
سازمان بهزیستی: طرح یک وعده غذای گرم امسال هم در همه مهدکودک ها در روستاها ادامه دارد
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 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1212

شنبه 23 تیر 1397
  12 صفحه

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

انس طال         1.244.93

مثقال طال      9.925.000

گرم طالی 1۸  2.229.192

گرم طالی 24  3.012.7۸5

انس نقره              15.۸4

انس پالتین        ۸35.000

انس پاالدیوم       933.000

بهار آزادی       25.740.000

امامی            26.660.000

نیم           13.1۸0.000

ربع            6.770.000

گرمی          3.960.000

دالر                 42.000

یورو                 90.750

پوند                 104.220    

درهم امارات         21.460

لیر ترکیه             16.090

یوان چین           11.590

ین ژاپن               7.000    

دالر کانادا            59.030

دالر استرالیا         5۸.230 @  p a y a m e m a
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بعـد،  بـه   72 هـای  درسـال  دارم  یـاد  بـه 
نشـریات  از  یکـی  در  سـتونی  مسـؤولیت 
هفتگی را برعهده داشتم و در آن از مقوالتی 
نظیـر: مثبـت اندیشـی، افکار خـوش بینانه، 
دسـت،  ازایـن  مقوالتـی  و  درمانـی  خنـده 
می نوشـتم. بعدهـا موسسـه ای فرهنگـی را 
نیـز در همیـن زمینـه اداره می کـردم و در 
ماهنامـۀ » موفقیـت « مقاالتی می نوشـتم و 
نوشـته هایـم را آمـوزش مـی دادم. از طـرف 
کارشـناس  عنـوان  بـه  هـم  وسـیما  صـدا 
برنامـه هایـی دعـوت می شـدم کـه همیـن 
مقـوالت »مثبـت اندیشـی « اما با نـام های 
مهـارت  راه کار،  مشـاوره،  نظیـر:  دیگـری 
زندگـی و دیگـر عناوینـی -کـه واژۀ » مثبت 
اندیشـی « در آن ها نباشـد- اجرا کنم. زیرا 
بـه نظـر می رسـید درآن زمان مثبت و شـاد 
بـودن ناشایسـت و سبک سـری محسـوب 
می شـد! امـا امـروزه اوضـاع و احـوال کامال 
برعکـس شـده اسـت، بـه محـض این کـه 
لحنـی  بـا  مجـری  می کنـی ،  بـاز  را  رادیـو 
بـه ظاهـر بسـیار شـاد و خوشـحال، گویـی 
کـه هیـچ مشـکلی نـدارد و یـا مخاطبینش 
افـرادی هسـتند کـه از کـرۀ مریخ آمـده اند 
بی خبرنـد،  جامعـه  شـرایط  و  اوضـاع  از  و 
شـروع بـه احوال پرسـی و گفتـن جمـالت 
مثبـت طوطـی وار می کند! اشـتباه برداشـت 
بـا  تنهـا هیـچ مخالفتـی  نـه  زیـرا  نکنیـد! 
مثبـت، خوش بیـن و شـاد بودن نـدارم بلکه 
کامـال برعکـس، اکثـر آموزش هایـم نیـز در 
حالتـی  در  معتقـدم  و  راستاسـت  همیـن 
و  اولیـن  بـودن  شـاد  و  مثبـت  مطلـوب، 
بزرگ تریـن وظیفـۀ انسـان در قبال خودش 
و جامعـه اسـت. چـرا کـه این چنیـن فردی 
بـا روانـی سـالم، بـا خـود و دنیـا در صلح و 
آرامـش اسـت، بـه خـود، خانـواده و محیط 
زیسـت اش کمتـر آسـیب وارد مـی کنـد و 
بـه طـور کلـی شـاید بتـوان گفـت: هـدف از 
اکثـر کتاب هـا و آموزه هایـی کـه در زمینـۀ 
روان شناسـی وجـود دارد در نهایـت پرورش 
چنیـن انسـانی سـالم از نظـر روحی اسـت. 

راه و رسم 
مثبت اندیشی

ایران در آستانه 
خاموشی گسترده

وزیر نیرو: شش هزار مگاوات کمبود برق داریم

یادداشت مهمان
کتایون بناساز

3

شوری آب 

در راه شمال

 مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:
کیفیت آب سفره های زیرزمینی 

تغییر کرده است

در حالیکـه در چنـد هفتـه گذشـته شـوری آب 
خوزسـتان، اعتراض و نارضایتی شـدید مردم را 
بـه دنبـال داشـت، گفتـه شـد میزان نمـک آب 
شـهرهای یـزد نیـز در حـال افزایـش اسـت و 
اکنـون نیـز خبرهـا حاکی از آن اسـت، شـوری، 
آب شهرها و روسـتاهای استا ن های مازندران را 
نیز تهدیـد می کند.ابراهیم یخکشـی مدیرعامل 
سـومین  در  مازنـدران  اسـتان  منطقـه ای  آب 
نشسـت علمـی تخصصی بررسـی مسـائل آب 
در مازنـدران بـا اشـاره بـه چالش هـای زیسـت 
محیطـی اسـتان اظهـار کـرد: طی10 سـال اخیر 

کیفیـت آب هـا تغییر کـرده ....

روزانهم صبح اریان

شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه اســفالت بخشــی از معابــر ســطح شــهر )منطقــه 1( اقــدام نمایــد لــذا از شــرکتهای واجد شــرایط 
درخواســت میشــود ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ 97/05/02 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارائــه پیشــنهادات 

خــود بــه نشــانی :بــم بلــوار شــهید رجایــی- ســایت اداری، شــهرداری بــم، امــور قراردادهــا مراجعــه نمایند.
ــام  ــماره 0105۶59390003 بن ــیبا ش ــاب س ــه حس ــال ب ــغ300/000 ری ــت مبل ــا پرداخ ــد ب ــی توانن ــرایط م ــد ش ــرکت های واج 1-ش

ــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نمایــد. ــم نســبت ب شــهرداری ب
2- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 1/100/000/000 ریال در وجه شهرداری بم بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3-مدت اجرای کار از زمان تحویل محل به مدت ۶ ماه می باشد.
4- براورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای راه و باند سال 97 به مبلغ 21/1۶7/091/3۶4 ریال می باشد.

5- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد.
۶- ارائه رزومه فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی است.

7-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.

9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03444345211 تماس حاصل نمایند.

شـهرداری بم در نظر دارد تجهیزات تاکسـی بیسـیم خود را از طریق مزایده کتبی به فروش  برسـاند متقاضیان میتوانند ضمن بررسـی ردیفهای 
زیـر حداکثـر تـا تاریخ 97/05/09 جهت دریافت اسـناد مزایده ، رویت کردن تجهیزات و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی :بم بلوار شـهید رجایی- 

سـایت اداری، شـهرداری بم، امور قراردادها مراجعه نمایند.
1-متقاضیـان میتواننـد بـا پرداخت مبلغ 200/000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105۶59390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد 
مزایـده اقـدام نمایـد. 2- هـرگاه برنـدگان اول تـا سـوم حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـدند سـپرده انها ضبـط خواهد شـد. 3- متقاضیـان باید 

دارای پروانـه رادیویـی از سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویی باشـند. 
4-متقاضیانـی کـه بومی شـهر بم بـوده و تجهیـزات را در بم اسـتفاده نمایند در 
اولویـت مـی باشـند. 5-شـهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشـنهادات مختار 
اسـت. ۶-سـایر اطالعـات و جزئیات مربـوط به مزایده در اسـناد مندرج اسـت. 
7- متقاضیـان جهت اطالع بیشـتر می توانند با شـماره تلفـن 03444345211 

تمـاس حاصـل نماینـد. 8-کلیه تجهیـزات بصورت یکجـا واگذار مـی گردد.
 9- شـرکت کننـدگان مـی بایسـت یـک فقـره ضمانتنامـه یا چـک تضمینی به 

مبلـغ 118/000/000 ریـال بعنـوان سـپرده شـرکت در مزایده ارائـه نمایند.

تجدید اگهی مزایده عمومیآگهی مناقصه عمومی                  

علیرضا پشتیبان- شهردار بمعلیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول( )نوبت دوم(

قیمت پایه)ریال(تعدادمورد مزایدهردیف

741/147/000/000 دستگاهبیسیم خودرویی1

112/000/000 عددآنتن بیسیم ثابت2

509/000/000 مترکابل هلیاکس4

3/000/000یک عددمیکروفون رومیزی5

1/171/000/000جمع کل

امـا »مثبـت اندیشـی « نیـز هم چـون دیگـر 
مقـوالت، راه و رسـمی دارد و اگـر درسـت 
اسـتفاده نشـود نـه تنهـا مفیـد نیسـت بلکه 
در بسـیاری از مـوارد، زیـان آور اسـت. امـا 
قبـل از ایـن که دلیل آن را بگویم الزم اسـت 
کمـی در بـارۀ چگونگـی تاثیر مثبت اندیشـی 
بـر انسـان توضیحاتـی بدهـم: اندیشـه های 
وجـود  بـه  موجـب  مثبـت،  و  خوش بینانـه 
حالـت  و  خـوب  احساسـات«   « آمـدن 
می شـوند.  انسـان  در  آرامـش  و  راحتـی 
»احساسـات  همیـن  در  کلیـدی  نکتـۀ  و 
زبـان  احساسـات،  زیـرا  اسـت.  خـوب« 
ضمیـر ناخودآگاه هسـتند و شـاید بدانید که 
ضمیـر ناخـودآگاه انسـان، بخـش اعظمـی 
از  اواسـت کـه مسـوول بسـیاری  از ذهـن 
اعمـال حیاتـی بـه شـمار مـی رود. در ثانیـه 
گیرنده هـای  وارد  اطالعـات  میلیون هـا 
ضمیـر  اگـر  کـه  شـوند  مـی  مـا  حسـی 
ناخـودآگاه آن ها را » فیلتـر« نمی کرد قطعا 
دیوانـه می شـدیم! امـا خوشـبختانه ضمیر 
ایـن  از  محـدودی  تعـداد  تنهـا  ناخـودآگاه 

اطالعـات را پـردازش می کنـد و در اختیار ما 
قـرار مـی دهـد تـا بـر اسـاس آن ها پاسـخ 
مناسـبی بـروز بدهیـم. حـال در ایـن میـان 
اگـر افـکار مثبت و متعاقب آن ، احساسـاتی 
نیکـو داشـته باشـیم، ایـن پیام را بـه ضمیر 
ناخودآگاه مـان مخابـره مـی کنیـم کـه تنهـا 
»چیزهـای خوب را پـردازش و ذخیره کن.« 
یکـی از راه کارهـای ) قدیمـی ( بـرای تاثیر 
بـر روی ضمیـر ناخـودآگاه ، تلقینـات مثبت 
و بـه اصطـالح » عبـارات تاکیـدی مثبـت « 
اسـت. امـا یـک نکتـۀ بسـیار مهـم بـرای به 
کارگیـری صحیـح » تلقینـات مثبـت« ایـن 
اسـت: »ضمیـر ناخـودآگاه بایـد بـا آن هـا 
موافـق باشـد« چـرا کـه اگـر بـا تلقینـات و 
عبـارات مثبـت تاکیـدی مخالـف باشـد نـه 
تنهابـه آن هـا ترتیـب اثـر نمی دهـد بلکه به 
شـکلی معکـوس آن هـا را ذخیـره می کند و 
اینجاسـت کـه عبارات مثبـت، نه تنهـا مفید 
نیسـتند بلکـه مـی تواننـد زیـان بخـش و 

آسـیب زننـده باشـند! 

ادامه در صفحه 12
منبع : ایرنا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســقوط آسانســور در پاســاژ عالءالدیــن 
ــه  ــزوم توجــه  ب ــر ل ــار دیگ ــک ب ــران ی ته
پاســاژهای فرســوده پایتخــت را یــادآوری 

کــرد.
ســقوط  اثــر  بــر  شــب  چهارشــنبه 
9 نفــر  آسانســور در پاســاژ عالءالدیــن 

گــودرزی،  عبــاس  شــدند.  مصــدوم 
ــس در  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
ــزاری  ــه خبرگ ــاق ب ــن اتف ــه ای ــش ب واکن
خانــه ملــت گفتــه پیشــگیری بهتــر از 
می بایســت  بنابرایــن  اســت  درمــان 
ــل  ــات الزم را قب ــهری اقدام ــت ش مدیری

ــا از  ــد ت ــزی کن ــه برنامه ری ــوع حادث ازوق
ایجــاد اتفاقاتــی کــه هزینــه انســانی و 
اجتماعــی  بــرای مــا در کشــور در بــردارد، 
اینکــه  بیــان  بــا  او  شــود.  جلوگیــری 
بزرگتریــن  اجرایــی  مدیریــت  خــالء 
ــای  ــکالت بافت ه ــع مش ــدم رف ــل ع معض
ــه  ــرد ک ــه ک ــت، اضاف ــران اس ــوده ته فرس
معماری هــای  از  برخــی  شــدن  ویــران 
کهــن تهــران بــا کوچکتریــن لرزش هــا 

نگــران کننــده اســت.

زنگ خطر ویرانی عالء الدین به صدا درآمد
یک نماینده مجلس: فکری به حال پاساژهای فرسوده شود

روسیه جایگزین غرب در نفت ایران
والیتی پس از دیدار با پوتین: روابط نفتی ایران و روسیه می تواند 

تا سقف 50 میلیارد دالر ارتقا پیدا کند

والیتی از آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری بیشتر در نفت و گاز ایران خبر داد

ــرای  ــران ب ــک ای ــای دیپلماتی تالش ه
ــا اقدامــات آمریــکا در جهــت  ــه ب مقابل
ــه دارد. ــردن کشــورمان ادام ــزوی ک من

از برجــام،  از خــروج آمریــکا  پــس 
ایــران رایزنی هــای خــود بــا کشــورهای 
جهــان را افزایــش داده اســت. از جملــه 
آنکــه پــس از ســفرهای ظریــف، وزیــر 
امــور خارجــه کشــورمان بــه چیــن، 
روســیه، هنــد و بلژیــک، چند فرســتاده 
ویــژه از ســوی دولــت ایــران بــه برخــی 
کشــورها ســفر کردنــد تــا مواضــع 
سیاســت های  خصــوص  در  ایــران 
ــد. یکــی از  ــکا را اعــالم کنن ــر آمری اخی
ــر  ــی اکب ــژه، عل ــن فرســتاده های وی ای
والیتــی، مشــاور رهبــر انقــالب در امــور 

چهارشــنبه  روز  او  بــود.  بین الملــل 
روابــط  همــواره  کــه  روســیه،  بــه 
اســتراتژیکی بــا ایــران داشــته، ســفر و 
پنــج شــنبه بــا  پوتیــن دیــدار کــرد.  او 
در ایــن دیــدار عــالوه بــر رســاندن پیــام 
رییــس جمهــور و رهبــر انقــالب بــه 
رییــس جمهــور روســیه، دربــاره آینــده 
ــرد. ــی ک ــیه رایزن ــران و روس ــط ای رواب

روسیه جانشین غرب در نفت
ــرح  ــای مط ــن بحث ه ــی از مهم تری یک
شــده در دیــدار فرســتاده ویــژه رییــس 
پوتیــن، مســاله  بــا  ایــران  جمهــور 
ــروج  ــس از خ ــکا پ ــای آمری تحریم ه
ــرکت  ــه ش ــی ک ــود. در حال ــام ب از برج
نفتــی توتــال اعــالم کــرده به دلیــل 
ایــن تحریم هــا چــاره ای جــز تــرک 
ایــران نــدارد، روســیه بــرای پــر کــردن 
جــای ایــن شــرکت بــزرگ نفتــی اعــالم 
آمادگــی کــرده اســت. بــه گفتــه والیتــی 

ــن جلســه  ــن در ای ــه پوتی ــی ک آمارهای
ــه کــرده، حاکــی از ایــن اســت کــه  ارائ
روابــط نفتــی ایــران و روســیه می توانــد 
ــدا  ــا پی ــارد دالر ارتق ــا ســقف 50 میلی ت
ــور  ــالب در ام ــر انق ــاور رهب ــد. مش کن
ــه »روســیه   ــرده ک ــه ک ــل اضاف بین المل
جایگزیــن  خوبــی  بــه  می توانــد 
ــران  ــه ای ــود ک ــی ش ــرکت های غرب ش
را تــرک کردنــد.« والیتــی همچنیــن 
گفتــه اســت کــه در همیــن رابطــه یکــی 
ــیه  ــی روس ــزرگ نفت ــرکت های ب از ش
ــه  ــراردادی را ب ــران ق ــا وزارت نفــت ای ب
ــا  ــته و ی ــارد دالر بس ــار میلی ــغ چه مبل
ــه زودی  ــه ب ــت ک ــاد اس ــال انعق در ح
عملیاتــی خواهــد شــد. دو شــرکت مهم 
نفتــی دیگــر روســیه یعنــی روس نفــت 
و گازپــروم نفــت هــم صحبت هایــی 
را بــرای انعقــاد قراردادهایــی تــا 10 

ــد. ــام داده ان ــارد دالر انج میلی

مذاکره هسته ای 
بــه گفتــه والیتــی، مذاکــره دربــاره 
و  ایــران  هســته ای  همکاری هــای 
ــرات  ــای مذاک ــر محوره ــیه از دیگ روس
میــان او و پوتیــن بــوده اســت. وی بــا 
ــک  ــه در حــوزه هســته ای ی ــان اینک بی
راکتــور هــزار مگاواتــی را بــه کمــک 
دو  و  کرده ایــم  تاســیس  روس هــا 
ــور دیگــر در حــال ســاخت اســت،  راکت
جزییــات  از  پوتیــن  »آقــای  گفتــه 
ــالع  ــی آن اط ــف عملیات ــل مختل مراح
مطــرح  را  مطلبــی  بنــده  داشــت. 
کــردم کــه در تاســیس راکتورهــای 100 
مگاواتــی و 35 مگاواتــی در کرانه هــای 
ــی به خصــوص در منطقــه مکــران  جنوب
ــیرین کن  ــرق و آب ش ــه ب ــاز ب ــه نی ک
روس هــا  داریــم  انتظــار  داریــم، 
ــد. در  ــام بدهن ــوژی انج ــال تکنول انتق
ــدان دور  ــده نه چن ــورت در آین ــن ص ای
ــد  ــا می توان ــی م ــرژی اتم ــازمان ان س
راکتورهــای کوچــک در سراســر جنــوب 
بــرای جبــران کمبــود آب تاســیس 
ــور  ــالب در ام ــر انق ــاور رهب ــد.« مش کن
بیــن الملــل همچنین بــا بیــان اینکه دو 
طــرف از توســعه همکاری هــا در زمینــه 

ــح  ــتیم، توضی ــت داش ــن رضای راه آه
داد کــه »طــی 10 روز گذشــته مقدمــات 
ــرون- ــردن راه آهــن اینچــه ب ــی ک برق

گرمســار در شــهر ســاری مقدمــات آن 
فراهــم شــد و آقــای پوتیــن اعــالم 
آمادگــی کردنــد تــا در بقیــه حوزه هــای 
راه آهــن نیــز ســرمایه گــذاری کننــد کــه 
ــمال  ــدور ش ــر روی کری ــا ب ــه آن ه تکی
بــه جنــوب از ســن پترزبــورگ بــه 
ــرای حمــل  ــود و ایــن خــط ب ــار ب چابه
ــل  ــرقی چه ــوب ش ــیای جن کاال از آس
درصــد صرفــه جویــی در هزینــه و وقت 

ــراه دارد.« ــه هم را ب
در شــرایطی کــه ایــران رایزنی هــای 
دیپلماتیــک خــود را بــا کشــورهای 
کوچــک و بــزرگ افزایــش داده، امریکا 
همچنــان امیــدوار اســت کــه بــا همــراه 
ــه، در  ــورهای منطق ــی کش ــردن برخ ک
منــزوی کــردن ایــران بــه موفقیــت 
ــنبه  ــه چهارش ــن رابط ــد.  در همی برس
گذشــته یــک مقــام وزارت امــور خارجه 
امریــکا از البی گــری هیأتــی امریکایــی 
بــرای افزایــش فشــار بــر ایران در ســفر 
بــه  کشــورهای منطقــه خبــر داده بــود.

