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انس طال         1.254.93

مثقال طال        10.360.000

گرم طالی 1۸  2.391.192

گرم طالی 24 3.1۸9.7۸5

انس نقره               16.20

انس پالتین         ۸67.000

انس پاالدیوم      955.000

بهار آزادی      26.900.000

امامی          2۸.220.000

نیم            14.200.000

ربع             7.۸00.000

گرمی          4.200.000

دالر                  42.000

یورو                 91.930

پوند               104.370    

درهم امارات         21.450

لیر ترکیه             17.240

یوان چین           12.350

ین ژاپن               7.150    

دالر کانادا           59.230

دالر استرالیا        5۸.310 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
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تهران

25  تا  37

استعفانمیدهیم،مشاورمیگیریم
رهبر انقالب:

افراد متخلف و خیانت کار 
8به مردم معرفی شوند
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و  راه  وزیـر  نگران کننـده  نوشـته  دیـروز 
شهرسـازی را خوانـدم. پیام هـای نهفتـه در 
نوشـته ایشـان نگران کننده و هشـداردهنده 
اسـت. امـا یکـی از همه مهم  وقابـل تأمل تر 
اسـت و جالـب آن که همـان را رییس جمهور 
این کـه  کنـار  از  اسـت.  مطـرح کـرده  نیـز 
پـروژه ای بـه بزرگـی آزاد راه تهـران- شـمال 
مالـی  صـورت  و  مطالعـه  ريـزی،  برنامـه 
درسـتی نداشـته و هیـچ اصلـی را رعایـت 
نکـرده می گـذرم، چـون تقریبـا در بیشـتر 
پروژه هـای ملـی وضـع همیـن گونـه بـوده 
اسـت. آقـای آخونـدی نوشـته: »بیـرون از 
دولـت عـده ای بی باکانـه در حـال انداختـن 
بـا بـردن کشـور  سـنگی پیش پـای مـردم 
امنیـت  شـورای  تحریم هـای  سـمت  بـه 
هسـتند«. این هم خیلی نگران کننده اسـت 
امـا از کنـارش می گـذرم چـون اطالعات من 
بـه انـدازه آقـای وزیـر نیسـت. وزیـر راه و 
شهرسازی نوشـته: »روش های سهمیه ای و 
کنترلـی ایـن روزها در درون دولـت و بیرون 
آن طرفـداران فراوانـی یافته اسـت« بـاز هـم 
از کنـار ایـن نگرانـی می گذرم، چون شـرایط 
کوپنـی دهـه 60 را هـم تجربـه کرده ایـم. اما 
نوشـته  نگران کننـده  و  مهـم  بسـيار  نکتـه 
آقـای آخونـدی ایـن اسـت کـه »بزرگترین، 
ایـن چالـش،  مدیریـت  در  مـا  سـرمایه ی 
امیـد بـه آینـده و انتظـارات تورمـی پاییـن 
رییس جمهـور  اسـت.«  جامعـه  سـطح  در 
هـم گفتـه: »وقتـی دولت سـرکار آمـد برای 
بـازار ارز کاری نکـرد بلکـه بـه دلیـل اعتمـاد 
و امیـد بـه آینـده، قیمـت ارز تثبیـت شـد و 

در رثای اعتماد

187 نماینده خواستار تغییر تیم 
اقتصادی دولت شدند

نمایندگان: رییس جمهور کاری نکند، خودمان
 دست به کار می شویم

یادداشت مهمان
محسن جالل پور
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آبشوردریا
کامجنوبیهارا
شیرینمیکند؟

معاون دریایی سازمان 
محیط زیست: ممکن است 

به نتیجه برسیم نیاز آبی 
استان های ساحلی را با 

آب شیرین کن تامین کنیم

ــی ســازمان  ــط زیســت دریای ــاون محی مع
ــاز  ــن نی ــال تامی ــت از احتم ــط زیس محی
ــق  ــا از طری ــیه دری ــتان های حاش ــی اس آب
ایــن  می دهــد.  خبــر  عمــان  دریــای 
اســتانها علــی الخصــوص چابهــار و بوشــهر 
ــی  ــت بحران ــا وضعی ــه ب ــا اســت ک مدت ه

ــتند. ــرو هس آب روب

روزانهم صبح اریان

آگهیتجدیدمناقصه
شــهرداری جوپــار در نظــر دارد اجــرای پــروژه نگهــداری فضــای ســبز را به شــرح منــدرج در اســناد مناقصه 

طــی مــدت یکســال و بــا متــراژ حــدودا ۸5000 متــر مربــع روزانــه و پــروژه تنظیــف و رفــت و روب معابر شــهر 
و کارهــای عمرانــی محــدوده شــهر را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه طــی مــدت یکســال وبــا متــراژ تقریبی 
روزانــه ۹0000 متــر مربــع از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا 
کلیــه پیمانــکاران تاییــد صالحیــت شــده از اداره کل کار و امــور اجتماعــی دعــوت بــه عمــل مــی آید جهــت خرید 
اســناد مناقصــه از تاریــخ ۹7/4/۹ تــا تاریــخ ۹7/4/16 و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاریــخ  ۹7/4/17  تــا 
ســاعت 14 بــه شــهرداری جوپــار بــه آدرس جوپــار خیابــان شــریعتی کوچــه شــماره 1 مراجعــه نماینــد . در ضمن 
شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بایــد 5% ســپرده شــرکت در مناقصــه به 
عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا وجــه نقــد واریــزی بــه شــماره حســاب 
ــد. بازگشــایی پیشــنهادات در  ــه همــراه ســایر اســناد تحویــل نماین ســپرده شــهرداری )منــدرج در اســناد ( ب
ســاعت 10 صبــح مــورخ ۹7/4/1۹ صــورت خواهــد پذیرفــت و در صورتــی کــه برنــدگان مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد 
قــرارداد نشــوند ضمانتنامــه آنهــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. بدیهی اســت کــه هزینــه چــاپ آگهی به 

عهــده برنــدگان مناقصــه مــی باشــد و ســایر اطالعــات و جزئیــات در اســتاد مناقصــه منــدرج اســت.

شناسه 197162 شهرداری جوپار

مناقصهعمومی
شماره 97-10

مناقصه گذار: اداره آموزش و پرورش استان کرمان
ــی و  ــور خدمات ــذاری ام ــه : واگ ــوع مناقص موض
ــم  ــه معل ــذای خان ــع غ ــخ و توزی ــتیبانی و طب پش
شهرســتان زرنــد و همچنیــن امــور خدماتــی و 

ــتان ــن شهرس ــان ای ــک فرهنگی ــرای کلینی اج
مبلغ برآورد شده مناقصه: 12/7۸0/000/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 63۹/000/000 ریال
ــخ درج  ــه : از تاری ــناد مناقص ــت اس ــخ دریاف تاری
آگهــی تــا ســاعت 12 مــورخ 13۹7/04/10 از طریــق 
 setadiran.ir ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس

ــه شــود. مراجع

شهرداری باغین

شهرداری باغین

آگهیتجدیدمناقصه
 واگذاری امور خدماتی

بهره برداری مراکز تجاری

صفحه 3

صفحه 5

آگهیتجدیدمزایدهکتبی

نـرخ تـورم کاهـش یافـت.« تعـارف را بایـد 
کنـار گذاشـت. ایـن روزهـا هرکـس دل در 
گـرو کشـور دارد، بایـد صادقانه سـخن بگوید 
و مـن می خواهـم در ایـن نوشـته صادقانـه 
درد دل کنـم. روی سـخنم بـا رییس جمهـور 
اسـت؛ اعتمـاد مـردم بـه دولت را چه کسـی 
خدشـه دار کـرده  اسـت؟ چـرا متخصصان را 
از دایـره تصمیـم گیـری کنار گذاشـتید؟ چرا 
اقتصاددانـان را از دایـره سیاسـت گذاری کنار 
گذاشـتید؟ چرا بـا راه   حل های سیاسـی و با 

آزمـون و خطـا سـعی دارید سیاسـت  گذاری 
کنیـد؟ آیـا بـه ایـن فکـر کرده ایـد کـه هزینه 
آزمـون و خطـای شـما را فعـاالن اقتصـادی 
و مـردم بایـد بپردازنـد؟ روزهـای عجیبـی را 
و  ابهـام  در  غـرق  ایـران  سـپری می کنیـم. 
نگرانـی اسـت. مـردم ایـران میـان امـروز و 
فـردا و فـردا و فـردا معلـق ما نده انـد. امـروز 
فـردا  و  پیش بینـی کـرد  را  فـردا  نمی شـود 
نمی تـوان بـرای فردا طـرح و برنامـه ریخت. 

ادامه درصفحه 12



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1200|پنج شنبه 7 تیر 1397

2
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس ســازمان بازرســی کشــور گفــت: نفــر 
ــزار  ــش از ٣٨ ه ــه بی ــکه ک ــدار س اول خری
ــوان  ــک ج ــرده ی ــداری ک ــکه خری و 250 س
٣١ ســاله اســت کــه بــرای ایــن تعــداد ســکه 
ــون  ــارد و 550 میلی ــادل 53 میلی ــی مع رقم
تومــان پرداخــت کــرده اســت. قاضــی ناصــر 
و  ارز  بــازار  نابســامانی های  دربــاره  ســراج 

بحــث  در  را  مــواردی  اظهارداشــت:  ســکه 
ــاد  ــه اقتص ــم ک ــاهد بوده ای ــکه ش ــد س خری
کشــور را در معــرض خطــر قــرار می دهــد.

ــت:  ــور گف ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س ریی
مــا در رابطــه بــا فــروش و عرضــه بایــد 
و محدودیت هایــی  اتخــاذ کنیــم  تدبیــری 
دارد،  پــول  هرکســی  درنظربگیریــم کــه  را 

ــرکاری خواســت  ــازار شــود و ه ــد وارد ب نتوان
ــد. ــام ده ــور انج ــاد کش ــا اقتص ــاط ب در ارتب

وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه کــدام کشــور 
ــد و ارز و ســکه  ــه عمــل مــی کن قــوی اینگون
ــراز  ــد، اب ــرار می ده ــن در معــرض ق را اینچنی
ــا،  ــه هماهنگی ه ــه ب ــا توج ــرد ب ــدواری ک امی
دســتورات رهبــر معظــم انقــالب در زمینــه 
مســائل اقتصــادی و جلســات بیــن رؤســای 
ســه قــوه و مســووالن عالــی، راهکارهــای 

ــود. ــی ش ــب عمل مناس

جوان ٣١ ساله نفر اول خریدار سکه ها است

پیش قدمی وزیر ارتباطات در شفاف سازی
آذری جهرمی پیکان انتقاداتش را به سمت دستگاه هایی گرفت 

که مخالف الکترونیکی شدن دولت هستند

آذری جهرمی از عدم شفاف سازی دستگاه های دولتی انتقاد کرده

ــم دار  ــاوری پرچ ــات و فن ــر ارتباط وزی
دولــت در مبــارزه بــا فســاد شــده 
 37 بــا  کــه  جهرمــی  اســت.آذری 
وزیــر  تریــن  جــوان  ســن  ســال 
دولــت روحانــی اســت و همیــن امــر 
مجلــس،  از  اعتمــاد  رای  زمــان  در 
روزهــای  در  بــود،  او  قــوت  نقطــه 
ــت  ــی در جه ــای مثبت ــته قدم ه گذش
ــس  ــه پ ــته. او ک ــازی برداش شفاف س
ــار  ــا انتش ــل ب ــازار موبای ــراض ب از اعت
شــرکت هایی کــه بــا ارز دولتــی اقــدام 
بودنــد،  کــرده  موبایــل  واردات  بــه 
پــرده از رانــت و فســاد برخــی از ایــن 
ــر  ــته ب ــت، روز گذش ــرکت ها برداش ش
تاکیــد  دولــت  شــدن  الکترونیکــی 

ــی  ــه  جهرم ــی ک ــی از نکات ــرد. یک ک
بــه ان تاکیــد دارد الکترونیکــی شــدن 
ــان  ــت. کارشناس ــت اس ــات دول خدم
دولــت  انــدازی  راه  می گوینــد کــه 
ــارزه  الکترونیــک یکــی از راه هــای مب
بــا فســاد اســت. چــرا کــه وقتــی 
تمــام امــور نهادهــا ســازمان هــا و 
ــه دولــت الکترونیــک  ــه هــا ب وزارتخان
متصــل شــود و در اختیــار مــردم قــرار 
گیــرد جلــوی فســاد گرفتــه مــی شــود 
و ایــن خــود یکــی از اشــکال اجــرای 
عدالــت اســت کــه بــا راه انــدازی 
ــم مــی خــورد. ــت الکترونیــک رق دول

انتشار لیست 
وارد کنندگان موبایل

یکشــنبه شــب بــود کــه وزیــر ارتباطات 
در صفحــه توییتــر خــود اعــالم کــرد که 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــرکت هایی ک ــت ش لیس
ارز 4200 تومانــی بــرای واردات گوشــی 

تلفــن همــراه تخصیــص یافتــه اســت، 
ــا هماهنگــی بانــک مرکــزی و وزارت  ب
عمومــی  روابــط  توســط  اقتصــاد، 
خواهــد  منتشــر  ارتباطــات  وزارت 
ــه  شــد. ایــن اقــدام آذری جهرمــی  ب
علــت  تجمــع کاســبان دو مجتمــع 
تجــاری »عالءالدیــن« و »چارســو« 
ــد  ــا مراکــز خری ــود کــه عمدت ــران ب ته
ــال  ــوازم دیجیت ــل و ل ــروش موبای و ف
ــان  ــیر خیاب ــان در مس ــد. معترض بودن
جمهــوری و پــل حافــظ شــعارهایی 
ــد« و دالر ده  ــد، ببندی ــل »ببندی از قبی
نمی خوایــم«  نمی خوایــم  تومانــی، 
انتشــار  از  پــس  می دادنــد.   ســر 
ایــن لیســت، رســانه ها بــا بررســی 
فســاد  از  جالبــی  مــوارد  بــه  آن 
یــک  آن کــه  جملــه  از  برخوردنــد. 
شــرکت  بیــش از 26.5 میلیــون یــورو 
ــه  ــی ک ــود در حال ــه ب ــی گرفت ارز دولت

تنهــا یــک مــاه از زمــان صــدور مجــوز 
واردات موبایــل بــه آن می گذشــت. 
ــه برخــی  ــن مشــخص شــد ک همچنی
ــل  ــای واردات موبای ــه ج ــرکت ها ب ش
بــه  اقــدام  تومانــی،   4200 ارز  بــا 
کردنــد. آزاد  بــازار  در  ارز  فــروش 

معرفی شرکت های متخلف
از  البتــه  هــم  ارتباطــات  وزیــر 
رســانه ها عقــب نمانــد و برخــی از 
تخلفــات رخ داده در شــرکت های وارد 
کننــده موبایــل را افشــا کــرد. از جملــه 
ــن  ــه اولی ــت ک ــی نوش ــه درتوییت اینک
ــرکت های وارد  ــی از ش ــی از یک بازرس
پذیرفــت.  صــورت  موبایــل  کننــده 
ــرکت  ــی ش ــزارش دریافت ــر گ ــر ب بناب
مزبــور حــدود 20 هــزار گوشــی آیفــون 
ــای  از آن  ــزار ت ــه 15 ه ــرده  ک وارد ک
ــر  ــون گرانت ــا دومیلی ــا را یکجــا و  ب ه
بــه یــک شــرکت دیگــر واگــذار کــرده 
ــار  ــج هــزار گوشــی را هــم در انب و  پن
ــی  ــت. جهرم ــرده اس ــره ک ــود ذخی خ
بــا   همــراه  را  خــود  توییــت  ایــن 
ــی  #شفاف_ســازی منتشــر کرد.درحال
آذرمــی ایــن رویــه  را پیــش درگفتــه 
کــه حتــی پیــش از ایــن اگــر شــرکتی 
یــا فســادی صــورت مــی گرفــت حتــی 

اســم شــرکت یــا فــرد گفتــه نمی شــد 
ــدون هیــچ ابایــی اســم  ــی آذری ب ول
ــد. ــی گوی ــز م ــف را نی ــرکت متخل ش

انتقاد از سایر دستگاه ها
وزیــر ارتباطــات روز گذشــته در ادامــه 
تــالش بــرای مقابلــه بــا فســاد در 
توییتــر خــود نوشــت کــه فســادها 
انــدازی  راه  بــا  کشــور  رانتهــای  و 
#دولت_الکترونیکــی قابــل #شــفاف_

رجیســتری  طــرح  اســت.  ســازی 
بخــش کوچکــی از دولــت الکترونیکــی 
بــود. اکنــون اکثــر زیرســاخت های 
دولــت الکترونیکــی آمــاده اســت. چرا 
دســتگاه هایی کــه بایــد در برخــورد 
بــا فســاد پیــش قــدم باشــند، در 
اتصــال عملــی بــه دولــت الکترونیکــی 
همــکاری نمی کنند؟جهرمــی پیــش 
خصــوص  ایــن  در  هــم  ایــن  از 
ــی  ــت الکترونیک ــه دول ــود ک ــه ب گفت
اداری  نظــام  در  شــفافیت  موجــب 
و خروجــی کســب و کارهــای نوپــا 
ایجــاد فضــای رقابتــی در اقتصــاد 
مــدت  طــول  در  اســت.جهرمی 
الکترونیکــی  از  مرتبــا  خــود  کاری 
کــرده.   صحبــت  دولــت  کــردن 

توییت هــای اخیــر جهرمــی بــا اســتقبال کاربــران 
ایــن  جملــه  از  شــده.   روبــرو  مجــازی  فضــای 
سیاســی  فعــال  ابطحــی،  علــی  محمــد  توییــت 
اصــالح طلــب و رییــس دفتــر رییــس جمهــور 
ــول، آقازادگــی،  ــی، پ ــی کــه پارت ــا جای اصالحــات:  تنه
ــرد،  ــی پذی ــی نم ــچ رانت ــر و هی ــر خی ــفارش، ام س
ــت.  ــی اس ــتم حاکمیت ــردن کل سیس ــی ک  الکترونیک
همــه  اولویــت  ایــن  پیــش،  ســال   20 از 
خوشــمزه  دلیــل  بــه  ولــی  بــوده  دولتهــا 
نشــده. عملیاتــی  حــال  بــه  تــا  رانــت   بــودن 
وزارت ارتباطــاِت جــوان تــا مــزه رانــت نچشــیده همــت 
ــر   ــه ذک ــد.الزم ب ــا نمای ــا را افش ــت ه ــد و مخالف کن
ــت هــای خــود  ــل تویی ــن قبی ــه آذری در ای اســت ک

ــرد. ــه کار می ب ــز ب ــازی را نی هشتک#شفاف_س

جامعه

رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور دربــاره نتیجــه 
بازدیــد از شــرکت ایــران خــودرو و احتمــال احتکار 
ــال  ــرد: احتم ــح ک ــرکت تصری ــن ش ــوی ای از س
ــا  ــت ام ــی اس ــال بررس ــان در ح ــکار همچن احت
ــردای روز  ــه ف ــود ک ــن ب ــا ای ــد م ــه بازدی نتیج
بازدیــد ســرزده مــا از ایــران خــودرو، قیمــت برخی 
ــان  ــون توم ــا 50 میلی ــی 40 ت ــای داخل خودروه

ــت. ــاال نرف ــر ب ــا دیگ ــد و قیمت ه ارزان ش

ــز توســعه  رییــس مرک
پیشــگیری و درمــان 
ســازمان  اعتیــاد 
شــیوع  بهزیســتی  
ــا 11  ــن ســنین هشــت ت ــودکان را بی ــاد در ک اعتی
ســال عنــوان کرد.فریــد براتــی ســده  بیان داشــت:  
تفاهم نامــه  اعتیــاد  درگیــر  مــورد کــودکان  در 
مشــترکی بــا هماهنگــی دبیرخانــه ســتاد مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر، ســازمان بهزیســتی و همچنیــن 
ــه  ــر اینک ــت، دال ب ــورت گرف ــت ص وزارت بهداش
درمــان کــودکان در مراکــز وابســته بــه وزارت 
ــان  ــه درم ــد از آن ک ــرد و بع بهداشــت صــورت گی
ــواده ای  ــه خان ــی ک ــدند در صورت ــم زدایی ش و س
نداشــته باشــند یــا بدسرپرســت باشــند بــا حکــم 

