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خیز دولت و مجلس برای مهار گرانی
مدیرکل میراث فرهنگی سمنان:

برگزاری جشنواره 
بین المللی عشایر 
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آنچـه روشـن اسـت تنگناها و دشـوارها 
بـه مرحلـه سـخت و حساسـی رسـیده 
بـه  نسـبت  بیـش  و  همـه کـم  اسـت. 
ولـی  داشـته  آگاهـی  دشـوارهای  ایـن 
بـرای برداشـتن گام هـای عملی اراده ای 
شـکل نگرفتـه اسـت. اگر چه تـا همین 
جـای کار هـم فرصت هـای گران قیمتـی 
در  هـم  بـاز  و  اسـت  رفتـه  دسـت  از 
اسـت. کوبیـدن  رفتـن  دسـت  از  حـال 
پرطنیـن  چـه  اگـر  شـعار  طبـل  بـر 
اسـت ولـی گوش هـای کمتـری آهنـگ 
می پندارنـد. خـوش  را  طبل هـا  ایـن 

اصـالح طلبـان نیـز نمی تواننـد دیگـر بـا 
دامـن  را  امیـدی  رایـج  کلی گویی هـای 
مشـکالت  حـل  راه  در  گامـی  و  زده 
بـا  رویارویـی  زمـان  امـروز  بردارنـد. 
زمـان  اسـت.  سـخت   واقعیت هـای 
گـذر از انـکار اسـت و لحظـه غلبـه بـر 
بـا کلی گویـی  نمی تـوان  دیگـر  تردیـد. 
امیـدی را دامـن زد .اصالحـات بنیادین 
و تغییـرات معنـادار امـروز بیـش از هر 
زمـان دیگـر بـه عنـوان نیـازی بـرآورده 
آنکـه  شـگفت  و  می نمایـد  رخ  نشـده 
نیـاز  ایـن  بیـان  بـرای  برخـی  زبـان 
روشـن دچـار لکنـت اسـت. بیاییـد بـا 
بـا  ناپذیـر  انـکار  و  تلـخ  واقعیت هـای 
شـویم  رو  بـه  رو  جسـارت  و  شـهامت 
مـردم  واقعـی  خواسـته های  بیـان  و 
را بـدون لفافـه بـه میـدان گفتگـو وارد 
و  پنهان گویـی  از  نیـز  خـود  و  کـرده 
ایـن  درآییـم.  بـه  ابهام گویـی  هالـه  در 
سـخن هـم بـرای اصـالح طلبـان و هـم 
بـرای محافظـه کاران و هـم بـرای همـه 
کسـانی اسـت که به ایـران و آینده این 
سـخن  ایـن  می اندیشـند.  سـرزمین 
بـرای همه دسـت اندرکاران اداره کشـور 
هـم نیـز هسـت کـه آنچـه را می دانند و 
تعبیـر  و  تفسـیر  بـه روشـنی  می بیننـد 
کننـد و موضـع امـر و فرمـان و دسـتور 
را بـه کنـاری نهند. ایـران امـروز نیازمند 
فهـم  و  درک  و  شـجاعت  و  شـهامت 
پنهـان  از  نیـاز  ایـن  اسـت.  واقعیـت  
کاری و الپوشـانی و ابهام و در  ئوتردید 
مانـدن بـه دسـت نخواهد آمـد. باید در 
ایـن بـاره نیـز گفتگـو کنیـم. زمـان مـا 
را ناچـار بـه ایـن گفتگـو می کنـد. زمـان 

منتظـر مـا نخواهـد مانـد.

زمان منتظر 
ما نمی ماند
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یادداشت مهمان
یدهللا اسالمی
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به افتخار یوز های 
ایرانی هورا بکشید

تیم ملی فوتبال کشورمان 
فردا از ساعت 19:30 به 
مصاف مراکش می رود

»خبـر بـد - خبـر خـوب« . ایـن اصلـی در 
بـرای  بـد«  »خبـر  اسـت.  روزنامه نـگاری 
حسـاب  بـه  خـوب«  »خبـر  روزنامه نـگار 
می آیـد. همیـن اسـت کـه اخبـار حـوادث 
بیشـترین  طرفـدار را در میـان سـتون های 
مطبوعـات دارد. حـاال حجـم ایـن اخبـار بـد 
در کشـور مـا به جایی رسـیده که بـرای پیدا 
کردن »خبر بد« نیاز به جستجو هم نیست. 
 آنچـه کمیاب شـده خبرهای خوب هسـتند. 
فرهنـگ  و  زیسـت  محیـط  تـا  اقتصـاد  از 
غـرق  بـد  خبرهـای  میـان  سیاسـت  تـا 

. . یم. شـده ا

روزانهم صبح اریان

صفحه 3نوبت دوم
اداره کل راه آهن کرمان 

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شماره ۱م-۹۷-۵۷

آگهی مناقصه

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/97/14-52 
نوبت اول
صفحه 5

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

شـورای اصالح طلبان اسـتان کرمان 
رییـس  بـه  ای  نامـه  ارسـال  بـا 
جمهور خواسـتار انتخاب اسـتانداری 
بـه  وفـادار  و  دولـت  بـا  هماهنـگ 
رییـس جمهور شـد. شـورای اصالح 
طلبـان اسـتان کرمـان در ایـن نامـه 
اسـتاندار  نظـر  مـد  هـای  ویژگـی 
کرمـان را تشـریح کرده اسـت. متن 
 کامل این نامه به شـرح ذیل اسـت:

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــلمین  ــرت حجت االسالم والمس حض
روحانــی، دکتــر  آقــای   جنــاب 

ریاست محترم 
جمهوری اسالمی ایران

ــات  ــی طاع ــا ســالم و آرزوی قبول ب
ــارک رمضــان ــاه مب ــادات در م  و عب

ــه کــه مســتحضر هســتید  همان گون
ــدس  ــام مق ــاب مســووالن نظ انتخ
ــط  ــران توس ــالمی ای ــوری اس جمه
و  مســتقیم  به صــورت  مــردم 
مهم تریــن  از  یکــی  غیرمســتقیم 
»اســتقالل  شــعار  دســتاوردهای 
ــوری اســالمی« اســت  آزادی، جمه
کــه در انقــالب شــکوهمند اســالمی 

اکنون کــه  آمــد.  دســت  بــه 
هیــأت  تصمیــم  آســتانه  در 
انتخــاب  بــرای  وزیــران  محتــرم 
داریــم  قــرار  کرمــان  اســتاندار 
اصالح طلبــان  هماهنگــی  شــورای 
ــه  ــه ب ــن توج ــان ضم ــتان کرم اس
فضــای موجــود کشــور و اســتان 
اســتدعای بذل توجــه بــه نــکات 
ــم را دارد: ــن انتخــاب مه ــر در ای  زی

1. حــق مــردم در تعییــن حاکمــان 
جامعــه، مبتنــی بــر امــکان انتخــاب 
برنامه هــای جریــان مدنظرشــان، 
ــت  ــی جمهوری ــوازم اصل ــی از ل یک
ــرده در  ــه خدای ناک ــت ک ــام اس نظ
صــورت عــدم توجــه بــه آن می تواند 
بــزرگ  خســرانی  ایجــاد  باعــث 

دولت هــا  اجتماعــی  ســرمایه  در 
ــرم  ــس محت ــه ریی ــود. ازآنجاک ش
ــردم و  ــوان منتخــب م ــور به عن جمه
ــه ای  ــون اساســی وظیف مجــری قان
راهبردهــای  اجــرای  در  خطیــر 
توســعه پایــدار و همه جانبــه دارد، 
ــراه  ــی هم ــت مجریان ــته اس شایس
ــا  ــدل ب ــردم و هم ــر م ــارأی و نظ ب
بــه کار  اجرایــی کشــور  جریــان 
ــاب  ــد انتخ ــود. بی تردی ــارده ش گم
اســتانداری همســو بــا دولــت و 
ور کشــیده ها«  »پاشــنه  شــمار  از 
رییس جمهــور  بــه گفتمــان  کــه 
ــت  ــت دول ــته و موفقی ــاد داش اعتق
خــود  اهــداف  ســرلوحه  در  را 
تحقــق  زمینه ســاز  دهــد  قــرار 

اهــداف نظــام در اســتان خواهــد 
بایســتی  بــود. اســتاندار کرمــان 
برنامه هــای  بــه  وجــود  عمــق  از 
وفــادار  دولــت  و  رییس جمهــور 
بــوده و ضمــن ســعی وافــر در حــل 
مشــکالت مــردم در تندبــاد حمــالت 
ناجوانمردانــه علیــه دولــت در دفــاع 
از رئیس جمهــور و کارنامــه دولــت 
باشــد. قاطــع  و   ازخودگذشــته 
داده  نشــان  تجــارب گذشــته   .2
ــه هــر میــزان دولت هــا در  اســت ب
ایجــاد وفــاق، همدلــی و همگرایــی 
نیروهــای حامــی خــود موفق تــر 
ــأ  ــه منش ــر اینک ــالوه ب ــد، ع بوده ان
خدمــات و بــرکات بیشــتری بــرای 
ایــران اســالمی بوده انــد، توفیــق 

در  وحــدت  ایجــاد  در  بیشــتری 
داشــته اند. نیــز  جامعــه   ســطح 

کشــور،  کنونــی  شــرایط  در   .3
منتقــدان  تحمــل  و  نقدپذیــری 
مهم تریــن  از  یکــی  دلســوز 
موفــق  مدیــران  شــاخص های 
توجــه،  شــنیدن،  بــود.  خواهــد 
نقدهــای  پذیــرش  و  تحمــل 
کشــور  دلســوزان  و  کارشناســان 
امــروز  الزامــات  از  یکــی  قطعــًا 
مدیــران جامعــه ماســت. بــدون 
ــت اســتاندار  ــه مدیری ــد تجرب تردی
سیاســی«  »حــوزه  در  آینــده 
مؤثــر  زمینــه  ایــن  در  می توانــد 

شــود. واقــع 

ادامه در صفحه 2

نامهاصالحطلبانکرمانی

برایانتخاباستانداربهروحانی

مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان:
رعایتنکردِنسرعتمطمئنه؛عامل
اصلِیتصادفاتدرمحورهفتباغعلوی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کــرد  تاکیــد  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
کــه مــدارس نبایــد والدیــن را مجبــور بــه 
پرداخــت کمک هــای نقــدی کننــد. محمــد 
بطحایــی در حاشــیه جلســه هیــات دولــت بــه 

ــا  ــه م ــی ب ــه گزارش های ــت ک ــگاران گف خبرن
ــه در برخــی مــدارس اجحــاف  ــود ک رســیده ب
می شــود،  اولیــا  بــه  ســختگیری هایی  و 
بنابرایــن تیمــی را مامــور کردیــم تــا مهــر 

و کنتــرل  مراقبــت  را  موضــوع  ایــن  مــاه 
ــن و  ــی از والدی ــرده حق ــی نک ــا خدای ــد ت کن

نشــود.  تضییــع  دانش آمــوزان 
ــت  ــف اس ــم موظ ــن تی ــه ای ــه داد ک وی ادام
بررســی کنــد کمک هایــی کــه از اولیــاء گرفتــه 
نباشــد،  اجبــار  وجــه  هیــچ  بــه  می شــود 
ــن  ــش از ای ــه پی ــواردی ک ــرده م ــدای نک خ
خــود شــما اصحــاب رســانه گــزارش داده ایــد 
ــه بهانــه کمــک بــه  مجــدد تکــرار نشــود کــه ب

مدرســه از ثبت نــام جلوگیــری می شــد. 

کمکاجباریبهمدارسممنوع
وزیر آموزش و پرورش: 

کمیته پیگیری تخلفات تشکیل شده است

بهافتخاریوزهایایرانیهورابکشید
تیم ملی فوتبال کشورمان فردا از ساعت 19:30 به مصاف مراکش می رود

نمای بیرونی ورزشگاه کریستوفسکی، محل برگزاری بازی ایران و مراکش

هــر  کــه  هــم  مجــازی  فضــای 
از  ســوژه ای  یکبــار  وقــت  چنــد 
ــان رو  ــی برایم ــی اخالق ــک واژگون ی
ــی  ــتون های اجتماع ــا س ــد ت می کن
ــر از گذشــته شــود. ــان لرزان ت  باورم

شــده.  کمیــاب  خــوب  خبــر 
بهانــه ای  فوتبــال  جام جهانــی 
ــی ســبب خوشــحالی  ــه ب هســت ک
در  وقتــی کــه  مخصوصــا  کنیــم. 
ــی  ــی ادعای ــن الملل ــن آوردگاه بی ای
نداریــم. پــس بــی فکــر نتیجــه 
ــن  ــم. همی ــحالی کنی ــد خوش بیایی
کــه بــی اســترس بــه جــام جهانــی 
رســیدیم خوشــحالیم. بــاال رفتــن 
ــا  ــت م ــع معیش ــت دالر و وض قیم
تجربــه  ایــن  نمی دهــد  اجــازه 
ــم.  ــس کنی ــک لم ــی را از نزدی جهان

امــا بــرای هــر توپــی کــه از هــر 
و  دور  راه  از  می گــذرد  دروازه ای 
اینــچ   24 تلویزیون هــای  پشــت 
ــه  ــرای هم ــا ب ــم. م ــوا می پری ــه ه ب
ایــن  در  می لرزنــد  تور هایــی کــه 
می کشــیم  هــورا  جام جهانــی 
بــد  خبرهــای  غــم  شــاید  تــا 
و  بشــورد  را  این روزهــای کشــورم 
ببــرد. مــا بــرای یوزهــای ایرانــی 
تمــام قــد خوشــحالی می کنیــم.

فینال در گام اول
بــا  ایــران  فینال گونــه  بــازی 
 201۸ جهانــی  جــام  در  مراکــش 
روســیه فــردا از ســاعت 19 و 30 
آغــاز  ایــران  وقــت  بــه  دقیقــه 

 . د می شــو

تغییــر احتمالی در تیم ملی
ایــران ممکــن اســت بــا یــک تغییــر 
هــای  ایــده  بــه  نســبت  بــزرگ 
در  پرتغالــی  ســرمربی  تاکتیکــی 

اولیــن بــازی بــه میــدان بــرود. 
نوشــته،  ســه  ورزش  کــه  آنطــور 
تدارکاتــی  بازی هــای  بــه  نگاهــی 
ماه هــای گذشــته و تیمــی کــه او در 
ــا نهــاده کامــال  ســال های گذشــته بن
پرتغالــی  مربــی  مــی داد  نشــان 
روی چیدمــان 3-3-4 نظــر دارد، 
آن  اصلــی  اســکلت  ترکیبــی کــه 
همــان  در  قبــل  مدت هــا  از  نیــز 
ــی  ــام جهان ــی ج ــای مقدمات بازی ه
تشــکیل شــد و تنهــا شــاید در یکــی 
دو پســت دچــار تغییراتــی می شــد. 
در حالــی کــه فــاز تهاجمــی تیــم 
ملــی کامــال مهره هــای اصلــی خــود 
در روســیه 201۸ را می شــناخت امــا 
بــروز اتفاقاتــی در اردوی اخیــر تیــم 
ــی  ــه و مصدومیت های ــی در ترکی مل
ــر برخــی مهره هــا شــد  ــه گریبانگی ک
ــران  ــه ای ــم زد ک ــائبه را رق ــن ش ای
در جنــگ سرنوشــت ســاز اول بــا 
مراکــش در ســن پطرزبــورگ بــا 

یــک تغییــر بــزرگ و غیرمنتظــره 
کــه  تغییــری  شــود،  روبــرو 
تیــم  تهاجمــی  چهــره  می توانــد 
ــام دو ســال  ــه نســبت تم ــی را ب مل
اساســی  تغییــری  بــا  گذشــته 

ــد.  ــرو کن روب
بــا توجــه بــه مصدومیــت اخیــر 
مهــدی طارمــی کــه گفتــه شــده 
او  دارد  احتمــال  شــده،  برطــرف 
ــد. در  ــش نرس ــا مراک ــازی ب ــه ب ب
صورتــی کــه کــی روش قیــد مهــدی 
ــن ســوال ذهــن  ــد ای طارمــی را بزن
عالقمنــدان بــه تیــم ملــی را بــه 
ــدام  ــه ک ــد ک ــغول می کن ــود مش خ
ترکیــب  در  او  جانشــین  بازیکــن 
پاســخ  در  شــد؟  خواهــد  اصلــی 
ــرح  ــه مط ــوال دو گزین ــن س ــه ای ب
ســامان  نفــر  اولیــن  می شــود 
قــدوس ســتاره دو ملیتــی و جدیــد 
اوسترســوند  باشــگاه  از  ایــران 
ــرعت  ــم س ــه ه ــی ک ــت. مهاجم اس
باالیــی دارد هــم از قــدرت شــوتزنی 
تــا  می بــرد  بهــره  گلزنــی  و 
ــش  ــرای درخش ــه ب ــی ک انگیزه های
دنیــا  ملــی  تورنمنــت  اولیــن  در 

دارد بــه او بــرای درخشــش بیشــتر 
ــدوس  ــامان ق ــا س ــد. ام ــک کن کم
هــم  دیگــر  جــدی  رقیــب  یــک 
دارد یعنــی وحیــد امیــری کــه از 
اســترالیا   2015 ملت هــای  جــام 
ــرار  ــرفت ق ــیر پیش ــواره در مس هم
بســیاری  روزهــا  ایــن  و  داشــته 
ــد در  ــه بتوان ــد ک ــد دارن ــه او امی ب
اولیــن جــام جهانــی خــود نیــز 
همــان درخشــش جــام ملت هــا 
ــه  ــال در فاصل را داشــته باشــد.  ح
آزمــون  اولیــن  تــا  ســاعت   24
در  ایــران  سرنوشت ســاز  و  مهــم 
ــد  ــیه بای ــی 201۸ روس ــام جهان ج
وضعیــت  دیــد  و  مانــد  منتظــر 
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــدی طارم مه
از وینگرهــای اصلــی در چیدمــان 
کجــا  بــه  روش  کــی  تاکتیکــی 
کشــیده خواهــد شــد، ماجرایــی 
تریــن  مهــم  بــه  می توانــد  کــه 
ــه  ــبت ب ــران نس ــب ای ــر ترکی تغیی
پرتغالــی  ســرمربی  ایده هــای 
ــزرگ  ــرای رقــم زدن معجــزه ای ب ب
جهانــی  جــام  مــرگ  گــروه  در 

تبدیــل شــود.

ــازی  ــتین ب ــتانه نخس ــی روش در آس ــوس ک کارل
ــه  ــش ک ــر مراک ــی 2018 براب ــام جهان ــروه B ج گ
ــگاه  ــاری در ورزش ــه ج ــه هفت ــاعت 19:30 جمع س
ــان  ــه زم ــت ک ــود گف ــزار می ش ــکی برگ کریستوفس
زیــادی تــا آغــاز ایــن بــازی باقــی نمانــده و اگــر 
ــه آن صحبــت  ــاره نزدیک شــدن ب می خواهیــم درب
ــد بگویــم بازیکنــان تیــم ملــی فوتبــال  کنیــم بای
ــد.  ــاز ندارن ــی نی ــزه مضاعف ــه انگی ــر ب ــران دیگ ای
ســرمربی تیــم ملــی دربــاره پیش بینــی اش از 
ــن  ــه ای ــرد ک ــوان ک ــا مراکــش عن ــازی ب نتیجــه ب
دیگــر لفاظــی اســت کــه اگــر ســرمربی تیــم ملــی 
حســاب  تســاوی  روی  بگویــد  مثــا  کشــوری 
ــب  ــرای ترکی ــی ب ــرح  کامل ــر و ط ــم. تفک می کنی
ــد راز  ــا همانن ــا آنه ــک دارم ام ــی و تاکتی ــم مل تی

باقــی  می ماننــد.