ــه  ــورمان ب ــه کش ــر خارج ــف، وزی ــفر ظری ــس از س پ
ــت  ــک، دول ــد و بلژی ــیه، هن ــن، روس ــورهای چی کش
ــی  ــورهای مختلف ــه کش ــژه ای را ب ــدگان وی ــران نماین ای
ــا  ــک ب ــای دیپلماتی ــا رایزنی ه ــد ب ــا بتوان ــتاد ت فرس
ــن  ــد. در همی ــه کن ــکا مقابل ــه آمری ــات خصمان اقدام
ــوری  ــس جمه ــاون ریی ــکار، مع ــه ابت ــتا معصوم راس
در امــور زنــان و خانــواده بــه مالــزی و اندونــزی ســفر 
کــرد. ســفرهای لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقــی رییــس  
ــر  ــان، وزی ــا اردکانی ــان، رض ــد و آلم ــه هلن ــور ب جمه
ــه ارمنســتان و گرجســتان و مرتضــی ســرمدی،  نیــرو ب
قائم مقــام وزیــر امــور خارجــه بــه کوبــا، بولیــوی، اوگاندا 
و ونزوئــال دیگــر ســفرها در ایــن راســتا بــود. علــی اکبــر 
والیتــی، مشــاور رهبــر انقــالب در امــور بین الملــل هــم 
چهارشــنبه گذشــته بــه روســیه ســفر و روز پنج شــنبه بــا 

ــرد. ــدار ک ــن کشــور دی ــور ای ــن، رییــس جمه پوتی

هشدار پلیس به مردم درباره 
پیش فروش آپارتمان

ــا  ــارزه ب ــری، معــاون مب ســرهنگ محمدرضــا اکب
ــه  ــا ب ــی ناج ــس آگاه ــرداری پلی ــل و کالهب جع
مــردم هشــدار داد کــه درج آگهــی در مطبوعــات و 
ســایر مراکــز مبنــی بــر فــروش لیزینگــی خــودرو 
و یــا پیــش فــروش آپارتمــان دلیلــی بــر صحــت و درســتی مطالــب عنــوان 
شــده و تأییــد آن از ســوی مراجــع رســمی نیســت. او گفتــه کــه بــا توجــه 
بــه افزایــش قیمــت آپارتمــان و خــودرو در ماه هــای اخیــر، احتمــال اینکــه 
ــهروندان  ــتفاده از ش ــوء اس ــه ســمت و ســوی س ــه ای ب ــرداران حرف کالهب
تحــت عناویــن مختلــف روی آورنــد متصــور اســت کــه خریــداران در هنــگام 
ــس،  ــری پلی ــگاه خب ــالم پای ــر اع ــند. بناب ــب باش ــروش مراق ــد و ف خری
معــاون مبــارزه بــا جعــل و کالهبــرداری پلیــس آگاهــی ناجــا تصریــح کــرد 
کــه مــردم نبایــد بــه همــه شــرکت هــای لیزینــگ خــودرو اعتمــاد کننــد و 
پیــش از پرداخــت هــر گونــه وجهــی از مجــوزدار بــودن آن شــرکت از ســوی 

بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران اطمینــان حاصــل کننــد.

کرایه اضافه برای روشن کردن 
کولر تاکسی خالف است

ــرداری ســازمان مدیریــت  معــاون فنــی و بهــره ب
ــه  ــذ کرای ــران اخ ــهر ته ــیرانی ش ــارت تاکس و نظ
ــی  ــر در تاکس ــردن کول ــن ک ــت روش ــتر باب بیش
ابراهیمــی  را خــالف قانــون دانســت. مهــدی 
ــردن  ــه روشــن ک ــه بهان ــه تاکســی ها ب ــرانه کرای ــش خودس ــورد افزای در م
ــل  ــی غیرقاب ــدگان تاکس ــی رانن ــدام برخ ــن اق ــه ای ــنا گفت ــه ایس ــر، ب کول
ــه  ــه کرای ــر در تعرف ــردن کول ــن ک ــه روش ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــول اس قب
ــه کــه  لحــاظ شــده اســت، اضافــه کــرد کــه هــر ســاله در تعرفه هــای کرای
ــر در فصــل تابســتان  ــب می شــود اســتفاده از کول در شــورای شــهر تصوی
و بخــاری در فصــل زمســتان در شــرایط قیمتــی لحــاظ می شــود و راننــده 
تاکســی مــی بایســت سیســتم ســرمایش خــود را در اختیــار مســافران قرار 
دهــد. بــه گفتــه او مســافران در صــورت مواجهــه بــا ایــن اقــدام راننــدگان 
تاکســی می تواننــد بــا شــماره 1888 تمــاس گرفتــه و مشــخصات تاکســی 

ــا برخــورد شــود. ــا آنه ــا ب ــد ت ــده را اطــالع دهن و رانن
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ســازمان  پیشــگیری  معــاون  گفتــه  بــه 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر تهــران 
ــارج  ــود خ ــرد خ ــن از عملک ــاختمان عالءالدی س
شــده و حــدود 80 درصــد ناایمن اســت. در ســال 
95 هــم ســاختمان پالســکو بــر اثــر آتش ســوزی 
فروریخــت کــه در آن حادثــه 1۶ آتش نشــان 
ــر آوار  ــاختمان زی ــات س ــبه و خدم ــش کس و ش

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــد و ج ماندن

ــام،  ــاس امیرانتظ  عب
دولــت  ســخنگوی 
مهــدی  موقــت 
بــازرگان، از اعضــای 
جبهــه ملــی و قدیمی تریــن زندانــی سیاســی 
بعــد از انقــالب، صبــح پنــج شــنبه در ۸6 
ــک  ــاه 135۸ ی ــت. 2۸ آذرم ــالگی درگذش س
ــتکهلم  ــام از اس ــه امیرانتظ ــس از آن ک روز پ
بــه تهــران مراجعــت کــرد، بــه اتهــام همــکاری 
»ســیا«  آمریــکا  جاسوســی  ســازمان  بــا 
ــرو  ــر از دانشــجویان پی بازداشــت شــد. دو نف
خــط امــام همزمــان بــا بازداشــت امیرانتظــام 
در تلویزیــون ظاهــر شــدند و اســنادی را مقابــل 
دوربیــن خواندنــد کــه بــه گفتــه آن هــا نشــان 
مــی داد امیرانتظــام در تــالش بــوده اســت تــا 

ــرار  ــکا برق ــران و آمری ــان ای ــی می ــط خوب رواب
کنــد. محســن میردامــادی، از دانشــجویان 
پیــرو خــط امــام فروردیــن امســال بــا اشــاره 
بــه مــرور دوبــاره اســناد ســال 5۸ بــه تاریــخ 
ــچ  ــن اســناد هی ــن در ای ــه م ــت ک ــی گف ایران
آقــای  بــودن  بــر جاســوس  مطلبــی کــه 
ــن  ــدم. همچنی ــد ندی ــت کن ــام دالل امیرانتظ
دیگــر  از  اصغــرزاده،  ابراهیــم   94 ســال 
ــا  ــدار ب ــام در دی ــط ام ــرو خ ــجویان پی دانش
ــات رخ داده  ــل اتفاق ــه دلی ــام از او ب امیرانتظ
در ســال 5۸ عذرخواهــی کــرد. بــا وجــود ایــن 
ــنیم روز  ــرای تس ــزاری اصولگ ــات خبرگ اتفاق
ــر  ــج شــنبه پــس از مــرگ امیرانتظــام تیت پن
ــن  ــی از اولی ــام یک ــاس امیرانتظ ــه »عب زد ک
جاســوس های بعــد از انقــالب درگذشــت.«

کاهش 50درصدی 
سوء تغذیه در روستاها 

15 استان در وضعیت 
ناامن غذایی هستند

بــاال بــودن آمــار ســوءتغذیه در نیمــی از 
اســتان های کشــور موجــب شــده طــرح یــک 
وعــده غــذای گــرم در مهدکودک هــا اجــرا 

ــود. ش
ــور  ــرکل ام ــه، مدی ــد نفری ــه محم ــور ک آنط
کــودکان و نوجوانــان ســازمان بهزیســتی 
ــک  ــه ی ــرح تهی ــرای ط ــا اج ــه ب ــور گفت کش
وعــده غــذای گــرم بــرای مهدکودک هــا در 
روســتاها، 50 درصــد از ســوءتغذیه  کــودکان در 
مناطــق ناامــن غذایــی کاهــش یافتــه اســت. 
بــه گفتــه او 6500 مهدکــودک در روســتاها 
مســتقر هســتند و طــرح یــک وعــده غــذای 
گــرم امســال هــم  در همــه مهدکودک هــا در 

ــت. ــد داش ــه خواه ــتاها ادام روس
دســتورالعمل طــرح تامیــن یــک وعــده 
ــتان  ــا در تابس ــتا مهده ــرم در روس ــذای گ غ
ــازمان  ــکاری وزارت کار، س ــا هم ــال ۸6 ب س
بهزیســتی و وزارت بهداشــت بــا هــدف مقابلــه 
بــا ســوءتغذیه کــودکان ســه تــا شــش 
ســال تدویــن شــد و بــه تدریــج در 10 ســال 
ــا در  ــر مهدکودک ه ــرح در اکث ــن ط ــر ای اخی
روســتاها بــه اجــرا درآمــده اســت. براســاس 
ــال ۸3  ــت در س ــه وزارت بهداش ــی ک تحقیق
ــج  ــر پن ــودکان زی ــد ک ــام داد، 15.4 درص انج
ســال از کوتاه قــدی متوســط و شــدید و 10.9 
درصــد ایــن قشــر از چاقــی متوســط و شــدید 
ــر اســاس  ــن حــال ب ــد. در همی ــج می برن رن
ــن  ــل و تدوی ــی، تحلی ــرح بررس ــج »ط نتای
ــی کشــور«  ــت غذای ــه و امنی ســندملی تغذی
ــا 94 انجــام شــد،  ــه طــی ســال های 91 ت ک
اســتان های اردبیــل، چهارمحــال و بختیــاری، 
فــارس، کرمانشــاه، کردســتان، لرســتان و 
خراســان جنوبــی بــه عنــوان اســتان های 
اســتان های  و  غذایــی  ناامــن  نســبتا 
خوزســتان، کرمــان، ایــالم و بوشــهر ناامــن و 
هرمــزگان، کهگیلویــه وبویراحمــد و سیســتان 
ــوان اســتان های بســیار  ــه عن و بلوچســتان ب
ناامــن غذایــی مشــخص شــدند. طبــق ایــن 
ــا را  ــراد میوه ه ــا 42 درصــد از اف ــه تنه مطالع
بــه عنــوان گــروه اصلــی غذایــی می شناســند. 
تنهــا 10 و 19 درصــد  از افــراد از نقــش میوه هــا 
ــی  ــی آگاه ــت فیبرغذای و ســبزی ها در دریاف
دارنــد و فقــط 20 درصــد مــردم از نقــش 
ــش  ــا از نق ــد آنه ــات و 30 درص ــیر و لبنی ش
تخــم مــرغ بــه عنــوان منبــع پروتئیــن آگاهی 
دارنــد و 40 درصــد مــردم ســویا را بــه عنــوان 

ــند. ــن می شناس ــع پروتئی منب

سوژه

عباس امیرانتظام درگذشت
او سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان بود

گزارش
پیام ما

45 هزار نفر در دستگاه های اجرایی استخدام می شوندپیام خبر
جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی گفت 
که امسال حدود 45 هزار نفر در دستگاه های مختلف اجرایی کشور جذب و استخدام 
می شوند. به گفته او بر اساس قانون دولت مجاز به استخدام یک سوم نیروی 
خروجی خود است.
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گزارش

ــای  ــاالب ه ــت از ت ــرح حفاظ ــر ط مدی
ــه  ــرق ب ــرح ُق ــت: اجــرای ط ــران گف ای
عنــوان یکــی از مصوبــات ســتاد احیــای 
دریاچــه ارومیــه، از جملــه راهکارهــا 
ــت خــاک بخــش خشــک  ــرای تثبی ب
شــده دریاچــه ارومیــه اســت. ابوالفضل 
آبشــت  افــزود: چــون دریاچــه پســروی 
ــدون آب  ــادی از آن ب ــش زی ــرده بخ ک
ــود  ــه وج ــی ب ــش گیاه ــده و پوش مان

آمــده اســت کــه جوامــع محلــی معموال 
احشــام را بــرای چــرا بــه آن بخــش می 
ــن  ــه ای ــت: ادام ــار داش ــد. وی اظه برن
ــن پوشــش  ــن رفت ــد موجــب از بی رون
گیاهــی مــی شــود کــه در ایــن صــورت 
ــوا  ــه ه ــاک ب ــادی خ ــر ب ــا وزش ه ب
بلنــد خواهــد شــد و از آنجــا کــه دریاچه 
ــه یــک دریاچــه آب شــور اســت  ارومی
بنابرایــن مــی توانــد منشــا و محــل بــه 

وجــود آمــدن ریزگردهــای نمکی باشــد. 
آبشــت بــا اشــاره بــه اهمیــت ســالمت 
اهالــی منطقــه گفــت: مــن دربــاره 
عــوارض پزشــکی گــرد و غبارهــای 
ــم  ــر کن ــار نظ ــم اظه ــی توان ــی نم نمک
امــا تحقیقــات نشــان داده کــه بــر روی 
ســالمت اهالــی منطقــه تاثیــرات گاهــا 
ــد  ــای خواه ــه ج ــری ب ــران ناپذی جب
گذاشــت از ایــن رو اجــرای طــرح قــرق 
ــت  ــه تثبی ــادی ب ــک زی ــی کم حفاظت
خــاک و در نتیجــه ســالمت مــردم 
منطقــه مــی کنــد. طــرح قــرق حفاظتی 
دریاچــه ارومیــه از شبســتر تا ملــکان در 
عمــق ســه کیلومتــری ســواحل دریاچه 

ــه اجــرا مــی شــود. ارومی

آب  شــوری  گذشــته  هفتــه  چنــد  در  حالیکــه  در 
ــه  ــردم را ب ــی شــدید م ــراض و نارضایت خوزســتان، اعت
دنبــال داشــت، گفتــه شــد میــزان نمــک آب شــهرهای 
یــزد نیــز در حــال افزایــش اســت و اکنــون نیــز خبرهــا 
حاکــی از آن اســت، شــوری، آب شــهرها و روســتاهای 

اســتا ن های مازنــدران را نیــز تهدیــد می کنــد.
ــتان  ــه ای اس ــل آب منطق ــی مدیرعام ــم یخکش ابراهی
مازنــدران در ســومین نشســت علمــی تخصصی بررســی 
ــای  ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــدران ب ــائل آب در مازن مس
ــال  ــی10 س ــرد: ط ــار ک ــتان اظه ــی اس ــت محیط زیس
ــفره  ــوری، س ــرده و ش ــر ک ــا تغیی ــت آب ه ــر کیفی اخی
ــد.  ــی کن ــد م ــدران را تهدی ــی مازن ــر زمین ــای آب زی ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمت هــای آب بایــد منطقــی 
ــود آب  ــالم کمب ــود اع ــا وج ــرد: ب ــان ک ــود، خاطرنش ش
ــج انجــام مــی  ــوز کشــت برن در برخــی اســتان هــا هن
ــا افزایــش قیمــت آب، مــردم دیگــر  شــود، بنابرایــن ب

ــد داشــت. ــوع کشــت نخواهن ــن ن ــه ای ــل ب تمای

کسی مشکل آب مازندران را باور نمی کند
در  مازنــدران  آبفــا  مدیرعامــل  ذاکــری  ذبیــح هللا 

خردادمــاه ســال جــاری بابیــان اینکــه کســی مشــکل 
آب و کم آبــی در مازنــدران را بــاور نمی کنــد گفتــه 
ــه ســمت شــوری  ــی اســتان ب ــود: آب هــای زیرزمین ب
ــتان را  ــد آب در اس ــه تولی ــی رود. وی هزین ــش م پی
ــه  ــرده و گفت ــالم ک ــان اع ــزار و 500 توم ــت ه ــه قیم ب
بی رویــه  مصــرف  و  بیش ازحــد  برداشــت  بــود: 
از منابــع آبــی ســبب تهدیداتــی می شــود و یکــی 
و  آب  شــرکت های  شــاخص های  مهم تریــن  از 
ــر  ــن ام ــت و ای ــت اس ــن آب باکیفی ــالب، تأمی فاض

خــط قرمــز مــا محســوب می شــود. 

تهدید بحران آب بر سر روستاهای مازندران 
ــدران  ــب مازن ــار در قل ــتان جویب ــود آب در شهرس کمب
ــار  ــزار هکت ــدود 13 ه ــود ح ــه وج ــت ک ــی اس در حال
اراضــی باغــی و زراعــی منطقــه نیازمنــد 113 میلیــون 
بخــش عمــده ای  اکنــون  و  اســت  مترمکعــب آب 
از آب مــورد نیــاز از طریــق ســفره های زیرزمینــی 
تأمیــن می شــود.  آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد 
طبــق گــزارش ســازمان هواشناســی، میــزان بــارش در 
ــه مــدت  ــدران در ســال زراعــی جــاری نســبت ب مازن
ــت  ــش یاف ــدود 20درصــد کاه ــل ح ــال قب ــابه س مش
ــی  ــزان کاهــش در آب هــای ســطحی و زیرزمین و می
بیــن 35 تــا 40 درصــد رســید. در همیــن رابطــه 
مجیــد عبداللهــی مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب 

ــر جــوی  ــه تغیی ــد ک ــز می گوی ــدران نی روســتایی مازن
و کاهــش میــزان بارندگــی در ســال هــای اخیــر 
ســایه خشکســالی را در مناطــق روســتایی ایــن خطــه 
ــن مناطــق  ــی را در ای ــز گســتراند و مشــکل کــم آب نی
ــود  ــودن کمب ــدی ب ــرد. ج ــر ک ــدی ت ــکونتگاهی ج س
آب در روســتاها را زمانــی مــی توانیــم درک کنیــم 
ــاز روســتاها از  ــورد نی ــم 90 درصــد از آب م ــه بدانی ک
ــا تامیــن مــی شــود. وی اضافــه  چشــمه هــا و چاهه
مــی کنــد : آب چشــمه هــا و حتــی چاههــا عمدتــا از 
بــارش بــرف تامیــن مــی شــود و مازنــدران عــالوه بــر 
کاهــش میــزان بارندگــی در وضعیــت کلــی ، در ســال 
هــای اخیــر بــا کاهــش جــدی بــارش بــرف و کاهــش 

ــه شــده اســت . ــی مواج ــر برف وســعت ذخای

طرح ُقرق برای تثبیت خاک 

دریاچه ارومیه اجرا می شود

رییس انجمن آمایش سرزمین ایران: 

نظام اجرایی کشور با علم 
آمایش سرزمینی قهر است

رییــس انجمــن آمایــش ســرزمین ایــران آنچــه را بــی توجهــی و قهــر مســووالن 
اجرایــی بــا علــم آمایــش ســرزمین عنــوان مــی کنــد، علــت اصلــی بســیاری از 
معضــالت کشــور از جملــه مصائــب زیســت محیطــی مــی دانــد. آنطــور کــه ایرنا 
می نویســد محمــودزاده اظهــار مــی کنــد: بســیاری از ایــن طرح هــا و پــروژه های 
آب بــر صنعتــی یــا کشــاورزی و پتروشــیمی بــا فشــار سیاســی یــک نماینــده 
ــاد  ــه اعتق ــدازی شــده اســت. ب ــک دوره خــاص راه ان ــر در ی ــه وزی ــس ب مجل
وی، علــت اینکــه بــرای رفــع مســائل کشــور در حــوزه زیســت محیطــی موفــق 
نیســتیم، آن اســت کــه نــگاه مــا بــه آمایــش ســرزمینی بــه جــای نــگاه آینــده 
پژوهانــه بلندمــدت، نــگاه برنامــه ریــزی کوتــاه مــدت بــه منظــور کســب منافــع 
اقتصــادی بــوده اســت. رییــس انجمــن آمایــش ســرزمین ایــران خاطرنشــان 
کــرد: از ســال 1327 بــه طــور مرتــب برنامــه هــای پنــج ســاله در کشــور مــا طرح 
ریــزی و اجــرا شــده امــا هیچــگاه نــگاه آینــده پژوهــی بلندمــدت 50 یا 100 ســاله 
بــه مســائل و موضوعــات اساســی کشــور نداشــته ایــم. وی معتقد اســت: هرگاه 
مدیــران مــا از نــگاه آینــده پژوهانــه برخــوردار شــوند و مباحــث آمایش ســرزمین 
را بعنــوان یــک پیوســت اصلــی در مطالعــات و پــروژه هــا درنظر گیرند، بســیاری 
از مشــکالت فعلــی از جملــه کمبــود آب، ریزگردهــا و آلودگــی هــوا رفــع خواهــد 
شــد.وی در خصــوص اینکــه آیــا طــرح آمایــش ســرزمینی در کشــور تهیه شــده 
اســت مــی گویــد: طــرح آمایــش ســرزمینی بــه طــور کامــل در کشــور متوقــف 
شــده اســت و اجــرای آن بــه ایــن مفهــوم اســت کــه مــا بتوانیــم نمــود خارجــی 
آمایــش ســرزمینی را در طــرح هــای اجرایــی مشــاهده کنیــم، مطالعاتــی کــه در 
کتابخانــه هــا خــاک بخــورد و نتــوان از آن بهــره بــرد بــه معنــای ایــن اســت کــه 

ایــن طــرح انجــام نشــده اســت.

