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پوند                  92.680    
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تغییر اقلیم در ایران غیرقابل انکار است
معاون سازمان محیط زیست:
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امـروز  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  یـک/ 
بحرانـی  ایـران  زیسـت  محیـط  وضعـت 
اسـت. محیط زیسـت پنـج مولفـه صنعت، 
طبیعـت، فرهنـگ، اقتصاد و سیاسـت دارد 
کـه سیاسـت در ایـن مولفه ها حـرف اول را 
می زنـد. همـه بالهایـی کـه بـر سـر محیـط 
سیاسـت  از  ناشـی  اسـت  آمـده  زیسـت 
از  دانشـمندانی  گذشـته  سـال  اسـت. 
کشـورهای ایـران، عربسـتان، اردن و قطـر 
در شـهر بـن آلمـان بـرای بررسـی وضعیت 
ریزگردهـا کـه یکـی از کانون هـای اصلی آن 
نیـز در کشـور عربسـتان وجـود دارد دور هم 
جمـع شـدند. در ایـن جلسـه راهکارهایـی 
بـرای حـل این معضـل در زمانبنـدی و یک 
سـاختار تشکیالتی مشـخص در نظر گرفته 

و قـرار شـد ...

ادامه یادداشت در صفحه 12

تاثیر سیاست 
بر محیط زیست

امروز از خودرو استفاده نکنیم
پویش سه شنبه های بدون خودرو 

برای هوایی پاک  ادامه دارد

مجید مخدوم

نظر

2

مجلس در انتظار 
الیحه امنیت زنان

عضو فراکسیون زنان مجلس 
با اشاره به ماجرای دختران 
ایرانشهر: تمامی نمایندگان 

زن خواهان تسریع بررسی این 
الیحه در قوه قضاییه هستند

ماجرای دختران ایرانشـهر و تکرار خشونت علیه 
زنـان یـک بـار دیگـر ضـرورت تصویـب هرچـه 
سـریع تر الیحـه تامین امنیـت زنان را یـادآوری 
کرد.جمعـه گذشـته بـود کـه امـام جمعـه اهـل 
سـنت ایرانشـهر از تجـاوز گروهـی بـه ۴1 دختر 
در این شـهر کوچک در 3۴5 کیلومتری زاهدان، 
مرکز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، خبـر داد. 
اگرچـه دادسـتان زاهـدان ایـن آمـار را رد کرد اما 

شـکایت سـه نفـر در این رابطـه را تاییـد کرد. 

روزانهم صبح اریان

شـرکت فـوالد بوتیـای ایرانیان )سـهامی خـاص( زیر مجموعه شـرکت مادر تخصصی توسـعه 
معـادن و صنایـع معدنـی خاورمیانه بـه منظور تکمیل نیروی انسـانی مورد نیـاز جهت خدمت 
در محـل مجتمـع واقـع در کیلومتـر 27 کمربنـدی امـام رضـا )ع( از بین واجدین شـرایط مرد 
در مقاطـع تحصیلـی دیپلـم ، کاردانـی ، کارشناسـی از طریق برگـزاری آزمون اسـتخدامی کتبی 
)عمومـی و تخصصـی( و کسـب نمره حد نصـاب الزم ،  به صـورت قرارداد موقـت طبق قوانین 

کار و تأمیـن اجتماعـی اقـدام به جذب نیـرو می نماید. 
متقاضیـان محترم جهت کسـب اطالعات بیشـتر و ثبت نام مـی توانند از تاریـخ 1397/03/27 
 bisco.midhco.com و یـا  www.karasa.ir لغایـت 1397/04/10 بـه پایـگاه اینترنتـی

مراجعـه نمایند.

آگهی مزايده عمومی
ــردازش  ــط پ ــرداری از خ ــره ب ــری و به ــات راهب ــر دارد عملی ــان در نظ ــهرداري کرم ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری س
پســماندهای عــادی کارخانــه بیوکمپوســت و بازیافــت پســماندهای خشــک در محــل ســایت لندفیــل بــا حفــظ حــق 
مالکیــت ســازمان و حمــل ضایعــات دفنــی بــه محــل دفــن پســماند و حمــل مــواد آلــی بــه ســایت تخمیــر جهــت 
پــردازش حداقــل 150 تــن پســماند در روز را بــا مبلــغ پایــه اجــاره ماهیانــه 170/000/000 ریــال و بــه مــدت یکســال از 
طريــق برگــزاری مزايــده عمومــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد .لــذا از کليــه متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت 
بعمــل مــي آيــد جهــت خريــد اســناد مزايــده از تاریــخ 97/3/29 لغايــت 97/4/12 و جهــت تســليم پيشــنهادها تــا 
تاريــخ 97/4/19 بــه مدیریــت امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در کرمــان، خيابــان ســپه مراجعــه نماينــد در ضمن 
شــهرداری در رد يــا قبــول پيشــنهادها مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بايــد مبلــغ 102/000/000 ریــال را بــه عنــوان 
تضميــن شــرکت در مزايــده بــه یکــی از دو صــورت وجــه نقــد واريــزی بــه حســاب اعــالم شــده در اســناد و یــا بــه 
صــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــه همــراه ســاير اســناد تحويــل نماينــد. بازگشــايي پاکتهــا در تاريــخ 97/4/20 انجــام 
خواهــد شــد و در صورتیکــه برنــدگان مزایــده در موعــد مقــرر حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند تضميــن شــرکت در 
مزايــده آنهــا بــه ترتيــب بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد گرديــد  بديهــي اســت كــه هزينــه چــاپ آگهــي در روزنامه ها 

بــر عهــده برنــده مزايــده ميباشــد و ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مزايــده منــدرج اســت.

آگهی جذب سرمایه انسانی 
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان )سهامی خاص(

نوبت اول
صفحه 4 صفحه 6

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات درمانی کرمانشاه

فراخوان تجدید مناقصه 

 یک مرحله ای  
آگهی مناقصه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

شماره ثبت ۴۰۹ سیرجان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ 

هیات مدیره  شركت معدنی و صنعتی گل گهر)سهامی عام(

بدینوسـیله به اطالع کلیه سـهامداران محترم می رسـاند جلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت برای 
سـال مالی منتهی به 29 اسـفند 1396 راس سـاعت 9 روز پنج شـنبه مورخ 1397/04/07 در سالن غدیر مرکز 
همایش هـای وزارت کشـور واقـع در تهـران، میـدان جهـاد ، ابتـدای بزرگراه شـهید گمنام نبـش کوچه پنجم 

برگزار مـی گردد.  
 دستور جلسه:

 1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29.
 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29.

 3- بررسـی و تصویب ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت و تصمیم گیری برای تقسـیم سود سهام سال 
مالی منتهی به 1396/12/29.

 4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29.
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت 

 6- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی 1396
 7- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیأت مدیره در سال 1397.

 8- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.
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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

ایــرج حریرچــی، ســخنگوی وزارت بهداشــت 
ــا بیــان اینکــه در حــوزه دارو ســه ســازمان  ب
بــه طــور مرتــب بــازار را پایــش و رصــد 
گــزارش  هفتگــی  طــور  بــه  و  می کننــد 
ــک  ــای ژنری ــاره داروه ــه درب ــد، گفت می دهن

ــدارد، امــا  ــد ژنریــک کمبــودی وجــود ن و برن
57 مــورد داروی خارجــی وارداتــی دچــار 
کمبــود شــده اســت. یعنــی از 2700 قلــم 
داروی   57 تنهــا  بــازار  در  موجــود  داروی 
خارجــی کمبــود داریــم کــه اکثــر آنهــا تولیــد 

ــد. ــی دارن ــابه داخل مش
ــل  ــکل تمای ــک مش ــه ی ــرده ک ــه ک وی اضاف
تعــدادی از مــردم بــه مصــرف داروی خارجــی 
بــا تصــور اشــتباه بهتــر بــودن داروی خارجــی 
و کــم تاثیــر بــودن داروی داخلــی اســت. من 
ــه داروی  ــم ک ــالم می کن ــح اع ــور واض ــه ط ب
تولیــد داخــل دارای همــه اســتانداردهای 
ــمندان  ــه دانش ــردم ب ــت و م ــی اس بین الملل
ــان  ــی اطمین ــدگان ایران ــد کنن ــی و تولی ایران

ــد. ــرف کنن ــی را مص داروی ایران

کمبود ۵7 داروی خارجی در کشور
وزارت بهداشت: به داروی ایرانی اعتماد کنید

مجلس در انتظار الیحه امنیت زنان
سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ماجرای دختران ایرانشهر: 

تمامی نمایندگان زن خواهان تسریع بررسی این الیحه در قوه قضاییه هستند

الیحه تامین امنیت زنان در انتظار نظر رییس قوه قضاییه است

ــرار  ــهر و تک ــران ایرانش ــرای دخت ماج
ــار دیگــر  ــان یــک ب خشــونت علیــه زن
ضــرورت تصویــب هرچــه ســریع تر 
را  زنــان  امنیــت  تامیــن  الیحــه 

یــادآوری کــرد.
ــود کــه امــام جمعــه  جمعــه گذشــته ب
اهــل ســنت ایرانشــهر از تجــاوز گروهی 
ــک  ــهر کوچ ــن ش ــر در ای ــه ۴1 دخت ب
در 3۴5 کیلومتــری زاهــدان، مرکــز 
ــر  اســتان سیســتان و بلوچســتان، خب
داد. اگرچــه دادســتان زاهــدان ایــن 
آمــار را رد کــرد امــا شــکایت ســه 
نفــر در ایــن رابطــه را تاییــد کــرد. 
ــم از دســتگیری  ــدار ایرانشــهر ه فرمان
یــک نفــر در ایــن رابطــه خبــر داد کــه 

نشــان دهنــده رخ دادن خشــونت علیــه 
ــود.  تعــدادی از دختــران در ایرانشــهر ب
ــار  ــک ب ــد ی ــب ش ــاق موج ــن اتف ای
دیگــر نگاه هــا بــه ســمت الیحــه تامیــن 
امنیــت زنــان یــا منــع خشــونت علیــه 

ــود. ــب ش ــان جل زن

در انتظار قوه قضاییه
بــه گفتــه طیبــه سیاوشــی، عضــو 
فراکســیون زنــان مجلــس شــورای 
منــع  الیحــه  از  مــاده   51 اســالمی، 
دســتان  در  زنــان  علیــه  خشــونت 
ــی  ــرای بررس ــه ب ــوه قضایی ــس ق ریی
ــدگان  ــه نماین ــده ک ــی مان ــتر باق بیش
بــا  کــه  دیــداری  در  مجلــس  زن 
حجت االســالم محســنی اژه ای، معــاون 
اول قــوه قضاییــه داشــتند، درخواســت 
کردنــد بررســی الیحــه بــا ســرعت 
ــه کار  ــرد و نتیج ــورت گی ــتری ص بیش
ــه   ــود. الیح ــتاده ش ــس فرس ــه مجل ب

تامیــن امنیــت زنــان  در دولــت محمــود 
احمدی نــژاد در دســتور کار قــرار گرفــت، 
امــا در دولــت اول حســن روحانــی بــا 
ــه شــد و در ســال 92  ــی مواج تغییرات
جمهــوری  ریاســت  زنــان  معاونــت 
ــتور کار  ــه را در دس ــن الیح ــن ای تدوی
ــفندماه 95  ــا اس ــرار داد. نهایت ــود ق خ
بــه پایــان  مراحــل تدویــن الیحــه 
ــات آن  ــت 96 کلی ــید و در اردیبهش رس
در هیــات دولــت تصویــب شــد. از 
آنجاییکــه ایــن الیحــه بــار حقوقــی 
دارد، بــه قــوه قضاییــه فرســتاده شــده 
ــیده  ــس نرس ــت مجل ــه دس ــوز ب و هن
ــج فصــل و  ــه در پن اســت الیحــه ای ک
100 مــاده بــه منظــور جلوگیــری از بــی 
ــع  ــی و رف ــط خانوادگ ــی در رواب عدالت
ظلــم و تعــدی نســبت بــه زنــان و نیــز 
پیش بینــی راهکارهــا و ضمانت هــای 
قانونــی و جلوگیــری از افــراط و تفریــط 

در ایــن زمینــه و همچنیــن جلوگیری از 
انــواع خوشــنت علیــه زنــان در جامعــه 
تدویــن شــده  بــود امــا ۴1 مــاده آن بــه 
ــذف  ــوازی ح ــن م ــود قوانی ــل وج دلی

ــت. ــده اس ش

اجماعی که نیست
طوالنــی  خصــوص  در  سیاوشــی 
شــدن بررســی الیحــه منــع خشــونت 
ــر ســر  ــه ب ــا گفت ــه ایرن ــان ب ــه زن علی
ایــن الیحــه بیــن مســووالن زن و 
ــاع  ــان اجم ــوزه زن ــاالن ح ــرد و فع م
درخواســت  بــه  او  نــدارد.  وجــود 
ــان از رییــس مجلــس  فراکســیون زن
و  کــرده  اشــاره  اســالمی  شــورای 
گفتــه »از او خواســتیم بــا آیــت هللا 
آملــی الریجانــی در ایــن زمینــه گفــت 
و گــو کننــد تــا الیحــه بــا ســرعت 
فرســتاده  مجلــس  بــه  بیشــتری 
اواخــر  حــال  همیــن  در  شــود.« 
اردیبهشــت امســال معصومــه ابتــکار، 
معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان 
بــه  نامــه ای  ارســال  از  خانــواده  و 
رییــس مجلــس خبــر داد کــه در آن از 
الریجانــی خواســته شــده بــود بررســی 
امنیــت  تامیــن  الیحــه  تصویــب  و 

زنــان تســریع شــود. او همچنیــن 
قــوه  رییــس  از  کــه  بــود  گفتــه 
ــاره الیحــه »تامیــن  قضاییــه نیــز درب
ــه  ــیده و او گفت ــان« پرس ــت زن امنی
وضعیــت  پیگیــری  حــال  در  کــه 
ــه  ــول داده ک ــت و ق ــه اس ــن الیح ای
رونــد رســیدگی بــه آن تســریع شــود. 
بــا ایــن حــال یــک مــاه پــس از 
ــیون  ــو فراکس ــر، عض ــار نظ ــن اظه ای
زنــان مجلــس همچنــان از انتظــار 
ــه  ــال الیح ــرای ارس ــدگان زن ب نماین
تامیــن امنیــت زنــان بــه مجلــس 
ــی  ــاری طوالن ــد. انتظ ــخن می گوی س
کــه موجــب شــده برخــی درخواســت 
از  مشــابه  طرحــی  خــوردن  کلیــد 
ســوی نماینــدگان مجلــس را داشــته 
باشــند. سیاوشــی امــا معتقــد اســت 
ــی شــدن  ــل طوالن ــه دلی ــا ب طــرح ه
فراینــد بررســی، عمومــا راه بــه جایــی 
نمــی برنــد. بــه همیــن دلیــل تــالش 
مــا بــر ایــن اســت کــه همیــن الیحــه 
ــود  ــای موج ــاس واقعیت ه ــر اس را ب
در جامعــه پیگیــری و تصویــب کنیــم 
تــا بعــد از تصویــب، شــاهد همــکاری 

ــیم. ــت باش ــتر دول بیش

ــان در  ــت زن ــن امنی ــه تأمی ــول الیح ــک از فص ــر ی ه
برابــر خشــونت شــامل جزییاتــی می شــوند. آنطــور کــه 
ــرای  ــه ب ــن الیح ــه، در ای ــرای نمون ــته، ب ــه نوش مهرخان
مقابلــه بــا خشــونت جنســی، عــالوه بــر تعریفــی کــه از 
خشــونت جنســی مطــرح شــده، در چهــار ســطح شــامل 
تجــاوز جنســی، تعــرض جنســی، آزار جنســی و مزاحمــت 
ــورد  ــت. در م ــه اس ــورت گرفت ــگاری ص ــی جرم ان جنس
ایــن چهــار مؤلفــه در قوانیــن جزایــی کشــورمان فقــط در 
مــاده 619 قانــون مجــازات اســالمی بــه بحــث تعــرض 
ــر اشــاره شــده، امــا در ایــن  ــان و اطفــال در معاب ــه زن ب
ــه  ــا پرداخت ــن مؤلفه  ه ــه ای ــل ب ــور کام ــه ط ــه ب الیح
ــکی و  ــی و پزش ــز درمان ــن، مراک ــت. . همچنی ــده اس ش
مؤسســه ها و کلینیک هــای مــددکاری و مشــاوره مکلــف 
ــان،  ــه زن ــا خشــونت علی ــه ب هســتند در صــورت مواجه
مراتــب را بــه مراجــع انتظامــی و قضایــی اعــالم کننــد.

صعود ادامه دار قیمت ها؛ سکه 
باز هم رکورد زد

قیمــت ســکه کــه هفتــه گذشــته بــرای اولیــن بــار 
ــون و 500 هــزار تومــان رســیده  ــاالی دو میلی ــه ب ب
بــود، روز گذشــته هــم بــه دو میلیــون و 535 
هــزار تومــان رســید. دیــروز قیمــت ســکه در حالــی 
افزایــش یافــت کــه مقامــات بانــک مرکــزی معتقــد بودنــد عرضــه اوراق ســکه 
ــا  ــد. ب ــرو کن ــادل روب ــا تع ــازار را ب ــد ب ــی توان ــازه م ــالغ سیاســت های ت و اب
ایــن حــال افزایــش قیمــت ســکه و ارز در کنــار طــال نشــان داد بــازار عطشــی 
ســیری ناپذیــر نســبت بــه خریــد نشــان مــی دهــد. ظهــر روز گذشــته نیــم 
ــه قیمــت یــک میلیــون و 217 هــزار  ــی ب ــا افزایــش 15 هــزار تومان ســکه ب
تومــان فــروش رفــت. ربــع ســکه نیــز 687 هــزار تومــان فروختــه شــد. ســکه 
گرمــی نیــز 396 هــزار تومــان قیمــت خــورد. قیمــت اغلــب ارزهــا نیــز در بــازار 
تهــران رو بــه افزایــش گذاشــت . هــر یــورو 8113 تومــان بــه فــروش رســید . 
پونــد انگلیــس نیــز 9278 تومــان معاملــه شــد. همچنیــن هــر گرم طــالی 18 

عیــار بــا افزایــش 2100 تومانــی بــه212 هــزار و 770 تومــان رســید .

درخواست دولت و مجلس 
برای بازبینی احکام دانشجویان

دســتیار رییس جمهــور در امــور حقــوق شــهروندی 
دانشــجویان  وضعیــت  پیگیــری  درخصــوص 
معتــرض در دی مــاه ســال گذشــته گفتــه مســاله 
ایــن دانشــجویان در دولــت مطــرح شــده و پیگیر 
کارشــان هســتیم. شــهیندخت مــوالوردی بــه ایلنــا گفتــه پیگیــر کار ایــن 
دانشــجویان هســتیم در هیــات دولــت ایــن بحــث مطــرح شــده اســت، 
در حــال حاضــر هــم احــکام بــدوی ایــن دانشــجویان صــادر شــده اســت 
کــه بایــد ببینیــم احــکام قطعــی چیســت. در همیــن حــال محمــد مهــدی 
زاهــدی، رییــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
ــه در مــورد دانشــجویانی کــه در  ــه احــکام صــادره از ســوی قــوه قضایی ب
ــر  ــه بهت ــه ایســنا گفت ــد ب ــاه دســتگیر شــده بودن ــان حــوادث دی م جری
اســت قــوه قضائیــه در احــکام صــادره تجدیــد نظــر کنــد. او اضافــه کــرده 
کــه دانشــجویان گاهــی دچــار احساســات می شــوند نبایــد هزینــه را بــرای 

آنهــا ســنگین کنیــم،  امیدواریــم در تجدیدنظــر، احــکام تعدیــل شــود.

