هــای اســتاندار گلســتان شــرایط واگــذاری اراضــی آن بــه 

ــد. ــر ش ــرمایه گذاری میس ــان س متقاضی

روابط عمومی منطقه مرکزی، 
روابط عمومی برتر استان شد 

روابــط عمومــی خطــوط لولــه و مخابــرات 
ــه  ــوان یکــی از رتب ــزی بعن ــه مرک ــت منطق نف
هــای برتــر روابــط عمومــی در اســتان معرفــی 
شــد.حجت ولیــان رییــس روابــط عمومــی مرکــزی در همایشــی کــه 
بــه مناســبت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی در اســتانداری مرکــزی 
ــوان  ــه عن ــی آقــا زاده اســتاندار مرکــزی ب ــود، از عل تشــکیل شــده ب

رتبــه برتــر روابــط عمومــی در اســتان لــوح تقدیــر دریافــت کــرد.
هــای  حمایــت  مرهــون  را  موفقیــت  ایــن  نیــز  ولیــان  حجــت 
و  زحمــات  و  حســینی  علــی  مهنــدس  منطقــه  مدیــر  بی دریــغ 
تالش هــای صادقانــه کارشناســان و متخصصیــن روابــط عمومــی 
ــات  ــا اقدام ــی شــک جــز ب ــرد و گفــت: ب ــوان ک ــه مرکــزی عن منطق
ــکان  ــت ام ــن موفقی ــی ای ــط عموم ــکاران رواب ــگام هم ــر و بهن موث

ــود. ــر نب پذی

اهواز   مرکزی گلستان  
شــورای  رییــس 
منطقــه  پایایــی 
بــرق  شــبکه  ای 

خوزستان 
گفــت: کاهــش ۵0 درصــدی تــوان تولیــد 
ناشــی  آبــی  بــرق  هــای  نیــروگاه  بــرق 
بــا  بایــد  و  شــده  محــرز  خشکســالی  از 
راهکارهــای مدیریــت مصــرف از جملــه اصالح 
دمــای سرمایشــی شــرکت هــا، تاسیســات و 
ــود  ــی از کمب ــاعت کار ادارات بخش ــر س تغیی
تولیــد بــرق را مدیریــت کنیم.محمــود دشــت 
بــزرگ در اولیــن جلســه شــورای پایایــی 
ــرق خوزســتان در ســال  ــه ای شــبکه ب منطق
ــود  ــا وجــود مشــکالت کمب ــرد: ب ــار ک ۹۷ اظه

نقدینگــی، تعمیــرات دوره ای و میــان دوره 
ــرداد  ــه خ ــا نیم ــی ت ــای حرارت ای نیروگاه ه
بــه اتمــام مــی رســد و ایــن نیروگاه هــا 
آمادگــی تولیــد ۴0۷0 مــگاوات را در تابســتان 
ــا وجــود  ــرد: ب ــه ک ــد داشــت.وی اضاف خواهن
بــارش هــای اردیبهشــت، آورد آب بــه دریاچــه 
آبــی ۴۳ درصــد کاهــش  بــرق  ســدهای 
داشــته و بــه همیــن دلیــل ۵0 درصــد از تولیــد 
بــرق آبــی را از دســت داده ایــم و تنهــا تــوان 
تولیــد ۳۶۶0 مــگاوات در ایــن بخــش وجــود 
ــزوم  ــش ل ــال پی ــزود: از دو س دارد. و ی اف
ــی در  ــیار ۲۵ مگاوات ــروگاه س ــه نی ــاد س ایج
ســه نقطــه اولویــت دار شــوش، اندیمشــک و 

دزفــول مطــرح شــده اســت .

در اثر خشکسالی 50 درصد از توان 
تولید برق استان را از دست داده ایم

س 
فار

س: 
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی اراک به عنوان قطب پلیمری صنعت پتروشیمی تبدیل شده است
رییس گروه پژوهش های پلیمری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: 

فعالیت در مرکز پژوهشی اراک به عنوان قطب پلیمری صنعت پتروشیمی از سال های 
پیش آغاز شده است.

نا 
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اتحادیه اروپا مصمم به ممانعت 

از اعمال تحریم های آمریکاست  

ــی  ــت: اراده سیاس ــت گف ــی وزارت نف ــل و بازرگان ــن المل ــور بی ــاون ام مع
بیــن ایــران و اتحادیــه اروپــا حفــظ شــده اســت و ایــن کشــورها بــا اجــرای 
ســازوکارهایی مصمــم بــه ممانعــت از اعمــال تحریم هــای آمریــکا هســتند.
امیرحســین زمانــی نیــا در برنامــه »روی خــط بــازار« رادیــو اقتصــاد بــا بیــان 
ــر  ــران ب ــا ای ــط تجــاری ب ــا می  خواهــد رواب ــه اروپ ایــن کــه اعضــای اتحادی
مبنــای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( آســیب نبینــد، افــزود: ایــن 
روابــط بعــد از برجــام تــا حــدودی بــه شــرایط عــادی برگشــته و تنهــا اندکــی 
مشــکالت بانکــی باقــی مانــده اســت.همانطور کــه شــانا نوشــت:وی اظهــار 
کــرد: هــم اکنــون اراده سیاســی ۲۸ کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا بــه ایــران 
ــای  ــال تحریم ه ــت از اعم ــتار ممانع ــورها خواس ــن کش ــده و ای ــالم ش اع
فرامــرزی آمریــکا علیــه شــرکت های اروپایــی هســتند.معاون وزیــر نفــت در 
امــور بیــن الملــل و بازرگانــی بــا تاکیــد بــر این کــه اولویــت ایــران فــروش 
نفــت و دریافــت عوایــد نفتــی از طریــق بانکــی بــدون ایجــاد مانــع اســت، 
ــران  ــرای ای ادامــه داد: همچنیــن مســاله کشــتیرانی، نفتکش هــا و بیمــه ب
در ایــن میــان بســیار مهــم اســت.زمانی نیــا بــا اشــاره بــه این کــه پــس از 
برجــام برخــی بانک هــای متوســط همــکاری بــا ایــران را در دســتور کار خــود 
قــرار دادنــد، گفــت: ســازوکار اتحادیــه اروپــا همــکاری مســتقیم چنــد بانــک 
مرکــزی اروپــا بــا بانــک مرکــزی ایــران بــوده تــا از ایــن طریــق بتــوان عوایــد 
ــا و محصــوالت پتروشــیمی  ــات، فرآورده ه ــت، میعان ــروش نف حاصــل از ف
بــه ایــران انتقــال داد. وی بــا بیــان این کــه شــرکت های اروپایــی کــه 
ــا  ــد ب ــی دهن ــح م ــوده ترجی ــکا ب ــوزه آمری ــا بیشــتر در ح کســب و کار آنه
ایــن کشــور کار کننــد، افــزود: شــرکت های متوســط اروپایــی کــه کســب و کار 
کمتــری در آمریــکا دارنــد زیــر پوشــش و حمایــت سیاســی اتحادیــه اروپــا 