گرانی هــای اخیــر در بــازار موجــب شــده دولــت و 
ــه بررســی ایــن موضــوع را در  مجلــس به طــور جداگان

ــد. ــرار دهن ــود ق دســتور کار خ
ــس  ــر ریی ــس دفت ــی، ریی ــود واعظ ــه محم ــور ک آنط
جمهــور خبــر داده، حســن روحانــی در جلســه روز گذشــته هیــات دولــت دســتور 
داده همــه دســتگاه های ذیربــط بــه گرانی هــای اخیــر ورود کننــد. رییــس جمهــور 
همچنیــن بــرای جلوگیــری از افزایــش قیمــت اقالم مصرفــی تاکید کرده اجناســی 
کــه در انبــار مانــده بــه ســرعت در اختیــار مــردم قــرار گیــرد. او در واکنش بــه گرانی 
خــودرو هــم دســتور داد کــه خودروســازان خودروهــا را بــا قیمــت مصــوب در اختیار 
مــردم قــرار دهنــد. بــه گفتــه واعظــی قــرار اســت دوشــنبه آینــده جلســه ویــژه ای 
ــوص  ــری در خص ــی و تصمیم گی ــرای بررس ــور و وزرا ب ــس جمه ــور ریی ــا حض ب

گرانی هــای اخیــر برگــزار شــود.
در روزهــای گذشــته قیمــت ســکه بــه نســبت دو هفتــه پیش نزدیــک بــه 400 هزار 

تومــان گــران شــده اســت. در همیــن حــال بــازار خــودرو هــم نوســانات شــدیدی را 
تجربــه کــرده بــه طــوری کــه قیمــت برخــی خودروهــا دو برابــر شــده. در ایــن میان 
شــورای رقابــت هــم مجــوز افزایــش 5.6 تــا 7.1 درصــدی قیمــت محصــوالت ســه 
شــرکت خودروســازی ایــران خــودرو، ســایپا و مدیــران خــودرو از اول تیــر را صــادر 
کــرده کــه بــا واکنــش شــدید مــردم مواجــه شــده اســت. همیــن امــر موجب شــد 
روز گذشــته در جلســه هیــات دولــت مســاله گرانــی بررســی شــود، بــه طــوری کــه 
رییــس دفتــر رییــس جمهــور در ایــن خصــوص گفتــه »موضــوع گرانــی بــه جــد 
ــه ارز 4200  ــی ک ــی بخش های ــم حت ــت مطــرح شــده اســت. شــاهد بودی در دول

تومانــی می گیرنــد محاســبات دقیــق بــرای قیمــت گــذاری ندارنــد.«

مجلس هم ورود کرد
ــه  ــد ب ــد دارن ــدگان قص ــد نماین ــر می رس ــم خب ــالمی ه ــورای اس ــس ش از مجل
گرانی هــای اخیــر ورود کننــد. روز گذشــته ســیدتقی کبیــری، نماینــده مــردم خوی 
در مجلــس در تذکــری گفــت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اخیــر گرانــی برخــی از 
کاال هــا از جملــه خــودرو ضــرورت دارد مجلــس شــورای اســالمی در جلســه علنــی 
یــا غیرعلنــی ایــن موضــوع را بررســی کنــد. بــه نظــر می رســد رییــس مجلــس 
نیــز بایــد دســتور ویــژه ای بــرای بررســی ایــن موضــوع صــادر کنــد. علــی الریجانی، 
رییــس مجلــس هــم در پاســخ بــه تذکــر ایــن نماینــده، گفت کــه این موضــوع روز 
ســه شــنبه در هیــات رییســه مجلــس شــورای اســالمی مــورد بحــث قــرار گرفته و 

مقــرر شــده هفتــه آینــده جلســه ای در ایــن خصــوص برگــزار شــود.

بازار

وزیــر آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرده 
ــش  ــام دان ــت ن ــری از ثب ــه جلوگی ــت ک اس
آمــوزان بــه بهانــه کمــک اولیــا بــه مــدارس 
اســت  بطحایــی  گفتــه  اســت.  ممنــوع 
ــاه  ــر م ــا مه ــم ت ــور کردی ــی را مام ــه تیم ک
ــد  ــرل کن ــت و کنت ــوع را مراقب ــن موض ای
و  والدیــن  از  حقــی  نکــرده  خدایــی  تــا 

نشــود. تضییــع  دانش آمــوزان 

ادامه از صفحه 1
اخالقــی  4. حســن شــهرت سیاســی، 
نگــری  بخشــی  از  پرهیــز  و  مالــی  و 
ظرفیت هــای  همــه  بهره گیــری از  و 
ــدار و  ــعه ای پای ــتای توس ــتان در راس اس
ــق در  ــی موف ــه مدیریت ــه، تجرب همه جانب
ــه  ــژه ب ــه وی ــی، توج ــتگاه های اجرای دس
ــتن  ــی، داش ــی و اجتماع ــائل فرهنگ مس
ــکالت  ــه مش ــی ب ــی و علم ــگاه تخصص ن
ــزی  ــر برنامه ری ــه ام ــنایی ب ــتان، آش اس
عملــی،  هــم  و  علمــی  لحــاظ  از  هــم 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  توانایــی 
و  علمــی  مراکــز  در  موجــود  علمــی 
دانشــگاه ها، بهبــود فضــای کســب وکار، 

از  اســتان  اقتصــادی  بنیــه  تقویــت 
ــود  ــای موج ــه ظرفیت ه ــه ب ــق توج طری
فضــای  ایجــاد  و  خصوصــی  بخــش 
وحــدت و همدلــی در اســتان در عمــل 
و پرهیــز از رفتارهــای عــوام گرایانــه و 
ــت  ــی اس ــه صفات ــًا ازجمل ــعارزده قطع ش
آینــده  اســتاندار  مــی رود  انتظــار  کــه 
باشــد. آن هــا  بــه  متصــف   کرمــان 

ــان  ــتان کرم ــان اس ــالح طلب ــورای اص ش
بــا  مجــدد  همبســتگی  اعــالم  ضمــن 
موفقیــت  جمهــوری  محتــرم  ریاســت 
دولــت خدمتگــزار در تحقــق اهــداف و 
بی همتــا  قــادر  درگاه  از  را  برنامه هــا 

می نمایــد. مســألت 

دارو پشت سد 
بیمه ها گیر می کند؟

سخنگوی سازمان غذا و 
دارو: تاخیر برخی بیمه ها در 
پرداخت مطالبات حوزه دارو 

به یک سال می رسد
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو از احتمــال 
کمبــود دارو در ماه هــای آتــی خبــر داده اســت.
ــال  ــه در ح ــنا گفت ــه ایس ــور ب ــوش جهانپ کیان
ــغ  ــر بال ــازمان های بیمه گ ــی از س ــر برخ حاض
ــات  ــا یکســال در پرداخــت مطالب ــاه ت ــر 10 م ب
ــن  ــه او ای ــه گفت ــد. ب ــر دارن دارویی شــان تاخی
موضــوع روی حلقه هــای مختلــف زنجیــره 
حلقه هــای  و  می گــذارد  اثــر  دارو  تامیــن 
مختلــف دارویــی بــه صــورت زنجیــره وار دچــار 
ــن  ــی می شــوند و ای ــود نقدینگ مشــکل و کمب
ــن  ــد تامی ــر فرآین ــی را ب ــر نامطلوب ــاق تاثی اتف
داروی کشــور می گــذارد. چراکــه وقتــی ســازمان 
و  داروخانه هــا  بــه  را  مطالباتــش  بیمه گــر 
ــا  ــن واحده ــد، ای ــت نکن ــتان ها پرداخ بیمارس
ــرکت های  ــای ش ــت طلب ه ــوان پرداخ ــم ت ه
شــرکت های  داشــت،  نخواهنــد  را  پخــش 
موقــع  بــه  پرداخــت  تــوان  هــم  پخــش 
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــه ش ــش را ب بدهی های
و واردکننــده دارو ندارنــد و در نتیجــه تمــام 
زنجیــره دارویــی دچار مشــکل کمبــود نقدینگی 
می شــود و تولیدکننــده ای هــم کــه می خواهــد 
ــی دچــار  ــد، وقت ــن کن ــه اش را تامی ــاده اولی م
مشــکل کمبــود نقدینگــی باشــد در تامیــن مواد 
اولیــه، تولیــد داخــل و واردات بــا مشــکل مواجه 
می شــود. جهانپــور ســازمان تامیــن اجتماعــی 
را بزرگ تریــن بدهــکار بــه حــوزه دارویــی 
کشــور عنــوان کــرده و هشــدار داده کــه در 
صــورت ادامــه ایــن رونــد ممکــن اســت برخــی 
از تولیدکنندگانــی کــه تــوان مالــی کمتــری 
ــا و  ــه داروه ــه هم ــواد اولی ــد م ــد، نتوانن دارن
خطــوط تولیدشــان را تامیــن کننــد و بــر همیــن 
اســاس ممکــن اســت در برخــی مــوارد دچــار 
بــروز کمبــود در زمینــه داروهــای تولیــد داخــل 
ــور را از  ــاز کش ــه نی ــویم ک ــور ش ــویم و مجب ش
طریــق واردات تامیــن کنیــم. وی البتــه اضافــه 
کــرده کــه تاکنــون بــه صــورت قابــل توجــه در 
ــده و  ــاد نش ــکلی ایج ــود دارو مش ــه کمب زمین
تنهــا ممکــن اســت دربــاره یک یــا دو قلــم دارو 
ــود  ــوز کمب ــاده باشــد و هن ــی افت ــن اتفاق چنی
دارو بــه صــورت قابــل توجــه رخ نــداده اســت. 
آنطــور کــه ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفته 
در حــال حاضــر میــزان کمبودهــای مقطعــی در 

ــم دارو اســت. ــا 65 قل ــن 60 ت کشــور بی
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پیام خبر
معاون وزیر صنعت: درباره خودرو نپرسید
رضا رحمانی،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از اظهارنظر درباره وضعیت 
جاری در بازار خودرو، خودداری کرد. او به خبرگزاری ایسنا گفت: »بهتر است این موارد 
را از معاون امور صنایع بپرسید.« اختالف قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد به شدت 
افزایش یافته و به التهاب بازار دامن زده است.

خیز دولت و مجلس برای مهار گرانی
روحانی دستور داد اجناس در انبار نمانند، الریجانی 
از برگزاری جلسه ویژه مجلس در هفته آینده خبر داد
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ــه  ــاالن محیط زیســت ب ــه فع ــه گفت ب
معــادن  بی رویــه  برداشــت  دلیــل 
»دریاچــه  زیــر  ماســه،  و  شــن 
ولشــت« در حــال خالی شــدن اســت 
و در صورتــی کــه ایــن اتفــاق بیفتــد، 
خطــرات بیشــماری بــرای مناطــق 
ــود و  ــاد می ش ــه ایج ــراف دریاچ اط
از طرفــی معــاون دفتــر زیســتگاه 
و امــور مناطــق ســازمان حفاظــت 
بــه  محیــط زیســت هــم نســبت 
در  گســترده  زمین خواری هــای 
ــدار داده  ــه هش ــن دریاچ ــراف ای اط
منابــع  ســازمان  ورود  خواســتار  و 

ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  طبیعــی 
دریاچــه  اســت.  شــده  مســاله 
آب  دریاچــه   10 از  یکــی  ولشــت 
اثــر   71 جــزو  و  ایــران  شــیرین 
ــور  ــی کش ــار طبیع ــران و آث ــی ای مل
ــه از  ــن دریاچ ــی رود، ای ــه شــمار م ب
ــای  ــن دریاچه ه ــه فردتری ــر ب منحص
آب شــیرین کوهســتانی محســوب 
ــال  ــان )فع ــوان بیگلری ــود. کی می ش
متاســفانه  گفــت:  محیط زیســت( 
مجــوز  صرفــا  ســازما ن ها  برخــی 
ــای  ــه تخریب ه ــد و ب ــادر می کنن ص
ــت  ــی از فعالی ــی ناش ــت محیط زیس

نمی دهنــد.  اهمیــت  ایــن معــادن 
ــد  ــی ده ــزارش م ــا گ ــه ایلن ــور ک آنط
ــد  ــم محم ــتر ابوالقاس ــه پیش ــر چ گ
پــور، رئیــس اداره محیــط زیســت 
ــود؛ پــل  شهرســتان چالــوس گفتــه ب
و   ملــی  عرصه هــای  جــزو  ذغــال 
ــت  ــرای فعالی ــق آزاد اســت و ب مناط
ــه  ــازی ب ــه نی ــن منطق ــدن در ای مع
ــا  ــاد نیســت، ام ــن نه ــتعالم از ای اس
مســعود باقــرزاده کریمــی معــاون 
مناطــق  امــور  و  زیســتگاه  دفتــر 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
معتقــد اســت؛ اگــر ایــن معــادن وارد 
حریــم 150 متــری دریاچــه شــده اند 
بایــد برداشــت از آنجــا ممنــوع شــود.

ــن  ــای روش ــم اندازه ــد دارای چش ــای جدی فناوری ه
بــرای درک بهتــر تنــوع زیســتی گیاهــان هســتند. 
از  کانــادا  آلبرتــای  دانشــگاه  شناســان  زیســت 
ــردی و  ــوع عملک ــه تن ــرای مطالع ــور ب ــنجی ن طیف س

تاریــخ تکاملــی گیاهــان اســتفاده می کننــد.
و  زمین شناســی  دانشــکده  اســتاد  جــان گمــون، 
علــوم جــوی و بیولوژیکــی و محقــق ارشــد ایــن 
ــتی و  ــوع زیس ــرد تن ــه عملک ــت ک ــد اس ــه معتق مقال
عملکــرد اکوسیســتم هــر دو بــا دخالت هــای انســان و 
تغییــرات آب و هوایــی تغییــر می کنــد و تحقیــق آنهــا 
یــک ابــزار جدیــد بــرای ارزیابــی ایــن تغییــرات اســت 
و امیــد تــازه ای بــرای بهبــود نظــارت بــر محیــط زیســت 
ــوژی  ــن تکنول ــد. اطالعــات حاصــل از ای فراهــم می کن
ــوع زیســتی و  ــه تن ــرای رســیدگی ب ــی ب ــک راه عمل ی
ــت.  ــر اس ــای بزرگ ت ــتم در حوزه ه ــرد اکوسیس عملک
ایــن روش بــا اســتفاده از یــک طیف ســنج تصویربردار 
کــه شــبیه بــه یــک دوربیــن معمولــی عمــل مــی کنــد، 
انجــام می شــود. یــک هــزار رنــگ در حافظــه روبــات 
ــس  ــور منعک ــق ن ــف دقی ــد طی ــا بتوان ــود دارد ت وج
ــادون  ــل مشــاهده، م شــده از گیاهــان در نواحــی قاب
ــوج را  ــاه م ــز و کوت ــادون قرم ــه م ــک ب ــز، نزدی قرم

ــاوت  ــا، تف ــاوت  ارزیابی ه ــن تف ــد. ای ــری کن اندازه گی
ــا بررســی امــواج منعکس کننــده  در صفــات گیاهــی ب
ــادر می ســازد کــه  ــد و دانشــمندان را ق ــان می کن را بی
ــد،  ــازه می ده ــلح اج ــم غیرمس ــه چش ــتر از آنچ بیش
تنــوع عملکــرد و ســابقه تکاملــی گیاهــان و رفتارهــای 
فــردی آنهــا در محیــط را بررســی کنند.ایــن کار از 
ــرا همانطــور کــه  اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت زی
انتظــار  نتیجه گیــری شــد،  تحقیقــات گذشــته  در 
مــی رود تــا ســال 2050 شــاهد از دســت رفتــن یــک 
افزایــش  دلیــل  بــه  گونه هــای گیاهــی  از  پنجــم 
ــد اقتصــادی  ــی حاصــل از رشــد تولی ــش جهان گرمای
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــن ابزاره ــه یافت ــیم. درنتیج باش
ــارزه  ــان، مب ــوع زیســتی توســط محقق ــر تن ــارت ب نظ
بــا ایــن تهدیــدات و افزایــش آگاهــی از اهمیــت 
ــت  ــای حفاظ ــان در اولویت ه ــتی گیاه ــرایط زیس ش
ــنتی  ــای س ــرار می گیرد.روش ه ــت ق ــط زیس از محی
ــن  ــوع زیســتی گیاهــان، هــدر رفت ــرای مشــاهده تن ب
ــه همــراه  زمــان و هزینــه زیــادی را بــرای محققــان ب
ــه  ــادر ب ــه ق ــن زمین ــان در ای ــت و زیست شناس داش
ــد.  شناســایی کامــل رفتارهــای حیاتــی گیاهــان نبودن
مزیــت دیگــر ایــن روش ایــن اســت کــه بــه محققــات 
قابلیــت ســنجش از راه دور را می دهــد. ایــن قابلیــت، 
ــی  ــوع زیســتی گونه های ــی تن ــرای مشــاهده و ارزیاب ب
ــرار  ــترس ق ــتقیما در دس ــد مس ــه نمی توانن ــت ک اس
بگیرنــد. همچنیــن بررســی تغییــر وضعیــت پوشــش 

ــوع  ــده در تن ــاد ش ــای ایج ــی تفاوت ه ــی، ردیاب گیاه
ــب  ــریعتر از تخری ــری س ــان و جلوگی ــتی گیاه زیس
پوشــش گیاهــی مناطــق وســیعی کــه دسترســی بــه 
ــوایگر،  ــازد.آنا ش ــن می س ــت را ممک ــوار اس ــا دش آنه
خــود  گــزارش  در  مقالــه  ایــن  اصلــی  نویســنده 
قــوی  راه  یــک  آوردن  بدســت  بــرای  می نویســد: 
ــطح  ــتی در س ــوع زیس ــدن تن ــت و بازگردان در حفاظ
ــن مســائلی  ــدا جزئی تری ــه ابت ــی، الزم اســت ک جهان
کــه باعــث از دســت رفتــن ایــن تنــوع زیســتی 
ــانی از  ــای انس ــه فعالیت ه ــتقیما ب ــوند و مس می ش
ــت و  ــی و بهداش ــوا، ایمن ــی ه ــه، آلودگ ــه تغذی جمل
تفریحــات مــا مربــوط هســتند را شناســایی و از ادامــه 

ــم.  ــری کنی ــا جلوگی آنه

دریاچه َوَلشت در مسیر نابودی

کاهش ساالنه 
63 سانتی متر سطح آب 

در سمنان

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای ســمنان گفــت: هــر یــک متــر کاهــش و افــت 
عمــودی ســفره های آب زیرزمینــی، برابــر اســت بــا 40 متــر شــوری خــاک و از 
بیــن رفتــن خــاک کــه در نهایــت پیشــروی کویــر بــه صــورت افقــی در ســطح 
زمیــن را بــه دنبــال دارد. وی افــزود: ســطح آبخــوان و ســفره های آب زیرزمینــی 
در اســتان ســمنان بــه طــور متوســط ســاالنه حــدود 63 ســانتی متر کاهــش پیدا 
کــرده و دچــار افــت می شــود.وی ادامــه داد: شــرایط مدیریــت مصــرف در کشــور 
مــا، شــرایط خوبــی نیســت، ســرانه مصــرف آب در کشــور مــا خصوصــًا در بخــش 
کشــاورزی بســیار باالســت. ایــن مدیــر مســوول اضافــه کــرد: هــدر رفــت آب در 
شــبکه توزیــع آب شــهری و روســتایی، انشــعابات غیرمجــاز، حفــر چــاه هــای 
غیرمجــاز، برداشــت بی رویــه از چاه هــا و برداشــت های غیرمجــاز از چاه هــا باعــث 
شــده اســت تــا شــرایط مدیریــت مصــرف در کشــور و خصوصــًا اســتان خــوب 
نباشــد.مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای ســمنان اضافــه کــرد: بــه وجــود آمــدن 
فرونشســت زمیــن، فروچاله هــا، کســری مخــزن آب، افــت ســطح ســفره های 
آب و منابــع آب زیرزمینــی و... همــه و همــه نتیجــه مدیریــت غلــط مصــرف در 
بخش هــای مختلــف اعــم از شــرب، کشــاورزی و صنعــت در ســال هــای گذشــته 
بــوده اســت. حیدریــان همچنیــن میــزان متوســط کســری مخــزن آب در اســتان 
ســمنان را حــدود 150 میلیــون متــر مکعــب اعــالم کــرد و گفــت: افــت ســاالنه 
ــی باعــث عــدم حاصلخیــزی زمیــن،  63 ســانتی متری ســفره های آب زیرزمین
شــوری خــاک و نهایتــًا پیشــروی کویــر مــی شــود و همیــن ســبب می شــود کــه 
مــا خــاک مناســب و حاصلخیــز بــرای کشــاورزی را نیــز از دســت دهیــم. وی بــا 
تأکیــد بــر ترویــج الگــوی مناســب در بحــث مدیریــت مصــرف آب اظهــار کــرد: 
امــروز بایــد بــرای کوچکتریــن اســتفاده از منابــع آبــی، ماننــد مســواک زدن نیــز 
یــک دســتورالعمل و الگــوی مصــرف داشــته باشــیم، در ایــن مــورد صدا و ســیما، 

رســانه ها، مطبوعــات نقــش بســیار مهــم و تأثیرگــذاری خواهنــد داشــت.