حاشیهسیاستبازار

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفتــه برخــی وارد 
کننــدگان تجهیــزات پزشــکی کــه قبــال اجنــاس 
ــال  ــل س ــی اوای ــا 4400 تومان ــا ارز 3800 ی را ب
ــزات  ــد تجهی ــته وارد کرده انــد، می خواهن گذش
پزشــکی خــود را بــا ارز باالتــر بــه فــروش 
ــدم  ــاهد ع ــم ش ــوارد ه ــی م ــانند و در برخ برس
ــکار در ایــن حــوزه  عرضــه، عرضــه ناقــص و احت

ــت. ــف اس ــه تخل ــتیم ک هس

»یکــی از پیشــنهاداتی 
ــدی  ــور ج ــه ط ــه ب ک
ــم  ــوز ه داشــتیم و هن
اصــرار  آن  ســر  بــر 
ــی  ــارد تومان ــا 100 میلی ــای وام 50 ت ــم، اعط داری
ــون  ــج میلی ــا بیــش از پن ــه پیام رســان هایی ب ب
کاربــر اســت تــا بــه ایــن طریــق بتواننــد توســعه 
زیرساخت هایشــان را ســرعت بخشــند؛ امــا 
تاکنــون بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت نشــده 
اســت.« ایــن تــازه تریــن اظهــار نظــر ســید میثم 
صالحــی، مدیــر پیام رســان ســروش اســت. 
پیام رســانی کــه قــرار بــود پــس از فیلتــر تلگــرام، 
جوابگــوی نیــاز مــردم باشــد. ایــن پیــام رســان 
کــه قبــال هــم از دولــت وام گرفتــه بــود، یــک بــار 

دیگــر درخواســت وام کالن کــرده کــه بــا واکنــش 
کاربــران فضــای مجــازی روبــرو شــد و برخــی از 
کاربــران بــه آذری جهرمــی، وزیــر ارتباطــات ایــراد 
ــن  ــث ای ــاد او باع ــای زی ــه حمایت ه ــد ک گرفتن
ــده  توقــع شــده اســت. علیرضــا رحیمــی، نماین
مــردم تهــران در مجلــس هــم در ایــن خصــوص 
بــه  داخلــی  شــبکه های  توییــت کــرد کــه 
اصطــالح رقیــب تلگــرام اشــتهای صد میلیــاردی 
و کمــک دولتــی پیــدا کرده انــد شــبکه هایی کــه 
تــوان فکــری خلــق ثــروت ندارنــد و تــوان مالــی 
اداره یــک شــبکه را ندارنــد از گردونــه رقابــت 
ــا اینجــا آشــفتگی  ــگ ت حــذف شــوند. فیلترین
ــه  ــانی را ب ــالع رس ــی و اط ــبکه های اجتماع ش

ــی داشــته اســت. ــای ســاماندهی در پ ج

یک روز و دو قصاص
حکم قصاص ثالث، متهم به 
کشتن سه مامور ناجا و حکم 

قاتل بنیتا دیروز اجرا شد
ــه  ــم ب ــاص دو مته ــم قص ــته حک روز گذش

ــد. ــرا ش ــل اج قت
ــه  ــتن س ــه کش ــم ب ــه مته ــالث ک ــد ث محم
مامــور ناجــا شــده بــود، روز گذشــته در زندان 
اعــدام شــد. پایــگاه اطالع رســانی دادســرای 
ــاره  عمومــی و انقــالب تهــران هــم در ایــن ب
نوشــت کــه »ثــالث باباجانــی در تاریــخ 
1396/11/30 و در پــی تجمــع غیرقانونــی 
ــان  ــم از خیاب ــتان هفت ــوب گران در گلس آش
ــمت  ــه س ــوس ب ــدن اتوب ــا ران ــداران، ب پاس
ماموریــن ناجــا، آنــان را هــدف تهاجــم عمدی 
خــود قــرار داده کــه منتهــی بــه شــهادت ســه 
ــان یکــم  ــه اســامی گروهب نفــر از مامــوران ب
رضــا امامــی، گروهبــان یکــم محمدعلــی 
بایرامــی و ســرباز وظیفــه رضــا مــرادی 
ــات،  ــان تحقیق ــرده در جری ــود. نامب ــده ب ش
ضمــن اقــرار بــه عمــدی بــودن اقــدام خــود از 
جملــه رانــدن و هدایــت اتوبــوس بــه ســمت 
مامــوران ناجــا، علــت را عصبانیــت و خشــم 
ــات  ــام تحقیق ــا انج ــت. ب ــرده اس ــالم ک اع
ــران و صــدور  ــی ته ــژه جنای در دادســرای وی
کیفرخواســت، پرونــده بــه شــعبه ی نهــم 
ــم  ــران ارجــاع و مته ــک ته ــری ی دادگاه کیف
ــی خــود در جلســه  ــل تعیین ــراه وکی ــه هم ب
ــه ی  دادگاه حضــور یافــت.دادگاه طــی دادنام
ــه  ــت س ــم را از باب ــورخ 1396/12/28 مته م
ــاص  ــار قص ــه ب ــه س ــدی ب ــل عم ــره قت فق
فرجام خواهــی  و  نمــود  محکــوم  نفــس 
مــورخ  دادنامــه ی  طــی  محکوم علیــه 
1397/2/3 صــادره از شــعبه ی 39 دیــوان 
عالــی کشــور مــردود شــناخته شــد. متعاقبــًا 
بــا وصــول پرونــده بــه دادســرا و بــا عنایــت 
ــهید،  ــه ش ــر س ــای دم ه ــای اولی ــه تقاض ب
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــتیذان از ریی ــل اس مراح
ــی شــد و  ــس ط ــرای قصــاص نف ــرای اج ب
حکــم قصــاص ســحرگاه روز دوشــنبه مــورخ 
1397/3/28 اجــرا گردیــد.« وکیــل ثــالث 
در روزهــای گذشــته خواســتار توقــف حکــم 
موکلــش شــده بــود. صبــح دیــروز همچنیــن 
حکــم قصــاص قاتــل کــودک هشــت ماهــه 
بــه نــام بنیتــا قلعه نویــی اجــرا شــد. محمــد 
ــدر  ــودروی پ ــته خ ــال گذش ــر س ــی تی وفای
بنیتــا را در حالــی کــه کــودک هشــت ماهــه 
نیــز در صندلــی عقــب خــودرو حضور داشــته، 
ــودرو،  ــردن خ ــا ک ــا ره ــرد و ب ــرقت ب ــه س ب
بنیتــا بــه دلیــل گرمــای زیــاد جــان خــود را 

از دســت داد. 

سوژه

سروش 100 میلیارد وام خواست؛ نماینده 
مجلس: این هم نتیجه فیلترینگ

گزارش
پیام ما

تصویــب هر واژه در فرهنگســتان 12 میلیون آب می خورد؟پیام خبر
حداد عادل با اشــاره به این که فرهنگســتان زبان و ادب فارســی حدود 55 هزار 
واژه مصوب داشــته اســت، این شــایعه را که ســاخت هر واژه  12 میلیون تومان به 
بیت المال تحمیل کرده اســت، دروغ محض دانســت.

ان
یز

 م
س:

عک



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1192| سه شنبه 29 خرداد 1397 021-26325268

3
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــر کشــاورزی طــرح  ــا حضــور وزی ب
از  حوضــه ای  بیــن  آب  انتقــال 
رودخانــه  بــه  کارون  رودخانــه 
جراحــی کلنــگ زنــی شــد. محمــود 
حجتــی روز 28خردادمــاه در ســفر 
خوزســتان  بــه  خــود  یکــروزه 
ــن حوضــه ای  ــال آب بی طــرح انتق
رودخانــه  بــه  رودخانــه کارون  از 
جراحــی را کلنــگ زنــی کــرد. ایــن 
طــرح بــه منظــور حــل مشــکل 

تامیــن آب مــورد نیــاز 12 هــزار 
ــا  ــادگان و ب ــالت ش ــار از نخی هکت
ــه  ــه کارون ب ــال آب از رودخان انتق
رودخانــه جراحــی که آورد مناســبی 
نــدارد و بــا خشکســالی مواجــه 
اســت، اجرایــی خواهــد شــد. ایــن 
بــا دبــی 9مترمکعــب در  طــرح 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس ثانی
و بــرای اجــرای آن اعتبــاری حــدود 
70 میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. ایــن طــرح قــرار 
ــای  ــداث کانال ه ــا اح ــا ب ــت ت اس
خاکــی، آب را از رودخانــه کارون 
ــور  ــد. آنط ــل کن ــی منتق ــه جراح ب
محمــود  می نویســد  ایســنا  کــه 
ــرار  ــی ق ــس از کلنگ زن ــی پ حجت
ــرد در  ــای ریزگ ــون ه ــت از کان اس
جنــوب شــرق اهــواز و عملیــات 
انجــام گرفتــه در ایــن کانون هــا 
ــن حضــور در  ــد. همچنی ــد کن بازدی
همایــش مقابلــه بــا بیابان زایــی 
جهانــی  روز  مناســبت  بــه  کــه 
مقابلــه بــا بیابان زایــی در اهــواز 
دیگــر  از  می شــود،  برگــزار 

اســت. وزیــر  برنامه هــای 

براســاس مطالعــات جدیــد محققــان دانشــگاه برکلــی 
کالیفرنیــا، فعالیت هــای انســانی مهمتریــن عامــل در تغییر 
شــیوه زندگــی پســتانداران ســیاره هســتند. آن هــا روشــنایی 
روز را بخاطــر امنیــت در شــب رهــا کرده اند.ایــن مطالعــه کــه 
ــه Science منتشــر شــده و بخشــی از آن توســط  در مجل
بنیــاد ملــی علــوم پشــتیبانی شــده اســت، نشــان دهنــده 
اولیــن تالش هــا بــرای تعییــن میــزان اثــرات جهانــی 
فعالیت هــای انســانی در الگوهــای فعالیــت روزانــه حیــات 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد نش ــن فراین ــج ای ــت. نتای ــش اس وح
ــد،  ــر می دهن ــردم تغیی ــار م ــود را در کن ــار خ ــات رفت حیوان
ــی  ــان طبیع ــک جه ــاد ی ــث ایج ــان باع ــای انس دخالت ه
ــن  ــد ای ــور، نویســنده ارش ــبانه شــده اســت.کاترین گین ش
مقالــه می گویــد: تلفــات فاجعــه بــار جمعیت هــای حیــات 
وحــش و زیســتگاه ها بــه عنوان یــک نتیجــه از فعالیت های 
انســانی ثبــت شــده اســت، امــا شناســایی تاثیــرات کوچــک 
ــم، بســیار  ــات می گذاری ــار حیوان ــر رفت ــا ب ــه م ــی ک و جزئ
مشــکل تر اســت.گینور بــه همــراه ســه محقــق از دانشــگاه 
برکلــی، یــک تحقیــق فــوق تحلیلــی انجــام دادنــد. آن هــا 
62 گونــه از موجــودات در 6 قــاره کــره زمیــن را بــرای بررســی 

ــی در  ــاد حــس ناامن ــر ایج ــانی ب ــای انس ــر فعالیت ه تاثی
ــورد  ــا م ــه آن ه ــت روزان ــان فعالی ــر زم ــتانداران و تغیی پس
بررســی قــرار دادنــد. ایــن داده هــا بــا اســتفاده از روش هــای 
مختلــف نظیــر gps، دوربین هــای راه دور و گردنبندهــای 
ــتی در  ــای زیس ــرای گونه ه ــد. ب ــع آوری ش ــی جم رادیوی
ــالل  ــزان اخت ــن می ــورد بررســی، ای ــف م ــای مختل محل ه
ایجــاد شــده در رونــد زندگــی بــا توجــه بــه میــزان دخالــت 
ــن در  ــور میانگی ــه ط ــاوت بود.ب ــه متف ــان در آن منطق انس
پاســخ بــه دخالت هــای انســانی، فعالیــت پســتانداران 1.36 
برابــر بیشــتر بــه شــب گرایــش پیــدا کــرده بــود. ایــن بــدان 
معنــی اســت کــه یــک حیــوان کــه عمــال فعالیــت خــود را 
بیــن روز و شــب تقســیم می کــرد، فعالیــت شــبانه خــود در 
ــن  ــش داده اســت. ای ــط انســان ها را 68 درصــد افزای محی
ــام  ــوار در تم ــتخوار و گیاهخ ــای گوش ــن گونه ه ــار در بی رفت
ــرم بررســی شــد )پســتانداران  ــش از 1کیلوگ ــای بی اندازه ه
ــن  ــد(. ای ــده بودن ــده نش ــه گنجان ــن مطالع ــک در ای کوچ
الگــو همچنیــن در میــان انــواع مختلــف اختــالالت انســان، 
از جملــه فعالیت هایــی ماننــد شــکار، پیــاده روی، دوچرخــه 
ســواری در کوهســتان و ســاخت و ســازهایی ماننــد جــاده 
و مســکن و همچنیــن کشــاورزی مــورد مطالعــه قــرار 
ــا انتظــار داشــتیم  ــه م ــی ک ــد: در حال ــور می گوی گرفت.گین
یــک حیــات وحــش زیبــا در اطــراف مــردم داشــته باشــیم، 
ــدیم.  ــگفت زده ش ــان ش ــر جه ــان در سراس ــج یکس از نتای

حیوانــات بــه شــدت بــه انــواع اختــالالت انســان واکنــش 
ــه اینکــه آیــا ایــن اقــدام  نشــان می دهنــد. بــدون توجــه ب
ــود  ــوب می ش ــتقیمی محس ــد مس ــا تهدی ــان ها واقع انس
ــه  ــه. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه حضــور مــا ب ــا ن ی
تنهایــی بــرای متوقــف کــردن الگوهــای طبیعــی رفتــار آن هــا 
ــا کمــی دقــت می توانیــم ایــن  کافــی اســت. امــروزه مــا ب

ــم. ــات را ببینی ــار حیوان ــاد شــده در رفت ــای ایج تفاوت ه
ــال  ــات وحــش درح ــه حی ــت ک ــن واقعی ــودن ای ــت ب مثب
ــان تر،  ــتی آس ــرای همزیس ــان ها ب ــا انس ــود ب ــاق خ انطب
آن هــم در ســیاره ای کــه بــه طــور فزاینــده ای شــلوغ اســت، 
انــکار ناپذیــر اســت. بــا این حــال، الگــوی فعالیــت حیوانات 
میلیون هــا ســال اســت کــه درحــال انطبــاق بــا انســان هایی 

ــد. اســت کــه محیــط زندگیشــان را تســخیر کرده ان

اجرای طرح انتقال آب به 

رودخانه جراحی آغاز شد

وضعیت بحرانی  

در پنج نقطه جنگلی کشور

معــاون امــور جنگل هــای ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور گفــت: بیــش از 
1۴ میلیــون هکتــار منطقــه جنگلــی در 5 نقطــه از کشــور جــزو مناطــق بحرانی 
ــور  ــاون ام ــت )مع ــعلی نوبخ ــد عباس ــا می نویس ــه ایلن ــور ک ــتند. آنط هس
ــوب در  ــاق چ ــاره قاچ ــور(  درب ــع کش ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــای س جنگل ه
ســال جــاری و تخریــب عرصه هــای جنگلــی گفــت: عوامــل مختلفــی باعــث 
تخریــب عرصه هــای مختلــف جنگلــی می شــود. مــا بــر مبنــای کتابچه هــای 
طــرح جنگلبانــی کــه تقریبــا ســابقه تدویــن آن از ابتــدای دهــه ۴0 اســت یک 
ســری محصــوالت جنگلــی را بــر مبنــای طرح هــای جنــگل داری بــه اشــتباه 
ــم. ــرار می دادی ــتفاده ق ــورد اس ــم و م ــارج می کردی ــگل خ ــای جن از عرصه ه

ــل نوســانات اقلیمــی گفــت:  ــه دلی ــا ب ــه مشــکالت جنگل ه ــا اشــاره ب وی ب
بــا توجــه بــه اینکــه کارکردهــای اقتصــادی جنــگل حــدود 20 درصــد اســت و 
مابقــی آن مباحثــی مربــوط بــه تولیــد اکســیژن، کربــن، جــذب گــرد و غبــار 
ــون ششــم  ــر مبنــای قان ــه همیــن دلیــل ســازمان  جنگل هــا ب و ... اســت، ب
توســعه بــه ایــن نتیجــه رســید، بهره بــرداری از کل جنگل هــای کشــور را کــه 
شــامل 110 قــرارداد بــا 5۴ شــرکت مجــری در قالــب همکاری هــای بهره بــردای 
از جنــگل بــود را خاتمــه دهــد. معــاون امــور جنــگل بــا بیــان اینکــه پوشــش 
گیاهــی جنگلــی باعــث تولیــد آب و نگهــداری آن می شــود، تصریــح کــرد: از 
ــرای  ــه شــرایط کم آبــی در کشــور حفــظ و تولیــد آب ب ــا توجــه ب آنجــا کــه ب
مــا مهــم اســت در پایــان ســال 96 هــر نــوع بهره بــرداری از درختــان ســرپای 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــز ب ــون نی ــدای ســال 97 تاکن ــوع شــد و از ابت ــی ممن جنگل
بتوانیــم بهتریــن کنتــرل را در مناطــق جنگلــی داشــته باشــیم، مجوز برداشــت 

از درختــان شکســته و افتــاده نیــز صــادر نشــده اســت.

حیوانات از ترس انسان به شب پناه آوردند
 محققان می گویند حیوانات برای امنیت بیشتر روشنایی

 روز را رها کردند

بـه طور میانگین در پاسـخ به دخالت های 
انسـانی، یـک حیـوان کـه عمـال فعالیت 
می کـرد،  تقسـیم  شـب  و  روز  بیـن  را  خـود 
انسـان ها را  فعالیـت شـبانه خـود در محیـط 
68 درصـد افزایـش داده اسـت. ایـن رفتـار در 
بیـن گونه هـای گوشـتخوار و گیاهخـوار در تمام 
اندازه هـای بیـش از 1کیلوگرم بررسـی شـد. این 
الگو همچنین در میـان انواع مختلف اختالالت 
انسـان، از جملـه فعالیت هایـی ماننـد شـکار، 
پیـاده روی، دوچرخـه سـواری در کوهسـتان و 
سـاخت و سـازهایی ماننـد جـاده و مسـکن و 
همچنین کشـاورزی مـورد مطالعه قـرار گرفت.

بــا وجــود اقدامــات بســیار خــوب جهادکشــاورزی اســتان ســمنان 
در گذشــته و خصوصــا در ســه چهــار ســال اخیــر، همچنــان میــزان 
اتــالف و هدررفــت آب در بخــش کشــاورزی بــاال اســت و متاســفانه 
ــه منابــع آبــی  ــرداران ب ــاالی کشــاورزان و بهــره ب علــی رغــم نیــاز ب
کــه بــا هزینــه بــاال بــه مــزارع منتقــل مــی شــوند، بــه دلیــل ســنتی 
ــودن بیــش از نیمــی کانال هــای آب کشــاورزی حجــم باالیــی از  ب
ایــن منابــع درســت در بیــخ گــوش مــزارع و باغــات، تبخیــر و یــا 
پیــش از رســیدن بــه مزرعــه در خــاک تشــنه کانــال هــای ســنتی 
فــرو مــی رود.آنطــور کــه ایســنا می نویســد سیدحســن میرعمــاد 

ــودن بیــش  رییــس جهادکشــاورزی اســتان ســمنان، از ســنتی ب
ــن اســتان  ــزارع در بخــش کشــاورزی ای ــال آب م از 60 درصــد کان
ــاال اســت.  ــالف آب در روش ســنتی بســیار ب ــت: ات ــر داد و گف خب
وی بــا اشــاره بــه هدررفــت بــاالی آب در کانال هــای ســنتی اظهــار 
کــرد: در کانال هــای ســنتی عــالوه بــر خــارج شــدن منابــع آبــی از 
دســترس از طریــق نفــوذ بخــش زیــادی از آب در خــاک، طوالنــی 
بــودن مســیر، روبــاز بــودن کانال هــا و همچنیــن دمــای بــاالی هــوا 
نیــز ســبب می شــود بخــش زیــاد دیگــری از ایــن منابــع آبی نیــز از 

طریــق فرآینــد تبخیــر از دســترس کشــاورزان خــارج شــود.

ــدگان سیســتان و بلوچســتان در مجلــس  رییــس مجمــع نماین
شــورای اســالمی گفــت: آبرســانی بــا تانکــر بــه روســتاهای جنوبی 
سیســتان و بلوچســتان بایــد مدیریــت شــود.محمد نعیــم امینــی 
فــرد در نشســت بررســی مشــکالت خشکســالی اســتان بــا بیــان 
اینکــه تامیــن آب آشــامیدنی ســالم بــرای روســتاهای بلوچســتان 
بــا مشــکل مواجــه اســت، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر در مرکــز 
و جنــوب اســتان حــدود 3 هــزار روســتا فاقــد سیســتم آبرســانی 
هســتندکه از ایــن تعــداد حــدود هــزار روســتا بــه صــورت ســرپایی 
و بــا ســرانه تنهــا 15 لیتــر در روز آبیــاری مــی شــوند.نماینده مــردم 

ایرانشــهر در ادامــه گفــت: برطــرف کردن مشــکالت آب و کشــاورزی 
ــت نخســت مســووالن باشــد .وی  ــد در اولوی ــن اســتان بای در ای
ــکالتی از  ــا مش ــالجاری ب ــتان در س ــتان و بلوچس ــزود: سیس اف
جملــه کــم آبــی رو بــه رو اســت کــه ایــن امــر مدیریــت صحیــح 
منابــع آبــی را مــی طلبــد . چراکــه بــا توجــه بــه وضعیت پیــش رو، 
روســتاهای  بلوچســتان بــه شــدت در معــرض خطــرات بهداشــتی 
از جهــت شــیوع بیمــاری هــای روده ای بــه ویــژه وبــا کــه هر ســال 
بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم حــادث مــی 
شــود در ســال جــاری نیــز ایــن خطــر مــردم را تهدیــد مــی کنــد .

3 هزار روستای سیستان فاقد سیستم آبرسانیاتالف آب در بیخ گوش باغات و مزارع تشنه سمنان

پیام زیست رییس پارک ملی کرخه با اشاره به وقوع آتش سوزی در دو بخش حفاظت شده این 
پارک از سوختن هشت تا 10 هکتار از وسعت این پارک ملی کرخه در آتش خبر داد.