قضایــی بــه بهزیســتی و مراکــز زیر نظر بهزیســتی 
ارجــاع داده شــوند، در ایــن فرآینــد دانــش آمــوزان 
ــد و قــرار شــد کــه در مــورد  معتــاد نیــز قــرار دارن
ــب برخــورد می شــود. ــن ترتی ــه همی ــم ب ــا ه آنه
ــی  ــن موضــوع عملیات ــل از اینکــه ای ــزود: قب او اف
شــود در بهزیســتی مراکــزی اقامتــی داشــتیم کــه 
ــان  ــتان، خراس ــتان بلوچس ــتان های سیس در اس
شــمالی، تهــران و البــرز فعالیــت داشــتند کــه بــه 
کــودک معتــاد؛ چــه بــا خانمــان و چه بــی خانمان 
خدمــات ارائــه می کــرد. در جلســه ای کــه بــا وزارت 
بهداشــت و ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر تشــکیل 
شــد، گفتنــد کــه نیــازی بــه مراکــز اقامتــی نداریم؛ 
چــون کــودک مصــرف کننــده مــواد را ابتــدا بایــد به 

ــرد. ــان ک ــرپایی درم ــورت س ص

افراد متخلف و خیانت کار 
به مردم معرفی شوند

رهبــر انقــالب تاکیــد کردنــد:  در قــوه قضاییــه 
بایــد قضــات کوشــا، صــادق و قانــع، بــه مــردم 
معرفــی شــوند تا ایــن ســبک کار ترویج شــود 
و از طــرف دیگــر بایــد افــراد متخلــف و خیانت 
کار اعــم از قاضــی و یــا دیگــر عوامــل نیــز بــه 

مــردم معرفــی شــوند.
آیــت هللا خامنــه ای رهبــر انقالب اســالمی صبح 
روز )چهارشــنبه( در دیــدار رییــس و مســووالن 
ــوولیت های  ــه مس ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضایی ق
ــد  ــی دســتگاه قضــا تأکی ســنگین و حاکمیت
کردنــد: قــوه قضاییــه بایــد »مظهــر عدالــت« 
ــان و پناهــگاه آرامــش  و »ملجــأ مــورد اطمین
ــرای احقــاق حقــوق فــردی  بخــش مــردم« ب
ــی را  ــکار عموم ــاد اف ــی باشــد و اعتم و عموم
بــا تبلیــغ درســت یعنــی انعــکاس هنرمندانه و 
مؤثــر واقعیــات و عملکــرد دســتگاه قضایــی و 
نیــز حرکــت و تحــول مســتمر درونی به دســت 
آورد.رهبــر انقــالب اســالمی در ابتــدای ســخنان 
خــود، ضمــن تبریــک روز و هفته قــوه قضاییه 
و همچنیــن تشــکر از گــزارش جامــع و کامــل 
آیــت هللا آملــی الریجانــی درخصــوص عملکــرد 
ایــن قــوه، نامگــذاری هفتــه ای به نام دســتگاه 
قضایــی را در ســالروز شــهادت آیت هللا بهشــتی 
ــی  ــبت های تقویم ــیاری از مناس ــد بس همانن
نظــام اســالمی، شــهادت بنیان و بــر پایــه 
فــداکاری در راه خــدا خواندنــد و گفتنــد: ایــن 
موضــوع، وظایــف و انتظــارات از قــوه قضاییه را 
از یــک مجموعــه اداری صــرف فراتــر مــی بــرد 
و جهــاد همه جانبــه و ایثــار و از خود گذشــتگی 
ــی را ســرلوحه  ــه اهــداف عال ــرای رســیدن ب ب

ــرار می دهــد. ــن دســتگاه ق ای
ــس،  ــی از ریی ــا قدردان ــه ای ب ــت هللا خامن آی
مســووالن و بدنــه قــوه قضاییــه، وظیفــه ایــن 
قوه را حاکمیتی و بســیار حســاس دانســتند و 
افزودنــد: اگر دســتگاه قضایــی در ادای وظایف 
خــود یعنی »قضــاوت، پایــان دادن به اختالفها 
و نزاع هــا و مجــازات متخلفــان از قانــون« 
به خوبــی عمــل کنــد، مــردم از حاکمیــت، 
خرســند و راضــی خواهنــد بــود و اگــر وظایــف، 
ناقــص و بــد انجــام شــوند، مــردم از حاکمیت، 
اجــرای  شد.ایشــان  خواهنــد  ناخرســند 
صحیــح و قاطعانــه وظایــف دســتگاه قضایــی 
را در زندگــی مــردم دارای تأثیــرات فــراوان 
ــه  ــد: همانگون ــان کردن ــمردند و خاطرنش برش
ــد  ــه بای ــوه قضایی ــد شــده، ق ــا تأکی ــه باره ک
مظهــر عدالــت و پناهــگاه ملــت باشــد و مــردم 
اطمینــان خاطــر داشــته باشــند کــه هــر جــا بــا 
مظلمــه یــا تخلفــی از قانــون مواجــه شــدند، با 
مراجعــه بــه دســتگاه قضایــی مــی تواننــد حق 

ــا آســودگی خاطــر بگیرنــد. خــود را ب

رهبری

شیوع اعتیاد در کودکان 
بین سنین ۸ تا 11 سال

پیام خبر
امش در بازار دارویی کشور
مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با 
بیان اینکه در بازار دارویی کشور آرامش نسبی برقرار و شرایط عادی است، تاکید کرد: 
داروخانه های خصوصی شهر تهران و مراکز استان ها رصد شده و گزارش کمبودهای 
دارویی به صورت هفتگی ثبت می شود.

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما

مجلــس  نماینــدگان  از  نفــر   1۸7
ــی  ــه علن ــالمی در جلس ــورای اس ش
دیــروز مجلــس شــورای اســالمی طی 
ــور  ــه رئیس جمه ــاب ب ــه ای خط نام
دولــت  کابینــه  ترمیــم  خواســتار 
شــدند. متــن ایــن نامــه را محمدعلی 
وکیلــی عضــو هیــأت رییســه مجلس 
قرائــت کــرد.در بخشــی از ایــن نامــه 
هســتید  آگاه  کــه  اســت:  آمــده 
ــا  ــروز در شــرایط اقتصــادی ب ــه ام ک
تحریــم هــا و توطئــه هــای پیچیــده 
دشــمنان ایــن مــرز و بــوم و تشــکیل 
اتــاق جنــگ علیــه جمهوری اســالمی 
ــی  ــا برخ ــتیم ام ــه هس ــران مواج ای
ناکارآمــدی هــای بخــش اقتصــادی 

ــر جــدی  ــه تاثی ــن زمین ــت در ای دول
ــت  داشــته اســت. ضــرورت دارد دول
اقتصــادی  دقیــق  ریــزی  برنامــه 
متناســب بــا شــرایط موجــود داشــته 

باشــد.
بــه نظــر اینجانبــان عملکرد نامناســب 
اقتصــادی کشــور  ارشــد  مدیــران 
در طــی ســال های اخیــر موجــب 
بی اعتمــادی روزافــزون مــردم نســبت 
بــه تصمیمــات و سیاســتهای ابالغــی 
اقتصــادی  بخــش  در  اجرایــی  و 
ــر  ــن ام ــت و ای ــده اس ــور گردی کش
بازنگــری در تیــم اقتصــادی دولــت را 
ضرورتــی دوچنــدان و اجتنــاب ناپذیر 

می نمایــد.

اگرچــه مجلــس شــورای اســالمی در 
ــا  ــارات و ب ــف و اختی ــتای وظای راس
ــی پیــش  اســتفاده از ابزارهــای قانون
ــه  ــد نســبت ب ــی توان ــی شــده م بین
اصــالح ایــن مهــم اقــدام نمایــد، ولی 
از جنابعالــی بــه عنوان منتخــب مردم 
و رییــس دولــت انتظــار داریــم قبل از 
تصمیــم نماینــدگان مجلــس شــورای 
ایــن مهــم  بــه  اســالمی نســبت 
یعنــی تغییــر در مجموعــه مدیریتــی 
ــرد چابکــی  ــا رویک ــم اقتصــادی ب تی
ــا  ــی ب ــای کنون ــیت ه و درک حساس
هــدف هماهنگــی و کارآمــدی هرچــه 
بیشــتر تیــم اقتصــادی اقــدام عاجــل 
ــال  ــن ح ــد. در هیم ــل آوری ــه عم ب
کمیســیون  رییــس  پورابراهیمــی 
اقتصــادی روز گذشــته  در حاشــیه 
جلســه مجلــس بــه خبرنــگاران گفت: 
ــب  ــت متناس ــادی دول ــم اقتص »تی

بــا شــرایط کنونــی کشــور امــکان 
ــه  ــت اینک ــه جه ــام را ب ــی نظ همراه
بتوانــد بــر ایــن مشــکالت فایــق 
بیایــد، ندارد.«بــه گفتــه او بحــران 
پیــش آمــده چنــد دلیــل داشــته کــه 
یکــی از آنهــا ناتوانــی تیــم اقتصــادی 
ــازار ارز و دیگــری  دولــت در کنتــرل ب
تشــدید التهابــات توســط »دشــمن« 
و ایجــاد »فضــای سیاســی و روانــی« 
مقصــودی،  است.حســین  بــوده 
ــس  ــدگان مجل ــر از نماین ــی دیگ یک
در نطقــی در جلســه علنــی بــا انتقــاد 
ــردن ارز  ــی ک ــک نرخ ــت ت از سیاس
خواســتار برکنــاری وزرای کار، اقتصاد، 
جهــاد کشــاورزی و رییــس بانــک 
مرکــزی شــد.او بــا اشــاره بــه بحــران 
اقتصــادی  بــه حســن روحانــی گفــت 

ــرود. ــه بیــن مــردم ب ــه  ب ک

187 نماینده خواستار تغییر تیم 
اقتصادی دولت شدند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مشــاغل  توســعه  بخــش  رییــس 
کار  المللــی  بیــن  ســازمان  ســبز 
المللــی  بیــن  ســازمان  گفــت: 
ــه  ــرای برنام ــه اج ــل ب کار)ILO( مای
مشــترک مشــاغل ســبز بــا ایــران 
ــه« در  ــال گوی ــی کم ــت. »مصطف اس
ــی  ــی آکادم ــن الملل ــوزش بی دوره آم
مجموعــه  در  کــه  ســبز  مشــاغل 
فرهنگــی ، ورزشــی تــالش برگــزار 
ــا  ــته ب ــاغل  پیوس ــت: مش ــد، گف ش

ــت  ــداری زیس ــت و پای ــط زیس محی
محیطــی در ارتبــاط هســتند و مــا 
بــا  کار  المللــی  بیــن  ســازمان  در 
ــا  ــم  ت ــی کنی ــکاری م ــورها هم کش
کشــورها  چگونــه  شــویم  متوجــه 
مشــاغل  ایجــاد  بــا  می تواننــد 
ســبز، پایــدار و شایســته تغییــرات 
اقلیمــی را کاهــش دهنــد. وی بــه 
ــر  ــی کار ب ــد ســازمان بیــن الملل تاکی
ــب و  ــای کس ــازی فضاه ــد س توانمن

سیاســت گذاری های  و  ســبز  کار 
حمایتــی در ایــن بخــش اشــاره کــرد 
و افــزود:وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی ایــران بــرای برگــزاری ایــن 
آکادمــی آموزشــی تــالش زیــادی 
انجــام داد و بــا توجــه بــه مخاطــرات 
ایجــاد شــده در کشــورهای جهــان 
ــرداری  ــره ب ــال به ــه دنب ــز ب ــران نی ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــرات ب ــن مخاط از ای
فرصــت در راســتای مشــاغل ســبز 
توســعه  بخــش  رییــس  اســت. 
مشــاغل ســبز ســازمان بیــن المللــی 
کار در ارائــه ای علمــی ایجــاد اشــتغال 
ــعه  ــداف توس ــر اه ــز ب ــا تمرک ــبز ب س

پایــدار را تشــریح کــرد.

و  قنــات  بین المللــی  مرکــز  ارشــد  مشــاور 
ــه  ــن ك ــر ای ــد ب ــا تاكی ــی ب ــی آب ــازه های تاریخ س
ادامــه حیــات در اســتان یــزد مســتلزم کاهــش 30 
ــرد: روزگاری  ــد ك درصــدی مصــرف آب اســت، تاكی
فــرا می رســد کــه ادامــه زندگــی و فعالیــت در ایــن 
منطقــه ســخت شــده و احتمــال مهاجــرت  از ایــن 
ــر  ــد بود.»علی اصغ ــق خواه ــایر مناط ــه س ــتان ب اس
سمســار یــزدی« ، بــا بیــان ایــن كــه متوســط 
ــر در ســال  بارندگــی دراز مــدت کشــور 243 میلیمت
اســت کــه ایــران را در زمــره مناطــق خشــک و نیمــه 
خشــک دنیــا قــرار می دهــد، می گویــد: ایــن در 
ــی  ــی 96-97، بارندگ ــال آب ــه در س ــی اســت ك حال
کشــور بــه ایــن رقــم نیــز نرســیده و همیــن موضــوع 
ــا  در برخــی از اســتان های کشــور از  باعــث شــده ت
ــدار شــود. وی ریشــه   ــزد، خشکســالی پدی ــه ی جمل
ســال های  در  كشــورمان  بارندگی هــای  کاهــش 
اخیــر را تغییــرات اقلیمــی می دانــد و بــا بیــان 
ــا را تحــت  ــاط دنی ــر نق ــم اکث ــر اقلی ــه تغیی ــن ك ای
ــر  ــد: تغیی ــح می كن ــت، تصری ــرار داده اس ــر ق تاثی
اقلیــم موجــب شــده تــا تغییــرات مکانــی و زمانــی 
ــت  ــدان معناس ــن ب ــود و ای ــاد ش ــی ایج در بارندگ

کــه در بعضــی از نقــاط دنیــا شــاهد باران هــای 
ــتیم  ــرب هس ــیالب های مخ ــه س ــدید و در نتیج ش
و در بعضــی نقــاط دیگــر مثــل اســتان یــزد و فــالت 
را تجربــه  مرکــزی کشــورمان، خشکســالی حــاد 
دانشــگاه  آب  تفكــر  کانــون  كرد.دبیــر  خواهیــم 
ــی  ــدت بارندگ ــط درازم ــد: متوس ــار می كن ــزد اظه ی
ــوع  ــرای مجم ــال و ب ــر در س ــزد 50 میلیمت ــهر ی ش
ــر دو،  ــه ه ــت ک ــال اس ــر در س ــتان 9۸ میلیمت اس
فاصلــه قابــل توجهــی نســبت بــه متوســط بارندگــی 
ان  اســت كــه  حالــی  در  ایــن  و  دارنــد  کشــور 
ــزان  ــن می ــز همی ــاری نی ــی ج ــال آب ــتان در س اس
ــن  ــت.وی در ای ــوده اس ــاهد نب ــز ش ــی را نی بارندگ
بــاره اضافــه می كنــد: بارندگــی امســال اســتان 
ــد و  ــدت، 30 درص ــط درازم ــه متوس ــبت ب ــزد نس ی
بارندگــی شــهر یــزد نســبت بــه متوســط مذکــور، 50 
ــر موجــب  ــن ام درصــد کاهــش داشــته اســت و ای
ــاهد  ــیرکوه ش ــات ش ــژه در ارتفاع ــه وی ــا ب ــده ت ش
ــاری  ــزدی، ج ــار ی ــه سمس ــیم.به گفت ــاب نباش روان
نشــدن روانــاب یعنــی عــدم تغذیــه ســفره های 
بــه  منجــر  امــر  ایــن  چــرا كــه  زیرزمینــی،  آب 
و  می شــود  آبخوان هــا  بــه  ورودی  آب  کاهــش 
در نتیجــه حجــم ذخیــره آب را تحت تاثیــر قــرار 
ــت  ــر دش ــوان فقی ــر آبخ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می ده
ــر و  ــه ســال گذشــته، فقیر ت ــزد - اردکان نســبت ب ی
ــته  ــال های گذش ــه در س ــی ك ــده، در حال ــر ش تهی ت

هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت. وی بــا بیــان ایــن 
كــه بایــد در جهــت مصــرف بهینــه آب، حرکــت کنیــم 
ــه چنــدان نزدیــک  ــه انتقــال آب کــه در آینــده ن و ب
نکنیــم،  خــوش  دل  اســت،  شــده  برنامه ریــزی 
منابــع  همیــن  موجودیمــان کــه  بــه  می گویــد: 
ــن  ــم و همی ــر کنی ــی هســتند، فک ــای زیرزمین آب ه
ــای فعالیت هــای توســعه ای  ــدک را مبن موجــودی ان
ــن  ــت؛ ای ــد اس ــزدی معتق ــار ی ــم. سمس ــرار دهی ق
ــه  ــی ک ــوه آب ــع بالق ــای مناب ــر مبن ــعه را ب ــه توس ک
بدهیــم،  قــرار  شــد،  خواهــد  منتقــل  جنــوب  از 
ــه در  ــم چ ــذا بببینی ــد ل ــروازی باش ــد پ ــاید بلن ش
اختیــار داریــم، منابــع بالفعــل مــا کدامنــد و ســپس 

توســعه را طرح ریــزی کنیــم.

آمادگی اجرای برنامه 
مشترک مشاغل سبز در ایران

نامهمحیطزیستدرمورد

موتورهایکاربراتوری

بــه دنبــال رای منفــی هیــات وزیــران بــه درخواســت صــدور مجــوز شــماره گذاری 
ــازمان  ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــوری، مع ــیکلت کاربرات ــزار موتورس 10 ه
حفاظــت محیــط زیســت در مــورد احتمــال رایزنــی مجــدد موتورسیکلت ســازان 
بــرای اجــرای ایــن درخواســت اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه هیــات وزیــران این 
درخواســت را مصــوب نکــرد، هیــچ راه قانونــی بــرای شــماره گذاری ایــن 10 هــزار 
دســتگاه وجــود نــدارد. تولیــد و شــماره گذاری موتورســیکلت های کاربراتــوری بــر 
اســاس مصوبــه ســال 95 هیــات وزیــران ممنــوع اســت. بــا ایــن وجــود چنــدی 
پیــش وزارتخانه هــای کشــور و صنعت،معــدن و تجــارت درخواســت »صــدور مجوز 
شــماره گذاری 10 هــزار موتورســیکلت کاربراتــوری« را مطــرح کردنــد کــه پــس از 
ــرار گرفــت. مســعود تجریشــی از  ــران مــورد مخالفــت ق ــات وزی بررســی در هی
تنظیــم و ارســال نامــه ای بــه وزارت کشــور خبــر داد و گفــت: بــه زودی یــک نامــه 
ــه  از طــرف عیســی کالنتــری - رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت - ب
ــا توجــه بــه  عبدالرضــا رحمانــی  فضلــی - وزیــر کشــور - ارســال می شــود تــا ب
ــه درخواســت شــماره گذاری 10 هــزار موتورســیکلت  ــران ب رای منفــی هیــات وزی
کاربراتــوری بــه تعهــدات خــود پایبنــد باشــند. وی در مــورد احتمــال رایزنــی مجدد 
موتورسیکلت ســازان بــرای شــماره گذاری ایــن دســتگاه ها، اظهــار کــرد: تــا 
زمانــی کــه مجــوز دولــت بــرای شــماره گذاری صــادر نشــود بــه هیچ وجــه امــکان 
شــماره گذاری موتورهــای کاربراتــوری وجــود نــدارد. دولــت هــم بــا این درخواســت 
مخالفــت کــرده اســت. معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت در مــورد پیگیــری موتورسیکلت ســازان بــرای شــماره گذاری ایــن 10 هــزار 
ــد  ــی پلیــس نمی توان ــه لحــاظ قانون ــت: ب ــق ســایر مراجــع گف دســتگاه از طری
بــدون نامــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و مصوبــه هیــات وزیــران اقــدام به 

ــد. ــوری کن ــیکلت های کاربرات ــذاری موتورس پالگ گ

مشاور ارشد مرکز بین المللی قنات:

یزدي ها به انتقال آب دل خوش نکنند
مشـاور ارشـد مرکـز بین المللـی قنـات با 
اذعـان به اين كـه هيچ راهـی جز كاهش 
مصـارف آب در بخش های شـرب و بهداشـت و 
صنعـت نيسـت، مي گويـد: مصارف کشـاورزی 
هـم بـه دلیل آن کـه 88 درصـد آب زیرزمینی 
اسـتان در کشـاوری اسـتفاده می شـود، بایـد 
بـا بـه کارگیـری روش هایـی مانند کشـت های 
شـیوه های  تغییـر  آبخـواه،  کـم  و  جایگزیـن 
آبیاری و موارد مشـابه ديگر کاسـته شـوند. وی 
افـزود: اگـر بـه رونـد فعلـی برداشـت از منابع 
آب هـای زیرزمینـی ادامـه بدهیـم، سرنوشـت 

خوبـی در انتظارمـان نخواهـد بود.