ــد. ــران کار کنن ــا ای ــد ب ــد و می توانن ــرار می گیرن ق

و  ســوخت  تامیــن  نشســت کارگــروه  دوازدهمیــن 
ــزار شــد. ــزی برگ ــه اســتان مرک ــی در منطق ــواد نفت م

و  ســوخت  تامیــن  نشســت کارگــروه  دوازدهمیــن 
ــی  ــه میزابان ــروه و ب ــور اعضاءکارگ ــا حض ــی ب مواد نفت
ــه  ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ش
ــرکت  ــن ش ــات ای ــالن اجتماع ــزی در س ــتان مرک اس

ــد . ــکیل ش تش
مهنــدس گیتــی منــش مدیــر منطقــه اســتان مرکــزی 
در ایــن زمینــه گفــت : نشســت  فــوق بــا حضــور 

از اداره کل مدیریــت بحــران اســتان ،  نمایندگانــی 
ــازند،  ــی )ره( ش ــام خمین ــت ام ــش نف ــرکت پاالی ش
پتروشــیمی شــازند ،  شــرکت ملــی گاز اســتان ،اداره 
کل راه داری و حمــل و نقــل جــاده ای ، ســازمان 
ــهرداری اراک و  ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت
بوتــان گاز  شــرکت های  عامــل  مدیــران  همچنیــن 
و پرســی ایــران گاز بــه منظــور بررســی وضعیــت 
ــد. ــکیل ش ــی تش ــرایط بحران ــانی در ش ــوخت رس س

ــر  ــزون ب ــیمی، اف ــاوری پتروش ــش و فن ــرکت پژوه ش
در  پلی پروپیلــن،  و  پلی اتیلــن  الیســنس  داشــتن 
ــی  ــت های کروم ــای PVC و کاتالیس ــه افزودنی ه زمین

دســتاوردهای گســترده ای دارد.
پژوهش هــای  گــروه  رییــس  قافله باشــی،  مهــدی 
ــا  ــاوری پتروشــیمی ب ــری شــرکت پژوهــش و فن پلیم
اعــالم ایــن مطلــب گفــت: دســتاورد عمــده ایــن واحــد 
ــزرگ روی  ــرمایه گذاری ب ــرارداد س ــای ق ــال امض پارس
دمــو پلنــت ۱۵0 هــزار تنــی پلی پروپیلــن و دمــو پلنــت 

۳00 هــزار تنــی در ســال بــرای پلی اتیلــن بــوده اســت. 
ــا  ــد در دنی ــن فرآین ــی ای ــش فن ــدگان دان ــه دارن هم
صاحــب دمــو پلنــت هســتند و اهمیــت ایــن الیســنس 
ــف آن اســت  ــد و نســل های مختل در کاتالیســت فرآین
ــو  ــج مهندســی هــر ۲ دم ــم پکی ــا کنی ــم ادع و می توانی
ــزات داخلی ســازی  ــم و بســیاری از تجهی ــت را داری پلن
شــده و بــا اســتفاده از تــوان کارشناســی و پیمانــکاران 

داخلــی نصــب و راه انــدازی شــده اســت.

آغاز فصلی نو در ساخت کاتالیست پلی اتیلنبرگزاری کارگروه سوخت و مواد نفتی در اراک

تقویت حضور بخش خصوصی 

در زنجیره تأمین و عرضه سوخت

ــرای  ــا اج ــی ب ــور کل به ط
مجــاری  متنوع ســازی 
ارائه دهنــده خدمــات در حــوزه 
افزایــش  ضمــن  ســوخت، 
کیفیــت و رضایــت مشــتریان از 
خدمــات ارائــه شــده، امــکان ارائه 
محصــوالت متنــوع بــا کیفیــت و 
قیمت هــای مختلف و متناســب 
بــا ســالیق مصرف کننــده ازســوی 
فراهــم  گوناگــون  برندهــای 

ــد. ــد ش خواه

ــا در شــبکه ی اطــالع  ــر یکت ــود می محم
 : نوشــت  انــرژی  و  نفــت  رســانی 
صنعت نفــت از جملــه صنایعــی اســت 
کــه بــا توجــه بــه ســوددهی قابــل توجــه 
تمایــل ســرمایه گذاران  مــورد  همــواره 
ــرار داشــته اســت. ــی و خارجــی ق داخل
محدودیت هــای  میــان  ایــن  در 
ــای  ــی فعالیت ه ــذاری برخ ــی واگ قانون
توجــه  نفــت،  صنعــت  در  باالدســتی 
صنایــع  بــه  را  خصوصــی  بخــش 
متمرکــز  گاز  و  نفــت  پایین دســتی 
کــرده اســت. از ایــن رو در ســال های 
گســترده ای  خصوصی ســازی  گذشــته 
ــت انجــام  ــن بخــش از صنعــت نف در ای
ــج آن،  ــی نتای ــارغ از ارزیاب ــه ف ــده ک ش
ــی  ــش خصوص ــور بخ ــت حض ــه تقوی ب
در صنعــت نفــت منجــر شــده اســت.در 
ــوان »طــرح   ــا عن ــاره طرحــی ب ــن ب همی
ایجــاد شــرکت های زنجیــره ای توزیــع 
صاحــب  شــرکت های   « یــا  ســوخت 
بــه  نفــت  وزارت  ســوی  از  نشــان « 
منظــور ســاماندهی بــازار تولیــد، تأمیــن، 
انتقــال و عرضــه فرآورده هــای نفتــی 

ــداف  ــه اه ــت.از جمل ــده اس ــی ش معرف
مهــم ایــن طــرح بایــد بــه افزایــش 
ــش  ــده، کاه ــه ش ــات ارائ ــت خدم کیفی
قابــل  امــور  در  دولــت  تصدی گــری 
ــش  ــور بخ ــی حض ــذاری و پیش بین واگ
مختلــف  بخش هــای  در  خصوصــی 
زنجیــره تولیــد تــا فــروش فرآورده هــای 