ترجمه : یاس حسنیه
اختصاصی / پیام ما

           آگهی ثبتی
ــت  ــه شــماره ثب ــش شــرکت ســهامی خــاص ب ــروی تال ــن نی ــرات شــرکت امی ــی تغیی آگه
1900 و شناســه ملــی 10980054386 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 97/2/7 
ــمت  ــه س ــی 3961882517 ب ــماره مل ــه ش ــر ب ــی ف ــا خطیب ــای رض ــد: اق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــه نائــب رئیــس هیئــت  مدیرعامــل و آقــای حمیــد برجــی هشــجین بــه شــماره ملــی 2631664256ب
مدیــره و آقــای حکمــت هللا برجــی هشــجین بــه شــماره ملــی 1639542280 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره تعییــن گردیدنــد کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات تعییــن ســمت مدیــران، تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء انتخــاب شــده 
ــای  ــی ه ــگاه آگه ــت و در پای ــوم ثب ــی مرق ــخصیت حقوق ــک ش ــوابق الکترونی ــی در س ــط متقاض توس

ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.
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          آگهی ثبتی
آگهــی تغییــرات شــرکت امیــن نیــروی تالــش شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 
1900 و شناســه ملــی 10980054386 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور 
ــا تاریــخ 99/2/7  فــوق العــاده مــورخ 97/2/7 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:اعضاء هیئــت مدیــره ت
بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد. -  اقــای رضــا خطیبــی فــر بــه شــماره ملــی 3961882517 و آقــای 
ــه  ــای حکمــت هللا برجــی هشــجین ب ــی 2631664256 و آق ــه شــماره مل ــد برجــی هشــجین ب حمی
ــازرس،  ــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب ب ــد. ب شــماره ملــی 1639542280 انتخــاب گردیدن
انتخــاب مدیــران انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم 

ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.
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      آگهی مزایده نوبت اول
در  مطروحــه   960480 اجرائــی  پرونــده  درخصــوص 
شــعبه اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش 
ــه شــرح ذیــل: یــک دســتگاه  ماتــرک مرحــوم رحمــان معافــی ب
خــودروی اتوبــوس اســکانیا بــه رنــگ ســبز – ســفید مــدل 1387 
ــه  ــران 46 ب ــی 293 ع 17 ای ــه شــماره انتظام ــگ ســفید ب ــه رن ب
ــق  ــی 3633662 متعل ــماره شاس ــور 8114886 و ش ــماره موت ش
بــه مرحــوم رحمــان معافــی واقــع در تالــش – مشــخصات 
خــودرو: نــوع: اتوبــوس - سیســتم: اســکانیا – شــماره انتظامــی : 
293ع17 ایــران 46 – شــماره موتــور 8114886 – شــماره شاســی: 
3633662 – رنــگ: ســبز – ســفید – مــدل: 1387 – نــوع 
ســوخت: گازوئیــل – اتوبــوس مذکــور از قســمت نصــف اطــاق جلــو 
بــه علــت تصــادف و واژگونــی تعمیــر و مرمــت و بازســازی گردیــده 
اســت بــا توجــه بــه مــدل اتوبــوس و قدمــت 10 ســاله آن موتــور 
ــی  ــیدگی م ــع پوس ــد رف ــاق نیازمن ــف اط ــرویس و ک ــد س نیازمن
باشــد بــا توجــه بــه وضعیــت زمــان بازدیــد و قابــل بهــره بــرداری 
ــت و برگشــت  ــه رف ــی روزان ــارات و ) ســرویس ده ــر اظه آن براب
ــده  ــوان ش ــوارد عن ــش( م ــران – تال ــش – ته ــیر تال آن در مس
فــوق و جمیــع جهــات موثــر ارزش خــودروی موصــوف بــه میــزان 
ــال(  ــون ری ــارد و ســیصد میلی ــال) ) ســه میلی 3/300/000/000 ری
توســط کارشــناس رســمی بــرآورد و اعــام مــی گــردد. –ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان پــاک ثبتــی بــه شــماره فرعــی 3565/8 بخــش 
28 گیــان حــوزه ثبــت تالــش واقــع در تالــش خیابــان 20 متــری 

جمهــوری اســامی میــدان هفــت تیــر بلــوار گلســار ) ضلــع شــمال 
ــان  ــوم رحم ــکونی مرح ــاری مس ــاختمان تج ــدان( س ــرقی می ش
ــاحت  ــه مس ــه: ب ــل: 1- عرص ــخصات ذی ــا مش ــاه ب ــی خانق معاف
202/10 مترمربــع بصــورت مشــاع و مشــترک 2- طبقــه همکــف ) 
تجــاری( بــه مســاحت 25 مترمربــع بــه ارزش 380/000/000 ریــال 
ــع  ــای هــر مترمرب ــه به ــه مســاحت 116 مترمرب ــه: ب ــم طبق 3- نی
بــه ارزش 14/500/000 ریــال و جمعــا بــه ارزش 1/682/000/000 
ریــال 4- طبقــه اول: بــه مســاحت 157/20 مترمربــع واگــذار شــده 
ــای  ــع و به ــاحت 314/40 مترمرب ــه مس ــوم ب ــه دوم و س 5- طبق
ــه ارزش  ــا ب ــال و مجموع ــه ارزش 14/000/000 ری ــع ب ــر مترمرب ه
4/401/600/000 ریــال 6- ســایر طبقــات ) تــراس مســقف ( : 
ــال  ــع 3/000/000 ری ــر مترمرب ــای ه ــع به ــه مســاحت 12 مترمرب ب
مجموعــا بــه ارزش 36/000/000 ریــال 7- انشــعابات آب بــرق و گاز 
ــا حــودات  ــه ارزش 80/000/000 ریــال ب و محوطــه ســازی جمعــا ب
ــاور  ــک مج ــه مل ــل ب ــر متص ــول 11/50 مت ــه ط ــماال: ب ــه: ش اربع
ــه  ــا: ب ــاور جنوب ــک مج ــه مل ــل ب ــر متص ــول 16 مت ــه ط ــرقا: ب ش
ــن بســت  ــه ملــک مجــاور و کوچــه ب طــول 13/80 متــر متصــل ب
غربــا: بــه طــول 13/20 متــر متصــل بــه خیابــان 30 متــری گلســار 
ملــک موصــوف بــا نمــای غربــی ســنگ پنجــره هــای واحدهــا از 
ــج و  ــور و پکی ــت و رادیات ــه دوم پارک ــف طبق ــس upvc و ک جن
ــس  ــورت دوبلک ــد( بص ــک واح ــوم ) ی ــه دوم و س ــپیلت طبق اس
تهیــه و نصــب شــده و فقــط پلــه دسترســی نــازک کاری و ســنگ 
پلــه اجــرا نشــده اســت همچنیــن در طبقــه آخــر در ضلــع جنــوب 

شــرقی ) محــدوده مســقف ( بــه صــورت تــراس محاســبه و ماک 
ــا ســند  ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت همچنیــن واحــد طبقــه اول ب
عــادی بــه اشــخاص واگــذار و مــاک ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت 
ــع  ــه جم ــت النهای ــده اس ــب نش ــه و نص ــور تهی ــن آسانس همچنی
کل ارزش ششــدانگ بــه مبلــغ 6/579/000/000 ریــال ) شــش 
میلیــارد و پانصــد و هفتــاد و نــه میلیــون ریــال( توســط کارشــناس 
ــه  ــه ب ــدون توج ــی ب ــن ارازیاب ــده اســت ای ــی گردی رســمی ارزیاب
بدهــی احتمالــی بــه شــهرداری و ســایر ارگان هــا و ســهام واگــذار 
شــده بــه احــد از مالکیــن مشــاعی بابــت مهریــه و مطابــق وضــع 
موجــود ملــک اعــام گردیــده اســت همچنیــن ملــک موصــوف بــا 
ــگ  ــات و پارکین ــات و منضم ــزات و ملحق ــه تجهی ــاب کلی احتس
ــات  ــع جه ــه و جمی ــزات منصوب ــات و تجهی ــایر اعیان ــاع و س مش
موثــر بــرآورد و اعــام گردیــده اســت لــذا امــوال موصــوف ســاعت 
11 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 97/4/13 از طریــق مزیــاده در 
ــه  ــش ب ــتان تال ــی دادگســتری شهرس ــکام مدن ــرای اح ــر اج دفت
ــی شــروع شــده  ــای ارزیاب ــه از به ــروش مــی رســد قیمــت پای ف
ــنهاد  ــه پیش ــت پای ــت را از قیم ــن قیم ــه باالتری ــانی ک ــه کس و ب
ــی  ــغ پیشــنهادی ف ــه خواهــد شــد و ده درصــد مبل ــد فروخت دهن
المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت دریافــت متقاضیــان در 
ــه  ــده ب ــد مزای ــل از موع ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــل م صــورت تمای
ــان از مــال مــورد  ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آن

ــده داده شــود. مزای
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش           3511



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1192| سه شنبه 29 خرداد 1397

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

در حکمی از ســوی عیســی کالنتری معاون رییس جمهور و رییس 
ســازمان حفاظت محیط زیست؛ مسعود زندی بعنوان 
رییس مرکز ملی هوا و تغيير اقليم منصوب شــد.

رییس سازمان هواشناسی: 

تغییر اقلیم در ایران غیر قابل انکار است

بیابان زایی در ایران نشانه ای از تغییر اقلیم است

 تغییــر اقلیــم در ایــران هماننــد ســایر 
کشــورها در حــال رخ دادن اســت. ایــن 
پدیــده زیســت محیطــی در کشــور مــا 
بــه صــورت خشکســالی و  خــود را 

بیابان زایــی نشــان می دهــد. 
روز دوشــنبه نشســت اطــالع رســانی و 
ــر  ــی تغیی ــات بین الدول ــی هی آموزش
در  شــد.  برگــزار   ))  IPCC اقلیــم 
ــس  ــزکار ریی ــت داود پرهی ــن نشس ای
تغییــر  بــر   ، هواشناســی  ســازمان 
ــد کــرد و گفــت:  اقلیــم در کشــور تاکی
 11 طــی  نرمــال  زیــر  بارش هــای 
ــش از 2  ــش بی ــته و افزای ــال گذش س
درجــه ای دمــای ایــران، رخــداد پدیــده 
تغییــر اقلیــم را در کشــورمان ثابــت 

 . می کنــد

تغییر اقلیم در تمام جهان
 آغاز شده است

ــان لیــن رییــس بخــش اطــالع  جانات
رســانی IPCC ، مــدارک و شــواهد 
ــر اینکــه تغییــر اقلیــم  علمــی مبنــی ب
دادن  رخ  در حــال  تمــام جهــان  در 
اســت، ارایــه مــی دهــد. بــه گفتــه لیــن 
افزایــش دمــای کــره زمیــن، افزایــش 
ذوب شــدن یخ هــا، افزایــش طــراز آب 
و غیــره مســتنداتی بــرای تاییــد تغییر 
اقلیــم هســتند. همچنیــن افزایــش 
1.5 درجــه ای دمــای کــره زمیــن و 
مقایســه آن بــا قبــل از صنعتــی شــدن 
ــوح  ــه وض ــوع را ب ــن موض ــان، ای جه

نشــان مــی دهــد. 

مصرف  انرژی های تجدید 
ناپذیر زمین را گرم تر می کند

 IPCC بــه گفتــه معــاون کارگــروه اول
،کشــورهای مصــرف کننــده نفــت و 

ــای جــوی بیشــتر  ــرض گرم گاز در مع
هســتند و در نتیجــه تغییــر اقلیــم 
ــرد.  ــد ک ــاهده خواهن ــتری را مش بیش
ــاله  ــد: »مس ــان می گوی ــن آلدری ادوی
ایــن اســت کــه نفــت و گاز بعــد از 
از داخــل  اســتحصال  و  حفــر چــاه 
ــوا  ــوخت، وارد ه ــپس س ــن و س زمی
ــن  ــوزاندن ای ــه س ــود و در نتیج می ش
را  بیشــتری  انرژی هــای  انرژی هــا، 
وارد جــو مــی کنــد.« بــه اعتقــاد او 
قطعــا راه حل هایــی بــرای کاهــش 
ــر  ــای تجدیــد ناپذی ــرف انرژی ه مص
وجــود دارد. بــه طــور مثــال مــی تــوان 
بــا اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد 
پذیــر قدمــی در راه کاهــش انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای برداشــت. آلدریــان 
جمعیــت  موضــوع  بــه  همچنیــن 
ــد  ــی کن ــان م ــد و بی ــی کن ــاره م اش
: مــردم بــرای زندگــی بــه مصــرف 
هــر  و  دارنــد  نیــاز  هیدروکربن هــا 

چقــدر جمعیــت زیــاد باشــد اســتفاده 
و  مــی رود  باالتــر  نیــز  کربن هــا  از 
بــه همــان انــدازه انــرژی وارد جــو 

 . می کنــد

عالیم تغییر اقلیم در ایران
ســازمان  رییــس  کــه  همچنــان 
ــده  ــد پدی ــی کن ــالم م ــی اع هواشناس
تغییــر اقلیــم در ایــران غیــر قابــل 
انــکار اســت. در ســالهای اخیــر بــارش 
ــه  ــور ب ــرب کش ــرب و غ ــمال غ در ش
یافتــه  کاهــش  معنــاداری  شــکل 
اســت و افــزون بــر ایــن تبخیــر و 
ــر  ــر ب ــیب 5۴ میلی مت ــا ش ــرق ب تع
ــور  ــت. آنط ــه اس ــش یافت ــه افزای ده
کــه ایســنا مــی نویســد از ســال 138۴ 
ــه ای  ــالی ده ــه خشکس ــون نمای تاکن
ــون  ــان تاکن ــی و از آن زم ــور منف کش
ــا خشکســالی انباشــت شــده  کشــور ب
ــاعات  ــداد س ــت. تع ــوده اس ــه ب مواج
آفتابــی به طــور میانگیــن 11 ســاعت 
اســت.  یافتــه  افزایــش  ســال  بــر 
ــاد در بســیاری از  ــن ســرعت ب میانگی
ــهرهای  ــژه در ش ــه وی ــور ب ــاط کش نق
بــزرگ عــالوه بــر نوســانات شــدید 
دارای رونــد کاهشــی نیــز بــوده اســت. 

سرعت بخشیدن جزیره 
گرمایی شهرها بر تغییر اقلیم

ــاخت  اثــرات گســترش شــهرها و س
ســرعت  کاهــش  بــر  ســازها  و 
اقلیمــی  پارامترهــای  ســایر  و  بــاد 
در  دمــا  افزایــش  اســت.  آشــکار 
ــه توســعه همچــون  کالنشــهرهای رو ب
ــبب  ــه س ــیراز ب ــان و ش ــران، اصفه ته
ــی  ــره گرمای ــده جزی ــکل گیری پدی ش
بارزتــر اســت. محمــد درویــش فعــال 
محیــط زیســت در توضیــح ایــن پدیده 
و اثــر آن بــر تغییــر اقلیــم و بــه تبع آن 
بیابــان زایــی بــه پیــام مــا مــی گویــد: 
» مهمتریــن پدیــده هایــی کــه بیابــان 
زایــی را تشــدید کــرده و در تغییــر 
اقلیــم موثــر اســت پدیــده جزیــره 
گرمایــی شــهرها اســت بــه ایــن معنــی 
ــاالی  ــه دلیــل مصــرف ب کــه شــهرها ب
انــرژی، تــردد وســایل نقلیــه موتــوری 
و اســتفاده از وســایل ســرمایش و 
گرمایشــی در گــرم شــدن هــوا بــه 
ــن موضــوع  ــد و ای شــدت نقــش دارن
ســبب افزایــش تفــاوت دمــای شــب 
ــاز  ــش نی ــال آن افزای ــه دنب و روز و ب
ــود .« ــی ش ــه آب م ــی ب ــالم زراع اق

ته
نک

ــد ســایر کشــورها در  ــران همانن ــم در ای ــر اقلی تغیی
حــال رخ دادن اســت. ایــن پدیــده زیســت محیطی 
ــالی و  ــورت خشکس ــه ص ــود را ب ــا خ ــور م در کش
ــی نشــان می دهــد. روز دوشــنبه نشســت  بیابان زای
اطــالع رســانی و آموزشــی هیــات بین الدولــی تغییــر 
اقلیــم IPCC (( برگــزار شــد. در ایــن نشســت داود 
پرهیــزکار رییــس ســازمان هواشناســی ، بــر تغییــر 
ــای  ــت: بارش ه ــرد و گف ــد ک ــور تاکی ــم در کش اقلی
زیــر نرمــال طــی 11 ســال گذشــته و افزایــش بیــش 
ــده تغییــر  ــران، رخــداد پدی از 2 درجــه ای دمــای ای
ــه  ــه گفت ــد. ب ــت می کن ــورمان ثاب ــم را در کش اقلی
رییــس بخــش اطــالع رســانی IPCC، افزایــش 
ــا،  ــدن یخ ه ــش ذوب ش ــن، افزای ــره زمی ــای ک دم
ــرای تاییــد  افزایــش طــراز آب و غیــره مســتنداتی ب

ــر اقلیــم هســتند. تغیی

 آب دریاچه ارومیه 
پشت سدهاست

مدتهاسـت کـه بیـن وزارت نیـرو و سـتاد احیـای 
دریاچـه ارومیـه بـر سـر رهـا سـازی حق آبـه این 
دریاچـه بگـو مگـو برپـا اسـت، محیـط زیسـت 
در حالـی وزارت نیـرو را در نگـه داشـتن حقابـه 
دریاچـه و خـودداری از رهـا سـازی آب، متهـم 
مـی کنـد کـه ایـن وزارتخانـه می گویـد برخـالف 
ادعـای سـازمان محیـط زیسـت، حتـی بیـش از 
برنامـه آب سـدها را بـرای نجـات دریاچـه ارومیه 
رهاسـازی کرده اسـت. حـال بعد از گذشـت چند 
روز مسـعود تجریشـی مدیـر سـتاد احیـای این 
داده  پاسـخ  نیـرو  وزارت  اظهـارات  بـه  دریاچـه، 
اسـت. وی گفـت: اگـر وزارت نیرو حقابـه دریاچه 
را داده چـرا بایـد تنهـا 2.2 میلیـارد مترمکعـب 
آب در دریاچـه باشـد و 290 میلیـون مترمکعـب 
آب پشـت سـدها بمانـد. تجریشـی در پاسـخ به 
ایـن ادعـای وزارت نیـرو مبنـی بر ایـن که »حتی 
بیـش از برنامه، آب سـدها را بـرای نجات دریاچه 
ارومیـه رهاسـازی کرده« گفـت: ما بـا وزارت نیرو 
توافقـی داشـتیم مبنـی بـر اینکه اگر مثالً پشـت 
سـد بـوکان 800 میلیـون مترمکعب آب داشـتیم 
200 میلیـون مترمکعـب به دریاچـه ارومیه بدهد. 
حـال اگـر آنجا مثـالً تنهـا 700میلیـون مترمکعب 
آب پشـت سـد فراهـم شـد می گوییـم چـون 100 
میلیـون مترمکعـب آب کمتـر داریـم، 50 تـا من 
بـه محیـط زیسـت کمتر می دهـم و 50 تـا هم تو 
بـه کشـاورزت کمتر بده.آنطـور که مهر می نویسـد 
مسـعود تجریشـی افزود: حاال اگر آب بیشتر آمد 
تکلیفـش چیسـت؟ باید سـهم دریاچـه را بدهم 
چـون قبـال سـهم دریاچـه را خـورده ام. سـال های 
قبـل بـه انحـاء مختلـف سـهم را نمی دادنـد علی 
رغـم ایـن که مصوبـه شـورای عالـی آب می گوید 
کـه اول شـما بایـد سـهم شـرب را بدهیـد و بعـد 
هـم محیط زیسـت بعـد آنچه کـه باقـی می ماند 
سـهم صنعت و کشـاورزی اسـت. اما چه شـکلی 
عمـل می کنیـم؟ ایـن حـرف هـا را می گوییـم که 
محیـط زیسـت مهمترین مسـاله مان اسـت و در 
شـورای عالـی آب مصوباتـش را می گیریـم ولـی 
وقتـی در عمـل اتفـاق می افتد اول از همه شـرب 

را کنـار می گذاریـم.
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فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای  

اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمات 
بـه شـرح جـدول ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید .کلیه مراحـل برگزاری مناقصه 
از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سـتاد( به نشـانی http://www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم است مناقصه گران 
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـاء الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه 97/3/29 می باشـد.

مبلغ تضمین مبلغ برآورد ) لاير(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
)ریال(

3.727.160.000186.360.000آموزش و ترویج صنایع دستی19600019

 ساماندهی، مرمت و حفاظت ضلع29600020
11.354.455.000567.730.000شمال شرقی ارگ بم

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 

نوبت اول

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه پنجشنبه 97/3/31  تا ساعت 19 از سامانه ستاد می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد دوشنبه 97/4/11 تا ساعت 14 از طریق سامانه ستاد می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف(:کرمان بلوار جمهوری نبش سه راه هوانیروز تلفن: 034-32816504-7

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس 41934-021و 034-32516055 

ف 300
م/ ال

پویــش ســه شــنبه های 
بــا  خــودرو  بــدون 
هــدف ترویــج فرهنــگ 
ســواری  دوچرخــه 
ــان دارد.  ــان جری ــردم همچن ــوم م ــن عم در بی
اســتفاده از دوچرخــه و فرهنــگ اســتفاده از آن 
در کشــورهای دیگــر جــا افتــاده اســت و مــردم 
بــه ضــرورت اســتفاده از دوچرخــه تــا حــد 
ــفانه  ــا متاس ــور م ــا در کش ــد ام ــادی واقفن زی
ســاخت ها،  زیــر  نبــودن  فراهــم  بــر  عــالوه 
ــن  ــدان در بی ــز چن ــتفاده از آن نی ــگ اس فرهن

ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــاده نیس ــا افت ــردم ج م
مــی طلبــد کــه بــه ایــن پویــش از ســوی 
بیشــتری شــود.  توجــه  مــردم  و  مســووالن 
پویــش سه شــنبه های بــدون خــودرو کــه از 
ــه راه  ــان ب ــاده همچن ــش راه افت ســه ســال پی
ــن  ــه ای ــتن ب ــا پیوس ــد. ب ــه می ده ــود ادام خ
ــتفاده از  ــد اس ــه قی ــک روز در هفت ــش، ی پوی
ــی  ــا هوای ــم ت خــودروی شــخصی خــود را بزنی
ــه و  ــا دوچرخ ــروز ب ــم. ام ــس کنی ــر تنف پاک ت
ــم  ــرکار بروی ــه س ــی ب ــه عموم ــایل نقلی ــا وس ی

تــا هوایــی پاک تــر داشــته باشــیم.