مهار آتش سوزی 
در قلعه شاداب دزفول

رییــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت دزفــول گفــت: یــک فقره 
آتش ســوزی در مراتــع منطقــه 
شــکارممنوع قلعــه شــاداب دزفــول بــا تــالش محیط بانــان 
ایــن منطقــه مهــار و از گســترش آتش ســوزی جلوگیــری 
شــد. فرهــاد قلی نــژاد در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: 
ــه شــکارممنوع  ــع منطق ــن آتش ســوزی در ســطح مرات ای
ــتفاده کنندگان  ــی اس ــل بی احتیاط ــه دلی ــاداب ب ــه ش قلع
ــه اشــکفت  ــار در منطق از طبیعــت در مســاحت یــک هکت
ــان  ــا تــالش محیط بان ــه ب زرده و کــول خراســان رخ داد ک

منطقــه شــکارممنوع قلعــه شــاداب مهــار شــد. 

تعطیلی واحد آالینده 
محیط زیست در دزفول 

 رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
دزفــول گفت:یــک واحــد آالینــده هــوا در 
محــدوده شــهر ســیاه منصــور با دســتور 

قضایــی تعطیل شــد.
فرهــاد قلــی نــژاد افــزود:اداره حفاظــت محیــط زیســت قبــل از 
تعطیلــی ایــن واحــد آالینــده کــه در زمینــه تولیــد زغــال فعالیــت 
ــردن  ــت نک ــوص رعای ــک آن در خص ــه مال ــار ب ــد ب ــت چن داش
فاصلــه تــا شــهر و نداشــتن تجهیــزات کنترلــی تذکــر داده بــود بــا 
وجــود تذکــر مکــرر و اعــالم مهلــت قانونــی ، اقدامــی بــرای رفــع 
نقــص از ســوی ایــن واحــد آالینــده صــورت نگرفــت لذا با دســتور 

ــری شــد. ــی پلمــب و از فعالیــت آن جلوگی قضای

خبرخبر

و  کهگیلویــه  شــهری  فاضــالب  و  آب  مدیرعامــل 
ایرانــی در  آبــی 34 میلیــون  تنــش  از  بویراحمــد 
نــژاد  لدنــی  تابســتان جــاری خبــرداد. ســیدعلی 
بــا بیــان اینکــه 330 شــهر کشــور کــه برخــی از 
ــش  ــار تن ــود دچ ــی ش ــوب م ــهر محس ــا کالن ش آنه
آبــی هســتند، اظهارداشــت: در اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمــد نیــز 4 شــهر  یاســوج، مــادوان ، دیشــموک 
ــزود  ــی هســتند.وی اف و باشــت هــم دچــار تنــش آب
ــود  ــهر ب ــداد هشــت ش ــن تع ــال 93 ای ــه در س : البت
ــی  ــش آب ــش تن ــرای کاه ــددی ب ــات متع ــه اقدام ک

در شــهرهای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد انجــام 
شــهری  فاضــالب  و  آب  اســت.مدیرعامل  گرفتــه 
کهگیلویــه و بویراحمــد باتاکیــد بــر اینکــه بحــران 
آبــی در ایــن اســتان نداریــم، خاطرنشــان کــرد: بایــد 
ــی نشــدن آب در  ــرای بحران ــای الزم ب آگاهســازی ه
اســتان صــورت گیــرد. بــه گفتــه وی در ســال زراعــی 
ــا در  ــارش ه ــزان ب ــی، می ــار هواشناس ــاس آم براس
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 29.۸ دهــم درصــد 
کاهــش داشــته و نســبت بــه بلندمــدت 5207 درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش کاه

٣4 میلیون نفر در کشور دچار تنش آبی هستند

پیام زیست پناهــگاه حیــات وحــش حیدری نیشــابور همچنان با وجود هزاران راس قوچ و 
میش اوریال یا شــرقی، بهشــت این گونه حیوان در جهان اســت و حرکت پرابهت و 
زیبــای گلــه های قوچ به زیبایی هرچه بیشــتر این منطقه در مرکز خراســان رضوی 

افزوده است.

آگهیتجدیدمناقصهواگذاریامورخدماتی

شهرداری باغین

شـهرداری باغیـن در نظر دارد کلیه امور خدماتی شـهر باغین )شـامل موارد تنظیـف، جمع آوری ، 
حمـل و دفـن زباله، نگهداری فضای سـبز شـهری و ...( را به مدت یکسـال از طریـق مناقصه کتبی 
بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه متقاضیـان دعـوت بـه عمل می آیـد جهت 
دریافـت اسـناد مناقصـه تـا پایـان وقـت اداری ۹7/04/13 بـه شـهرداری باغیـن واقـع در کرمان 

باغین شـهرک قـدس مراجعـه نمایند.
شـرکت کنندگان بایسـتی پیشـنهادات خود را بـه همراه تضمین شـرکت در مناقصـه )معادل مبلغ 
530/000/000 لاير بصـورت ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز نقـدی( در پـاکات الک و مهر شـده تا پایان 
وقـت اداری سـه شـنبه ۹7/04/26 تحویل شـهرداری نمایند. بازگشـایی پاکات مناقصه چهارشـنبه 

مورخه ۹7/04/27 میباشـد.

1( شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار بوده و به پیشـنهادات ناقـص، مبهم و مشـروط ترتیب اثر 
داده نخواهد شـد.

2( سـپرده برنـدگان نفـر اول، دوم و سـوم در صـورت عـدم مراجعـه یـا انصـراف از انجام معامله بـه ترتیب 
بـه نفع شـهرداری ضبـط میگردد.

متقاضیـان میتوانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفنهـای 33372002 و 034-33372۸46 
تماس حاصـل نمایند.

نوع تضمینمبلغ سپرده شرکت در مناقصهبرآورد سالیانه )به ریال(موضوع مناقصه

انجام امور خدماتی 
شهر باغین

530/000/000 ریال10/45۸/7۸5/766
ضمانت نامه بانکی واریز نقدی به 

حساب شهرداری
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این صفحه می خوانیم
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     رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970178 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف 
ــه دارای شــماره  ــی ال ــد نب ــان فرزن ــری آقاجانی ــم پ ــش خان تال
شناســنامه 26 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده اســت کــه مرحــوم رضــا علــی پــور در تاریــخ 97/2/22 در شهرســتان 
ــوم  ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت تال
منحصــر اســت بــه: 1- پــری اقاجانیــان دارای ســند ســجلی شــماره 
ــری  ــرا جعف ــی 2-المی ــادر متوف ــبت م ــش نس ــوزه 3 تال ــادره از ح 26 ص
ــش  شکردشــت دارای ســند ســجلی شــماره 4033 صــادره از حــوزه 3 تال
نســبت همســرمتوفی 3- رهــا علــی پــور دارای ســند ســجلی شــماره 
2620842166 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی  اینــک بــا 
انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک 
مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل 
ــابق  ــتری س ــی – دادگس ــان طالقان ــع خیاب ــش واق ــوزه 7 تال ــاف ح اخت
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه 
بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش             3947

اصالحیه
در آگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه پیــام مــا مورخــه 97/4/4 آقــای امیر 
غفــاری دارای ســند ســجلی شــماره 151 صــادره از حــوزه یــک تالــش پســر 
متوفــی صحیــح مــی باشــد                                                  3960

   رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970167 حــوزه 7 شــورای حل اختاف 
تالــش ســعید خیاطــی کیــوی فرزنــد حجــت الــه دارای 
شــماره شناســنامه 1213 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــی  ــه خیاط ــت ال ــوم حج ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی و چنی
ــگاه دائمــی  ــخ 97/1/15 در شهرســتان تالــش اقامت کیــوی در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 
1- یدالــه خیاطــی کیــوی دارای ســند ســجلی شــماره 2011 صــادره 
از خلخــال نســبت پــدر متوفــی 2-صاحبــه درویشــی کیــوی دارای 
ــی  ــادر متوف ــال نســبت م ســند ســجلی شــماره 4 صــادره از خلخ
3- عالمــه بنائــی کیــوی دارای ســند ســجلی شــماره 3272 صــادره 
از خلخــال نســبت همســر متوفــی 4- ســارا خیاطــی کیــوی دارای 
ســند ســجلی شــماره 4121 صــادره از تالــش نســبت دختــر متوفــی 
5- ســعید خیاطــی کیــوی دارای ســند ســجلی شــماره 1213 
صــادره از تالــش نســبت پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــت ب ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب قانون
ــه از  ــا وصیتنام ــراض  دارد و ی ــی اعت ــا کس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه 
ــراز شــود از درجــه  جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد اب

اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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    رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970125 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف 
تالــش آقــای خیــام محمــدی فرزنــد شــهرام دارای 
شــماره شناســنامه 2620216087 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم شــهرام محمــدی 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت ــتان تال ــخ 97/1/25 در شهرس در تاری
ــه: 1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
فریــدون محمــدی دارای ســند ســجلی شــماره 2620231744 صــادره 
ــند  ــی دارای س ــان پورعل ــی 2-زرنش ــدر متوف ــش پ ــوزه 3 تال از ح
ســجلی شــماره 2315 صــادره از حــوزه 3 تالــش همســر متوفــی 3- 
ــدی دارای ســند ســجلی شــماره 2620216087 صــادره  ــام محم خی
از حــوزه 3 تالــش تالــش پســر متوفــی 4- خاطــره محمــدی دارای 
ســند ســجلی شــماره 2620178541 صــادره از حــوزه 3 تالــش تالــش 
ــماره  ــجلی ش ــند س ــدی دارای س ــه محم ــی  5- حنان ــر متوف دخت
2620473950 صــادره از حــوزه 3 تالــش تالــش دختــر متوفــی  
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب این
ــا کســی اعتــراض   ــد ت ــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمای ــت ب نوب
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن دارد و ی
ــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش  ظــرف مــدت یــک مــاه ب
واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی 
صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 

ــود. ــار ســاقط و بااثــر خواهــد ب ــراز شــود از درجــه اعتب اب
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              رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970148 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تالــش خانــم لیــا 
ــورا  ــن ش ــنامه 465 از ای ــماره شناس ــت دارای ش ــد هم ــوه فرزن ــمی میانک قاس
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحومــه دل آرا ارچمــن در 
تاریــخ 97/3/19 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
ــماره  ــجلی ش ــند س ــوه دارای س ــمی میانک ــه: 1- داود قاس ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــرج قاســمی میانکــوه دارای  3845 صــادره از حــوزه 1 تالــش نســبت پســر متوفــی 2-ای
ــی  ــی3- عل ــر متوف ــبت پس ــش نس ــوزه 1 تال ــادره از ح ــماره 3846 ص ــجلی ش ــند س س
قاســمی میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 4280 صــادره از حــوزه 1 تالــش نســبت پســر 
متوفــی4- ساســان قاســمی میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 316 صــادره از حــوزه 1 
تالــش نســبت پســر متوفــی5- ناصــر قاســمی میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 3639 
ــوه دارای ســند  ــادر قاســمی میانک ــی 6- ق ــش نســبت پســر متوف ــوزه 1 تال صــادره از ح
ســجلی شــماره 2620212669 صــادره از حــوزه 1 تالــش نســبت پســر متوفــی7- سوســن 
ــش  ــوزه 1 تال ــادره از ح ــماره 263002226 ص ــجلی ش ــند س ــوه دارای س ــمی میانک قاس
نســبت دختــر متوفــی 8- لیــا قاســمی میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 465 صــادره 
از حــوزه 1 تالــش نســبت دختــر متوفــی9- مریــم قاســمی میانکــوه دارای ســند ســجلی 
ــا انجــام  ــک ب ــی این ــر متوف ــش نســبت دخت ــوزه 1 تال شــماره 2620104807 صــادره از ح
ــی مــی  ــاه آگه ــه مــدت یــک م ــت ب ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات قانون
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا کســی اعتــراض  دارد و ی ــد ت نمای
ــان  ــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیاب اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب
طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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ــت: 50  ــد گف ــتان بویراحم ــدار شهرس فرمان
ــر  ــا تانک ــد ب ــتان بویراحم ــتای شهرس روس
ســیار آبرســانی مــی شوند.شــاهرخ کنــاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون مســووالن 

هیچگونــه  آبــی  تنــش  شــرایط  بــرای 
ــزود: در  ــد، اف ــرده ان ــه نک ــاز و کاری ارائ س
شهرســتان بویراحمــد و دنــا 2.2 دهــم 
وجــود  آب  روان  مترمکعــب  میلیــارد 

 450 بویراحمــد  شهرســتان  نیــاز  و  دارد 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــب اس ــر مکع ــون مت میلی
ــه بویراحمــد داده نشــد . وی  تخصیصــی ب
اظهارکــرد: اگــر اراده ای بــرای آبگیــری ســد 
ــود  ــی ب ــته م ــال گذش ــم در س ــاه قاس ش
ــرب و  ــرای آب ش ــکلی ب ــه مش ــچ گون هی
ــتاهای  ــت و روس ــود نداش ــاورزی وج کش
اقمــاری و حاشــیه ای شــهر یاســوج از 
نعمــت آب کشــاورزی برخــوردار بودنــد .

آبرسانی با تانکر سیار 
به 50 روستای بویراحمد

رییس اداره پایش هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
پیش بینی می شود که روند گرمای هوا در استان 
طی روز های آینده ادامه داشته باشد

آب شور دریا کام جنوبی ها را شیرین می کند؟ 
معاون دریایی سازمان محیط زیست: ممکن است به نتیجه برسیم 

نیاز آبی استان های ساحلی را با آب شیرین کن تامین کنیم

احتمال انتقال آب از دریای عمان وجود دارد

معــاون محیــط زیســت دریایی ســازمان 
تامیــن  احتمــال  از  محیــط زیســت 
ــا از  ــی اســتان های حاشــیه دری ــاز آب نی
ــد.  ــر می ده ــان خب ــای عم ــق دری طری
ایــن اســتانها علــی الخصــوص چابهــار و 
بوشــهر مدت هــا اســت کــه بــا وضعیــت 
هســتند.پروین  روبــرو  آب  بحرانــی 
فرشــچی معــاون محیط زیســت دریایی 
ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــه آب  ــرف بهین ــردی مص ــش راهب همای
در کشــاورزی گفــت:» 33 درصــد از 
نیــاز آبــی کشــور از دریاهــا تامیــن 
انتقــال آب دریــای  بــرای  می شــود. 
خــزر بــا توجــه بــه مشــاوره های بســیار 
ــال  ــه انتق ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

بیــن حــوزه ای دریایــی خــزر مشــکالت 
زیســت محیطــی و هزینــه زیــادی دارد. 
شیرین ســازی آب در مبــدا هــم مقــرون 
به صرفــه نیســت امــا ممکــن اســت 
گاهــی بــه ایــن نتیجــه برســیم بخشــی 
از نیازهــای آبــی اســتان های حاشــیه 
تامیــن  آب شــیرین کن  بــا  را  دریــا 
کنیــم ولــی بــرای بیــن حــوزه ای مقــرون 
ــن  ــچی ضم ــت.« فرش ــه نیس ــه صرف ب
ــال آب  ــن از طرح هــای انتق ســخن گفت
ــی  ــت محیط ــیت های زیس ــر حساس ب

ــد.  ــد می کن ــز تاکی ــرح نی ــن ط ای

مردم بوشهر به معنای واقعی 
کلمه آب ندارند

شــهرهای حاشــیه خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان علــی رغــم همســایگی بــا 
ــا خشکســالی و کمــی بارش هــا  ــا ب دری

و کمبــود آب مواجــه هســتند. در همیــن 
نماینــده  رابطــه عبدالحمیــد خــدری 
ــس  ــم در مجل ــهر،گناوه دیل ــردم بوش م
در مــورد وضعیــت کم آبــی در اســتان 
ــد: »اســتان بوشــهر وارد  بوشــهر می گوی
ماه هــای کم آبــی و بحــران آب شــده 
ــتاهای  ــهرها و روس ــع در ش ــت. وض اس
جنوبــی به مراتــب بدتــر اســت. مناطقــی 
ــی  ــای واقع ــه معن ــتان ب ــد دشس مانن
ــد بگوییــم  ــد. چطــور بای کلمــه آب ندارن
ــده  ــن نماین ــد؟« ای ــردم آب ندارن ــه م ک
بــا انتقــاد از اســتفاده نکــردن از آب  هــای 
خلیــج فــارس بــرای رفــع مشــکل 
کم آبــی شــهرهای حاشــیه ای می گویــد: 
»کشــورهای عربــی بــا اقلیمــی به مراتب 
خشــک تر از اســتان  های مــا ســال ها 
اســت کــه موضــوع آب را مدیریــت 
آب  شــیرین کن ها  از  و  کرده انــد 

اســتفاده می کننــد در حالــی کــه مــا 
در کنــار خلیج فــارس بــا مشــکل آب 
دســت و پنجــه نــرم می کنیــم. « او 
ادامــه می دهــد: »مــا قبــالً دربــاره جنــگ 
آب چیزهایــی شــنیده بودیــم امــا حــاال 
کــم کــم داریــم آن را بــا چشــم خودمان 
ــرای  ــه ب ــر منطق ــردم ه ــم. م می بینی
ــه ای  ــردم منطق ــه م ــدار کمــی آب ب مق
دیگــر توهیــن می کننــد و کینــه بــه دل 
ــت  ــزی نیس ــون آب چی ــد چ می گیرن
ــر  ــد. ه ــد از آن بگذرن ــردم بتوانن ــه م ک
کــس بــه فکــر شــهر، روســتا و خانــواده 

ــت.«  ــودش اس خ

همسایگی چابهار با دریا، بی آبی 
را دوا نکرده است

جملــه  از  بلوچســتان  و  سیســتان 
اســتان هایی اســت کــه در ردیــف ســه 
اســتان کــم بــارش کشــور قــرار گرفتــه 
اســت، وضعیــت کــم آبــی در ایــن 
اســتان بــه خصــوص شهرســتان چابهار 
ــا آب هــای آزاد  ــا وجــود همســایگی ب ب
ــزارش می شــود.  ــر گ ــب حادت ــه مرات ب
شــه بخش گرگیــج نماینــده اســتان 
در شــورای  بلوچســتان  و  سیســتان 