راهتازهبرایدرکبهترتنوعزیستیگیاهان
تا 30 سال دیگر یک پنجم گونه های گیاهی نابود می شوند

تـا سـال 2050 شـاهد از دسـت رفتـن یـک 
پنجـم از گونه هـای گیاهی به دلیـل افزایش 
گرمایـش جهانـی حاصل از رشـد تولیـد اقتصادی 
هسـتیم. درنتیجـه یافتـن ابزارهای جدیـدی برای 
نظـارت بر تنـوع زیسـتی در اولویت هـای حفاظت 
از محیـط زیسـت قـرار می گیرد. زیسـت شناسـان 
دانشـگاه آلبرتـای کانـادا از طیف سـنجی نـور برای 
مطالعـه تنوع عملکـردی و تاریخ تکاملـی گیاهان 
تغییـر  بررسـی  روش  ایـن  می کننـد.  اسـتفاده 
وضعیـت پوشـش گیاهـی و جلوگیری سـریعتر از 
تخریب آن در مناطقی که دسترسـی به آنها دشـوار 

اسـت را نیـز ممکن می سـازد.

دکتــرای آب و ســازه هــای هیدرولیکــی، فقــدان نقشــه کاداســتر 
و عــدم رعایــت نقشــه اراضــی را دو معضــل بــزرگ در مازنــدران 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: هیــچ نقشــه واضــح و امــروزی برای 
حــدود و ثغــور اراضــی ملــی، جنگل هــا و مراتــع وجــود نداشــته و 
مرزبنــدی بیــن ایــن اراضی و بافت مســکونی مشــخص نیســت. 
آنطــور کــه ایســنا می نویســد اســماعیل طلوعــی تصریــح کــرد: 
همیــن عامــل ســبب پیشــروی، تجــاوز و ســاخت و ســازهای 
ــه بافــت  ــه ایــن مناطــق شــده و ایــن عرصه هــا را ب غیرمجــاز ب
ــال  ــم وی ــا ه ــن مدع ــرده اســت؛ شــاهد ای ــل ک مســکونی تبدی

ســازی در اکثــر دامنــه هــا و ییالقــات اســتان اســت. ایــن محقق 
ــل  ــه دو عام ــزداری، مشــکالت آب را ب و پژوهشــگر حــوزه آبخی
جهانــی و منطقــه ای تقســیم بنــدی کــرد و در خصــوص عامــل 
ــاال رفتــن دمــای کــره  ــا گــرم شــدن و ب ــادآور شــد: ب ــی ی جهان
زمیــن، ذخایــر برفــی کاهــش و رژیــم رودخانــه هــا از ِدبــی پایــه 
ــه در ســال های  ــان ک ــه اســت؛ همچن ــر یافت ــه ســیالبی تغیی ب
اخیــر شــاهد کاهــش نــزوالت جــوی و شــدت آن و نیــز ظهــور 
ــدان دور  ــه چن ــی کــه ســال هــای ن ســیالب هــا بودیــم در حال

بــارش هــا ممتــد و آرام بودنــد.

پیشرویویالهادرجنگلهایمازندران

پیام زیست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
هم اکنون در مناطق مختلف استان با کمبود محیط بان مواجه هستیم.

ترجمه : یاس حسنیه 
اختصاصی / پیام ما

اداره کل راه آهن کرمان 

1-موضوع مزایده: واگذاری فضاهای تبلیغانی اداره کل راه آهن کرمان
2- مدت و محل اجرا : مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجراء مطابق اسناد مزایده می باشد.

3-مـدت اعتبـار ضمانـت نامـه شـرکت در فراینـد ارجاع کار سـه ماه می باشـد و به درخواسـت 
کارفرمـا بـه مـدت سـه ماه دیگـر قابـل تمدید می باشـد .

از روز یکشـنبه مـورخ  تواننـد  4-مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مزایـده: متقاضیـان مـی 
1397/3/27حداکثـر تـا سـاعت 14 روز دوشـنبه مـورخ 97/4/4 بـا در دسـت داشـتن معرفی 
نامـه کتبـی و فیـش واریز به مبلـغ 300/000 ریال بـه حسـاب 217۶403803004 سـیبا بنام راه 
آهـن قابـل پرداخـت در کلیه شـعب بانک ملـی واریز ، به نشـانی کرمـان - جاده تهـران - اداره 
کل راه آهـن کرمـان – اداره تـدارکات و پشـتیبانی - واحـد امـور قراردادها مراجعه و یک نسـخه 

از اسـناد مزایـده را دریافـت نمایند. 
)دریافت اسناد مزایده از طریق سایتhttp : / / iets . mporg . ir  نیز امکان پذیر می باشد.(

 5- مهلـت و محـل تحویـل اسـناد تکمیـل شـده: حداکثـر تـا سـاعت 14 روز شـنبه مـورخ 
1397/4/1۶ نسـبت بـه تکمیـل و تحویـل اسـناد بـه آدرس: کرمان - جـاده تهـران اداره کل راه 

آهـن کرمـان – اداره منابـع انسـانی و رفـاه، اقـدام نماینـد. 
 ۶-زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/4/17 می باشد.

 7- هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

نوبت دوم
آگهی تجدید مزایده عمومی 

شماره ۱م-۹۷-۵۷

م الف 1۸۸504

ــم ســمیه  ــه  خان ــم ب ــاغ وقــت رســیدگی  و دادخواســت  و ضمائ ــی اب آگه
ــی ــد مصطف ــادی خوزســتانی فرزن ب

خواهــان آقــای ایمــان پورتــراب  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده خانــم ســمیه بــادی خوزســتانی بــه خواســته 
مطالبــه وجــه چــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9709986110400044 شــعبه 1 دادگاه 
عمومــی حقوقــی  شهرســتان اهــواز  ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/05/06 ســاعت 08:45 تعییــن کــه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی  بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 

وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- احمدپور          3417

        آگهی حصر وراثت
ــان   ــدر فرح ــام پ ــی  ن ــهرت چعب ــد  ش ــای محم آق
بشناســنامه 1740469178 صــادره از اهواز درخواســتی 
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده که 
شــادروان  مرحــوم  فرحــان  شــهرت چعبــی  بشناســنامه 87 
صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 1397/3/11 در اهــواز  اقامتــگاه 
ــا  ــی ب ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود ف ــی خ دائم
مشــخصات فــوق الذکــر2- کریــم چعبــی بــه شــماره شناســنامه 
353 صــادره از اهــواز 3- امیــر چعبــی بــه شــماره شناســنامه 
327 صــادره از دشــت آزادگان )فرزنــدان ذکــور متوفــی(4- 
ــه شــماره شناســنامه 18114 صــادره از اهــواز  مجیــده چعبــی ب
ــادره از  ــنامه 1559 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــه چعب 5- خدیج
اهــواز 6- حیــات چعبــی بــه شــماره شناســنامه 12816 صــادره 
ــادر  ــت ج ــده بی ــی(7- حمی ــاث متوف ــدان ان ــواز )فرزن از اه
ــی(و  ــه متوف ــادره از اهواز)زوج ــنامه 124 ص ــماره شناس ــه ش ب
الغیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی کالســه 970126/10/97 
حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب 
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض  مزب
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  ــا وصیــت نامــه از متوفــی ن دارد ی
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
ــن  ــد از ای ــه بع ــمی ک ــری و رس ــز س ــه بج ــت نام ــر وصی و ه

ــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. تاریــخ اب
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز             3418  

                                   آگهی حصر وراثت
ــام پــدر خلــف  بشناســنامه 290 صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته  آقــای محمــود  شــهرت پزشــک مهــر  ن
صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحومــه عفیفــه  شــهرت معــاوی  بشناســنامه 3 
موالیــد  صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 94/01/05 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی 
بــا مشــخصات فــوق الذکر)همســر متوفیــه(2- رســول پزشــک مهــر ش ش 2308 ص اهــواز 3- کریــم پزشــک مهــر ش 
ش 159 ص اهــواز 4- علــی پزشــک مهــر ش ش 2065 ص اهــواز )فرزنــدان ذکــور متوفیــه(5- مهرنــوش پزشــک مهــر ش 
م 1740480120 ص اهــواز 6- معصومــه پزشــک مهــر ش ش 1628 ص اهــواز )فرزنــدان انــاث متوفیــه( و ال غیــر بــه شــرح  
دادخواســت تقدیمــی کالســه 970256/14/97 تحــت نظــر مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز 

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز           3419
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

منابــع  اداره كل  حفاظــت  يــگان  فرمانــده 
طبيعــی مازنــدران –نوشــهر گفــت: بــا توجه به 
در پیــش رو بــودن فصــل گرمــا و آغــاز بحــران 
آتــش ســوزی در جنگل هــای مازنــدران از 
ریختــن مــواد ســوختنی ماننــد کاغــذ، زبالــه 
ــق  ــن مناط ــتعال زا در ای ــد و اش ــواد زائ ، م
خــودداری شــود. مهــدی عســگری بــا اشــاره 

بــه اهميــت جنــگل در زندگــی بشــر و تــالش 
در جهــت حفــظ آن اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه 
اهمیــت منابــع طبیعــی همــه بايــد در حفــظ 
جنــگل هــا و مراتــع مشــارکت كــرده و اجــازه 
ــا  ــی زیب ــه افســانه های ــا ب ــگل ه ــم جن ندهی
در دل تاریــخ تبدیــل شــوند و بدانیــم منابــع 
طبیعــی میــراث مشــترک مــا و نســل هــای 

آینــده اســت. وی تصریــح کــرد: ســاماندهی 
و  کوهنــوردان  نهــاد،  مــردم  ســازمان های 
عالقمنــدان بــه طبیعــت و تجهیــز آن هــا 
ــتفاده  ــور اس ــه منظ ــتاها ب ــهرها و روس در ش
رعايــت  بحرانــی  و  حســاس  شــرایط  در 
ــازاد  ــش زدن م ــع آت ــاط در موق ــوارد احتي م
محصــوالت کشــاورزی در زمیــن هــای مجــاور 
ــش  ــري از آت ــای جلوگي ــا از راهكاره جنگل ه
ســوزی در جنــگل اســت كــه بايــد مــورد 

ــرد. ــرار گي توجــه ق

آتشدرکمینجنگلهایمازندران

ایمان معماریان دامپزشک پارک طبیعی پردیسان؛ در رابطه با ورود شیرهای ایرانی به ایران 

اظهار کرد: مراحل اجازه ورود دو شیر با نژاد ایرانی کامل شده، اما به علت تداخل با ماه 

مبارک رمضان به تاخیر افتاده است.

کشمکشبرسرحق12آبهدریاچهارومیه
ستاد احیای دریاچه ارومیه منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب است

با فرا رسیدن فصل تابستان تبخیر آب دریاچه ارومیه افزایش می یابد

گزارش/ پیام ما
ته

نک

بــا فرارســیدن فصــل تابســتان و افزایــش دمــای هــوا، 
ــه  ــت آب دریاچ ــدر رف ــده و ه ــتر ش ــر آب بیش تبخی
ــتانی  ــدری اس ــرخوش م ــی رود. س ــر م ــه باالت ارومی
ــان  ــا بی ــش ب ــدی پی ــه چن ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــی در احی ــکل اصل ــه مش اینک
ــرده  ــرح ک ــت، مط ــل گرماس ــاالی آب در فص ــر ب تبخی
بــود: دریاچــه ارومیــه یــک حوضــه آبریــز بســته 
ــدارد؛ حجــم  اســت و در فصــل تابســتان ورودی آب ن
قابــل توجهــی از آب آن نیــز در فصــل گرمــا بــه دلیــل 
ســکون تبخیــر مــی شــود. بــه گفتــه ســرخوش، ســتاد 
احیــا منتظــر دســتور وزارت نیــرو بــرای رهــا ســازی آب 
ــد  ــرو معتق ــا وزارت نی ــت ام ــه اس ــه ارومی ــه دریاچ ب
اســت کــه بــا توجــه بــه بــارش هــای اخیــر نیــازی بــه 
رهاســازی آب نیســت و در صــورت ایــن اقــدام بخشــی 

ــت. ــدر خواهدرف ــه ه ــده ب ــره ش از آب ذخی

فرمانــده يــگان حفاظــت اداره كل منابــع 
بــا  گفــت:  –نوشــهر  مازنــدران  طبيعــي 
توجــه بــه در پیــش رو بــودن فصــل گرمــا و 
ــای  ــوزی در جنگل ه ــش س ــران آت ــاز بح آغ
مازنــدران از ریختــن مــواد ســوختنی ماننــد 
ــه ، مــواد زائــد و اشــتعال زا در  کاغــذ، زبال

ــود.  ــودداری ش ــق خ ــن مناط ای

مبنای صدور پروانه 
شکار سرشماری 

سال 94 است
مدیــرکل حفاظــت و مدیریــت صیــد و شــکار 
ســازمان محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه 
ــر اســاس سرشــماری  ــه شــکار ب صــدور پروان
ــن  ــت: ای ــه اســت، گف ســال 94 صــورت گرفت
سرشــماری توســط معاونــت طبیعــی ســازمان 
محیــط زیســت انجــام شــده بــود. علــی 
تیمــوری در نشســت خبــری معاونــت محیــط 
ــط زیســت در  ــی ســازمان محی زیســت طبیع
مــورد رونــد واگــذاری پروانه هــای شــکارچهارپا 
ــت  ــط زیس ــی محی ــدوق مل ــرد: صن ــار ک اظه
ــرای ایــن  ــا شــکارچیان داخلــی و خارجــی ب ب
منظــور قــرارداد منعقــد می کنــد و بخشــی 
ــاد  ــگام انعق ــدا و هن ــه را در ابت ــغ پروان از مبل
قــرارداد و بخــش دوم را بعــد از شــکار دریافــت 
می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون 12 
راس شــکار صــورت گرفتــه اســت، گفــت: 
هزینــه ایــن شــکارها بــه صنــدوق ملــی محیــط 
زیســت واریــز و هزینــه پروانــه برخــی شــکارها 
ــت  ــده اس ــت ش ــش پرداخ ــون پی ــز تاکن نی
ــارد و 200 میلیــون تومــان  بنابرایــن یــک میلی
بــه صنــدوق ملــی محیــط زیســت واریــز شــده 
ــه  ــه ب ــی ک ــغ دریافت اســت. ۸0 درصــد از مبال
ــده  ــز ش ــت واری ــط زیس ــی محی ــدوق مل صن
صــرف حفاظــت از همــان منطقــه ای کــه شــکار 
در آن صــورت می گیــرد خواهــد شــد. تیمــوری 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس مصوبه شــورای 
عالــی محیــط زیســت هزینــه هــر شــکار ویــژه 
900 هــزار تومــان اســت، گفــت: اگــر کلیــه 
100 راس مجــوز داده شــده توســط ســازمان 
ــکارچیان  ــرای ش ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
داخلــی باشــد بایــد بــرای هــر یــک 900 هــزار 
ــا بیــان اینکــه  تومــان دریافــت می شــد. وی ب
ــدوق  ــه صن دســتورالعمل شــکار در ســال 97 ب
ملــی محیــط زیســت ابــالغ شــد گفــت: 
ــه طــور مطلــق شــکار را رد  هیــچ کارشناســی ب
ــال های  ــت در س ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب نمی کن
95 و 96 مجــوز شــکار در قرق هــای اختصاصــی 
ــادر  ــی ص ــی و داخل ــکارچیان خارج ــرای ش ب
ــرای 100 راس کل  شــد. صــدور مجــوز شــکار ب
و قــوچ و بــه تعــداد محــدودی آهــو در منطقــه 
ــوده اســت  ــه پیشــنهاد اســتان ها ب رییســی ب
و پیشــنهاد اســتان ها بــرای ایــن موضــوع 
مــالک قــرار گرفتــه اســت. تیمــوری بــا اشــاره 
ــرد:  ــار ک ــج سرشــماری ســال 94 اظه ــه نتای ب
13۸ هــزار علــف خــوار در ســال 94 سرشــماری 
ــه  ــال 95 ب ــم در س ــن رق ــه ای ــت ک ــده اس ش
بیــش از 160 هــزار رســیده و حــدود 13 درصــد 

ــش داشــته اســت. افزای

خبر 

خبر
ــزارش 15  ــت گ ــمنان از ثب ــت س ــرکل محیط زیس مدی
ــر داد و  ــاهرود خب ــیایی در ش ــگ آس ــاهده یوزپلن مش
گفــت: وضعیــت ایــن شهرســتان از نظــر حفاظــت 
یوزپلنــگ در کشــور مطلــوب اســت. عباســعلی دامنگیر 
ضمــن بیــان اینکــه طــی یک ســال گذشــته 15 مرحلــه مشــاهده یوزپلنگ 
در شــاهرود گزارش شــده اســت، ابــراز داشــت: منطقــه بیارجمنــد و پــارک 
ملــی تــوران شــاهرود بهتریــن مــکان بــرای زادآوری یــوز محســوب 
ــه ارزشــمند طــی  ــن گون ــات جــاده ای ای ــه تلف ــا توجــه ب ــا ب می شــود ام
ســنوات گذشــته بحــث فنــس کشــی و ایجــاد کریــدور ســبز در محــدوده 
محــور میامی-عباس آبــاد پیشــنهاد شــد. مدیــرکل محیط زیســت ســمنان 
بابیــان اینکــه وضعیــت اســتان از نظــر حفاظــت یوزپلنگ در کشــور مطلوب 
اســت، ابــراز داشــت: ثبــت مشــاهدات مــا در بســیاری از مناطــق کشــور کــه 
مســتعد حضــور یــوز هســتند بیشــتر بــود کــه نشــان می دهــد توانســتیم 
ــرای حفاظــت از  ــا ب ــا اثربخــش باشــیم ام ــت آن ه در نگه داشــت جمعی

ــت. ــاز اس ــتری نی ــای بیش ــا و تالش ه ــگ برنامه ریزی ه یوزپلن

15 مرحله مشاهده یوزپلنگ 
در شاهرود گزارش شد

پیام زیست

بـار دیگـر بگـو و مگویـی بیـن محیـط 
زیسـت و وزارت نیرو بر سـر رها سازی 
آب پشـت سـد دریاچـه ارومیـه مطرح 
شـده اسـت. در حالیکه محیط زیسـت 
معتقـد اسـت بـه دلیـل نزدیک شـدن 
بـه فصـل گرمـا و تبخیر زیـاد، باید این 
می گویـد  نیـرو  وزارت  شـود  رهـا  آب 
بـه دلیـل بارندگی هـای مناسـب لـزوم 