 31 پنج شــنبه  روز  در 
خــرداد مــاه جــاری 
خورشــید بــه نقطــه 
تابســتانی  انقــالب 
ــد در  ــان بای ــاز آن زمینی ــا آغ ــید و ب ــد رس خواه
ــعود  ــند. مس ــال باش ــن روز س ــار طوالنی تری انتظ
عتیقــی، مدیــر انجمــن نجــوم آماتــوری ایــران بــا 
اشــاره بــه آغــاز انقــالب تابســتانی، اظهــار کــرد: بــا 
رســیدن خورشــید بــه نقطــه انقــالب تابســتانی، در 
ــاه جــاری در ســاعت  روز پنج شــنبه 31 خــرداد م
ــه  ــران، خورشــید ب ــت ای ــه وق ــه ب 1۴ و 37 دقیق

نقطــه انقــالب تابســتانی خواهــد رســید.مدیر 
انجمــن نجــوم ایــران خاطــر نشــان کــرد: در ایــن 
ــه  ــره شــمالی از جمل ــت تابســتان در نیمک وضعی
ایــران آغــاز می شــود.عتیقی یــادآور شــد: درســت 
در ایــن لحظــه زمســتان در نیمکــره جنوبــی آغــاز 
می شــود و فصــل ســرما در ایــن ایــن نیمکــره از 
ــل  ــه دالی ــا اشــاره ب ــی ب راه خواهــد رســید. عتیق
ــای  ــه داد: گرم ــتان، ادام ــا در تابس ــش دم افزای
تابســتان نــه بــه دلیــل نزدیکــی خورشــید بــه کــره 
زمیــن، بلکــه بــه دلیــل عمــود تابیــدن آن در ایــن 

ــت. ــمالی اس ــره ش ــال در نیمک ــع از س موق

پویش

خبر

امروز از خودرو استفاده نکنیم 
پویش سه شنبه های بدون خودرو برای هوایی پاک  ادامه دارد

طوالنی ترین روز سال در انتظار زمینیان
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این صفحه می خوانیم
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ریــزش  از  چگنــی  دوره  فرمانــدار 
طاق هــای پــل تاریخــی »کشــکان« 
بــه عنــوان مــادر پل هــای تاریخــی 
ایــران خبــر داد. قــدرت هللا ترابــی 
نــژاد در کارگــروه گردشــگری لرســتان 
این کــه  بیــان  بــا  ســخنانی  در 

ــه  ــد جاذب ــی چن ــتان دوره چگن شهرس
گردشــگری دارد کــه یکــی از آنهــا پــل 
اظهــار  اســت  »کشــکان«  تاریخــی 
فرهنگــی  میــراث  و  مــا  داشــت: 
پــل  کــه  کردیــم  تــالش  خیلــی 
تاریخــی »کشــکان« بــه عنــوان مــادر 

پــل هــای ایــران دچــار مشــکل نشــود 
ــان  ــا بی ــم.وی ب ــه کنی ــه آن توج و ب
ــه  ــی ب ــچ توجه ــفانه هی ــه متاس اینک
ایــن پــل تاریخــی نمــی شــود عنــوان 
ــال  ــی دو س ــه ط ــم اینک ــرد: علیرغ ک
تاریخــی  پــل  ایــن  بــرای  گذشــته 
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــد امــا حتــی 
ــل  ــن پ ــالح ای ــرای اص ــدم ب ــک ق ی
برداشــته نشــد.فرماندار دوره چگنــی 
هــای  اینکــه طــاق  بــه  اشــاره  بــا 
ــزش  ــال ری ــی در ح ــل تاریخ ــن پ ای
هــای  پایــه  تصریــح کــرد:  اســت 

ــال  ــت و در ح ــته اس ــل را آب شس پ
ــان  ــا بی ــژاد ب ــت.ترابی ن ــب اس تخری
ــارات  ــرجمع اعتب ــال از س ــه امس اینک
ــا  پروژه هــای شهرســتان حــدود 200 ت
ــن  ــار ای ــه اعتب ــان ب ــون توم 300 میلی
پــل اضافــه کردیــم گفــت: بــرای بســتر 
رودخانــه ســند اخــذ شــده و ایــن در 
ــوده  ــخص ب ــال مش ــه کام ــت ک حالیس
ســندی کــه بــرای آن گرفتــه شــده 
اشــتباه اســت امــا متاســفانه در ایــن 
ــرد. ــی گی ــورت نم ــری ص ــه پیگی رابط

بـرای جمـع آوری سـیم هـای بـرق میـدان نقـش جهـان 
شـرکت  و  جهـان  نقـش  جهانـی  ثبـت  پایـگاه   اصفهـان 
توزیـع بـرق اصفهـان پـاس کاری رخ داده.یکـی اداره بـرق را 
متهـم می کنـد کـه بـا میـراث فرهنگـی  همـکاری نمـی کنـد 
و دیگـری مـی گویـد  مـا بـا میـراث فرهنگـی اعـالم آمادگی 
کردیـم. اغتشاشـات بصـری میـدان نقـش جهان که درسـت 
در مرکـز توجـه و تمرکـز گردشـگران و سـازمان های ملـی و 
بین المللـی قرار دارد، یکی از مواردی اسـت که توسـط مدیران 
و مسـووالن به دسـت فراموشـی سپرده شـده، اما گردشگران 
هـر روز آن هـا را دیـده و بـا تصاویـری که از میـدان می گیرند، 
بـه ثبـت می رسـانند. گسسـتگی طراحـی نمـا در حجره هـا، 
اسـتندهای گز، محصوالتی که از روبه روی فروشـگاه ها آویزان 
شـده اند، اعمـال سـلیقه در طراحـی ویترین هـا بـدون وجـود 
ضابطـه  و کندانسـور کولرهـای گازی کـه در حقیقـت نیازی به 
حضورشـان در بازارهـای متناسـب بـا اقلیـم نیسـت، از جمله 
این اغتشاشـات هسـتند.اما چیزی که بیش از همه بدمنظره 
و ویـران کننـده جـالل و زیبایی این میدان اسـت، سـیم های 
برقـی هسـتند که به شـکلی منزجر کننـده و بـه دور از ظرافت 
و زیبایـی بـه شـکلی خطرنـاک بـه یکدیگـر پیچیـده و بر در 
و دیـوار ایـن میـدان 500 سـاله همچـون ریشـه های نابودگـر 

توسـعه، تنیـده شـده اسـت. فریبا خطابخـش، مدیـر پایگاه 
ثبـت جهانـی میـدان نقـش جهـان در گفت وگـو بـا ایسـنا 
می گویـد: از حـدود چهـار الی پنج سـال پیـش پیگیری های 
سـاماندهی سـیم های برق میدان نقش جهان شـروع شـده 
و حتـی در جلسـات کمیتـه راهبـردی میـراث، چند بـار عنوان 
شـده اسـت.وی ادامـه می دهـد: بارهـا از مدیریـت اداره بـرق 
و مخابـرات درخواسـت کرده ایـم کـه بـه وضعیـت سـیم ها 
رسـیدگی جـدی کنند. حتی برای رسـیدگی و مرمت بخشـی 
از اثر درخواسـت های کتبی ارسـال شـده اسـت تـا جعبه های 
بـرق جابه جـا شـوند امـا با بی توجهـی مواجه شـدیم. این در 
حالی اسـت کـه محمدمهدی عسـگری، مدیر دفتـر مدیریت 
مصـرف شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان، بـه ایسـنا 
گفتـه اسـت که شـرکت توزیع برق بـرای هرگونه همـکاری با 
سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری برای 
بهبـود اغتشاشـات بصری میـدان نقـش جهان آماده اسـت.
وی مشـکل اصلـی را کابل هـای برقـی می داند که کسـبه برای 
روشـنایی و اسـتفاده های جانبـی بر میدان تحمیـل کرده اند و 
ادامـه می دهـد: 60 الـی 70 درصد این سـیم ها متعلق به خود 
مشـترکین و مغـازه داران اسـت و تمـام سـیم های موجود در 
بـازار متعلـق به اداره برق نیسـت.مدیر دفتـر مدیریت مصرف 

شـرکت توزیـع برق شهرسـتان اصفهـان می گوید: چند سـال 
پیش تصمیم گرفته شـد مانند بازار تهران که کل تاسیسـات 
و شـبکه بـرق را به پشـت بـام منتقـل می کنند، ایـن کابل ها 
بـه پشـت بام انتقـال یابـد. امـا ایـن بحـث بـه دلیـل ناتوانی 
سـقف بازار اصفهان، ممکن نیسـت. عسـگری می افزاید: تنها 
راه باقی مانـده بـرای سـاماندهی ایـن سـیم ها، این اسـت که 
در حیـن عملیات کف سـازی کانال هـای عبور سـیم  را احداث 
و در اختیـار شـرکت توزیـع برق قـرار دهنـد. در محدوده هایی 
که شـهرداری زیرسـاخت مربوط را بهینه سـازی کرده و کانال 
عبـور سـیم  را اختصـاص داده اسـت، اداره بـرق کابل هـای 

هوایـی را بـه زیر زمین منتقـل کرده.

خطر بیخ گوش 
پل تاریخی »کشکان«

مترو برای آب »چشمه علی«

مهلت تعیین کرد

ــران  ــتان ته ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
می گویــد: براســاس آخریــن صحبت هــای انجــام شــده بــا کارشناســان متــرو 
ــه چشــمه علی  ــا 15 تیــر ب ــه احتمــال زیــاد آب چشــمه علی ت خــط شــش، ب
برمی گــردد. داســتان خشــک شــدن آب »چشــمه علی« شــهرری کارشناســان 
ــت آب  ــرای بازگش ــاره ب ــی چندب ــول و قرارهای ــا ق ــت ت ــر آن داش ــرو را ب مت
ــده و  ــاِن اعالم ش ــدت زم ــت م ــا گذش ــا ب ــد، ام ــرح کنن ــمه علی مط ــه چش ب
ــی  ــراث فرهنگ ــار می ــی، این ب ــت طبیع ــه حال ــت چشــمه ب برنگشــتن وضعی
ــه  ــه وضعیــت رخ داده معتــرض شــد. ب ــی گرفــت و نســبت ب موضــع متفاوت
همیــن دلیــل 20 خــرداد مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران نســبت بــه 
ــرای  ــرو ب ــرد، از شــرکت مت ــالم ک ــی اع ــد و حت ــرض ش ــت معت ــن وضعی ای
خشــکی آب چشــمه علی شــکایت می کند.اکنــون بعــد از گذشــت یــک هفتــه 
از اعــالم موضــع رســمی میــراث فرهنگــی اســتان تهران نســبت بــه ایــن اتفاق، 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می ــا، مدی دالور بزرگ نی
اســتان تهــران، بــا اشــاره بــه جلســه ای کــه ســه روز قبــل در اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان تهــران و بــا حضــور کارشناســان متــرو بــا هــدف بررســی علت 
برنگشــتن آب چشــمه علی بــه ایــن محوطــه  تاریخــی و طبیعــی برگــزار شــده، 
می گویــد: براســاس نظــر کارشناســان متــرو آبشــخوان هایی کــه در ایــن مــدت 
ــا 15  ــا ت ــد و قطع ــدا می کنن ــود را پی ــیر خ ــرور مس ــه م ــد، ب ــیب دیده ان آس
تیــر بــه چشــمه برمی گــردد.او علــت تعلــل کارشناســان متــرو را بــروز مشــکل 
فنــی بــرای یکــی از دســتگاه ها بیــان می کنــد و می افزایــد: بــه همیــن دلیــل 
ــی 30  ــا مــدت زمــان تعیین شــده یعن ــرو نتوانســتند ت کارشناســان کارگاه مت

اردیبهشــت کار را بــه پایــان برســانند.

پاس کاری برای جمع آوری 

سیم های برق نقش جهان

ــدان  ــی می ــت جهان ــگاه ثب ــر پای مدی
نقــش جهــان اضافــه می کنــد: وجــود 
ــازی  ــث زیباس ــر بح ــالوه ب ــیم ها ع ــن س ای
ــم دارد.  ــی ه ــکل ایمن ــری، مش ــد بص و دی
بــه  آتش ســوزی  اتصــال،  کوچکتریــن 
دنبــال خواهــد داشــت و ایــن یــک بحــران 
ــی  ــتی مبن ــچ درخواس ــون هی ــت. تاکن اس
ــه ســازمان  ــر بحــث ســاماندهی ســیم ها ب ب
ــا  ــرق ی ــمت اداره ب ــی از س ــراث فرهنگ می
ــن  ــود ای ــه و وج ــورت نگرفت ــرات ص مخاب
مرمتــی  انجــام کارهــای  مانــع  ســیم ها 

ــت. ــده اس ــازار ش ب

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رییــس 
گردشــگری شهرســتان اســدآباد از مرمــت و بازســازی 
اثــر تاریخــی پــل شکســته واقــع در روســتای خســروآباد 
ــار  ــر داد.کامــران اکبری شــایگان اظه ــن شهرســتان خب ای
کــرد: امســال مرمــت و بازســازی اثــر تاریخــی پــل 
شکســته مربــوط بــه دوره صفویــه واقــع در روســتای 
ــه  ــرار دارد ک ــل شکســته( در دســتور کار ق خســرو آباد)پ
در همیــن راســتا ســاب و بندکشــی و آب شــکن ایــن پــل 

ــد. ــد ش ــام خواه انج

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــل مربــوط بــه دوره 
از  4 مرحلــه  نیــز در  ایــن  از  بــوده و پیــش  صفویــه 
ــه در ســال های 77 و 86 مرمــت و بازســازی شــده  جمل
پایه هــای  مقاوم ســازی  و  بازســازی  افــزود:  اســت، 
ــی  ــر چین ــده و آج ــب ش ــمت تخری ــازی قس ــل، بازس پ
ــه  ــده از جمل ــه ش ــوده و ریخت ــای فرس ــض آجره و تعوی
ــل  ــی در مراح ــراث فرهنگ ــه اداره می ــت ک ــی اس اقدامات
ــت. ــام داده اس ــر انج ــن اث ــت ای ــتای مرم ــل در راس قب

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
شـاهرود گفت: پـروژه تعیین عرصـه محوطه 8000 سـاله عمادالدین 
شـاهرود در حـال انجـام اسـت.حمیدرضا حسـنی با اعـالم این خبر 
افـزود: گروهـی از باستان شناسـان بـه سرپرسـتی باستان شـناس 
پیشکسـوت »حسـن رضوانـی« و بـا پشـتیبانی اداره کل میـراث 
محوطـه  ایـن  در  عملیـات گمانه زنـی  سـمنان،  اسـتان  فرهنگـی 
دوره نوسـنگی را بـا هـدف تعییـن عرصـه واقعـی محوطـه تاریخـی 
عمادالدیـن آغـاز کـرده انـد.وی گفـت: بخـش اصلـی ایـن محوطـه 

براسـاس شـواهد سـطحی مربـوط بـه فرهنـگ سـنگ چخمـاق در 
منطقه شـمال شـرق فالت ایران اسـت کـه قدمت آن بـه اواخر هزاره 
ششـم قبـل از میـالد می رسـد و شـواهد سـطحی دیگـر نیـز گویای 
اسـتمرار حضـور در ایـن محوطـه تا اواسـط هزاره پنجم قبـل از میالد 
اسـت. ایـن مدیر مسـوول تصریح کـرد: وجود باغ های میـوه و جاده 
کمربنـدی کـه بخش هایـی از ایـن محوطـه بـزرگ را تخریـب کـرده 
انـد بـر پیچیدگـی عملیـات گمانـه زنـی و تعییـن عرصه واقعـی آن 

اسـت. افزوده 

تعیین عرصه محوطه هشت هزار ساله »پل شکسته« در استان همدان مرمت می شود
عمادالدین شاهرود

نمایشگاه »ایران؛ مهد تمدن« در موزه درنتز هلند گشایش یافت
نمایشگاه »ایران؛ مهد تمدن« با حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران در هلند، 

معاون میراث فرهنگی کشور، رییس موزه ملی ایران و تعدادی از مقامات هلندی 
در موزه درنتز هلند گشایش یافت.

پیام میراث

شـهرداری رفسـنجان در نظـر دارد بـا عنایـت بـه مصوبه کمیسـیون 
گـذاری  سـرمایه  شـیوه  بـه  شـهرداری،  گـذاری  سـرمایه  کارشناسـی 
مشـارکتی طـرح هـای ذیـل را بـه منظـور جـذب سـرمایه گذار پیشـنهاد 
مـی نمایـد. لـذا از متقاضیـان دعـوت مـی شـود بـرای دریافت اسـناد 
فراخـوان و اطالعـات بیشـتر از تاریـخ انتشـار این آگهی حداکثـر به مدت 
10 روز بـه واحـد سـرمایه گـذاری واقـع در بلـوار آیـت ا... طالقانـی طبقه 

فوقانـی بانـک ایـران زمیـن مراجعـه نمایند.
مسـافربری،  پایانـه  جنـب  رفسـنجانی)ره(  هاشـمی  ا...  آیـت  1-بلـوار 

بنزیـن ونفـت گاز  جایـگاه 
2- ابتـدای بزرگـراه خلیـج فـارس، میـدان میـوه و تـره بـار و خشـکبار و 

پروتئینی  مـواد 
3- بلوار هجرت، جنب رودخانه گیودری، پروژه تجاری تفریحی و مسکونی

آگهی فراخوان شناسایی مرحله اول

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رفسنجان

آگهی حصر وراثت 
آقـای مهـدی شـیرازی  فرزنـد اسـدا... دارای شناسـنامه 551 بشـرح 
دادخواسـت شـماره 970131.7 مورخ 97.3.27توضیح داده شـادروان 
اسـدهللا شـیرازی فرزند محمد  بشناسـنامه  1016در تاریخ1387.۴.21  
در شـهر رفسـنجان فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 
صـادره   1329 متولـد   12 ش  ش  اسـدا...  فرزنـد  شـیرازی  حسـین  1-محمـد 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی.2- محمـد حسـن شـیرازی فرزنـد اسـدا... ش ش 16 
متولـد 1331 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی3- محمـد شـیرازی فرزند اسـدا... 
شـیرازی  متوفی۴-علـی  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   133۴ متولـد   793 ش ش 
فرزنـد اسـدا... ش ش 552 متولـد 13۴1 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی5- 
مهـدی شـیرازی فرزنـد اسـدا... ش ش 551 متولـد 13۴1 صادره رفسـنجان فرزند 
1336 صـادره  متولـد   809 اسـدا... ش ش  فرزنـد  طاهـره شـیرازی  متوفـی6- 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی7- صدیقـه شـیرازی فرزنـد اسـدا... ش ش 16 متولـد 
1332 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی8- زهـرا شـیرازی فرزنـد اسـدا... ش ش 
۴36 متولـد 13۴6 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی- لـذا مراتـب یـک نوبـت در 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط 

اسـت. م-الف38۴0
دفتر شـورای حل اختالف شماره 7 شهرستان رفسنجان

دادنامه 
پرونـده کالسـه 9609983۴92200839 شـورای حل اختالف شـماره 2 شهرسـتان 
رفسـنجان تصمیـم نهایـی شـماره 9709973۴92200235- خواهان:آقای حسـن 
اسـتان کرمـان شهرسـتان رفسـنجان- نشـانی  بـه  فرزنـد عبـاس  سـیاهکوهی 

شـهر رفسنجان-اسـالم  ابـاد خ اندیشـه کوچـه 3- خوانده:خانـم معصومـه غفـاری فرزنـد 
غالمحسـین- خواسـته مطالبـه خسـارت- گردشـکار:خواهان دادخواسـتی در خواسـتی فـوق 
بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته کـه پـس از ارجـاع بـه شـورا و ثبت به کالسـه فـوق جری 
تشـریفات قانونـی در وقـت فـوق العاده/حـوزه بـه تصـدی امضا کنندگان زیر تشـکیل اسـت و 
بـا توجـه بـه محتویـات پرونـده پس از شـور و تبادل نظر ختم رسـیدگی را اعالم و بشـرح زیر 
مبـادرت بـه صدور رای می نماید: رای شـورا:درخصوص دادخواسـت آقای حسـن سـیاهکوهی 
بابـت  ریـال   18.530.000 بـه خواسـته مطالبـه مبلـغ  بـه طرفیـت خانـم معصومـه غفـاری 
خسـارت،نظر بـه ایـن کـه در تصـادف بین اتومبیـل خواهـان و خوانـده برابر نظریه کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری میـزان خسـارت وارده بـه اتومبیل خواهـان در اثر وقوع ایـن تصادف مبلغ 
18.530.000 ریـال تعیییـن گردیـده و خوانـده نیـز علیرغـم ابـالغ آگهـی در روزنامه در جلسـه 
شـورا حضـور نیافتـه و هیـچ گونـه دلیـل و مدرکـی کـه مویـد برائـت ذمه خود باشـد به شـورا 
ارائـه ننمـوده لـذا بـا عنایـت بـه مراتـب فـوق ادعـای خواهـان را دلیـل بـر صحـت دانسـته و 
مسـتندا بـه مـاده 198 قانـون مدنـی و مواد 1 و 2 قانون مسـئولیت مدنی حکم بـه محکومیت 
خوانـده بـه پرداخـت مبلـغ 18.530.000 ریـال بابت اصل خواسـته بـه انضمام هزینه دادرسـی 
و کارشناسـی در حـق خواهـان  صـادر مـی نمایـد. رای صـادره غیابی و ظرف بیسـت روز پس 
از ابـالغ قابـل واخواهـی  در شـورا و سـپس اعتـراض در دادگاه عمومـی رفسـنجان مـی باشـد.
قاضی شـعبه 2 شورای حل اختالف رفسنجان-مجید صباغی

متن آگهی 
باعنایـت بـه شـکوائیه خانم 
فرزنـد  امیرمحمـدی  فتانـه 
محمـد بطرفیـت آقـای احـد 
سـاالری نـژاد فرزنـد احمـد دائر بـر ایراد 
ضـرب و جـرح عمـدی و کیفرخواسـت 
تنظیمـی بشـماره 9678106938 صـادره 
از دادسـرای شهرسـتان کرمـان و ارجـاع 
پرونـده بـه شـعبه هفتـم کیفـری دو و 
وقـت  تعییـن  و  بکالسـه 97011۴  ثبـت 
سـاعت   1397/6/25 مورخـه  بـرای  آن 
10 صبـح تعییـن میگـردد لـذا در اجـرای 
مـاده 3۴۴ قانون آیین دادرسـی کیفری 
بـه متهـم موصـوف ابـالغ میگـردد تـا در 
جلسـه رسـیدگی مذکـور در شـعبه هفتم 
قضایـی  مجتمـع  در  واقـع  دو  کیفـری 
22بهمـن حاضـر و ضمـن دفـاع از خـود 
آدرس دقیـق خود را بـه این دادگاه اعالم 

نماینـد. م الـف 578
محمدی 
مدیر شـعبه هفتم کیفری دو کرمان

ان
مد

:چ
س

عک
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامه »اصفهـان زیبا«در تیتر مهم 
خـود نوشـت معلـوم نیسـت نـان در اصفهـان 

چقـدر گران شـود.