عالــی اســتان ها معتقــد اســت: »در 
کل اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
ــم  ــه شهرســتان ها، علیرغ ــار از هم چابه
ــدار  ــی پای ــع آب ــه مناب ــودن ب ــک ب نزدی
ــری دارد. شــاخص  ــت بدت ــا وضعی دری
دسترســی بــه آب در کل شهرســتان 
21 درصــد بــوده و 79 درصــد مــردم آب 
آشــامیدنی ندارنــد.« به گفتــه گرگیج،در  
چابهــار79 درصــد مــردم آب آشــامیدنی 
ــرای  ــتا ب ــان 440 روس ــد و از می ندارن
ــا کمــک  حــدود 410 روســتا آبرســانی ب
نــاوگان ســیار صــورت می پذیــرد. در 
ــل  ــه حم ــاندک زهی، هزین ــتای س روس
تانکــر آب 100 هــزار  و خریــد یــک 
ــوار  ــک خان ــرای ی ــه ب ــان اســت ک توم
5 نفــره حداکثــر تــا یــک هفتــه کفــاف 
می دهــد. وی ادامــه داد: در روســتاهای 
ــه  ــر آب ب ــک تانک ــت ی ــاده قیم دورافت
200 هــزار تومــان می رســد. هــر تانکــر 10 
هــزار لیتــر گنجایــش داشــته و باید آب 
خوردن و اســتحمام و احشــام  ســاکنان 
روســتا را تامیــن کنــد. بــا این حــال 
ســاکنان روســتاهای دوردســت به دلیل 
ــی پرداخــت  ــی توانای ــدم تمکــن مال ع

ــد. ــغ را ندارن ــن مبل ای

گزارش
ته

نک

ــی  ــت دریای ــط زیس ــاون محی ــچی مع ــن فرش پروی
همایــش  در  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
ــت:»  ــاورزی گف ــه آب در کش ــرف بهین ــردی مص راهب
33 درصــد از نیــاز آبــی کشــور از دریاهــا تامیــن 
ــه  ــا توج ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــرای انتق ــود. ب می ش
ــه  ــن نتیجــه رســیدم ک ــه ای ــه مشــاوره های بســیار ب ب
انتقــال بیــن حــوزه ای دریایــی خــزر مشــکالت زیســت 
محیطــی و هزینــه زیــادی دارد. شیرین ســازی آب در 
مبــدا هــم مقــرون به صرفــه نیســت امــا ممکــن اســت 
گاهــی بــه ایــن نتیجــه برســیم بخشــی از نیازهــای آبــی 
شــیرین کن  آب  بــا  را  دریــا  حاشــیه  اســتان های 
ــه  ــرای بیــن حــوزه ای مقــرون ب ــی ب تامیــن کنیــم ول
ــن از  ــخن گفت ــن س ــچی ضم ــت.« فرش ــه نیس صرف
طرح هــای انتقــال آب بــر حساســیت های زیســت 

ــد.  ــد می کن ــز تاکی ــرح نی ــن ط ــی ای محیط

ــا بیــان اینکــه از  فرمانــدار شهرســتان بویراحمــد ب
ــه  ــی ب ــورت قطره چکان ــه ص ــارات ب ــال ۸۹ اعتب س
پــروژه ســد شــاه قاســم تزریــق شــد، خاطرنشــان 
کــرد: بــا وجــود ذخایــر آبــی نزدیــک و خــط انتقال 
ــی  ــچ اقدام ــد هی ــری س ــرای آبگی ــه کاره، ب نیم
ــی از  ــه بخش ــت .  در حالیک ــه اس ــورت نگرفت ص
مشــکالت تنــش آبــی موجــود را می توانســتیم از 

طریــق ســد شــاه قاســم برطــرف کنیــم .

آخرین خبر از کمیسیون 
مقاومت و کم آبی در دولت

ــط زیســت  ــاون محی مســعود تجریشــی مع
 انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــا 
اشــاره بــه آخریــن خبــر از کمیســیون مقاومت 
تشــکیل کارگــروه  از  دولــت  در  و کم آبــی 
تخصصــی تاالب هــا تــا 6 مــاه آینــده خبــر داد. 

سهم بهره برداران از سد 
زاینده رود اعالم شد

شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران بــه دنبــال 
خبرهــای منتشــر شــده در فضــای مجــازی و 
ــازی  ــش رهاس ــاره افزای ــانه ها درب ــی رس برخ
آب از ســد زاینــده رود و ربــط دادن ایــن موضوع 
ــه ای،  ــن حوض ــال آب بی ــای انتق ــه طرح ه ب
مصــارف مختلــف آب ســد زاینــده روز را اعــالم 
کــرد. در توضیــح شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــند  ــی در تالش ــت: گروه های ــده اس ــران آم ای
ــه  ــده رود را ب ــز زاین مســاله آب در حوضــه آبری
اغــراض غیرکارشناســی و نامفیــد برای شــرایط 
ــد؛  ــع آب کشــور بیاالین ــت مناب ــی مدیری کنون
ــالش شــده رهاســازی آب از ســد  ــه ت از جمل
زاینــده رود، کاری غیرکارشناســی و بــا مقاصــد 
ــزارش  ــن گ ــود. در ای ــوه داده ش ــی جل سیاس
آمــده اســت: در خردادمــاه امســال به طــور 
متوســط مقــدار 20.۸ مترمکعــب بــر ثانیــه آب 

از ســد زاینــده رود رهاســازی شــده اســت.
براســاس ایــن اطالعیــه، مقــدار آب رهاســازی 
شــده از ســد زاینــده رود در خردادمــاه امســال 
بــرای ایــن بخــش هــا، »۸.4 مترمکعــب بــر 
ــان و  ــتان اصفه ــرب اس ــرای آب ش ــه ب ثانی
ســامانه آب شــرب کاشــان«، »1.4 مترمکعب 
بــر ثانیــه بــرای آب شــرب اســتان یــزد«، »9 
ــارف  ــرای مص ــه ب ــر ثانی ــب ب ــم مترمکع ده
صنعتــی اســتان اصفهــان«، »4.7 مترمکعــب 
بــر ثانیــه بــرای حــدود 17 هــزار هکتــار باغــات 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در پاییــن 
ــب  ــده رود«، »3.9 مترمکع ــد زاین ــت س دس
ــات  ــار باغ ــرای حــدود 2500 هکت ــه ب ــر ثانی ب
اســتان اصفهــان در پاییــن دســت ســد 
زاینــده رود« و »1.5 مترمکعــب بــر ثانیــه 
تبخیــر از مخــزن ســد زاینــده رود« اســت. در 
ــارف  ــع مص ــت: جم ــده اس ــزارش آم ــن گ ای
بــرای شــرب، صنعــت و باغــات حــدود 19.3 

ــر ثانیــه اســت. مترمکعــب ب
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران همچنیــن 
اعــالم کــرده، محــل آبگیــری بــرای انتقــال آب 
ــه  ــرای »تصفیه خان ــان ب شــرب اســتان اصفه
باباشــیخ علی«، در محــل »چــم آســمان« 
ــا ســد  ــری ب ــدود 110 کیلومت ــه ح دارای فاصل
زاینــده رود اســت و آب در ایــن فاصلــه از طریق 

ــود. ــل می ش ــه منتق رودخان

گزیده  اخبار

پیام زیست
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میراث فرهنگــی،  نمایندگــی  مســوول 
گردشــگری  و  صنایــع  دســتی 
شهرســتان میامــی ســمنان از اتمــام 
کار مرمــت و ســاماندهی کاروانســرای 
تاریخــی صدرآبــاد میامــی خبــر داد. 
ســیدمحمدصادق رضویــان بــا اعــالم 

ایــن خبــر افــزود: در ایــن مرحلــه از 
مرمــت کار اجــرای کاهــگل حفاظتــی، 
شــمع گذاری زیــر تاق هــا و تویزه هــا، 
ــت  ــتحکام بخشــی، مرم ــدی و اس پی بن
کامــل بــرج شــرقی، دوغــاب ریــزی گــچ 
و اجــرای بنــد کشــی و آجــر فــرش کــف 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام ش انج
صدرآبــاد از جملــه کاروانســراهای دوره 
ــران –  ــور ته ــه در مح ــت ک ــوی اس صف
ــن  ــرد: ای ــح ک ــرار دارد، تصری ــهد ق مش
نــوع  از  کاروانســرا مســتطیل شــکل، 

کاروانســراهای چهــار ایوانــی اســت.
میراث فرهنگــی،  نمایندگــی  مســوول 
ــتان  ــگری شهرس ــتی و گردش صنایع دس
ایــن کاروانســرای  مســاحت  میامــی 
تاریخــی را بالــغ بــر ســه هــزار و 500 
ــرد:  ــان ک ــالم و خاطرنش ــع اع ــر مرب مت
در  صدرآبــاد  تاریخــی  کاروانســرای 

کیلومتــر ۸0 محــور میامــی – مشــهد قرار 
ــه  ــار گوش ــزود: در چه ــان اف دارد. رضوی
ــود دارد و در  ــرج وج ــار ب ــرا چه کاروانس
ــمالی  ــع ش ــواره ضل ــی دی ــداره خارج ج
نیــز 12 رواق بــرای اســکان موقــت تعبیــه 
شــده اســت . وی بــا بیــان اینکــه از 
جملــه تزیینــات ایــن بنــا آجرکاری هــای 
گفــت:  اســت،  ورودی  داالن  ســقف 
ــزوالت جــوی  ــر ن ــر اث ــن کاروانســرا ب ای
و  مرمــت  بــه  نســبت  بی توجهــی  و 
گذشــته  ســال های  در  آن  نگهــداری 

آســیب های فراوانــی دیــده بــود .

هتلــی در بیــرون از غــار علیصــدر بــدون مجــوز ســاخت 
و ســاز شــده کــه حــاال مزاحمت هایــی را از نظــر ثبــت 
ــن  ــه ی ای ــه وجــود آورده اســت. مجــوز اولی ــی ب جهان
ــار  ــوز غ ــان هن ــه آن زم ــل ســال ۸5 صــادر شــد ک هت

ثبــت ملــی نشــده بــود. 
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی همــدان می گویــد پرونــده 
ثبــت جهانــی غــار در فهرســت موقــت قــرار گرفتــه. بــا 
ــراث  ــِت می ــطح ثب ــه در س ــی ک ــه محدودیت ــه ب توج
ــف  ــار مختل ــن آث ــد بی ــًا بای ــی وجــود دارد طبیعت جهان
ارزیابــی صــورت بگیــرد تــا مشــخص شــود کــدام 
ــه ســازمان  ــن بســته ب ــی شــود و ای ــر معرف ــر زودت اث
دربــاره ی  مالمیــر  علــی  اســت.  فرهنگــی  میــراث 
آخریــن وضعیــِت مالکیــِت حقوقــی غــار علیصــدر 
ــه  ــوط ب ــدر مرب ــار علیص ــت غ ــت: مالکی ــا گف ــه ایلن ب
ــه ی  ــت آن براســاس آیین نام ــا تولی ــت اســت؛ ام دول
بهره بــرداری از غارهــا بــه عنــوان غــار نــوع ســوم، 
ــر  ــت. مدی ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــده ی س برعه
ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان  می
همــدان درخصــوص شــرکت بهره بــردارِ ایــن غــار بیــان 
ــرداری از  ــِت بهره ب ــه مدیری ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک

انجــام  بهره بــرداری اســتان  غارهــا ذیــل کارگــروه 
می شــود، تأکیــد کارگــروه و دســتگاه های ذی ربــط 
بــر ایــن بــوده کــه بــه دلیــل ســوابق، تجــارب و 
ــوان  ــه عن ــن شــرکت ب ــاِت شــرکت علیصــدر؛ ای امکان
ــه  ــار ادام ــرداری از غ ــه بهره ب ــی ب ــرکت عموم ــک ش ی
ــی  ــت جهان ــده ی ثب ــه پرون ــاره ب ــا اش ــر ب دهد.مالمی
ــار در  ــی غ ــت جهان ــده ثب ــرد: پرون ــار ک ــار اظه ــن غ ای
ــراث  ــای می ــه و همکاره ــرار گرفت ــت ق ــت موق فهرس
هــم از مجموعــه بازدیــد داشــته اند. بــا توجــه بــه 
محدودیتــی کــه در ســطح ثبــِت میــراث جهانــی وجــود 
دارد طبیعتــًا بایــد بیــن آثــار مختلــف ارزیابــی صــورت 
ــر معرفــی  ــر زودت ــدام اث ــا مشــخص شــود ک ــرد ت بگی
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــته ب ــن بس ــود و ای ش
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای ــزود: البت ــت. او اف اس
ــان  ــود؛ جری ــام می ش ــه انج ــی ک ــری از مداخالت یکس
ــرون  ــه در بی ــی ک ــدازد. هتل ــق می ان ــه تعوی ــت را ب ثب
ــد  ــده می توان ــاز ش ــاخت و س ــوز س ــدون مج ــار ب از غ
داشــته  جهانــی  ثبــت  نظــر  از  را  مزاحمت هایــی 
ــم  ــکایت کرده ای ــی ش ــات قضای ــه مقام ــا ب ــد. م باش
ــخص  ــی مش ــات قضای ــر و رأی مقام ــم نظ و منتظری

شــود. مجــوز اولیــه ی ایــن هتــل، در ســال ۸5 بــوده 
کــه آن زمــان هنــوز غــار ثبــت ملــی نشــده بــود. ایــن 
ــد از  ــته و بع ــار داش ــال اعتب ــک س ــًا ی ــوز طبیعت مج
ــال  ــک س ــن ی ــی در ای ــت؛ ول ــده اس ــی ش آن منقض
ــه  ــم ک ــدًا ه ــام نمی شــود و بع ســاخت و ســازی انج
غــار ثبــت شــد بــرای صــدور مجــوز مســتلزم ایــن بوده 
ــد؛  ــتعالم کن ــی اس ــراث فرهنگ ــاز از اداره ی می ــه ب ک
امــا متاســفانه بــدون اینکــه ایــن مســئله لحــاظ شــود 
ــن  ــه ای ــده و ب ــادر ش ــددًا ص ــاخت مج ــه ی س پروان
ــی  ــدام حقوق ــن موضــوع اق ــه ای ــا نســبت ب ــر م خاط

کرده ایــم.

کاروانسرای تاریخی صدرآباد 
میامی مرمت شد

۶۰۰موزهکشوراثرگذاری

اجتماعیالزمراندارند

ــده از  ــی برآم ــای ایران ــت موزه ه ــد اس ــگری معتق ــناس گردش ــک کارش ی
جامعــه نیســتند و بــه همیــن دلیــل مــورد اســتقبال مــردم قــرار نمی گیرنــد 
و اغلــب موزه هــا به جــای اینکــه یــک نهــاد فرهنگــی گردشــگرمحور باشــند؛ 
ــا  ــژاد ب ــری هســتند. رضــا دبیری ن ــا گال ــا در ســاحت یــک نمایشــگاه ی تنه
ــبب  ــی س ــای غرب ــا از نمونه ه ــای م ــرداری موزه ه ــه کپی ب ــه اینک ــاد ب اعتق
ــرد،  ــرار نگی ــردم ق ــتقبال م ــورد اس ــی م ــای فرهنگ ــن پدیده ه ــا ای ــده ت ش
گفــت: در کشــورهای دیگــر خصلت هــا، عالقــه و ویژگی هــای مــردم آن 
ــوده و گردشــگران خارجــی  کشــورها محــور طراحــی برنامه هــای مختلــف ب
بــرای دیــدن همیــن برنامه هــا بــه آن کشــور ها ســفر می کننــد. ایــن 
ــا  ــای م ــد اداره موزه ه ــد: رون ــی می گوی ــراث فرهنگ ــوزه می ــناس ح کارش
ــای  ــر مبن ــه هــر کشــور ب ــی ک ــع غربیســت، در صورت ــرداری از جوام ــو ب الگ
ــا  ــرای آنه ــی را ب ــود برنامه های ــردم خ ــای م ــق و ویژگی ه ــا، عالی خصلت ه
ــن  ــدن همی ــل دی ــه دلی ــم ب ــی ه ــگران خارج ــد و گردش ــف می کن تعری
ــای  ــم به ج ــا می توانی ــد. م ــفر می کنن ــر س ــورهای دیگ ــه کش ــا ب برنامه ه
کپی بــرداری از تمایــل گردشــگران کشــورهای دیگــر، براســاس ویژگی هــای 
ــت  ــه و جه ــزود: برنام ــم. وی اف ــت کنی ــاد فرص ــود ایج ــور خ ــاص کش خ
ــود  ــی خ ــای قدیم ــه راهکاره ــا ب ــوده و تنه ــخص نب ــی مش ــا خیل موزه ه
ــا  ــی ب ــاط نزدیک ــر ارتب ــال حاض ــل در ح ــن دلی ــه همی ــد ب ــنده می کنن بس
گردشــگران ندارنــد. در صورتــی کــه اگــر اقــدام بــه ایجــاد بــازار و جاذبه هــای 
ــت و  ــد مشــتریان ثاب ــد؛ قطعــا ایــن جاذبه هــا می توان ــازه گردشــگری کنن ت
پایــداری را بــرای آنهــا ایجــاد  کنــد و دیگــر احتیاجــی بــه مشــتریان یکبــار 

ــد، نداشــته باشــند. ــا ســر می زنن ــه آنه ــه در ســفرهای خــود ب ــی ک مصرف

تعویق در ثبت جهانی غار علیصدر 

با ساخت هتل در حریم آن

ــروی  ــتفاده از نی ــا اس ــدر ب ــار علیص غ
بومــی  و همچنیــن دوره هــای آموزشــی 
متوالــی ای کــه برگــزار کــرده در حــال حاضــر 
بــه لحــاِظ ارائــه توضیحــات و راهنمایــِی 
گردشــگران رشــد قابــل توجهــی داشــته و برای 
رویــداد 201۸ از تورلیدرهــاِی مســلط بــه زبــان 
انگلیســی اســتفاده خواهــد کــرد تــا میزبانــی 
مناســبی از مهیمانــان خارجــی صــورت بگیــرد. 
درآمــد ســال ۹6 در حــدود 15 میلیــارد بــوده 
ــات  ــت، خدم ــل مرم ــار مث ــای غ و هزینه ه
انســانی، فضاســازی، تأسیســات و... از همیــن 

ــود. ــت می ش ــد پرداخ درآم

آغاز مرمت بافت 
تاریخی بندر الفت 

میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
و  صنایع دســتی  فرهنگــی، 
گردشــگری هرمــزگان از آغــاز 
مرمــت بافــت تاریخــی بنــدر 
ــر  ــن خب ــا اعــالم ای ــاری ب ــر داد. اشــکان مخت الفــت خب
گفــت: مرمــت 9 تــا 12 بادگیــر آغــاز شــد کــه تــا پایــان 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــان می رس ــه پای ــهریور ب ش
بافــت  ایــن  خانه هــای تاریخــی در بخــش مرکــزی 
ــح  ــد، تصری ــت دارن ــه مرم ــاز ب ــه نی ــتند ک ــز هس متمرک
کــرد: ایــن خانه هــا بــا اعتبــار بیــش از 140 میلیــون 

تومــان از محــل اعتبــارات ملــی مرمــت می شــود.