شوری آب در راه شمال 
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران: شوری سفره های 

زیر زمینی مازندران را تهدید می کند

گذشـته  هفتـه  چنـد  در  حالیکـه  در 
و  اعتـراض  خوزسـتان،  آب  شـوری 
نارضایتـی شـدید مـردم را به دنبال داشـت، 
گفتـه شـد میـزان نمـک آب شـهرهای یـزد 
نیـز در حـال افزایـش اسـت و اکنـون نیـز 
آب  شـوری،  اسـت،  آن  از  حاکـی  خبرهـا 
شـهرها و روسـتاهای اسـتا ن های مازنـدران 
یخکشـی  می کند.ابراهیـم  تهدیـد  نیـز  را 
مدیرعامـل آب منطقـه ای اسـتان مازنـدران 
اظهـار کـرد: طی10 سـال اخیـر کیفیت آب ها 
تغییـر کـرده و شـوری، سـفره هـای آب زیر 

تهدیـد مـی کنـد. را  مازنـدران  زمینـی 

آموزش بازیافت 
به ۶7 هزار شهروند 

و  شــهری  خدمــات  معــاون 
محیــط زیســت منطقــه 15 گفــت: 
ایــن  شــهرداری  آموزشــگران 
منطقــه در ســه مــاه گذشــته بــه بیــش از 67 هــزار شــهروند 
آمــوزش بازیافــت ارائــه داده اند.علــی اکبرکریمــی پــور  افزود: 
طــی ســه مــاه گذشــته 27 هــزار خانــوار در محلــه هــا آموزش 
چهــره بــه چهــره دیدنــد و بــا اهمیــت تفکیــک زبالــه در مبــدا 
آشــنا شــدند. کریمــی افــزود: تاکنــون 101 کارگاه آموزشــی در 
ــه، 75 کالس آموزشــی در مســاجد، 171 دوره  ســراهای محل
آموزشــی در مدرســه و مهــد کــودک و 179 غرفــه اطــالع 

ــت. ــده اس ــا ش ــه برپ ــتانهای منطق ــانی در بوس رس

زنگ خطر زباله های 
پالستیکی در بیرجند

ــتان  ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
خراســان جنوبــی بــا تأکیــد بــر 
نهادینــه کــردن شــعار »نــه بــه 
پالســتیک« در اســتان خراســان 
جنوبــی خصوصــًا شــهر بیرجنــد از بــه صــدا درآمــدن زنــگ 
خطــر زبالــه های پالســتیکی در حاشــیه شــهر خبــر داد.آنطور 
کــه تســنیم گــزارش می دهــدکارگاه آموزشــی و نشســت های 
ــه همــت محیــط زیســت  ــا موضــع پســماند ب تخصصــی ب
خراســان جنوبــی و حضــور مهیــار صفــا رییــس گــروه 
هماهنگــی عمــران روســتایی ســازمان شــهرداری هــا و 

ــد. ــزار ش ــد برگ ــور در بیرجن ــای کش ــاری ه دهی

خبرخبر

وزیــر نیــرو گفــت: آبرســانی بــه 200 شــهر کشــور بــا 
تامیــن اعتبــار یــک هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــه عنــوان 
وزارت  دســتورکار  در  اضطــراری  و  الویــت دار  طرح هــای 
نیروســت.  رضــا اردکانیــان در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
بــا تشــکیل کارگــروه مالــی ســازگاری بــا کــم آبــی در دولــت 
در کنــار توجــه بــه کاهــش مصــرف آب در کشــور بایــد بــه 
ســمتی حرکــت کنیــم تــا مناطــق شــهری و روســتایی 
ــرف  ــان برط ــرعت نارسائی هایش ــه س ــکل آب ب ــار مش دچ
شــود. وی خاطرنشــان کــرد: مــا بــا بهره منــدی از روش هــا 

و فناوری هــای جدیــد می توانیــم میلیاردهــا مترمکعــب در 
ــه  ــم ک ــی کنی ــی صرفه جوی ــاورزی و خانگ ــرف آب کش مص
ــه  ــا ب ــم ت ــاز کردی ــی را آغ ــه برنامه ریزی های ــن زمین در ای
شــکل مناســب و نویــن آب کافــی بــرای شــرب و بهداشــت 
تامیــن شــود.وزیر نیــرو در مــورد حقابــه اســتان اردبیــل از 
ــع  ــع مناب ــون توزی ــاس قان ــت: براس ــزل اوزن و ارس گف ق
ــالش  ــام ت ــرو تم آب در کشــور مصــوب ســال 61 وزارت نی
ــه  ــع آب ب ــا تخصیــص مناب ــزی را انجــام داده ت و برنامه ری

ــد. ــاق بیفت ــه در کشــور اتف ــح و عادالن شــکل صحی

آبرسانی به 200 شهر کشور به شکل اضطراری

پیام زیست ایسنا گزارش می دهد نتایج یک تحقیق نشان می دهد: صخره های مرجانی 
برای حفظ بقای خود به مدفوع پرندگان نیاز دارند، اما موش ها 

جمعیت پرنده های دریایی را تهدید می کنند.

آگهی شماره 22/الف/4-97م
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه بــه 

ــه  ــا برگــزاری مناقصــه عمومــی ب شــرح جــدول زیــر را از محــل اعتبــارات داخلــی ب
ــه دارای  ــکاری ک ــرکتهای پیمان ــه ش ــذا از کلی ــذار نماید.ل ــرایط واگ ــد ش پیمانکارواج
ــه ای اســتان کرمــان و مجــوز شــورای  گواهــی مجــوز ار ســازمان نظــام صنفــی رایان
عالــی انفورماتیــک مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه 
تــا پایــان وقــت اداری 97/4/27 بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــای شــرکت مراجعــه 
ــه  ــالب ب ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــایت ش ــه در س ــن مناقص ــخصات ای نمایند.مش

ــد. ــی باش ــود م آدرس www.abfakerman.ir  موج

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 97/5/7
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ساعت: 9:30 مورخ 97/5/8

ضمنا حداقل پاکات برای بازگشایی مناقصه 2پاکت می باشد.

نوبت اول

مبلغ ضمانت شرکت در مبلغ برآورد)ریال(شرح کارردیف
فرایند اجرای کار)ریال(

 خدمات پشتیبانی و نگهداری و بروزرسانی1
119/900/000 ریال2/39۶/032/۶99 ریالشبکه و خدمات سرویس دسک

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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مدیرعامــل شــرکت آبفای اســتان قزویــن از تجهیز 
و بهره بــرداری از ســه حلقــه چــاه آب شــرب حــوزه 
ــه  ــه، بیدســتان، شــریفیه و ناحی شــهری محمدی
شــهری مهــرگان خبــر داد. بیرنونــدی اظهــار کــرد: 

عمــق هریــک از ایــن چاه هــا 200 متــر و مجمــوع 
ــت.  ــه اس ــر در ثانی ــز 100 لیت ــا نی ــی چاه ه آبده
ــور  ــای مذک ــپ چاه ه ــوع پم ــرد: ن ــح ک وی تصری
ــه در  ــوده ک ــووات ب ــدد( و 110 کیل شــناور90 )دو ع

ــن آب  ــرای تأمی ــتان ب ــوب بیدس ــدوده جن مح
شــرب مــورد نیــاز شــهرهای مذکــور حفــر و تجهیز 
شــده اســت. وی اضافــه کــرد: بــرای جمــع آوری و 
انتقــال آب شــرب چاه هــای مذکــور، دو کیلومتــر 
خــط انتقــال  از جنــس پلی اتیلــن بــه ســایز 400 
ــه  ــدی  هزین میلی متــر اجــرا شــده اســت. بیرون
ــرای  ــال ب ــارد ری ــروژه را 15 میلی ــن پ ــرای ای اج
ــت  ــال جه ــارد ری ــال و 11 میلی ــط انتق ــرای خ اج
ــز احــداث و اتاقــک ســرچاه ها اعــالم کــرد. تجهی

بهره برداری از سه حلقه چاه 
آب شرب حوزه شهری در قزوین

آنطور که خبر آنالین گزارش می دهد سه سال از تصویب مصوبه  هیات وزیران در رابطه 
با ممنوعیت خروج چغندرقند از استان آذربایجان غربی گذشته است و آمار نشان 
می دهد در این مدت نه تنها این مصوبه اجرا نشده بلکه شرایط بدتر هم شده است.

ــن  ــای اســتان قزوی مدیرعامــل شــرکت آبف
حلقــه  ســه  از  بهره بــرداری  و  تجهیــز  از 
ــه،  ــهری محمدی ــوزه ش ــرب ح ــاه آب ش چ
شــهری  ناحیــه  و  شــریفیه  بیدســتان، 
ــار  ــدی اظه ــر داد. داراب بیرنون ــرگان خب مه
کــرد: عمــق هریــک از ایــن چاه هــا 200 
متــر و مجمــوع آبدهــی چاه هــا نیــز 100 

ــت. ــه اس ــر در ثانی لیت

آتش سوزی هورالعظیم از 
سوی دولت مرکزی عراق 

پیگیری خواهد شد 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه انتشــار دود 
آتش ســوزی تــاالب هورالعظیــم در بخــش 
عراقــی در خوزســتان ایجــاد کــرد، گفــت: 
ــد  ــوان ش ــره عن ــتاندار بص ــا اس ــت ب در نشس
از  هورالعظیــم  آتش ســوزی  موضــوع  کــه 
ســوی دولــت مرکــزی کشــور عــراق پیگیــری 
خواهــد شــد.  حمدرضــا الهیجــان زاده، اظهــار 
ــاالب  ــه بخشــی از ت ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــار آتش ســوزی شــده در  ــه دچ ــم ک هورالعظی
اســتان میســان کشــور عراق قرار دارد، از ســوی 
اســتاندار بصــره عنــوان شــد کــه این موضــوع با 
نخســت وزیر عــراق مطــرح و از ســوی دولــت 
ــود.وی  ــری می ش ــور پیگی ــن کش ــزی ای مرک
ــاالب  ــوزی ت ــعت آتش س ــه وس ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــای قبل ــام گزارش ه ــت: ارق ــم گف هورالعظی
در ایــن زمینــه بــرآورد بــوده اســت امــا طبــق 
تصاویــر ماهــواره ای تاکنــون 9 هــزار تــا 10 هــزار 
هکتــار از تــاالب هورالعظیــم در بخــش عراقــی 

ــش ســوخته اســت. در آت

اجرای 10 پروژه آبی 
در تابستان سال جاری

ــان  ــتان زنج ــازندگی اس ــیج س ــوول بس مس
ــانی در روســتاهای  ــروژه آبرس ــرای 10 پ از اج
زنجــان و خدابنــده در تابســتان امســال خبــر 
داد و گفــت: ایــن پروژه هــا در دو بخــش 
منبــع ذخیــره و خــط انتقــال آب خواهــد بــود.
فرهــاد امنــدی  اظهــار کرد: امســال در اســتان 
ــانی در  ــوزه آب رس ــود را در ح ــوان خ ــام ت تم
مناطــق محــروم قــرار داده ایــم اســت و  طبــق 
آمــار ارائــه شــده از ســوی آبفــار اســتان 
ــه 170 روســتا در اســتان از مشــکل  قریــب ب
ــرد:  ــح ک ــد. وی تصری ــج می برن ــی رن ــم آب ک
در تابســتان  و همزمــان بــا آغــاز اعــزام 
اردوهــای جهــادی دانشــجویی و اســتفاده 
از تــوان و ظرفیــت ایــن اردو هــا 10 پــروژه 
آبــی در دســت اجــرا قــرار گرفتــه اســت. 
مســوول بســیج ســازندگی اســتان در ادامــه 
خاطرنشــان کــرد: متاســفانه کشــور بــا بحــران 
ــق  ــت و  مناط ــده اس ــه ش ــی مواج ــم آب ک
ــن مشــکل هســتند؛  ــا ای ــر ب روســتایی درگی
کــه تــالش شــده بــا تامیــن اعتبــار از محــل 
قــرارگاه خاتــم النبیــاء)ص(،  10 پــروژه آبــی 
بســیج ســازندگی در دو بخــش منبــع ذخیــره 
آب و خــط انتقــال آب بــه مرحلــه اجــرا درآید 
ــن  ــال جاری ای ــتان س ــم در تابس و امیدواری
ــد.  ــرداری رس ــه بهره ب ــل و ب ــا تکمی ــرح ه ط

گزیده ها

نقشه کاداستر 
جنگل ها تهیه می شود

معــاون حفاظــت و امــور اراضــی ســازمان 
کشــور  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــی  ــی و چگونگ ــت از منابع طبیع ــت: حفاظ گف
ــب  ــد در قال ــت بای ــی حفاظ ــت ول ــم اس ــیار مه ــن کار بس ــام ای انج
طــرح و بــا مشــارکت مــردم باشــد. مســعود منصــور در جمــع 
ــند  ــرح باش ــا دارای ط ــدر عرصه ه ــر چق ــرد: ه ــار ک ــگاران اظه خبرن
ــش  ــتری پی ــرعت بیش ــا س ــا ب ــوند، کاره ــظ ش ــارکت حف ــا مش و ب
ــب  ــه جل ــا توجــه ب مــی رود و یکــی از برنامه هــای ســازمان جنگل ه
ــرد:  ــح  ک ــت. وی تصری ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــارکت های مردم مش
ــت  ــز اهمی ــی حائ ــای طبیع ــت از عرصه ه ــردم در حفاط ــارکت م مش
ــت از20  ــته، حفاظ ــال گذش ــان س ــا پای ــتا ت ــن راس ــت و در ای اس
میلیــون هکتــار از اراضــی را بــه مــردم واگــذار کردیــم و خوشــبختانه 

ــت. ــوده اس ــوب ب ــا خ ــن طرح ه ــتقبال از ای اس

طاعون در کمین 
حیات وحش یزد

معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان یــزد 
ــه ایــن كــه نقــاط درگیــر خشکســالی  ــا اشــاره ب ب
طاعــون  بیمــاری  تهدیــد  معــرض  در  بیشــتر 
نشــخواركنندگان اســت، تاكیــد كــرد: ایــن بیمــاری تاكنــون جــز بــه صــورت 
ــن  ــا ای ــی ب ــت. ول ــده اس ــده نش ــتان دی ــش اس ــات وح ــوردی در حی م
وجــود مناطقــی ماننــد کــوه بافــق در دســتور کار اقدامــات ضدعفونــی کــردن 
آبشــخورها و واکسیناســیون دام هــا قــرار دارد. »حســن اکبــری«  بــا اشــاره 
بــه کمیــن کــردن بیماری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچک) PPR ( در کشــور 
و برخــی از اســتان های همجــوار یــزد، اظهــار کــرد: ایــن بیمــاری بــا عوامــل 
ــه در  ــود ک ــل می ش ــش منتق ــات وح ــه حی ــی ب ــای اهل ــی از دام ه ویروس
ــوند.  ــده می ش ــتر دی ــش بیش ــف حیات وح ــالی و ضع ــای خشک س دوره ه
وی افــزود: ایــن بیمــاری از طریــق آبشــخورهای مشــترک حیوانــات اهلــی 
ــود.  ــل می ش ــترک منتق ــای مش ــمه ها و آب انباره ــد چش ــی مانن و وحش

خبرخبرخبر
مــردم  نماینــده 

نهای  شهرستا
زهــک،  زابــل، 
هامــون  هیرمنــد، 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  نیمــروز  و 
ــتان را از  ــد سیس ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
وابســتگی بــه رودخانــه هیرمنــد خــارج 
کنیــم گفــت: افغانســتان در چنــد ســال 
ــن  ــد چندی ــه هیرمن ــر روی رودخان ــر ب اخی
ســد و بنــد خاکــی بــرای مهــار آب ســاخته 
کــه ایــن مســاله مشــکالتی را بــرای منطقــه 
ــب  ــت. حبی ــود آورده اس ــه وج ــتان ب سیس
ــوم  ــک س ــش از ی ــزود: بی ــرده اف هللا دهم
 820 کــه  هیرمنــد  رودخانــه  آبــه  حــق 
میلیــون متــر مکعــب آب اســت از چــاه 

ــده  ــود. نماین ــی ش ــر م ــا آب تبخی ــه ه نیم
الیــه  اینکــه   بیــان  بــا  ادامــه  در  زابــل 
روبــی کــردن چــاه نیمــه بــرای ذخیــره 
ــر  ــاب ناپذی ــک ضــرورت اجتن بیشــتر آب ی
اســت اظهــار کــرد: ســاالنه میلیــون هــا 
ــر  ــای غی ــیالب ه ــر س ــر اث ــب ب ــر مکع مت
قابــل کنتــرل افغانســتان در چــاه نیمــه 
ــه  ــه الی ــود ک ــی ش ــذاری م ــوب گ ــا رس ه
ــکالتی را  ــازن مش ــن مخ ــدن ای ــی نش روب
ــال  ــت: انتق ــی آورد . وی گف ــود م ــه وج ب
آب از دریــای عمــان سیســتان و زاهــدان را 
ــارج  ــد خ ــه هیرمن ــه رودخان ــتگی ب از وابس
مــی کنــد و قــدرت چانــه زنــی ایــران را بــا 
ــه  ــق آب ــا ح ــه ب ــتان در رابط ــور افغانس کش

ایــن رودخانــه افزایــش مــی دهــد .