بررسـی  تمدن«بـه  »مهـد  روزنامـه 
رونـد آگهی هـای نمـاز و روزه اسـتیجاری بـرای 

بعـد از مـرگ پرداختـه اسـت.

روزنامـه »خبـر شـمال« از احـداث 
زیرگـذری در صـد روز در راسـتای جهـش عمل 

گرایـی خبـر داده اسـت.

از  نقـل  وطن«بـه  »کاغـذ  روزنامـه 
آبفـای جنـوب کرمـان نوشـت اگـر مصـرف باال 

رود ناچـار بـه جیـره بنـدی می شـویم.
اصفهان

آذربایجان شرقی

جنوب کرمانشمال

خبرگــزاری ســی ان ان بــه تحلیــل 
قوانیــن جدیــد مهاجرتــی در آمریــکا و جــدا 
ــه اســت. ــن از فرزندانشــان پرداخت شــدن والدی

ریاسـت  انتخابـات  24پیـروز  فرانـس 
را معرفـی کـرده اسـت. جمهـوری کلمبیـا 

ــرات  ــپوتنیک از مذاک ــزاری اس خبرگ
ــاره  ــران درب ــا ای ــا ب ــه اروپ ــات اتحادی و تفاهم

ــت. ــته اس ــته ای نوش ــات هس توافق

لـرزه  زمیـن  رویترزنوشـت  خبرگـزاری 
فعالیـت  توقـف  باعـث  ژاپـن  ریشـتری   6.1
اسـت. شـده  اوسـاکا  منطقـه  در  کارخانه هـا 

االخبــار درگیــری روابــط بشــار اســد و رهبــر 
حــزب سوسیالیســت لبنــان را بیــش از قبــل بیــان 

کــرده اســت.

یورونیوز نوشـت که شـرکت ولوو 25درصد 
پالسـتیک موردنیـاز در سـاخت اتومبیـل هـای 
خود را از پالسـتیک هـای بازیافتی مصرف کرده 

است.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

اروپا

  

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانی کرمانشــاه در نظــر دارد پروژه تعمیرات وســاختمان درمان بســتر شهرســتان داالهو را بــا شــماره فراخــوان 200970262000011 از 
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارئــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بــاز گشــایی پاکت ها 
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد (بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی 

،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت محقــق ســازند .تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 97/3/30 می باشــد .
1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :  روز چهار شنبه از تاریخ 97/3/30 الی 97/4/3 

2- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  97/4/14 تا پایان وقت اداری 
3- زمان باز گشایی پاکتها :  97/4/16 راس ساعت 8:30

4- اطالعــات تمــاس بــا دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه :کرمانشــاه بلــوار شــهید بهشــتی ســاختمان شــماره یــک دانشــگاه علــوم پزشــکی طبقــه 
دوم مدیریــت عمرانــی امــور قراردادهــا )شــماره تلفــن 38370265- 083 (مــی باشــد .

5- ســپرده شــرکت در مناقصــه 386/000/000 ریــال بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــدون قیــد و شــرط ویــا واریــز نقــدی وجــه مذکــور بــه حســاب شــماره 0104173702007 بانــک صــادرات شــعبه 
مــدرس )کرمانشــاه ( بنــام دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی کرمانشــاه مــی باشــد .

6- محل تحویل پاکت )الف (کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکزی طبقه سوم دبیر خانه محرمانه می باشد .
7- محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم دفتر مدیریت عمرانی می باشد .

3579

آگهی مناقصه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه  

آگهي مناقصه شماره 97/6

عنوان پروژه ردیف 
مبلغ بر آورد بر اساس فهرست بهای پایه سال 1397 
به انضمام ضرایب منطقه و باال سری )ریال (قرارداد 

به صورت فهرست بهایی 

مدت 
پیمان 

رتبه
 موردنیاز 

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال (
مبلغ اعتبار 

غیر عمرانی 5386/000/000ابنیه 7/711/968/6264پروژه تعمیرات ساختمان درمان بستر شهرستان داالهو 1
جدول زمانبندی فروش ،تحویل و باز گشایی اسناد مناقصه 

تاریخ باز گشایی آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دانشگاه تاریخ فروش اسناد عنوان پروژه ردیف 

97/3/3097/4/1497/4/16الی 97/4/3پروژه تعمیرات ساختمان درمان بستر شهرستان داالهو 1



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1192| سه شنبه 29 خرداد 1397 021-26325268

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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

میرزا جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه بان بنیان گذار نخستین مدرسه ناشنوایان ایران بود.
عکس نشنال جئوگرافیگ با عنوان »روز رختشویی« ردیف منظم لباس های شسته شده 

را در شهر بنارس هند نشان می دهد.

ایوان نیاق – قزوین   /  شیرین برزگر
با گرم شدن هوا، مسافران از گوشه و کنار کشور خود را به ساحل 

دریای خزر در استان گیالن می رسانند. / ایرنا

تماشای جام جهانی از فضا!  /  مشرق نیوز AFP /  زلزله 6.1 ریشتری در استان اوساکای ژاپن

قبرستان هفتاد مال - میرجاوه سیستان و بلوچستان    /  صداوسیما گز،سوغات اصلی اصفهان و یکی از تنقالت شیرین معروف و سنتی ایران  / شبستان
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افزایش ظرفیت پست آهودشت شهرستان شوشپیام ایران
عملیات توسعه ترانس دوم پست برق 33/132 کیلو ولت آهودشت شهرستان شوش شرکت 
برق منطقه ای خوزستان به ظرفیت 50 مگاولت آمپر به پایان رسید و برقدار شد.مجری 
طرح های پست های برق این شرکت گفت: ارزش سرمایه گذاری انجام شده شامل تامین 
تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی افزایش ظرفیت ترانس بالغ بر 27 میلیارد ریال بوده است.

ــون و 276  ــد 2 میلی ــا تولی ــه ب ــوالد مبارک ف
ــد 505  ــا تولی ــوالد هرمــزگان ب ــن، ف هــزار ت
ــد  ــا تولی ــوالد ســبا ب ــن و مجتمــع ف هــزار ت
388 هــزار تــن، بــه ترتیــب رشــد 12 و 6 و 

ــه ثبــت رســاندند. 70 درصــدی را ب
به گــزارش انجمن جهانی فوالد 

ــدت  )World Steel Association(، در م
مذکــور، ایــران 8 میلیــون و 127 هــزار تــن 

ــا  فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه در مقایســه ب
تولیــد ســال گذشــته )6 میلیــون و 369 
نشــان  رشــد  درصــد   6/27 تــن(  هــزار 
ــد  ــت تولی ــی اس ــزارش حاک ــن گ میدهد.ای
فــوالد خــام ایــران در آوریــل 2018 بــا رشــد 
 950 بــه یــک میلیــون و  ۴/12 درصــدی 
هــزار تــن رســید. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــدت مشــابه ســال گذشــته  ــم در م ــن رق ای

ــود. ــن ب ــزار ت ــون و 735 ه ــک میلی ی

رشد 27 درصدي 

تولید فوالد خام ایران

3۰ درصد جمعیت کشور در بافتهاي 
ناکارآمد زندگي میکنند

19میلیون نفر در بافتهای ناکارآمد زندگی می کنند

مدیـر پـروژه طرح تسـهیل گری و توسـعه محلـی تصریح 
کـرد: عدم توجه به حوزه اجتماعـی یکی از علل ناکارآمدی 
برنامههـا و عـدم تحقـق اهـداف اسـت. برخـی خدمات به 
صـورت نامتناسـب و نامتوازن توزیع شـده کـه در نهایت 
منجـر به مهاجرت شـده اسـت. توزیع نامتـوازن خدمات 
موجـب مهاجـرت از روسـتا به شـهر و به مرکز کشـور و در 
نهایـت بـه خارج از کشـور مـی شـود. مهاجرت وسـیع به 
کالنشهرها مشـکالتی ایجاد میکند زیرا زیرساختها در شهر 
مناسب نیسـت.میرزایی ادامه داد: بیش از 30 سال روی 
روسـتاها کار کردیـم ولـی اکنـون بالغ بر 60 تـا 70 درصد 
روسـتاها خالـی شـده انـد و مجـددا بایـد زیرسـاخت ها 
را در شـهر ایجـاد کنیـم. بر اسـاس تحقیقات انجام شـده 
متوسـط مهاجـرت ایـن خانواده هـا پنج بـار در طول عمر 
اسـت و بـرای بهبـود محلـه، امکانـات و یـا مسـکن خود 

هیـچ هزینـه ای نمـی کنند تا به شـهر دیگـری بروند.

تولید 64 کشـور فوالدسـاز جهان نیز در چهارماهۀ 
میلیـون   575 میـالدی  جـاری  سـال  نخسـت 
و 155 هـزار تـن ثبـت شـد کـه حاکـی از رشـد 4 
درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه سـال گذشـته 
اسـت.همچنین میـزان تولید فوالدسـازان جهان 
در آوریـل 2018، بـا 1/4 درصـد افزایـش نسـبت 
به مدت مشـابه سـال گذشـته بـه 148 میلیون و 

322 هـزار تن رسـید. 

مدیــر پــروژه طــرح تســهیل گــری 
طبــق  گفــت:  محلــی  توســعه  و 
مطالعــات انجــام شــده تــا ســال 95، 
30 درصــد جمعیــت کشــور کــه شــامل 
یــک  از  بیــش  و  نفــر  میلیــون   19
چهــارم جمعیــت کشــور محســوب 
ناکارآمــد  بافت هــای  در  میشــوند، 
ــن بافت هــای  ــد و ای زندگــی مــی کنن
ناکارآمــد 20 درصــد مســاحت شــهری 

را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
نــواب میرزایــی در جلســه شــورای 
خوزســتان  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
ــزار  ــه در اســتانداری خوزســتان برگ ک
شــد بــا بیــان اینکــه ســکونتگاه هــای 
آســیب  پنــج  از  یکــی  غیررســمی 
اســت،  تاکیــد  مــورد  اجتماعــی 
جملــه  از  اســتان   10 کــرد:  اظهــار 
انجــام  بــرای  خوزســتان  اســتان 
ــری  ــهیل گ ــوص تس ــت در خص فعالی
و توســعه محلــی در جهــت مقابلــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــا آســیب های اجتماع ب

شــدهاند. انتخــاب  پایلــوت 
ــزود: بیــش از 50 ســال اســت  وی اف
ــور  ــطح کش ــعه در س ــر توس ــه درگی ک
ــر  ــر ب ــی نظ ــوزه اجرای ــتیم. در ح هس
ایــن بــود کــه اگــر توســعه اقتصــادی 
رخ دهــد مســائل دیگــر حــل خواهــد 
ــته  ــال های گذش ــه س ــه تجرب ــد ک ش
ــح  ــگاه صحی ــن ن ــد ای ــان می ده نش

نیســت.
ــری و  ــهیل گ ــرح تس ــروژه ط ــر پ مدی
ــدم  ــرد: ع ــح ک ــی تصری ــعه محل توس
توجــه بــه حــوزه اجتماعــی یکــی 
و  هــا  برنامــه  ناکارآمــدی  علــل  از 
ــی  ــت. برخ ــداف اس ــق اه ــدم تحق ع
خدمــات بــه صــورت نامتناســب و 
نامتــوازن توزیــع شــده کــه در نهایــت 
منجــر بــه مهاجــرت شــده اســت. 
توزیــع نامتــوازن خدمــات موجــب 
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر و بــه 
ــارج  ــه خ ــت ب ــور و در نهای ــز کش مرک
از کشــور مــی شــود. مهاجــرت وســیع 

ایجــاد  مشــکالتی  کالنشــهرها  بــه 
ــهر  ــاخت ها در ش ــرا زیرس ــد زی می کن

مناســب نیســت.
 30 از  بیــش  داد:  ادامــه  میرزایــی 
کردیــم  کار  روســتاها  روی  ســال 
 70 تــا   60 بــر  بالــغ  اکنــون  ولــی 
ــد و  ــده ان ــی ش ــتاها خال ــد روس درص
مجــددا بایــد زیرســاخت ها را در شــهر 
ــات  ــر اســاس تحقیق ــم. ب ــاد کنی ایج
انجــام شــده متوســط مهاجــرت ایــن 
ــار در طــول عمــر  ــج ب ــواده هــا پن خان
اســت و بــرای بهبــود محلــه، امکانــات 
ــه ای  ــچ هزین ــود هی ــکن خ ــا مس و ی
نمــی کننــد تــا بــه شــهر دیگــری 

ــد. برون
ــائل  ــن مس ــه ای ــرد: هم ــوان ک وی عن
موجــب میشــود احســاس تعلــق و 
ــد.  ــش یاب ــی کاه ــتگی اجتماع همبس
ــد  ــعه ای رخ ده ــم توس ــر بخواهی اگ
بایــد بــر بحــث ســرمایه اجتماعــی بــه 
عنــوان مبنــای بهبــود وضعیــت کشــور 

ــذاری شــود. ســرمایه گ
ــری و  ــهیل گ ــرح تس ــروژه ط ــر پ مدی
توســعه محلــی افــزود: در ایــن میــان 
ــکل  ــز ش ــی نی ــای اجتماع ــیب ه آس
گرفتــه انــد تــا حــدی کــه ایــن مســاله 
عالــی کشــور  مدیریــت  ســطح  در 
راســتا ســازمان  ایــن  در  و  مطــرح 
و  شــده  فعــال  کشــور  اجتماعــی 
ــور  ــطح کش ــی در س ــوان متول ــه عن ب

ــود.   ــی ش ــناخته م ش
وی بیــان کــرد: یکــی از راه هــای بهبــود 
ــی و  ــای اجتماع ــیب ه ــت آس وضعی
رفــاه مناطــق حاشــیه نشــین فعالیــت 
دفاتــر تســهیل گری در توســعه محلــی 
اســت. ایــن دفاتــر در 100 منطقــه و در 
ــت  ــود کیفی ــدف بهب ــا ه ــتان ب 10 اس
ــارکت،  ــگ مش ــای فرهن ــی، احی زندگ
ــی  ــه محل ــای جامع ــای ظرفیت ه ارتق
ــی،  ــعه محل ــری توس ــه کارگی ــرای ب ب
اســتفاده از ســازمان های مــردم نهــاد 
و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی 
ــوان  ــی عن ــی کنند.میرزای ــت م فعالی
ــده  ــام ش ــات انج ــق مطالع ــرد: طب ک
تــا ســال 95، 30 درصــد جمعیــت 
ــر  ــون نف ــامل 19 میلی ــه ش ــور ک کش

از یــک چهــارم جمعیــت  و بیــش 
در  میشــوند،  محســوب  کشــور 
بافتهــای ناکارآمــد زندگــی مــی کننــد 
 20 ناکارآمــد  بافت هــای  ایــن  و 
ــه خــود  درصــد مســاحت شــهری را ب

ــد. ــاص میدهن اختص
ــری  ــهیل گ ــرح تس ــروژه ط ــر پ مدی
ــش  ــرکت نق ــی از ش ــعه محل و توس
کلیــک افــزود: همچنیــن بــر اســاس 
شهرســازی  و  راه  وزارت  مطالعــات 
ــوان  ــه عن ــه ب ــزار و 70 محل ــک ه ی
ســطح  در  غیررســمی  ســکونتگاه 
ــرای  ــد. ب ــده ان ــایی ش ــور شناس کش
در  از جملــه محالتــی  ۴25 محلــه 
اســت.  شــده  تهیــه  طــرح  اهــواز 
خوزســتان  کــرد:  تصریــح  وی 
از نظــر جمعیــت  ســومین اســتان 
دارای  و  اســت  نشــین  حاشــیه 
بیشــترین جمعیتــی اســت کــه در 
زندگــی  غیررســمی  ســکونتگاه های 
ــق  ــاحت مناط ــر مس ــد و از نظ میکنن
اهــواز  نیــز شــهر  نشــین  حاشــیه 
بــا  بنابرایــن  اســت  اول  رتبــه  در 
ــه در  ــن زمین ــدی در ای ــاله ای ج مس
ــتیم. ــه هس ــتان مواج ــتان خوزس اس

ساماندهی مشاغل شهری 
الویت اصلی سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری اصفهان

سـازمان  مدیرعامـل  مجیـری  محمـد 
سـاماندهی مشـاغل شـهری و فـرآورده های 
کشـاورزی شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه  
تغییر عنوان این سـازمان گفـت: همانگونه که 
نام سـازمان عوض شـده اسـت و از سـازمان 
میادین میوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل 
سـاماندهی  بـه  اصفهـان  شـهری شـهرداری 
مشـاغل شـهری و فـرآورده هـای کشـاورزی 
تبدیـل شـده اسـت اولویـت اصلـی سـازمان 
نیـز  سـاماندهی مشـاغل شـهری خواهد بود 
هـای  ماموریـت  دیگـر  از  اینکـه  رغـم  علـی 
سـازمان نیز نبایـد عدول کـرد و تمامی آنها را 
می بایسـت بـه مـوازات هم پیـش برد.مدیر 
عامـل سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری 
پیامدهـای  داد:  ادامـه  اصفهـان  شـهرداری 
توسـعه شهرنشـینی بـه صـورت آلودگی آب و 
هـوا و محیط زیسـت شـهری، تهدیدی جدی 
بـرای سـالمتی و ایمنـی سـاكنان شـهرها بـه 
شـمار مـی رود.  امـروزه، مناطـق شـهری بـه 
عنـوان كانـون هـای جمعیتـی و فعالیت های 
اقتصـادی، بـا تمركز بـاالی واحدهـای آالیندة 
محیـط زیسـت مواجـه شـده انـد، بـه طوری 
انـواع  و  نامناسـب  مكانـی  موقعیـت  كـه 
مختلـف  مشـاغل  از  ناشـی  هـای  آلودگـی 
در شـهرهای بـزرگ از جملـه شـهر اصفهـان، 
سـالمت و آرامـش شـهروندان را مـورد تهدید 
جـدی قـرار داده اسـت؛ واحدهـا و مشـاغلی 
كـه نـوع فعالیـت و مهـم تـر از آن، موقعیـت 
و نحـوة مدیریـت آنهـا عامـل ایجـاد آلودگـی 
و  شناسـایی  بنابرایـن  اسـت  مزاحمـت  و 
سـاماندهی مناسب مشـاغل آالینده و مزاحم، 
موضوعی مهم در مدیریت شـهری اسـت.وی 
گفـت، شـهر اصفهـان نیـاز بـه یـک بازنگری 
اساسـی در حـوزه مشـاغل شـهری داشـته  
شـهرداری   جدیـد  دوره  در  بایسـت  مـی  و 
تمامـی نـگاه هـا و برنامـه هـا از جملـه نگاه 
مدیریـت شـهری ، عمـران شـهری ، اقتصاد 
شـهری، حمـل و نقـل شـهری و ... همـراه و 
همسـو با سـاماندهی مشاغل شـهری باشد.
محمـد مجیـری بـا اشـاره بـه تعـداد واحـد 
هـای صنفـی مجـوزدار در سـطح شـهر گفت: 
طبـق آمار سـامانه ایرانیان اصنـاف، 77373 
واحـد صنفـی پروانـه دار در شـهر اصفهـان 
مشـغول به فعالیت می باشـد که بر اسـاس 
جمعیـت شـهری بـه ازای هـر 26 نفـر یـک 
واحـد خـرده فـروش مسـتقر می باشـد کـه 
متاسـفانه بـا اسـتانداردهای جهانـی بسـیار 

فاصلـه دارد.