ــرد. ــاره ک ــی اش نفت
ایــن طــرح هرچنــد در ابتــدا بــا واکنــش 
موجــود  شــرایط  ذی نفعــان  برخــی 
روبــه رو شــد، امــا در ادامــه و بــا حمایــت 
محتــرم  مجلــس  و  دولــت  جــدی 
موفقیت هایــی  بــا  اســالمی  شــورای 
امــروزه  کــه  به طــوری  شــد،  همــراه 
بیــش از ۱۵ درصــد از ســوخت مــورد نیاز 
کشــور از طریــق شــرکت های زنجیــره ای 
توزیــع ســوخت، پخــش می شــود.اما در 
مرحلــه نخســت شــرکت های صاحــب 
ــا در بخــش فــروش  نشــان تجــاری تنه
فــرآورده وارد شــده بودنــد. بدیــن ترتیــب 
دیگــر  در  خصوصــی  بخــش  حضــور 
ــم  ــیار مه ــره بس ــن زنجی ــای ای بخش ه
بــه برخــی اصالحــات در امور زیرســاختی 

گذشــته  روزهــای  داشــت.در  نیــاز 
امــا وزیــر نفــت گامــی دیگــر بــرای 
ــش  ــت در بخ ــری دول ــش تصدی گ کاه
پایین دســتی نفــت برداشــت و بخشــنامه  
ــی  ممنوعیــت ســرمایه گذاری شــرکت مل
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــش و پخ پاالی
ذخیره ســازی  مخــازن  احــداث  در  را 
کــرد. صــادر  نفتــی  فرآورده هــای 
ــرکت های  ــنامه، ش ــن بخش ــاس ای براس
ــن  ــش و همچنی ــش و پخ ــی پاالی دولت
ــی از  ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ش
احــداث  و  توســعه  در  ســرمایه گذاری 
فرآورده هــای  انبارهــای  و  مخــازن 
ــای  ــه فعالیت ه ــع شــده و هم ــی من نفت
ــر  ــب ام ــت جوان ــا رعای ــز ب ــه کاره نی نیم
ــد  ــذار خواه ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ب
و  تأمیــن  فرآینــد  کلــی،  شــد.به طور 
ــوزه   ــه ح ــه س ــور ب ــوخت کش ــه س عرض
و  »انتقــال  فــرآورده«،  »ذخیره ســازی 
ســوخت«  »خرده فروشــی  و  توزیــع« 
ابالغیــه  ایــن  می شــود.  تقســیم 
بــه عنــوان سیاســتی بــرای تســهیل 
حضــور بخــش خصوصــی در زیربخــش 

می شــود؛  تلقــی  ذخیره ســازی 
زیربخشــی کــه بــه دلیــل برخــی موانــع 
فنــی و البتــه حساســیت های موضوعــی 
تاکنــون شــاهد حضــور بخــش خصوصــی 
ــت  ــا ممنوعی ــه ب ــت.اما اینک ــوده اس نب
دولتــی،  شــرکت های  ســرمایه گذاری 
در عمــل بخــش خصوصــی می توانــد 
نســبت بــه ســرمایه گذاری در بخــش 
کنــد  اقــدام  فــرآورده  ذخیره ســازی 
و از بــازار عرضــه خدمــات و بازگشــت 
اطمینــان کافــی  نیــز  ســرمایه خــود 
بخــش  اوصــاف  باشــد.این  داشــته 
در  توجهــی  قابــل  حضــور  خصوصــی 

می کنــد. پیــدا  نفــت  پایین دســتی 

65000 مترمکعب مخازن 
آب شـرب شستشو شد

 ۶۵۳00 گذشــته  ســال  طــی 
ــره آب  ــازن ذخی ــب مخ مترمکع
ســیرجان  شهرســتان  شــرب 

شــد. شستشــو 
ــره و مدیرعامــل   مجیــد میرشــاهی رییــس هییــت مدی
ــه  ــت: ب شــرکت آب و فاضــالب شهرســتان ســیرجان گف
منظــور ارتقــاء ســطح کیفــی آب و ارائــه خدمــات مطلوبتــر 
ــب  ــه مشــترکین، طــی ســال گذشــته  ۶۵۳00 مترمکع ب
ــورد )۲۲00(،  ــهرهای بل ــرب در ش ــره آب ش ــازن ذخی مخ
و   )۵۷000( )۲000(، ســیرجان  زیدآبــاد   ،)۳۶00( پاریــز 

ــب شستشــو شــد. هماشــهر )۵00( مترمکع

لزوم توجه به وصول 
مطالبات معوق

عضــو هیــات مدیــره بانــک ملــی 
محمدنــور  همــراه  بــه  ایــران 
شــعب  امــور  مدیــر  آزادی 
ــعبه  ــور در ش ــن حض ــران ضم ته
فردوســی و بازدیــد از بخــش هــای مختلــف ایــن 
ــدار و  ــه دی ــان آن صمیمان ــا مســووالن و کارکن شــعبه ب
ــدار ضمــن  ــن دی ــن مســوول  در ای گفــت و گــو کرد.ای
بررســی نحــوه خدمــت بــه مشــتریان، توجــه بــه 
ــه  ــات ب ــه خدم ــوق و انجــام بهین ــات مع وصــول مطالب
مشــتریان را عامــل مهمــی در راســتای توســعه، رشــد 

و ســودآوری بانــک دانســت.

تامین مالی 
صنایع غذایی نوآفرین

یـورو  میلیـون   ۲0 اعطـای  بـا 
میلیـارد   ۲۱ و  ارزی  تسـهیالت 
 ، ریالـی  تسـهیالت  تومـان 
شـرکت صنایـع غذایـی نوآفریـن تولیدكننـده مـواد اولیه 
معـدن  و  صنعـت  بانـک  توسـط  غذایـی کشـور  صنایـع 

شـود. مـی  مالـی  تامیـن 
مـدرن  كننـدگان  توليـد  از  كـه  صنعتـي  واحـد  ايـن 
در  اسـت  کشـور  غذایـی  صنعـت  پیشـگامان  و 
هـزار   ۶0 سـالیانه  تولیـد  هـدف  بـا  البـرز  اسـتان 
جانبـی  هـای  فـرآورده  و  گلوکـز  و  نشاسـته  تـن 
اسـت. تکمیـل  حـال  در  بانـك  ايـن  تسـهيالت   بـا 

استعفاي مديرعامل 
موسسه اعتباری کوثر

جلســه  هفتمیــن  و  نــود  در 
موسســه  مدیــره  هیــات 
موضــوع  کوثــر  اعتبــاری 
اســتعفای عیســی رضایــی بــه دلیــل اختــالف بــا 
اصــرار  بــا وجــود  و  از ســهامداران، مطــرح  برخــی 
ــاع  ــت و امتن ــه فعالی ــر ادام ــره ب ــات مدی ــای هی اعض
موافقــت   اســتعفای وی  بــا  ادامــه خدمــت؛  از  وی 

. کردنــد 
 الزم بــه ذکــر اســت ، جــواد فهیمــی پــور،  قائــم مقــام 
ــده دار  ــد عه ــل جدی ــاب مدیرعام ــا انتخ ــل ت مدیرعام

مســوولیت وی  شــد.