میراث 
فرهنگی

در  عالی قاپــو  ســردر  بازســازی  پیشــنهادی  طــرح  دو 
ــی و  ــن اردبیل ــیخ صفی الدی ــه ش ــی بقع ــگاه میراث جهان پای
ــس از  ــوس پ ــی گنبدقاب ــگاه میراث جهان ــازی پای محوطه س
بررســی در دو جلســه جداگانــه کمیتــه تخصصــی پایگاه هــای 
ــا  ــزارش میراث آری ــید. به گ ــب رس ــه تصوی ــی ب میراث جهان
بــه نقــل از روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــر کل  ــزی مدی ــاد عزی ــل، فره ــتان اردبی ــگری اس و گردش

امــور پایگاه هــا بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در جلســه 
ــا در  ــی، ب ــای میراث جهان ــور پایگاه ه ــی ام ــه تخصص کمیت
ــاری  ــازی  و معم ــی، شهرس ــات تاریخ ــن مطالع ــر گرفت نظ
مجموعــه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی و ضــرورت و اهمیــت 
ــی  ــا و بازآفرین ــی و احی ــر جهان ــن اث ــهری ای ــی ش تاریخ
هویــت شــهری، کلیــات طــرح بازســازی ســردر عالی قاپــو در 

ــرار گرفــت. ــورد موافقــت اعضــا ق ــه م ــن مجموع ای

تصویب بازسازی سردر عالی قاپوی اردبیل و 

محوطه سازی گنبدقابوس

مجتمع های گردشگری از پرداخت عوارض معاف شدند
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: مجتمع های گردشگری و بوم 

گردی به جدول پیوست قانون کاربری اراضی اضافه شدند. قبال بخش هتل ها را 
داشتیم و امروز مجتمع های گردشگری، بوم گردی و مناطق نمونه گردشگری به 

جدول پیوست قانون کاربری اراضی اضافه شدند.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

آگهیتجدیدمزایدهکتبیبهرهبرداریمراکزتجاری

شهرداری باغین

شـهرداری باغیـن در نظـر دارد مراکـز تجـاری موجود خـود را از طریـق مزایده کتبی بـه پیمانکار 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه متقاضیـان دعـوت بـه عمـل مـی آیـد جهـت دریافت و 
خریـداری اسـناد مزایـده تا پایان وقـت اداری ۹7/04/13 به شـهرداری باغین واقع در کرمان شـهر 

باغین شـهرک قـدس مراجعـه نمایند.
شـرکت کنندگان بایسـتی پیشـنهادات خـود را به همـراه تضمین شـرکت در مزایده)بشـرح جدول 
ذیـل( در پـاکات الک و مهـر شـده تـا پایان وقـت اداری سـه شـنبه ۹7/04/26 تحویل شـهرداری 

نماینـد. بازگشـایی پاکات مزایـده چهارشـنبه مورخه ۹7/04/24 میباشـد.

1( شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار بوده و به پیشـنهادات ناقـص، مبهم و مشـروط ترتیب اثر 
داده نخواهد شـد.

2( سـپرده برنـدگان نفـر اول، دوم و سـوم در صـورت عـدم مراجعـه یـا انصـراف از انجام معامله بـه ترتیب 
بـه نفع شـهرداری ضبـط میگردد.

متقاضیـان میتوانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفنهـای 33372002 و 034-33372۸46 
تماس حاصـل نمایند.

اجاره سالیانهمدت قراردادمکانمورد اجارهردیف
مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده

٨١20/000/0006/000/000 یکسالبوستان خلیج فارسفروشگاه جنب اورژانس١

2
سفره خانه سنتی 

)رستوران(
٨١٨0/000/0009/000/000 یکسالبوستان خلیج فارس

فروشگاه مواد غذایی٣
بزرگراه آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی
٨١٨0/000/0009/000/000 یکسال

                  آگهی مزایده
در پرونــده 950646/2 اجرائــی آقــای علــی محمــدی خــان قشــاق 
ــار آزادی  ــام به ــدد ســکه تم ــداد 150 ع ــه پرداخــت تع ــوم اســت ب محک
در حــق خانــم نــدا شــفاعتی و مبلــغ 10/500/000 ریــال نیــم عشــر دولتــی در حــق 
صنــدوق دولــت حســب تقاضــای محکــوم لــه امــوال بشــرح زیــر: یــک دســتگاه 
ــور  ــماره موت ــه ش ــدل 1380 ب ــگ م ــی رن ــا آب ــپ صب ــد تی ــواری پرای ــودروی س خ
00282182 و شــماره شاســی 0746674 فاقــد بیمــه مــی باشــد چهــار حلقــه 
الســتیک فرســوده و بــه شــماره انتظامــی 21-268ب67 مــی باشــد کــه ارزش ریالی 
خــودرو توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ســی و پنــج میلیــون ریــال 
معــادل ســه میلیــون و پانصــد هــزار تومــان کــه قیمــت پایــه مزایــده مــی باشــد 
ارزیابــی گردیــده اســت و خــودرو مذکــور در پارکینــگ قائــم اسامشــهر موجــود مــی 
باشــد. توقیــف و ارزیابــی آن بوســیله کارشــناس انجــام گردیــده کــه امــوال مزبــور 
بمنظــور اســتیفای حــق محکــوم لــه از طریــق مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع 
مــی گــردد 2- محــل فــروش امــوال: دفتــر اجــرای احــکام مدنــی 2 دادگســتری 
ــا هماهنگــی  ــده ب ــل از مزای ــد 5 روز قب اسامشــهر اســت 3- هــر کــس مــی توان
ــده ســه شــنبه  ــد روز انجــام مزای ــده شــرکت نمای ــد و در مزای اجــرا از امــوال بازدی
97/4/19 از ســاعت 10 الــی 11 صبــح مــی باشــد برنــده مزایــده ده درصــد قیمــت 
پیشــنهاد را فــی المجلــس بعنــوان ســپرده نقــدا مــی بایســت پرداخــت نمایــد مــال 
متعلــق بــه کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت و بقیــه بهــا 
در فرجــه قانونــی کــه از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد کــرد پرداخــت خواهــد شــد. ضمنــا 
ــان روز و  ــردای هم ــی باشــد ف ــا تعطیل ــی مصــادف ب ــه علل ــده ب چنانچــه روز مزای

مــکان و همــان ســاعت مزایــده انجــام خواهــد شــد.م/الف: 705
دفتر اجرای احکام مدنی 2 دادگستری اسالمشهر                     4012 
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

و  سـر  روزهـا  ایـن  اصفهـان  در  آب  بحـران 
روزنامـه  حـاال  اسـت.  کـرده  زیـادی  صـدای 

اصفهان زیبا به نقـل از معاون اسـتاندار 
نوشـته که برنامـه جامعی برای حـل بحران آب 

نداریـم.

روزنامـه مهدتمدن به رغـم صحبت هایی 
کـه دربـاره اعتصـاب بـازار تبریـز منتشـر شـده، 

ایـن خبرهـا را تکذیـب کرده اسـت.

کمبـود آب و مدیریـت ناصحیـح آن در اسـتان 

فـارس، این بار گالیه را به روزنامه افسـانه 
کشـانده اسـت. از 993 میلیـون مترمکعـب آب 
پشـت سـدها تنهـا 17 میلیـون مترمکعب قابل 

اسـتفاده است.

معـاون اسـتاندار در بنـدر انزلی حضـور پیدا کرد 

تـا بـه گفتـه روزنامه خبرشـمال کریدور 
راه  منطقـه  ایـن  در  را  چین-قزاقسـتان-ایران 

انـدازی کند.

امـور مالیاتـی اسـتان هرمـزگان، بـرای دومیـن 
سـال متوالـی رتبـه برتـر در تسـلیم اظهارنامـه 

مالیاتـی کشـور را کسـب کـرده اسـت. 

را منتشـر کـرده  ایـن خبـر  دریـا  روزنامـه 
اسـت.

روزنامـه کاغذوطن از جیره بنـدی آب در 
جنـوب اسـتان کرمان خبر داده اسـت.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

بعــد از مانــدگاری تیــم اســپانیا در جــام جهانــی، 

خبرگــزاری ســی ان ان عکــس العمــل 
ــا را بازتــاب داده اســت. مارادون

مـردم  اعتـراض  فرانـس24  خبرگـزاری 
آمریـکا در جداکردن مهاجران و فرزندانشـان را با 

انتشـار فیلمی بازتـاب داده اسـت.

در ادامــه رقابــت هــای جــام جهانــی، خبرگزاری 

ــا را  ــت ه ــن رقاب ــار ای ــپوتنیک اخب اس
منتشــر کــرده اســت.

ممنوعیـت  از  متحـده  ایـاالت  عالـی  دادگاه 
کنـد.  مـی  حمایـت  آمریـکا  بـه  مسـافرت 

رویتـرز نوشـت کـه هـدف اصلـی ترامـپ 
اسـت. بـوده  مسـلمانان 

روزنامــه االخبــار از بازگشــت بــه مصالحــه 
ــا  ــوری اردن را ب ــات ریاســت جمه پیــش از انتخاب
ــا همراهــی ترامــپ بیــان کــرده  انتشــار عکســی ب

اســت.

پارلمـان هلنـد، ممنوعیـت پوشـش صـورت در 
برخـی از مـکان هـای عمومـی را تصویـب کـرده 

اسـت. خبرگـزاری یورونیـوز ایـن خبـر را 
منتشـر کـرده اسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

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

حمل شتر با کامیون در عکس نشنال جئوگرافیکششم تیر 1360 - ترور آیت هللا خامنه ای در مسجد ابوذر تهران  / ایرنا

»نشاءکاری« برنج در ازمیغان طبس  /   ایرنا پرورش زنبور عسل در بجنورد    /  میزان

خاطره ای به نام چشمه علی  /  تسنیم توزیع آب شرب در جزیره مینو / تسنیم

کوه ارنان یزد گنجینه ای 12 هزار ساله از سنگ نگاره های تاریخی را در دل 
خود جای داده است.  / مهر هجوم شن های روان در منطقه سیستان / ایرنا
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افتتاح مدرن ترین ریل باس ناوگان ریلی دورودپیام ایران
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی از افتتاح مدرن ترین ریل باس 
ناوگان ریلی دورود خبر داد.

ــا اعــالم خبــر  مدیــر امــور آبفــای شــهر واوان ب
ــه توســعه  ــا عنایــت ب مذکــور اظهــار داشــت : ب
محــدوده شــهری و تراکــم جمعیتــی در منطقــه 
جنــوب غربــی و عــدم مطابقــت خطــوط و 

شــبکه هــای آبرســانی مــورد اســتفاده بــا 
ــی تحــت پوشــش در شــهرهای  جمعیــت فعل
ایــن منطقــه موجــب بــروز مشــکالتی در زمینــه 
توزیــع مطلــوب اب آشــامیدنی  شــهروندان 

ــده  ــن قاع ــز از ای ــه شــهر واوان نی ــردد . ک میگ
ــوص و  ــن خص ــذا در ای ــت . ل ــتثنی نیس مس
ــا  ــه ب ــورت گرفت ــدی ص ــت بن ــای اولوی برمبن
هــدف ارتقــاء آب آشــامیدنی شــهروندان و 
ــذاری و  ــه گ ــات لول ــرم ،عملی ــترکین محت مش
همچنیــن اصــالح و توســعه شــبکه آبرســانی در 
ایــن شــهر در حــال انجــام مــی باشــد . پرویــز 
عبــدی  خاطــر نشــان ســاخت : ایــن عملیــات 
در خیابــان امــام خمینــی ره شــهر واوان در 

ــه اســت.                     ــرار پرفت ــتور کار ق دس

عملیات توسعه و اصالح شبکه 
آب آشامیدنی شهر واوان انجام شد 

حسن روحانی: 

استعفا نمی دهیم، مشاور می گیریم

حسن روحانی در نشست هم اندیشی با مدیران ارشد دولت

* از فضـای مجـازی اسـتفاده کنیـد و به مـردم همه را 
بگوییـد. بایـد بگوییم در ایـن 51 روز از ابتدای سـال به 

چـه کسـی ارز دادیـم و برای چه جنسـی .
* مـردم بـرای زندگـی، دارو، غذا و مـواد مصرفی نباید 
دغدغه داشـته باشـند. ایـن دغدغه را بایـد برطرف کنید. 

ماست. وظیفه 
* امـروز روز گله گـذاری نیسـت،  روز حمایـت از هـم 
اسـت. بایـد بـه هـم کمـک کنیـم. همـه وزرای مربوطه 
بـه بخـش خصوصـی کمـک کننـد و از بخـش خصوصی 

بگیرند. کمـک 
* مـن اینجـا هـم بـه شـما مسـووالن و هـم بـه ملت 
ایـران اطمینـان می دهـم اگـر همـه دسـت بـه دسـت 
هـم دهیـم بـه آینـده امیـدوارم باشـیم از ایـن شـرایط 

می گذریـم.

در  گذشــته  روز  روحانــی  حســن 
مدیــران  بــا  هم اندیشــی  نشســت 
ارشــد دولــت اشــتغال، مبــارزه بــا 
ــار  ــد را چه ــازار و تولی ــم ب ــر، تنظی فق
دولــت  اگــر  کــه  دانســت  رکنــی 
در آن هــا درســت عمــل کنــد، بــه 
موفقیــت رســیده اســت.  او از وزارت 
کار خواســت کــه بــا تمــام قــدرت 
بــرای ایجــاد اشــتغال بــه صحنــه 

بیایــد.
جمهــور  رییــس  اظهــارات  گزیــده 
کشــورمان بــه شــرح زیــر اســت:
راه  ســه  کنونــی  موقعیــت  در   *
پیــش روی مــا اســت. تســلیم در 
ــپ،  ــا ترام ــره ب ــکا و مذاک ــر آمری براب
ــرد.  ــی نمی پذی ــچ ایران ــن راه را هی ای
ــکا  ــر آمری راه دوم ایــن اســت در براب
بایســتیم امــا دعواهــای داخلــی را 
هــم ادامــه دهیــم. ایــن راه مقاومــت 
بــا هزینــه بــاال اســت. راه ســوم ایــن 
ــلیم  ــکا تس ــر آمری ــه در براب ــت ک اس

زانــو  بــه  را  آمریــکا  و  نمی شــویم 
هــم  بــا  همــه  بایــد  درمی آوریــم. 

ــیم. باش
ــم  ــا نشــان دهی ــه دنی ــد ب ــا بای * م
تحمــل  را  مشــکالت  و  ســختی 
می کنیــم و اســتقالل مان را معاملــه 
معاملــه  را  آزادی مــان  نمی کنیــم، 
را  نظــام  اســالمیت  نمی کنیــم، 
را  امــا ســختی  معاملــه نمی کنیــم 

می کنیــم. تحمــل 
ــت  ــد دول ــر می کن ــی فک ــر کس * اگ
اســتعفا می دهــد یــا دولــت کنــار 
اشــتباه  می ترســد؛  یــا  و  مــی رود 

می ایســتد. دولــت  می کنــد 
* مــا امــروز بایــد بــه فکــر مشــاور و 

کارشناســان جدیــد باشــیم.
* اگــر مــردم بایــد در شــرایط جدیــد 
صرفــه جویــی کننــد مــا بایــد شــروع 

کنیــم. دولــت بایــد شــروع کنــد.
ســفرهای   97 ســال  نمی شــود   *
خارجــی مــا بــا ســال 96 و 95 یکــی 

ــره  ــج نف ــات پن ــر ســفر هی باشــد. اگ
ــره  ــه دو نف ــل ب ــد تبدی ــم بای می رفتی

شــود.
* اگــر کاری را در خــارج یــک هفتــه 
انجــام مــی دادم بایــد دو روزه انجــام 

دهیــم.
و  ویــژه  هواپیمــای  بــا  اگــر   *
ــد  ــم بای ــژه ســفر می رفتی ــی وی صندل

بــا شــرایط عــادی برویــم.
* بایــد برنامــه خــاص و ویــژه بــرای 
اشــتغال، مبــارزه بــا فقــر، تولیــد 
باشــیم.  داشــته  بــازار  تنظیــم  و 
بیــکاری  در شــرایط خــاص فشــار 
تــالش  بــا  بایــد  و  اســت  بیشــتر 

بیشــتر حلــش کنیــم. 
* بایــد وزیــر کار هــر مــاه در دولــت 
چــه  اشــتغال  بــرای  مــن  بگویــد 
کــرده ام. وزیــر مســکن بگویــد بــرای 

ــرده ام. ــه ک ــتغال چ اش
* مــا بایــد تولیدمــان را بــه حرکــت 
در بیاوریــم. مــواد اولیــه کارخانجــات 

وارد  بایــد  خــارج  از  تولیــدی کــه 
ــه قیمــت ارز  شــود تعهــد می کنیــم ب
ــم. ــا بگذاری ــار آنه رســمی ارز در اختی

ــده  ــال آین ــد س ــانی می خواهن * کس
بــرای مجلــس کاندیــدا شــوند و از 
ــردم  ــع م ــد و  توق ــروع کرده ان االن ش
بــه  اســتانداران؛  می برنــد؛  بــاال  را 

ــد. ــردم بگویی م
امــروز  بایــد  دولتی هــا  همــه   *
ــاعت  ــک س ــروز ی ــد از ام ــالم کنن اع
ــم،  ــه می کنی ــان اضاف ــه کار موظفم ب
اگــر ایــن کار را کردیــم مــردم پشــت 

ــد. ــد آم ــا خواهن ــر م س
* اگــر در ایــن شــرایط ســخت قــرار 
بــود چهــار اداره را تــرک کنــم زودتــر 
ــرایط را درک  ــس ش ــم پ ــرون بیای بی

نکرده ایــد.
بــاال  را  خدمــات  می خواهــم   *
ببریــد. خدمــات را تســهیل کنیــد. 
قیمتــی  اگــر  بدهیــد.  تــر  ارزان 
ــرود  ــر ب ــات باالت ــد در خدم می خواه
بــاال  تــورم  حــد  از  امســال  نبایــد 
بــرود. بایــد امســال تــالش کنیــم 
تــورم از یــک رقمــی باالتــر نــرود.

* اگــر فشــار خارجــی بــا فشــار 

داخلــی تــوام شــود، دیگــر فشــار 
و  اســت  مهلــک  نیســت،  خطــر  و 
ــور  ــه کش ــختی ب ــه س ــد ضرب می توان

ــد. بزن
* رهبــر معظــم انقــالب فرمودنــد در 
ــی  ــر تصمیم ــوا ه ــران ق ــات س جلس
ــد؛  ــن نمانی ــد م ــر تایی ــد منتظ گرفتی
ــت  ــده حمای ــد، بن ــالغ کنی ــریعا اب س

می کنــم.
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر    *
ــا وضــوح  ــردم ب ــه م ــد ب ــارت بای تج
ــالم  ــدام اق ــه ک ــد ک ــت بگوی و صراح
ــر  ــش تغیی ــود و قیمت ــن می ش تامی
نمی کنــد و اگــر هــم تغییــر کنــد 

درصــد.  5-4
*  روابــط عمومی هــا اگــه حرفــی 
نــاروا زده شــد بایــد ســریع واکنــش 
ــد.  ــد بدانن ــردم بای ــد. م ــان دهی نش
مــردم حقیقــت را بداننــد حمایــت 

ــرد. ــد ک خواهن
* وزارت صنعــت در ثبــت ســفارش و 
بانــک مرکــزی در ارزی کــه می دهــد 
ــد  ــد. بای ــه مــردم اطــالع دهی ــد ب بای
ــرای چــه ارز 4200 تومانــی  بگوییــد ب

داده ایــد. مــردم بایــد بداننــد.    

