
فراکسلیون امیلد مجلس شلورای اسلامی 
از تصویلب لوایح زمینه سلاز FATF حمایت 
ایلن  رییلس  علارف،  محمدرضلا  می کنلد. 
فراکسلیون بله خبرگلزاری ایرنلا گفته جهت 
از  گیلری کللی فراکسلیون امیلد حمایلت 
چهلار الیحله FATF اسلت. بله گفتله وی، 
نلگاه ملا بله معاهلدات بیلن الملللی ایلن 
بلرای خلود قائلل  اسلت کله حلق تحفلظ 
شلویم. حلق شلرط یلا تحفلظ یلا تحدیلد 
معنلای  بله  بین المللل  حقلوق  در  تعهلد 
مقلررات  از  بخشلی  اعملال  از  خلودداری 
طرف هلای  از  یکلی  توسلط  معاهلده  یلک 
معاهلده اسلت. دوللت بلرای بهبلود جایگاه 
خلود در گلروه ویلژه اقلدام مالی، بله تازگی 
لوایلح الحلاق ایلران به کنوانسلیون مبارزه با 
تامیلن ماللی تروریسلم و جرائلم سلازمان 
یافتله، اصلاح قانلون مبلارزه بلا پولشلویی 

تامیلن ماللی  بلا  قانلون مبلارزه  و اصلاح 
تروریسلم را بلرای طلی تشلریفات قانونلی 
بله مجلس ارسلال کرده اسلت. حسلینعلی 
امیلری، معلاون پارلمانلی رییلس جمهلور 
اخیلرا بله روزنامله ایلران گفتله ایلن لوایلح 
چهارگانله بلرای ملا بسلیار مهلم و حیاتلی 
اسلت. اصلاً صرفنظر از مسلائل بین المللی، 
ملا بله خاطلر موضوعلات داخلی بشلدت به 
ایلن لوایلح نیلاز داریلم. یکلی از شلعارهای 
شلفاف  روحانلی  دکتلر  آقلای  انتخاباتلی 
راسلتای  در  لوایلح  ایلن  و  بلود  سلازی 
شفاف سلازی اسلت، مبلارزه با تروریسلم و 
تقویلت نهادهلای مللی مانند شلورای عالی 
امنیلت مللی، قلوه قضاییله و دادگسلتری 
در ایلن لوایلح پیش بینلی شلده اسلت. از 
ایلن رو اسلت کله ایلن لوایلح بلرای ملا از 
و  اسلت  بسلیار حیاتلی  نیلز  داخللی  نظلر 

تصویلب نشلدن ایلن لوایلح حتمًا کشلور را 
بلا خسلارت های غیرقابلل جبرانلی مواجله 
می کنلد. چلون تصویلب ایلن لوایلح از این 
منظلر بلرای دوللت مهلم اسلت، ملا از همه 
ظرفیت هلای قانونلی اسلتفاده می کنیلم تلا 
دوبلاره ایلن لوایلح را در مجللس شلورای 
اسلامی مطلرح کنیلم. او دربلاره نامه اخیر 
رییلس مجملع تشلخیص مصلحلت نظلام 
 FATF رد  بلر  مبنلی  نگهبلان  شلورای  بله 
هلم گفتله »ملا در قانلون جایلی نداریلم که 
مجملع تشلخیص مصلحلت نظلام بخواهلد 
بله شلورای نگهبلان نظلر مشلورتی بدهلد. 
ایلن یلک اتفلاق جدیلدی بلود کله پیلش 
آملد و ملا معتقدیلم چلون صاحیت مجمع 
تشلخیص مصلحت نظام در قانون اساسلی 
مشلخص اسلت، نیلازی بله چنیلن اظهلار 

نظلری نبلود.«

 FATF امید دولت به تصویب لوایح زمینه ساز
فراکسیون امید با دولت هم نظر است

ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از هشت ماه اجرای طرح اشتغال پایدار در روستاها نشان می دهد این طرح از اهداف خود دور شده است
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انس طا         1.216.93

مثقال طا       10.406.000

گرم طای 1۸  2.402.192

گرم طای 24 3.203.7۸5

انس نقره              15.27

انس پاتین          ۸01.000

انس پاالدیوم     ۸۸9.000

بهار آزادی        27.100.000

امامی          29.765.000

نیم            13.900.000

ربع            7.250.000

گرمی          4.150.000

دالر                  42.000

یورو                 9۸.090

پوند                 109.900    

درهم امارات           23.01

لیر ترکیه             17.500

یوان چین           12.470

ین ژاپن               7.4۸0    

دالر کانادا            63.۸۸0

دالر استرالیا          62.170  @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
06:04

غروب آفتاب 
20:37

تهران

30  تا  40

اشتغالپایدارروستاییاندربنبست
وزیر بهداشت:

15 درصد هزینه های 
سالمت صرف دیابت 
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نله  منفلی؛  موازنله  عدملی؛  سیاسلت 
شلرقی نله غربلی کله از زملان قاجلار تا بر 
آملدن جمهلوری اسلامی مبنای سیاسلت 
موقعیلت  پایله  بلر  بلود  ایلران  خارجلی 
تدویلن  ایلران   سیاسلی   - جغرافیایلی 
خردمندانله  و  راهبلردی  سیاسلتی  شلده 
بلود. واقلع شلدن در چهلارراه بیلن المللی 
و داشلتن منابلع غنلی نفلت و گاز و سلایر 
بلر  درسلت  سیاسلتی  تدویلن  کانی هلا 
توسلعه  راسلتای  در  و  مللی  منافلع  پایله 
و پیشلرفت کشلور، پرهیلز از درگیلر شلدن 
اهمیلت  بلا  بله موضوعلی  را  در منازعلات 
سیاسلت  ایلن  خلاف  و  کلرده  تبدیلل 
مشلکات  و  بسلته  توسلعه  بلر  را  راه 
البتله  آورد.  خواهلد  بلار  بله  بسلیاری 
همیلن موقعیلت جغرافیایلی فرصت هایی 
بلرای  بین الملللی  و  منطقله ای  بیشلمار 
بلا  بله دنبلال دارد کله الزم اسلت  کشلور 
بلرداری  بهلره  آن هلا  از  درسلت  سیاسلت 
کلرد. بلا پایلان جنگ سلرد و تغییلر بلوک 
قلدرت تکیله بلر سیاسلت بهلره گیلری از 
فرصت هلای تازه سیاسلتی  اسلت پایه ای 
کله بایسلتی بله دقلت ملورد بررسلی قرار 

ارزیابلی و تدویلن شلود. و  گیلرد 

ادامه در صفحه 12

ایران و سیاست 
خارجی

امید دولت به تصویب لوایح 

FATF زمینه ساز
فراکسیون امید با دولت هم نظر است

یادداشت مهمان
یدهللا اسامی

سهمنیروگاههای

تجدیدپذیرازتولید

برق؛تقریباهیچ

روزانهم صبح اریان

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 0105659390003 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. 6-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. ۸-کلیه تجهیـزات بصورت یکجـا واگذار مـی گردد.
 9- شـرکت کننـدگان مـی بایسـت یـک فقـره ضمانتنامـه با چـک تضمینی به 

مبلـغ 11۸/000/000 ریـال بعنـوان سـپرده شـرکت در مزایده ارائـه نمایند.

تجدید اگهی مزایده عمومی

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )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

نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت 

آب منطقه ای کرمان )فرآیند 16الف/97(
شـرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات 

تامیـن خـودرو با راننـده مورد نیاز شـرکت آب منطقه ای کرمان به شـماره 16/الـف/97 را از 
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از 
دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد ( به آدرس  www. setadiran.ir انجام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت 
مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 97/05/02 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 97/5/11 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 97/5/22

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 روز دوشنبه مورخ 97/5/22
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه 
آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقه ای کرمان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادها 

و تلفــن  034-322244۸2
ــان  ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــداران، ش ــان پاس ــان، خیاب ــه آدرس: کرم ــف ب ــای ال ــت ه ــه پاک و ارائ

ــت ــر حراس ــه دفت ــه  محرمان ــه دوم، دبیرخان ــک، طبق ــماره ی ــاختمان ش س
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸519376۸
شناسه 207930روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

صفحه 5
نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

)نوبتدوم()49-ر-97(

4

سهم برق تولید شده از 
نیروگاه های تجدیدپذیر در 

ایران 0.22 درصد است

از 56 هزار مگاوات برق 
تولید شده در روز 11 تیر، 

تنها 127.96 مگاوات برق 
از نیروگاه های تجدیدپذیر 

تولید شده است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معللاون مقابللله بللا عرضلله تقاضللا و امللور 
بین الملللل سللتاد مبللارزه بللا مللواد مخللدر 
از  درصللد   30 حللدود  می گویللد  ایللران 
افغانسللتان  در  شللده  تولیللد  تریللاک 
ایللران  مسللیر  از  اروپللا  بلله  ورود  بللرای 

گللذر مللی کنللد. بلله گللزارش خبرآنایللن، 
سللردار اسللدهللا هللادی نللژاد اضافلله کللرده 
کلله در زمللان ورود نیروهللای ائتللاف بلله 
در  تریللاک  تللن   200 افغانسللتان حللدود 
ایللن کشللور تولیللد می شللد، در حالللی کلله 

پللس از خللروج ایللن نیروهللا از مرزهللای 
افغانسللتان تولیللد تریللاک در ایللن کشللور 
بلله بیللش از 6 هللزار تللن مللی رسللد. کشللور 
افغانسللتان در مللدت 13 سللاله توانسللته 
خللود  تریللاک  تولیللد  برابللر   32 حللدود 
بللر  می گویللد کلله  او  دهللد.  افزایللش  را 
نیللروی  آمارهللای  و  تحقیقللات  اسللاس 
تولیللد  تریللاک  میللزان  ایللران  انتظامللی 
از  بیشللتر  بسللیار  افغانسللتان  در  شللده 

آمارهللای جهانللی اعللام شللده اسللت.