بانک بانکآب    بانک 

نا 
شا

س 
عک

اعــالم  اوام وی  اتریشــی  شــرکت 
کــرد کــه بــا وجــود خــروج آمریــکا از 
برجــام همچنــان به مشــارکت خود در 
صنعــت نفــت ایــران ادامــه می دهــد.

همانطــور که خبرگزاری رویتــرز از وین 
نوشــت ، شــرکت او ام وی اتریــش 
اعــالم کــرد: بــا وجــود خــروج آمریــکا 
مشــتر  اقــدام  جامــع  برنامــه  از 
پروژه هــای  اجــرای  )برجــام(، 

ــران  ــود را در ای ــزی شــده خ برنامه ری
پلینینگــر،  می دهد.یوهــان  ادامــه 
او ام وی،  باالدســتی  بخــش  مدیــر 
ســهامداران  ســاالنه  نشســت  در 
ــرد:  ــالم ک ــن اع ــرکت در وی ــن ش ای
سیاســی  تحــوالت  شــرکت  ایــن 
در آمریــکا و اتحادیــه اروپــا را بــه 
می کنــد.وی گفــت:  دنبــال  دقــت 
پــروژه )او ام وی در ایــران( متوقــف 

نشــده اســت و ادامــه دارد، امــا هنــوز 
ــده  ــام نش ــرمایه گذاری انج ــچ  س هی
ــده  ــور عم ــه ط ــه ب ــت.او ام وی ک اس
ــال  ــد، از س ــت می کن ــا فعالی در اروپ
ــود در  ــای خ ــالدی فعالیت ه ۲00۱ می
ــوک  ــردار بل ــوان بهره ب ــه عن ــران را ب ای
اکتشــافی مهــر در غــرب ایــران آغــاز 
 ۲00۶ ســال  در  شــرکت  کرد.ایــن 
در  را  خــود  فعالیت هــای  میــالدی 
ایــران متوقــف کــرده بــود، امــا پــس 
از برجــام، در مــاه مــه ســال ۲0۱۶ 
ــی  ــرکت مل ــا ش ــی ب ــالدی توافق می
نفــت ایــران بــرای پروژه هایــی در 
منطقــه زاگــرس و میــدان فــارس در 

ــرد. ــا ک ــران امض ــوب ای جن

او ام وی اتریش 

در ایران می ماند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سرگرمی

دادســتان عمومــی و انقــالب اســالمی کرمــان 
از مشــارکت دادســتانی در امــر مبــارزه بــا 
هــای  کارت  از  کننــدگان  اســتفاده  ســوء 
ســاالری،  دادخــدا   ، داد.  خبــر  بازرگانــی 
دادســتان عمومــی و انقــالب کرمــان ، در 
جلســه مشــترک بــا مدیــر کل امــور مالیاتــی 
ــا اشــاره  اســتان و رییــس پلیــس آگاهــی ب
بــه مشــکالتی کــه بــرای برخــی افــراد در 
نتیجــه ســوء اســتفاده افــراد ســود جــو 
از کارت هــای بازرگانــی بــه وجــود آمــده 
ــل  ــرای ح ــی ب ــن راه ــتار یافت ــت، خواس اس
ــا متخلفــان  ایــن مشــکل و برخــورد جــدی ب

ــد. ش
زمینــه  در  آمادگــی  اعــالم  ضمــن  وی 
ــور  ــا اداره کل ام ــه ب ــای دوجانب ــکاری ه هم
مالیاتــی اســتان، در خصــوص معضــل ســوء 
اظهــار  بازرگانــی  هــای  کارت  از  اســتفاده 
ــدرت  ــام ق ــی از تم ــتگاه قضای ــت: دس داش
ــده  ــن پدی ــا ای ــرای برخــورد ب و امکاناتــش ب

ــد. ــی کن ــتفاده م ــوم اس ش
هــای  کارت  از  اســتفاده  ســوء  ســاالری 
ــه  ــرادی ک ــط اف ــده توس ــادر ش ــی ص بازرگان
ــی  ــوق عموم ــع حق ــازرگان نیســتند را تضیی ب
و بیــت المــال دانســت و گفــت : دادســتانی 

ــن  ــا« در ای ــوم قطع ــی العم ــوان مدع ــه عن ب
ــرد. ــد ک ــا ورود خواه ــده ه پرون

کرمــان  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ایــن کــه ســوء اســتفاده  بــه  بــا اشــاره 
بــروز  زمینــه  بازرگانــی  کارت هــای  از 
فســاد اقتصــادی اســت ، اظهــار داشــت : 
دســتگاه های اجرایــی صــادر کننــده کارتهــای 
را  خــود  قانونــی  وظیفــه  بایــد  بازرگانــی 
دولــت  و حقــوق  تــا حــق  دهنــد  انجــام 

ــن  ــرهنگ حس ــه س ــود. در ادام ــع نش تضیی
پــور، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان 
ــکاری و  ــرای هم ــی ب ــالم آمادگ ــن اع ، ضم
ــا ســوء اســتفاده  تعامــل در زمینــه برخــورد ب
کننــدگان از کارت هــای بازرگانــی خاطرنشــان 
کــرد: مهمتریــن هــدف مــا درحــوزه مبــارزه بــا 
ــت اقتصــادی  ــاد امنی ــم اقتصــادی ایج جرای
ــس  ــان پلی ــویه می ــل دو س ــه تعام ــت ک اس
ــق  ــی اســتان در تحق ــای اجرای و دســتگاه ه
ایــن هــدف نقــش بســزایی دارد . وی از 
ــادی  ــم اقتص ــا جرای ــارزه ب ــکیل اداره مب تش
در نیــروی انتظامــی خبــر داد و افــزود : ایــن 
اداره صرفــا« پیگیــر امــور مربــوط بــه مبــارزه 

بــا تخلفــات اقتصــادی اســت.