گزیده ها

بیماری های انگلی دام 
در فصل گرما افزایش می یابد 

رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بــم گفــت: 
بیماری هــای انگلــی دام در فصــل گرمــا افزایــش 
ــت  ــی اهمی ــن دام ــد سمپاشــی دام واماک می یاب

دارنــد.
ــا و  ــی دام ه ــات سمپاش ــام عملی ــزوم انج ــم از ل ــدی پور در ب ــعود اس مس
ــر داد و  ــی دام خب ــای خارج ــا انگل ه ــارزه ب ــور مب ــه منظ ــی ب ــن دام اماک
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه آغــاز فصــل گرمــا و احتمــال بــروز بیماریهــای 
انگلــی، دامــداران بایســتی نســبت یــه سمپاشــی دام واماکــن دامــی خــود 

اقــدام نماینــد.
ــل  ــدن دام عام ــی ب ــای خارج ــه انگله ــا ک ــت: از آنج ــراز داش ــدی پور اب اس
ــارزه از طریــق  ــذا مب ــی متعــددی در دام میشــود، ل ــروز بیماریهــای داخل ب
سمپاشــی لــزوم بیشــتری پیــدا میکنــد. وی  اذعــان داشــت: تــب 
ــدن  ــه ش ــا ل ــه و ب ــزش کن ــیله گ ــه وس ــو ب ــده کریمه کنگ ــزی دهن خونری

ــود. ــل می ش ــان منتق ــه انس ــت ب ــر روی پوس ــا ب کنه ه

انهدام باند سارقان منزل با 
کشف 10 فقره سرقت در نرماشیر

از  »نرماشــیر«  انتظامــی شهرســتان  فرمانــده 
ــره  ــا کشــف 10 فق ــزل ب ــد ســرقت من ــدام بان انه

ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ »حســین یوســف آبــادی« در گفتگــو بــا 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت 
ــن شهرســتان موضــوع بصــورت  ــزل در محــدوده روســتای پشــترود ای من

ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت.
ــن پاســگاه پشــترود و پلیــس آگاهــی  ــن راســتا ماموری ــزود: در ای وی اف
بــا انجــام پــی جویــی هــای پلیســی و کار اطالعاتــی بــه ســرنخ هایــی در 

رابطــه بــا ایــن ســرقت هــا دســت یافتنــد.
ســرهنگ »یوســف آبــادی« بیــان داشــت : ماموریــن در نهایــت بــا 
ــر  ــه نف ــدند س ــق ش ــود موف ــات خ ــل تحقیق ــدارک و تکمی ــع آوری م جم
ســارق را شناســایی و آنــان را طــی چنــد عملیــات ضربتــی دســتگیر کننــد.

نیروی دامپزشکی
گلستانانتظامی

35 درصدشــماره های 
ــک  ــت و ی ــن ثاب تلف
ســوم شــماره هــای 
تلفــن همــراه اســتان 
در شهرســتان گــرگان فعــال مــی باشــند.دردیدار 
مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی مدیــر مخابــرات 
منطقــه گلســتان بــا مهنــدس ابوالقاســم صفوی 
فرمانــدار شهرســتان گــرگان ضمــن اعــالم ایــن 
مطلــب کــه 35 درصــد شــماره های تلفــن ثابت 
و یــک ســوم شــماره هــای تلفــن همراه اســتان 
در شهرســتان گــرگان فعــال مــی باشــند افــزود: 
در تمامــی نقاط شــهری و روســتایی شهرســتان 
ــدازی  ــراه راه ان ــا هم ــت ی ــت ثاب ــرگان اینترن گ
شــده اســت و مــردم از آن بهــره منــد شــده انــد.

ــات  ــاوری اطالع ــعه فن ــرای توس ــت : ب وی گف

ــب  ــاخت های مناس ــاد زیرس ــات و ایج وارتباط
نیــاز بــه همــکاری فرمانــداری شهرســتان گرگان 
وجــود دارد تــا بتوانیــم خدمــات وســرویس های 
ــر  ــم . مدی ــه دهی ــترکان ارائ ــه مش ــری ب بهت
ــا  ــاص فض ــتان اختص ــه گلس ــرات منطق مخاب
جهــت نصــب آنتــن تقویــت کننــده تلفــن همراه 
رااز مشــکالت عدیــده مخابــرات دانســت و دراین 
زمینــه همــکاری مــردم شهرســتان را خواســتار 
از شهرســتان  نقطــه  از 15  بیــش  شــد.وی 
گــرگان را از نقــاط کــور دانســت و برطــرف شــدن 
ایــن مشــکل و پوشــش دهــی مناســب در 
ــد همراهــی  ــاط شهرســتان را نیازمن ــی نق تمام
ــاص  ــردم در اختص ــی و م ــتگاههای اجرای دس
فضــای مناســب جهــت نصــب آنتــن دانســت.

گسترش فناوری FTTH اقدام 
مهم مخابرات منطقه گلستان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی محصوالت پاالیشگاه سرخس در بورس عرضه شد
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس گفت: برای نخستین بار 

محصوالت گوگرد دانه بندی و کود گوگرد بنتونیتی این پاالیشگاه در تاالر صادرات بورس 
کاالی ایران عرضه شد و6 هزار تن آن به فروش رسید.

 نو
ان

رم
س ک
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س ت
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زاده؛  تقــی  بازدیدهــای  ادامــه  در 
ــی  ــی صنعت ــرکت معدن ــل ش مدیرعام
ــراه  از پروژه هــای  ــات هم ــر و هی گلگه
هــای  از قســمت  منطقــه گل گهــر 
فــوالد  جهــان  شــرکت  مختلــف 
ســیرجان بازدیــد کردنــد و از اینکــه 
زنجیــره تولیــد در منطقه گلگهــر در حال 
تکمیــل اســت ابــراز رضایــت کردند.تقی 
زاده بــا حضــور در شــرکت جهــان فــوالد 
ســیرجان از پســت بــرق ایــن شــرکت 

کــه مدتــی پیــش مــورد افتتــاح قــرار 
ــای  ــمت ه ــن از قس ــت و همچنی گرف
ــری  ــه گ ــروژه ذوب و ریخت ــف پ مختل
ــل  ــد کرد.مدیرعام ــرکت بازدی ــن ش ای
شــرکت گلگهــر همچنیــن بــا حضــور در 
ــروژه  ــن پ ــران ای ــان و کارگ جمــع کارکن
مهــم ضمــن ابــراز رضایــت از پیشــرفت 
ابــراز  ذوب  پــروژه  درصــدی   86
ــه هرچــه  ــدواری نمــود ایــن کارخان امی
زودتــر بــه مرحلــه تولید برســد.تقی زاده 

در ادامــه از اینکــه زنجیــره تولیــد فــوالد 
در منطقــه گلگهــر در حال تکمیل اســت 
اظهــار رضایــت کــرده و بــر شــروع فــاز 
دوم پــروژه هــای جهــان فــوالد تاکیــد 
کردند.مهنــدس تقــی زاده در ادامــه این 
بازدیــد، در جریــان توضیحــات پرســنل 
پیمانــکار، کارفرمــا و مشــاور پــروژه 
قــرار گرفت.مدیرعامــل گلگهــر در پایــان 
ایــن بازدیــد ابــراز امیــدواری کــرد: ایــن 
ــت  ــه ظرفی ــدازی ب ــد از راه ان ــروژه بع پ
اســمی برســد.الزم بــه ذکــر اســت طبــق 
برنامــه پیــش بینــی شــده پــروژه ذوب 
و ریختــه گــری جهــان فوالد در شــهریور 
ــاز  ــاری وارد ف ــال ج ــاه س ــر م ــا مه ی

ــد مــی شــود. تولی

رضایت مدیر گل گهر از اجرای 
پروژه ذوب فوالد سیرجان

صادرات گاز ایران به ارمنستان 

مطابق قرارداد باید افزایش  یابد

ــد  ــرق امضــا کردن ــر گاز و ب ــرارداد تهات ــران و ارمنســتان در ســال 200۴، ق ای
کــه بــر اســاس آن روزانــه یــک میلیــون مترمکعــب گاز ایــران بــه ارمنســتان 
ــالدی )2018(  ــد از ســال جــاری می ــرارداد بای ــق ق ــا طب صــادر میشــود؛ ام

میــزان گاز صادراتــی ایــران بــه ارمنســتان افزایــش یابــد.
حمیدرضــا عراقــی، دربــاره افزایــش صــادرات گاز ایــران بــه ارمنســتان 
ــه  ــران ب ــرارداد صــادرات گاز ای ــن، ق ــش از ای ــت: پی ــانا گف ــگار ش ــه خبرن ب
ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــد ک ــا ش ــرق امض ــر گاز و ب ــدف تهات ــا ه ــتان ب ارمنس
ارمنســتان در ازای هــر مترمکعــب گاز، 3 کیلــووات ســاعت بــرق بــه ایــران 

ــد. ــل میده تحوی
وی بــا بیــان این کــه مطابــق قــرارداد، از ســال 2018 بایــد میــزان گاز 
ــران  ــه ای ــتان ب ــالی از ارمنس ــرق ارس ــتان و ب ــه ارمنس ــران ب ــی ای صادرات
افزایــش یابــد، افــزود: بــه ایــن منظــور، صــادرات روزانــه یــک میلیــون متــر 
مکعــب گاز بــه یــک میلیــون و 600 هــزار متــر مکعــب گاز افزایــش مییابــد.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز، دربــاره بــرق دریافتــی از ارمنســتان تصریــح 
کــرد: همــه بــرق دریافتــی از ارمنســتان در اختیــار شــرکت ملــی گاز اســت 

کــه بــه توانیــر تحویــل میدهیــم.
بــه گفتــه عراقــی، ارمنســتان توانایــی و ظرفیــت تولیــد بــرق بــا حجــم زیــاد 
را نــدارد، امــا از عهــده تهاتــر بــرق بــا حجــم انــدک برمی آیــد. مقــرر شــده 
تــا خطــوط جدیــدی بــرای دریافــت گاز و ارســال بــرق در ارمنســتان احــداث 
شــود تــا ظرفیــت تولیــد بــرق در ارمنســتان و ارســال آن بــه ایــران افزایــش 

. بد یا
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار کــرد: در شــرایط کنونــی، ارمنســتان 
مطابــق افزایــش حجــم گاز صادراتــی ایــران می توانــد بــرق تولیــد کنــد و بــه 

ایــن شــرکت تحویــل دهــد.

رونمایی کارتخوان های 
جدید جایگاه های سوخت

مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
گفــت:  نفتــی  فرآورده هــای 
بــا نصــب تجهیــزات نویــن، از 
ــای  ــد در جایگاه ه ــای جدی ــری کارتخوان ه ــتین س نخس
ســیدمحمدرضا  میشــود.  رونمایــی  ســوخت  توزیــع 
دربــاره مزایــای کارتخوان هــای جدیــد  موســوی خواه، 
جایگاه هــای ســوخت گفــت: باالتریــن مزیــت ایــن 
ــن و نگهداشــت از  ــای تامی ــا، حــذف هزینه ه کارتخوان ه
دولــت خواهــد بــود کــه ایــن مهــم ازطریــق شــبکه بانکــی 
ــه  ــی ب ــل توجه ــی قاب کشــور انجــام میشــود و صرفه جوی

ــت. ــد داش ــراه خواه هم

برنامه هفتمین سمینار 
بین المللی اوپک اعالم شد

ــی  ــمینار بین الملل ــن س هفتمی
 31 و   30 روزهــای  اوپــک 
ــران  ــور وزی ــا حض ــاه ب خردادم
ــده  ــرژی کشــورهای تولیدکنن ان
از  جمعــی  و  اوپــک  عضــو  غیــر  و  عضــو  نفــت 
علمــی  محافــل  و  دولت هــا  بلندپایــه  مســووالن 
ــن  ــنبه ای ــداد روز چهارش ــن روی ــود. ای ــزار میش برگ
محمــد  ســخنرانی  بــا  خردادمــاه(،   30( هفتــه 
ــن  ــهیل ب ــک و س ــرکل اوپ ــدو، دبی ــی بارکین سانوس
محمــد المزروعــی، رییــس دورهــای اوپــک و وزیــر 

انــرژی امــارات، افتتــاح میشــود.

آتش سوزی، ذخیره 
نفت لیبی را کاهش داد

وقــوع آتــش ســوزی در مخــازن 
نفــت بنــدر »راس النــوف« لیبــی، 
میــزان ذخیــره ســازی نفــت 
ــزار بشــکه کاهــش  ــه 550 ه ــزار ب ــدر را از 950 ه ــن بن ای
داد. شــرکت ملــی نفــت لیبــی نســبت بــه آتــش ســوزی 
در مخــازن شــماره 12 و 2 ایــن بنــدر و احتمــال ســرایت 
آتــش بــه دیگــر مخــازن هشــدار داده و اعــالم کــرده کــه 
ــن  ــه توقــف صــادرات نفــت از ای ــد ب ــن امــر مــی توان ای
ــی از زمــان ســقوط حکومــت معمــر  ــدر بیانجامــد. لیب بن
قذافــی دیکتاتــور پیشــین ایــن کشــور در ســال 2011 

ــت. ــی اس ــگ و ناآرام ــتخوش جن دس

بازار نفت انتظار 
افزایش تولید را دارد

پایــگاه خبــری تحلیلــی »اف 
ــرد،  ــالم ک ــر« اع ــس ایمپای ایک
ــه نشســت  ــک شــدن ب ــا نزدی ب
ایــن هفتــه وزیــران نفــت ســازمان کشــورهای صادرکننــده 
نفــت )اوپــک(، بــازار انتظــار افزایــش یــک میلیــون 
بشــکه در روز نفــت را دارد. بــا توجــه بــه فــروش گســترده 
اوراق بهــادار نفتــی بــه نظــر مــی رســد کــه ســرمایه گــذاران 
ــد نفــت ســنگین عربســتان و روســیه  ــه افزایــش تولی ب
بســیار خوش بیــن هســتند. ایــن موضــوع کــه عربســتان 
ــط  ــرد توس ــد ک ــد خواهن ــتری تولی ــت بیش ــیه نف و روس

ــد شــد. ــرژی روســیه تایی ــر ان ــواک« وزی »الکســاندر ن

نفتنفتخبر اوپک

ــت و گاز  ــرداری نف ــره ب ــوزش شــرکت به ــس اداره آم ریی
ــی  ــی ایمن ــزاری 20 دوره ی آموزش ــلیمان از برگ مسجدس
و آتــش نشــانی و کمــک هــای اولیــه جهــت پرســنل 
قــراردادی ایــن شــرکت خبــر داد .رســول احمــدی فــزود: 
انســانی  منابــع  مدیریــت  اهتمــام  بــا  هــا  دوره  ایــن 
ــای  ــت ارتق ــوب در جه ــز جن ــق نفتخی ــی مناط ــرکت مل ش
ســطح دانــش ایــن دســته از پرســنل در مــدت زمــان ســه 

ــزود :  ــد . وی اف ــزار گردی ــالجاری برگ ــت س ــه نخس ماه
ایــن دوره ی آموزشــی در 2 بخــش کمــک هــای اولیــه و 
ایمنــی و آتــش نشــانی بــا همــکاری اداره HSE و حضــور 
ــر  ــدت 8600 نف ــه م ــت ب ــنل قراردادموق ــر از پرس 430 نف
ــرکت  ــا ، ش ــن دوره ه ــی ای ــه ط ــد ک ــزار ش ــاعت برگ س
کننــدگان بــا مفاهیــم و ســرفصل هــای ارایــه توســط 

ــدند . ــنا ش ــین آش مدرس

ــرد  ــالم ک ــک اع ــل اوپ ــات عام ــران در هی ــده ای نماین
ســه عضــو ایــن ســازمان، طــرح پیشــنهادی عربســتان 

ــد. ــو میکنن ــد را وت ــش تولی ــرای افزای ب
ــن  ــران اعــالم کــرد ای ــرگ، ای ــه گــزارش شــبکه بلومب ب
ــش  ــراق پیشــنهاد افزای ــال و ع ــراه ونزوئ ــه هم کشــور ب
تولیــد نفــت را کــه مــورد حمایــت عربســتان و روســیه 

ــد. ــو میکنن ــه اوپــک وت اســت، در نشســت ایــن هفت
ــات  ــران در هی ــده ای ــی، نماین ــور اردبیل ــین کاظم پ حس
عامــل اوپــک، گفــت: ســه عضــو بنیانگــذار اوپــک ایــن 

ــیه  ــتان و روس ــر عربس ــد؛ اگ ــف میکنن ــرح را متوق ط
ایــن  دهنــد،  افزایــش  را  نفــت  تولیــد  می خواهنــد 
نیازمنــد اجمــاع اســت و اگــر آنهــا می خواهنــد بــه 
تنهایــی عمــل کننــد، نقــض توافــق همــکاری بــه شــمار 
اکنــون  عربســتان  منابــع،  برخــی  می آید.بــه گفتــه 
ــه  ــاره افزایــش تولیــد روزان پیشــنهادهای گوناگــون درب
اوپــک بــه میــزان 500 هــزار تــا یــک میلیــون بشــکه در 

ــرده اســت. ــرح ک روز را مط

برگزاري دوره هاي آموزش آتش نشاني
در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

اعضاي اوپک طرح عربستان را وتو مي کنند

آیین نامه اجرایي تامین سوخت کمکي 

نیروگاه هاي کشور تصویب شد

مـاده8- تمامـی طرح ها 
نیروگاهـی  پروژه هـای  و 
پسـماند انرژی پیش از اجرا و در 
مرحلـه مطالعات امکان سـنجی 
لحـاظ  از  بایـد  مکان یابـی  و 
اثـرات زیسـت محیطی بـا تایید 
سـازمان حفاظت محیط زیست 
سـازمان  شـود.ماده9-  اقـدام 
حفاظـت محیط زیسـت موظف 
اسـت گـزارش اجرای ایـن آیین 
نامـه را در مقاطـع زمانـی 6 مـاه 

ارائـه کند. 

پیشــنهاد  بــه  وزیــران  هیــات 
مشــترک ســازمان برنامــه و بودجــه و 
نفــت،  و  نیــرو  وزارتخانه هــای کشــور، 
ــد »س« تبصــره 6  ــی بن ــه اجرای آیین نام
مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 1397 

را تصویــب کــرد. کل کشــور 
آیین نامــه  ایــن  شــانا،  گــزارش  بــه 
اجرایــی از ســوی اســحاق جهانگیــری، 
معــاون اول رییــس جمهــوری بــرای اجــرا 
ــرو،  ــور، نی ــت، کش ــای نف ــه وزارتخانه ه ب
ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان 

ــد. ــالغ ش ــت اب ــط زیس ــت محی حفاظ
شــرح  بــه  تصویب نامــه  متــن کامــل 
زیــر اســت:ماده 1- وزارت نفــت از طریــق 
ــق  ــت مطاب ــف اس ــع مکل ــرکتهای تاب ش
ایــن آییننامــه نســبت بــه تامیــن ســوخت 
نیروگاه هــای  نیــاز  مــورد  گاز  کمکــی 
ــور  ــه منظ ــرژی ب ــه ان ــماند ب ــل پس تبدی
جبــران ارزش حرارتــی تــا متوســط آن 
 200 میــزان  بــه  اســتان های کشــور  در 
ــت  ــه ارزش دویس ــب ب ــون مترمکع میلی
بــا  ریــال  )000ر000ر000ر200(  میلیــارد 
اقــدام  حرارتــی  نیروگاههــای  تعرفــه 

ــورد  ــی م ــر گاز کمک ــاده2- حداکث کند.م
نیــاز بــرای امحــای هــر تــن پســماند 
موضــوع  بــرق  تولیــد  روش هــای  در 
زباله ســوز،  شــامل  آیین نامــه  ایــن 
ــق  ــت، در مناط ــش کاف ــازی و آت گازی س
در  و  مترمکعــب   100 کشــور  شــمالی 
مترمکعــب   80 کشــور  مناطــق  ســایر 
ــی در  ــاز کمک ــورد نی ــزان گاز م اســت. می
فناوری هــای مذکــور در هــر مــورد و در 
ســقف ذکــر شــده توســط کارگروهــی 
وزارتخانه هــای  نماینــدگان  از  مرکــب 
ــه  ــازمان برنام ــرو و س ــت، نی ــور، نف کش
و بودجــه تعییــن میشــود و در اختیــار 
تبدیــل  نیروگاه هــای  ســرمایه گذار 

پســماند بــه انــرژی قــرار می گیــرد.
مــاده 3- بــرق تولیــدی نیروگاه هــای 
تبدیــل پســماند بــه انــرژی در ســقف 
گاز کمکــی مذکــور در مــاده )2( ایــن 
آیین نامــه بــه صــورت تضمینــی و بــا 
نــرخ تجدیدپذیــر خریــداری می شــود. در 
صــورت مصــرف گاز مــازاد بــر ایــن میــزان، 
بــرق تولیــدی بــه ازای گاز اضافــی مصــرف 
بازدهــی  متوســط  اســاس  بــر  شــده 

)راندمــان( نیروگاه هــای حرارتــی و بــا 
نــرخ بــازار عمده فروشــی بــرق خریــداری 

می شــود.
مــاده۴- احــداث خــط انتقــال اختصاصی 
گاز طبیعــی )در صــورت نیــاز( برعهــده 
ســرمایه گذار بخــش خصوصــی اســت.
مــاده5- وزارت نفــت موظــف اســت میزان 
گاز مصرفــی ماهانــه نیروگاه هــای تبدیــل 
پســماند بــه انــرژی را بــا رعایــت تعییــن 
شــده توســط کارگــروه موضــوع مــاده )2( 
ایــن آیین نامــه بــه وزارت نیــرو اعــالم 
ــدی آن  ــرق تولی ــادل ب ــرو مع و وزارت نی
را محاســبه و بــه خریــدار بــرق )ســازمان 
بهــره وری  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
انــرژی بــرق( بــرای اعمــال حســاب بــرق 
ــی و  ــوخت کمک ــماند و س ــل از پس حاص
ــی  ــه ازای گاز اضاف ــدی ب ــرق تولی ــز ب نی
مصــرف شــده موضــوع مــواد )2( و )3( 
ایــن آیین نامــه اعــالم کنــد. مــاده 6- 
ــش  ــرمایه گذاران بخ ــا س ــرارداد ب ــد ق عق
و  ضوابــط  براســاس  بایــد  خصوصــی 
ــا چارچــوب  ــق ب ــی و منطب ــررات قانون مق

ــد. ــور باش ــی وزارت کش ــرارداد ابالغ ق

ــل پســماند  ــای تبدی ــاده7- نیروگاه ه م
اســتانداردهای  بایــد  انــرژی  بــه 
حفاظــت  ســازمان  تاییــد  مــورد  روز 
محیــط زیســت مرتبــط بــا آالیندگــی 
بــه  پســماند  تبدیــل  تاسیســات 
ســازمان  کننــد.  رعایــت  را  انــرژی 
حفاظــت محیــط زیســت موظــف اســت 
نیروگاه هــای  خروجــی  آالیندگی هــای 
مذکــور را بــه صــورت مســتمر پایــش و 
در صــورت عــدم رعایــت اســتانداردهای 
مــورد تاییــد، مراتــب را بــه وزارت نیــرو 
جهــت توقــف خریــد تضمینــی بــرق تــا 
خروجــی  آالیندگی هــای  رفــع  زمــان 

ــد. ــالم کن ــروگاه اع نی
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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 غرق شدن پدر و دختری در رودخانه کرجپیام ایران
 فرمانده انتظامی کرج از غرق شدن پدر و دختری در رودخانه کرج خبر داد و گفت: 
تالش برای یافتن جسد دختر همچنان ادامه دارد.

ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس ــا ریی ــروی وف خس
اصفهــان  درجشــن گلریــزان ویــژه آزادی زندانیــان 
ــه در  ــوالد مبارک ــروه ف ــر از گ ــا تقدی ــد ب ــر عم غی
برگــزاری منظــم جشــن هــای گلریــزان آزادی 
ــا کمــک هــای  زندانیــان غیــر عمــد گفــت: انصاف
فــوالد مبارکــه، بســیار قابــل توجــه بــوده اســت و 
ــزرگ  ــای ب ــزرگ و گشــایش ه ــای ب ــه کاره زمین

شده است.
وی افــزود: در ســتاد دیــه اســتان اصفهــان ، هــر 
وقــت یــک زندانــی فــوری بایــد ازادشــود، و بلحاظ 
مســائل مختلــف ماننــد بیمــاری و... نیاز بــه آزادی 
ســریع مــی باشــد، شــرکت فــوالد مبارکــه نقــش 

پر رنگی در تامین بدهی داشته است.
وی بــا تقدیــر و تشــکر از مدیریــت خــوب و عالــی 
دکتــر ســبحانی در حضــور و مشــارکت جــدی فوالد 
مبارکــه در برنامــه هــای ســتاد دیــه افــزود:  جامعه 
مــا قــدر دان ایــن مدیــران اســت کــه بســتر آزادی 

زندانیــان را بــا  پهــن کــردن ســفره بابرکــت گلریزان 
فراهم کرده اند.

ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــی ک ــر زندان ــزود: 1500 نف وی اف
ــیار  ــت، کار بس ــرده اس ــم ک ــه آزادی را فراه زمین

بزرگی است.
ــان  ــدان اســتان اصفه ــرکل زن ــه نقــل از مدی وی ب
گفــت: از اول مــاه رمضــان 380 نفــر کســانی بدهی 
و محکــوم مالــی بــا پــای خــود بــه زنــدان مراجعــه 
ــل از مــاه  ــا قب ــد.وی افــزود: شــخصی کــه ت کردن
رمضــان حکــم جلــب آن صــادر شــده بــود و اجرای 
احــکام دادگســتری دنبــال آن فــرد بــود، فقــط  بــا 
امیــد آزادی در گلریــزان هــای مــاه رمضــان مراجعه 
کردند.رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا 
ــارد  ــه جمــع اوری  حــدود 8 و نیــم میلی اشــاره ب
تومــان کمــک بــه آزادی زندانیــان از ابتدای امســال 
تاکنــون گفــت: در ایــن مــدت شــاکیان نیــز از ۴ و 
نیــم میلیــارد از طلــب خــود گذشــت کــرده انــد کــه 

آنــان نیــز در ایــن امــر خیــر شــریک هســتند.وی 
افــزود: در ســال گذشــته شــرکای اقتصــادی فــوالد 
مبارکــه، بیــش از 2میلیــارد تومــان بــرای کمــک به 

زندانیان پرداخت کردند .
وی ابــراز امیــدواری کــرد امســال شــاهد افزایــش 
کمــک هــای مــردم و شــرکت هــای طــرف قــرارداد 

فوالد مبارکه باشیم.

شرکت فوالد مبارکه نقش پر رنگی 
در تامین بدهی داشته است

مالیاتخبر

صاحبان مشاغل از تسهیالت قانونی 
مالیات مقطوع استفاده کنند

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان ، بــه مودیــان مالیاتــی 
توصیــه کــرد در فرصــت باقیمانــده تــا پایــان خردادمــاه 
ســالجاری از تســهیالت قانونــی دســتورالعمل ابالغــی ســازمان 
امــور مالیاتــی بــه اداره کل امــور مالیاتــی اســتان بابــت مالیــات 
عملکــرد ســال 1396 اســتفاده کنند.بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــا  ــد ســلمانی ب ــان ، محم ــی اســتان کرم ــور مالیات اداره کل ام
اشــاره بــه دســتورالعمل مالیــات مقطــوع عملکــرد ســال 1396 
برخــی از صاحبــان مشــاغل در اجــرای تبصره مــاده 100 اصالحی 
ــور  ــه منظ ــوان داشــت: ب ــتقیم عن ــای مس ــات ه ــون مالی قان
تکریــم مودیــان و تســهیل وصــول مالیــات و ایجــاد هماهنگــی 
و وحــدت رویــه در تعییــن مالیــات عملکــرد ســال 1396 برخی 
ــه  ــن نام ــاده 2 آیی ــروه ســوم م ــه درگ ــان مشــاغل ک از صاحب
اجرایــی موضــوع مــاده 95 قانــون فــوق قــرار می گیرنــد، میــزان 
ــا افزایــش پنــج درصــد  ــان ب مالیــات عملکــرد ســال 1396 آن
ــورت  ــه ص ــال 95 ب ــرد س ــی عملک ــات قطع ــه مالی ــبت ب نس
مقطــوع تعییــن گردیــده اســت. وی همچنین از امکان تقســیط 
چهارماهــه مالیــات مقطــوع خبــر داد و گفــت: عــدم پرداخــت به 
موقــع مالیــات و یــا در صــورت تقســیط، عــدم پرداخت اقســاط 
ــاده 190  ــه موضــوع م ــرر مشــمول جریم در سررســیدهای مق
ــور  ــرکل ام ــد بود.مدی ــتقیم خواه ــای مس ــات ه ــون مالی قان
مالیاتــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد: آن دســته از صاحبــان 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده 2 آیی ــروه ســوم موضــوع م مشــاغل گ
موضــوع مــاده 95 قانــون مالیات هــای مســتقیم کــه مجمــوع 
ــر  ــر 10 براب ــا در ســال 1396 حداکث فــروش کاال و خدمــات آنه
معافیــت موضــوع مــاده 8۴ قانــون مالیــات هــای مســتقیم و 
بــه مبلــغ 2۴0 میلیــون تومــان باشــد، مشــمول دســتورالعمل 
خواهنــد شــد. وی تصریــح کــرد: صاحبــان مشــاغل گروه ســوم 
کــه مشــمول ایــن دســتورالعمل مــی باشــند مــی بایــد حداکثر 
تــا پایــان خردادمــاه ســال جــاری بــا ورود بــه ســامانه ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور بــه نشــانیwww.tax.gov.ir نســبت بــه 
ــه  ــات متعلق ــت مالی ــوط و پرداخ ــرم مرب ــال ف ــم و ارس تنظی
اقــدام نماینــد; البتــه در صــورت ارســال ایــن فــرم، نیــازی بــه 
ــد  ــال 1396 نخواهن ــرد س ــی عملک ــه مالیات ــال اظهارنام ارس
ــان  ــن آن دســته از صاحب ــرد: بنابرای ــد ک داشت.ســلمانی تاکی
مشــاغل موصــوف کــه بــه تکالیــف خــود در چهارچــوب مفــاد 
دســتورالعمل صــادره عمــل نماینــد، بــا افزایــش پنــج درصــد به 
ــا  ــال 96 آنه ــات س ــال 95، مالی ــرد س ــی عملک ــات قطع مالی
ــت  ــیط پرداخ ــه تقس ــوط ب ــهیالت مرب ــده و از تس ــی ش قطع

مالیات بهره مند می شوند.

30 مرکز خرید 
برای گندم تولیدی 

آذربایجان غربی دایر شد
ــان  ــتایی آذربایج ــاون روس ــرکل تع مدی
ــد  ــز خری ــدن 30 مرک ــر ش ــی از دای غرب
ــی  ــتان ط ــدی اس ــدم تولی ــی گن تضمین
ــهریار  ــر داد.ش ــاری خب ــی ج ــال زراع س
ــدم  ــد گن ــه خری ــان اینک ــا بی ــدری ب حی
تضمینــی تــا دو هفتــه آینــده در اســتان 
آغــاز مــی شــود افــزود: خریــد تضمینــی 
ــات  ــه و خدم ــاد غل ــدم توســط دو نه گن
بازرگانــی و نیــز تعــاون روســتایی اســتان 
انجــام مــی شــود کــه در ایــن راســتا 30 
مرکــز خریــد از ســوی تعــاون روســتایی و 
بــه همــان تعــداد توســط غلــه در اســتان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــده اس ــر ش دای
ــال 630  ــود امس ــی ش ــی م ــش بین پی
از  مــازاد  تولیــدی  گنــدم  هزارتــن 
شــود  خریــداری  اســتان  گندمــکاران 
اضافــه کــرد: ســال گذشــته ۴30 هزارتــن 
خریــداری شــد کــه امســال 200 هزارتــن 
ــارش هــا و  ــه دلیــل افزایــش میــزان ب ب
افزایــش گنــدم تولیدی بیشــتر خریداری 
ــر  ــه ب ــان اینک ــا بی ــود.حیدری ب ــی ش م
ــغ  ــد مبل ــد 50 درص ــرخ خری ــاس ن اس
گنــدم خریــداری شــده بــه صــورت نقدی 
بــه کشــاورزان پرداخــت و مابقــی نیــز بــه 
مــرور زمــان پرداخــت می شــود گفــت: در 
زمــان حاضــر هیــچ بدهــی از بابــت خرید 
تضمینــی محصــوالت کشــاورزی از ســوی 
ــود  ــاورزان وج ــه کش ــتایی ب ــاون روس تع
ــه ســازمان  ــه اینک ــا اشــاره ب ــدارد.وی ب ن
تعــاون روســتایی ظرفیــت مناســبی برای 
همــکاری در امــر خریــد تضمینــی گنــدم 
دارد، اظهــار کــرد: نزدیــک بــودن انبارهــا و 
ــاون  ــدم تع ــی گن ــد تضمین ــز خری مراک
روســتایی اســتان بــه کشــاورزان و خریــد 
کمتریــن میزان گنــدم تولیدی کشــاورزان 
از جملــه مزایــای ایــن مراکــز بــرای 

کشاورزان است.

سودوکو شماره 1192

پاسخ سودوکو شماره 1191

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/5 ـ   139760318019000585 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــزگاه  ــدی دی ــد احم ــای احم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــد یوســف بشــماره شناســنامه 6 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک  فرزن
بابخانــه ومحوطــه و انبــاری بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 786/27 
مترمربــع پــالک فرعــی 352 از 3 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
188 واقــع در قریــه نــاوان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
خانــم زهــرا هدایتــی دخــت محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/29 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/12
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/6 ـ   139760318019001288 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
فرزنــد  صابــر  آرش  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــک  ــدانگ ی ــال شش ــادره از خلخ ــنامه 127 ص ــماره شناس ــی بش عطاقل
بــاب ســاختمان مســکونی و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 9683 از 8 اصل ــالک فرع ــع پ 256/15 مترمرب
شــده از پــالک 314 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــه نوراله ــای یدال ــک رســمی آق از مال
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/29 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/12
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                   دادنامه
ــورای  ــعبه 10 ش ــه 9609986944100270 ش ــده کالس پرون
حــل اختــالف اهــواز )246 ســابق(  تصمیــم نهایــی شــماره 
9709976944100181  - خواهــان : آقــای مســعود ســخراوی فرزنــد 
عبــد علــی  بــه نشــانی :خوزســتان -اهــواز پردیــس رضــوان 1 پ 12 
– خوانــده : آقــای مصطفــی ســیاحی فرزنــد محســن بــه نشــانی- 

خواســته: الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی امتیــاز تلفــن
»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی خواهــان آقــای مســعود ســخراوی فرزنــد عبــد 
علــی علیــه خوانــده آقــای مصطفــی ســیاحی فرزنــد محســن دایــر 
ــه انتقــال ســند رســمی یکدســتگاه تلفــن همــراه  ــا ب ــزام آنه ــر ال ب
دارای شــماره انتظامــی 09163114109 بــه عــالوه خســارات دادرســی 
بــه ایــن شــرح کــه خواهــان اعــالم داشــته طــی یــک فقــره مبایعــه 
نامــه عــادی در تاریــخ 1378 تلفــن مزبــور را از خوانــده خریــداری 
کــردم و خوانــده متعهــد بــه انتقــال ســند آن بــوده  کــه تــا کنــون 
علیرغــم پیگیــری اینجانــب نســبت بــه انتقــال ســند اقــدام نشــده 
علیهــذا تقاضــای صــدور حکــم وفــق خواســته را دارد پــس از جــری 
ــروش  ــه ف ــه شــهادت شــهود ک ــت ب ــا عنای تشــریفات دادرســی ب
تلفــن بــه خواهــان را تصدیــق نمــوده و وجــود تلفــن و مــدارک آن 
در یــد مدعــی و پاســخ اســتعالم از اداره مخابــرات کــه ســند تلفــن 
را بــه نــام خوانــده دانســته نامبــرده علیرغــم ابــالغ وقــت رســیدگی 

ــا نشــرآگهی روزنامــه  در جلســه تعییــن شــده مورخــه 96/5/29 ب
ــا  ــوده و از آنج ــه ننم ــی ارائ ــه 96/4/18 حاضــر نشــده ودفاع مورخ
ــف 2  ــده ردی ــه خوان ــام شــخصی اســت ک ــم مق ــان قائ ــه خواه ک
خــودرو را بــه وی واگــذار نمــوده و انتقــال رســمی ســند از تعهــدات 
ــه  ــبت ب ــان را نس ــوای خواه ــت دع ــنده ای اس ــر فروش ــی ه عرف
ــال رســمی  ــوده و انتق ــذار نم ــه وی واگ ــراه را ب ــن هم ــده تلف خوان
ســند از تعهــدات عرفــی هــر فرشــنده ای اســت دعــوای خواهــان 
ــواد 225 ،223  ــه م ــده وارد دانســته مســتندًا ب ــه خوان را نســبت ب
ــن دادرســی  ــون آیی ــواد 515 و 519 قان ــی م ــون مدن ،220 ،219 قان
مدنــی حکــم بــه الــزام وی بــه انتقــال ســند تلفــن همــراه موصــوف 
در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی پــس از طــی تشــریفات خــاص آن 
ــت  ــال از باب ــزان 3/100/000 ری ــه می ــه دادرســی ب و  پرداخــت هزین
ــد در  ــی نمای ــان صــادر م ــوی در حــق خواه تســبیب در طــرح دع
مــورد خوانــده از آنجــا کــه ذکــر نــام وی در دادخواســت بــه عنــوان 
خوانــده فقــط جهــت تقویــت دعــوای خواهــان و اثبــات آن بــوده بــا 
صــدور حکــم فــوق ایــن شــعبه فــارغ از اظهــار نظــر دیگــری مــی 
باشــد رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن مرجــع و پــس از انقضــاء ایــن مــدت در صــورت 
عــدم واخواهــی ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل اعتــراض در دادگاه 

حقوقــی اهــواز اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- رسول مراد پور       3568

                           دادنامه
ــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان  ــد عبدالرحیــم ب خواهــان: لیلــی ایمــان فرزن
اســتارا شــهر اســتارا کــوی فرهنگیــان منــزل کاظــم ســعادتی – خوانــده: غامعلــی 
عالــم ســا بــه نشــانی گیــان اســتارا مجهــول المــکان – خواســته: طــاق بــه درخواســت زوجــه

رای دادگاه
ــده غامعلــی  ــد عبدالرحیــم بطرفیــت خوان درخصــوص دعــوی خواهــان لیلــی ایمــان فرزن
عالــم ســا فرزنــد مختــار بخواســته طــاق غیابــی بــا بــذل مهریــه بــه جهــت تــرک زندگــی 
خانوادگــی زوج بــه مــدت دو ســال، تــرک نفقــه و اعتیــاد و عــدم امــکان الــزام وی بــه تــرک 
ــل از تــرک زندگــی مشــترک( بدیــن شــرح مختصــر کــه خواهــان اعــام داشــته  ان ) قب
ــد پســر و دختــر  ــم نمــوده و ثمــره ایــن امــر دو فرزن ــده در ســال 1368 ازدواج دائ باخوان
ــس از  ــه زوج پ ــر در حالیســت ک ــن ام ــب 25 و 26 ســاله و دانشــجو هســتند ای ــه ترتی ب
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و عــدم امــکان الــزام وی بــه تــرک و بــا ادامــه ایــن رونــد مــدت دو 
ســال  مــی باشــد زندگــی مشــترک را تــرک و مشــارالیها ) خواهــان( و فرزنــدان مشــترک 
را رهــا نمــوده و بــا ایــن وصــف درعســر و حــرج بســر مــی بــرد و در جهــت فراهــم شــدن 
زمینــه طــاق بــه شــرح صورتجلســه دادرســی مــورخ 97/1/15 مهریــه خــود را بــذل نمــوده 
اســت و درخواســت طــاق غیابــی دارد دادگاه توجهــا بــه جامــع اوراق و محتویــات پرونــده 
ــی  ــت دائم ــه رســمی شــماره 9558 – 68/8/22 رابطــه زوجی ــه حســب عقدنام از آنجائیک
فــی مابیــن طرفیــن محــرز مــی باشــد و التفــات بــه اینکــه حســب بررســی هــای معمولــه 
خوانــده ) زوج( برابــر گــزارش مرجــع انتظامــی بیــش از دو ســال اســت زندگــی مشــترک را 
تــرک نمــوده اســت و همچنیــن مشــارالیه بــه ایــن علــت و مجهــول المــکان بــودن از طریــق 
ــه عمــل  ــا دفاعــی ب ــه و ی ــون لیکــن حضــور نیافت ــه جلســات دادرســی دع ــی ب نشــر آگه
نیــاورده اســت و نیــز متعــرض ادعــای خواهــان نشــده و داور خــود را نیــز معرفــی نکــرده 
اســت کــه ایــن خــود قرینــه صحــت ادعــای خواهــان تلقــی مــی شــود و نظــر بــه اینکــه 

حســب پاســخ اداره تشــخیص هویــت زوج دارای چندیــن فقــره ســابقه کیفــری اســت و نیز 
ایــن موضــوع مــورد تاییــد ســامانه ثبــت متمرکــز دادگســتری شهرســتان آســتارا قــرار گرفتــه  
و دو فقــره دادنامــه محکومیــت خوانــده بــا موضــوع اتهامــات تخریــب عمــدی، مزاحمــت و 
تهدیــد پیوســت پرونــده مــی باشــد و توجهــا بــه اصــرار زوجــه بــه طــاق و التفــات بــه دالیــل 
موجــود و قرائــن و امــارات حاکــم بــر قضیــه دعــوی خواهــان را موجــه و ثابــت تشــخیص و 
بــا احــراز علــت و جهــت درخواســت عســر و حــرج زوجــه مســتندا بــه مــواد 1129 – 1130- 
ــواده  ــت خان ــون حمای ــواد 29- 32 – 33 از قان ــی و م ــون مدن 1134- 1135- 1151 از قان
ــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم  مصــوب 1391 و مــواد 330 – 334- 336 -367 از قان
بــه الــزام زوج بــه طــاق زوجــه در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی طــاق برابــر مقــررات صــادر 
مــی نمایــد بــا ایــن توضیــح1- زوجــه در ایــن پرونــده نســبت بــه حقــوق مــال خــود از قبیــل 
ــدارد ) صورتجلســه دادرســی  ــی ن ــه ادعای ــز جهزین ــده و نی ــام گذشــته و دوران ع ــه ای نفق
مورخــه 97/1/15( 2- حســب مســتند و صورتجلســه اخیرالذکــر خواهــان مهریــه خــود را بــه 
ــدان مشــترک جملگــی کبیــر ) 25 و 16 ســاله(  ــذل نمــود 3- فرزن ــال طــاق ب زوج در قب
ــی  ــت طان ــت غیب ــه جه ــف نیســت 4- ب ــا تکلی ــه ب ــن راســتا دادگاه موج هســتند و درای
زوج ) دوســال( زوجــه حاملــه نمــی باشــد. 5- نــوع طــاق بــه جهــت کراهــت زوج بائــن 
ــار حکــم طــاق شــش مــاه از تاریــخ  قضائــی و عــده آن ســه طهــر اســت 6- مــدت اعتب
ابــاغ رای فرجامــی یــا انقضــای مهلــت فرجــام خواهــی اســت 7- ســردفتر رســمی طــاق 
ــه نمایندگــی از دادگاه صیغــه طــاق را جــاری نمایــد رعایــت شــرایط شــکلی  ــد ب مــی توان
صحــت طــاق از جملــه مفــاد مقــررات قانونــی مدنــی بــر عهــده مجــری صیغــه طــاق مــی 
باشــد رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و 
پــس از آن ظــرف همیــن مــدت قابــل اعتــراض در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر و ســپس 