اشتغال پایدار روستاییان در بن بست
ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از هشت ماه اجرای طرح اشتغال پایدار 

در روستاها نشان می دهد این طرح از اهداف خود دور شده است

تاکنون 133 میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال زایی در روستاها پرداخت شده است

در  پایللدار  اشللتغال  ایجللاد  طللرح 
در  عشللایری  و  روسللتایی  مناطللق 
حالللی از آبللان 96 در دسللتور کار دولللت 
قللرار گرفتلله کلله مرکللز پژوهش هللای 
از  طللرح  ایللن  می گویللد  مجلللس 

اهللداف خللود دور شللده اسللت.
براسللاس گللزارش مرکللز آمللار ایللران 
جوانللان  میللان  در  بیللکاری  نللرخ 
روسللتایی در سللال 95 از 22 درصللد بلله 
1۸ درصللد در سللال 96 کاهللش یافتلله. 
)از نظللر مرکللز آمللار، فللردی بیللکار 
هفتلله  در  کلله  می شللود  محسللوب 
منتهللی بلله آمارگیللری، یللک سللاعت 
بللدون  کارکنللان  باشللد.  کللرده  کار 
مللزد فامیلللی، محصللان و سللربازان 

جللزو جمعیللت بیللکاران بلله حسللاب 
نمی آینللد.( دولللت ایللن موضللوع را 
حاصللل اجللرای طللرح اشللتغال پایللدار 
ارزیابللی  امللا  می دانللد،  روسللتایی 
مرکللز پژوهش هللا از اجللرای آن منفللی 

اسللت.

طرح 12 هزار میلیاردی
 ایللن طللرح سللال گذشللته از سللوی 
سللازمان برناملله و بودجلله در قالللب 
یللک الیحلله بلله مجلللس ارائلله و در 
مللرداد 96 تصویللب شللد. یللک مللاه 
بعللد هللم بللا تاییللد شللورای نگهبللان، 
بودجلله  قانللون درآمللد.  بلله شللکل 
پیش بینللی شللده بللرای آن 12 هللزار 
میلیللاد تومللان بللود کلله بلله صللورت 
وام در اختیللار اشللخاص حقیقللی و 
حقوقللی غیللر دولتللی بللرای ایجللاد 
شللهرهای  و  روسللتاها  در  اشللتغال 
زیللر 10 هللزار نفللر قللرار گیللرد. قانونللی 

کلله برخللی اقتصاددانللان آن را تکللرار 
ایجللاد  نتیجلله  بللدون  طرح هللای 
شللغل در دولت هللای قبللل، از جمللله 
دولللت  زودبللازده  بنگاه هللای  طللرح 
ایللن  بللا  می دانسللتند.  احمدی نللژاد 
حللال آبللان سللال گذشللته آیین ناملله 
روسللتایی  پایللدار  اشللتغال  طللرح 
از سللوی دولللت ابللاغ و وزارت کار، 

مسللوول اجللرای آن شللد. 

ارزیابی منفی
 در آسللتانه یللک سللالگی تصویللب ایللن 
طللرح کلله بلله گفتلله معللاون توسللعه 
روسللتایی رییللس جمهللور، هدفللش 
ایجللاد 300 هللزار شللغل اسللت، مرکللز 
ناموفللق  را  آن  اجللرای  پژوهش هللا 
ارزیابللی کللرده. براسللاس گزارشللی کلله 
ایللن نهللاد پژوهشللی اخیللرا منتشللر 
کللرده، بللا وجللود پرداخللت حللدود 133 
میلیللارد تومللان تسللهیات بللرای 541 

طللرح، گللزارش مشللخصی از میللزان 
وجللود  طرح هللا  ایللن  اشللتغال زایی 
نللدارد. ایللن گللزارش می افزایللد کلله 
ارائلله الیحلله به صللورت دوفوریتللی و 
عجللله دولللت در فرآینللد تصویللب ایللن 
قانللون در مجلس و اظهللارات نمایندگان 
دولللت در كميسلليون مربوطلله مبنللی  بر 
فللوری بللودن اجللرای آن بللا عملکللرد 
ضعيللف اجللرا بسلليار متعللارض اسللت. 
موجللودی کلله  تعارضللات  جمللله  از 
آن  بلله  مجلللس  پژوهشللی  بللازوی 
اشللاره کللرده، عمللل نکللردن سللازمان 
برناملله و بودجلله و وزارت کار بلله برخللی 
مللواد قانللون اشللتغال پایللدار روسللتایی 
اسللت. آنجللا کلله در گللزارش مرکللز 
پژوهش هللا آمللده بللا وجللود تاکیللد 
قانللون اشللتغال پایللدار روسللتایی بللر 
ارائلله گللرازش عملکللرد هللر شللش مللاه 
یک بللار از سللوی سللازمان برناملله و 
بودجلله بلله مجلللس، تاکنللون گزارشللی 
ارائلله نشللده. همچنیللن وزارت کار هللم 
می بایسللت سللامانه جامللع اطاعللات 
بللازار كار متناسللب بللا اهللداف ایللن 
قانللون را راه انللدازی کنللد کلله خبللری از 

آن نیسللت.