ورود دادستانی به عرصه مبارزه 
با سوء استفاده از کارت های بازرگانی

کلنگ عملیات آبرسانی به روستاهای گلستان 
مدیر امور آبفار شهرستان رامیان گرگان گفت : روستاهای حسین آباد و حاجی سید از 
روستاهای فاقد آب این شهرستان بوده از طریق ناوگان تانکر سیار آبرسانی می شده که 
این مدیریت در راستای آبرسانی پایدار اقدام به اجرای خط انتقال و شبکه توزیع برای 
این روستا را آغاز کرد.

خبر خبر  

برخورد با فروش 
آبزیان حرام گوشت 

جدی گرفته شود
ــدی  ــورد ج ــر برخ ــاس ب ــهر بندرعب ــورای ش ــو ش عض
آبزیــان حــرام گوشــت تاکیــد کــرد.  بــا فــروش 
ــع  ــیاهویی در جم ــری س ــد عام ــالم احم ــت الس حج
اعضــای  مشــترک  نشســت  مــورد  در  خبرنــگاران 
ــان داشــت:  ــزگان بی ــتاندار هرم ــا اس ــهر ب ــورای ش ش
بــرای حمایــت از کاالی ایرانــی بایــد همــه مســوولین 
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــند و بای ــو باش ــردم الگ ــرای م ب
ــی  ــت از کاالی ایران ــا حمای ــا ب ــم ت ــم دهی ــت ه دس
ــرز  ــن م ــدان ای ــرای فرزن ــتغال ب ــاد اش ــاهد ایج ش
وبــوم باشــیم و بــه دنبــال آن نیــز آســیب هــا و 
ــس کمیســیون  ــی کاهــش یابد.ریی معضــالت اجتماع
شــهر  اســالمی  شــورای  اجتماعــی  فرهنگــی، 
بندرعبــاس در ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم عرضــه 
بهداشــتی آبزیــان حــالل گوشــت در بندرعبــاس بیــان 
ــورد  ــارت و برخ ــدم نظ ــل ع ــه دلی ــفانه ب ــرد: متأس ک
دســتگاههای ذی ربــط در کنــار بــازار ماهــی فروشــان، 
آبزیــان حــرام گوشــت بــه راحتــی بفــروش مــی رســد.

وی افــزود: بایســتی مســوولین مربوطــه نظــارت خــود 
ــد  ــی بیشــتر نماین ــان دریای ــه آبزی ــز عرض ــر مراک را ب
ــرام  ــان ح ــن آبزی ــروش ای ــا ف ــام ب ــت تم ــا جدی و ب
ــه کنند.عامــری گفــت: اقدامــات انجــام  گوشــت مقابل
شــده در حــوزه فرهنــگ تــا کنــون مطلــوب بــوده امــا 
هنــوز تــا رســیدن بــه جایــگاه واقعــی در ایــن حــوزه 
بایســتی کار بســیاری انجــام شــود.رییس کمیســیون 

ابتالی یک نفر 
به تب کریمه کنگو 
در استان هرمزگان 

مدیــرکل دامپزشــکی هرمــزگان از 
ــه  ــب کریم ــه ت ــر ب ــک نف ــالی ی ابت

کنگــو در اســتان خبــر داد.
  جانبــاز بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
ــه تــب کریمــه  ــال ب یــک مــورد از ابت
گزارش شــده  اســتان  در  کنگــو 
اســت، افــزود: فــرد مبتــال شــده بــه 
ــح  ــق ذب ــو از طری ــه کنگ ــب کریم ت
گوســفند بیمــار بــه ایــن بیمــاری 
مبتــال شــده و اکنــون در بیمارســتان 

ــت. ــتری اس ــم بس قش
هرمــزگان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
توجــه  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
وضعیــت  به موقــع  تشــخیص  بــه 
عمومــی بیمــار رونــد رو به بهبــود دارد، 
ــورد مشــکوک  ــک م ــرد: ی ــح ک تصری
ــم  ــو ه ــه کنگ ــب کریم ــه ت ــال ب مبت
ــه در  ــده ک ــاس مشاهده ش در بندرعب
حــال حاضــر بســتری اســت و هنــوز 
قطعیــت ابتــالی وی بــه ایــن بیمــار ی 
تائیــد نشــده اســت.وی بــا اشــاره بــه 
شــیوع بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در 
فصــل گرمــا از مــردم خواســت تــا در 
خریــد گوشــت دقــت کننــد و گوشــت 
موردنیــاز را از مراکــز عرضــه مجــاز  
ــکی  ــازمان دامپزش ــد س ــورد تائی و م

ــد. ــه کنن تهی

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

 شماره 97/7

شرکت مدیریت تولید برق کرمان

نوبت دوم

شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق کرمــان در نظــر دارد پرســنل خدمانــی شــرکت را از 
ــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.  طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ب

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

زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 97/3/9 لغایت 97/3/2۴ 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 97/۴/11

زمان پشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/۴/12
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 ۴-32521221-03۴ داخلی 2068 یا با 

شماره تماسهای 58120080-03۴ ، 58120355-03۴ و 58133767-03۴ و همچنین نمابر 92 و 
33372990-03۴ حاصل فرمایید. ضمنا سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

م الف ۳۴۱

آگهی حصر وراثت 
ــد حســین جــان دارای  ــم فــروزان حســنی فرزن خان
ــنامه ۷۹ بشــرح دادخواســت شــماره ۹۷0۱۱۵  شناس
مــورخ ۹۷.۲.۲۳ توضیــح داده شــادروان حســین جــان حســنی  
فرزنــد محمــد  بشناســنامه ۴ در تاریــخ ۹۷.۲.۱۶ در شــهر 
مشــهد فــوت شــده  و وراثــت منحصــر حیــن الفــوت وی 

ــد از: عبارتن
۱-محمدرضــا حســنی فرزنــد حســین جــان ش ش ۵0۴0۹ متولــد 

۱۳۵۱ صــادره مشــهد فرزنــد متوفی
۲-فــروزان حســنی فرزنــد حســین جــان ش ش ۷۹ متولــد 

۱۳۴۸ صــادره رفســنجان فرزنــد متوفــی

۳-فیــروزه حســنی فرزنــد حســین جــان ش ش ۱۳۷۱۴ متولــد 
۱۳۵۵ صــادره رفســنجان فرزنــد متوفــی

۴-فرخنــده کنعانــی یــزدی فرزنــد غالمرضــا ش ش ۹۶۳۳ متولــد 
۱۳۲۶ صــادره زاهــدان فرزنــد متوفی.

ــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی  ل
ــا وصیــت نامــه  آگهــی میشــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد ی
ــاه از  ــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک م ای از متوفــی ن
ــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی  نشــر آگهــی ب
صــادر خواهــد شــد و هــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی و ســری 
کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. 

دفتر شــورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده عمومی
شماره 100971501000001

اداره کل پســت اســتان کرمــان در نظــر دارد کاالهــای خــود بــه شــرح مذکــور و بــا 
جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت  setadiran.ir و بــا شــماره مزایــده 100971501000001 ) شــماره سیســتمی ( ... به 

صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند. 

ضایعات تیرآهنی ناشی از تخریب ساختمان اداره پست شهرستان کرمان

زمان انتشار در سایت: 97/3/3 ساعت 8 صبح -  مهلت دریافت  اسناد مزایده : از تاریخ 97/3/3 لغایت 97/3/8 
تاریخ بازدید : از تاریخ 97/3/5 لغایت 97/3/8 - آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 97/3/13 ساعت 1۴  

زمان بازگشایی : 97/3/19 ساعت 9 صبح - زمان اعالم به برنده : 97/3/20 ساعت 8  صبح 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده صرفٌاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 

شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل 

کاال دربستر سامانه ازاین طریق امکان پذیر می باشد.
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3-کلیه هزینه های مرتبط اعم از جداسازی ، بارگیری ، نقل و انتقال و ... بعهده برنده مزایده می باشد.
۴-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 09133۴38336 ) آقای سلطانی ( تماس حاصل گردد. 
5-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-۴193۴

دفتر ثبت نام استان تهران : 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش » ثبت نام 

/پروفایل مزایده گر « موجود است.
*هزینه های مربوط به درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

اداره کل پست استان کرمان

فرهنگــی و اجتماعــی شــورای اســالمی شــهر 
ــه مســجد  ــاره ب ــا اش ــه ب ــاس در ادام بندرعب
جامــع شــهر بندرعبــاس بیــان کــرد: مســجد 
جامــع رخــداد بــزرگ فرهنگــی و تاریخــی در 
شــهر بندرعبــاس و اســتان هرمــزگان و یــک 
ــوولین  ــه مس ــه هم ــت ک ــمندی اس کار ارزش

پــروژه  ایــن  اتمــام  بــرای  امــر  متولــی 
همــکاری الزم بایــد داشــته باشــند.حجت 
ــرد: در  ــوان ک ــری ســیاهویی عن الســالم عام
ــه اســتاندار هرمــزگان  ایــن جلســه خطــاب ب
ــه اینکــه نظــر حضرتعالــی  ــا توجــه ب گفتــم ب
در خصــوص مســجد جامــع شــهر بندرعبــاس 

ــی  ــده ول ــان نماین ــت از زب ــی اس ــر مثبت نظ
ــه دراســتان شــنیده شــده کــه اســتاندار  فقی
ــه  ــک ب ــت کم ــاعد جه ــول مس ــزگان ق هرم
ــا  ــد ام ــی داده ان ــم فرهنگ ــروژه عظی ــن پ ای

ــت. ــده اس ــل نش ــت تبدی ــه واقعی ــوز ب هن
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایـن شـبکه اجتماعـی حـاال بـه کاربـران 
خـود امـکان »سـاکت کردن« یـا قابلیت 
کاربـران  کـه  کـرده  اضافـه  را  میـوت 
نمی خواهنـد  کـه  کاربرانـی  می تواننـد 
دیـدن  بـه  مایـل  امـا  کننـد  آنفالـو 
میـوت  را  نیسـتند  نیـز  پست هایشـان 

کننـد.

نت بـرگ بـه عنـوان پیشـرو در اقدامـی 
مثبـت، بـه کسـب و کارهایـی کـه بـا آن 
قـرارداد امضـا می کننـد، الـزام کـرده تـا 
ارائـه پرینـت را از سیسـتم خـود حـذف 
کننـد و بدیـن ترتیـب، دیگـر نیـازی بـه 
ارائـه پرینت توسـط کاربر، برای اسـتفاده 

از خدمـات نیسـت.

گـروه شـرکت های شـاتل بـرای سـومین 
سـال متوالی توانست رتبه ی اول مسابقه 
»بهتریـن محـل بـرای کار« را از جشـنواره 
ملـی بهـره وری بـه دسـت بیـاورد. ایـن 
مسـابقه با نظرسنجی شـرایط کار، ارزیابی 
آنالیـن و حضـوری کارکنـان شـرکت های 
حاضـر در ایـن رقابـت انجام شـده اسـت.

خبر
اینستاگرام

سوژه
نت برگ

خبر
شاتل

بیت کوین ها به اندازه کشور اتریش، معادل 7.7 
گیگاوات انرژی مصرف می کنند!

@jahanesabzmag

شناسه »جام جهانی« ویدیویی از بازی فوتبال 
تاریخی ایران-آمریکا در سالروز انجام این بازی 

همرسانی کرده.
@fifaworldcup

زمین را همچون چشم هایمان مراقبت کنیم.

@enviroment_lovers

حمید فرخ نژاد، بازیگر تصویر زیر را از خودش در 
نقش فرحان در فیلم »عروس آتش« به اشتراک 

گذاشته.
@hamid.farrokhnezhad

آیدا احدالدینی می گوید:
خــوش بــه حالــت که سانفرانســیکو، نیویورک، واشــنگتن و لندن نشســتی. از صدقه ســر 
ظلمــی کــه بــه یک ملــت میشــه راه نون خــوردن و حقــوق گرفتن از عربســتان ســعودی، اســراییل 
و آمریــکا رو پیــدا کــردی و فشــار میــاری بــرای تحریــم بیشــتر کــه مــردم کشــورت فقیرتر بشــن، 

بیچــاره بشــن شــاید انقــالب کنــن شــما برگــردی وزیر بشــی. چه شــرافتمندی!

محمود فرجامی می گوید:
احتمــاال کــه نــه، قطعــا فقــط در ســپهر رســانه ای ایران اســت که جمعــی از خوشــنام ترین 
روشــنفکران جهــان مثــل چامســکی و ژیــژک نامــه ای را در نفــی تحریــم و جنــگ علیــه کشــوری 
ــد کــه ای پفیــوز، ای  ــه می برن ــه آن هــا حمل ــد و عــده ای از مــردم همــان کشــور ب امضــا می کنن

مواجب بگیــر حکومــت، چــرا بــا جنــگ و تحریــم علیــه مــا مخالفــی!