هزار اصله درخت در 
اصفهان خشک شد

ــی  ــار داشــت: آب ــژاد اظه ــی ن ــروغ مرتضای ف
آبیــاری فضــای ســبز و درختــان  بــرای 
اصفهــان در دســت نداریــم و همیــن مســئله 
ســبب شــده کــه از ســه میلیــون اصلــه 
ــت، 50  ــان اس ــهر اصفه ــه در ش ــی ک درخت
هــزار اصلــه درخــت از ســال گذشــته تاکنــون 

خشک شود.
ــبز و  ــای س ــاری فض ــت: آبی ــان داش وی بی
ــار  ــای در اختی ــاه ه ــق چ ــان از طری درخت
شــهرداری، آب رودخانــه زاینــده رود و یــا از 

طریق پساب صورت می گرفت.
فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  مدیرعامــل 
ســبز شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــهرداری  ــار ش ــای در اختی ــیاری از چاه ه بس
کــه نیمــه خشــک یــا خشــک شــده اســت، 
رودخانــه هــم کــه از ســال گذشــته تاکنــون 
بــاز نبــوده و پســاب فاضالبــی هــم تاکنــون 

در اختیار ما قرار نداده اند.
وی بــا بیــان اینکــه 140 لیتــر پســاب از 
تصفیــه خانــه ســپاهان شــهر در اختیــار 
شــهرداری قــرار گرفتــه اســت امــا بــه دلیــل 
شــرق  کشــاورزان  وضعیــت  حساســیت 
ــرار  ــا ق ــار م ــن پســاب در اختی ــان، ای اصفه
نگرفتــه اســت، گفــت: وضعیــت فضــای 
ســبز شــهر اصفهــان اصــال خــوب نیســت و 
خشکســالی آســیب بســیار جــدی را تاکنــون 

وارد ساخته است.
مرتضایــی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه جنــگل 
شــرق اصفهــان در حــال نابــودی کامــل 
ــزار هکتــار جنــگل  ــت: یــک ه ــت، گف اس
شــرق بــا یــک دهــم آب مــورد نیــاز آن هــم 
بــه شــکل پســاب و بــه صــورت بســیار بــی 
ــیب  ــه آس ــود ک ــی ش ــاری م ــت  آبی کیفی
رســان اســت.وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــوا،  ــی ه ــی و آلودگ ــی آب ــت ب ــه در وضعی ک
ــر اهمیــت  ــداری فضــای ســبز بســیار پ نگه
ــی  ــه اقدام ــکان دارد ک ــه ام ــت و چگون اس
ــبز  ــای س ــان و فض ــداری درخت ــرای نگه ب
ــرب  ــه ش ــی ک ــت: زمان ــود، گف ــان نش اصفه
ــی  ــور قطع ــه ط ــرد ب ــرار بگی ــت اول ق اولوی
هیــچ آبــی بــرای نگهــداری فضــای ســبز در 
اختیــار مــا قــرار نمــی دهند.مدیرعامــل 
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
و  خشکســالی  داشــت:  بیــان  اصفهــان 
ــه درختــان باعــث شــده کــه  نرســیدن آب ب
بــا درختــان خشــک شــده و هشــدار ســقوط 
درختــان مواجــه شــویم و بــه همیــن منظــور 
ــا در  ــان و قطــع آن ه ــن درخت شناســایی ای

اولویت قرار گرفته است.

خبر

تقدیر شهردار اهواز از مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان

همــکاری  و  هــا  تــالش  از  اهــواز  شــهردار 
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
در راه انــدازی فــاز اول پــروژه تقاطــع چنــد 
ــرد. ــی ک ــدر تشــکر و قدردان ــهید بن ســطحی ش
ــت  ــود دش ــه محم ــود ب ــی خ ــر اهدای ــوح تقدی ــاف در ل ــور کتانب منص
ــده  ــد و تــالش هــای ارزن ــرادر گرامــی همــت بلن ــزرگ آورده اســت: ب ب
ــد ســطحی  ــع چن ــزرگ تقاط ــروژه ب ــدازی پ ــما در راه ان و دلســوزانه ش
شــهید بنــدر کــه هــم اکنــون فــاز اول آن در مرحلــه بهــره بــرداری قــرار 
ــانی  ــت رس ــه خدم ــان در عرص ــه و توانمندیت ــر توج ــی ب ــه، گواه گرفت

اســت.
ــه  ــه دغدغ ــون شــما ک ــی چ ــار آفرینان ــواران و افتخ ــود بزرگ ــا وج ــا ب م
ــه همــکاری دریــغ نمــی ورزیــد برخــود مــی  خدمــت داریــد و از هرگون
ــاس  ــه پ ــوح را ب ــن ل ــم و ای ــی نهی ــان را ارج م ــالش هایت ــم، ت بالی

ــم. ــی نمایی ــان م ــم حضورت ــان تقدی ــود گرانقدرت ــی و وج همراه

افتتاح رسمی خط یک قطار شهری 
اصفهان با حضور جهانگیری

جــواد شــعرباف اظهارکــرد: خــط یــک متــرو 
ــاع  ــا ایســتگاه دف ــدس ت ــان از ایســتگاه ق اصفه
ــتگاه  ــا 20 ایس ــر ب ــول 21 کیلومت ــه ط ــدس ب مق
ــر  ــزار نف ــه 30 ه ــیده و روزان ــرداری رس ــه بهره ب ب

مســافر را جابــه جــا می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــرای خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان حــدود 
ــرای  ــار هزینــه شــده اســت، افــزود: ب دو هــزار و 300 میلیــارد تومــان اعتب
ــا خــط  ــار دیگــر نیــاز اســت ت تکمیــل ایــن خــط700 میلیــارد تومــان اعتب
یــک متــرو بــا ســه هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــه صــورت کامــل تکمیــل 
شود.مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: خــط یــک قطــار شــهری 
اصفهــان تــا اســفندماه 96 بــه ایســتگاه دفــاع مقدس)صفــه( رســید، امــا 
تنهــا تونــل غربــی حدفاصــل آزادی تــا صفــه تکمیــل شــده بــود، امــا طــی 
ســه مــاه گذشــته بــا اقدامــات صــورت گرفتــه تونــل شــرقی آن حدفاصــل 
میــدان آزادی تــا صفــه نیــز تکمیــل شــده و در آســتانه بهره بــرداری اســت.

کرجاصفهانخوزستان
ــی« کــه  حســین عطای
ــه تازگــی مســوولیت  ب
معاونــت  جانشــینی 
شــهری  خدمــات 
شــهرداری کــرج را عهــده دار شــده اســت، جمــع 
آوری نزدیــک بــه یــک هــزار تــن زبالــه از ســطح 
شــهر توســط نیروهــا و کارگــران خدمــات شــهری 
ــاس و  ــیار حس ــور بس ــی از ام ــی یک ــه تنهای را ب
ــه ای  ــر لحظ ــه اگ ــرد ک ــی ک ــهر ارزیاب ــم ش مه
توقــف یــا تاخیــر در آن بــه وجــود آیــد سیســتم 
شــهر بــه طــور کامــل در هــم ریختــه و پریشــان 
مــا  اداره کل  دو  خواهــد شــد.عطایی، گفــت: 
شــامل؛ »پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری« و 
»هماهنگــی و نظــارت بر ســاخت و ســاز شــهری« 
بــا حجــم گســترده ای از نیروهــا و مســولیت هــا، 

ــن  ــد و در ای ــی پردازن ــور شــهر م ــه ام پیوســته ب
مســیر بــا مشــکالت و دغدغــه هــای بســیاری نیز 
دســت بــه گریبــان هســتند. البتــه ممکــن اســت 
ضعــف هایــی در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد 
امــا بــا همیــن کیفیــت نیــز در صــورت بــه وجــود 
ــر در عملکــرد، شــهر دچــار  آمــدن اخــالل و تاخی
ضعــف هــا و آشــفتگی هــای بســیاری می شــود.
بــه گفتــه وی، ســازمان هــاِی مدیریــت پســماند، 
آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی، ســیما و منظــر 
شــهری، ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــرآورده 
ــک  ــر ی ــه ه ــا ک هــای کشــاورزی و آرامســتان ه
بــه عنــوان زیرمجموعــه هــای معاونــت خدمــات 
شــهری بــه فعالیــت در شــهر و ســاماندهی 
مهمتریــن امــور آن مــی پردازنــد، بــه هیــچ روی 

ــل چشــم پوشــی نیســت. قاب

هزار تن زباله توسط شهرداری کرج 
جمع آوری می شود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی روسیه دو سوم تولید نفت را بازمی گرداند
کشورهای عضو اوپک پالس توافق کردند تا از ماه ژوئیه تولید نفت 

را افزایش دهند که سهم روسیه حدود دویست هزار بشکه خواهد بود.
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پترولیــوم  دولتــی قطــر  شــرکت 
ــای  ــک محدودیت ه ــه اوپ ــون ک اکن
کــرده  تســهیل  را  خــود  عرضــه 
اســت، فــورا 30 هــزار بشــکه در روز 
ــرد. ــه خواهــد ک ــه تولیــدش اضاف ب
نظرســنجی  جدیدتریــن  طبــق   
گلوبــال  پــی  انــد  »اس  اوپــک 
از  یکــی  کــه  قطــر  پالتــس«، 
ــک  ــدگان اوپ ــن تولیدکنن کوچک تری
اســت  600 هــزار بشــکه در روز در 

ــه در  ــرد ک ــد ک ــت تولی ــه نف ــاه م م
مقایســه بــا 620 هــزار بشــکه در 
روز در آوریــل، کاهــش داشت.ســعد 
الکعبــی، مدیرعامــل قطــر پترولیــوم 
در مصاحبــه بــا تلویزیــون بلومبــرگ 
ــزار  ــدود 30 ه ــورا ح ــا ف ــت: م گف
بشــکه در روز بــه تولیــد خــود اضافه 
ــم  ــالش می کنی ــرد و ت ــم ک خواهی
در محــدوده آنچــه کــه توافــق شــده 
باقــی بمانیــم. مــا ظرفیــت زیــادی 

ــر از 50  ــد فرات ــش تولی ــرای افزای ب
ــم. ــکه در روز نداری ــزار بش ــا 70 ه ت

اوپــک شــنبه هفتــه جــاری توافــق با 
10 تولیدکننــده خــارج از ایــن گــروه 
ــزان  ــه می ــد ب ــش تولی ــرای افزای ب
یــک میلیــون بشــکه در روز از ســطح 
تولیــد مــاه مــه را نهایــی کــرد، 
ــل  ــه دلی ــددی ب ــای متع ــا اعض ام
ســرمایه گذاری انــدک یــا مشــکالت 
افزایــش  بــه  قــادر  اقتصــادی 
ــت:  ــتند.کعبی گف ــود نیس ــد خ تولی
وی انتظــار دارد 15 عضــو اوپــک 
ــا ۸00  ــا 600 ت ــان را مجموع تولیدش
هــزار بشــکه در روز افزایــش دهنــد.

افزایش تولید نفت قطر 
در پی توافق اوپک

اعالممشخصاتامنيتی

چکهایصياد

اعــالم مشــخصات امنیتــی چک هــای صیادبــه همــت بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران و بــه منظــور یکپارچه ســازی فرآینــد صــدور دســته 
ــدازی  ــاد راه ان چک هــای جــاری، ســامانه یکپارچــه الکترونیکــی چــک صی
ــه  ــا شناســایی، اعتبارســنجی و نیــز دسترســی متقاضیــان ب شــده اســت ت
اطالعــات چــک بــه صــورت آنالیــن فراهــم شــود.هدف از اجــرای ایــن طــرح 
ارتقــای ضرایــب امنیتــی و اعتباربخشــی بــه برگــه چــک، ایجــاد شــفافیت 
ــت  ــاص دس ــتفاده ها در اختص ــوء اس ــی س ــری از برخ ــی و جلوگی اطالعات
ــاد طراحــی  ــه متقاضیــان فاقــد صالحیــت اســت.در چک هــای صی چــک ب
همــه نقش هــا بــه صــورت خطــی و بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای امنیتــی 
ــه رنــگ خــود  ــوط ب انجــام گرفتــه اســت و هــر خــط حامــل اطالعــات مرب
اســت، در حالــی کــه در نمونه هــای جعلــی، خطــوط از ترکیــب نقــاط رنگــی 
تشــکیل شــده اند و بــه راحتــی بــه وســیله ذره بیــن قابــل تشــخیص اند.بــر 
اســاس اعــالم بانــک مرکــزی، در خمیــر کاغــذ چک هــای صیــاد از تصویــر 
ــه  ــران اســتفاده شــده ک ــی ای ــه دولت ــارت چاپخان ــدی نشــان و عب ســه بع
ــا اســتفاده  ــور قابــل رویــت اســت و چــاپ شــماره ســریال ها ب در مقابــل ن
از مرکــب مشــکی فلورســنت بــوده و تحــت تابــش نــور مــاوراء بنفــش بــه 
ــه در  ــنتی ک ــاف فلورس ــتفاده از الی ــود. اس ــده می ش ــره دی ــبز تی ــگ س رن
ــاد  ــای صی ــی چک ه ــی امنیت ــر ویژگ ــده اند، دیگ ــده ش ــذ پراکن ــطح کاغ س
اســت کــه در زیــر نــور مــاوراء بنفــش در چهــار رنــگ ســبز، زرد، قرمــز و آبــی 
ــادره  ــته چک های ص ــد دس ــل جدی ــت در نس ــاهده اند.گفتنی اس ــل مش قاب
کــه بــه دســته چک صیــادی معــروف هســتند بــا اختصــاص یــک شناســه 
منحصــر بــه فــرد بــه هــر بــرگ چــک، امــکان اســتعالم و پیگیــری وضعیــت 
چــک از طریــق پیامــک بــرای گیرنــده چــک تســهیل و اعتبــار دســته چــک 

ــد ــی کشــور افزایــش می یاب ــادالت مال در تب

ــدادی در شــرکت  ــه ام ــک روزه وســایل نقلی دوره آموزشــی ی
نفــت و گاز مسجدســلیمان برگــزار شــد . این دوره توســط اداره 
بهداشــت ، ایمنــی و محیــط زیســت و بــا مشــارکت و همکاری 
پلیــس راهــور و بــا تشــریح ســرفصل هــای آمــوزش و فرهنگ 
ترافیــک – اصــالح هندســی و راه بــا حضــور پرســنل ترابــری و 
راننــدگان بخــش هــای مختلــف برگــزار گردیــد . غالمحســین 

جودکــی رییــس پلیــس راهــور مسجدســلیمان مــدرس ایــن 
کارگاه آموزشــی بــا عنــوان اینکــه رانندگــی یــک رفتــار اســت 
کــه بــا آمــوزش هــای مســتمر مــی تــوان ایــن رفتــار را بهینــه 
کــرد اظهــار داشــت : آمــوزش را بایــد از کوچکتریــن واحدهــای 
اجتماعــی پایــه گــذاری و شــروع کــرد تــا فــرد از ســنین پایــه 

بــه فــرا گیــری صحیــح ایــن رفتــار بپــردازد . 

ــا  ــک ب ــن بان ــارگاد، ای ــک پاس ــی بان ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــی در  ــای ایران ــک ه ــون بان ــت کان ــوح از مدیری ــت ل دریاف
اروپــا – فرانکفــورت بانــک پاســارگاد بــه مجموعــه بانک هــای 
ــا  ــی در اروپ ــای ایران ــک ه ــون بان ــون پیوســت. کان ــن کان ای
)Association of Iranian Banks in Europe( بــه عنــوان 
یــک نهــاد مســتقل بــا هــدف تحکیــم راوبــط اقتصــادی و 

بانکــی و تســهیل در تجــارت بیــن ایــران و اروپــا در پاییــز 
ســال ١٣96 در آلمــان تأســیس شــد. بــه جــز بانک هایــی 
کــه شــعبه یــا دفتــر نمایندگــی یــا زیرمجموعــه ای در اروپــا 
ــخاص  ــرکت ها و اش ــی ش ــند، برخ ــته باش ــار داش در اختی
حقیقــی ذینفــع در تجــارت بیــن ایــران و اروپــا نیــز قــادر 

ــون هســتند.  ــه عضویــت در ایــن کان ب

برگزاری دوره آموزشی وسایل نقلیه امدادی 
در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

بانک پاسارگاد به کانون بانک های ایرانی  
در اروپا-فرانکفورت پیوست

چرخــه ماراتن تولید و مصرف بنزین اینکــه  بــا 
در  بنزیــن  تولیــد 
ــر  ــور تندت ــگاه های کش پاالیش
شــده امــا بــاز هــم رونــد 
بنزیــن  مصــرف  افزایــش 
ــن  ــی در بنزی ــازه خودکفای اج
مشــخص  و  دهــد  نمــی  را 
ــن  ــن مارات ــده ای ــت برن نیس
بــود.  خواهــد  کســی  چــه 
ــه،  ــژن زنگن ــه بی ــی ک موضوع
وزیــر نفــت هــم بارهــا بــه آن 

اشــاره کــرده اســت.

ایــران  در  بنزیــن  افزایــش مصــرف 
تولیــد  میــزان  افزایــش  به دنبــال 
ایــن فــرآورده نفتــی مــی دود و حتــی 
بــه  آن پیشــی می گیــرد.  از  گاهــی 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی همی
افزایــش  از  ارقــام  و  آمــار  این کــه 
داخــل  در  بنزیــن  بی ســابقه  تولیــد 
هــم  هنــوز  امــا  می دهنــد  خبــر 
طریــق  از  جامعــه  نیــاز  از  بخشــی 

می شــود. تامیــن  واردات 
رشــد  رونــد  درمــورد   پیش بینی هــا 
گذشــته  ســال  در  بنزیــن  مصــرف 
ــه  ــی ک ــد و درحال ــتباه از آب درآم اش
رشــد مصــرف بنزیــن در ســال 1396، 
شــش درصــد پیــش بینــی مــی شــد، 
درصــدی  هشــت  افزایــش  شــاهد 
مصــرف بنزیــن در ایــن ســال بودیــم. 
پرونــده  بازخوانــی  کلــی  طــور  بــه 
مصــرف بنزیــن در ایــران چیــزی جــز 
نقــش دود شــدن ایــن فــرآورده را 
ــی  ــان نم ــین نش ــای ماش ــاک ه در ب
متوســط  اســاس  ایــن  بــر  دهــد. 
میــزان مصــرف بنزیــن در ســال 1390 
نســبت بــه ســال 13۸9، 5.93 درصــد، 
در ســال 1391 نســبت بــه ســال 1390، 
ــال 1392 نســبت  7.۸5 درصــد، در س

در  درصــد،   1.74  ،1391 ســال  بــه 
ــه ســال 1392،  ســال 1393 نســبت ب
دو درصــد، در ســال 1394 نســبت بــه 
ســال 1393، 5.2۸ درصــد و متوســط 
فروردیــن   مــاه  در  بنزیــن  مصــرف 
1397 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل از آن11.3 درصــد رشــد داشــته و 
ــال  ــه امس ــت ک ــده اس ــی ش پیش بین
داشــته  مصــرف  رشــد  درصــد   9
ســال  در  بنزیــن  واردات  باشــیم. 
ــه  ــه داشــته روزان ــا رشــدی ک 1396  ب
12.6 میلیــون لیتــر بــود. البتــه واردات 
ســه  از  بیــش  دی مــاه  تــا  بنزیــن 
درصــد رشــد داشــته کــه از زمانــی کــه 
ــارس وارد  ــج ف پاالیشــگاه ســتاره خلی
مــدار شــد واردات بنزیــن بیــش از 
74 درصــد در دی، بهمــن و اســفندماه 
ــد  ــی ش ــش بین ــت و پی ــش داش کاه
واردات بنزیــن در ســال 1397 کاهــش 
یابــد .بــر ایــن اســاس در آخریــن روز 
ــود کــه  فروردیــن مــاه ســال جــاری ب
موســوی خــواه، مدیرعامــل شــرکت 
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی بــه 
ایســنا گفــت: میــزان تولیــد بنزیــن در 
ــر  ــون لیت ــه ۸0 میلی ــک ب ــور نزدی کش
اســت کــه بــا بــه مــدار آمــدن فــاز دوم 

ــه  ــارس ب ــج ف ــتاره خلی ــگاه س پاالیش
ــد. ــی رس ــر م ــون لیت ۸4 میلی

وی درمــورد میــزان واردات بنزیــن بــه 
کشــور نیــز توضیــح داد: طبــق آخریــن 
هفــت  روزی  حاضــر  آماردرحــال 
ــور وارد  ــه کش ــن ب ــر بنزی ــون لیت میلی
ــی شــده  ــه پیــش بین مــی شــود. البت
ــن  ــاه نخســت ســال میانگی در ســه م
واردات بنزیــن روزانــه 9 میلیــون لیتــر 
باشــد. میــزان واردات بنزیــن در  در 
ســه ماهــه دوم ســال کــم تــر خواهــد 
شــد و ممکــن اســت بــه 4.5 میلیــون 
برســد  و در نهایــت واردات بنزیــن در 
ســه ماهــه ســوم ســال قطــع خواهــد 