سیستان را از وابستگی به رودخانه 
هیرمند خارج کنیم

پیام زیست

ایران در آستانه خاموشی گسترده
وزیر نیرو: شش هزار مگاوات کمبود برق داریم، با 10 درصد 

صرفه جویی خاموشی منتفی می شود

با 10 درصد صرفه جویی در مصرف برق، از خاموشی گسترده در کشور جلوگیری می شود

افزایــش دمــای هــوا طــی روزهــای 
آینــده، احتمــال تبدیــل قطعی هــای 
مقطعــی بــرق را بــه خاموشــی های 

گســترده شــدت بخشــیده اســت. 
افزایــش مصــرف بــرق در کشــور ســبب 
شــد وزارت نیــرو بــرای جلوگیــری از 
راه کارهایــی  کشــور،  در  خاموشــی ها 
ارایــه دهــد کــه کاهــش ســاعات اداری، 
ســازمان های  بــرق  تعرفــه  افزایــش 
دولتــی در ســاعات اوج بــار و توافــق بــا 
صنایــع و بخش هــای بــزرگ کشــاورزی 
ــک  ــاعات پی ــد در س ــف تولی ــرای توق ب
مصــرف و انتقــال آن بــه ســاعات دیگــر، 
از جملــه اقداماتــی بــود که در دســتور کار 

ــن وجــود، در دو  ــا ای ــا ب ــت ام ــرار گرف ق
روز گذشــته، پیــک مصــرف بــرق کشــور 
ــزار و 97  ــید ) 57 ه ــود رس ــه اوج خ ب
ــر  ــرو خط ــید ( و وزارت نی ــگاوات رس م

ــرد. ــالم ک خاموشــی گســترده را اع

 52 هزار مگاوات، نهایت توان 

تولید برق در نیروگاه های کشور
بعضــی  در  ابتــدا  گذشــته  هفتــه 
تهــران  جملــه  از  اســتانهای کشــور 
خاموشــی های مقطعــی و بــدون اعــالم 
قبلــی رخ داد. ایــن اتفــاق، اعتــراض و 
ــهروندان را در  ــیاری از ش ــش بس واکن
ــود  ــی داشــت. بعــد از ایــن ماجــرا ب پ
کــه شــرکت توزیــع بــرق پنــج اســتان 
ــدان،  ــوی، هم ــان رض ــان، خراس اصفه
ــار  ــه انتش ــدام ب ــاه اق ــرز و کرمانش الب
جــدول احتمالــی خاموشــی ها در 12 

ــود  ــا مشــخص ش ــد ت ــده کردن روز آین
ــی در  ــر، خاموش ــان تی ــا پای ــا ت تقریب
ایــران ادامــه دارد. اردکانیــان وزیــر نیــرو 
ــدون  ــی های ب ــی خاموش ــز در چرای نی
برنامــه در کشــور گفــت: بیشــترین 
تــوان نیروگاه هــای کشــور بــرای تولیــد 
ــه در  ــگاوات اســت ک ــزار م ــرق 52 ه ب
صورتــی کــه از ایــن رقــم باالتــر رود بــا 
ــی  خاموشــی مواجــه می شــویم. اتفاق
ــدادی از  ــته در تع ــه گذش ــه در هفت ک
ــا آن مواجــه بودیــم  شــهرهای کشــور ب
ــود  ــی می ش ــش بین ــز پی ــون نی و اکن
بــه دلیــل افزایــش گرمــا در هفتــه آتــی 
ایــن رقــم بــه بــاالی 5۸ هــزار مــگاوات 
برســد کــه در ایــن صــورت شــبکه 
ــار فروپاشــی شــده و  ــرق کشــور دچ ب
احتمــال وقــوع خاموشــی گســترده در 

ــود دارد. ــور وج کش

محدودیت در تولید برق کشور با 
کاهش بارندگی در کشور

ــه قطــع  ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی ــن ب  ای
بــه  کشــورمان  در  تابســتان  در  بــرق 
مرحلــه بحــران نزدیــک شــده اســت.  
اگرچــه ســال گذشــته هــم در دو روز 
ــرق در تاریــخ کشــورمان  رکــورد مصــرف ب
خاموشــی گســترده ای  امــا  شکســت 
ــرق  ــش ب ــل کاه ــی از دالی ــداد. یک رخ ن
ــا  ــود بارش ه ــالی و کمب ــال، خشکس امس
در کشــور اعــالم می شــود. بــه گفتــه 
اردکانیــان همیــن کمبــود بــه طور متوســط 
26 درصــدی بارندگی  هــا نســبت بــه ســال 
ــرق  ــد ب ــی در تولی گذشــته محدودیت های
ــای  ــرده اســت. نیروگاه ه ــاد ک کشــور ایج
نقــش  در ســال های گذشــته  برقابــی 
ــای اوج  ــرق در روزه ــن ب ــادی در تامی زی
بــه طوریکــه ســال  مصــرف داشــتند 
ــی  ــرق مصرف ــگاوات از ب ــته 9000 م گذش
نیروگاه هــا  همیــن  طریــق  از  کشــور 
ترتیــب  بدیــن  اســت.  تامیــن شــده 
ــی  ــای برقاب ــرق نیروگاه ه ــد ب ــوان تولی ت
 6000 بــه  حالــت  خوش بینانه تریــن  در 
مــگاوات در ســال جــاری کاهــش می یابــد 

ــا راه  ــا، تنه ــن صحبت ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــی و  ــه جوی ــی ، صرف ــا خاموش ــه ب مقابل
کاهــش مصــرف انــرژی در ســاعات پیــک 

ــت. ــرف اس مص

جلوگیری از خاموشی 
گسترده در کشور با 10 درصد 

صرفه جویی
طبــق اعــالم ســازمان هواشناســی کشــور، 
ــق  ــوای مناط ــای ه ــاری دم ــه ج در هفت
ــه ویــژه مرکــز و شــرق کشــور  مختلــف ب
بــه طــور میانگیــن افزایــش می یابــد و از 
ــزان  ــا، می ــن دم ــاال رفت ــا ب ــه ب ــی ک آنجای
پیــدا  افزایــش  نیــز  انــرژی  مصــرف 
ــذر از  ــرای گ ــود ب ــه می ش ــد، توصی می کن
ــه خاموشــی،   ــدون تجرب ــرم ب ــای گ روزه
ــرف  ــود در مص ــوان خ ــد ت ــی در ح همگ
بــرق صرفــه جویــی کننــد. در همیــن رابطه 
ــد:  ــی گوی ــم م ــرو ه ــر نی ــان وزی اردکانی
ــرژی در کشــورمان در بهتریــن  مصــرف ان
حالــت بایــد بــه کمتــر از 52 هــزار مــگاوات 
برســد و تنهــا بــا 10 درصــد صرفــه جویــی 
روزانــه در مصــرف، می تــوان بــه ایــن 
رقــم دســت پیــدا کــرد و بــه ایــن صــورت 
ــرد. ــرم را ســپری ک ــوان تابســتان گ می ت

آینــده،  روزهــای  طــی  هــوا  دمــای  افزایــش 
ــه  ــرق را ب ــی ب ــای مقطع ــل قطعی ه ــال تبدی احتم
خاموشــی های گســترده شــدت بخشــیده اســت. 
ــرق در کشــور ســبب شــد وزارت  افزایــش مصــرف ب
نیــرو بــرای جلوگیــری از خاموشــی ها در کشــور، 
دهــد کــه کاهــش ســاعات  ارایــه  راه کارهایــی 
ســازمان های  بــرق  تعرفــه  افزایــش  اداری، 
ــع و  ــا صنای ــق ب ــار و تواف ــاعات اوج ب ــی در س دولت
ــد  ــف تولی ــرای توق ــاورزی ب ــزرگ کش ــای ب بخش ه
در ســاعات پیــک مصــرف و انتقــال آن بــه ســاعات 
ــتور کار  ــه در دس ــود ک ــی ب ــه اقدامات ــر، از جمل دیگ
قــرار گرفــت امــا بــا ایــن وجــود، در دو روز گذشــته، 
ــید )  ــود رس ــه اوج خ ــور ب ــرق کش ــرف ب ــک مص پی
57 هــزار و 97 مــگاوات رســید ( و وزارت نیــرو 

ــرد. ــالم ک ــترده را اع ــی گس ــر خاموش خط
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صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی و گردشــگری ســمنان گفــت: 
بــا  متناســب  روســتایی  گردشــگری 
ظرفیــت و ویژگــی هــای بومــی هــر 
منطقــه در ســه ســال آینــده در ایــن 

اســتان توســعه مــی یابــد.

توســعه  افــزود:  جهانشــاهی  محمــد 
روســتاها بــر اســاس ضوابــط تهیــه شــده 
توســط بنیــاد مســکن اســتان در قالــب 
طــرح هــای هــادی امکانپذیــر بــوده 
ــا ویژگــی هــای بافــت  ــر ب ــد مغای و نبای
ســنتی روســتاها باشــد.وی اظهارداشــت: 

روســتاها بــه واســطه قابلیــت هایــی کــه 
در بخــش میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
ــرای  ــی ب ــرح های ــوان ط ــه عن ــد ب دارن
ــد و  ــده ان ــی ش ــادی معرف ــق اقتص رون
ضــروری اســت کــه از قابلیــت هــای 
ــش اشــتغال  ــرای افزای ــی ب ــی محل بوم

ــرد. ــتفاده ک اس
جهانشــاهی بــا تاکیــد بــه ایــن کــه 
اســتان قابلیــت کــم نظیــری در توســعه 
دارد،  گردشــگری  هــدف  روســتاهای 
هــای گردشــگری  طــرح  داد:  ادامــه 
روســتا  هــر  ظرفیــت  بــا  متناســب 

تعریــف شــود.وی اضافــه کــرد : از جملــه 
ــتاهای  ــرا در روس ــل اج ــای قاب ــده ه ای
هــدف گردشــگری گــروه های روســتاگرد 
اســت کــه مــی توانــد در مناطــق مختلــف 
ــرورت  ــه ض ــود. وی ب ــرا ش ــتان اج اس
هــدف  روســتاهای  منظــر  بهســازی 
ــد  ــت: بع ــرد و گف ــد ک ــگری تاکی گردش
ــد  ــا می توان ــه ه ــن خان ــازی ، ای از بهس
باقــی  روســتایی  خــود  مالکیــت  در 
ــه  ــگام مراجعــه مســافران ب ــده و هن مان
ــوم گــردی در اختیــار  عنــوان اقامتــگاه ب

ــرد. ــرار گی ــافران ق مس

ــانی و  ــاری دوره ساس ــو«  معم ــتانی »کنگل ــه باس قلع
اوایــل دوره اســالمی ایــن روزهــا در آتــش بــی توجهــی 
مســوولین مــی ســوزد، آتشــی کــه باعــث شــده از ایــن 
اثــر باشــکوه ملــی تنهــا  یــک دیــواره بــا دو طــاق باقــی 

بمانــد.
ــه  ــفید و در منطق ــری پل س ــو، در 30 کیلومت ــه کنگل قلع
خطیرکــوه واقــع شــده اســت. ایــن بنــا، آخریــن حلقــه 
ارتباطــی یــک حــوزه فرهنگــی باســتانی اســت کــه قلعــه 
بــه قلعــه پیــش مــی رود و بــه دژغــار اســپهبد خورشــید و 
ســرانجام بــه کنگلــو می رســد. مســیر »U« شــکِل رفتــن 
بــه قلعــه از پاییــن دســِت جــاده  روســتای کنگلــو آغــاز 
ــار برخــی حفاری هــا  ــوان آث می شــود، طــی مســیر می ت
را مشــاهده کــرد و بلــد مســیر کــه خــود از اهالــی ایــن 
باستان شناســان  داســتان کاوش  از  اســت،  روســتا 
ــد  ــت می گوی ــروز نیاف ــه ب ــی ک ــن گنج ــراث و یافت می
امــا ایــن تنهــا داســتان اهالــی منطقــه نیســت و بیشــتر 
داســتان ها مربــوط بــه جســتجوی گنــج توســط برخــی 

از افــراد اســت، امــری کــه شــنیدن آن بــرای همــه عــادی 
ــاران  ــتبرد حف ــا مقصــد دس ــی عموم ــق غن شــده. مناط
ــه جهــش اقتصــادی خــود  ــرادی ک غیرمجــاز اســت؛ اف
ــد و در  ــال می کنن ــتانی دنب ــای باس ــن گنج ه را در یافت
ایــن راه، اگــر تاریــخ ایــن ســرزمین در فلــزات گران بهــا 
نگنجــد ویــران می شــود. آن طــور کــه مهر نوشــته ســمیه 
ــه وظیفــه حفاظــت  ــا اشــاره ب ــوری، باستان شــناس، ب ن
و حراســت از بناهــای تاریخــی توســط ســازمان میــراث 
ــازی در  ــر فرهنگ س ــر، ب ــی ام ــوان متول ــی به عن فرهنگ
حفــظ مواریــث تأکیــد کــرد و گفــت کــه  ســازمان بــرای 
حمایــت از میــراث تاریخــی بوجــود آمــده امــا به تنهایــی 
ایــن امــر ممکــن نیســت، چراکــه گاهــی ســازمان 
حمایــت، بازســازی و مرمــت می کنــد امــا بازدیدکننده هــا 
رعایــت نکــرده و بنــا را تخریــب می کننــد، چنانچــه بارهــا 
ــا  ــوک پ ــا ن ــده خارجــی ب ــه بازدیدکنن ــم ک توجــه کرده ای
ــه کــف  ــا آســیب کمتــری ب ــا راه مــی رود ت در داخــل بن
ــا  ــه ای از بن ــی تک ــی حت ــده داخل ــا بازدیدکنن برســاند ام
ــتن ها  ــادگاری نوش ــت و ی ــرده اس ــود ب ــده و باخ را کَن
کــه جــای خــود را دارد.ایــن مــدرس دانشــگاه، بــا اشــاره 
بــه موقعیــت اســتراتژیک ایــن قلعــه و کارکــرد ارتباطــی 

ــا  ــا داد و ب ــودن بن ــه ب ــه قلع ــال بیشــتر را ب ــا، احتم بن
ــوده کــه از  ــژه ب ــا حتمــا بســیار وی بیــان اینکــه ایــن بن
ــوده اســت،  ــانیان ب ــقوط ساس ــر س ــن مق ــه آخری جمل
ــدارد  ــی ن ــا زبان ــه بن ــا ک ــال از آنج ــن ح ــا ای ــزود: ب اف
ــن  ــور یقی ــوان به ط ــد نمی ت ــود را بگوی ــری خ ــه کارب ک
ــر  ــا ب ــات م ــرد و فرضی ــت ک ــا صحب ــری بن ــاره کارب درب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــای برداشــت هایمان اســت و ب مبن
یکــی از احتمــاالت کاربــری بناهــای مرتفــع از دیــد 
ــری پرستشــگاه اســت،  ــال کارب باستان شناســان، احتم
ایــن احتمــال همــراه قلعــه بــودن بنــای کنگلــو، متصــور 

اســت.

گردشگری روستایی
در سمنان توسعه می یابد

مدیرکل میراث فرهنگی ایالم:
ایالم، شهر ملی گلیم نقش 

برجسته می شود

ــالم  ــتان ای ــع دســتی و گردشــگری اس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــه  ــته ب ــش برجس ــم نق ــی گلی ــهر مل ــزد ش ــوان نام ــه عن ــالم ب ــت: ای گف
ــتی  ــع دس ــی صنای ــتاهای مل ــهرها و روس ــاب ش ــردی انتخ ــورای راهب ش
ــهرهای  ــع ش ــه جم ــورا ب ــن ش ــب ای ــا تصوی ــه ب ــت ک ــده اس ــی ش معرف
ــا یــاد  ملــی صنایــع دســتی کشــور مــی پیونــدد. عبدالمالــک شــنبه زاده ب
اوری اینکــه گلیــم نقــش برجســته مهــم تریــن و شــاخص تریــن صنعــت 
دســتی و بومــی اســتان ایــالم اســت افــزود: بــا توجــه بــه شــاخص هایــی 
از جملــه پیشــنیه و تعــداد بــاالی افــراد شــاغل در ایــن صنعــت بــه عنــوان 

نامــزد انتخــاب شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه شــهرها و روســتاهای جدیــد ملــی صنایــع دســتی تــا 
ــادآور شــد: انتخــاب شــهر ایــالم  شــهریور امســال انتخــاب مــی شــوند، ی
بــه عنــوان شــهر ملــی گلیــم نقــش برجســته مقدمــه ای بــرای انتخــاب بــه 
عنــوان شــهر جهانــی در آینــده اســت. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــه عنــوان  دســتی و گردشــگری اســتان ایــالم گفــت: در صورتیکــه ایــالم ب
ــای  ــت ه ــد فعالی ــود بای ــه ش ــته پذیرفت ــش برجس ــم نق ــی گلی ــهر مل ش
گســترده ای در راســتای تولیــد، توزیــع، تکمیــل زنجیــره تولیــد و همچنیــن 
ــنبه زاده  ــود. ش ــام ش ــتان انج ــی اس ــت بوم ــن صنع ــتر ای ــی بیش معرف
تاکیــد کــرد: همچنیــن بایــد تــالش شــود اقدامــات الزم در زمینــه جهانــی 
شــدن گلیــم نقــش برجســته ایــالم انجــام شــود. وی یــادآور شــد: انتخــاب 
ایــالم بــه عنــوان شــهر ملــی گلیــم نقــش برجســته نقــش مهمــی در جــذب 
گردشــگر و رونــق صنایــع دســتی اســتان و همچنیــن معرفــی بیشــتر ایــن 

صنعــت در ســطح ملــی و جهانــی دارد. 

ویرانه ای به نام قلعه باستانی» کنگلو«
 به گفته اهالی روستای »کنگلو« اکثر نقاط غنی عموما 

مقصد دستبرد حفاران غیرمجاز شده است

تا کنون تعرص 
به حریم نداشته ایم

رضــا دانش زاده،رییــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری شهرســتان ســوادکوه  
گفــت کــه  در راســتای جلوگیــری از تخریــب 
ــه دو  ــر هفت ــاز، ه ــای غیرمج ــا و حفاری ه بن
بــار توســط نیروهــای حفاظــت از بنــا بازدیــد 
ســمن ها  راه  ایــن  در  و  می شــود  انجــام 
نیــز مــا را یــاری می رســانند و تــا بــه امــروز 
ــاری  ــب و حف ــرای تخری ــی ب ــکل خاص مش
ــته ایم. ــم نداش ــه حری ــرض ب ــاز و تع غیرمج

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــات  ــت: عملی ــمالی گف ــان ش ــگری خراس ــتی و گردش دس
تاریخــی  بازســازی حمــام  و  مرمــت  بــرداری،  خــاک 

ــد.  ــاز ش ــنبه آغ ــیروان از روز پنجش ــهید در ش پیرش
علــی اکبــر وحدتــی اظهــار داشــت: قــرار داد عملیــات 
مرمــت و بازســازی حمــام تاریخــی شــیروان منعقــد شــده 
ــوع  ــر، ن ــه دلیــل شــرایط اث ــر تاریخــی ب اســت، مرمــت اث

ــر اســت. ــان ب ــه ای زم ــت پروس ــح  و قدم مصال
وی اظهــار داشــت: یکــی از مشــکالت در اطــراف ایــن اثــر 

تاریخــی، زبالــه و نفــوذ آب هــای ســطحی اســت کــه کنترل 
ســیالب بخشــی از ایــن فرآینــد اســت.وحدتی در خصــوص 
اعتبــار هزینــه شــده بــرای اجــرای مرمــت ایــن اثــر تاریخی 
در شــیروان افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط موجــود نمــی توان 
رقمــی اعــالم کرد.حمــام پیرشــهید جــزو حمــام هــای خزینه 
ای اســت و از ســه بخــش اصلــی شــامل رختکــن، گرمخانــه 
ــه آب ســرد و گــرم تشــکیل شــده اســت، رختکــن  و خزین
ــا پــالن دوازده ضلعــی اســت کــه از طریــق  یــک هشــتی ب

یــک رشــته پلــکان بــه آن دســت مــی یابنــد.