فرهاد علی پور می گوید:
ــراى  ــه ب ــورى اســالمى« اســت، ن ــه »جمه ــه علي ــن ن ــو و بولت ــپ و پمپئ ــگ ترام جن
ــد.  ــب ندهي ــود را فري ــتند، خ ــران هس ــتقالل« اي ــه »اس ــف و علي ــا مخال ــت. آنه »آزادى« اس

تمــام درخواســت هــاى 12 گانــه وزيــر امــور خارجــه آمريــكا هــم هميــن بود. عربســتان و اســرائيل 
و آمريــكا دغدغــه جمهــورى اســالمى و آزادى و دمكراســى ندارند.

کبری آسوپار می گوید:
شــد ســومین بــار در ماه هــای اخیــر کــه صــدای راننــده تاکســی رو بخاطــر هندزفــری 
تــوی گوشــم نشــنیدم و مجبــور شــده دســتش رو جلــوی صورتــم تکــون بــده کــه متوجــه بشــم 
کارم داره... البتــه تقصیــر خودشــونه، اگــه ســلیقه ی موسیقیایی شــون خــوب باشــه، منــم مجبــور 

نمیشــم باطــری گوشــی رو هــدر بــدم

احسان منصوری می گوید:
اســتراتژی تکــراری آمریــکا: بــه مــردم ایــران فشــار بیاوریــم و زندگی شــان را ســیاه کنیم 

تا علیــه حکومتشــان شــورش کنند.
این عوعو سگان تیم ترامپ نیز بگذرد.

امــا اســامی آن فعــاالن حقــوق بشــر و برانــداز و... کــه بــا حمایــت از پمپئــو و ترامــپ دنبــال ویرانی 
ایران انــد را از یــاد نبریــد.

نازی می گوید:
بارهــا و بارهــا از دوســتان غیرایرانــی ام شــنیدم كــه گفتنــد روحانــی و ظریــف خیلــی 
ــی  ــن خیل ــدن و ای ــكا و اســرائیل رو می ــه جــواب امری ــا طمانین ــی و ب ــدون بی ادب خونســرد و ب
ارزشــمنده كــه سیاســتمداران خــوددار و باهــوش و موجهــی داریــد .لطفــا هــوای تیــم روحانــی رو 

در ایــن روزهــا داشــته باشــیم.

اولین موبایل جهان با یک ترابایت حافظه داخلی به نام Smartisan R۱ به قیمت 
۱۴00 دالر در چین رونمایی شد. این گوشی ۱/ ۶ اینچی درگاه اسالت برای حافظه 
جانبی ندارد اما با استفاده از فناوری ذخیره سازی UFS ۲.۱ توانسته یک ترابایت 

حافظه داخلی روی گوشی تعبیه کند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

تا 5 خرداد در برج میالد،فروش تابلوهای بلوچ دوزی 
دختران مهتاب با هدف تامین هزینه های برندسازی

 بین المللی.
@zeinabnoroowzi

گردشگری هجومی به طبيعت و تخريب محيط باعث شده 
كمپينی به نام »لوکیشن نزن« راه بيفتد. در این کمپین 
کاربران یکدیگر را تشویق می کنند تا اگر برای تفریح به مکانی 

می روند و آن جا را بکر می یابند، آن را به دیگران معرفی نکنند تا 
بکر باقی بماند.

این ها خانه های یکی از روستاهای مرزی در #خراسان_جنوبی 
است. آب ندارند، کشاورزی و دامداری تعطیل است. جوانان 

مهاجرت کرده اند اما روستا پر از کودک است از نوزاد تا کمتر از 12 
سال.تنها درآمد مردم چیست ؟ #یارانه

@firoozi
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فیلم سینمایی »چهار انگشت« به کارگردانی 
حامد محمدی با دریافت پروانه ساخت در 

کشور کامبوج مقابل دوربین رفت.

دومین نمایشگاه 

»تجربه های نو در 
هنرهای تجسمی«
 به منظور شناسایی استعدادهای جوان و حمایت از 
هنرمندان جوان توسط گالری شلمان فراخوان داد.

سال گذشته در چنین روزی 
سامانه دسترسی آزاد به 
اطالعات رونمایی شد اما 

همچنان برخی دستگاه ها حاضر 
به قرار دادن اطالعات درخواستی شهروندان نیستند.

»لس آنجلس_تهران« 
ساخته تینا پاکروان در 

فستیوال کمدی فینیکس 
تورنتو )فیلم های کمدی ایرانی( به نمایش در می آید.

فیلم سینمایی 

»یک روز طوالنی«
به کارگردانی بابک بهرام 
بیگی به شبکه نمایش 

خانگی آمد.

اینو بدون که... مردم از تو چیزی رو نمیشنون 
که میگی ... 

اون چیزی رو میشنون که میخوان.

من مادر هستم اثر 

فیلمفیلم

فراخوان

نمایشسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

اسماعیل سامانی مردی كه تنها 
به ایران و ایرانی می اندیشید

اســـماعیل ســـامانی مـــردی كـــه پرچـــم زنـــده كـــردن 

زبـــان پارســـی و فرهنـــگ ایرانـــی را بـــه دوش گرفـــت 

ـــع در  ـــه )واق ـــالدی در فرغان ـــال ۸۴۹ می ـــی س ـــاه م در م

منطقـــه فـــرارود( خراســـان بـــه دنیـــا آمـــد. مورخـــان 

هریـــك روزی از مـــاه مـــی را زادروز او نوشـــته انـــد 

ـــان  ـــف مورخ ـــه كش ـــا ك ـــن زادروزه ـــن ای ـــازه تری ـــه ت ك

ـــد  ـــان تول ـــت!. در زم ـــی« اس ـــاه م ـــت »۲۴ م روس اس

اســـماعیل، پـــدر او احمـــد حكمـــران ناحیـــه فرغانـــه بـــود. 