چنیـن کاری احسـاس نمی شـود.
و  تابسـتان  فصـل  فرارسـیدن  بـا 
افزایـش دمای هـوا، تبخیر آب بیشـتر 
شـده و هـدر رفـت آب دریاچـه ارومیـه 
باالتـر می رود. سـرخوش مدیر اسـتانی 
احیـای دریاچـه ارومیـه چنـدی پیـش 
بـا بیان اینکه مشـکل اصلـی در احیای 
بـاالی آب در  تبخیـر  ارومیـه  دریاچـه 
بـود:  کـرده  مطـرح  گرماسـت،  فصـل 
آبریـز  حوضـه  یـک  ارومیـه  دریاچـه 
بسـته است و در فصل تابستان ورودی 

آب نـدارد؛ حجـم قابـل توجهـی از آب 
آن نیـز در فصـل گرمـا به دلیل سـکون 
تبخیـر مـی شـود. بـه گفته سـرخوش، 
سـتاد احیـا منتظـر دسـتور وزارت نیرو 
بـرای رها سـازی آب بـه دریاچه ارومیه 
اسـت امـا وزارت نیـرو معتقد اسـت که 
بـا توجـه بـه بارش هـای اخیـر نیـازی 
بـه رهاسـازی آب نیسـت و در صـورت 
ایـن اقـدام بخشـی از آب ذخیره شـده 
بـه هـدر خواهـد رفت.اما سـرخوش در 
پاسـخ بـه حـرف وزارت نیـرو می گوید: 
اعـالم کـرده  آنچـه کـه کارشناسـان   «
انـد، بـا توجـه بـه افزایـش دمـای هـوا 
میـزان هدر رفت آب پشـت این سـدها 
بـه دلیـل گرمای هـوا و تبخیـر بیش از 
زمان رهاسـازی آن اسـت و از آنجائیکه 
دریاچـه بـه آب نیـاز دارد بنابرایـن بـه 
ارومیـه  دریاچـه  احیـای  سـتاد  نظـر 
بهتریـن گزینـه رهاسـازی آب اضافـی 
غربـی  آذربایجـان  در پشـت سـدهای 
اسـت. در غیـر اینصـورت بـا توجـه بـه 
نزدیکـی بـه فصل گرمـا و افزایش روند 

تبخیـر اب کاهـش تـراز دریاچـه دور از 
انتظـار نیسـت.«

دعوای محیط زیست و وزارت 
نیرو بر سر حقابه

چنـدی پیـش نیـز مسـعود تجریشـی 
تلفیـق  و  برنامه ریـزی  دفتـر  مدیـر 
سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه ضمـن 
انتقـاد شـدید از وزارت نیـرو بـه دلیـل 
خـودداری ایـن وزارتخانـه از رهاسـازی 
ارومیـه گفتـه  دریاچـه  بـه  آب سـدها 
بـود: جـدول وضعیـت سـدهای حوضه 
آبریـز دریاچـه ارومیـه نشـان می دهـد 
کـه آب سـدها سـرریز شـده، بـا ایـن 
وجـود وزارت نیـرو از رهاسـازی آب بـه 
دریاچـه ارومیه خـودداری کرده اسـت. 
تجریشـی با اشـاره به مکاتبـات متعدد 
سـتاد احیـای دریاچه ارومیه بـا وزارت 
نیـرو مبنی بر ضرورت اختصاص سـهم 
آبـی دریاچـه ارومیـه گفتـه بـود: طبـق 
قانـون نیاز دریاچه ارومیـه اولویت دوم 
منطقـه بعـد از شـرب اسـت امـا وزارت 

نیـرو نیـاز زیسـت محیطـی دریاچـه را 
حتـی در اولویـت آخـر هـم قـرار نـداده 

ست. ا

وزارت نیرو باید در اسفند 9۶ 
و فروردین 97 آب سدها را به 

سمت دریاچه رها می کرد
و  برنامه ریـزی  دفتـر  مدیـر  بـه گفتـه 
تلفیـق سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه، 
-97( جـاری  آبـی  سـال  ابتـدای  در 

گذشـته  تجربیـات  اسـاس  بـر   )96
حوضـه  آبـی  وضعیـت  پیش بینـی   و 
آبریـز دریاچـه ارومیـه بـه وزارت نیـرو 
اعـالم شـده بود کـه وضعیـت آوردهای 
امسـال خـوب خواهـد بـود و حتما باید 
در اسـفند و فروردین مـاه آب سـدها را 
بـه سـمت دریاچـه ارومیـه رهاسـازی 
کـرد امـا متاسـفانه وزارت نیـرو آب را 
پشـت سـدها نگه داشـت و از ورود آن 

بـه دریاچـه ارومیـه جلوگیـری کـرد.
واکنـش وزارت نیـرو بـه ادعـای محیط 

زیسـت دربـاره دریاچـه ارومیه
محیـط زیسـت در حالـی وزارت نیـرو 
دریاچـه  حقابـه  داشـتن  نگـه  در  را 
آب،  سـازی  رهـا  از  خـودداری  و 

وزارتخانـه  ایـن  متهـم مـی کنـد کـه 
سـازمان  ادعـای  برخـالف  می گویـد 
محیـط زیسـت، حتی بیـش از برنامه 
دریاچـه  نجـات  بـرای  را  سـدها  آب 
ارومیـه رهاسـازی کـرده و ایـن اتهـام 
وزارت  بـرای  زیسـت  محیـط  کـه 
نیـرو اولویـت نـدارد درسـت نیسـت. 
هدایـت فهمـی معاون مدیــرکل دفتر 
آبــفای  و  آب  کالن  بـرنــامه ریزی 
وزارت نیــرو در واکنـش بـه سـخنان 
مسـووالن سـازمان محیـط زیسـت و 
سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه مبنـی 
نیـرو حـق دریاچـه  اینکـه وزارت  بـر 
بـود:  گفتـه  نمی دهـد  را  ارومیـه 
غیرمنصفانـه اسـت اگـر گفتـه شـود 
کـه وزارت نیـرو به محیط زیسـت بی 
توجـه بـوده و کشـاورزی را در اولویت 
قـرار داده اسـت. قطعا چنین نیسـت. 
چراکـه سـتاد احیـای دریاچـه ارومیه 
آب  رهاسـازی  بـرای  برنامـه ای  یـک 
دارد کـه بخشـی مربـوط بـه کل سـال 
اسـت و بخشـی هـم ماهانـه اسـت و 
ایـن وزارت خانـه در ماه هـای گذشـته 
بیـش از برنامـه سـتاد رهاسـازی آب 

داشـته اسـت.
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برابـر آرا صـادره هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 

سـاختماهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی رفسنجان تصرفات مالکانه 

و بالمـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 

مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 

15 روز آگهـی میشـود و در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع 

قضایـی تقدیـم نماید. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت بـه نام متقاضـی صادر خواهد شـد. 

1-عبـاس فارسـی نـژاد کمال آباد شـماره شناسـنامه ۸2 صادره رفسـنجان فرزند 

علی در ششـدانگ مغازه مسـاحت 37.5 متر مربع پالک 2 فرعی از 22۸ اصلی 

واقع در اراضی شـهر رفسـنجان خیابان شـهدا جنب پاسـاژ بزرگ شـهر از بخش 9 

کرمان و خریداری شـده با واسـطه از مالک رسـمی علی فارسـی نژاد.

2-محمد پور محمد علی قاسـم ابادی شـماره شناسـنامه 35۸ صادره رفسـنجان 

فرزنـد علـی در ششـدانگ مغـازه مسـاحت 100 متر مربـع پالک 1 فرعـی از 545 

اصلـی واقـع در اراضـی شـهر رفسـنجان خیابـان خیـام نبـش کوچـه 4 از بخش 

9 کرمـان و خریـداری شـده با واسـطه از مالک رسـمی سـید جواد نیشـابوری.

3-محمـد قنبـری نـزاد ظهیـر آبـادی شـماره ملـی 3040016903 فرزنـد علـی در 

ششـدانگ خانـه مسـاحت 2۸0 متـر مربـع پـالک 3410 فرعـی از 1۸17 اصلـی 

واقع در اراضی قطب آباد رفسـنجان بخش 9 کرمان به نشـانی رفسـنجان شـهرک 

الغدیـر کوچـه 20 متـری و خریـداری شـده با واسـطه از مالک رسـمی علی جان 

باقری.

4-یـدا... جعفـری همـت آبـادی شـماره شناسـنامه 17 صـادره رفسـنجان فرزند 

علـی در ششـدانگ خانـه مسـاحت 37۸ متـر مربـع پـالک 3561 فرعی مجزی 

شـده از 499 فرعـی از 1۸1۸ اصلـی واقـع در اراضـی کمـال آباد رفسـنجان خیابان 

15 خـرداد کوچـه 36 از بخـش 9 کرمان و خریداری شـده از محل مالکیت مالک 

رسـمی احمد ضیـا ابراهیمی.

فرزنـد  رفسـنجان  نـژاد شـماره شناسـنامه ۸2۸ صـادره  5-علـی چاهخوئـی 

عبدالحسـین در ششـدانگ خانه مسـاحت 424.۸ متر مربع پالک 4917 فرعی 

مجـزی شـده از 7۸ فرعـی از 1۸۸3 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آبـاد خـان 

رفسـنجان خیابـان سـردار جنـگل کوچـه 2 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از 

رسـمی. مالک 

6-بهـزاد خیـر اندیش شـماره شناسـنامه 2419 صـادره تهران فرزنـد غالمرضا در 

ششـدانگ خانه مسـاحت 212.3 متر مربع پالک 3619 فرعی مجزی شـده از 1 

فرعـی از 1910 اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان امیر کبیر غربی 

خیابـان یـاس از بخـش 9 کرمـان و فاقد بنچاق از مالک رسـمی.

فرزنـد  سـیرجان  صـادره  شناسـنامه 4  شـماره  پاریـزی  شـیری  ده  7-اکبـر 

غالمعبـاس در ششـدانگ خانـه مسـاحت 297.9 متـر مربع پـالک 2271 فرعی 

مجزی شـده از 99 فرعی از 1913 اصلی واقع در اراضی اسـد آباد رفسـنجان بلوار 

جمهـوری کوچـه شـهید جهـان دیـده 12 از بخـش 9 کرمـان و خریداری شـده با 

سـند عـادی از مالـک رسـمی مهـدی وثوقی.

۸-حسـین زین الدینی ریسـه شـماره شناسـنامه 733 صادره شـهربابک فرزند 

حسـن  در ششـدانگ خانـه مسـاحت 450.60 متـر مربـع پـالک 22۸0 فرعـی 

مجزی شـده از 13 فرعی از 1913 اصلی واقع در اراضی اسـد آباد رفسـنجان بلوار 

خلیـخ فـارس خیابـان مقـداد کوچه 16  متـری از بخـش  کرمـان و دارای بنچاق 

از مالک رسـمی.

9-ایـرج محمودی میمند شـماره شناسـنامه 47 صادره شـهربابک فرزند عباس 

در ششـدانگ مغـازه مسـاحت 4۸.4 متـر مربع پالک 1223 فرعی مجزی شـده 

از 156 فرعـی از 1917 اصلـی واقـع در اراضـی علی اباد خان رفسـنجان بلوار شـهید 

مقیمـی کوچـه 9 از بخـش 9 کرمـان و فاق بنچاق از مالک رسـمی.

10-غالمرضـا حسـینی رنجبـر عرب ابادی شـماره شناسـنامه 100۸ صادره مشـهد 

فرزنـد فتـح ا... در ششـدانگ مغازه مسـاحت 63.3 متر مربع پـالک 941 فرعی 

مجـزی شـده از 144 فرعـی از 1936 اصلـی واقـع در اراضـی حیدر آباد رفسـنجان 

بخش 9 کرمان به نشـانی رفسـنجان شـهرک امـام خمینی )ره( ابتـدای بلوار زائر  

و خریداری شـده از محل مالکیت مالک رسـمی حسـین یوسـفیان.

11-علـی سـنجی رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 9390 صـادره رفسـنجان فرزنـد 

عباس در ششـدانگ خانه مسـاحت 501.5 متر مربع پالک 5076 فرعی مجزی 

شـده از 13 فرعـی از 1۸20 اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابان امام 

)ره( کوچـه 5 از بخـش 9 کرمـان کـه خـود متقاضـی از مالکین رسـمی مشـاعی 

پـالک مذکور می باشـد.)دارای سـند مالکیت مشـاعی(.

م-الف37981- تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 97.3.9
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 97.3.24

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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آگهی مناقصه

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/97/14-52 
نوبت اول

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد : مقــداری لولــه کاروگیــت 
ــا  ــدگان ی ــق تولیدکنن ــود را از طری ــاز خ ــورد نی ــرخود  م ــر س 200 و 250 کوپل
ــد  ــی توانن ــرایط م ــن ش ــذا واجدی ــداری نماید.ل ــا خری ــمی آنه ــدگان رس نماین
ــت  ــخ 97.4.5 جه ــت تاری ــخ 97.3.27 لغای ــه از تاری ــی نام ــه معرف ــا ارائ ب
ــرکت آب و  ــن ش ــوار 22 بهم ــان بل ــه آدرس کرم ــه ب ــناد مناقص ــت اس دریاف

ــد. ــه نماین ــی مراجع ــتان-مدیریت بازرگان ــاب اس فاض

مبلغ اولیه برآورد: 5.50۶.704.000 ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 275.335.000 ریـال بـه صـورت ضمانـت نامه 

بانکـی ، در وجـه شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان 
آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای الـف، ب، ج بـه دبیرخانـه شـرکت: تـا سـاعت 14 

 97.4.17 مـورخ 
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 97.4.19 

مـدت اعتبـار پیشـنهاد قیمـت 3 مـاه از تاریـخ بازگشـایی پـاکات پیشـنهاد قیمت 
تـا زمـان انعقاد قـرارداد می باشـد.

تامین اعتبار: منابع داخلی

مفقودی برگ سبز

مفقودی سند

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پیــکان مــدل 1381 بــه رنگ ســفید روغنی 
بــه شــماره موتــور 111581281۶3 و شــماره شاســی OO81529711 به 
شــماره پــاک ۶5 ایــران 237 ط 95 بــه نــام حســین محســن بیگــی 
طغرالجــردی بــه شــماره ملــی 3091190۶۶8 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ســاقط اســت.

ــره  ــگ نق ــه رن ــدل 1389 ب ــپ I B2000 م ــزدا تی ــت م ــند وان س
ای متالیــک بــه شــماره موتــور FE13498۶ و شــماره شاســی 
ــه  ــاک 57۶/۶5ط38 ب ــماره پ ــه ش NAGDPX2PN11F11۶81 ب
نــام محمــود میرزاحســینی زرنــدی فرزنــد جــواد بــه شــماره ملــی 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 3090507031 مفق

آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوسـیله بـه اقای امیر کریمی رسـتم ابـادی فرزند 

اصغـر فعـال مجهول المـکان ابالغ مـی گردد کـه اقای 

حسـین حـداد فتح ابـادی فرزنـد غالمرضا شـکوائیه 

ای علیـه شـما دائـر بـر جـرح بـا چاقـو بـه ایـن دادگاه تقدیـم کـه 

بـه کالسـه 97030۸ ثبـت و بـرای روز یکشـنبه مـورخ 1397.4.31 

سـاعت 9 صبـح وقـت رسـیدگی تعیین گردیـده لذا مراتب حسـب 

دسـتور دادرس محترم شـعبه 101 و تقاضای شـاکی به استناد ماده 

344 قانون ائین دادرسـی کیفری یک نوبت در یکی از جراید کثیر 

االنتشـار درج مـی گـردد لـذا از شـما دعـوت مـی شـود بـرای وقت 

مقرر در جلسـه دادگاه شـرکت نمایند واال طبق مقررات اقدام و رای 

غیابـی صادر مـی گردد.

منشی شعبه 101 کیفری دو رفسنجان حامد شهابی نیا

اباغیه 
مشـخصات ابالغ شـونده حقیقـی: مریم بهـزادی پور 

فرزنـد علـی اصغـر بـه کـد ملـی : 1190037955 بـه 

نشـانی مجهـول المکان 

متصدی امور دفتری شورای حل اختاف شماره 7 شهرستان رفسنجان
 فخر السادات حسینی

رنا
:ای

س
عک

معــاون رییــس  جمهــوری و رییــس 
ــتی  ــی، صنایع دس ــازمان میراث فرهنگ س
و گردشــگری ضمــن تاکیــد بــر حــل 
ــع  ــی در صنای ــروش و بازاریاب مشــکل ف
ــع  ــازی صنای ــاری س ــت: تج دســتی گف
ــال شــود.  ــا ســرعت دنب ــد ب دســتی بای

مناســبت  بــه  مونســان  علی اصغــر 
بــا همراهــی  هفتــه صنایــع دســتی 
ــان معــاون صنایع دســتی  ــا محمودی پوی
ایــن  مختلــف  بخش هــای  از  کشــور 
ــن  ــان در ای ــد کرد.مونس ــت بازدی معاون
ایده هــای  و  طرح هــا  ارائــه  دیــدار، 

ــورد  ــته بندی را م ــه بس ــه در زمین خالقان
تاکیــد قــرار داد و حمایــت از هنرمنــدان، 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
صنایع دســتی را از جملــه موضوعاتــی 
صنایع دســتی  معاونــت  دانســت کــه 
بایــد آن را مــورد توجــه قــرار دهــد 
همراهــی  بــا  ادامــه  در  .مونســان 
رییــس  شــریف زاده  عبدالمجیــد 
پژوهشــکده هنرهــای ســنتی از ایــن 
پژوهشــکده بازدیــد کــرد و بــا هنرمنــدان 
بخش هــای مختلــف در مــورد نحــوه 
هنرهــای  احیــای  و  حفــظ  ســاخت، 

ــاون  ــو پرداخت.مع ــه گفت و گ ــنتی ب س
رئیس جمهــوری از کارگاه هــای ســاخت 
ســاز ســنتی، نگارگــری، خاتــم کاری، 
قلم زنــی، ســفال و ســرامیک، پاپیــه 
ماشــه، منبــت و معــرق، مینــا کاری، 
و  شیشــه  پشــت  نقاشــی  گچ بــری، 
تولیــد پارچــه زربفــت بازدیــد کــرد. 
ایــن  در  رئیس جمهــوری  معــاون 
تــا  خواســت  هنرمنــدان  از  بازدیــد 
بــا حفــظ اصالــت هنرهــای ســنتی، 
ــود را  ــه خ ــای خالقان ــا و ایده ه طرح ه

بــه کار ببندنــد.

اولین جشـنواره بین المللی عشایر جاده ابریشـم در مردادماه 
سـال جاری در سـمنان برگزار می شود.

بـا اجـرای برنامه هایـی از قبیـل اولین جشـنواره بین المللی 
عشـایر جـاده ابریشـم به دنبـال ارتقـای جایگاه گردشـگری  
در ادبیات مردم سـمنان و کشـور هسـتیم. ایـن اولین جمله 
محمدجهانشـاهی،مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دسـتی و 
گردشـگری استان سـمنان در خصوص  هدف برگزاری اولین 

دوره جشـنواره بین المللی عشـایر جاده ابریشـم اسـت.
جهانشـاهی در گفـت و گـو با »پیام ما« اهمیـت و فایده این 
گونـه جشـنواره را بـه رویدادهایـی  مانند جام جهانی تشـبیه 
کـرد و می گوید:ایـن گونـه برنامـه ها عالوه بر ایجـاد جذابیت 
یـک نوع کشـش در میان مردم بـرای بازدید از محل برگزاری 
این جشـنواره ایجـاد می کند که خود باعث رونق گردشـگری 
در منطقـه مـی شـود.به گفتـه وی ایـن جشـنواره از 29 مرداد 
بـا حضـور ده اسـتان و پنـج کشـور خارجی  به مدت سـه روز   

برگزار می شـود.