سه ایراد جدی
در ایللن گللزارش سلله ایللراد جللدی 
گرفتلله  قانللون  اجللرای  نحللوه  بلله 
شللده. اول اینکلله راهبللرد مشللخص 
اعطللای  و  روسللتا  در  اشللتغال زايی 
تسللهيات بلله ايللن منظللور وجللود 
نداشللته تللا نوعللی سللردرگمی در برنامه 
وجللود داشللته باشللد. دومیللن ایللراد به 
ناهماهنگللی سللازمان برناملله و بودجلله 
به طوری کلله  شللده،  وارد  وزارت کار  و 
ایللن ناهماهنگللی باعللث شللکاف در 
پراكنللدن  و  نظارتللی  دسللتگاه های 
منابللع در بيللن دسللتگاه های اجرایللی 
پیچیدگللی  اسللت.  شللده  مختلللف 
روسللتاییان  ثبت نللام  مکانیسللم 
سللومین ایللرادی اسللت کلله مرکللز 
پژوهش هللا بلله ایللن قانللون گرفتلله. 
انصللراف  بلله  منجللر  کلله  ایللرادی 
اغلللب افللراد روسللتایی و عشللایری از 
ثبللت نللام شللده و منابللع بلله سللمت 
گروه هللای غيرهللدف انحللراف پيللدا 
كللرده، چللرا کلله نقللش آمللوزش و 
مشللاوره بلله روسللتاییان بللرای ایجللاد 
اشللتغال در قانللون یللاد شللده دیللده 

نشللده اسللت.

ایــن  کــه  نوشــته  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
قانــون در پــی ایجــاد ســازوكاری بــرای تأميــن مالــی 
و  روســتاها  در  اشــتغال زا  اقتصــادی  طرح هــای 
ــود  ــتلزم وج ــا، مس ــوع طرح ه ــن ن ــی ای ــن مال تأمي
ســاختار تأميــن مالــی خــرد اســت. از مهم تریــن 
دالیــل ناکامــی تأميــن مالــی خــرد در ایــران، اجــرای 
ــتفاده از  ــی، اس ــن مال ــه تأمي ــاره برنام ــی و یکب ناگهان
روش اعطــای تســهيالت رایــج نظــام بانکــی بــدون در 
نظــر گرفتــن ســایر خدمــات )ازجملــه آمــوزش( مــورد 
نيــاز گــروه هــدف بــوده اســت، لــذا هرگونــه عجلــه و 
پافشــاری در تزریــق بــا شــتاب منابــع باعــث می شــود 
ــی  ــن مال ــت تأمي ــرد درس ــع از رویک ــق مناب ــا تزری ت
خــرد بــا تعــداد زیــاد و ظرفيــت اشــتغال زایی بــاال بــه 
ــت  ــدك و ظرفي ــداد ان ــا تع ــای كالن ب ــمت رقم ه س

ــد. ــراف یاب ــم انح ــتغال زایی ك اش

ذخیره دارویی کشور تا سه ماه 
دیگر تامین است

موهبتللی، رییللس سللازمان بیملله سللامت گفتلله 
پیش بینللی می شللود تللا دو الللی سلله مللاه آینللده 
مشللکلی در حللوزه تأمیللن دارو نداشللته باشللیم.  
البتلله ایللن در حالللی اسللت کلله هشللدارهایی در 
زمینلله تأمیللن مالللی داده شللده اسللت. در روزهللای گذشللته اخبللاری مبنللی 
بللر کمبللود داروی بیمللاران تاالسللمی و هپاتیللت B و C در ایللران منتشللر شللده 
بللود. همچنیللن چنللدی پیللش وزیللر بهداشللت از رییللس جمهللور خواسللت کلله 
بلله بانللک مرکللزی بللرای تامیللن ارز واردات دارو، دسللتور دهد. رییس سللازمان 
بیملله سللامت همچنیللن در بخللش دیگللری از سللخنانش گفتلله بعضللی افللراد 
تمایللل دارنللد تللا بللا سوءاسللتفاده از شللرایط حاکللم مللردم را نگللران کننللد کلله 
در ایللن زمینلله به عنللوان کللردن حللذف بیملله رایللگان پرداختنللد کلله چنیللن 
چیللزی صحللت نداشللته و بیملله رایللگان به هیچ وجلله حللذف نخواهللد شللد. در 
ارتبللاط بللا بیمللاران خللاص هللم مجلللس در قانللون 97 سلله بیمللاری را اضافلله 

کللرده کلله محللل هزینلله ایللن بیماری هللا از وزارت بهداشللت خواهللد بللود.

ظریف، علوی و زنگنه
در راه بهارستان

وزرای امللور خارجلله، اطاعللات و نفللت بللرای 
پاسللخ بلله سللواالت نماینللدگان مجلللس شللورای 
حاضللر  مجلللس  در  جللاری  هفتلله  اسللامی 
می شللوند. بلله گللزارش ایلنللا، حجت االسللام و 
المسلللمین سللیدمحمود علللوی، وزیللر اطاعللات بللرای پاسللخ بلله سللواالت 
علللی مطهللری و 50 نفللر نماینللدگان مجلللس شللورای اسللامی )یللک فقللره( 
و هم چنیللن جللواد کریمللی قدوسللی و دو نفللر دیگللر از نماینللدگان در صحللن 
علنللی بهارسللتان حاضللر می شللود. هم چنیللن بیللژن نامللدار زنگنلله، وزیللر 
نفللت بللرای پاسللخ دادن بلله سللواالت نللادر قاضی پللور و علیرضللا محجللوب 
بلله صحللن علنللی مجلللس شللورای اسللامی می آیللد.  محمدجللواد ظریللف، 
وزیللر امللور خارجلله نیللز بللرای پاسللخگویی بلله سللواالت مجیللد ناصری نللژاد، 
نصللرهللا پژمانفللر و 13 تللن از نماینللدگان مجلللس شللورای اسللامی در 
جلسلله علنللی مجلللس حاضللر خواهللد شللد.  مجلللس شللورای اسللامی از 

دو هفتلله پیللش در تعطیللات تابسللتانی بللوده اسللت.