ـــان و  ـــس دهقان ـــس، ریی ـــدا = ریی ـــدا )كدخ ـــامان خ س

...( پـــدر بـــزرگ اســـماعیل كـــه در منطقـــه بلـــخ بـــه دنیـــا 

آمـــده بـــود و یـــك تاجیـــك )پـــارس( بـــود خـــودرا از 

فرزنـــدزادگان بهـــرام چوبیـــن اســـپهبد بـــزرگ ایـــران 

ـــرد. ـــی ك ـــی م معرف

 امیراســـماعیل )میـــر اســـماعیل( كـــه خـــودرا شـــاه خوانـــد 

ـــامل  ـــك ش ـــر )این ـــان بزرگت ـــور خراس ـــز ام ـــس از تمرك پ

ســـه كشـــور تاجیكســـتان، ازبكســـتان، تركمنســـتان، 

ـــه شـــمالی افغانســـتان، گوشـــه هایی از قزاقســـتان و  نیم

قرقیزســـتان و خراســـان ایـــران( در دســـت خـــود، احیـــاء 

ـــی را  ـــوم ایران ـــگ و رس ـــی و فرهن ـــات فارس ـــان و ادبی زب

ســـرلوحه كار خـــود قـــرارداد. همزمـــان بـــا او، صفاریـــان در 

ـــان در شـــمال و  ـــران، دیلمی ـــوب شـــرقی ای ـــوب و جن جن

ـــق  ـــروه در مناط ـــر گ ـــابور ـ ه ـــان در نیش ـــز و طاهری مرك

خـــود اســـتقالل داشـــتند و در ایـــن مناطـــق تنهـــا نامـــی از 

ـــود. ـــده ب ـــه برجـــای مان خلیف

ـــا اینكـــه تـــوان لشكركشـــی بـــه بغـــداد  شـــاه اســـماعیل ب

ـــه  ـــرا ك ـــرد زی ـــن نك ـــه را داشـــت چنی ـــن خلیف و برانداخت

احیـــاء فرهنـــگ ایرانـــی و زبـــان فارســـی برایـــش مهمتـــر 

ـــود  ـــی ب ـــگ دفاع ـــماعیل جن ـــاه اس ـــتراتژی ش ـــود. اس ب

ـــا  ـــگ او ب ـــد و جن ـــی جنگی ـــم م ـــا مهاج ـــا ب ـــی تنه یعن

ـــه شكســـت و اســـارت عمـــرو انجامیـــد  عمرولیـــث كـــه ب

ـــت.  ـــه صـــورت گرف ـــن پای برهمی

کتاب تونل
ساباتو ارنستو  نویسنده: 

مفیدی ترجمه: مصطفی 

انتشارات: نیلوفر
رمان نویــس  ســاباتو،  ارنســتو  اثــر  تونــل  کتــاب 
بــزرگ آرژانتینــی اســت. ســاباتو از جملــه مهم تریــن 
و  التیــن  آمریــکای  رمان نویســان  بـــرجسته ترین  و 
اد بیــات اســپانیایی زبان اســت. ســاباتو درســال ۲00۷  
ــل د ر  ــاب تون ــاپ اول کت ــود. چ ــل ب ــزه ی نوب ــد جای کاندی
ــود ه ی  ــی و ت ــد ان اد ب ــراوان منتق ــال ف ــا اقب ســال ۱۹۴۸ ب

کتابخــوان مواجــه شــد.
کتاب تونل با این جمله شروع می شود:

کافــی اســت بگویــم کــه مــن خــوآن پابلــو کاســتل 
را کشــت. ایریبارنــه  ماریــا  هستم,نقاشــی کــه 

داستان کتاب تونل
کاســتل نقاشــی معــروف و شــناخته شــده و در عیــن حــال 
مغــرور و خــود محــور اســت که همیشــه از منتقــدان و درک 
نشــدن حقیقــی آثــارش بیــزار اســت. خود محــوری اش او 
را مــردی منــزوی کــرده و در عیــن حــال خودبینــی و غــرور 
بــه همــراه ذات دوگانــه هنرمنــدش شــخصیتی منحصــر بــه 

فــرد و یگانــه بــه او می بخشــد.
در قسمتی از متن کتاب می خوانیم:

وقتــی مشــهور باشــی فروتنــی برایــت آســان اســت.

ــی. ــان ده ــن نش ــود را فروت ــه خ ــت ک ــان اس ــی آس یعن
حتــی انــگاه کــه فکــر میکنیــد در یــک فــرد کمتریــن اثــری 
ــکلی  ــندی را در ش ــدارد, خودپس ــود ن ــندی وج از خودپس
بســیار نامحســوس در او کشــف مــی کنیــد: خودپســندی 
در فروتنــی. چــه زیــاد میبینیــم از ایــن نــوع افــراد. )کتــاب 

ــه۱۴( ــل – صفح تون
بــرای مــا بســیار موجه تــر اســت کــه از چیزهایــی کــه بــه 
ــل  ــاب تون ــزار باشــیم. )کت ــم بی ــل داری ــا آشــنایی کام آنه

ــه۲۵( – صفح
“بعضــی وقت هــا احســاس می کنــم کــه هیــچ چیــز 
ــت  ــال اس ــا س ــه میلیون ه ــیاره ای ک ــدارد. در س ــی ن معن
بــا شــتاب بــه ســوی فراموشــی مــی رود، مــا در میــان غــم 
زاده شــده ایم، بــزرگ می،شــویم، تــالش و تقــال می کنیــم، 
ــران  ــج دیگ ــبب رن ــم، س ــج می بری ــویم، رن ــار می ش بیم
ــران  ــم، دیگ ــم، می میری ــه می کنی ــه و موی می شــویم، گری
ــد  ــا می آین ــه دنی ــری ب ــودات دیگ ــد و موج ــم می میرن ه

ــد. ــی را از ســر گیرن ــدی بی معن ــن کم ــا ای ت

رسانه در آینه تصویر
روزنامه جام جم از تغییراتی در طراحی صفحه 

اول خود بوجود آورده است.

آن حور ماه چهره که رضوان غالم اوست
جنت فراز سرو قیامت قیام اوست

گر زانکه مشک ناب ز چین می شود پدید
صد چین در آن دو سلسلٔه مشک فام اوست

مقبل کسی کش او بغالمی کند قبول
ای من غالم دولت آنکو غالم اوست

عامی چو من بحضرت سلطان کجا رسد
لیکن امید بنده بانعام عام اوست

پروانه گر چو شمع بسوزد عجب مدار
کان سوختن ز پختن سودای خام اوست

مشتاق را بکعبه عبادت حالل نیست
اال بکوی دوست که بیت الحرام اوست

وحشی ببوی دانه بدام اوفتد ولیک
خرم دلی که دانه خال تو دام اوست

هر کو کند بماه تمامت مشابهت
این روشنست کز نظر ناتمام اوست

خواجو بترک نام نکو گفت و ننگ داشت
از ننگ و نام اگر چه که ننگم ز نام اوست

خواجوی کرمانی 

شهر عجب حال غریبی 
دارد 

از کجایش بنویسم 
کاین شهر در و دیوار 

نجیبی دارد 
چیزهایی دیدم در این 

شهر 
زشت و زیبا شیرین

 یا چون زهر

محمد حسین ملکیان

عکس نوشت

عکس: 
مهران مافی بردبار