عملیات بازسازی حمام تاریخی شیروان آغاز شد

مسوول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان نمین منصوب شد
با صدور حکمی، منوچهر نورزاده به عنوان مسوول نمایندگی میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری شهرستان نمین منصوب شد.

پیام میراث

س
فار

س:
عک

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای  

ــذای  ــع غ ــخ و توزی ــواد، طب ــه م ــر دارد تهی ــان در نظ ــرق کرم ــد ب ــت تولی ــرکت مدیری ش
پرســنل نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کرمــان را بمــدت یــک ســال از طریــق مناقصــه عمومــی یــک 
مرحلــه ای بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد، لــذا از کلیــه رســتورانها و شــرکتها، جهــت 

شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل مــی آیــد.

زمـان خریـد اسـناد مناقصـه : وقـت اداری 97/04/27 لغایـت 97/05/07 بـا ارائه فيـش واريز وجه 
خریـد اسـناد و معرفی نامـه کتبی 

مبلـغ خریـد اسـناد : 872.000 ریـال واریـز به حسـاب شـماره 1015805972 بانک رسـالت شـعبه 
جمهـوری اسـالمی کرمـان بنـام شـرکت مدیریـت تولید بـرق کرمان

محـل خریـد و تحویـل اسـناد : کیلومتـر 20 اتوبان کرمـان - رفسـنجان -- نیروگاه سـیکل ترکیبی 
کرمـان - اداره تـدارکات و انبار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 914/398/9۶4 ریال 
زمان جلسه پرسش و پاسخ: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/05/09

زمان تحویل پاکات پیشنهادی : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/05/20
زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 97/05/21

بـه پیشـنهادهای فاقـد ضمانتنامه یا سـپرده ضمانتنامه های بانکی اشـتباه یا سـپرده های مخدوش، 
سـپرده هـای کمتـر از میزان مقرر، چک شـخصی و نظایـر آن ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 

جهـت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانید بـا شـماره تلفنهـای 4-32521221-034 داخلـی 20۶8 
یـا بـا شـماره تماسـهای 58120080-034 034-58120355 و581337۶7-034  و همچنیـن 
نمابـر 92 و 33372990-034 حاصـل فرمائیـد. ضمنا سـایر اطالعـات و جزئیات مربوط در اسـناد 

مناقصـه مندرج اسـت.

شماره 97/3
نوبت دوم

شناسه آگهی 203520

آگهی    
 174 مــاده  اجــرای  در 

دادرســی  آییــن  قانــون 

کیفــری بــه اقایــان حســن مســطوری 

فرزنــد اســم علــی و جاســم عســگری 

ــردد  ــی گ ــالغ م ــیدجمال اب ــد س فرزن

جهــت دفــاع از اتهــام خویــش مبنــی 

بــر کالهبــرداری بــه مبلــغ بیســت 

میلیــون ریــال ظــرف یــک مــاه پــس 

روزنامــه  در  آگهــی  ایــن  انتشــار  از 

شــعبه  در  اســتانی  یــا  کشــوری 

ــی  هشــتم بازپرســی دادســرای عموم

ــوار 22  ــع در بل ــان واق ــالب کرم و انق

عــدم  شــود.نتیجه  حاضــر  بهمــن 

ــاذ  ــی و اتخ ــرار غیاب ــدور ق ــور ص حض

تصمیــم قانونــی مــی باشــد.

م الف 793

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی 
و انقالب کرمان

دادنامه    
کالســه  پرونــده 

شــورای   96099۸3492200421

حــل اختــالف شــماره 2 شهرســتان رفســنجان 

 -  9709973492200307 نهایــی   تصمیــم 

خوانــده :آقــای علــی عســکری فرزنــد حســین 

بــه نشــانی کرمان-رفســنجان-احمد آبــاد دفعه 

تعمیــر گاه عســکری- خواهان:آقــای ســید 

ــید  ــد س ــاد فرزن ــر آب ــی جعف ــد عبدالله محم

حســین بــه نشــانی شهرســتان رفســنجان 

روســتای قــوام آبــاد جنــب مدرســه ابتدائــی- 

تجدیــد نظــر خواســته ها:1-مطالبــه وجــه 

ــی-  ــه دادرس ــت هزین ــار از پرداخ چک2-اعس

گردشــکار:خواهان دادخواســتی/ درخواســتی 

ــم  ــده تقدی ــت خوان ــوق بطرفی ــته ف ــه خواس ب

داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه شــورا و ثبــت بــه 

کالســه فــوق جــری تشــریفات قانونــی در وقت 

فــوق العاده/حــوزه بــه تصــدی امضــا کننــدگان 

زیــر تشــکیل اســت و بــا توجــه بــه محتویــات 

پرونــده پــس از شــور و تبــادل نظــر ختــم 

ــه  ــادرت ب ــر مب رســیدگی را اعــالم و بشــرح زی

صــدور رای مــی نمایــد: رای شــورا:در خصــوص 

ــکری  ــی عس ــای عل ــی آق ــر خواه ــد نظ تجدی

بطرفیــت آقــای ســید محمــد عبداللهــی از 

دادنامــه شــماره 960۸0۸ صــادره از شــعبه دوم 

ــه اینکــه خواســته  دادســرای رفســنجان نظــر ب

خواهــان از نظــر پرداخــت هزینــه دادرســی 

ــا  ــه ب ــوده ک ــص ب ــر ناق ــد نظ ــه تجدی در مرحل

ارســال اخطاریــه رفــع نقــص و ابالغبــه وی در 

بقــاء مهلــت قانونــی رفــع نقــص اشــعاری بــه 

ــره  ــب تبص ــه موج ــورا ب ــذا ش ــده ل ــل نیام عم

ــد  ــرار رد تجدی ــی ق ــون مدن ــاده 339 قان 2 م

نظــر خواهــی خواهــان را صــادر مــی نماید.قــرار 

صــادره حضــوری و ظــرف بیســت روز پــس از 

ــد نظــر در دادگاه رفســنجان  ــل تجدی ــالغ قاب اب

ــد. ــی باش م

قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف رفسنجان
مجید صباغی
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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

در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روزنامـه اصفهان زیبـا از وجـود فرابنفش 
بر فراز اصفهان و عبور اشـعه UVاز مرز هشـدار که 
باعث آفتاب سـوختگی ،سـرطان پوسـت و آسیب 

به چشـم می شـود خبـر داد.

روزنامه مهدتمدن از ورود کاروان گردشگری 
خودروهای کالسیک هلند به تبریز خبر داد.

روزنامه افسانه به نقل از امام جمعه شیراز 
در رابطه با رفتار مسووالن نوشت: اگر رفتار ارباب 

رعیتی مسووالن تغییر نکن مردم آن را تغییر 
می دهند.

روزنامه خبر شـمال بـه نقل از مدیـر عامل 
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی گیـالن نوشـت: 

خشکسـالی بـا تنـش آبی در ۸5 روسـتا 

روزنامه دریا از پرده برداری و شگرد فراریان 
مالیاتی نوشت: واردات کاال با کارت های بازرگانی 
افراد بی بضاعت، سود حاصل از واردات به جیب 

دالالن و سوداگران اقتصادی می رود.

روزنامـه بشـارت یزد بـه نقـل از مدیـر کل 
بهزیسـتی اسـتان یـزد نوشـت: گدایـی در یـزد 

پر درآمد و مافیایی است .

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

آبرسانی با تانکر آب به روستاهای آبادان  /  تسنیم تهران داغ  /   میزان

روز جهانی بدون پالستیک  /  میزان
پل معلق شیشه ای که بر روی کوهستان چانگ شان در استان شانکسی 

chinadaily  /  چین قرار دارد چهارراه زند در شیراز قدیم
عکس نشنال جئوگرافیک توفان ابری را در نبراسکای 

آمریکا نشان می دهد.
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

خبرگزاری سـی ان ان در یک گـزارش تحلیلی 
آورده: بـه نظـر می رسـد ترامپ می خواهـد کاری را که 

پوتیـن از او خواسـته، انجام دهد.

پایـگاه شـبکه خبـری فرانـس24 در تیتـر 
یکش نوشـته ناتو به دنبال پایان همیشـگی جنگ 

در افغانسـتان است.

خبرگزاری اسـپوتنیک از قول نخست وزیر 
رژیـم صهیونیسـتی نوشـته: ایـن رژیم بـا رئیس 
جمهـوری سـوریه مشـکلی نـدارد و اگـر توافق هـا 

پابرجـا بماننـد کاری بـا سـوریه ندارد.

روزنامـه نیویـورک تایمـز تصویـر یـک 
خـود را بـه کـودکان تایلنـدی کـه در غـاری گرفتـار 
شـده و نجـات داده شـدند و حـاال در بیمارسـتان 

هسـتند اختصـاص داده.

روزنامـه گاردیـن در واکنـش بـه باخـت تیم 
ملی انگلسـتان در مقابل کرواسـی تیتر زده: پایان 

یـک رویا…

خبرگـزاری یورونیـوز گـزارش داده: دولـت 
شـده،  روبـرو  واکنش هایـی  بـا  چـون  بریتانیـا 
می خواهـد جزییـات برنامـه ایـن کشـور در اتباط با 
پسـا خروجـش از اتحادیـه اروپـا را منتشـر کنـد.

آمریکا

فرانسه

روسیه

آمریکا

انگلستان

اروپا

مسابقات چوب کشی   /   باشگاه خبرنگاران جوان آبرسانی با تانکر آب به روستاهای آبادان  /  تسنیم

مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان قهرمانی کشور – مشهد /  ایسنا خسارات وارده به درختان بلوط 2 روستای مریوان  /  ایرنا
پل معلق شیشه ای که بر روی کوهستان چانگ شان در استان شانکسی 

chinadaily  /  چین قرار دارد
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پست 230 کیلوولت نصیرلوی گرمی افتتاح شدپیام ایران
با حضور وزیر نیرو پست 230 کیلو ولت نصیرلوی گرمی افتتاح شد.

و  دامپزشــکی»مانه  شــبکه  سرپرســت 
ــرد:  ــالم ک ــمالی اع ــان ش ــملقان« خراس س
قطــع بــرق و شــدت گرمــا ســبب تلــف 
شــدن 28 هــزار قطعــه مــرغ در یکــی از 
شــد.  شهرســتان  ایــن  هــای  مرغــداری 

ــی  ــت: در پ ــار داش ــور اظه ــرات پ ــد ب احم
ــای  ــا، دســتگاه ه ــرق و شــدت گرم قطــع ب
تهویــه ایــن مرغــداری از کار افتــاد و بــه 
ــی  ــدی ناش ــای تولی ــو و گازه ــر ب ــت نش عل
از فعالیــت مرغــداری 28 هــزار قطعــه مــرغ 

دچــار خفگــی شــدند.وی جوجــه ریــزی 
انجــام شــده در ایــن واحــد مرغــداری را 15 
ــزان  ــن می ــه دانســت و گفــت: ای هــزار قطع
ــث  ــه باع ــوده ک ــاز ب ــت مج ــش از ظرفی بی
تراکــم بــاال و افزایــش تلفــات شــده اســت. 
ــا در  ــرغ ه ــات م ــه تلف ــان اینک ــا بی وی ب
مــدت زمــان کوتــاه تــا روشــن شــدن بــرق 
ــن  ــت: در ای ــت، گف ــراری رخ داده اس اضط
حادثــه تنهــا هشــت هــزار قطعــه مــرغ 

ــد. ــده ماندن زن

28 هزار قطعه مرغ 
در خراسان شمالی تلف شد

پایان همایش سرمایه گذاری خارجی با 
امضای سه تفاهم نامه توسط شهرداری اهواز

  سه تفاهم نامه اولیه میان شهردار اهواز و نماینده شرکت ایتالیایی بسته شد

رییـس سـازمان سـرمایه گـذاری و مشـارکت هـای 
شـهرداری اهـواز گفـت: روز گذشـته پـس از برگزاری 
هـای  زمینـه  در  گفتگـو  تـاالر  افتتاحیـه،  مراسـم 
نماینـدگان شـرکت  مختلـف سـرمایه گـذاری میـان 
هـای سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجـی و مدیـران 
تشـریح  خانـی  صفـی  شـد.امیر  تشـکیل  شـهرداری 
حضـور  بـا  کـه  شـهری،  قطـار  پـروژه  میـز  در  کـرد: 
عمیـر  کعـب  و  فلسـفی  آقایـان  و  چینـی  شـرکت 
رییـس شـورای شـهر و رییـس کمیسـیون حمـل و 
نقـل و ترافیـک و شـاهین زاده مدیرعامـل سـازمان 
حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری برگـزار شـد، طرفیـن 
اهـواز،  احـداث خـط دو قطـار شـهری  در خصـوص 
مجتمـع هـای ایسـتگاهی قطـار شـهری طراحی های 
انجـام شـده، چگونگـی اجـرا و منابـع مالـی پـروژه 

بحـث و تبـادل نظـر کردنـد. 

سرپرسـت شـبکه دامپزشـکی مانـه و سـملقان از 
تولیدکننـدگان و پـرورش دهنـدگان خواسـت بـا 
توجـه به شـدت گرمـا و احتمال قطع برق نسـبت 
بـه تجهیـز مراکز خـود بـه مولدهـا و سـامانه های 
بـرق اضطراری، سـرویس و کنترل آنهـا اقدام کنند 
تـا از وقـوع زیـان و تلفـات احتمالـی پیشـگیری 
شود.خراسـان شمالی 345 هزار مشـترک دارد که 

320 مـگاوات بـرق مصـرف مـی کنند.

 نخســتین همایــش ســرمایه گــذاری 
ــت شــهری،  خارجــی در حــوزه مدیری
ــه  ــه اولی ــا امضــای ســه تفاهــم نام ب
ــدگان  ــواز و نماین ــان شــهرداری اه می
از  گــذاری  ســرمایه  شــرکت  ســه 
ــن  ــا و چی ــه، ایتالی ــورهای فرانس کش

ــان رســید. ــه پای ب
ایــن همایــش  پایانــی  در مراســم 
کتانبــاف شــهردار  بــا حضــور  کــه 
فلســفی،   ، خانــی  صفــی  اهــواز، 
عمیــر،  کعــب  حاجتــی،  باباپــور، 
رییــس،  زاده  لطفعلــی  قنــوات، 
شــورای  اعضــای  و  رییــس  نایــب 
ــرکت  ــدگان ش ــهر و نماین ــالمی ش اس
ســرمایه  شــرکت های  کننــده 
ــه  ــد، س ــزار ش ــی برگ ــذاری خارج گ
ــهردار  ــان ش ــه می ــه اولی ــم نام تفاه
ــی  ــرکت ایتالیای ــده ش ــواز و نماین اه
احــداث  موضــوع  بــا   SARTORI
ــت  ــی و مدیری ــارک آب ــهربازی، پ ش
پســماند و نماینــده شــرکت چینــی 

احــداث  بــا موضــوع   RAIL WAY
ــرو و مجتمــع هــای  ــل، خطــوط مت پ
شــرکت  نماینــده  و  خریــد  مرکــز 
پــارس  مــاف  هــای  هایپرمارکــت 
جهــت احــداث تدریجــی چهــار هایپــر 

مارکــت در اهــواز امضــا شــد.
ــی  ــخنان کوتاه ــواز در س ــهردار اه ش
ســرمایه  ســازمان  از  تشــکر  بــا 
شــهرداری  مشــارکتهای  و  گــذاری 
ســازمان  ایــن  پرســنل  از  گفــت: 
ــاه  ــدت کوت ــه در م ــم ک ــکر می کن تش
ــاز  ــی را آغ ــات راه ــاه مقدم شــش م
ــواز  ــه ســالیان پیــش در اه ــد ک کردن
بایــد طــی مــی شــد. امیــدوارم ایــن 
تفاهــم هــا بــزودی بــه قــرارداد و 
ــه  ــت ب ــروژه و در نهای ــه پ ــرارداد ب ق
خدمــت بــه مــردم شــریف اهــواز 

منتهــی شــود.
منصــور کتانبــاف همچنیــن از همراهــی 
ــز  شــورای شــهر و اصحــاب رســانه نی

در ایــن پروســه قدردانــی کــرد.

ســپس رییــس ســازمان ســرمایه 
گــذاری و مشــارکت هــای شــهرداری 
رونــد  از  ارائــه گزارشــی  بــا  اهــواز 
گفــت:  همایــش  ایــن  برگــزاری 
برگــزاری  از  پــس  گذشــته  روز 
ــو در  ــاالر گفتگ ــه، ت ــم افتتاحی مراس
ــذاری  ــف ســرمایه گ زمینه هــای مختل
هــای  شــرکت  نماینــدگان  میــان 
ــی  ــی و خارج ــذاری داخل ــرمایه گ س
ــد. ــکیل ش ــهرداری تش ــران ش و مدی

امیــر صفــی خانــی تشــریح کــرد: 
در میــز پــروژه قطــار شــهری، کــه 
ــان  ــی و آقای ــرکت چین ــور ش ــا حض ب
رییــس  عمیــر  کعــب  و  فلســفی 
شــورای شــهر و رییــس کمیســیون 
ــاهین  ــک و ش ــل و ترافی ــل و نق حم
و  حمــل  ســازمان  مدیرعامــل  زاده 
ــد،  ــزار ش ــهرداری برگ ــی ش ــل ریل نق
طرفیــن در خصــوص احــداث خــط دو 
قطــار شــهری اهــواز، مجتمع هــای 
شــهری  قطــار  ایســتگاهی 

طراحی هــای انجــام شــده، چگونگــی 
ــث  ــروژه بح ــی پ ــع مال ــرا و مناب اج
ــرای  ــه ب ــد. البت ــر کردن ــادل نظ و تب
ــه  ــاز ب ــروژه نی ــن پ ــای ای ــن ه تضمی
حمایــت هــای اســتانی و ملــی داریــم 
ــا  ــق شــود.وی ب ــم محق ــه امیدواری ک
ــرح  ــات مط ــر موضوع ــه دیگ ــاره ب اش
شــده در ایــن همایــش افــزود: در 
ــز خدمــات شــهری موضوعــات در  می
ــا و  ــارک ه ــی پســماند، پ ــن کل عناوی
گردشــگری  و فرصــت هــای تعریــف 
ســرمایه  نظــر  و  ســمع  بــه  شــده 
گــذاران داخلــی و خارجــی رســید.