جهانشـاهی کشـور های شـرکت کننده را  از اقلیم کردسـتان، 
ترکمنسـتان، افغانسـتان و عراق می داند و می گوید در حال 

مذاکره و رایزنی برای شـرکت کشـور ترکیه نیز هسـتیم.

مذاکره با رایزن 
فرهنگی سفارت چین در ایران

مدیـرکل میـراث فرهنگـی سـمنان از برگـزاری جلسـه ای با 
رایـزن فرهنگی سـفارت چیـن در ایران خبـر داده و گفته این 
مذاکـرات بـرای همکاری بـا چین برای اجرای بهتر جشـنواره 
بیـن المللـی عشـایر بـوده اسـت. همچنیـن وی خواسـتار 
همکاری کشـور چین در برگزاری جشـنواره بین المللی عشایر 
و رویدادهـای مشـترک، انجـام تبـادالت مـوزه ای، تبلیـغ و 
معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری اسـتان سـمنان در چیـن، 
جـذب سـرمایه گذاران چینـی بـرای سـرمایه گذاری در پـروژه 

هـای گردشـگری اسـتان  شـده بود.

به دنبال ثبت در تقویم سازمان جهانی 
گردشگری هستیم

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
سـمنان بـا بیـان اینکـه تمرکـز بـر روی جـاده ابریشـم برای 

توسـعه گردشـگری استان سـمنان جدی اسـت، افزود: این 
اداره کل در صـدد ثبـت جشـنواره بیـن المللـی عشـایر جاده 

ابریشـم در تقویم سـازمان جهانی گردشـگری اسـت.

عشایر در سمنان نقش محوری دارند
جهانشـاهی در خصوص چرایی برگزاری جشـنواره عشـایر در  
اسـتان سـمنان گفـت که عشـایر در سـمنان نقـش محوری 
داشـته و هـر یـک از ایـالت سـمنان دارای فرهنـگ غنـی  
رسـومات خاصی هسـتند. به گفته وی سـمنان 600 کیلومتر 
از جـاده ابریشـم را در خـود جای داده و  بـا با وجود بیش از 
30 کاروانسـرا یکی از پرترددترین مسـیرهای جـاده ای ایران 
در حوزه حمل و نقل و ترانزیت و گردشـگری اسـت و باید از 

ایـن قابلیـت بهره برداری شـود.

تجاریسازیصنایعدستی

باسرعتدنبالشود

غبار فراموشی 
بر چهره قدیمی ترین 

سند تاریخی ایران زمین

سـنگ نوشـته و نقش برجسـته ›آنوبانی نی‹ با قدمت چهار هزار و ۸00 سـال 
بـر دل کـوه ›میانـکل‹ سـرپل ذهـاب در غـرب کرمانشـاه اسـت کـه بـه دلیـل 
بی مهـری ایـن روزهـا از یادهـا فراموش شـده اسـت. نقش برجسـته آنوبانی 
نی هم اکنون در محوطه مدرسـه دخترانه 17 شـهریور در شـهر سـرپل ذهاب 
در ارتفـاع 16 متـری قـرار دارد.فرسـایش های طبیعـی و غیرطبیعـی در طـول 
تاریـخ ، ایـن نقـوش را بـه شـدت در معرض تخریب قـرار داده بـه طوری که 
مشـاهده آن  بـه سـختی امـکان پذیر اسـت.محوطه سـازی در کنار ایـن بنا و 
تبدیـل آن بـه یـک پایگاه نـه تنها جایگاهـی برای جذب گردشـگران داخلی و 
خارجـی اسـت بلکـه می تواند درآمد بسـیار خوبـی را از قبل گردشـگری برای 
ایـن منطقـه داشـته باشـد.با توجـه بـه تخصیـص نیافتـن اعتبـار الزم بـرای 
مرمـت، بهسـازی و محوسـطه سـازی اطـراف ایـن اثـر تاریخـی، نیـاز اسـت 
مسـووالن قـدری مهربانانـه تر با ایـن اثر بی نظیـر برخورد کننـد. رییس اداره 
میـراث فرهنگـی ، صنایـع دسـتی و گردشـگری سـرپل ذهـاب در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا گفت: سـنگ نوشـته آنوبانی نی یـک اثر بی نظیر اسـت که 
قبـل از انقـالب در محوطـه ایـن اثـر یـک مدرسـه بنا شـده اسـت.ظفر غالمی 
افـزود: در جریـان زلزلـه پارسـال غـرب کرمانشـاه کـه کانون آن سـرپل ذهاب 
بـود، انبـار ایـن مدرسـه دخترانـه تخریب شـد ولـی به بنای مدرسـه آسـیبی 
وارد نشـده اسـت امـا مسـووالن و متولیـان امر بـرای جا به جایـی این واحد 
آموزشـگاهی بایـد فکری کنند.وی اظهارداشـت: هم اکنـون کالس های درس 
در ایـن مدرسـه دایـر و محوطـه مدرسـه از محوطـه اثـر تاریخـی آنوبانـی نـی 
جـدا شـده اسـت و بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن اثـر تاریخـی، جـا بـه جایـی 

مدرسـه بسـیار حیاتی و ضروری اسـت.

مدیرکل میراث فرهنگی سمنان:

برگزاریجشنوارهبینالمللی
عشایرجادهابریشمدرمرداد

ایجاد کارگاه های 
آموزشی گردشگری عشایر

مدیــر کل میــراث فرهنگــی ســمنان بــا 
ــتان  ــن اس ــایر در ای ــدد عش ــه تع ــاره ب اش
ــد  ــی توان ــایری م ــه عش ــی ک ــت های و قابلی
در حــوزه گردشــگری ایجــاد کنــد گفــت کــه 
بــه دنبــال ایجــاد کارگاه هــای آموزشــی در 
ــایر  ــرای عش ــایر ب ــگری عش ــوص گردش خص
ــیله ا ن  ــه وس ــا ب ــتیم ت ــتان هس ــن اس ای
بتوانیــم بــه رشــد گردشــگری در اســتان 

ــم. ــک کنی ــمنان کم س

 سرپرسـت هیات کاوش مسـجد جامع ارومیه می گوید: »گنبد 
خانـه« بنـای اولیـه مسـجد نیسـت و احتمـاال در دوره گذشـته 
دیگری )ایلخانی( بر روی بنای چهلسـتون سـاخته شـده است. 
کیومـرث حاجـی محمـدی، دالیل گمانـه زنی به منظور شـناخت 
الیـه زیریـن مسـجد جامـع ارومیـه را دسـتیابی بـه پرسـش 
هایـی نظیـر احتمـال توالـی الیه  های زیریـن گنبدخانـه و یافتن 
شـواهدی از بناهـای دوران پیـش از اسـالم در زیر مسـجد جامع 
خواند.حاجـی محمـدی بـا توجـه به تاریـخ بنای مسـجد جامع 
ارومیـه و کاربـری آن و احتمـال تعیین توالـی در الیه های زیرین 

را فرضیـه نخسـت اجـرای پروژه اعـالم کرد و افـزود: فرضیه دوم 
ایـن بـود که با بهره گیری از منابـع تاریخی و مکتوب و همچنین 
داده هـای باستان شـناختی، احتمـاال بتـوان به وجود سـاختارهای 
پیـش از بنـای مسـجد جامـع را در زیـر بنـای اصلـی مسـجد 
)گنبدخانـه( پـی برد.این باسـتان شـناس، کاوش و مطالعه الیه 
هـا و سـاختارهای محتمـل زیریـن بنـای اصلی مسـجد جامع، 
پدیـدار سـازی کف هـای زیرین و قدیمی تر بنا و مطالعه و شـناخت 
کارکردهـای احتمالـی بنا، قبل از دوران اسـالمی را از اهداف گمانه 

زنـی مسـجد جامـع ارومیه اعـالم کرد.

»گنبدخانه«بنایاولیهمسجدجامعارومیهنیست

عرضه صنایع دستی با تخفیف ویژه در نمایشگاه شوش
 به مناسبت روز جهانی و هفته صنایع دستی، نمایشگاهی از آثار ارزنده این حوزه 

در شهرستان باستانی شوش برپا شده است.

پیام میراث

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

هر
س:م

عک
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهـان زیبـا«از تجمـع 
نماینـدگان و اعتـراض بـه رونـد مدیریـت آب 

اصفهـان خبـر داده اسـت.

روزنامـه »مهـد تمـدن« از آمادگـی 
آذربایجـان شـرقی بـرای همراهـی در اصل 27 

درصـورت تصویـب شـدن خبـر داد.

بـازار  نوسـانات  افسـانه«از   « روزنامـه 
خـودرو گزارشـی تهیـه و منتشـر کـرده اسـت.

روزنامه »خبر شـمال« از نجـات آبی 
220 نفر از ابتدای سـال جاری در سـواحل خزر 

گزارش داده اسـت.

روزنامـه » دریـا« از ادامـه مراحل مرمت 
معبـد هندوهـا در بندرعبـاس خبر داده اسـت.

روزنامـه »کاغذ و طـن«از 430 مورد 
عقرب گزیدگی در جنوب اسـتان کرمان نوشـته 

است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

خبرگــزاری ســی ان ان از انعــکاس دیدار 
ترامــپ و رهبــر کــره شــمالی در رســانه هــای کــره 

ــته است. نوش

فرانـس 24نوشـت رهبـر کـره شـمالی 
ترامـپ را بـرای دیـدن پیونـگ یانـگ بـه کشـور 

خـود دعـوت کـرده اسـت.

ــل از  ــه نق ــپوتنیک ب ــزاری اس خبرگ
اردوغــان نوشــت کــه درصــورت نیــاز از موشــک 

ــد. ــتفاده می کن ــیه اس روس

خبرگـزاری رویترزبـه نقـل از رسـانه هـای 
یـک  را  آمریـکا  و  کـره  دیـدار  شـمالی،  کـره 

موفیـت عنـوان کـرد.

االخبــار  تصویــری از دیــدار ترامــپ و رهبــر 
کــره شــمالی منتشــر کــرده اســت.

یورونیوز نوشـت یونان جمهـوری مقدونیه 
شـمالی را به رسـمیت شناخت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

اروپا
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داده نما در داده نمای زیر برنامه مرحله گروهی جام جهانی
 را می توانید ببینید.

جام 21 
جام جهانی 2018 روسیه از امروز آغاز می شود
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افزون بر یک تن موادمخدر در مرز سراوان کشف شدپیام ایران
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: یک تن و 423 کیلوگرم موادمخدر 
توسط مرزداران هنگ مرزی سراوان در جنوب شرق استان کشف شد.

ــالن  ــالش پلیــس آگاهــی گلســتان عام ــا ت ب
تیرانــدازی و قتــل در کاللــه دســتگیر شــدند و 
قاتــل بــه جــرم خــود اعتــراف کرد.ســاعت 23 
و 50 دقیقــه شــامگاه 19 خردادمــاه جــاری در 

یکــی از خیابان هــای شهرســتان کاللــه فــردی 
ــکاری  ــلحه ش ــط اس ــه توس ــلیک گلول ــا ش ب
بــه جــوان 23 ســاله اهــل یکــی از روســتاهای 
شهرســتان گالیکــش باعــث مــرگ ایــن جــوان 

ــس 110،  ــه پلی ــوع ب ــالم موض ــد.پس از اع ش
ــه  ــه ب ــتان کالل ــری 11 شهرس ــوران کالنت مام
ــه  ــد ک ــاهده کردن ــده و مش ــزام ش ــل اع مح
ایــن جــوان از ناحیــه ســر و صــورت و شــکم 
ــرار  ــکاری ق ــلحه ش ــه اس ــت گلول ــورد اصاب م
گرفتــه اســت.مجروح کــه بــه بیمارســتان 
منتقــل شــده بــود، بــا وجــود تــالش پزشــکان 
ــده  ــات وارد ش ــدت جراح ــل ش ــه دلی ــا ب ام

ــود را از دســت داد. ــان خ ج

عامالنتیراندازیوقتل
درکاللهدستگیرشدند

کابوسکودکانکار
درچهارمحالوبختیاری

هشت درصد کودکان کار چهارمحال و بختیاری فاقد سرپرست هستند

مدیـرکل بهزیسـتی چهارمحـال و بختیـاری گفـت: 
اقتصـادی  تغییـرات  خانـواده،  سـاختار  فقـر، 
کمـک  و  تحصیـل  هزینـه  خانـواده،  بـر  ناگهانـی 
هزینـه خانـواده هـا از مهمتریـن دالیلی اسـت که 
کـودکان را مجبـور بـه کار مـی کند.محمـد میرزایی 
افـزود: کـودکان در مـزارع، کارگاه هـای تولیـدی 
خیابانهـا  یـا  و  هـا  پزخانـه  کـوره  یـا  و  کوچـک 
ایـن  از  باالیـی  و درصـد  مـی کننـد  دستفروشـی 
سـپری  خـود  هـای  خانـه  در  را  شـب  کـودکان 
 84 سـال  مصوبـه  طبـق  گفـت:  کننـد.وی  مـی 
هیـات وزیـران در زمینـه حمایـت از کـودکان کار 
زمینـه  در  بهزیسـتی  بـا  دسـتگاه   11 خیابانـی،  و 
فعالیـت  کـودکان  ایـن  مشـکات  بـه  رسـیدگی 
چهارمحـال  اسـتان  در  امـر  ایـن  کـه  می کننـد 

اسـت. کمرنـگ  وبختیـاری 

بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن عملیــات 
وقــوع  عامــان  دســتگیری  و  شناســایی 
ــه  ــدام ب ــه اق ــی ک ــرد اصل ــت ف ــن جنای ای
ــه  ــتگیر و ب ــز دس ــود نی ــرده ب ــدازی ک تیران
ــراف کــرد کــه در اعترافــات  جــرم خــود اعت
ــن  ــه ای ــکاب ب ــزه ارت ــت و انگی ــود، عل خ
جــرم را اختــاف خانوادگــی بــا همســر 

ــرد. ــان ک ــود بی ــابق خ س

کــودکان کار واژه و مفهومــی بــرای 
فعالیــت کــودکان اســت کــه بــه دور 
از هیاهــو و بــازی هــای کودکانــه 
بــزرگ  زنــان  و  مــردان  ماننــد  و 
ــی  ــه زندگ ــن هزین ــال تامی ــه دنب ب
بســتگان  یــا  و  خانــواده  و  خــود 
 22 بــا  مصــادف  هســتند.12ژوئن 
ســوی  از   2002 ســال  از  خــرداد 
ســازمان بیــن المللــی کار بــه عنــوان 
ــودکان  ــا کار ک ــارزه ب ــی مب روز جهان
ــه  ــن روز ک ــه ای ــده ک ــذاری ش نامگ
بــرای آگاه ســازی و فرهنــگ ســازی 
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــه ب در جامع
کار کــودکان نامگــذاری شــده اســت.

ــس  ــا آدام ــاله ب ــودک ۸ س ــی ک عل
فروشــی بــه دنبــال کســب رزق و 
روزی حــالل بــرای خــود و خانــواده 
اش اســت، او از ایــن کار رضایــت 
روزانــه  وی کار  بگفتــه  زیــرا  دارد، 
اش کفــاف خریــد چنــد قــرص نــان 

ــد. ــی ده را م

او بــه خبرنــگار ایرنــا عنــوان مــی کنــد؛ 
پــدرش در تصــادف کشــته شــده و 2 
ــا  ــه ب ــر از خــود دارد ک خواهــر کوچکت

مــادرش زندگــی مــی کننــد.
ــه  ــز ب ــادرش نی ــد؛ م ــی گوی ــی م عل
کار بافــت قالــی مشــغول اســت و در 
همیــن حــال انتظــارش از مســئوالن 
خانــواده  از  بیشــتر  حمایــت  را 
ــوان  ــر عن ــت و فقی ــی بضاع ــای ب ه
ــا  ــتار آن اســت ت ــد و خواس ــی کن م
ــورد  ــودکان کار برخ ــا ک ــز ب ــردم نی م

ــند. ــته باش ــری داش ــه ت مهربانان
ــودکان  ــر از ک ــی دیگ ــز یک ــم نی مری
فروشــی  گل  بــه  کــه  اســت  کار 
او  اســت،  چهــارراه مشــغول  ســر 
بــا داشــتن پــدری معتــاد ناچــار 
بــه دستفروشــی و تامیــن هزینــه 
هــای ضــروری کاشــانه شــان اســت.

ــر را از  ــب ت ــورد مناس ــز برخ وی نی
ســوی رهگــذران انتظــار دارد و مــی 
گویــد مــردم بــا خریــد چنــد شــاخه 

گل هــم خانــواده خــود را خوشــحال 
کننــد و هــم بــا ایــن کار کمکــی 
بــه اقتصــاد خانــواده کــودکان کار 
بکننــد. رییــس ســاماندهی مشــاغل 
شــهری و فــرآورده هــای کشــاورزی 
ــد: 60  ــی گوی ــهرکرد م ــهرداری ش ش
دســتفروش در ســطح ایــن شــهر 
فعالیــت دارنــد و تــا زمانــی کــه 
و  شــهروندان  بــرای  مزاحمتــی 
ــد  ــی توانن ــد، م ــاد نکنن ــبه ایج کس

ــد. ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
دستفروشــان  هاشــمی،  ســیدرضا 
ــت  ــهر دانس ــاد ش ــی از اقتص را جزئ
ــهروندی  ــوق ش ــت حق ــا رعای ــه ب ک
و نظــم شــهر مــی تواننــد کســب 
و  باشــند  داشــته  را  خــود  کار  و 
خصــوص  ایــن  در  قانونــی  منــع 
بهزیســتی  ندارد.مدیــرکل  وجــود 
گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــرات  ــواده، تغیی ــاختار خان ــر، س فق
خانــواده،  بــر  ناگهانــی  اقتصــادی 

و کمــک هزینــه  هزینــه تحصیــل 
خانــواده هــا از مهمتریــن دالیلــی 
اســت کــه کــودکان را مجبــور بــه کار 
مــی کند.محمــد میرزایــی افــزود: 
هــای  کارگاه  مــزارع،  در  کــودکان 
تولیــدی کوچــک و یــا کــوره پزخانــه 
دستفروشــی  خیابانهــا  یــا  و  هــا 
ــن  ــی از ای ــد باالی ــد و درص ــی کنن م
هــای  خانــه  در  را  کــودکان شــب 
ــد.وی گفــت:  خــود ســپری مــی کنن
هیــات   ۸4 ســال  مصوبــه  طبــق 
از  حمایــت  زمینــه  در  وزیــران 
ــی، 11 دســتگاه  کــودکان کار و خیابان
بــا بهزیســتی در زمینــه رســیدگی 
کــودکان  ایــن  مشــکالت  بــه 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــی کنن ــت م فعالی
وبختیــاری  چهارمحــال  اســتان  در 
بیمــه  اســت.وی گفــت:  کمرنــگ 
ــالمت،  ــی وس ــن اجتماع ــای تامی ه
کمیتــه امــداد، نیــروی انتظامــی، 
دادگســتری، کمیتــه امــداد امــام 
آمــوزش  خمینــی)ره(، شــهرداری، 
و  فنــی  آمــوزش  و  پــرورش  و 
ــر در  ــتگاههای دیگ ــه ای و دس حرف
ــا  ــد ت ــکاری کنن ــد هم ــر بای ــن ام ای

ــا  ــودکان را ت ــن ک ــکل ای ــوان مش بت
حــدی کــم کرد.معــاون اجتماعــی 
وبختیــاری  چهارمحــال  بهزیســتی 
ــایی 10۸  ــه شناس ــاره ب ــا اش ــز ب نی
داشــتن  و  اســتان  در  کــودک کار 
تنهــا مرکــز کــودک و  پرونــده در 
درصــد  هشــت  افــزود:  خانــواده 
کــودکان کار اســتان فاقــد سرپرســت 
هســتند کــه ایــن کــودکان در مراکــز 
شــبه  و  روزی  شــبانه  نگهــداری 
بــی  کــودکان  مراکــز  و  خانــواده 
سرپرســت نگهــداری مــی شــوند.