شــد.
ــادی،  ــادق آب ــا ص ــد علیرض ــدی بع چن
ــش و  ــی پاالی ــرکت مل ــل ش مدیرعام
پخــش فــرآورده هــای نفتــی درمــورد 
٤در  یــورو  بنزیــن  تولیــد  وضعیــت 
پاالیشــگاه هــای اراک، تبریــز، اصفهان 
و آبــادان توضیــح داد:بــه طــور کلــی از 
ایــن پاالیشــگاه هــا ٣2میلیــون لیتــر 
در روز بنزیــن یــورو ٤تولیــد میشــود و 
ــون  ــه 2٨میلی ــرد روزان ــط عملک متوس
لیتــر اســت. میــزان تولیــد بنزیــن 
یــورو ٤در پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 

فــارس ١١میلیــون لیتــر در روز اســت. 
ــش و  ــی پاالی ــرکت مل ــل ش مدیرعام
پخــش فراورده هــای نفتــی درمــورد 
کشــور  در  بنزیــن  تولیــد  مجمــوع 
در  بنزیــن  تولیــد  متوســط  گفــت: 
ــون  ــه نخســت ســال 60میلی ســه ماه
لیتــر بــود کــه در ســه ماهــه اخــر 
ــن  ــید. از ای ــر رس ــون لیت ــه ٧٨میلی ب
خلیــج  ســتاره  در  تولیــد  میــزان 
افــزاش  لیتــر  9میلیــون  فــارس 
داشــته و 9میلیــون لیتــر دیگــر در 
ــادان،  ــاس، آب پاالیشــگاه هــای بندرعب

ــت. ــوده اس ــز ب اراک و تبری

اگهــی اخطــار و ابــاغ قانونی)نوبــت اول( بــه علیرضــا دانــش 
ــکان ــول الم ــانی مجه ــه نش ــریف ب ــد ش ــد محم ــهرکی فرزن ش

آقــای علیرضــا دانــش شــهرکی فرزنــد محمدشــریف همســر قانونــی شــما گیتــا 
ــه دادنامــه طــاق بشــماره 9709971820100107  ــا ارائ ــد قربانعلــی ب ســامی ســرابی فرزن
ــه  ــتارا ب ــتری آس ــی دادگس ــی حقوق ــعبه اول دادگاه عموم ــادره از ش ــه 97/2/4 ص مورخ
ــه تقاضــای اجــرای دادنامــه و ثبــت طــاق خــود را درایــن دفترخانــه مــی  ایــن دفترخان
ــه از  ــک هفت ــدت ی ــرف م ــود ظ ــی ش ــی م ــاغ قانون ــار و اب ــما اخط ــه ش ــذا ب ــد ل باش
تاریــخ نشــرآگهی جهــت ثبــت طــاق در ایــن دفترخانــه بــه آدرس آســتارا خیابــان امــام 
خمینــی)ره( نبــش کوچــه شــهید اســدیان ) کوچــه حریــری( حضــور یابیــد و در صــورت 

عــدم حضــور وفــق مقــررات قانونــی عمــل خواهــد شــد.
سردفتر طاق شماره 6 آستارا                             3964

                  آگهی اباغ اخطاریه
درخصــوص دادخواســت الــزام بــه اخــذ شناســنامه خانــم فاطمــه آدمیــت بــه 
طرفیــت حامــد اصغــری کــه تقدیــم دادگاه عمومــی شهرســتان تالــش نمــوده 
اســت و جهــت رســیدگی بــه شــعبه اول دادگاه عمومی)حقوقــی( دادگســتری شهرســتان 
ــت  ــی 970142 ثب ــه شــماره بایگان ــه کاســه 9709981825100123 و ب ــش ارجــاع و ب تال
ــه  ــان و ب ــده و درخواســت خواه ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــده اســت ب گردی
تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
در وقــت مقــرر 97/5/16 ســاعت 10/30 صبــح روز ســه شــنبه جهــت رســیدگی و اســتماع 

شــهادت شــهود ایــن شــعبه حاضــر شــوید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( تالش        3966

         دادنامه
پرونــده کاســه 9609981310300738 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   3 شــعبه 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  رشــت  شهرســتان 
مهــر  بانــک  خواهــان:   9709971310300288
ــا مدیریــت ســید ضیــاء  اقتصــاد شــعبه تختــی ب
ایمانــی بــا وکالــت فریــدون حاجــی زاده بــا 
ــدی  ــه زاه ــت رقی ــا وکال ــت 429709 ب ــماره ثب ش
شــالکوهی فرزنــد منصــور بــه نشــانی اســتان 
ــری  ــان شهرســتان رشــت – رشــت – خ مطه گی
ــهند  ــاختمان س ــی – س ــک فاراب ــروی کلینی –روب
ــدگان:  ــزرگ نیــا – خوان – طبقــه2 دفتــر وکالــت ب
1- حســین نــوروزی التــی فرزنــد رضــا بــه نشــانی 
ــان  ــام خیاب ــان شهرســتان رشــت خم اســتان گی
ــت  ــوپر مارک ــاری س ــهید انص ــه ش ــگ کوچ فرهن
ســعید 2- مجتبــی احمدنیــا خواچکینــی بــه 
ــام  ــت خم ــتان رش ــان شهرس ــتان گی ــانی اس نش
خیابــان فرهنــگ جنــب آژانــس بنــدر – ســاختمان 
ــت  ــده فاح ــیده حمی ــه اول 3- س ــان – طبق آری
گــر لیجارکــی بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان 
رشــت خمــام بلــوار امــام خمینــی )ره( کوچــه 
ــا:  ــته ه ــن 3- - خواس ــاختمان توک ــاس 1 س ی
ــه  ــه 2- مطالب ــر تادی ــارت تاخی ــه خس 1- مطالب

ــک ــه چ ــه وج ــی 3- مطالب ــارت دادرس خس
 ) اعام ختم رسیدگی( 

رای دادگاه
ــعبه  ــاد ش ــر اقتص ــک مه ــوی بان ــوص دع درخص
تختــی بــا مدیریــت ســید ضیــاء ایمانــی بــا وکالت 
ــین  ــت حس ــه طرفی ــالکوهی ب ــدی ش ــه زاه رقی
ــی  ــا خواچکین ــی احمدنی ــی و مجتب ــوروزی الت ن
و ســیده حمیــده فاحــت گــر لیجاریکــی بــه 
ــت  ــال باب ــغ 260/000/000 ری ــه مبل ــته مطالب خواس
بخشــی از وجــه چــک شــماره 901/18145068 
عهــده پســت بانــک ایــران شــعبه رشــت بــه عــاوه 
کلیــه خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــه  ــه اینک ــر ب ــده نظ ــات پرون ــه محتوی ــا ماحظ ب
خوانــده ردیــف اول بــه عنــوان صــادر کننــده و 
خوانــدگان ردیــف دوم و ســوم بــه عنــوان ضامــن 
ــد و  ــوده ان ــت نم ــک را ضمان ــه چ ــت وج پرداخ
ــت  ــدم پرداخ ــه ع ــک و گواهینام ــل چ ــود اص وج
ــت و  ــور در مدیونی ــه ظه ــان ک ــل خواه ــد وکی در ی
اشــتغال ذمــه خوانــدگان دارد و خوانــدگان ردیــف 
جلســه  در  علیرغــم حضــور  نیــز  ســوم  و  اول 
ــد  ــاورده ان ــل نی ــه عم ــری ب ــاع موث ــی دف دادرس
لــذا دادگاه خواســته خواهــان را ثبــت و موجــه 
ــواد 314-313-310- ــه م تشــخیص و مســتندا ب

320 قانــون تجــارت و مــواد 2- 3- 19 قانــون 
صــدور چــک و مــاده واحــده الحــاق یــک تبصــره 
بــه مــاده 2 قانــون مرقــوم و استفســاریه بعــدی آن 
مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مــواد 
ــه وکاء و  ــق الوکال ــه ح ــه تعرف ــن نام 3 و4 از آیی
مــواد 198 – 519 از قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
خوانــدگان را بــه نحــو تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 
ــک  ــه چ ــی از وج ــت بخش ــال باب 260/000/000 ری
موصــوف بــه عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ 
ــی از  ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب 8/042/000 ری
جهــت تســبیب در طــرح دعــوا و نیــز حــق الوکالــه 
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و همچنیــن خســارت 
ــورم از  ــرخ شــاخص ت ــای ن ــر مبن ــه ب ــر تادی تاخی
تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرای حکــم کــه 
بــر مبنــای نــرخ شــاخص تــورم محاســبه خواهــد 
شــد درحــق خواهــان محکــوم و اعــام مــی نایــد 
ــف اول و  ــدگان ردی ــوص خوان ــادره در خص رای ص
ــی و ظــرف  ــف دوم غیاب ــده ردی در خصــوص خوان
مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
درایــن شــعبه و پــس از آن ظــرف مهلــت بیســت 
روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــان مــی باشــد. ــد نظــر اســتان گی تجدی
رئیس شعبه سوم محاکم حقوقی رشت       3967 

      آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــری  ن ــهرت ظهی ــن  ش ــای امی آق
ــادره از  ــنامه 1740507495 ص ــالم  بشناس س
اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت 
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحومــه  رحیمــه  
شــهرت ســاکی  بشناســنامه 304 صــادره اهــواز در 
تاریــخ 1394/8/1 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی فــوت 
ــری  ــد از : 1- متقاضــی مصطفــی ظهی ــه اش عبارتن ورث
ــری ش  ــی ظهی ــواز2- یحی ــادره اه ش ش 10286 ص
ش 845 صــادره اهــواز3- امیــن ظهیــری ش ملــی 
متوفــی(4-  اهواز)پســران  صــادره   1740507495
اهــواز5-  صــادره   2596 ش  ش  ظهیــری  خدیجــه 
اهــواز6-  صــادره   1945 ش  ش  ظهیــری  مجیــده 
ــران  ــادره اهواز)دخت ــری ش ش 359 ص ــه ظهی جمیل
صــادره   434 ش  ش  ظهیــری  ســالم  متوفــی(7- 
تشــریفات  انجــام  بــا  متوفی(.اینــک  اهــواز)زوج 
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد 
ــا وصیــت نامــه از متوفــی  ــا هرکــس اعتــراض دارد ی ت
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت 
نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــود از درج ش
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز    3998
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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 مدیر زراعت ســازمان جهادکشــاورزی اســتان قزوین با اشاره به این نکته که پیام ایران
حدود 90 درصد روغن خوراکی موردنیاز کشــور وارداتی اســت، عنوان کرد: دانه های 
روغنی جزء محصوالت اســتراتژیک کشــاورزی به شــمار می روند که باید برای 
خودکفایــی در تولید این محصول گام برداریم.

در راســتای اجــرای طــرح جایگزینــی ســوختهای 
فســیلی در روســتاهای واقــع در مناطــق جنگلــی 
اســتان، تعــداد پنجــاه و پنــج دســتگاه آبگرمكن 
خورشــیدی در تعدادی از روســتاهای شهرســتان 
رابــر نصــب گردیــد.  در فــاز نخســت نصــب 
آبگرمكــن هــای خورشــیدی و بــا هزینــه ای 
بالــغ بــر دویســت میلیــون تومــان  قریــب  
ــر و  ــوار روســتاهای  لنگ ــاه خان دویســت و پنج
بــاب بیــد ســفلی و علیــا تحــت پوشــش  ایــن 

طرح قرار گرفتند.
در بازدیــدی كــه بــا حضــور معاونیــن  حفاظــت و 
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  اراضــی  امــور 
آبخیــزداری كشــور و مدیــر كل و معاونیــن اداره 
كل و نماینــده شهرســتان بافــت در مجلــس 
ــور صــورت  شــورای اســالمی از روســتاهای مذك
گرفــت ، مهنــدس مهــدی رجبــی زاده در گفتگــو 
بــا خبرنــگاران  ضمــن اعــالم مطلــب بــاال افــزود 
كــه انشــا ا...  تــا پایــان ســال جــاری بــا تامیــن  

یكصــد دســتگاه دیگــر  تعــداد بیشــتری  از 
ــن  ــن مناطــق از ای ــای روســتایی  در ای خانواره

امكان برخوردار خواهند شد. 
همچنیــن در بازدیــد از طــرح احیــاء مناطــق 
تحــت پوشــش  معــدن كرومیــت رز كوئیــه 
واقــع در شــمال شهرســتان بافــت،  هیئــت یــاد 
شــده  از نزدیــك بــا رونــد احیــاء اراضــی اطــراف 
ایــن معــدن بــه مســاحت  نــه هكتــار  كــه  در آن 
بــا وجــود تخصیــص تنهــا یــك هكتــار از اراضــی 
ــرار  ــت ق ــور برداشــت ســنگ كرومی ــی بمنظ مل
اســت در پــی انعقــاد تفاهــم نامــه قریــب 
معــدن  اطــراف  اراضــی  از  هكتــار  بیســت 
نهالــكاری شــده و عملیــات آبیــاری و مراقبت  از 
ــرد  ــاه  صــورت پذی ــل گی ــتقرار كام ــا اس ــا ت آنه
ــور   ــد، منص ــن بازدی ــیه ای ــدند.در حاش ــنا ش آش
اراضــی ســازمان  معاونــت حفاظــت و امــور 
بــه  كشــور  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگلهــا، 
خبرنــگاران گفــت در اقتصــاد مقاومتــی بــه 

ــال اشــتغال هســتیم و از آنجــا كــه بخــش  دنب
عمــده ای از مــواد معدنــی در كشــور مــا بــا 
پتانســیل معدنــی فراوانــی كــه دارد در زیــر 
زمیــن قــرار گرفتــه اســت خــواه ناخــواه در 
ــرات منفــی خــود را بجــا  ــه برداشــت تاثی مرحل
ــن اســت كــه   ــا ای ــالش م خواهــد گذاشــت و ت
از  پــس  بازســازی  طبیعــت   و  احیــاء  بــا 
برداشــت  تــا حــد امــكان از اثــرات مخــرب  ایــن 

امر بكاهیم.

پایان اجرای فاز نخست توزیع 
آبگرمكن های خورشیدی

اصفهانخبر

طرح ایمنی تردد موتورسیکلت ها 
در اصفهان اجرا می شود 

ــا  ــرح ارتق ــرای ط ــداف اج ــون اه ــی پیرام ــا صلوات علیرض
در  خوشــبختانه  داشــت:  اظهــار  موتورســواران  ایمنــی 
ســال های اخیــر در بحــث ارتقــا ایمنــی شــهر رونــد خوبــی 
را شــاهد بوده ایــم، بــه ایــن معنــا کــه در بخــش کاهــش 
تصادفــات منجــر بــه فــوت در کل کشــور رتبــه نخســت را 
کســب کردیــم و در ایــن بخــش بیــش از ١0 درصــد 

کاهش را شاهد بودیم.
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ کاهــش 
تصادفــات در کل کشــور حــدود یــک درصــد اصفهــان و بــر 
همیــن اســاس اصفهــان درصــد کاهــش زیــادی را داشــته 

و این اتفاق مبارکی است.
ــا  ــان ب ــک شــهرداری اصفه ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــات  ــک کشــته در تصادف ــی ی ــا حت ــرای م ــه ب ــان اینک بی
ــر شــود  ــار کمت ــن آم ــه ای ــت: هرچ ــاد اســت، گف ــم زی ه
کاهــش  در  اینکــه  بــا  امــا  بــود،  خواهیــم  موفق تــر 
ــات  ــرخ تصادف ــا متأســفانه ن ــم ام ــق بودی ــات موف تصادف

منجر به فوت موتورسواران ما افزایش یافته است. 
ــوت  ــه ف ــر ب ــات منج ــهم تصادف ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــت، اظه ــور اس ــد در کل کش ــیکلت ها 25 درص موتورس
ــان بیــش از 50 درصــد  ــار در شــهر اصفه ــن آم داشــت: ای
اســت کــه ســبب شــده مــا برنامــه ویــژه ای را بــرای 

کاهش این آمار طراحی کنیم.
صلواتــی افــزود: در بحــث ایمنــی موتورســیکلت یــک 
ــد  ــًا بای ــی وارد شــود و حتم ــه تنهای ــد ب دســتگاه نمی توان
ــورای  ــا در ش ــند، م ــته باش ــارکت داش ــا مش ــه نهاده هم
ــوع را  ــران موض ــت بح ــورای مدیری ــتان و ش ــک اس ترافی
تصــادف  تلفــات  واقعــًا  چــون  کردیــم،  مطــرح 

موتورسیکلت ها یک بحران برای شهر اصفهان است.
ــر ایــن شــد کــه همــه دســتگاه ها  ــرار ب ــان کــرد: ق وی بی
اعــم از اســتانداری، فرمانــداری، شــهرداری، پلیــس راهور و 
ــدن و  ــت، مع ــرورش، ادارات کل ارشــاد و صنع ــوزش پ آم
تجــارت، راه و شهرســازی، شــرکت پســت و مدیریــت 
اصنــاف همکاری هــای الزم را در اجــرای ایــن طــرح انجــام 
دهنــد. معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهان 
گفــت: بنابرایــن امیدواریــم بــا قانــون مــداری و گســترش 
تصادفــات  بتوانیــم  ایمنــی  از کاله  اســتفاده  فرهنــگ 
موتورســیکلت ها را کاهــش دهیــم و فکــر می کنــم تــا 
ــل قبولــی را در ایــن  پایــان ســال بتوانیــم یــک نمــره قاب

زمینه داشته باشیم.

کشف بیش از 4تن مواد 
مخدر در البرز طی سه 

ماهه اول امسال
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر البـرز در نشسـت خبـری کـه بـه 
مناسـبت سـالروز جهانـی مبـارزه بـا مواد 
مخـدر در اسـتان، برگـزار شـد، گزارشـی از 
عملکرد یکسـاله مجموعه سـتاد مبـارزه با 
مـواد مخـدر اسـتان، ارائـه کـرد. مهـدی 
پازوکـی در جمع خبرنـگاران، گفت: از بین 
پنج آسـیب مهـم اجتماعی که بـه ترتیب 
اعتیـاد، طـالق، حاشیه نشـینی،  شـامل  
اخالقـی می شـود،  کـودکان کار و فسـاد 
داشـت کـه  اذعـان  بـه جـرات  می تـوان 
اعتیـاد بـه عنـوان اولویت دارترین آسـیب 
اجتماعـی محسـوب و بیـش از 90درصـد 
نگـران  ایـن موضـوع  بـه  نسـبت  مـردم 
هسـتند.وی بـا اشـاره بـه اقدامـات پنـج 
ساله اخیر مسـووالن کشوری، خاطرنشان 
پیشـگیری،  و  فرهنگـی  حـوزه  در  کـرد: 
سـاالنه بیـش از 16 میلیـون خانواده، سـه 
چهـار  مـدارس،  آمـوز  دانـش  میلیـون 
میلیـون کارگر و کارفرما در محیط کار تحت 
مشـاوره آموزشـی قـرار گرفتند.پازوکـی با 
یادآوری شـماره مشـاوره رایگان کشـوری، 
گفـت: متقاضیان می توانند با اسـتفاده از 
خط ملی به شـماره ثابت 0962۸ روزانه در 
سـاعت هشـت صبـح تا هشـت شـب به 
صورت رایگان از مشـاوره های کارشناسـان 
اسـتفاده کنند. پازوکی در پاسـخ به سـوال 
خبرنـگار ایلنـا مبنـی بـر فعالیـت هـای 
شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخدر 
اسـتان در رابطـه بـا کمـک بـه اشـتغال 
بیمـاران درمـان شـده، گفت: سـتاد مبارزه 
بـا مواد مخدر بر اسـاس دسـتورالعمل کل 
سـتاد، تسـهیالتی را بـرای کارفرمایـان که 
نسـبت بـه اشـتغال بهبودیافتـگان و یـا 
خانـواده بیمـاران، اقـدام کننـد، مبلـغ 100 
نفـر  یـک  هـر  ازای  بـه  ریـال  میلیـون 

اشتغال، اختصاص داده است.