ــت  ــازمان مدیری ــس س ــی ریی  قنوات
پســماند پتانســیل هــا و ظرفیت هــای 
موجــود را تشــریح کــرد کــه یــک 
شــرکت ایتالیایــی و یــک ســرمایه 
گــذار داخلــی جهــت مشــارکت در 
ــد. ــی کردن ــالم آمادگ ــوارد اع ــن م ای

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: در میز 
شــهر هوشــمند، پــروژه هــای مفیــد در 
ــب  ــی، کس ــی اینترنت ــه درآمدزای زمین
و کار مجــازی و...و در میــز احــداث 
تجــاری،  اداری  هــای  مجتمــع 
ــع  ــی و مجتم ــای طبقات ــگ ه پارکین

شــهری  قطــار  ایســتگاهی  هــای 
ــود را  ــل خ ــا تمای ــی ه ــه چین ــود ک ب
ــروژه  ــن پ ــذاری در ای ــرمایه گ ــه س ب
ــه  ــه ب ــن آنک ــد. ضم ــالم کردن ــا اع ه
ــذاران  ــرمایه گ ــدادی از س ــاق تع اتف
حاجتــی،  آقایــان  حضــور  بــا  و 
اعضــای  حیــدری  و  زاده  لطفعلــی 
ــدادی از  ــرم شــورای شــهر از تع محت
ــد  فرصت هــای ســرمایه گــذاری بازدی

ــد. ــل آم ــه عم ب
رییــس ســازمان ســرمایه گــذاری 
ــواز،  ــهرداری اه ــای ش ــارکت ه و مش
ایــن همایــش را مثبــت ارزیابــی کــرد 
و اظهــار داشــت: در ایــن همایــش بــه 
ســبب حضــور نماینــدگان شــرکت های 
ــی  ــی و خارج ــذاری داخل ــرمایه گ س
در کنــار هــم امــکان گفتگــو و تعامــل 
ــی  ــد. تعامالت ــم آم ــر فراه ــا یکدیگ ب
و  همــکاری  بــه  توانــد  مــی  کــه 
ــذاران  ــن ســرمایه گ ــن ای شــراکت بی

بیانجامــد.
ــکاری  ــان از هم ــی در پای ــی خان صف
و حمایــت شــهردار اهــواز، شــورای 
شــهر و همــکاران خــود قدردانــی و 

ــرد. ــکر ک تش

راهکارهای نجات از 
وضعیت کنونی ذوب آهن 
یـزدی زاده راهکارهـای الزم بـرای نجات 
بدیـن  را  فعلـی  شـرایط  در  آهـن  ذوب 
شـرح مطـرح کـرد : تثبیـت تامیـن آب 
در ذوب آهـن ، از جملـه اولویـت هـای 
اصلـی اسـت که خوشـبختانه بـا تالش و 
پیگیـری هـای بعمل آمده هـم اکنون در 
شـرایط نسـبی پایـدار قـرار گرفتـه ایـم . 
تامیـن مـواد اولیـه نیـز از اهمیت بسـیار 
باالیـی برخـوردار اسـت و متاسـفانه ایـن 
شـرکت در ایـن زمینـه ورود نکرده اسـت 
و همیشـه بایـد بـا چانـه زنـی ایـن گونه 
در  بنابرایـن  نمایـد.  پیگیـری  را  امـور 
بخـش مـواد اولیـه ماننـد زغال سـنگ و 
سـنگ آهـن بایـد پایـداری الزم حاصـل 
شـود. مبحـث سـرمایه در گـردش نیز از 
جملـه چالـش هـای مهـم شـرکت اسـت 
کـه بـه ویـژه بـرای تامیـن مـواد اولیـه 
بسـیار ضـرورت دارد و  هـم اکنـون ایـن 

طـرح نیـز در دسـتور کار قـرار دارد.
و  شـهدا  خـون  برکـت  بـه   : افـزود  وی 
حاکـم  بسـیجی  و  ایثارگـری  روحیـه 
موضـوع  سـه  خصـوص  در  شـرکت  در 
الزم  ریـزی  برنامـه  مذکـور  اسـتراتژیک 

اسـت. آمـده  بعمـل 
نمـودن  نهادینـه  شـرکت  مدیرعامـل 
عامـل  را  رفتـار  و  عمـل  در  اعتقـادات 
هـا  آسـیب  از  جلوگیـری  بـرای  مهمـی 
دانسـت و تاکیـد نمـود : نهادینـه نمـودن 
اخـالق و تقـوا از نشـانه هـای حاکمیـت 
اصـل  ایـن  و  اسـت  بسـیجی  روحیـه  و 
مهمـی اسـت کـه بایـد در همـه زمینه ها 

شـود. نهادینـه  آهـن  ذوب  در 
بـا  کـه  نمـود  امیـدواری  اظهـار  وی 
تقـوا و روحیـه   ، از اخـالق  بهـره گیـری 
ایثارگـری و بسـیجی بتوانیـم آن چیـزی 
اصفهـان  آهـن  ذوب  شـان  در  کـه  را 
زاده  یـزدی  بزنیم.مهنـدس  رقـم  اسـت 
در پایـان بـا اشـاره بـه توانمنـدی هـای 
بسـیجیان شـرکت در زمینـه هـای علمی 
گیـری  بهـره  ضـرورت  و  تخصصـی  و 
مناسـب از ایـن توانمنـدی هـا پیشـنهاد 
تشـکیل بسـیج خودکفایـی در شـرکت را 
مطـرح نمـود و گفـت : بـا شـکل گیـری 
ایـن بخـش مـی توان بـر اسـاس برنامه 
هـا  توانمنـدی  همـه  از  مناسـب  ریـزی 
بهـره  اعتـالی شـرکت  در جهـت رشـد و 
گرفـت. همچنیـن بـر فعـال شـدن نظـام 

نمـود. تاکیـد  پیشـنهادات 

خبر

صادرات برق به ارمنستان 
دروغ است

ــه  ــرق ب ــادرات ب ــرقی ص ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــد  ــر دروغ فضــای مجــازی خوان ارمنســتان را خب
و گفــت: کــدام عقــل بیــدار و منصــف مــی پذیــرد 
کــه در ایــن فصــل از ســال و بــا افزایــش مصــرف، جمهــوری اســالمی ایــران 
اقــدام بــه صــادرات بــرق کنــد. مجیــد خدابخــش در جمــع بانــوان فعــال 
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی اســتان، نوســانات ارزی، خــروج آمریــکا از 
برجــام، اغتشاشــات دی مــاه گذشــته و ســایر مســایل سیاســی و اقتصادی 
مــاه هــای اخیــر را مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود: دشــمنان پــس از ایــن 
رویدادهــا منتظــر فروپاشــی جمهــوری اســالمی ایــران بودنــد و بــرای تحقق 
ــدی اقتصــادی  ــه کارآم ــا شــدت ب ــان ب ــدف همچن ــن ه ــه ای بخشــیدن ب
دولــت تدبیــر و امیــد مــی تازنــد.در روزهــای اخیــر بــه دنبــال قطعــی بــرق 
در تبریــز، اخبــاری مبنــی بــر صــادرات بــرق ایــران بــه جمهــوری ارمنســتان 

در فضــای مجــازی منتشــر شــد.

منطقه آزاد سیستان ظرفیتی 
برای صادرات به افغانستان

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: ایجــاد منطقــه آزاد 
سیســتان عالوه بــر ایجــاد اشــتغال زایــی و 
ــت  ــن ظرفی ــه بهتری ــردم منطق ــرای م ــد ب درآم

ــت. ــتان اس ــه افغانس ــادرات ب ــرای ص ب
حبیــب هللا دهمــرده  در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: ایجــاد منطقــه آزاد 
ــه توســعه محــور شــرق منجــر  ــار ب ــار منطقــه آزاد چابه سیســتان در کن
خواهــد شــد.وی گفــت: کلیــات مناطــق آزاد در مجلــس شــورای اســالمی 
ــم  ــت و امیدواری ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــالف ب ــک رأی اخت ــا ی ــا ب تنه
ــیون  ــو کمیس ــد. عض ــب برس ــه تصوی ــز ب ــس نی ــی مجل ــن علن در صح
ــا  ــرد: ب ــس شــورای اســالمی خاطرنشــان ک ــات مجل ــوزش و تحقیق آم
توجــه بــه این کــه افغانســتان بــه کمتریــن امکانــات مــا نیازمنــد اســت 
ــن  ــه ای ــادرات ب ــرای ص ــمند ب ــت ارزش ــک فرص ــه آزاد ی ــاد منطق ایج

ــود. ــوب می ش ــور محس کش

زنجانسیستانآذربایجان
مدیــرکل بهزیســتی 
زنجــان  اســتان 
درصــد   19 گفــت: 
خانــوار اســتان بــه 
تعــداد 24 هــزار و ۸13 خانــوار زنجانــی تحــت 
پوشــش ســازمان بهزیســتی هســتند و از 
ــوار از ســازمان  ایــن تعــداد 7 هــزار و ۸6 خان
مســتمری دریافــت مــی کنند.محمــد محمدی 
قیــداری، مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجــان، 
تشــریح  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در  امــروز 
ــرد: از  ــار ک ــه بهزیســتی اظه ــای هفت برنامه ه
21 تــا 29 تیرمــاه بــه عنــوان هفتــه بهزیســتی 
بــا شــعار »بالندگــی و صیانــت اجتماعــی 
ــده  ــذاری ش ــتن« نامگ ــه زیس ــعه ب ــا توس ب
اســت.محمدی، بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان 

نهادهــای  مهمتریــن  از  یکــی  بهزیســتی 
حمایتــی دولتــی اســت کــه از طریــق بودجــه 
عمومــی بــه افــراد معلــول و محــروم جامعــه 
کمــک مــی کنــد، خاطرنشــان کــرد: در حــال 
حاضــر 15 درصــد از کل جمعیــت اســتان 
ــر  ــزار و 2۸3 نف ــی 156 ه ــه عبارت ــان ب زنج
مددجــو بــه همــراه خانــواده، تحــت پوشــش 
بهزیســتی اســتان زنجــان هســتند.این مقــام 
مســوول در زنجــان ادامــه داد: 19 درصــد 
ــزار و ۸13  ــداد 24 ه ــه تع ــتان ب ــوار اس خان
خانــوار زنجانــی تحــت پوشــش ســازمان 
ــزار و  ــداد 7 ه ــن تع ــوده و از ای ــتی ب بهزیس
۸6 خانــوار مســتمری بگیــر ســازمان هســتند 
ــات  ــایر خدم ــم از س ــی ه ــد مابق و 69 درص

ــوند. ــی ش ــد م ــره من ــتی به بهزیس

708۶ خانوار زنجانی مستمری بگیر 
سازمان بهزیستی هستند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران پیکر شهید دفاع مقدس در زاهدان تشییع شد
پیکر شهید سرافراز »حسن قوچ اسماعیلی« از شهدای دوران هشت سال دفاع 

مقدس روز پنجشنبه با حضور گسترده گروه های مردمی و مسووالن سیستان و 
بلوچستان در زاهدان تشییع شد.
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فرمانــدار شهرســتان ربــاط کریــم 
در اولیــن نشســت مجمــع ســالمت 
بــه  اشــاره  بــا  شهرســتان  ایــن 
انعقــاد تفاهــم نامــه وازرت بهداشــت 
تمــام  از  گفــت:  کشــور  وزارت  و 
ظرفیت هــای موجــود در شهرســتان 
جهــت ارتقا شــاخص های بهداشــتی 
بــرداری کنیــم.  بهــره  درمانــی  و 
جلســه کــه بــا حضــور معاونیــن 
دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار شــد 

ــاره  ــا اش ــاداتی ب ــدی س ــید مه س
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تاکی ب
ــی  ــم مبن ــر مه ــک ام ــوان ی ــه عن ب
بــر تحــول در عرصــه بهداشــتی و 
درمانــی در ســطح کشــور عنــوان 
کــرد:  یکــی ازامتیــازات منحصــر بــه 
ــول  ــد تح ــر و امی ــت تدبی ــرد دول ف
ــت.  ــه اس ــالمت در جامع ــرح س ط
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان 
ربــاط کریــم افــزود : بــرای اجرایــی 

وزارت  بهداشــتی  منویــات  شــدن 
بهداشــت و درمــان بــه تنهایــی نمــی 
توانــد ایــن خواســتگاه را بــرآورده  و 
ــر  ــد و ب ــت کن ــم را مدیری ــن مه ای
همیــن اســاس تشــکیل مجمــع 
طــرح تحــول ســالمت شهرســتان در 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
فرمانــدار شهرســتان ربــاط کریــم 
در ادامــه اذعــان داشــت از تمــام 
بخــش  در  چــه  هــا  ظرفیــت 
ــه  دولتــی  و چــه خصوصــی از جمل
شــهرداری ها ؛ دهیــاری هــا اعضــای 
محتــرم شــوراهاو چــه در بخــش 
هــای دیگــر اســتفاده خواهیــم کــرد.

طرح تحول سالمت هدیه 
دولت به مردم است

برگزاری جلسه با حضور مدیر 

صندوق بازنشستگی فوالد

ایــن جلســه در شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان بــا حضــور زاهــدی نماینــده 
مــردم شــریف کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی،پورابراهیمی  نماینــده  
ــان و  ــداران راور ،کوهبن ــس شــورای اســالمی فرمان ــان و راور در مجل ــردم کرم م
ــان  ــتان کرم ــی اس ــاه اجتماع ــاون و رف ــر کل کار، تع ــماعیلی مدی ــد ،اس زرن
ــی  ــن اجتماع ــر کل تامی ــینی مدی ــان ،حس ــدار کرم ــی فرمان ــدس بابای ،مهن
،حســینی نــژاد مدیــر کل صنعت،معــدن و تجــارت و مدیــران واحدهــای زغالــی 

ــد.  بخــش خصوصــی برگــزار گردی
در ایــن جلســه عســکری ضمــن تاکیــد بر ایــن نکته که نیروی انســانی ســرمایه 
اصلــی هــر مجموعــه ای مــی باشــد خدمت بــه کارگــران عزیــز را وظیفــه و هدف 
اصلــی خــود دانســت. در ادامــه وی عنــوان کــرد بســیار خوشــحال و خرســندم از 
اینکــه بــرای چنــد میــن بــار در ایــن مــدت کوتــاه کــه در صنــدوق بازنشســتگی 
فــوالد هســتم بــه اســتان کرمــان ســفر کــردم.او  حضــور نماینــدگان پرتــالش و 
مطــرح کشــوری کــه ســکان دار مجلــس بــه نمایندگــی از مــردم شــریف کرمــان 
و راور در مجلــس شــورای اســالمی هســتند را مایــه افتخار و ســربلندی دانســت. 
عســکری ضمــن ابــالغ ســالم مقــام عالــی وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
اعــالم کــرد  کــه بــا تمــام تــوان جهت هرچــه بهتر شــدن اوضــاع جامعــه ۸6 هزار 
نفــری صنــدوق تــالش خواهــد کــرد .مدیــر عامــل صنــدوق بازنشســتگی فــوالد 
در ادامــه ایــن جلســه قــول مســاعد جهــت پرداخــت مطالبات بخــش خصوصی 
ظــرف چهــار مــاه آینــده و پیگیــری ادامــه بحــث صــادرات زغالســنگ و همچنین 
رفــع موانــع دریافــت وام مربــوط بــه شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان جهــت 
طــرح توســعه معــادن را داد .عســکری در جلســه بعــد کــه بــا حضــور اعضــای 
شــورای اســالمی کار معــادن و کارخانــه زغالشــویی زرنــد برگــزار گردیــد بــه درد 
ــع  ــت رف ــکان جه ــان جلســه در حــد ام ــوش داده و در هم ــادن گ ــران مع کارگ

مشــکالت دســتور مســاعد صــادر کــرد .

کنترل نکردن خشم بار 
دیگر به قتل منجر شد

ــده انتظامــی شهرســتان  فرمان
 22 جــوان  قتــل  از  تایبــاد 
ســاله توســط مــرد 34 ســال 
درگیــری  و  نــزاع  اثــر  در 
لفظــی و نیــز کنتــرل نکــردن خشــم و و بــه اخــالق 
»علی اکبــر  داد.ســرهنگ  خبــر  اســالمی  رفتــار  و 
ــرد: طــی  ــار ک ــر اظه ــن خب ــی«  در تشــریح ای قربان
ــراری از  ــم ف ــد مته ــده فرزن بررســی های به عمــل آم
ــدر  ــه پــدرش شــکایت کــرده و پ صاحــب کار خــود ب
ــا وی  ــه و ب ــازه رفت ــه ســراغ صاحــب مغ ــی ب عصبان

ــد. ــر ش درگی

وجود 130 واحد آموزشی 
فرسوده درخاش

خــاش  شهرســتان  فرمانــدار 
گفــت: بــا توجــه بــه این کــه 
130 واحــد آموزشــی فرســوده 
ایــن  در  اســتاندارد  غیــر  و 
شهرســتان کــه در شــرایط تخریبــی قــرار دارنــد، نیازمنــد 
حمایت هــای ویــژه دولــت و حضــور فعــال خیــران 
هســتیم.»حمیدالدین یوســفی« در بازدیــد از مراکــز 
آموزشــی خــاش افــزود: توجــه بــه نیازهــای آموزشــی 
شهرســتان بایــد از اولویت هــای مهــم باشــد تــا در 
مواقــع تحصیــل فرزنــدان بتوانیــم شــاهد ارتقــای 
باشــیم. فرزنــدان  تربیــت  و  تعلیــم  شــاخص های 

واردات 150میلیون دالری 
گیاهان دارویی به کشور

گیاهــان  طــرح  مجــری 
جهــاد  وزارت  دارویــی 
واردات  از  کشــاورزی 
بــه کشــور  دارویــی  دالری گیاهــان  150میلیــون 

. د ا د خبــر
 حســین زینلــی، در همایــش ملــی کشــت ارگانیــک 
و گیاهــان دارویــی در آذربایجــان غربــی افــزود: 
ــه ارزش   ــی ب ــان داروی ــته واردات گیاه ــال گذش س
150 میلیــون دالر  و اســانس بــه ارزش  92 میلیــون 
بــا توســعه تولیــد  بــه کشــور داشــتیم کــه  دالر 
ــم. ــت کنی ــراز را مثب ــم ت ــی می توانی ــان داروی گیاه

انتقاد از آنتن دهی 
ضعیف تلفن در فارس

نماینــدگان  مجمــع  رییــس 
وزیــر  بــا  دیــدار  در  فــارس 
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
وضعیــت  و  همــراه  تلفــن  ضعیــف  دهــی  آنتــن  از 
اینترنــت فــارس انتقــاد کرد.رضــازاده در جلســه افتتــاح 
ــن مشــکالت  ــت: ای ــیراز گف ــرات در ش ــای مخاب طرح ه
ــده  ــان ش ــوص جوان ــه خص ــردم ب ــی م ــبب نارضایت س
اســت.وی افــزود: امــروز بــا پیشــرفت علــم و فنــاوری، 
ــدود  ــه مح ــت را در جامع ــتفاده از اینترن ــوان اس نمی ت
یــا ممنــوع کــرد و فیلترینــگ فضــای مجــازی نیــز بایــد 

ــد. ــزی باش ــه ری ــا برنام ــانه و ب کارشناس

فارسخبرکردستان خاش

ــا  ــتند ب ــک توانس ــالف اندیمش ــل اخت ــورای ح ــای ش اعض
تــالش و کوشــش خــود و در یــک روز کاری هفــت پرونــده 

ــد. ــح و ســازش کنن ــه صل حقوقــی و کیفــری را منتهــی ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــوراهای حــل اختــالف 
ــورای  ــدوم ش ــش و خ ــای زحمتک ــتان اعض ــتان خوزس اس
ــش  ــالش و کوش ــت ،ت ــا هم ــک ب ــالف اندیمش ــل اخت ح

ــه  ــی و س ــده حقوق ــره پرون ــار فق ــه چه ــتند ب ــود توانس خ
فقــره پرونــده کیفــری و در یــک روز کاری رســیدگی و 

ــد. ــازش کنن ــح و س ــه صل ــی ب منته
گفتنــی اســت کــه شــوراهای حــل اختــالف کمــک شــایانی 
فصــل  و  حــل  در  و  رســیدگی  در  هــا  دادگســتری  بــه 

پرونده هــا حقوقــی و کیفــری نمــوده انــد.