وی گفــت: کــودکان کار شناســایی 
شــده توســط نیــروی انتظامــی و 
ــه  ــتی ب ــی بهزیس ــس اجتماع اورژان
ــاع و  ــواده ارج ــودک و خان ــز ک مرک
مــددکاری،  تخصصــی  خدمــات  از 
بهــره  روانپزشــکی  و  روانشنانســی 
در  گفــت:  شــوند.وی  مــی  منــد 
ــن کــودکان  ــواده ای ــز، خان ــن مرک ای
ــه  ــای الزم در زمین ــوزش ه ــز آم نی
ــوزش  ــی و آم ــای اجتماع آســیب ه
بــه  را  ای  حرفــه  و  فنــی  هــای 
ــرا  ــدار ف ــاد اشــتغال پای ــور ایج منظ

مــی گیرنــد.

تاکید بر کشت مکانیزه 
حبوبات در زنجان

مدیـر زراعت سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان 
تـن  6هـزار  برداشـت  ازپیش بینـی  زنجـان 
داد.حسـین  خبـر  اسـتان  مـزارع  از  عـدس 
بـه  اشـاره  بـا  خبرنـگاران  در جمـع  عامـری 
اختصـاص بیـش از 12 هـزار هکتـار از اراضـی 
زراعـی اسـتان زنجـان بـه کشـت محصـول 
عـدس، اظهـار کرد: سـال زراعی جـاری بیش 
زراعـی  اراضـی  از  هکتـار  و 1۸2  هـزار   12 از 
اسـتان زنجـان بـه کشـت محصـول عـدس 
اختصـاص یافتـه اسـت و انتقال کشـت های 
و  پاییـزه  کشـت های  بـه  حبوبـات  بهـاره 
انتظـاری، از سیاسـت ها و برنامه هـای وزارت 
جهادکشـاورزی به شـمار می رود.این مسوول 
این کـه طـی سـال زراعـی جـاری  بیـان  بـا 
2063 هکتار از عدس کشـت  شـده در اسـتان 
بـه صـورت انتظـاری و پاییـزه بـوده اسـت، 
ادامـه داد: اسـتان زنجـان بـه لحاظ سـطح و 
تولیـد عدس، جـزو اسـتان های مهم و پیش  
و  می آیـد  حسـاب  بـه  سـطح کشـور  در  رو 
پیش بینـی می شـود امسـال بالغ بـر 6000 تن 
عدس از سـطح مزارع اسـتان برداشـت شـود 
. ایـن در حالـی اسـت که محصـول عدس در 
اسـتان زنجـان عمدتـا بـه صورت دیم کشـت 
می شـود و امسـال 12 هـزار و 100 هکتـار از 
کل سـطح زیـر کشـت عـدس در اسـتان بـه 
صـورت دیـم بـوده اسـت .وی، عمـده عـدس 
شهرسـتان  بـه  مربـوط  را  اسـتان  تولیـدی 
زنجـان دانسـت و عنـوان کـرد: در کشـت های 
بهـاره در مناطـق مختلـف اسـتان زنجان همه 
سـاله در اوایـل بهار بـه دلیل بارش هـای بهاره 
نـدارد  بـه مزرعـه وجـود  وارد شـدن  امـکان 
ایـن موضـوع سـبب می شـود کـه عمـده  و 
بارندگی هـا از دسـترس خارج شـود. در حالی 
که اسـتفاده حداکثـری از بارندگی ها، حسـن 
و  انتظـاری  بـرای کشـت  بزرگـی  مزیـت  و 
پاییـزه محسـوب می شـود .عامـری با اشـاره 
به اسـتقبال خوب کشـاورزان اسـتان از کشت 
انتظـاری و پاییزه حبوبـات، از افزایش حداقل 
30 درصـدی عملکـرد حبوبـات در ایـن روش 
نسـبت به کشـت بهاره خبر داد و گفت: کشـت 
مـورد  زنجـان  اسـتان  در  حبوبـات  مکانیـزه 
تاکیـد قـرار داد؛ چراکه باالترین هزینه کشـت 
و تولید حبوبات مربوط به برداشـت آن اسـت 
و بـا کشـت مکانیـزه، عـالوه بـر این کـه بـذور 
بـه طـور یکنواخـت در داخل خاک قـرار گرفته 
و بـا امـکان برداشـت مکانیـزه آن، هزینه هـا 
تولیـد  افزایـش  از طریـق  کاهـش می یابـد، 
در واحـد سـطح عملکرد مناسـبی نیـز حاصل 

شـد. خواهد 

خبر

حوادث ناشی از کار در کرمان 
38 درصد کاهش داشت

ــان  ــی كرم ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
بــا تاکیــد بــر اینکــه ایمنــی بــر اشــتغال اولویــت 
ــا بازرســی هــای مــدون و  ــح کــرد : ب دارد، تصری
ــا برنامــه ریــزی مناســب درســال 1396 میــزان  ب
ــت . ــوت در اســتان 3۸% کاهــش یاف ــه ف حــوادث ناشــی از کار منجــر ب

رضــا اســماعيلي گفــت : در ســال گذشــته حــدود 16 هــزار و 500  بازرســي 
ــام  ــازرس كار انج ــط 29 ب ــتان توس ــون كار اس ــمول قان ــاي مش ازكارگاه ه
شــده اســت .وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از اقدامــات اداره تعــاون کارورفــاه 
اجتماعــي در خصــوص کاهــش حــوادث ناشــی از کار، اقــدام بــه آمــوزش 
مســتمر ورايــگان كارگــران ســاختماني ازســال گذشــته تاكنــون بــوده وايــن 
ــوزش  ــران آم ــته تعدادكارگ ــال گذش ــه دارد  و در س ــان ادام ــد همچن رون
ديــده 1200 نفــر بــوده اســت اداره كل بازرســي در راســتاي واگــذاري امــور 
ــه اجــراي  ــدام ب ــون كاراق ــه واحدهــاي مشــمول قان ــي ب ــه ايمن مربوطــه ب

مــدل بازرســي كار دركليــه اســتان هــا نمــوده اســت 

کشف 4۶ هزار عدد انواع 
داروهای غیر مجاز در ساری

ــی  ــی انتظام ــی فرمانده ــس آگاه ــس پلی ریی
انــواع  مازنــدران از کشــف 46 هــزار عــدد 
داروهــای غیــر مجــاز در ســاری خبــر داد.

ذبیــح هللا پهلوانــی« بــا اعــالم ایــن خبــر، 
ــر  ــردی در ام ــت ف ــر فعالی ــی ب ــری مبن ــب خب ــی کس ــزود: در پ اف
ــاری  ــی عط ــد صنف ــک واح ــاز در ی ــای غیرمج ــع داروه ــه و توزی تهی
در یکــی از خیابــان هــای شــهر ســاری، موضــوع در دســتور کار 
مامــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی قــرار 
گرفــت.وی تصریــح کــرد: بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقــات 
پلیســی متهــم بــه تهیــه وتوزیــع داروهــای غیرمجــاز و واحــد صنفــی 
متخلــف شناســایی شــد.رییس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی 
ــا شناســایی ایــن واحــد صنفــی  موفــق  ــدران، اظهــار داشــت : ب مازن
بــه کشــف 46 هــزار و 261 عــدد انــواع داروهــای غیــر مجــاز و قــرص 

ــدند. ــادول ش ــادون و ترام مت

سیاستجامعهکار
پلیــس  رییــس 
اســتان  آگاهــی 
ــالس  ــن از اخت قزوی
از  یکــی  میلیــاردی 
ــی و دســتگیری وی در  ــان ادارات دولت کارکن
قزویــن خبــر داد.ســرهنگ آرش مــرادی اظهار 
داشــت: در پــی وصــول دســتور قضائــی مبنــی 
ــای  ــی از ارگان ه ــالس در یک ــوع اخت ــر وق ب
دولتــی، بــا توجــه بــه اهمیــت موضوع ســریعا 
در دســتور کار اداره مبــارزه بــا جرایم اقتصادی 
پلیــس آگاهــی اســتان قــرار گرفــت.وی ادامه 
داد: بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقات 
فنــی مامــوران مشــخص شــد متهــم بــه 
ــر  ــی غی ــای مال ــردش ه ــالس، دارای گ اخت
متعــارف بــوده و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی 

از محــل کار و اقدامــات اداری وی بازدیــد 
و محــرز شــد تعــدادی از پرونده هــا فاقــد 
فیــش واریــزی بــه حســاب خزانــه بــوده 
کــه بــا اســتخراج و جمــع بنــدی پرونــده هــا 
ــون و  ــارد و 41۸ میلی ــی 2 میلی ــغ تقریب مبل
920 هــزار ریــال کســری موجــودی بــه دســت 
ــزود:  ــتان اف ــی اس ــس آگاه ــس پلی آمد.ریی
پــس از مشــخص شــدن احتمــال اختــالس، 
در  و  احضــار  آگاهــی  پلیــس  بــه  متهــم 
بازجویــی کارآگاهــان و مواجــه شــدن بــا ادلــه 
متقــن بــه بــزه انتســابی اعتــراف کرد.مــرادی 
اضافــه کــرد: بــا هماهنگــی ســازمان مربوطــه 
طــی چندیــن مرحلــه جمعــا مبلــغ 2 میلیــارد 
ــم   ــال از مته ــزار ری ــون و 699 ه و 136 میلی

اخــذ شــد.

اختاس میلیاردی یکی از کارکنان دولتی 
در قزوین کشف شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام انرژی مبادله 1800 مگاوات برق با کشورهای همسایه
میزان مبادالت برق کشــور با کشــورهای همســایه برای روز سه شنبه حدود 1۸00 

مــگاوات گزارش شــد. میزان مبادالت بــرق نیز برابر با یک هزار و ۸4۸ مگاوات بوده 
که ســهم صادرات از این میزان یک هزار و 239 مگاوات و واردات برق نیز 609 

مگاوات بوده است.
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مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق 
خــروج  جنــوب گفــت:  نفت خیــز 
تحریم هــای  و  برجــام  از  آمریــکا 
ــت  ــد نف ــر تولی ــری ب ــگان، تاثی بیگان
در  عالی پــور  ندارد.بیــژن  ایــران 
ــد  ــی و تولی ــران فن ــا مدی نشســت ب
ــان  ــرد: کارکن ــار ک ــرکت اظه ــن ش ای
نفت خیــز  مناطــق  ملــی  شــرکت 
بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  جنــوب 
کشــور  خــام  نفــت  تولیدکننــده 

بــا عــزم و اراده وصــف ناشــدنی، 
ــد  ــی، تولی ــن رکوردزن ــتند ضم توانس
نفــت کشــور را بــه دوران پیــش از 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــا برگردانن تحریم ه
را  دنیــا  نفتــی  مهــم کارشناســان 
شــگفت زده کــرد.وی یــادآور شــد: 
مناطــق  ملــی  شــرکت  کارکنــان 
نفتخیــز جنــوب در جنــگ تحمیلــی با 
ایثــار و مقاومــت خــود اجــازه ندادنــد 

ــی  ــت حت ــادرات نف ــد و ص ــا تولی ت
یــک روز قطــع شــود تــا جریــان 
رگ  عنــوان  بــه  اقتصــاد  حیاتــی 
ــل دشــمن  حیاتــی مقاومــت در مقاب
برقــرار بماند.مدیرعامــل شــرکت ملــی 
مناطــق نفتخیــز جنــوب افــزود: ایــن 
پوالدمــردان کــه دیــروز در عرصــه 
حماســه و مقاومــت و ایثــار در مقابــل 
مســلح  دنــدان  بــن  تــا  دشــمن 
ایســتادگی کردنــد، امــروز و در عرصــه 
جنــگ اقتصــادی کــه دشــمنان ایــن 
ــز  ــد نی ــه راه انداخته ان ــوم ب ــرز و ب م
ــیر  ــته در مس ــر از گذش ــا صالبت ت ب
شــکوفایی اقتصــادی ایــران اســالمی 

گام برمی دارنــد.

تحریمهاتاثیری

برتولیدنفتایرانندارد

تمام ظرفیت 

خط هفتم سراسری 

به کار گرفته می شود

مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز گفــت: از ظرفیــت 110 میلیــون 
مترمکعبــی خــط هفتــم بــه همــراه خــط یازدهــم سراســری بــرای تامیــن گاز 

مــورد نیــاز جنــوب و جنــوب شــرق کشــور اســتفاده می کنیــم.
حســن منتظرتربتــی، دربــاره بهره بــرداری از ظرفیــت حداکثــری خــط هفتــم 
سراســری بــه خبرنــگار شــانا گفــت: خــط هفتــم سراســری انتقــال گاز بــه 
طــول 904 کیلومتــر، وظیفــه انتقــال گاز از عســلویه تــا ایرانشــهر را برعهــده 
دارد کــه در ایــن مســیر، بخش هــای خانگــی، تجــاری، صنایــع و نیروگاهــی 
از گاز طبیعــی بهره منــد می شــوند.وی افــزود: گازرســانی بــه شــبکه جنــوب و 
جنوب شــرق کشــور از جملــه اســتان های سیســتان و بلوچســتان )زاهــدان( 
ــه  ــات گازرســانی ب انجــام شــده اســت، همچنیــن امســال بخشــی از عملی
زابــل نیــز اجرایــی خواهــد شــد.مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه گاز، 
ــتان  ــتان سیس ــوب اس ــار در جن ــران و چابه ــق مک ــه مناط ــان این ک ــا بی ب
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــانی اس ــرای گازرس ــداف ب ــن اه ــتان از مهم تری و بلوچس
قــرارداد توســعه صنایــع و انتقــال گاز بــه ایــن مناطــق، بــه صــورت 
ســرمایه گذاری بــا وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح امضــا شــده 
و شــرکت توســعه نگیــن مکــران، پیمانــکار اجــرای خــط انتقــال گاز منشــعب 
ــان  ــت.تربتی زم ــتان اس ــوب اس ــه جن ــری ب ــم سراس ــط هفت ــده از خ ش
اجرایــی شــدن ایــن طــرح را  2 ســال اعــالم کــرد و ادامــه داد: 2 نیــروگاه و 
صنایــع تــازه تاســیس در منطقــه مکــران بــه گاز طبیعــی نیــاز دارنــد. افــزون 
ــل  ــز در مراح ــتان سیســتان و بلوچســتان نی ــن، بخــش شــرقی اس ــر ای ب
ــه  ــی، مرحل ــه طراح ــان مرحل ــس از پای ــا پ ــرار دارد ت ــانی ق ــدی گازرس بع
اجرایــی طــرح آغــاز شــود، در صورتــی کــه همــه کارهــا مطابــق برنامه ریــزی 
ــده بخش هــای عمــده اســتان  ــا ســه ســال آین انجــام شــده پیــش رود، ت

ــد شــد. ــی متصــل خواهن ــه شــبکه گاز طبیع سیستان وبلوچســتان ب

صادرات نفت عراق 
افزایش یافت

عرضـه  بـا  عـراق  نفـت  صـادرات 
باالتـر از پایانه های خلیـج فارس و 
منطقه کردسـتان، طی ماه میالدی 
گذشـته 167 هـزار بشـکه در روز افزایـش یافت و بـه 3.۸03 
میلیـون بشـکه در روز رسـید. سـازمان فـروش نفـت دولتی 
عـراق )سـومو( اعـالم کـرد اما بـا وجود رشـد صـادرات، تولید 
نفـت در 4.36 میلیـون بشـکه در روز ثابـت بـود زیـرا مصرف 
داخلـی کاهـش چشـمگیری پیدا کـرد. بنا بر بـرآورد پالتس، 
صـادرات از ایـن پایانه هـا در آوریـل بـه پایین تریـن میـزان از 
ژانویه سـال 2017 تاکنون رسـید که یکی از دالیل آن شـرایط 

جـوی نامسـاعد بود.

 اوپک با افزایش تولید 
نفت موافقت می کند

خبـری  پایـگاه  نظرسـنجی  طبـق 
مـی  احتمـال  آمریـکا،  بلومبـرگ 
رود سازمان کشـورهای صادرکننده 
نفـت )اوپـک( در نشسـت هفتـه 
اغلـب  کنـد.  موافقـت  تولیـد  افزایـش  بـا  خـود  آینـده 
تحلیلگـران پیـش بینـی مـی کننـد، نشسـت آینـده اوپک 
بسـیار جنجالی باشـد، زیـرا اعضایی که قادرنـد تولید خود 
را افزایـش دهنـد، آمـاده توقـف توافـق یاد شـده هسـتند 
در حالـی کـه اعضایـی کـه بـه دلیـل محدودیـت ظرفیـت، 
نمـی تواننـد تولیـد خـود را افزایـش دهند با توقـف توافق 

مذکـور مخالفنـد. 

واردات نفت هند از ایران 
به بیشترین میزان رسید

واردات نفـت هنـد از ایـران در مه 
سـالجاری )اریبهشـت - خـرداد( 
روز  در  بشـکه  هـزار   705 بـه 
افزایـش یافـت کـه ایـن میـزان باالتریـن میـزان از سـال 
2016 تاکنـون بـوده اسـت . بـر اسـاس داده های سـازمان 
کشـتیرانی هنـد، واردات نفـت هنـد از ایـران در مـاه مه در 
مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن 10.2 درصد افزایش داشـته که 
ایـن میزان درمقایسـه با سـال گذشـته 45 درصد افزایش 
نشـان مـی دهـد. بـر اسـاس گـزارش رسـانه های ایـران، 
صـادرات نفـت ایـران بـه جهان در مـاه مه بـه 2.7 میلیون 

بشـکه نفـت خـام در روز رسـید.

کاهش قیمت نفت در 
پی رشد ذخایر آمریکا

روز  نفــت  قیمت هــای 
چهارشــنبه تحــت تاثیــر عرضــه 
و  آمریــکا  در  رشــد  روبــه 
ــوی  ــد از س ــت تولی ــهیل محدودی ــرای تس ــارات ب انتظ
ــت  ــی نف ــالت آت ــای معام ــدا کرد.به ــک، کاهــش پی اوپ
ــت  ــه قیم ــبت ب ــد نس ــا 0.5 درص ــنت ی ــت 39 س برن
ــه 75.49 دالر  ــت و ب ــش یاف ــته کاه ــی روز گذش نهای
در هــر بشــکه رســید. بهــای معامــالت آتــی وســت 
تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا بــا 44 ســنت یــا 0.7 
ــنبه، 65.92 دالر  ــه روز سه ش ــبت ب ــش نس ــد کاه درص

در هــر بشــکه معاملــه شــد.

خبرنفتنفت اوپک

مجمـوع ذخایـر تجـاری و راهبـردی نفـت کشـورهای عضـو 
سـه  در   )OECD( اقتصـادی  توسـعه  و  همـکاری  سـازمان 
مـاه نخسـت امسـال نسـبت بـه پارسـال 235 میلیون بشـکه 
کاهـش یافت.حالـی کـه مجمـوع ذخایـر تجـاری و راهبـردی 
نفـت کشـورهای او یی سـی دی در سـه مـاه نخسـت پارسـال 
4 میلیـارد و 632 میلیـون بشـکه بـود، ایـن رقـم در سـه مـاه 
نخسـت امسـال به 4 میلیارد و 397 میلیون بشـکه رسـید که 

نشـان دهنده کاهش 235 میلیون بشـکه ای این ذخایر اسـت.
ذخایـر تجـاری کشـورهای او یی سـی دی در سـه مـاه نخسـت 
پارسـال و امسـال بـه ترتیـب 3 میلیـارد و 33 میلیـون و 2 
میلیـارد و ۸29 میلیـون بشـکه بـود، همچنین ذخایـر راهبردی 
ایـن کشـورها در سـه ماه نخسـت پارسـال یـک میلیـارد و 600 
میلیون بشـکه بود که این رقم در سـه ماه نخسـت امسـال به 

یـک میلیـارد و 569 میلیـون بشـکه رسـید.