افقی
1 : اسپانســر باشگاه سپاهان - 

نجیر  ا

2: غذای طبی - از دانشــمندان بزرگ 

 ریاضی-

 االغ

 3:شــهر عرب - خجالت

4:همدم پروانه-جانور چســبنده-روز 

 نیست

5:جمیع - اندازه ســرما و گرما - 

بارسا  بازیکن 

6:عالمت جمع - نظافتچی شــهر - 

 نیمه گرم

7:الزمــه فوتبال - حقوق ان باید 

 حفظ شود -

غایب  ضمیر 

 ۸:از وســائل حمام - همیشه

9:قلب - جهان ســوم از ان رنج 

 میبرد-بدنه

10:اســم دختر - علم رفیق اوست - 

 مساوی

11:کوچک - چیز بد و زشــت 

 -شهری در فارس

12:داس بی ســر - شوخی نیست - 

الفبا  حروف 

 13:نپخته - شــناخته

14:دریا - نــام قدیمی بندر ترکمن 

 - طاقت

15:عبــا - نویســنده برتر گینس خالق 

خانم مارپل و ....

عمودی 
1: طالع - جواب تک - از پادشــاهان 

منشی  هخا

2:خوش و زیبــا - محبوبترین 

 فوتبالیســت نصف جهان - کشیدن

 3: خواهــر پدر - بعد از زلزله 

4:صدای درد - از خلفای ســنی - 

له  پیا

 5:اول نیســت - ذهن - انسان

6:بهشــت زیر پایش - درک کردنی 

 - کیســه انگلیسی

7:بــی عیب - واحد اندازه گیری - 

نوازند -انجا  می 

 که حاجیــان قربانی کنند

۸:روســتایی اطراف تهران - زمزمه 

درویــش - کوچکتر از مینی بوس - 

 بازگرداندن

9 : گله - روســتایی اطراف ســنندج - 

 در هنــگام غــم می اید -خانه. مکان 

10:کدام وقت - به کســی که از ناحیه 

 کمر درد میکشــد - از لوازم نوزادان 

11: ورزش ابی - موی گردن اســب 

خزنده  -حیوانی 

12:صدای شــیر - مطیع - دائم . 

 همیشه

 13:زمان به دنیا امدن - محاســن

14:اب منجمد -پوششــی که با چوب 

 یا حلب بســازند - الفبای موســیقی

15:پلکانــی متحرک - زیبا چهره - 

خداحافظی انگلیســی

جدول شماره 1200

سودوکو شماره 1200

پاسخ سودوکو شماره 11۹۹
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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

 new Measure-تخمیـن جدیـد  ابـزار 
tool- ایـن برنامـه کاربـر را قادر می سـازد 
مکان هـای بـزرگ مختلـف را روی نقشـه 
انتخـاب کـرده و فاصلـه دقیـق  بیـن آنهـا 
را ببینـد. در ایـن قابلیـت همچنین محیط 
یـک فضـای انتخـاب شـده نیز محاسـبه 

می شـود.

و  ویدیویـی  مکالمـه  امـکان  سـرانجام 
صوتی آنالین به اپلیکیشـن اینسـتاگرام 
اضافـه شـد و از حـاال کاربران مـی توانند 
بـا دوسـتان خـود مکالمه ویدیویـی تا 4 

نفـر برقـرار کنند.

 Adblock مایکروسـافت با اضافه کـردن
Plus بـه اپ Edge موبایـل، در تـالش 
اسـت تا جلوی نمایـش تبلیغات مزاحم 
محیطـی  ترتیـب  ایـن  بـه  و  را گرفتـه 
جـذاب و فاقـد هرگونه عوامـل خارجی را 

بـرای کاربـران خـود فراهـم کنند.

خبر
گوگل ارت

خبر
اینستاگرام

خبر
مایکروسافت اج

تصویری از آب بسته بندی که از طرف اداره آب و 
فاضالب دست به دست می شود و منتسب به استان 

خوزستان است!
@keepworldgreen

شناسه تیم ملی فوتبال تصاویر زیر را از بازگشت 
ملی پوشان به کشور همرسانی کرده است.

@teammellifootball

علی اوجی، تصویر زیر را از مهران غفوریان منتشر 
کرده و از پدر شدن مهران خبر داده و به او تبریک 

گفته.
@alioji

این شناسه از اکران عمومی مستند »تاالن« خبر 
داده.

@najian_ab

صدف فاطمی می گوید:
حتــی بازیکنهــای تیــم ملــی مــا تــوی طــول بــازی جوانمردانه تــر از پرتغالیهــا رفتــار 
کــردن، حتــی کاپیتــان کیــروش بعــد بــازی پیشدســتی کــرد بــرای دســت دادن بــا فرنانــدو 
ــای  ــار زحمت ه ــه افتخ ــی ب ــذف از جام جهان ــود ح ــا وج ــا ب ــردم م ــی م ــانتوس، حت س

بچه هــای تیــم ملــی شــادی خیابونــی رو فرامــوش نکــردن... چقــدر خوبیــم مــا 

محمود فرجامی می گوید:
ــوون  ــام ش ــه تم ــش ب ــازی و تعمیم ــرم اسطوره س ــه نظ ــد و ب ــام ش ــال تم فوتب
ــد یــک ثانیــه دیــر یــا اشــتباه  ــد اگــر بیرانون ــه فقــط اشــتباه کــه خطرناکــه )الب زندگــی ن
ــه  ــش ب ــن درس ــود!(. مهم تری ــتباه ب ــن اش ــی از ب ــای فعل ــف تحلیل ه ــود نص ــده ب پری
ــه سال هاســت  ــی ک ــرای ملت ــه ب ــی« باش ــی و خودکم بین ــه خودزن ــه ب ــه »ن ــرم می تون نظ

ــه. ــروه مرگ در گ

حوا می گوید:
ســرت رو بــاال بگيــر، چــرا كــه مقابــل قهرمــان اروپــا ايســتادى، مقابــل رونالــدو، 
مقابــل فيفــا، مقابــل داورى، مقابــل كارخانه هــای ورزشــی جهانــی، مقابــل بدبینی هــا علیــه 
ــه  ــو مای ــرد، ت ــن نمیشــود تصــور ک ــی بیشــتر از ای ــردی! بی عدالت کشــورت، و مســاوی ک

افتخــار و شــرفی!

اشکان خسروپور می گوید:
قصاب هــای فرانســوي از دولــت خواســته اند تــا جلــوی »گياهخوارهــاي افراطــی« 
)وگان هــا( را بگيــرد چــون آن هــا باعــث نابــودی فرهنــگ گوشــت خواری در فرانســه 

ــد! ــه كرده ان ــا حمل ــه قصابی ه ــا ب ــدادی از آن ه ــرا تع ــوند و اخي می ش
فقط از نظر سطح دغدغه…!

پناه می گوید:
ــتادیوم  ــان، تماشــاچی ها رو از اس ــروج بازیکن ــه محــض خ ــش ب ــازی مراک بعدب
ــا  ــان م ــه بازیکن ــت. ن ــرق داش ــز ف ــنبه همه چی ــن! دوش ــر، م ــن نف ــد، آخری ــه کردن تخلی
راحــت زمیــن رو تــرک کردنــد و نــه مــن کــه بعــد یــک ســاعت خــارج شــدم، آخریــن نفــر 
بــودم. هنــوز بــه زمیــن خیــره بودیــم و عجیــب اینکــه انتظامــات هــم کاری نداشــت. انــگار 

در بهــت مــا شــریک بودنــد!

کاربر فیل برقی می گوید:
کاش نگیم »خوب بودید ولی حیف...«

از لغت حیف بدم میاد
حیف یعنی نرسیدی، نتونستی، کافی نبودی ، کم بودی.

اپراتور مخابراتی سعودی STC مرکز داده جدید خود در ریاض را تأسیس کرده است 
که ادعا می شود دارای باالترین استانداردهای جهانی در این زمینه است. دیتاسنتر 

یادشده در شهر ریاض و طبق استانداردهای جهانی احداث شده است. براین اساس 
این مرکز، براساس استانداردهای موسسه مرجع Uptime، رتبه Tier( 4 ٤( را 

به عنوان یکی از ده مرکز داده برتر جهان کسب کرده است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

اولین ستون سمت راست حداقل قیمتیه که موبایل در 
ایران فروخته میشه و اخرین ستون سمت چپ قیمت 
موبایل با احتساب ارز دولتی وحق گمرکی و... است و تفاوت 

این دوتا میشه سودی که موبایل فروشا میبرند. خوب بایدم بعد 
@pegahtousi       !فهرستی که وزیر منتشر کرد اعتصاب کنند

گاف عجیب در بازی بزرگ؛ روی پیراهن شماره 1۹ مجید حسینی، 
نوشته شده بود میالد محمدی. هیجان بازی اینقدر باال بود که 

تماشاگران تلویزیونی هم اصال نفهمیدند دقیقه های آخر بازی دو میالد 
محمدی در زمین بود! این موضوع ساعت ها پس از بازی ایران و پرتغال 

مورد توجه کاربران است.

من این عکس را  با فاصله حدود یکسال گرفتم، »چشمه علی« کامال 
خشک شده، چشمه ای به قدمت تقریبی ۸000 سال، بعضی میگن به علت 
حفاری مترو و بعضی دیگه میگن روند خشکسالی اینکارو با چشمه علی 
کرده، این وسط تنها دلخوشی بچه های شهر ری از بین رفت، دیگه 

@foadashtari         …چشمه علی ندارن برای آبتنی
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همزمان با پایان بازی های 
تیم ملی کشورمان در 

جام جهانی 20١٨ روسیه، تصویربرداری مستند 

»سمفونی قهرمانان« نیز به پایان رسید.

سال گذشته در چنین روزی 
در حالی جشنواره موسیقی 

نواحی در کرمان آغاز شد که 
امسال این جشنواره با رونق کمتری برگزار شد.

برنامه »عندلیب« رادیو 
ایران به پخش آثاری از بابک 

بیات توسط خواننده هایی 
از جمله حمید هانی، مانی رهنما، محمد اصفهانی و 

مهرداد شهسوارزاده می پردازد.

مستند

رادیوسال گشت

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

پناهنده شدن امپراتور شكست خورده 
هند به ایران

بیسـت و هشـتم ژوئـن سـال 1540 میـالدی بـه دربـار 

قزوین- پایتخت آن زمان ایران- خبر رسـید كه همایون 

شـاه امپراتـور هنـد قصد پناهنده شـدن بـه ایـران )دربار 

شـاه طهماسـب صفـوی( را دارد. همایـون شـاه در جنگ 

هفدهـم مـاه می آن سـال، از یك خان پشـتون )افغان( 

شكسـت خـورده بـود و چـون در دهلـی هـم معارضان و 

مخالفـان فـراوان داشـت ترجیـح داده بـود كـه بـه ایران 

بیایـد و پناهنـده شـود. در آن روز شـاه طهماسـب قصـد 

دیـدار از زنجـان را داشـت کـه ایـن خبـر را دریافـت کرد.

شـاه طهماسـب یكم پس از ورود همایون شاه به قزوین 

و دیدار و مذاکره، سـپاهی در اختیار او قرار داد و همایون 

شـاه بـا كمك این سـپاه، تـاج و تخت خـود را بازیافت و 

ایـن امر به بسـط نفوذ فرهنگی ایـران در هند انجامید كه 

بیـش از دو قـرن )تا سـلطه انگلیسـی ها بر هنـد( ادامه 

داشـت. تا زمان سلطه انگلیسـی ها بر هندوستان )نیمه 

قرن نوزدهم(، فارسـی زبان رسـمی دربـار امپراتوران هند 

و زبـان مکاتبـات رسـمی ایـن کشـور بـود کـه بعـدا زبان 

انگلیسـی جایش را گرفت.

شلیک نخستین گلوله 
جنگ جهانی اول

2۸ ژوئـن سـال 1914 یك ناسیونالیسـت صـرب به نام 

»گاوریلو پرینسیپ Gavrilo Princip« در شهر سرایوو 

Franz Ferdinand ،به سـوی دوك بزرگ Sarajevo

فرانتس فردیناند ولیعهد 51 سـاله اتریش و همسرش 

سـوفیا كه با اتومبیل از خیابان می گذشـتند تیراندازی 

كـرد و هـردو را كشـت. با همین تیرانـدازی، در حقیقت 

نخسـتین گلولـه جنـگ جهانـی اول شـلیك شـد زیـرا 

کـه از همـان روز صـدور اولتیماتوم هـای اتریـش بـه 

صربسـتان آغاز شـد و روسـیه به کمک همنژادان صرب 

خود شـتافت

حذر کن ز یاری که یاریش نیست
بشودست از آنکو نگاریش نیست
چه ذوقش بود بلبل ار در چمن
گلی دارد و گلعذاریش نیست
خرد راستی را نهالی خوشست

ولیکن به جز صبر باریش نیست
مبر نام مستی که شرب مدام

بود کار آنکس که کاریش نیست
مده دل بدنیا که در باغ عمر

گلی کس نبیند که خاریش نیست
نیابی به جز بادٔه نیستی

شرابی که رنج خماریش نیست
مرا رحمت آید بر آنکو چو من

غمی دارد و غمگساریش نیست
بدینسان که کافور او در خطت
عجب گر زعنبرغباریش نیست

به بازار او نقد قلبم درست
روانست لیکن عیاریش نیست

خواجوی کرمانی 

آیا اشتباه از ما بود
که نفهمیدیم بعد از تو

دعای دریا را با کدام زبان 
بریده

باید خواند ؟

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

اعدام اخالل گران 
بازار ارز

ــا« در  ــام م ــه »پی ــان روزنام 69 درصــد مخاطب
اینســتاگرام بــا اعــدام اخالل گــران بــازار ارز 
ــف هســتند. روز گذشــته رییــس  و طــال مخال
قــوه قضاییــه از احتمــال اعــدام ایــن افــراد خبر 
داده بــود. هــر روز می توانیــد در نظرســنجی 
ــرکت  ــا« ش ــام م ــه »پی ــتاگرامی روزنام اینس

کنیــد. 
مــا«: »پیــام  روزنامــه  اینســتاگرام   آدرس 

@payamema_daily

»شهرام ناظری« به همراه 
»اسین چلبی«، نواده 
بیست و دوم موالنا و 

رییس بنیاد جهانی موالنا 
به زیارت آرامگاه »بایزید 

بسطامی« در شهر بسطام و 
بارگاه »ابوالحسن خرقانی« 
در خرقان رفت و شعری از 

موالنا را اجرا کرد.

منو از چی میترسونی ؟!
از ١١0؟! 

من همین دیروز کل زندگیمو کردم زیر خاک...                                   

فیلم : بدون تاریخ بدون امضا

نظرسنجیموسیقی دیالوگ

طنزیمات

رییــس جمهــور دربــاره کمبــود کاال و ارز گفت:»جــای 

نگرانــی نیســت!« بنــا بــه گــزارش واحــد طنزیمــات 

ــت  ــار در دس ــان و تغ ــک در ده ــی، کش ــر، طنزیماتچ خب

سراســیمه بــه دفتــر طنزیمــات مــی رفــت. وقــت گذشــته 

ــاپ  ــر چ ــه زی ــات ب ــتون طنزیم ــد س ــه فاق ــود و روزنام ب

مــی رفــت. عــرق از ســر و رویــش روان بــود. تغــار اندکــی 

ــه  ــده ب ــردی هشــدار دهن ــان ف ــود. ناگه ــف شــده ب تضعی

ــرو  ــد و گفت:»ب ــوا پران ــتش را در ه ــد. دس ــک ش او نزدی

آن ورتــر!« طنزیماتچــی کــه هنــوز مغــزش اندکــی کار 

مــی کــرد، گفت:»مگــه اینجــا چــه طــوره؟ شــما کــی 

ــده گفت:»مــن مأمــور مخصــوص  هســتید؟« هشــدار دهن

اینجــا هــم  رییــس جمهور-میتــی کومــان- هســتم. 

طــوری نیســت. امــا تــو اندکــی نگــران بــه نظــر مــی رســی 

و اینجــا هــم جــای نگرانــی نیســت. یــه ذره بــرو آن طــرف 

تــر و نگرانــی کــن!« طنزیماتچــی آن طــرف تــر را کــه 

ــه دکان کشــک فروشــی نوبخــت و  ــگاه کــرد چشــمش ب ن

ــی  ــه نگران ــازه ایســتاد و ب ــه مغ ــوی پل ــاد. جل ــرادران افت ب

ــه داد.  ــی ادام ــن الملل ــررات بی ــوب مق ــود در در چارچ خ

طنزیماتیچــی تغــار خــود را در وضعیــت 97 درجــه شــمالی 

قــرار داد. رؤســای قــوا در کنــار هــم دیــده مــی شــدند. مــی 

خندیدنــد و مــی گفتند:»جــای نگرانــی نیســت. ارز هســت. 

عرضــی نیســت.« یکــی مــی گفت:»مفســدان فــی االرز بــا 

بگیریــد.« آن یکــی مــی گفت:»مفســدان فــی االرز یادشــان 

ــی االرض  ــی مفســد ف باشــد، ممکــن اســت از نظــر قضای

شــناخته شــوند. آن وقــت نگوییــد نگفتیــد؟« طنزیماتچــی 

تغــار خــود را رو بــه پاســتور گرفــت. در آن جــا تصمیــم بــر 

ایــن بــود کــه بســیاری از اقــالم وارداتــی دیگــر وارد نشــود. 

طنزیماتچــی بــا خــود خــدا خــدا مــی کــرد کــه تغــار جــزو 

اقــالم ممنوعــه نباشــد. آخــر ماییــم و همیــن یــک تغــار و 

ــه کشــک ترشــیده! ــد گلول چن

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مفسدان فی االرز

رسانه در آینه تصویر
روزنامه توسعه ایرانی، با صاحب امتیازی 

خبرگزاری ایلنا و مدیریت مسعود حیدری در 
١2 صفحه منتشر شد.

ادامه یادداشت از صفحه 1
و  می آینـد  سیاسـت،  پـرده  پـس  در  پشـت ها  آن 
بیـا  بـرو  همیـن  بـه  سرنوشـتمان  مـا کـه  و  می رونـد 
بنـد اسـت، نمی دانیـم چـه کسـی می آیـد و چـه کسـی 
مـی رود. زمانـه پـر ابهامـی اسـت و سرشـار از نگرانـی. 
بـه دولـت و مـردم  بـه مـردم و مـردم  اعتمـاد مـردم 
یـک  آبـروی  اسـت.  شـده  خدشـه دار  حاکمیـت  بـه 
سیسـتم ذره ذره جمـع می شـود و خروار خـروار از بیـن 
مـی رود. اعتمـاد بـه تدريـج می آيـد و يكجـا مـي رود. 
آهنـگ تخریـب اعتمـاد عمومـی هـر روز دارد سـرعت 
بیشـتری می گیـرد. چـه اتفاقـی افتـاده؟ چـه اتفاقـی 
دوسـتی  برویـم؟  بـه کجـا  اسـت  قـرار  دارد می افتـد؟ 
ایـن  از  بهتـر  كنیـد،  اعتمـاد  مـن  بـه  اگـر  می گفـت: 
اسـت كـه بـه مـن محبـت كنیـد و مـن هـم بـه آقـای 
نيسـت،  اعتمـاد  كـه  جايـی  می گویـم  رییس جمهـور 

اسـت. بيهـوده  سـخن گفتـن 