»افتتــاح طــرح  مراســم  در  محمــد شــریعتمداری  
توســعه فوالدســازی و نــورد پیوســته ســبا« اظهــار 
کــرد: فــوالد مبارکــه بــه صنعــت »از ســنگ تــا رنــگ« 
مشــهور اســت و بــه اقتصــاد ملــی ایــران خدمــت 
موثــری داشــته اســت. مجموعــه فــوالد مبارکــه در 
هفــت اســتان فعالیــت دارد و یکــی از افدامــات موثــر 
ایــن شــرکت اســتفاده از تــوان داخلــی بــرای پیشــبرد 

ــت. ــداف اس اه
ــهم  ــروز، س ــه ام ــا ب ــال 92 ت ــرد: از س ــه ک وی اضاف

تولیــد فــوالد خــام بــه 34 میلیــون تــن رســیده اســت. 
امــا تامیــن نیازهــای زیرســاختی صنعــت فــوالد کشــور 

مهــم تریــن چالــش ایــن صنعــت کشــور اســت.
ــنگ  ــر س ــه اکتشــاف ذخای ــاره ب ــا اش ــریعتمداری ب ش
آهــن افــزود: تــا آینــده ای نزدیــک شــاهد افتتــاح 
ــه  ــود، در س ــم ب ــن خواهی ــنگ آه ــد س ــادن جدی مع
ماهــه اول ســال یــک میلیــون و 907 هــزار تــن فــوالد 
در کشــور تولیــد شــده کــه ایــن میــزان بــه کشــورهای 

ــر صــادر شــده اســت دیگ

سازش هفت پرونده حقوقی و کیفری

توسط شورای حل اختالف اندیمشک 

تولید ۳۴ میلیون تنی فوالد در کشور

حاج سیدعلی خانی مدیرکل راهداري و حمل 

ونقل استان کرمان شد

مدیــرکل جدیــد راهــداری 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق و حم
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب اســتان کرم
بالــغ بــر 29 میلیــون تــن ســال 
گذشــته از جاده هــای اســتان 
ــم  ــه پنج ــه رتب ــده ک ــل ش حم
کشــوری را داریــم گفــت: اســتان 
نــاوگان  بزرگتریــن  کرمــان 
کرایــه ســواری را پــس از اســتان 
ســابقه   وی   دارد.  مازنــدران 
مدیرکلــی راه ترابــری اســتان 

کرمــان را نیــز دارد.

مدیــرکل  معارفــه  و  تجلیــل  آییــن 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
ــم  ــور عبدالهاش ــا حض ــان ب ــتان کرم اس
حســن نیا معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
و رییــس ســازمان راهــداری و حمــل و 
ــدی،  ــی، زاه ــاده ای، پورابراهیم ــل ج نق
ــردم  ــدگان م ــن پور نماین ــزه و حس حم
شــورای  مجلــس  در  اســتان کرمــان 
اســالمی، آیت الهــی موســوی معــاون 
بابایــی  کرمــان،  اســتاندار  عمرانــی 
بنی اســدی فر  و  کرمــان  فرمانــدار 
فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان 
ــا در  ــن نی ــم حس ــزار شد.عبدالهاش برگ
آییــن تکریــم و معارفــه مدیــران کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــژه  ــگاه وی ــا ن ــزود: ب ــان اف ــتان کرم اس
دولــت، بــرای نگهــداری راههــا در وزارت 
راه و شهرســازی و ســازمان راهــداری و 
ــل جــاده ای طــی ســالهای  حمــل و نق
خوبــی  تدابیــر  و  اقدامــات  گذشــته 

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــل و  ــداری و حم ــازمان راه ــس س ریی
ــتان  ــت: اس ــور گف ــاده ای کش ــل ج نق

ــر  ــزار کیلومت ــتن 11 ه ــا داش ــان ب کرم
از راههــای کشــور نقــش حساســی را در 
ترانزیــت و انتقــال بــار و مســافر جــاده 
ــاظ  ــه لح ــد ب ــه بای ــده دارد ک ای برعه
تخصیــص اعتبــارات نــگاه جدیــدی بــه 
ــتان  ــن اس ــاده ای ای ــاختهای ج زیرس

بشــود.
مدیــرکل  از  نیــا  حســن  گفتــه  بــه 
ســابق راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ــاون  ــوان مع ــه عن ــان ب ــتان کرم ای اس
ــن ســازمان اســتفاده  ــزی ای ــه ری برنام
مــی شــود زیــرا ایــن مدیــر بــا داشــتن 
مســوولیت در بســیاری از اســتان هــای 
جنوبــی، اشــراف کاملــی بــه جنــوب 
شــرق کشــور دارد و بایــد از توانایــی 
وی در راســتای برنامــه ریــزی و ایمنــی 
شــود.معاون  اســتفاده  هــا  جــاده 
اضافــه کــرد  و شهرســازی  راه  وزیــر 
:همچنیــن بایــد بــا حمایــت نماینــدگان 
در مجلــس شــورای اســالمی، اســتاندار 
ــد  ــتان رون ــن اس ــران ای ــان و مدی کرم
ــای  ــات در راه ه ــت تلف ــی وضعی کاهش

ــه داد ــتان را ادام ــن اس ای

براســاس ایــن گــزارش در خاتمــه ایــن 
از خدمــات خــداداد مقبلــی  مراســم 
ــرکل ســابق راهــداری و  ــوان مدی ــه عن ب
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان 
تقدیــر شــد و علــی حــاج ســیدعلیخانی 
ــن اداره  ــد ای ــرکل جدی ــوان مدی ــه عن ب

ــد. کل منصــوب ش
ــور  ــا حض ــنبه ب ــن روز چهارش ــن آیی ای
و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ــل و  ــداری و حم ــازمان راه ــس س ریی
نقــل جــاده ای کشــور، مدیــرکل ایمنــی 
معــاون  ســازمان،  ایــن  راههــای  و 
ــدگان  ــان، نماین ــتاندار کرم ــی اس عمران
شــورای  مجلــس  در  اســتان  مــردم 
اســالمی، فرمانــده انتظامــی اســتان، 
ــی  ــورای هماهنگ ــس ش ــدار، ریی فرمان
فــرودگاه  محــل  در  شهرســازی  و  راه 

کرمــان برگــزار شــد..
مدیــرکل  ســیدعلیخانی  حــاج  علــی 
جدیــد راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای اســتان کرمــان ســوابق مدیرکلــی راه 
ــری و راه و شهرســازی و مدیرکلــی  تراب
ــان  را در  ــتان کرم ــاک اس ــک خ مکانی

ــود دارد. ــی خ ــه اجرای کارنام
ســیدعلی   مراســم  ایــن  در 
جدیــد  مدیــرکل  حاج ســیدعلی خانی 
نقــل جــاده ای  و  و حمــل  راهــداری 
ــا بیــان اینکــه اســتان  اســتان کرمــان ب
کرمــان بــه واســطه وســعت و موقعیــت 
جغرافیایــی نقــش مهمــی در حمــل 
و نقــل جــاده ای و ترانزیــت کاال دارد 
اظهارداشــت: در گذشــته حجــم زیــادی 
ــده و  ــداث ش ــان اح ــتان کرم راه در اس
طــول زیــاد راه هــای اســتان بــه عنــوان 
یــک پتانســیل و ظرفیــت بــرای اســتان 

می شــود.  محســوب 
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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 جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 2 تن و هشت کیلوگرم انواع سرگرمی
موادمخدر در درگیری مسلحانه پلیس با سوداگران مرگ در استان کشف و در این 
رابطه پنج قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

مدیرعامــل ســازمان بنــادر گفــت: در حــال حاضــر 
ــه در  ــی ک ــل دریای ــل و نق ــم حم ــوع حج مجم
دریــای خــزر انجــام مــی شــود حــدود 30 میلیون 
تــن اســت و از ایــن میــان ســهم ایــران شــش 
ــتاد در  ــد راس ــت. محم ــوده اس ــن ب ــون ت میلی
نخســتین همایــش توســعه صــادرات از مســیر 
ــرد: در  ــار ک ــاد اظه ــی بندرامیرآب ــه میزبان خــزر ب
ایــن همایــش فرصــت هایــی وجــود دارد کــه بــا 
ــعه  ــه توس ــوان ب ــر می ت ــات بهت ــراری ارتباط برق
از  توانیــم  مــی  و  یافــت  دســت  صــادارت 
ظرفیت هــای دریاچــه خــزر کــه پیرامــون آن 
پنــج کشــور ســاحلی وجــود دارد اســتفاده کنیــم.

ــی  ــه اینکــه حمــل و نقــل دریای ــا اشــاره ب وی ب
ــت،  ــی اس ــن الملل ــارت بی ــرک تج ــور مح موت
تصریــح کــرد: کشــورها بــا توجــه بــه مزیت هــای 
مقایســه ای کــه دارنــد، محصــوالت خود را شــامل 
ــای  ــدات و کااله ــوالت، تولی ــه، محص ــواد اولی م

دارای ارزش افــروده  از طریــق دریــا مبادلــه مــی 
کننــد. بــر اســاس آخریــن آمارهــا حجــم تجــارت 
ــا جابه جــا مــی شــود  ــق دری ــه از طری ــی ک جهان
بیــش از 10 میلیــارد تــن بــوده و ایــن رونــد 
همچنــان رو بــه رشــد است.راســتاد بــا اشــاره بــه 
ــن  ــون ت ــه دریاچــه خــزر حــدود 135 میلی اینک
ظرفیــت بنــدری دارد، یــادآور شــد: از ایــن مقــدار 
ــاون  ــت. مع ــران اس ــهم ای ــن س ــون ت 30 میلی
وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد: تمامــی 
کشــورهای ســاحلی حاشــیه دریــای خــزر فقط از 
ــای  ــت ه ــد ظرفی ــادل 20 درص ــم مع ــک پنج ی
بنــدری خــود اســتفاده مــی کننــد؛ بنابرایــن بایــد 
ــش از  ــای خــزر بی ــه دری ــای نهفت ــت ه از ظرفی
گذشــته بهــره گرفــت. اگــر مــی خواهیــم جایــگاه 
مناســب تــری در عرصــه حمــل و نقــل دریایــی و 
ــی جــز  ــم راه ــه دســت آوری ــی ب تجــارت دریای
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــای صادراتــی و 

ــان اینکــه  ــا بی ترانزیتــی کشــور نداریم.راســتاد ب
چهارچوبــی ایجــاد نشــده تــا کشــورها از مزایایــی 
ــار  ــد، اظه ــه ببرن ــتفاده بهین ــود دارد اس ــه وج ک
ــار،  ــه تج ــود ک ــم ش ــرایطی فراه ــد ش ــرد: بای ک
ــاط  ــان و فعــاالن اقتصــادی تعامــل و ارتب بازرگان
بــا یکدیگــر و کشــورهای منطقــه  بیشــتری 
ــه ای  ــارت منطق ــت تج ــند و وضعی ــته باش داش

بهبود و ارتقا پیدا کند.

سهم ایران از حمل و نقل 
دریای خزر، تنها ۶ میلیون تن است

خبرآبفا

بازگشت 3 واحد تولیدی بزرگ 
هرمزگان به چرخه تولید

ــه بررســی وضعیــت ســه  ــا اشــاره ب اســتاندار هرمــزگان ب
واحــد تولیــدی بــزرگ اســتان کــه چندیــن ســال اســت در 
تعطیلــی هســتند، گفــت: اقداماتــی جهــت بازگشــت ایــن 
واحدهــا بــه چرخــه تولیــد صــورت خواهــد گرفــت تــا بــه 
ــه 800  ــک ب ــن صــورت نزدی ــال شــوند و در ای ــج فع تدری

شغل نیز ایجاد خواهد شد.
فریــدون همتــی در نشســت کارگــروه تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد اســتان هرمــزگان بــا اشــاره بــه دســتور کار 
ایــن نشســت، اظهــار کــرد: در ایــن نشســت موضوعــات و 

مشکالت هشت واحد مورد بررسی قرار گرفت.
ــگری  ــد گردش ــش واح ــداد ش ــن تع ــه داد: از ای وی ادام
ــا حضــور ســرمایه گذاران در جلســه، مســائل  ــه ب ــد ک بودن
آن هــا بــا بانک هــا بررســی و مقــرر شــد تــا مــورد حمایــت 

قرار گرفته و تسهیالت بانکی به آن ها پرداخت شود.
اســتاندار هرمــزگان افــزود: مشــکالت یــک واحــد تولیــد 
ــن  ــز در ای ــاورزی نی ــد کش ــک واح ــتان و ی ــر در اس قی
نشســت بررســی و تصمیماتــی بــرای رفــع مشــکالت 
آن هــا اتخــاذ شــد.همتی بــا اشــاره بــه بررســی وضعیــت 
ــال  ــن س ــه چندی ــتان ک ــزرگ اس ــدی ب ــد تولی ــه واح س
اســت در تعطیلــی هســتند، تصریــح کــرد: اقداماتــی 
جهــت بازگشــت ایــن واحدهــا بــه چرخــه تولیــد صــورت 
خواهــد گرفــت تــا به تدریــج فعــال شــوند و در ایــن 
صــورت نزدیــک بــه 800 شــغل نیــز ایجــاد خواهــد شــد.
وی اظهــار کــرد: کمیتــه ای نیــز بــرای بازدیــد از واحدهــای 
ــک  ــی تمل ــت بده ــا به عل ــوی بانک ه ــه از س ــدی ک تولی
ــا واحدهــای  شــده اند در اســتان تشــکیل خواهــد شــد ت
تولیــدی راکــد دارای قابلیــت بازگشــت بــه چرخــه تولیــد 
شناســایی و در کارگــروه مطــرح شــوند و بــرای حمایــت از 
آن هــا تصمیم گیــری شــود. اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره 
مالیــات  خصــوص  در  آمــده  پیــش  مســائل  بــه 
طالفروشــان، خاطرنشــان کــرد: در ایــن خصــوص اداره کل 
اقدامــات خــود در خصــوص  اســتان  مالیاتــی  امــور 
بــا  کمیتــه ای  و  می کنــد  متوقــف  را  طالفروشــان 
ــط و  ــتگاه های مرتب ــور دس ــتانداری و حض ــئولیت اس مس
ــا  ــود ت ــکیل می ش ــان تش ــه طالفروش ــدگان اتحادی نماین
ــورت  ــبی ص ــق مناس ــفاف و تواف ــات را ش ــد اقدام بتوانن
گیــرد و پــس از آن براســاس توافــق صــورت گرفتــه 

اقدامات انجام شود.

میزان بارندگی کرمان 
طی سال جاری ۶0 

میلیمتر بوده 
محمـد طاهـری رییـس هیـات مدیـره و 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
»میکروفـن  رادیویـی  برنامـه  در  کرمـان 
صبـح« بـا اشـاره بـه اینکـه کرمـان جـزو 
اسـتان هـای کـم بـارش کشـور بـه شـمار 
مـی رود، اظهـار کـرد: همـه مـردم اسـتان 
کرمـان باید به این اجماع و آگاهی برسـند 
کـه میـزان بارندگـی در ایـن اسـتان اندک 
اسـت.وی میانگین بارندگی کرمان را کمتر 
103 میلیمتـر عنوان و تصریح کـرد: میزان 
بارندگـی امسـال در اسـتان کرمـان طـی 
اسـت. بـوده  میلیمتـر   60 جـاری  سـال 
طاهری با اشـاره به اینکه میلیون ها سـال 
بـرای تشـکیل سـفره هـای آب زیرزمینی 
زمـان صرف شـده اسـت تـا آب مـورد نیاز 
امـروز را تامیـن کننـد، افـزود: نمـی تـوان 
انتظـار داشـت برداشـت هـا از ایـن منابـع 
آبـی و بیـالن منفـی آب بـا 60 میلیمتـر 
بارندگـی جبران شـود.رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
کرمـان بـا تاکیـد بـر لـزوم سـازگاری بـا 
شـرایط  بـا  بایـد  شـرایط کنونـی گفـت: 
موجـود خودمـان را سـازگار کنیـم و نمـی 
توانیـم بـه مقابلـه بـا آن بپردازیـم.وی بـا 
اشـاره بـه تـداوم 1۸ سـاله خشکسـالی در 
اسـتان کرمـان بیان کـرد: متاسـفانه بحث 
عبـور از خشکسـالی رخ نمـی دهـد و هـر 
سـاله شـاهد ادامـه خشکسـالی در سـال 
حـال  در  هسـتیم.طاهری گفـت:  آینـده 
حاضـر آب بخشـی از شـهرهایی کـه منابع 
آبـی آنهـا از چـاه هـای کم عمق تـر و بعضا 
چشـمه هـا و قنـوات اسـت جیـره بنـدی 
اسـت.وی عنـوان کـرد: بر این اسـاس آب 
دهـج،  جبالبـارز،  ماننـد  شـهرهایی  در 
هجـدک، جـوز و تعداد زیادی از شـهرها که 
منابـع آبـی آن هـا سـطحی تر بوده اسـت 

جیره بندی شده اند.
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1. یکی از کهن ترین مخدرها - 

 بیماری خطرناک
2. زنبیل - بیم و ترس - جسد 

 حیوان
3. خیس - مایه جاودانگیست - 

 آهسته - مادر عرب
4. چهره - محل لنگر اندازی کشتی 

 - از خوانندگان ایرانی
5. حرف همراهی - شجاع - خوب 

 نسیت
6. یادگار - کلمه پرسشی - خزنده 

 خوش خط و خال
 7. هیکل - جنس خوب
 ۸. قول نامه - این ... آن

9.از اقوام ایرانی - من و تو - نول 
 ناقص - کپی انسان

10.لیز - گرویی - توان - سر 
 انگلیسی

11. باران یخ - شور و غوغا - 

 تصدیق انگلیسی
 12. - گلی زیبا - نمی سازد

13. آواز قلب - بریدن شاخه های 
 زائد درخت - شیپور بزرگ

14. حیوان با وفا - موت - ترکیب 
 سیمان و آب

15. سریالی پل شیورینگ - اشاره 
به دور

عمودی 
1. کمدین مشهور انگلیسی - باده 

 خورده - اندوهگین شدن
2. کمان صورت - بارگاه ادبی - 

 مخفف اگر
 3. رفوزه - تن

 4. غذایی ایرانی - جوی خون
 5. برنا - ترس - یقینا

6. ماهر - نوعی برجستگی - 
پرهای ریز و کوتاه که بر روی بعضی 

 از میوه ها وجود دارد
7. سودای ناله - حرف مفعولی - 
ند درهم - واحد سطج - سوغات 

 اصفهان
 ۸. از ادویه جات - با هدف

9. بسیار محکم - شخصیتی 

 کارتونی - جوانمرد
 10. رام - حرف منفی

11. رها - آهسته - ظرفی که در آن 
 چیزی می کوبند

12. مامور رسیدگی - نوعی بازی 
پاسور - نوعی کشتی تفریحی و 
 تشریفاتی معرب آن یخت باشد

13. نوعی غذا - دکان - نوعی ساز 

 بادی
14. عالمت حمع - پسر شاپور - 

 دین ها
15. برد اصلی - امپراطور روم قیصر

جدول شماره 1212

سودوکو شماره 1212

پاسخ سودوکو شماره 1211
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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

نسـخه های  نـام کامـل  معمـوال  گـوگل 
اندرویـد را همزمـان بـا عرضـه ی نهایـی 
آن هـا اعـالم می کنـد و اندرویـد P هـم 
از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت. از اندروید 
P به عنـوان اندروید Pistachio )پسـته( 

یاد شـده اسـت.

نخسـتین رویـداد »هفتـه اسـتارتاپ ها« 
بـا حضـور جمعی از فعاالن حـوزه فینتک 
مردادمـاه   19 الـی   12 از  اسـتارتاپی  و 
برگـزار می شـود. جهـت کسـب  امسـال 

اطالعـات بیشـتر: 
startupweek.ir

اپراتـور »همـراه اول« در اطالعیـه ای بـه 
مشـترکین خـود هشـدار داد، پیام هایـی 
کـه با مضمون ارسـال کد جهـت دریافت 
شـارژ رایـگان بـرای آن هـا ارسـال مـی 
شـود، تبلیغاتی اسـت و مشـترکین باید 

احتیـاط الزم را داشـته باشـند.