سیاستمجلسسالمت

معــاون مقابلــه بــا عرضــه تقاضــا و امــور 
بین الملــل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
می گویــد کــه هــدف اصلــی بــازار تریــاک، 
قاچاقچیــان  هســتند.  اروپایــی  کشــورهای 
ــواد تولیــد شــده  مختلــف بــا عبــور دادن م
در افغانســتان و نفــوذ بــه اروپــا می تواننــد 
ــا 100  ــدر را ت ــواد مخ ــده م ــرف کنن ــت مص قیم

درصــد افزایــش دهنــد.

عضللو  یللک 
فراکسللیون امیللد از 
دیللدار هیللات رییسلله 
فراکسللیون  ایللن 
بللا رییللس جمهللور کشللورمان در روز دوشللنبه 
هفتلله جللاری خبللر داده اسللت. جللال میرزایی 
رییللس کمیتلله سیاسللی فراکسللیون امیللد 
مجلللس دهللم در ایللن خصللوص گفتلله بحللث 
ترمیللم کابینلله و چگونگللی مقابللله با مشللکات 
سیاسللی و اقتصللادی برخللی از محورهللا و 
دسللتورکارهای احتمالللی ایللن جلسلله خواهللد 
بللود. وی بللا بیللان اینکلله در ایللن نشسللت 
اعضللای هیللات رییسلله فراکسللیون امیللد و 
چنللد نفللر از دیگللر اعضللای فراکسللیون کلله 
در هیللات رییسلله مجلللس شللورای اسللامی 

عضویللت دارنللد، حضللور خواهنللد داشللت،  
اظهللار کللرد کلله همچنیللن صحبت هایللی در 
مللورد احتمللال حضللور روسللای کمیته هللای 
هفت گانلله فراکسللیون امیللد در ایللن نشسللت 
مطللرح اسللت و بلله احتمللال قللوی، ایللن 
نماینللدگان نیللز در دیللدار بللا رییس جمهللور 
حضللور خواهنللد داشللت. او در پاسللخ بلله 
پرسشللی در مللورد احتمللال بحللث در مللورد 
ترمیللم کابینلله در ایللن نشسللت تصریللح کللرد: 
قاعدتللًا هملله مسللائلی کلله ایللن روزهللا مدنظللر 
نماینللدگان اسللت، در ایللن نشسللت مللورد 
بحللث قللرار می گیللرد. بلله هللر حللال در شللرایط 
خاصللی به لحللاظ سیاسللی و اقتصللادی قللرار 
داریللم و الزم اسللت تعامللل بهتللر و بیشللتری 

میللان دولللت و مجلللس ایجللاد شللود.

اختصاص 15 درصد 
هزینه های سالمت

به دیابت
وزیر بهداشت: 

25 درصد ایرانی ها فشار 
خونشان باال است

وزیللر بهداشللت، درمللان و آمللوزش پزشللکی 
بللا بیللان اینکلله حللدود 15 درصللد هزینه هللای 
حللوزه سللامت مربللوط بلله بیمللاری دیابللت 
هزینه هللای  اگللر  کلله  می گویللد  اسللت، 
ناشللی از بیماری هللای قلبللی و عروقللی هللم 
بلله ایللن آمللار اضافلله شللود، درصللد زیللادی 
از بودجلله بللرای درمللان ایللن بیماری هللا 
بایللد اختصللاص پیللدا کنللد. بلله گللزارش 
پانللا، حسللن هاشللمی در نشسللت مجللازی 
بللا روسللای دانشللگاه های علللوم پزشللکی 
کشللور بللا اشللاره بلله اهمیللت بیماری هللای 
غیرواگیللر، ایللن بیماری هللا را جدی تریللن 
مشللکات سللامت در جهللان ذکللر کللرد و 
گفللت کلله باتوجلله بلله میللزان شللیوع و 
بیماری هللا  ایللن  بللرای  مالللی کلله  بللار 
شللده،  پیش بینللی  آینللده  دهه هللای  در 
بیماری هللای  بللرای کنتللرل  برنامه ریللزی 
بایللد  کلله  اسللت  موضوعللی  غیرواگیللر 
اضافلله  بگیللرد. وی  قللرار  اولویللت کار  در 
کللرد کلله کارهللای بسللیار خوبللی در زمینلله 
بیماری هللای  بللرای کنتللرل  برنامه ریللزی 
غیرواگیللر تاکنللون انجللام شللده و سللاختار 
مناسللبی در قالللب شللبکه های بهداشللتی 
و درمانللی ایحللاد شللده اسللت امللا اراده و 
همللت همللکاران در سللتاد و دانشللگاه ها 
مهللم اسللت کلله بتواننللد آنچلله کلله تللا کنللون 
برنامه ریللزی شللده را اجللرا کننللد. وزیللر 
بهداشللت همچنیللن گفللت کلله اینکلله یللک 
چهللارم جمعیللت مللا فشللار خللون بللاال 
دارنللد تللکان دهنللده اسللت. اگللر بتوانیللم 
همیللن را کنتللرل کنیللم خدمللت بسللیار 
و  کرده ایللم  سللامت کشللور  بلله  بزرگللی 
شللاید ایللن بللرگ در کارناملله کاری هملله 
مللا از تمامللی اقداماتللی کلله تاکنللون انجللام 
گفتلله  بلله  باشللد.  ارزشللمندتر  داده ایللم 
هاشللمی کنتللرل بیماری هللای غیرواگیللر 
و توسللعه نظللام ارجللاع را از برنامه هللای 
مهللم وزارت بهداشللت در چنللد سللال آینللده 
اسللت کلله در طللرح تحللول نظللام سللامت 
ارائلله  نظللام  در  خوبللی  زیرسللاخت های 
خدمللات ایجللاد شللده و بللا اجللرای نظللام 
ارجللاع می تللوان از ایللن زیرسللاخت ها بلله 
بهتریللن شللکل ممکللن بللرای ارائلله خدمللت 