اعـالم کـرد:  نفت)اوپـک(   سـازمان کشـورهای صادرکننـده 
میانگیـن تولیـد نفت ایـران در ماه مه )اردیبهشـت - خرداد( 
بـا 5600 بشـکه در روز افزایـش نسـبت به ماه پیـش از آن به 
سـه میلیـون و ۸29 هـزار بشـکه در روز رسـید. اوپـک، میزان 
تولیـد ایـن سـازمان را در مـاه مـه 31 میلیـون و ۸69 هـزار 
بشـکه در روز اعـالم کـرد کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 35 
هـزار و 400 بشـکه در روز افزایـش دارد؛ بر این اسـاس، تولید 

اوپـک همچنـان در چارچـوب توافـق کاهـش تولیـد اوپـک و 
غیراوپـک کـه سـقف 32.5 میلیون بشـکه در روز را برای این 
سـازمان تعییـن می کند، قـرار دارد. مهمتریـن عامل افزایش 
تولیـد نفت اوپک در ماه گذشـته میالدی، افزایش چشـمگیر 
تولیـد نفـت عربسـتان، الجزایـر و عـراق بـود کـه تولیـد ایـن 
کشـورها نسـبت بـه مـاه پیش از آن بـه ترتیـب ۸5.5، 39 و 

27.7 هـزار بشـکه در روز افزایـش پیـدا کرده اسـت.

ذخایرتجاریوراهبردیکشورهای
اوایسیدیکاهشیافت

میانگینتولیدنفتایرانبه3.8میلیون
بشکهدرروزرسید

دورنمایبازارنفت
درنیمهدوم2۰18بسیارمبهماست

ــود  ــزارش خ ــک در گ اوپ
کاهــش  کــرد  اعــام 
ایــن  اعضــای  نفــت  تولیــد 
بســیار  همچنــان  ســازمان 
ــده  ــن ش ــزان تعیی ــر از می فرات
کاهــش  جهانــی  توافــق  در 
تولیــد نفــت اســت، اگرچــه 
عربســتان در مــاه مــه امســال 
تولیــد خــود را بــه بــاالی 10 
ــاند. ــکه در روز رس ــون بش میلی

تازه تریـن گـزارش  در  اوپـک  دبیرخانـه 
ماهانـه خـود اعـالم کـرد کـه بـا وجـود 
نفـت،  مـازاد  ذخیره سـازی  پایـان 
همچنـان باید دربـاره آینده بـازار نفت در 
نیمـه دوم سـال جـاری میـالدی محتاط 
از  رویتـرز  خبرگـزاری  گـزارش  بود.بـه 
صادرکننـده  کشـورهای  سـازمان  لنـدن، 
گـزارش  تازه تریـن  در  )اوپـک(  نفـت 
ماهانـه خـود اعـالم کـرد: دورنمـای بازار 
نفـت در نیمـه دوم سـال 201۸ میـالدی 
بسـیار مبهم اسـت، اگرچـه آمارهای این 
ذخیره سـازی  می دهـد  نشـان  سـازمان 
مـازاد نفـت در جهـان پایان یافته اسـت.
گـزارش اوپـک کـه دیـروز )سه شـنبه 22 
خرداد ماه( منتشـر شـد، نشـان می دهد 
ذخیره سـازی نفـت در ماه آوریل امسـال 
بـه 26 میلیـون بشـکه کمتـر از میانگیـن 
پنـج  سـاله رسـیده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه سـطح ذخیره سـازی در مـاه 
ژانویـه امسـال 340 میلیون بشـکه باالی 
میانگیـن پنج سـاله بود.اوپک با اسـتناد 
بـه رشـد سـریع تر از انتظـار تولیـد نفـت 
کشـورهای غیـر عضو اوپک از یک سـو و 
احتمـال ضعیـف شـدن تقاضـای نفت از 

سـوی دیگر، درباره نیمه دوم سـال 201۸ 
میـالدی رویکـردی محتاطانـه اتخاذ کرد.
در گـزارش اوپـک آمـده اسـت: تحـوالت 
اخیـر در بـازار نفـت سـبب تشـدید ابهام 
دربـاره نیمـه دوم سـال جـاری میـالدی 
نفـت  تقاضـای  اگرچـه  اسـت،  شـده 
نشـان دهنده  هنـد  و  چیـن  آمریـکا،  در 
خطـر  تقاضاسـت،  افزایـش  احتمـال 
کاهـش تقاضـا ایـن احتمـال را تضعیف 
می کند.اوپـک در گزارش خـود اعالم کرد 
کاهـش تولیـد نفت اعضای این سـازمان 
همچنـان بسـیار فراتـر از میـزان تعییـن 
تولیـد  توافـق جهانـی کاهـش  در  شـده 
مـاه  در  عربسـتان  اگرچـه  اسـت،  نفـت 
مـه امسـال تولیـد خـود را بـه بـاالی 10 
میلیون بشـکه در روز رسـاند.این سازمان 
اعـالم کـرد طبـق آمارهـای اعـالم شـده 
ثانویـه، مجمـوع تولیـد  از سـوی منابـع 
 31 بـه  امسـال  مـه  در  اوپـک  اعضـای 
میلیون و ۸70 هزار بشـکه در روز رسـید.

عربسـتان بـه اوپک اعالم کرد کـه در ماه 
مـه امسـال، روزانه 10 میلیـون و 30 هزار 
بشـکه نفـت تولیـد می کرده کـه 161 هزار 
بشـکه بیشـتر از تولیـد روزانه مـاه آوریل 

اسـت. بـا این همـه، این کشـور همچنان 
می کنـد. تولیـد  خـود  سـهمیه  از  کمتـر 

ونزوئـال نیـز اعـالم کـرد تولیـد نفـت این 
کشـور در مـاه مـه امسـال بـا 2۸ هـزار 
بشـکه افزایـش بـه یک میلیـون و 533 
هـزار بشـکه در روز رسـیده اسـت. اوپک 
بـرآورد خـود را درباره رشـد تقاضای نفت 
در سـال جـاری میـالدی تغییـر نـداد و 
تقاضـای  رشـد  میـزان  پیش بینـی کـرد 
روزانـه نفـت جهـان بـه یـک میلیـون و 
650 هـزار بشـکه می رسـد.با ایـن همـه، 
نفـت  تولیـد  دارد  انتظـار  سـازمان  ایـن 
کشـورهای غیـر عضـو ایـن سـازمان در 
سـال جـاری میـالدی از یـک میلیـون و 
۸60 بشـکه رشـد روزانـه برخـوردار شـود 
بـرآورد  از  باالتـر  بشـکه  هـزار   130 کـه 
اسـت.همچنین  سـازمان  ایـن  پیشـین 
محمـد بـن صالح السـاده، وزیر صنعت و 
انـرژی قطـر، اعالم کرد: بـا وجود کاهش 
عرضـه نفـت در بازار و رشـد اخیـر قیمت 
ژئوپولیتیـک،  تحـوالت  دلیـل  بـه  نفـت 
سـازمان  اسـت  ممکـن  همچنـان 
)اوپـک(  نفـت  صادرکننـده  کشـورهای 
توسـعه همـکاری بـا شـرکای غیـر اوپک 

خـود دربـاره مدیریـت عرضـه را در نظـر 
سـرمایه گذاری  کـرد:  اعـالم  بگیـرد.وی 
نفـت  باالدسـتی  بخـش  در  جهانـی 
اسـت  مطلـوب  حـد  از  همچنـان کمتـر 
پیش بینـی  تقاضـای  تأمیـن  بـرای  و 
خواهـد  ناکافـی  آینـده،  در  نفـت  شـده 
بود.وزیـر صنعـت و انـرژی قطـر گفـت: 
می تـوان بـا اطمینـان گفـت کـه جـدا از 
میدان هـای نفـت شـیل در آمریـکا، بـه 
بـه  منابـع  تخصیـص  بـرای  کلـی  طـور 
نفتـی،  میدان هـای  توسـعه  و  اکتشـاف 
تردیـد وجـود دارد. بایـد سـرمایه گذاری 
را تشـویق کـرد تـا دسترسـی بـه عرضـه 
کافـی بـرای تأمین تقاضـای روزافزون و 
جبـران کاهـش تولیـد در بخش هایـی از 

جهـان، تضمیـن شـود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 خرید بیش از 2۶ هزار تن گندم در کردکویپیام ایران
فرماندار شهرستان کردکوی گفت: تاکنون بیش از 26 هزار تن گندم 
به صورت تضمینی در این شهرستان خریداری شده است.

مدیرعامـل شـرکت عمـران علـوی ماهـان کرمـان 
گفـت: بـه رغـم وجـود تجهیزاتـی ماننـد گاردریـل ، 
عالئم هشـداردهنده ، دوربین های کنترل سـرعت ، 
شبکه روشنایی در شب و نیز خط کشی ، متاسفانه 
شـاهد بـی توجهـی برخـی راننـدگان بـه قوانیـن 
راهنمایـی و رانندگـی در محـور هفـت بـاغ علـوی 
هسـتیم.مهدی سیاوشـی با تاکید بر اهتمام جدی 
شـرکت عمـران علـوی ماهـان کرمـان بـه عنـوان 
مجـری محـور بـرای همـکاری و تعامـل بـا پلیس 
خاطرنشـان کـرد: در جریان بازدید نـوروزی فرمانده 
پلیـس راه اسـتان کرمان از هفت باغ علـوی ، از این 
محـور بـه عنـوان یکـی از اسـتانداردترین محورهای 
دو  حداقـل  نصـب  یـاد شـد.وی  اسـتان  عبـوری 
دسـتگاه دوربیـن کنتـرل سـرعت دیگـر در محـور 
و گفـت:  دانسـت  را ضـروری  علـوی  بـاغ  هفـت 
افزایـش دوربیـن هـا در ایـن محـور 2۸ کیلومتری 
)کرمـان – ماهـان و بالعکس( در کاهش تصادفات 
موثر اسـت.مدیرعامل شـرکت عمران علـوی ماهان 

کرمان سـرقت عالئم هشـداردهنده به وسـیله افراد 
سـودجو و بـی اطـالع از اهمیت و کاربـرد این عالئم 
را از مشـکالت ایـن محـور عنـوان و اعـالم کـرد : 
متاسـفانه در مـواردی ، بـر روی عالئم رنگ پاشـیده 
می شـود کـه این حرکـت ضداخالقی کاربـرد عالئم 

را از بین می برد.
مهـدی سیاوشـی همچنین با اشـاره بـه اینکه همه 
عـوارض مرتبـط با بخش هـای مختلف محور هفت 
باغ علوی از سـوی شـهرداری های منطقه 4 کرمان 
و ماهـان اخـذ می شـود ، تصریـح کـرد: در مقابل ، 
شـاهد کوچکترین خدماتی ازسـوی آنها نیستیم که 
در صـورت بازگرداندن این عوارض به شـرکت عمران 
علـوی ماهـان کرمان ، به طـور کامل در همین محور 
هزینـه و تـا حـدودی برخی مشـکالت حـل خواهد 
شـد.وی از رانندگان قانونمند قدردانی و خاطرنشـان 
کـرد: هفـت بـاغ علـوی محـور گردشـگری مصفا و 
برخوردار ازفضای سـبز اسـت کـه امیدواریم رانندگان 
بـا رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی بـه ویـژه 

سـرعت مطمئنـه در حفـظ سـالمت و نجـات جـان 
خـود و دیگـران کوشـا باشـند.مهدی سیاوشـی بـا 
اشـاره به سکونت شـهروندان و وجود مجموعه های 
متعدد گردشـگری ،ورزشـی ، تفریحی و پذیرایی در 
محور گردشـگری ملـی هفت باغ علوی یادآور شـد: 
بیـش از 60 هـزار اصلـه درخت در این محور کاشـته 
شـده اسـت و ایجـاد بیـش از 270 کیلومتـر شـبکه 
آبیاری قطره ای گام مهمی در راسـتای بهینه سـازی 

مصرف آب در هفت باغ علوی است.

رعایت نکردِن سرعت مطمئنه ؛ عامل اصلِی 
تصادفات در محور هفت باغ علوی

افقی
1- عرق گل - »تئوري امواج« اين 

اقتصاد دان معروف است - علفزاري که 

 در آن دام نچرانده باشند

 2- کمياب - آتش - منسوب به امويه

3- پاداش دهنده - پشت سر هم آمدن 

 - پدر مرده

 4- معاونت - انرژي

 5- نامطلوب - آماده سازي

6- بازار تبادالت ارزي - رود مرزي - 

 مدارک

 7- بااليي - زياد - ميوه تلفني

۸- پياله - ديوار قلعه - نوعي کبک - 

 گروه سواران بر اسب يا شتر

9- لحظه اي - علم حفظ تعادل ميان 

درآمد و خرج و ميان مناسبات توليدي 

و رشد اقتصادي با برنامه ريزي دراز مدت 

و کوتاه مدت و توسعه توليد داخلي و 

تجارت خارجي و ارتقاي شئون مالي 

کشور يا خانه - مارکي بر لوازم صوتي و 

 تصويري

10- سفر کرده - از ميوه ها - در پي 

 جست و جوي چيزي

 11- ريسمان - از ماه هاي تابستان

12- تحليلي اقتصادي که بر اساس 

چارت انجام مي شود - دو خط که هرگز 

 به هم نمي رسند

13- بي ريش - حسابدار - مارکي بر 

 لوازم آرايشي و بهداشتي

14- سنگ ترازو - وليکن - يکي از سه 

فاکتور براي پيش بيني تغييرات روند 

نرخ و مسير بازار که »گان« به آن معتقد 

 است

15- از گل ها - به مقصود نرسيده - 

کمک

عمودی 
 1- درشت - نهايت کار - اثر سوختگي

2- مالمتگر - پيش مزد - خوابگاه 

 گوسفندان

3- جزيره - از علوم خيالي - تخته باز 

 حرفه اي

4- رييس بانک مرکزي آمريکا - ناقض 

 پيمان »برتون وودز«

 5- کله - ظلماني

6- بخشي از پيراهن - تفاوت - وسايل 

 خانه

 7- از ورزش هاي رزمي - پايتخت »پرو«

۸- شهري در آلمان - آن طرف - 

 بريدگي - گوسفند جنگي

9- نوعي سبزي کوهي - موجب به 

 دست آمدن نفع و بهره

10- از مواد افيوني - گندم کوبيده - 

 لحظه به لحظه

11- داراي اختالالت روحي - مقررات 

 موضوعه اجتماعي

12- بورس معروف مبادالت انرژي در 

 آمريکا - کشوري که 60 تا 70 درصد 

حجم معامالت روزانه بورس اش با ايران 

 سنخيت دارد

 13- نظير - بدون شک - اشاره

14- بااليي - از غول هاي آلومينيومي 

 جهان در  آمريکا - زيارت کنندگان

15- صورت - کارخانه آلومينيوم در دبي 

- آهنگساز معاصر يوناني

جدول شماره 1188

سودوکو شماره 1188

پاسخ سودوکو شماره 1187

خبرخبر

طرح های بیمارستانی در 
ارومیه تا 2 ماه آینده به 

بهره برداری می رسد
ــت درمــان وزارت بهداشــت، درمــان  ــر بودجــه معاون مدی
و آمــوزش پزشــکی گفــت: بــا همــت مســووالن کشــوری 
ــه، طــرح هــای بیمارســتانی در  و اســتانی ایــن وزارتخان
ــرداری مــی رســد. ــره ب ــه به ــده ب ــا 2 مــاه آین ــه ت ارومی

ــتان  ــعه بیمارس ــرح توس ــد از ط ــی در بازدی ــا رضای رض
امــام خمینــی )ره( ارومیــه در جمــع خبرنــگاران افــزود: 
ایــن طــرح هــا شــامل طــرح توســعه بیمارســتان امــام 
خمینــی )ره(، توســعه و نوســازی بیمارســتان هــای 
طالقانــی و شــهید مطهــری، کلینیــک هــای تخصصــی و 
فــوق تخصصــی تدبیــر و مراکــز جامعــه ســالمت البــرز و 
رازی ایــن شــهر اســت.وی تاکیــد کــرد: دانشــگاه علــوم 
ــی را در 2  ــی طــرح هــای بزرگ پزشــکی آذربایجــان غرب
ــد  ــه مــدار خدمــت رســانی اضافــه مــی کن ــده ب مــاه آین
ــت.رضایی  ــر اس ــی نظی ــور ب ــم کار در کش ــن حج ــه ای ک
ــی  ــتی و درمان ــای بهداش ــرح ه ــداد ط ــرد: تع ــه ک اضاف
ــز  ــداث و تجهی ــت اح ــی در دس ــان غرب ــه در آذربایج ک
اســت و تــالش و عــزم جــدی تیــم مدیریتــی دانشــگاه 
ارتقــای  بــرای  را  غربــی  آذربایجــان  پزشــکی  علــوم 
شــاخص هــای بهداشــتی و درمانــی در ایــن اســتان 
اورژانــس جدیــد  ادامــه داد:  نشــان مــی دهــد.وی 
بیمارســتان امــام خمینــی )ره( ارومیــه، یــک بیمارســتان 
200 تختخوابــی بــزرگ اســت کــه در قالــب طــرح توســعه 
ــل  ــی قاب ــی طرح ــده ول ــذاری ش ــتان نامگ ــن بیمارس ای
ــردم  ــه م ــی ب ــانی درمان ــت رس ــتای خدم ــه در راس توج
اســتان بــه شــمار می رود.مدیــر بودجــه معاونــت درمــان 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بیــان کــرد: 
ــادی اســت  ــزات پزشــکی زی ــد تجهی ــروژه نیازمن ــن پ ای
ــان  ــن زم ــز آن شــروع شــده و در ســریع تری ــه تجهی ک
ــورد  ــالم پزشــکی م ــن دیگــر اق ــه تامی ممکــن نســبت ب
نیــاز ایــن طــرح اقــدام مــی کنیــم. بــه گــزارش ایســنا، 
در حــال حاضــر ســرانه تخــت در اســتان آذربایجــان 
ــام  ــا اتم ــه ب ــر اســت ک ــر 1000 نف ــه ازای ه ــی 1.2 ب غرب
ــد در  ــاالی ۸0 درص ــی ب ــرفت فیزیک ــا پیش ــای ب طرح ه
آینــده نزدیــک، ایــن رقــم بــه 1.7 تخــت مــی رســد. 1.7 
تخــت بــرای هــر 1000 نفــر، متوســط کشــوری تخت هــای 

است. بیمارستانی 

هنوز محصوالت تراریخته 
به خوراک مردم گیان 

وارد نشده است
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی گیـالن 
گفـت: محصـوالت تراریختـه تاکنـون در 
عرصـه تولیـد و خوراک مـردم وارد نشـده 
است.»علیرضا شـعبان نژاد« گفت: حاصل 
تـالش کشـاورزان گیالنی تولیـد بالغ بر 3 
میلیـون تـن انـواع محصـوالت زراعـی و 
غذایـی  سـبد  در  کـه  اسـت  باغـی 
می گیـرد.وی  قـرار  ایرانـی  خانواده هـای 
افـزود: بهـره وری بیشـتر در واحـد سـطح 
مرهـون زحمـات همـکاران مـا در حـوزه 
تحقیقـات کشـاورزی اسـت کمااین که در 
اوایل انقالب میزان تولید اسـتان 500 هزار 
تـن بـوده و با عنایـت به افزایـش نیافتن 
سـطح زیر کشـت، با بکارگیری شیوه های 
نویـن قـادر به افزایـش میزان تولیـد تا 3 
سـازمان  شـده ایم.رییس  تـن  میلیـون 
جهـاد کشـاورزی گیالن با اشـاره بـه تعدد 
در  بخـش کشـاورزی  تحقیقـات  مراکـز 
اسـتان، ادامه داد: اسـتان گیـالن به لحاظ 
تنوع محصوالت کشـاورزی پس از اسـتان 
البرز از بیشـترین تعـداد مراکز تحقیقاتی 
مرکـز  افـزود:  اسـت.وی  برخـوردار 
بین المللـی برنج آسـیای مرکـزی و غربی 
بین المللـی  تحقیقـات  موسسـه  و 
پژوهشـکده  دریای خـزر،  تاسـماهیان 
موسسـه  کشـور،  شـمال  بیوتکنولـوژی 
تحقیقـات برنـج کشـور، مرکـز آمـوزش، 
تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی، 
و  کشـور  ابریشـم  تحقیقـات  مرکـز 
پژوهشـکده آبزی پـروری آب هـای داخلی 
و پژوهشـکده چـای کشـور از ظرفیت های 
تحقیقاتـی اسـتان در بخـش کشـاورزی 
ایسـتگاه  چندیـن  آن کـه  ضمـن  بـوده 
تحقیقاتـی از قبیـل ایسـتگاه تحقیقاتـی 
تحقیقاتـی  ایسـتگاه  رودبـار،  در  زیتـون 
ایسـتگاه  رودسـر،  اشـکورات  در  فنـدق 
تحقیقاتـی گل و گیاه در الهیجان و ... نیز 

فعال هستند. 