خبر
اندروید

خبر
هفته استارتاپ ها

خبر
همراه اول

وزیر ارتباطات در زیر تصاویری که در دیدار با نخبگان 
شیرازی داشت روایتی عنوان کرده و نوشته: با نخبگان 

شیرازی »فالوده« خوردیم.
@azarijahromi

علی اکبر والیتی، مشاور امور بین الملل رهبری تصویر 
زیر را در کنار پوتین، رئیس جمهوری روسیه پس از 

دیدار با ایشان همرسانی کرده.
@velayati_ir

زاهدی، نماینده مردم کرمان در مجلس با انتشار 
تصاویری در حال سخنرانی در دانشگاه کرمان، از 

خاطرات تدریس در این دانشگاه نوشت.
@mm.zahedi

بیا ننویسیم روی خاک، رو »درخت« رو پر پرنده…

@kmadanil

لیال می گوید:
ــن  ــم م ــش گفت ــد به ــک، بع ــود، خن ــر زده ب ــدم کول ــی ش ــوار تاکس ــروز س ام

10تومنــی دارم، گفــت اشــکالی نــداره، خــرد می کنــم بــرات!
ــه 1500  ــم 2تومــن میشــه ها، گفــت ن ــد، گفت ــو برگردون ــول ن ــم 9تومــن پ ــول رو دادم به پ

میشــه اگــه یــه 500ی داری بــده اگــه نــه صلــوات بفرســت بــرام! 
از این فرشته بی باال بود فک کنم!

آنا می گوید:
ــاج و تخــت«  ــازی ت ــریال »ب ــر س ــرداری فصــل آخ ــوی فیلمب ــدم ت ــروز خون دی
فیلمنامــه رو بــرای هــر صحنــه بــه صــورت »خــود نابودشــونده« می فرســتند بــرای 
بازیگرهــا، بــا اســم مســتعار ســرصحنه حاضــر می شــوند و در مکان هــای عمومــی چندیــن 
ــه! ــتان نش ــه داس ــی متوج ــا کس ــد ت ــرداری می کنن ــاوت فیلمب ــتان متف ــا داس ــه ب صحن

فرشاد می گوید:
ــف  ــران متوق ــت ای ــکا واردات نف ــر فشــار آمری ــد زی ــر هن ــرده اگ ــد ک ــران تهدی ای
ــوان راه ارتباطــی  ــه عن ــادی ب ــد ســرمایه گذاری زی ــار کــه هن ــد، حــق مشــارکت در چابه کن

ــد داد. ــت خواه ــام داده، را از دس ــش انج ــتان روی افغانس
مجسم کنید از فرصت برجام برای بستن ده ها قرار داد مشابه استفاده می کردیم…

شبنم ناظمی می گوید:
ــم،  ــارج میش ــادل خ ــت تع ــااز حال ــن واقع ــرت م ــه مهاج ــردن ب ــر ک ــه فک لحظ
ــران می شــم،  ــه وجــب ای ــگ وجــب ب ــرز و خشــم شــدید و دلتن ــب و ل ــوس و ت دچارکاب
ــاو  ــال باب ــت س ــگاری دویس ــت دارم! ان ــم دوس ــک های خونه مون ــم سوس ــی میفهم حت

ــم!  ــو می کش ــای آخرم ــه و نفس ــم رو گرفت ــی حلق ــگار یک ــدم، ان ــم رو ندی مامان
خالصه همیشه توی مرحله تفکر نابود میشه مهاجرت

گورباچف می گوید:
تــوی مدرســه یکــی میــان کالس هــا رفتــه بــود داخــل کابیــن توالــت و رگــش را 
زده بــود. تــا نیــم ســاعت بعــد پیدایــش نکــرده بودنــد و تــا آمبوالنــس برســد، دیــر شــده 
بــود. فــردا رفیق هــای داغــدارش معلــم ســبیلوی ریاضــی را وســط راهــرو کتــک زده بودنــد 

کــه چــرا اواســط آبــان بــه پســرک مرحــوم ســیلی زده!

پرستو می گوید:
ــودن  ــه روز ب ــرای ب ــا ب ــور، لطف ــتان های کش ــی و بیمارس ــه درمان شــرکت های بیم
ــر  ــد ه ــد بدانن ــاران می خواهن ــید. بیم ــل باش ــت قائ ــود اهمی ــی خ ــت های اینترنت فهرس

ــا کجــا طــرف قــرارداد اســت. بیمارســتان ب

اخیرا کمیسیون اطالعات انگلیس اعالم کرده که فیسبوک قانون حفاظت از داده ها 
را زیر پا گذاشته و از اطالعات کاربران محافظت نکرده. به همین دلیل ارگان یاد شده 
این شبکه اجتماعی را به پرداخت جریمه ای 500 هزار پوندی )معادل 662 هزار دالر( 

محکوم کرده است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

تصویر زیر از توییت حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش 
دولت نهم و دهم که واژه »خدشه« را اشتباه نوشته است، مورد 

انتقاد بسیاری از کاربران توییتر قرار گرفت.

یونیسف با انتشار این پوستر، به خطر آب های آشامیدنی 
آلوده اشاره کرده که همانند بمب، کودکان زیادی رو هر سال به 

کام مرگ می کشاند.

انسانیت هنوز زنده است. بسته هایی که بازاریان راسته کره نی خانا 
تبریز آخر شب بیرون می گذارند تا اگر کسی در این وضعیت 

اقتصادی نیازمندتر شده، دست خالی به خانه نرود.
عکس از مهرداد خشکارمقدم
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فیلم مستند بلند »زنانی با 
گوشواره های باروتی« به 

کارگردانی رضا فرهمند، به 
عنوان نماینده ایران در هفتادویکمین جشنواره فیلم 

لوکارنو به روی پرده می رود.

فیلم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

زادروز »كنت دو گوبینو«
 فیلسوف فرانسوی كه پس از 

اقامت در ایران فرضیه 
»نژاد؛ فرهنگ می سازد« را نوشت

14 جـوالی زادروز فیلسـوف، نویسـنده و دیپلمـات 
فرانسـوی »ژوزف آرتـور كنـت دو گوبینـو« اسـت كه 
فرضیـه »رابطـه فرهنـگ و پیشـرفت بـا نـژاد« را به 
دسـت داده اسـت. وی بسـال 1۸16 به دنیا آمد، 66 
سـال عمـر كـرد و فرضیـه ها، كتـب و داسـتان های 
متعـدد از خـود برجـای گـذارد. گوبینـو مدتـی بـه 
عنـوان دیپلمـات ارشـد )سـفیر( فرانسـه در تهـران 
اقامـت داشـت و در اینجـا ایـن فرصـت را به دسـت 
آورده بـود كـه بـه پژوهـش هـای خـود در زمینـه 
ملـل«  فرهنگـی  هـای  پیشـرفت  در  نـژاد  »نقـش 
ادامـه دهـد. وی گفتـه بـود ایـران را از ایـن جهـت 
بـرای ادامـه پژوهـش هـای خـود و تجربـه عملـی 

و از نزدیـک انتخـاب کـرده بـود کـه از نیمـه قـرن 
هفتـم میـالدی معـرض تهاجـم و مهاجـرت اقـوام 
متعـدد از نژادهـای مختلـف ـ عـرب بادیـه نشـین، 
ُتـرک و مغـول قرارگرفته و اختالط نژاد یافته اسـت. 
ایـن اندیشـمند كه خـودرا از نـژاد آرین های شـمال 
اروپـا )وایكینـگ هـا( معرفـی كـرده فرضیـه نقـش 
نـژاد در سـاخت فرهنـگ و پیشـرفت جوامـع را در 
رسـاله »نـژاد فرهنـگ مـی سـازد« منعكـس كـرده 
اسـت كـه هنـوز پـس از گذشـت حـدود 150 سـال، 
مهمتریـن تئـوری نـژادی بـه شـمار مـی آیـد. ایـن 
نژادشـناس بـدون اینكه تحقیـر نژادی كند؛ مسـائل 
اجتماعـی ـ فرهنگـی و روانشناسـی )رفتـار( مـردم 
خاورمیانـه، آسـیای میانـه، روسـیه جنوبـی، شـمال 
آفریقـا و اروپـای جنـوب شـرقی )بالـكان( را نتیجه 
اختـالط نـژادی بدسـت داده اسـت كه ایـن اختالط 
عمدتـا از طریـق تهاجـم و فتوحـات نظامـی صـورت 
گرفتـه اسـت. بـه بـاور گوبینـو، ایـران یک نـژادی تا 
پایـان دوران ساسـانیان چنین مسـائلی را نداشـت. 

بر سر کوی خرابات محبت کوئیست
که مرا بر سر آن کوی نظر بر سوئیست

دهنش یکسر مویست و میانش یک موی
وز میان تن من تا بمیانش موئیست
ابروی او که ز چشمم نرود پیوسته

نه کمانیست که شایستٔه هر بازوئیست
مرهمی از من مجروح مدارید دریغ

که دلم خستٔه پیکان کمان ابروئیست
گر من از خوی بد خویش نگردم چه عجب

هر کسی را که در آفاق ببینی خوئیست
ز آتش دوزخم از بهر چه می ترسانید

دوزخ آنست که خالی ز بهشتی روئیست
نسخٔه غالیه یا رایحٔه گلزارست

نکهت سنبل تر یا نفس گلبوئیست
هر که از زلف دراز تو نگوید سخنی

دست کوته کن ازو زانکه پریشان گوئیست
اگر از کوی تو خواجو بمالمت نرود

مکنش هیچ مالمت که مالمت جوئیست

خواجوی کرمانی 

دیرگاهیست؛ هوس یک 
شبه مردن دارد اين شهر

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

طنزیمات

نماینــده رفســنجان گفت:»افزایــش قیمــت گوشــت 

باعــث کاهــش  بــازار،  در  میــوه  و  مــرغ  و  قرمــز 

مصــرف مــواد پروتئینــی و میــوه مــی شــود کــه 

چالــش  بــا  را  خانوارهــا  تغذیــه  موضــوع  ایــن 

افزایــش  احتمــال  و  کنــد  مــی  روبــرو  جــدی 

دارد.« پــی  در  را  کشــور  درمانــی  هــای   هزینــه 

ــده  ــن نماین ــارات ای ــح اظه ــن تقبی ــی ضم طنزیماتچ

ــم  ــی خواهی ــرغ م ــز و م ــت قرم ــد گفت:»گوش ناامی

ــم؟  ــاز بخوری ــکنه و پی ــود اش ــرار نب ــر ق ــه کار؟ مگ چ

ــدیم  ــه نش ــوا، توصی ــم و تق ــر نظ ــالوه ب ــا ع ــر م مگ

کــه روزی دو وعــده غــذا بخوریــم؟ شــما بــه مجلــس 

رفتــه ای کــه توقــع مــردم را بــاال ببــری؟ درســت 

ــر  ــه تفســیر و تحلیــل خب اســت کــه مــا تغارمــان را ب

گماشــتیم؛ امــا هــر لحظــه آمادگــی اش را داریــم 

ــه  ــه اولی ــه وظیف ــه را ب ــول الهوی ــن عنصــر مجه ــه ای ک

اش کــه همانــا ســابیدن کشــک و تأمیــن غــذای 

داریــد؟« تردیــد  آیــا  برگردانیــم.  اســت   مــردم 

تغــار کشــک کــه چنــد روزی بنــا بــه مصلحــت، دهــان 

ــار  ــن ب ــود ای ــته ب ــگاه داش ــد ن ــه بن ــادش را نیم گش

ــنجان را  ــده رفس ــت، نماین ــوق مل ــاع از حق ــرای دف ب

ــو  ــر ت ــه س ــان ب ــرار داد و گفت:»زورم ــاب ق ــورد عت م

یکــی کــه مــی رســد. از همیــن جــا تــو را بــه رعایــت 

ــه دوره آینــده  نظــم و تقــوا دعــوت مــی کنــم. و گــر ن

کاری مــی کنــم کــه از صندلــی ســبز بهارســتان و ایــن 

ــی؛  ــد.« طنزیماتچ ــری نباش ــا خب ــازی ه ــول ب سوس

ــوده  ــار آس ــات تغ ــت افاض ــش از باب ــروز خیال ــه ام ک

ــوت  ــار کشــید و او را دع ــواره تغ ــه دی ــود، دســتی ب ب

بــه آرامــش موقتــی کــرد. ســپس تغــار را رو بــه 

ــار گرفــت. جــدول قیمــت پیــاز و  ــازار میــوه و تــره ب ب

ــر  ــار ظاه ــق تغ ــی در اف ــه فرنگ ــی و گوج ــیب زمین س

شــد. گلولــه کشــکی برداشــت و بــر دیــواره تغــار 

ــش  ــم های ــک چش ــرد و مردم ــیمی ک ــرب و تقس ض

ــن  ــه روی زمی ــر و ت ــار را س ــد. تغ ــادی گرایی ــه گش ب

گذاشــت و روی آن نشســت. اشــکنه هــم ســر از چنــد 

ــد. از  ــمگین ش ــی خش ــی آورد... طنزیماتچ دالر در م

ــت.  ــراف انداخ ــه اط ــی ب ــت. نگاه ــار برخاس روی تغ

ــت  ــد. دس ــنجان ندی ــده رفس ــر از نماین ــه زیرت ــر ب س

هــا را مشــت کــرد. پایــش را بــه زمیــن کوبیــد و 

فریــاد زد:»ای نماینــده خــرده بــورژوا! ای وابســته 

ــی  ــور ب ــرغ خ ــت و م ــاح اون وری! ای گوش ــه جن ب

درد! ای دلواپــس میــوه و ســبزیجات و هزینــه هــای 

درمانــی!...« و هــر چــه فکــر کــرد بعــدش چــه بگویــد، 

چیــزی بــه ذهنــش نرســید. بــا خــودش گفت:»بــرای 

ــذارم  ــا را بگ ــه فریاده ــس اســت. بقی ــالً  ب ــروز فع ام

بــرای فــردا کــه پیــاز گــران تــر مــی شــود.« بــه تدبیــر 

ــد. ــد ش ــق ناپدی ــدی زد و در اف ــود پوزخن خ

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

بازگشت به وظیفه اولیه

»کاله قرمزی 97« که در اعیاد سال 
جاری و نوروز پخش شد از جمعه 22 تیر به 

صورت هفتگی روانه آنتن می شود.

تنها دلخوشی همیشه گیم، خوندن آگهی 
تورهای مسافرتی بود... یه سرگرمی رایگان 
درباره گرون ترین تفریحات ممکن... درباره 

سفر... درباره اینطوری نبودن... درباره رفتن...

فیلم : رگ خواب

تلویزیون دیالوگ

هازارد بهترین بازیکن 
نیمه نهایی

ادن هازارد از نگاه سایت هواسکورد به عنوان 
بهترین بازیکن مرحله نیمه نهایی جام جهانی 
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امروز از ساعت 1۸:30 به وقت ایران تیم 

بلژیک در دیدار رده بندی با تیم فوتبال 
انگلیس باید بازی کند.

ورزش

ادامه یادداشت از صفحه 1
بـرای روشـن تر شـدن موضـوع مثالی می 
آورم: فـرض کنیـد فـردی هـر روز تلقینـات 
و عبـارات مثبـت » همـه چیـز عالـی و بـر 
وفـق مـراد اسـت « را بـه امیـد بهتر شـدن 
اوضـاع و احـواالت روحـی اش، بـر زبـان 
بیـاورد. امـا از طـرف دیگـر دراعمـاق ضمیر 
ناخودآگاهـش مـی دانـد و معتقـد اسـت: 
»اوضـاع و شـرایط بسـیار وخیـم و بحرانی 
اسـت« عبـارات مثبتـی را کـه بـا خـود می 
نـه  هـا مـی شـنود  رسـانه  از  یـا  و  گویـد 
تنهـا حالـش را بهتـر نمـی کنـد بلکـه طبـق 
پژوهـش هایـی کـه جدیـدا صـورت گرفتـه 
بـر  مبنـی  منفـی  اعتقـاد  همـان  اسـت، 
بحرانـی بـودن اوضـاع را بـه خـود تلقین و 
در ضمیـر ناخودآگاهـش بـر آن تاکید کرده 

اسـت و نتیجـۀ آن نیز بدتر شـدن روحیات 
او خواهـد بـود. یعنـی تلقینـات مثبـت در 
آسـیب  و  آور  زیـان  برایـش  حالـت  ایـن 
زا هسـتند! راه حـل درسـت چیسـت؟ آیـا 
نبایـد خـوش بیـن و مثبـت اندیـش بـود؟ 
آیـا بایـد منفـی گـرا و یا بـه قـول بعضی ها 
از  بگذریـم  باشـیم؟    » واقعیـت گـرا   «
هـای  بافـی  منفـی  بـه  برخـی  کـه  ایـن 
خـود نـام »واقعیـت گرایـی« مـی دهنـد، 
امـروزه رشـتۀ هـای جدیـدی در زمینـۀ » 
خودیـاری« بـه نـام » انـرژی تراپـی« بـه 
وجـود آمـده اند که شـاخه هایـی از دانش 
باسـتانی شـرقی و طـب سـوزنی هسـتند. 
اسـتفاده  طـب  واژۀ  از   ( دانـش  ایـن  در 
نمـی کنـم زیـرا ربطی بـه مقوالت پزشـکی 
امـروزی ندارنـد( معتقدنـد: ریشـۀ اغلـب 

ناراحتـی هـای روحـی ) و گاه جسـمی ( 
مربـوط بـه انسـدادهایی اسـت کـه در راه 
هـای انرژیکـی ) نقـاط طـب سـوزنی( بـه 
رفـع  و  بـاز شـدن  بـا  و  آینـد  وجـود مـی 
بهبـود  نیـز  هـا  ناراحتـی  انسـدادها،  ایـن 
کـرد؛  فرامـوش  نبایـد  البتـه  یابنـد.  مـی 
تکنیـک هـای » انـرژی تراپـی « تنهـا بـه 
منظـور » خودیـاری« تنظیـم شـده اند و بـه 
هیـچ عنـوان جایگزیـن خدمـات ارزشـمند 
پزشـکی نیسـتند، امـا بـه نظـر مـی رسـد 
ایـن شـاخۀ جدیـد »خودیـاری« موفق تـر 
در  اسـت.  بـوده  اندیشـی«  »مثبـت  از 
ایـن دانـش جدیـد اعتقـاد بـر »پذیـرش« 
منفی هـا در ابتـدای کار، سـپس تاکیـد بـر 
مثبت هاسـت کـه در نهایت نیز بـه روحیات 
خـوب و مثبـت مـی انجامـد. یعنـی اگـر 

می خواهیـم موضوعـی منفـی را در ضمیـر 
اندیشـۀ  و  ببریـم  بیـن  از  ناخـودآکاه، 
الزم  ابتـدا  در  را جایگزیـن کنیـم،  مثبتـی 
اسـت منفی هـای کنونـی ضمیر ناخـودآگاه 
بـا تکنیک هایـی کـه  بپذیـرم و سـپس  را 
انرژی تراپـی ، هـم بـرای پذیـرش منفی ها 
وهـم جایگزینـی مثبـت ها ارایـه می دهد، 
آن هـا را در ضمیـر ناخـودآگاه مـان نهادینه 
نظـر  بـه  شـد:  آن چـه گفتـه  بنابـر  کنیـم. 
می رسـد مثبت اندیشـی و تلقینـات مثبـت، 
بسـیار نیکـو و پسـندیده اند به شـرط آن که 
بـه درسـتی و بـه طـرزی درسـت و کارآمـد 
بـه کار گرفتـه شـوند وگرنه نه تنهـا پیامدی 
جایـی  در  بلکـه  داشـت  نخواهنـد  مثبـت 
در عمـق وجـود، بـه عنـوان بـاوری منفـی 

ذخیـره خواهنـد شـد.