بلله مللردم اسللتفاده کللرد.

سوژه

ترمیم کابینه؛ محور دیدار فراکسیون 
امید با روحانی 

دستگیری واردکننده متخلف خودروپیام خبر
محمد شریعتمداری در توییتر خود نوشت: پیرو دستور دکتر روحانی درباره گزارش 
ارسال شدۀ اینجانب، ناجا از دستگیری م.آ در خوزستان و اعترافات مؤثر وی از شبکه فساد 
خبر داده است. او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال 96 ما به تعزیرات و 
گزارش 20 صفحه ای از فساد زنجیره ای، واردات بالغ بر 71۸ دستگاه خودروی لوکس بود.
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گزارش

بللا حضللور مشللاور رییللس جمهللور و 
دبیللر شللورای عالللی مناطللق آزاد و ویللژه 
اقتصللادی اولیللن انشللعاب آبرسللانی 
بلله روسللتای 6 هللزار نفللری تیللس 
به عنللوان تنهللا روسللتای منطقلله آزاد 
چابهللار به بهره بللرداری رسللید . آنطللور 
کلله ایسللنا می نویسللد معللاون فنللی 
بللا  آزاد چابهللار  زیربنایللی منطقلله  و 
تشللریح رونللد آب رسللانی بلله روسللتای 

تیللس می گویللد: اجللرای خللط انتقللال 
شللبکه اصلللی آب روسللتای تیللس از 
اسللفند 96 آغللاز شللده و تللا پایللان سللال 
جللاری اداملله خواهللد داشللت . بلیللده ای 
می افزایللد: اجللرای ایللن پللروژه شللامل 
حدفاصللل ورودی تللا مسللجد جامللع 
بلله طللول 1200 متللر بللوده، همچنیللن 
بازگشللایی مسللیر اجللرای پللروژه نیللز 
تعریللض شللده اسللت.به گفته بلیللده ای، 

انجللام مطالعللات مربللوط بلله خللط 
انتقللال، شللبکه توزیللع، مخللزن ذخیللره 
آب شللرب روسللتای تیللس صللورت 
گرفتلله و انتخللاب مشللاور جهللت انجللام 
مطالعللات مرحللله اول و دوم شللبکه 
جمللع آوری فاضللاب و تصفیه خانلله در 
دسللت اقللدام اسللت  .بلیللده ای از آغللاز 
پللروژه لوله گللذاری شللبکه آب رسللانی 
روسللتای تیللس بااعتبللاری بالغ بللر 7 
میلیللارد ریللال می گویللد و می افزایللد: 
یکللی از اولویت هللای اصلللی منطقلله آزاد 
آب رسللانی بلله روسللتای تیللس جهللت 
آب شللرب  از  بهره منللدی شللهروندان 
سللالم اسللت کلله بخشللی از آن تحقللق  

یافتلله اسللت.

22 درصلد از تصرفلات صلورت گرفتله در سلواحل اسلتان 
مازنلدران مربلوط بله بخلش دولتلی و 7۸ درصلد متعلق به 

اشلخاص حقیقلی اسلت.
 محملد تقلی انزان پلور مدیرکل بنلادر و دریانلوردی مازندران 
در بیسلت و هفتمین نشسلت مشلترک کار گروه تخصصی 
سلاماندهی سلواحل، بنلادر و جزایلر کار بلا بیلان ایلن کله 
تصلرف سلاحل در دهه هلای گذشلته توسلط برخلی افلراد 
صلورت گرفتله اسلت، اظهلار کلرد: ایلن تصرفات باعث شلد 
قابلیلت سلاحل به خصلوص در بخش گردشلگری به خوبی 
هویلدا نشلود و بسلیاری از ملردم از جاذبه سلاحل اسلتفاده 
درسلتی نکننلد. وی با اشلاره به تعامل مناسلب قلوه مجریه 
و قضائیله در قاللب کارگروه هلای مختلف جهلت رفع تصرف 
اراضلی سلاحلی گفت: ایلن کارگروه تحت عنوان سلاماندهی 
سلواحل و حفلظ حقوق بیت المال توانسلت برای جلوگیری 
از تعلرض افلراد گام هلای خوبلی بردارد.انزان پور بلا بیان این 
کله طلول سلواحل شلمالی کشلور 905 کیلومتلر اسلت که از 
ایلن میلزان  2۸7 کیلومتلر در اسلتان گیلان، 4۸7 کیلومتر 
در اسلتان مازنلدران و مابقلی در اسلتان گلسلتان قلرار دارد، 
افلزود: در مجملوع  330 پرونلده سلاخت و سلاز دریایلی در 