سنا
:ای

س
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

از  خبـری اش  نشسـت  در  دیجـی کاال 
از جملـه »فیدیبـو  محصـوالت مختلفـی 
امسـال  کـه  کـرد  رونمایـی  پـالس« 
پـالس  فیدیبـو  می شـود.  بهره بـرداری 
کتاب خـوان  ایـن  اشـتراکی  سـرویس 
حـق  پرداخـت  بـا  اسـت کـه  دیجیتـال 
تمامـی  بـه  می شـود  ماهانـه  اشـتراک 
داشـت. دسترسـی  فیدیبـو  کتاب هـای 

سـرویس تاکسـی اینترنتی اسنپ پس 
نقشـه  سـرویس   API ارتبـاط  قطـع  از 
بـا  ایرانـی  وبسـایت های  بـرای  گـوگل 
دامنـه  ir ، اقـدام بـه ارائـه نقشـه بومـی 
خـود کرده اسـت و این نقشـه بـه زودی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

اسـتارتاپ »هماپی« در گـروه دیجی کاال 
شـد.  خلـق  دیجی پـی  برنـد  و  ادغـام 
ایـن  دیجـی کاال  مدیـران  گفتـه  بـه 
حمایـت  سیاسـت  راسـتای  در  ادغـام 
ورود گـروه  و  موفـق  اسـتارتاپ های  از 
دیجـی کاال بـه حوزه هـای گوناگون صورت 

اسـت. پذیرفتـه 

خبر
فیدیبو

خبر
اسنپ

خبر
دیجی کاال

شناسه hrouhani_media تصاویر زیر را از رئیس 
جمهوری در کنار کودکان همرسانی کرده.

@hrouhani_media

نماینده مردم زابل در مجلس در گفت وگو با 
همشهری از کوچ مردم این منطقه به دلیل خشک 

شدن رود هیرمند و تاالب هامون خبر داده.
@jahanesabzmag

پیمان معادی، بازیگر تصویر زیر را از گریمش در 
»ناگهان تموم شد« به اشتراک گذاشته.

@peymanmaadi

هیوالیی به نام پاستیک.

@mohit_zist_ir

عاقله ترابی می گوید:
ــک  ــر از قیمــت ی ــه دیجــی کاال کمت ــه گفت ــو ب ــه فیدیب ســرویس اشــتراک ماهان
پیتزاســت. ولــی مشــکل بــزرگ اینجاســت کــه مــا از پیتــزا بیشــتر از کتــاب لــذت میبریــم! 

بهمن می گوید:
ــه  ــن ک ــه. م ــر جالبی ــتادیوم آزادی خب ــی در اس ــام جهان ــی ج ــای خانوادگ تماش
ــه نوشــته »در  ــه آخــر ک ــده ب ــراف یکــی مون ــه پاراگ ــا رســیدم ب ــردم، ت ــی تعجــب ک خیل
صــورت موافقــت نهادهــای دیگــر« ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. خــب تــا امــروز هــم تنهــا 
مانــع همیــن نهادهــا بــودن. وقتــی هنــوز موافقــت اونــا را نگرفتیــن چــرا بــا ایــن قطعیــت 

اعــالم میکنیــن؟

فرهمند علیپور می گوید:
تلوزيــون ایتالیــا كــه هميشــه مى گفــت »ديكتاتــور کــره شــمالی« از ديــروز ميگــه 

»رهبــر كــره شــمالى“!
يعنــى فقــط بــا یــک ديــدار و دســت دادن بــا آمريــكا مشــكل ديكتاتــورى در كــره شــمالى 
حــل شــد. كمــا اينكــه هرگــز شــاه عربســتان رو ديكتاتــور توصيــف نكــردن. بــا مــا بــاش، 

بهتريــن، حتــى اگــه نتانياهــو باشــى!

آقا بزرگ می گوید:
اینکــه آمریــکا نســبت بــه حقــوق بشــر در اکثرکشــورهای دیگــر اظهــار نظــر وانتقــاد 

میکنــد صرفــا یــک مانــور بــرای فشــار بــر کشــورهای دیگــر اســت
صحبت ترامپ درباره رهبرکره نشان از دوگانگی مواضع حقوق بشری آمریکاست.

کوروش رنجبر می گوید:
مــن مثــل بعضــی از شــما بلــد نیســتم تحلیــل سیاســی کنــم بــرای همیــن بهــش 
ــم  ــر می کن ــت و فک ــرم هس ــه دور و ب ــم ب ــتم و حواس ــه نیس ــی بی دغدغ ــردازم ول نمی پ
همین قــدر کــه دروغ نگــم، دزدی نکنــم، کســی رو آزار نــدم و اگــر دســتم رســید حتــا بــه 

یــک نفــر کمــک کنــم و یــا لبخنــد بــه لــب کســی بیــارم هنــر کــرده ام.

آدم بن حوا می گوید:
آب مــردم فلســطین رو بــدزدی، نتونــی مشــکل آب مصــری کــه باهــاش دوســتی 
رو حــل کنــی، حتــی رژیــم تروریســتی خــودت هــم مشــکل آب داشــته باشــه بــه مــردم 
ــران رو  ــای بگــی مــن مشــکل آب ای ــی تمــام بی ــر روی ــا پ ــد ب ــد، بع ــا کنی ــد دع بگــه بری

ــم. ــل می کن ح
از وقاحت نتانیاهو که بگذریم، واقعا مخاطبش رو گاو فرض کرده!

فیــل اسپنســر، مدیــر بخش ایکس باکس، چند روز پیش اعالم کرد مهندســان 
این بخش از مایکروســافت، مشــغول توسعه معماری نســل بعدی کنسول های 
ایکس باکــس هســتند. در همین حین، یکی از ســایت های معتبر گزارش داده 

نســل بعدی این کنســول در سال 2020 روانه ی بازار می شود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

نتانیاهو در ویدویی که با خوردن یک لیوان آب شروع 
می شود خطاب به ایرانی ها می گوید ما اسراییلی ها آبرسانی 
قطره ای را اختراع کرده ایم. جلوه هایی از آبرسانی قطره ای به مردم 
غزه که در محاصره کامل همه چیز، از جمله آب شربند را می بینیم.

@meemfe

داراخسروشاهی مدیرعامل اوبر به اندره پیرلو فوتبالیست 
مشهور ایتالیایی پیشنهاد کرده از تیم ملی ایران در 

رقابت های جام جهانی طرفداری کند )ایتالیا به جام جهانی راه 
پیدا نکرده(. پیرلو در پاسخ برای تیم ایران آرزوی موفقیت کرده.

اگر می خواهید بازی های جام جهانی رو در محیط کافه یا سینما کنار 
دوستان با نمایشگرهای بزرگ تماشا کنید، می توانید از لینک زیر 

ثبت نام کنید.
football.evand.com
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 با همکاری رایزنی فرهنگی  جمهوری اسالمی 
ایران در اسپانیا و انجمن »ما سانتا مارتا 

هستیم« از امروز سه شنبه 22 خرداد تا 7 تیر 
پنج فیلم ایرانی  نمایش داده می شود.

گروه موسیقی بدرام که
 در زمینه راک تلفیقی 

فعال است به سرپرستی 
محمد شیخ قاسمی 31 خرداد ماه در سالن اصلی 

برج آزادی برگزار می شود.

سال گذشته در چنین 
روزهایی بیمارستان های 
دولتی به دلیل بدهکاری 

سازمان های بیمه گر با مشکل مواجه شده بودند. این 
بدهکاری همچنان وجود دارد.

اجراهای تابستانی ارکستر 
سمفونیک تهران به رهبری 
شهرداد روحانی و با آثاری 
از راخمانینوف و دورژاک، 

چهاردهم و پانزدهم تیر ماه در تاالر وحدت آغاز می شود.

شبکه های مختلف رادیویی به مناسبت 
فرا رسیدن عید سعید فطر با تولید و پخش 

برنامه های متنوع و گوناگون به استقبال 
این روز می روند.

به تعداد آدمهای دنیا راه هست 
برای رسیدن به خدا

فیلم: مارمولک

جشنوارهرادیو

کنسرت

کنسرتسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

نخستين دوره آموزش 
روزنامه نگاری در ايران

نخســـتين دوره آمـــوزش روزنامـــه نـــگاری در ايـــران 

ـــتفاده از  ـــا اس ـــرداد 1335( ب ـــن 1956 )24خ 14 ژوئ

ـــه  ـــاختمان مؤسس ـــی در س ـــی و خارج ـــتادان داخل اس

ــان  ــدای خيابـ ــران - ابتـ ــات )تهـ مطبوعاتـــی اطالعـ

ـــت موسســـه  ـــت وق ـــرد. مدیری ـــه كار ك ـــاز ب ـــام( آغ خي

اطالعـــات برگـــزاری امتحـــان انتخـــاب دانشـــجو 

بـــرای ايـــن دوره آموزشـــی را بـــه دانشـــکده حقـــوق 

و علـــوم سیاســـی دانشـــگاه تهـــران ســـپرده بـــود. 

ــات  ــود از معلومـ ــارت بـ ــی عبـ ــان كتبـ ــواد امتحـ مـ

اســـتعداد  ســـنجش  نيـــز  و  هـــوش  عمومـــی، 

ــران  ــان در ایـ ــا آن زمـ ــه تـ ــی کـ ــت آمریکایـ )ِتسـ

ــه(  ــفاهی )مصاحبـ ــان شـ ــت(. امتحـ ــابقه نداشـ سـ

ـــورد  ـــّذاب و برخ ـــه ج ـــتن قياف ـــخیص داش ـــرای تش ب

ـــد  ـــان بای ـــرایط داوطلب ـــود. ش ـــب ب ـــی متناس اجتماع

ـــته  ـــجويان رش ـــی دانش ـــن الملل ـــتاندارد بی ـــق اس مطاب

ـــی  ـــورهای صنعت ـــود. در کش ـــی ب ـــگاری م ـــه ن روزنام

)اصطالحـــا؛ پیشـــرفته( تنهـــا رشـــته تحصیلـــی کـــه 

ــگاری«  ــه نـ ــور ورودی دارد »رورنامـ ــا کنکـ اصطالحـ

اســـت؛ نـــه بـــرای انتخـــاب شـــماری کـــم از میـــان 

ـــراد مســـتعد  ـــدن اف ـــرای برگزی ـــب بلکـــه ب ـــوه داوطل انب

ـــه شـــدن در امتحـــان اســـتعداد و  ـــه. پذيرفت ـــن حرف ای

ـــه رشـــته هـــای روزنامـــه  هـــوش، پيـــش شـــرط ورود ب

ـــرا  ـــت، زی ـــک اس ـــن ممال ـــگاه های ای ـــگاری در دانش ن

ـــد  ـــد درص ـــيپلين ص ـــک ديس ـــگاری ي ـــه ن ـــه روزنام ک

آکادميـــک نيســـت، و بـــری توليـــد يـــک روزنامـــه 

ـــوش  ـــی، ه ـــات عموم ـــتعداد، معلوم ـــق؛ اس ـــگار موف ن

ـــه  سرشـــار، بنيـــه جســـمانی و عالقـــه منـــدی فـــراوان ب

ـــگاری«  ـــه ن ـــت. »روزنام ـــی اس ـــه الزم حتم ـــن پیش ای

ـــدون داشـــتن  ـــن، ب ـــی اســـت و بنابرای ـــه ای تجرب حرف

ــرکت در کالس درس  ــا شـ ــا بـ ــتعداد الزم و تنهـ اسـ

ـــد. ـــگار ش ـــه ن ـــوان روزنام ـــی ت نم

رسانه در آینه تصویر
شماره ی تازه ی ماه نامه ی »زنان امروز« به 

فحش های جنسیتی و تداوم فرودست سازی 
زنان پرداخته است.

نشان بی نشانان بی نشانیست
زبان بی زبانان بی زبانیست

دوای دردمندان دردمندیست
سزای مهربانان مهربانیست
ورای پاسبانی پادشاهیست
بجای پادشاهی پاسبانیست

چو جانان سرگران باشد بپایش
سبک جان در نیفشاندن گرانیست
خوش آن آهوی شیرافکن که دایم
نه اینصورت که سر تا سر معانیست
سحر فریاد شب خیزان درین راه

تو پنداری درای کاروانیست
خط زرنگاریت بر صفحٔه ماه
سوادی از مثال آسمانیست

مغان زنده دلرا خوان که در دیر
مراد از زندخوانی زنده خوانیست
چو خواجو آستین برعالم افشان
که شرط رهروان دامن فشانیست

خواجوی کرمانی 

دیوارنگاره ای که اخیرا در 
میدان ولیعصر تهران کار 

شده، با انتقاد کاربران 
فارسی زبان توییتر روبرو 

شد. در این دیوارنگاره 
خبری از زنان نیست، 

در حالی که کمتر از یک 
ماه پیش زنان فوتسال 
ایران مقتدرانه قهرمان 

آسیا شدند. برخی کاربران 
درباره این دیوارنگاره 

نوشتند که در طرفداری از 
تیم ملی فوتبال هم زنان 

باید سانسور شوند؟

عکس نوشت
طنزیمات

رییـــس کل بانـــک مرکـــزی گفت:»گرانـــی ســـکه، 

روانـــی اســـت.« ســـایت تابنـــاک یـــاد آوری مـــی 

هـــم  آن  دالر،  مـــورد  در  ایـــن  از  پیـــش  کنـــد:»او 

ــزار  ــر از 4 هـ ــازار کمتـ ــرخ آن در بـ ــه نـ ــی کـ در ایامـ

تومـــان بـــود، همیـــن جمـــالت را بیـــان کـــرده بـــود.« 

ــرخ دالر  ــه نـ ــاال کـ ــی حـ ــل طنزیماتچـ ــر تحلیـ ــا بـ بنـ

بـــه مـــرز ۸ هـــزار تومـــان رســـیده، ایـــن گرانـــی بـــه 

ـــم  ـــکه ه ـــت. س ـــده اس ـــر ش ـــی ت ـــر، روان ـــزان دو براب می

کـــه روانـــی اســـت. خـــودرو هـــم کـــه اخیـــرًا روانـــی 

شـــده. گوجـــه فرنگـــی و ســـیب زمینـــی و نـــان و 

میـــوه و ســـبزیجات هـــم کـــه ذاتـــًا روانـــی هســـتند. 

ـــت.  ـــرده اس ـــی ک ـــه را روان ـــه هم ـــم ک ـــل ه ـــازار موبای ب

اصـــالً از نظـــر رییـــس کل بانـــک مرکـــزی همـــه چیـــز 

و همـــه کـــس روانـــی اســـت. تحلیـــل گـــر اقتصـــادی 

واحـــد تنظیمـــات در تفســـیر ســـخنان رییـــس کل 

ــه ایـــن  ــاد، بـ ــم اقتصـ بانـــک مرکـــزی گفـــت:»در علـ

گونـــه گرانـــی هـــا روانیـــت اقتصـــادی مـــی گوینـــد.« 

وی تعریفـــی بـــرای ایـــن گونـــهء نوظهـــور گرانـــی هـــا 

ـــادی  ـــکده اقتص ـــان دانش ـــداد و گفت:»کارشناس ـــه ن ارائ

واحـــد طنزیمـــات در حـــال تهیـــه تعریـــف هســـتند و 

ـــی  ـــایت روان ـــق س ـــج را از طری ـــق، نتای ـــض تواف ـــه مح ب

نیـــوز در اختیـــار هموطنـــان خواهنـــد گذاشـــت.« ایـــن 

تحلیـــل گـــر، شـــرایط بـــازار را کامـــالً روانـــی ارزیابـــی 

ـــی  ـــرایط روان ـــع ش ـــواره تاب ـــا هم ـــازار م ـــرد و افزود:»ب ک

ـــه  ـــه هم ـــد ک ـــی دانن ـــی م ـــه نیک ـــود ب ـــردم خ ـــت و م اس

چیـــز  ارزان اســـت. مخصوصـــًا جـــان آدمیـــزاد! همـــه 

ـــا  ـــبخت! ام ـــدر خوش ـــه ق ـــم چ ـــا ه ـــز آرام اســـت و م چی

ـــه زودی  ـــه ب ـــرادی )ک ـــط اف ـــی توس ـــای روان ـــک فض ی

ـــایت  ـــان س ـــا را در هم ـــل آنه ـــم و فامی ـــروف اول اس ح

منتشـــر خواهیـــم کـــرد( در کشـــور ایجـــاد شـــده کـــه 

ـــزار  ـــون و 500 ه ـــکه 2 میلی ـــد س ـــی کنن ـــال م ـــردم خی م

ـــورده  ـــزار و خ ـــد دالر 7 ه ـــی کنن ـــال م ـــان شـــده، خی توم

ای اســـت.« وی خاطرنشـــان کرد:»اقدامـــات الزم در 

خصـــوص درمـــان مـــردم شـــریف کشـــورمان در حـــال 

ـــی  ـــایت روان ـــق س ـــم از طری ـــاز ه ـــه ب ـــت ک ـــی اس بررس

ــران  ــد ایـ ــه ثروتمنـ ــردم همیشـ ــالع مـ ــه اطـ ــوز بـ نیـ

ــه  ــم کـ ــاره کنـ ــته اشـ ــط سربسـ ــید. فقـ ــد رسـ خواهـ

تعـــداد ۸0 میلیـــون تخـــت خـــواب مجهـــز بـــه زنجیـــر 

توســـط یـــک نیکـــوکار اقتصـــادی از کشـــور دوســـت و 

ـــور  ـــه ط ـــه ب ـــانی را ک ـــا کس ـــده ت ـــن وارد ش ـــرادر، چی ب

روانـــی مـــی پندارنـــد کـــه گرانـــی هـــا کمرشـــان را از 

ـــن  ـــه ای ـــرده، ب ـــیم ک ـــاوی تقس ـــه مس ـــه دو نیم ـــط ب وس

ـــد  ـــه امی ـــر ب ـــن تدبی ـــا ای ـــوند. ب ـــل ش ـــا متص ـــت ه تخ

ـــه  ـــی« ک ـــاری »روان گران ـــت بیم ـــاد مل ـــا اتح ـــدا و ب خ

ـــده  ـــا ش ـــبخت م ـــواره خوش ـــان هم ـــر هموطن ـــان گی گریب

ـــت  ـــن و آن در نهای ـــم ای ـــوری چش ـــه ک ـــد و ب ـــود یاب بهب

بـــه طـــور کامـــل التیـــام یابـــد. بـــه امیـــد آن روز!«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

روان گرانی در بازار