در دیوانعالــی کشــور قابــل فرجــام خواهــی اســت 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آستارا        3532 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره  بــه  کاســه  درپرونــده 
دادگاه  دوم  شــعبه   960843 بایگانــی 
ــش  ــتان تال ــتری شهرس ــی( دادگس عمومی)حقوق
بدینوســیله بــه اقــای قــادر ) احمــد( پــور ســیدیان 
و خانــم عــذرا ســعادتی طــوالرود مجهــول المــکان 
اخطــار مــی گــردد آقــای داود حســین زاده بــا 
وکالــت ســیده منیــره اطهــری مریــان دادخواســتی 
بــه خواســته اعتــراض ثالــث اجرائــی بــه طرفیــت 
شــما بــه دادگســتری تالــش تقدیــم و جهــت 
ــاع و تحــت کاســه  ــن دادگاه ارج ــه ای رســیدگی ب
بــه شــماره بایگانــی 960843 ثبــت و بــرای مورخــه 
97/5/6 ســاعت 11 صبــح وقــت رســیدگی تعییــن 
نمــوده اســت بــا توجــه بــه درخواســت وکیــل 
خواهــان و دســتور دادگاه بــه تجویــز مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی 
از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
ــت  ــیدگی جه ــه رس ــول جلس ــل از حل ــده قب خوان
اعــام آدرس و دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم بــه ایــن دادگاه مراجعــه نمایــد و اال 

ــد. ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی ــیدگی و اتخ رس
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
بدینوســیله اعــام مــی گــردد مطابــق مبایعــه نامــه 
عــادی مــورخ 82/12/8 ششــدانگ یــک دســتگاه خانــه 
و محوطــه بــه مســاحت 1000 مترمربــع کــه تعــداد 50 اصلــه درخــت 
ــع در  ــوی ســه ســاله در ســطح عرصــه موجــود مــی باشــد واق کی
ــدودات  ــه ح ــی ک ــد یعقوب ــه خ شــهید احم ــر محل ــدان – قنب جوکن
اربعــه آن بــه شــرح ذیــل اســت: شــماال: متصــل بــه زمیــن 
ــم  ــن عبدالرحی ــه زمی ــل ب ــرقا: متص ــتانی – ش ــم دهس عبدالرحی
ــید  ــه س ــه و محوط ــن و خان ــه زمی ــل ب ــا: متص ــتانی – جنوب دهس
محمــد عاکــف میرفضلــی – غربــا: متصــل بــه زمیــن خانــه و 
محوطــه بابــا خــودکاری در پرونــده کاســه 962124 اجــرای احــکام 
کیفــری تالــش کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 
ــن  ــت زمی ــال باب ــزار ری ــد ه ــغ هفتص ــه مبل ــع ب ــر مترمرب ــه ه پای
ــغ کل  ــوی و مبل ــت کی ــه درخ ــر اصل ــت ه ــال باب ــون ری و دو میلی
هشــتصد میلیــون ریــال ارزیابــی و بــرآورد مــی گــردد کــه در 
مورخــه 97/4/24 روز یکشــنبه ســاعت 11 الــی 12 صبــح از طریــق 
مزایــده ) مرحلــه اول( در اجــرای احــکام کیفــری تالــش بــه 
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــخاصی ک ــا اش ــخص ی ــد ش ــی رس ــروش م ف
ــررات  ــق مق ــده شــناخته شــده وف ــده مزای ــد برن را پیشــنهاد نماین
بهــای آن اخــذ و تحویــل مــی گــردد متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف 

ــد. ــد نماین ــده بازدی ــورد مزای ــده از م ــل از مزای 5 روز قب
دفتراجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب

 شهرستان تالش                       3510
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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

سـامانه »بندرماهـی« سفارشـات صیـد 
اینترنتـی  بصـورت  را  بندرعبـاس  روز 
دریافـت و آن هـا بـه اقصـی نقاط کشـور 

می کنـد.  ارسـال 
bandarmahi.com

طراحـی  و  سـاخت  پلتفـرم  »اپ سـاز« 
اپلیکیشـن موبایل و برنده داوری بخش 
دهمیـن  اپلیکیشن سـاز  و  سایت سـاز 

جشـنواره وب و موبایـل ایـران اسـت. 
appsaz.ir

»اسـپارد« سـرویس هوشـمند خدمـات 
حرفـه ای نظافـت و قالیشـویی در تهـران 
زندگـی  بخـش سـبک  داوری  برنـده  و 
دهمیـن جشـنواره وب و موبایـل ایـران 

ست.  ا
espard.com

معرفی
بندرماهی

معرفی
اپ ساز

معرفی
اسپارد

علی کریمی، فوتبالیست دو روز گذشته این تصویرنوشته 
را در پروفایلش منتشر کرد و به تبع او بسیاری از افراد 

شناخته شده و مردم هم این پست را گذاشتند.    
@aliiiiiiiikarimi8 

شناسه »تیم ملی فوتبال« تصاویری از تمرین تیم 
ملی به رهبری کیروش برای آمادگی در برابر اسپانیا 

همرسانی کرده.
@teammellifootball

کودکان به همان اندازه که به تغذیه خوب و خواب 
کافی نیاز دارند، به تماس با طبیعت نیز محتاجند.

@vishenatureschool

اگر بیابان نبود، زندگی چیزی کم داشت! نداشت؟

@darvish.mohammad

علی خطیبی می گوید:
ترجیـح »سـردار آزمـون« به »گوچـی« در بازی بـا مراکش احتمـاالً بخاطر بازی »سـردار« 
در لیـگ روسـیه و آشـنایی بیشـتر بـا جـو بوده که متأسـفانه بـا عملکرد ضعیفـش، جواب نـداد. در 
مـورد »دژاگـه« هـم کـه مصدومیتـش هنـوز به صـورت کامل بهبـود نیافته و نخواسـت ریسـک کنه. 

»کیـروش« اهل دسـتکم گرفتن نیسـت

یک مماس می گوید:
کمپیـن نخریـدن چیزایـی که گرون شـده فقط اونجاش که امروز داشـت توی شـبکه خبر 
نشـون میـداد کـه ملـت داشـتن میزدن توی سـر خودشـون که بـرن از سـایت ایران خودرو ماشـین 
ثبـت نـام کنـن و سـایتش حتی باال هـم نمیومد که بـرن بخرن، ملت هـم از ایـن نمایندگی فروش 

بـه اون نمایندگی فـروش در حرکت!

میرزا فرهیخته می گوید:
دو سـال پیـش در یکـی از ادارات »90 میلیـون تومـن« بودجه گرفتن که یـک چکاپ ) قد، 

وزن و فشـار خـون( انجام بـدن و نتایج رو تحلیل کنن؛
 بودجـه رو کامـل گرفتـن، یـه قـد و وزن اندازه گرفتن و 2 سـال گذشـته و هنوز خبـری از تحلیل دیتا 

نیست!

مهدیه می گوید:
چـرا وضعیـت تهویـه در ایران اغراق آمیز هسـت. تابسـتان ها از کوره خیابان بـه فریزر درون 

سـاختمان/مترو وارد می شیم. زمستان ها برعکس.

امیر می گوید:
حاال نه اینکه مردم شـبانه روز توی خیابون مشـغول خرید و فروش سـکه و طال هسـتند… 
بـه نظـر مـن بهتـره امثـال علی کریمـی و مهـدوی کیـا اول از همـه خرید کفـش و صـورت و جوراب 

نایکـی و آدیـداس و تحریـم کنند اگـر واقعا دغدغه مـردم رو دارند!

حسین می گوید:
آرژانتین و آلمان و برزیل و اسـپانیا و پرتغال که آبرو نذاشـتن واسـه جام جهانی. ایتالیا و 

هلنـد هـم کـه هیـچ. باز خدا رو شـکر ما توی جام هسـتیم که آبروی فوتبـال رو بخریم!

مریم طالشی می گوید:
تـوی یکی از روسـتاهای بلوچسـتان داشـتم از منظـره ای عکس می گرفتم آقایـی تذکر داد 

کـه خانم هـا دارند رد می شـن، در عکس شـما نباشـن. 
حال #دختران_ایرانشهر رو در این فضا قطعا ما نمیتونیم کامل درک کنیم اما تنهاشون نمیذاریم..

گفته می شــود که آمازون قصد دارد تا پرداخت های غیرتماســی را به صورت پایلوت 
در هند راه اندازی کند تا به این ترتیب میزان اســتفاده از ســرویس پرداخت آمازون 
پی برای تراکنش های آفالین را در این کشــور افزایش دهد. درواقع آمازون حدود 

 )ToneTag( 6.5 میلیون دالر روی اســتارت آپ پرداخت دیجیتالی تون تگ
سرمایه گذاری کرده است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

راننده ایــن خودروی پژو پارس به خبرنگاران ایرانی در 
روســیه گفته که مســیر 7 هزار کیلومتری اندیمشک تا 

مســکو را با خودروی شــخصی به همراه 6 نفر از خانواده اش طی 
کــرده. او برای بلیــت دیدار ایران - مراکش برای 7 نفر نزدیک به 

10 میلیــون تومان هزینه کرده.

در لحظه به ثمر رسیدن گل مکزیک برابر آلمان،
 لرزه نگارها زلزله کوچکی را در مکزیکو سیتی پایتخت 

مکزیک ثبت کردند!

تصاویری از ماموران متروی ایستگاه انقالب دست به دست 
می شوند که لباس داوری پوشیدند و هر کس از خط زرد رد 

می شود سوت میزنند و به او کارت زرد میدهند!
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طنزیمات

چنــد روزی اســت کــه کمپین#من_نمیخــرم در فضــای مجازی 

راه افتــاده و عــده ای از مــردم مــی گوینــد کــه از خریــدن 

ماشــین، طــال و هــر چیــز دیگــری کــه گــران شــده بــه مــدت 

ــاس ارزان شــود.  ــا آن اجن ــد ت ــی کنن ــودداری م ــاه خ ــک م ی

ــان کمپینــی الزم  طنزیماتچــی ضمــن مــرور صفحــات هموطن

ــت و  ــم اقتصــادی دول ــه عــرض تی دانســت طــی نامــه ای  ب

مجلــس و دیگــر فعــاالن حــوزه کــم فروشــی و گــران فروشــی، 

ــت؛ ــرح اس ــن ش ــه بدی ــن نام ــروض دارد. مت ــی را مع  نکات

مســووالن محتــرم نگــران نباشــید. کمپینــی در کار نیســت. این 

ــاه  ــک م ــم. ی ــاه نمــی خری ــک م ــد ی ــی گوین ــه م ــی ک مردم

پیــش هــم نمــی خریدنــد. یــک مــاه بعــدش هــم نمــی خرند. 

اینهایــی کــه مــن مــی شناســم اگــر تغــار به یــک چهــارم قیمت 

فعلــی هــم برســد و کشــک بــه قیمــت اولیــه اش برگــردد، بــاز 

هــم نمــی خرنــد. چــون در نتیجــه تــالش هــای شــبانه روزی 

شــما عزیــزان، قــدرت خریدشــان پاییــن پاییــن اســت. آن قدر 

کــه از عهــده نــان شبشــان هــم بــر نمــی آینــد. چــه رســد بــه 

ایــن کــه زبانــم الل بخواهند کشــک را هــم روی نان خشکشــان 

بمالنــد. چــه غلــط هــا! شــما کشــک بخوریــد مــردم کمپیــن 

نمایــی چــون مــا هــم کشــک؟ کشــک؛ قداســت دارد. همیــن 

ــارک  ــام مب ــه هــر کســی از راه رســید ن طــوری نمــی شــود ک

ــووالن  ــد. ای مس ــاری کن ــود ج ــوده خ ــان آل ــر زب ــک را ب کش

ــخ! و ای کشــک  ــه دســتان همیشــه تاری ــار ب ــرم! ای تغ محت

مکنــدگان عرصــه اقتصــاد! آســوده بخوابیــد کــه کمپینــی در کار 

نیســت. ایــن مــردم ســرگرمی ندارنــد. بــرای ایــن کــه قــدری 

ــد.  تفریــح کننــد، یــک مقــداری شــماها را ســر کار مــی گذارن

ــدام ســمت  ــه ک ــا ب ــه م ــًا جامع ــح ناســالمی! واقع چــه تفری

مــی رود؟ ملت؛غافــل انــد از ایــن کــه شــماها سیاســتمدارید 

و خودتــان همــه دنیــا را لــب تغــار مــی بریــد و خمــار 

ــرای  ــی ب ــر ظنزیماتچ ــنهادی حقی ــته پیش ــد. بس برمی گردانی

 طنزیــم بــازار و کــم آوردن ایــن ملــت مســوول آزار ایــن اســت؛

ــازار و افزایــش ناگهانــی کشــک  ــه ب ــاره ب 1-ایجــاد شــوک دوب

و تغــار و ابزارهــای وابســته)در ایــن صــورت، کمپینی هــا 

موبایــل هــا را رهــا کــرده و بــه خریــد کشــک و تغــار 

ــم  ــا ه ــرود قیمــت ه ــر ب ــه باالت ــد پرداخــت. تقاضــا ک خواهن

ــد.( ــی خواهی ــما م ــه ش ــود ک ــی ش ــان م ــی رود، هم ــاال م  ب

2-فشــار مضاعــف بــه مطبوعــات از طریــق گــران کــردن 

ایــن  محترمانــه  تعطیلــی  و  کاغــذ  کشــکی   کشــکی 

انتظــارات  دیگــر  باشــند  اینهــا  تــا  ناهماهنــگ.  جرایــد 

مــردم را بیجــا بــاال نبرنــد. بگذارنــد شــما کشــک تــان را 

 بســابید. تــا انتخابــات بعــدی هــم خــدا بــزرگ اســت. 

3-انسداد فضای مسموم مجازی! )مستحضرید که...(

وســع تغــار طنزیماتچــی بــرای ارائــه بســته اقتصــادی بیــش از 

ایــن نیســت. شــما خودتــان اســتاد کشــک ســابی هســتید و 

راه و چــاه ســر کار گذاشــتن ایــن قــوم کمپیــن پرســت را بهتــر 

مــی دانید.تــا کشــکی دیگــر و تغــاری دیگــر شــما را بــه حــال 

خــود وا مــی گذاریــم.

من ا... توفیق / طنزیماتچی

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

#من_قبالً_هم_نمیخریدم

نمایش 

رژه ی کور
به کارگردانی علیرضا 
طاهری از سوم تیر 
هرشب ساعت 21 
روی صحنه تیاتر 

مستقل تهران می رود.

مجموعه داستان رعد
اثر زکریا تامر نویسنده شهیر 

جهان عرب با ترجمه غالم 
رضا امامی به زیور طبع آراسته شد.

سال گذشته در چنین روزی 
خانه شهر کرمان در یک 

قدمی تخریب قرار گرفته بود. 
با فشار مردم و رسانه ها اما این خانه کماکان حفظ 

شده است.

تاثیر سیاست بر محیط زیست 
ادامه یادداشت از صفحه یک

و  ایــران  دانشــمندان  بــا کمــک  ایــن موضــوع 
ــه و  ــان جلس ــا در پای ــرود ام ــش ب ــتان پی عربس
از دســتگاه  عواملــی  قطعنامــه  قرائــت  از  پــس 
ــه در جلســه حضــور داشــتند  ــی عربســتان ک امنیت
ــر در  ــه تجدیدنظ ــکاری را ب ــه هم ــر گون پیشــبرد ه
ــا  ــد .ب ــوط کردن ــران من ــه ای ای ــت های منطق سیاس
ایــن اقــدام تمــام تصمیماتــی کــه در ایــن جلســه 
ــاله  ــا مس ــس ت ــت؛ پ ــدر رف ــود ه ــده ب ــه ش گرفت
سیاســی حــل نشــود مشــکل محیــط زیســت هــم 

ــد.  ــد ش ــل نخواه ح
دو/ سیاســت داخلــی نیــز در ایجــاد مشــکالت 
زیســت محیطــی مقصــر اســت. هفــت ســال قبــل 

ــای شــادگان  ــوزه تاالب ه ــه در ح مشــخص شــد ک
بــا  متاســفانه  دارد؛  نفــت وجــود  و هورالعظیــم 
ــده  ــت نماین ــوع هش ــن موض ــدن ای ــخص ش مش
وقــت مجلــس گفتنــد کــه ایــن تاالب هــا بایــد 
ــن کار  ــود و ای ــک ش ــت خش ــتخراج نف ــرای اس ب
ــا  ــک منش ــه ی ــه ب ــن منطق ــروز ای ــد و ام را کردن
ــل شــده اســت.  ــرای کشــور تبدی ــرد ب ــزرگ ریزگ ب
تبعــات منفــی همــه ایــن مســائل بــر ســالمت 
مــردم موثــر اســت. مــا ســاالنه چهــار میلیــون لیتــر 
هــوا مصــرف می کنیــم و کــه فقــط یــک پنجــم آن 
اکســیژن اســت و در وضعیــت فعلــی باقــی هــوای 
تنفســی مــا را گــرد و غبــار تشــکیل می دهــد./ 
بخشــی از ســخنرانی در نشســت علمــی پدیــده 

گــرد و غبــار، چالش هــا و راهکارهــا

*اســتاد محیط زیست دانشگاه تهران

گروه هنری »بارفوس« 
به سرپرستی تیکا 

رحیمی و تینا نبوی 
تیاتر فیزیکالی با عنوان 

گردنبند پریدخت
 31خرداد ماه ساعت 14 

در تاالر وحدت برای بانوان 
به صحنه می برند.

اگه راستشو می گفتی 
خیلی بهتر بود.

میدونی، واسه یه دروغ 
کوچولو همش باید دروغ 

بگی..

فیلم: دهلیز

تیاترتیاتر

کتاب

سال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سرآغاز نفود و مداخله 
انگلستان در ایران

)انتونـــی   Robert Shirley و   Anthony Shirley

و رابـــرت ِشـــرلی ـ دو بـــرادر انگلیســـی( 19 ژوئـــن 

ســـال 1598 میـــالدی )29 خـــرداد در ۴19 ســـال 

پیـــش( در شـــهر قزویـــن ـ پایتخـــت وقـــت ایـــران 

ــدار  ــم )1629– 1578( دیـ ــاس یکـ ــاه عبـ ــا شـ ـ بـ

كردنـــد كـــه بـــه نوشـــته موّرخـــان، بـــا ایـــن دیـــدار 

نفـــوذ و ســـپس مداخلـــه انگســـتان در امـــور ایـــران 

آغـــاز شـــده اســـت كـــه ایرانیـــان خاطـــرات بســـیار 

بـــدی از ایـــن مداخـــالت و نتایـــج آن دارنـــد. ایـــن 

دو بـــرادر بـــا 1۴ انگلیســـی دیگـــر ســـیزدهم ژوئـــن 

ـــات  ـــت مالق ـــده و درخواس ـــن ش ـــال وارد قزوی آن س

ـــس از شـــش  ـــه پ ـــد ك ـــرده بودن ـــاس را ك ـــاه عب ـــا ش ب

ـــا  ـــه ب ـــتان ک ـــدند. انگلس ـــق ش ـــه آن موف ـــار ب روز انتظ

پیـــروزی بـــر اســـپانیا در جنـــگ دریایـــی ســـال 1588، 

قـــدرت برتـــر اروپـــا شـــده بـــود و دوران اصطالحـــا 

ـــود  ـــرده ب ـــاز ک ـــودرا آغ ـــن« خ ـــج ـ الیزابتَی ـــدن ای »گُل

ـــه  ـــیدن ب ـــه رس ـــه الزم ـــتعماری ک ـــای اس ـــا هدف ه ب

آنهـــا در آســـیا نفـــوذ در ایـــران و میخکـــوب کـــردن 

ــروه  ــتادن گـ ــود، فرسـ ــود بـ ــای خـ ــی در جـ عثمانـ

ـــی  ـــران را راه مقدمات ـــه ای ـــام گردشـــگر ب ـــر ن شـــرلی زی

ـــود.  ـــخیص داده ب ـــا تش ـــدف ه ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب رس

ـــاهی در  ـــال پادش ـــس از ۴5 س ـــه پ ـــم ک ـــت یک الیزاب

ـــود.  28 مـــارس 1603 درگذشـــت پادشـــاه انگلســـتان ب

دولـــت لنـــدن پیـــش از شـــاه عبـــاس یکـــم هـــم 

ـــوذ  ـــدد نف ـــم( درص ـــب یک ـــاه طهماس ـــان ش )و در زم

درایـــران بـــر آمـــده بـــود، ولـــی موفـــق نشـــده بـــود 

ـــه از  ـــدن را ک ـــت لن ـــتاده دول ـــب فرس ـــاه طهماس و ش

ـــات  ـــا نشـــان دادن تعصّب ـــود ب ـــده ب مســـیر روســـیه آم

ـــده  ـــی بازگردان ـــی اعتنای ـــا ب ـــود، ب ـــاص خ ـــی خ مذهب

ـــی را از  ـــدن عثمان ـــب ران ـــاس قصـــد عق ـــود. شـــاه عب ب

ایـــران و اخـــراج پرتغالـــی هـــا را داشـــت.

بدایت غم عشاق را نهایت نیست
نهایت ره مشتاقرا بدایت نیست

سخن بگوی که پیش لب شکر بارت
حدیث شکر شیرین به جز حکایت نیست

بسی شکایتم از فرقت تو در جانست
وگرنه از غم عشقت مرا شکایت نیست
گرم بتیغ جفا می کشی حیات منست

چرا که قصد حبیبان به جز عنایت نیست
چنین شنیده ام از راویان آیت عشق
که در قرائت دلدادگان روایت نیست

کدام رند خرابات دیده ئی کو را
هزار زاهد صد ساله در حمایت نیست
مباش منکر احوال عاشقان خواجو

که قطع بادیٔه عشق بی هدایت نیست
 

خواجوی کرمانی 

در من درختانی روییده اند 
 که نمی بینمشان

نمی بینمشان.

عکس نوشت

عکس:
 ابراهیم کاشانی