مازنلدران تشلکیل شلده  کله بلرای 19 متقاضی مجلوز صادر 
شلد و دارای پروانه هسلتند و 59 پرونده در دسلت بررسلی 
اسلت.مدیرکل بنلادر و دریانلوردی مازنلدران تصریلح کرد: با 
هملکاری دادسلتان ها و با حضور فرمانلداران و منابع طبیعی 
34 مورد رفع تصرف شلد و 36 مورد نیز خودشلان با اخطار 
جملع آوری کردنلد.   انلزان پلور بلا اشلاره بله کمبود نیلرو در 
برخورد با سلاخت و سلاز غیر مجاز در سلواحل خاطرنشلان 
کلرد: قللع و قملع سلازه ها بعلد از صلدور رأی برای سلازمان 

بنلادر هزینه ای سلنگینی در بلردارد.

 توسعه پایدار مناطق ساحلی در گرو نگاه 
دریامحور است

محملد رضلا الهیلار عضو هیلات عاملل و معاون مهندسلی و 
توسلعه املور زیربنایی سلازمان بنلادر و دریانلوردی نیز اظهار 
کرد: متاسلفانه به سلواحل توجه کمتری شلده ، به خصوص 
در مازندران از این سلواحل اسلتفاده مطلوبی صورت نگرفته 
اسلت.وی بلا ایلن کله بلرای توسلعه پایلدار مناطق سلاحلی 
شلناخت دریلا گام نخسلت اسلت کله خوشلبختانه طلی دو 
دهله گذشلته اقداملات خوبلی در ایلن راسلتا انجلام شلده 
اسلت، افزود: باید دیدگاه نسلبت به سلواحل تغییر یابد و از 
آن جایی که مناطق سلاحلی تحت تأثیر دریا هسلتند، پس 
بلا نلگاه دریا محور باید برای رفع مشلکات مناطق سلاحلی 
و توسلعه پایلدار آن تلاش کرد.معلاون مهندسلی و توسلعه 

املور زیربنایلی سلازمان بنلادر و دریانلوردی بلا بیلان این که 
جمهلوری اسلامی ایلران در بحث مدیریلت یکپارچه مناطق 
سلاحلی پیشرو است،خاطر نشلان کرد: ارگان های ذیربط در 
بخلش مدیریلت یکپارچله مناطق سلاحلی باید با تشلریک 
مسلاعی نسلبت بله رفلع چالش هلای موجلود در زمینله 
تخریلب نوار سلاحلی تلاش کنند.عضو کارگروه سلاماندهی 
سلواحل،بنادر و جزایر کشلور، ایجاد هماهنگی بین دسلتگاه 
هلای ذیربلط در بخلش مدیریلت یکپارچه مناطق سلاحلی 
را مهلم تریلن هلدف ایلن نشسلت برشلمرد و افلزود: اخلذ 
تصمیملات و راهکارهلای مناسلب بلرای تسلریع در فرآینلد 
آزادسلازی سلواحل و جلوگیری از تخریب بیشتر سواحل در 
این نشسلت می تواند افق روشلن تری را در راسلتای توسعه 

همله جانبله و پایلدار سلواحل پیلش روی ما قلرار دهد.

آغاز طرح آبرسانی
به روستای 6 هزار نفری تیس

تعیینتکلیفپرونده

چاههایغیرمجازتا

پایانامسال

معللاون اجتماعللی و پیشللگیری از وقللوع جللرم دادگسللتری کرمانشللاه از تعییللن 
تکلیللف پرونده هللای چاه هللای غیرمجللاز تللا پایللان امسللال خبللر داد.  بهمللن 
مرادیفللر در اولیللن نشسللت تخصصللی اجللرای طللرح صیانللت از منابللع آب در 
دادگسللتری اسللتان کرمانشللاه اظهللار داشللت: در زمینلله چللاه هللای غیرمجللاز اگللر 
چلله تللا امللروز تاشللهایی صللورت گرفته اسللت، امللا هنوز چاههللای زیادی هسللتند 
کلله بلله انسللداد نرسللیده انللد کلله نتیجلله آن تحلیللل زمیللن و ایجللاد حفللره هللا 
اسللت.معاون اجتماعللی و پیشللگیری از وقللوع جللرم دادگسللتری افللزود: پرونللده 
هللای چاههللای غیرمجللاز هللم بللا تللاش قضللات کمیسللیون آبهللای زیرزمینللی 
تللا پایللان سللال تعییللن تکلیللف شللوند. وی بللا تاکیللد بللر لللزوم ایجللاد دبیرخانلله 
اجللرای طللرح صیانللت از منابللع آب تصریللح کللرد: در ایللن دبیرخانلله بللا ورود 
و همللکاری سللازمانهای دخیللل در موضللوع در مللورد اکیپهللای گشللت، نیروهللا، 
دعللاوی جبللران خسللارت، گشللت چاههللای غیللر مجللاز، کنتللرل اضافلله برداشللت، 
شناسللائی ادوات حفللاری از طریللق GPS و سللایر موضوعللات مرتبللط اقللدام مللی 
شللود.مروت قبللادی سرپرسللت شللرکت آب منطقلله ای کرمانشللاه هللم در ایللن 
نشسللت اظهللار داشللت: طللرح احیللا و تعللادل بخشللی، تأمیللن اعتبللار مهمتریللن 
مسللاله اجللرای طللرح هللای حفاظت از منابللع آب  اسللت. وی افللزود: تأمین اعتبار 
جهللت نیروهللای گشللت و بازرسللی بللود کلله قللرار شللد مراتللب ضمللن مکاتبلله بللا 
سللازمان مدیریللت و برناملله ریللزی، در نشسللت آتللی شللورای پیشللگیری از وقللوع 
جللرم اسللتان هللم مطللرح شللود. گفتنللی اسللت در ایللن نشسللت بللر وجللود کمیته 
هللا و جلسللات مللوازی در زمینلله حفاظللت از منابللع آب و مشللکات اجرای انسللداد 
چاههللا علیرغللم صللدور احللکام قضایللی مناسللب،  کمبود اعتبللار در راسللتای تنظیم 
دادخواسللت جبللران خسللارت و دقللت بیشللتر کمیسللیون در صللدور تاکیللد شللد.

سواحل مازندران در تصرف اشخاص حقیقی
تصرف سواحل در دهه های گذشته توسط برخی افراد، باعث 

شد قابلیت گردشگری سواحل رشد پیدا نکند

مازنـدران  اسـتاندار  اسـالمی  محمـد 
و  سـاماندهی  کارگـروه  رییـس  و 
مدیریـت یکپارچه  مناطق سـاحلی اسـتان 
نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان این کـه باید 
اراده منسـجمی از سـوی همـه دسـتگاه ها 
باشـد،  سـواحل  در  قوانیـن  اجـرای  بـرای 
در  قوانیـن  خـأ  زمانـی  کـرد:  اظهـار 
جلوگیـری از سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در 
سـواحل وجـود داشـت اما در حـال حاضر 
ایـن قوانیـن  تصحیـح شـده و دولـت نیز 
آن را مصـوب کـرده اسـت و امـروز کمیتـه 

باشـد. پاسـخگو  بایـد  سـاماندهی 

رایللگان  درمللان  از  خوزسللتان  دامپزشللکی  مدیللرکل 
گاومیش هللای دچللار سللوختگی در تللاالب هورالعظیللم توسللط 
کارشناسللان دامپزشللکی اسللتان خبللر داد.مصطفللی کنارکوهللی، 
بللا اشللاره بلله سللوختگی تعللدادی از گاومیش هللای  یللک 
اظهللار  هورالعظیللم  تللاالب  آتش سللوزی  اثللر  بللر  روسللتا 
کللرد: تعللدادی از گاومیش هللای یکللی از روسللتاهای تابعلله 
شهرسللتان دشللت آزادگان کلله در محللدوده تللاالب هورالعظیللم 

دچللار سللوختگی شللدند، توسللط کارشناسللان دامپزشللکی بلله 
صللورت رایللگان درمللان می شللوند.وی افللزود: بافاصللله پللس 
از دریافللت گللزارش حادثلله اکیپ هللای دامپزشللکی شهرسللتان 
دشللت آزادگان بلله محللل اعللزام شللدند و اقدامللات موثللر درمانی 
رایللگان بللرای گاومیش هللای دچللار سللوختگی را انجللام دادنللد.
مدیللرکل دامپزشللکی خوزسللتان گفت: انجللام اقدامللات درمانی 

همچنللان اداملله دارد.

مدیرعامللل شللرکت آب و فاضللاب روسللتایی گیللان گفللت: در هفته 
آینللده طللرح هایللی بلله فوریللت بلله منظللور ارتقللای کمیللت و کیفیت 
آب شللرب 13 روسللتای بخللش خشللکبیجار اجللرا خواهللد شللد. 
محبعلللی رنللج  ور اظهللار کللرد: مجتمللع آبرسللانی روسللتایی بسللته 
دیللم شهرسللتان رشللت در قالللب طللرح جامللع آبرسللانی بلله یللک 
هللزار روسللتای گیللان در بخللش خشللکبیجار احللداث شللده اسللت. 

وی بللا بیللان اینکلله مجتمللع مذکللور تامیللن کننللده آب شللرب 13 
روسللتای منطقلله اسللت، خاطرنشللان کللرد: مشللکاتی در تامیللن 
کمیللت و کیفیللت مناسللب آب آشللامیدنی ایللن روسللتاها وجللود 
دارد لللذا بلله منظللور آبرسللانی مناسللب بلله ایللن 13 روسللتا، در سللال 
جللاری عملیللات حفللر و تجهیللز یللک حلقلله چللاه و سللاخت یللک 

بللاب مخللزن ذخیللره یللک هللزار مترمکعبللی آغللاز مللی شللود.

گاومیش های سوخته هورالعظیم 
رایگان درمان می شوند

اجرای فوری طرح ارتقای آب شرب 
13 روستای خشکبیجار

پیام زیست نماینللده مللردم اصفهللان در مجلللس گفللت: آب شللرب اصفهللان در 
مضیقلله اسللت و اگللر بللارش هللای اردیبهشللت نبللود اکنللون بحللران 
خرمشللهر را در اصفهللان مللی دیدیللد، البتلله ایللن شللرایط بللد فعللا در 

اصفهللان بلله تعویللق افتللاده اسللت.

آگهی اصالحی 
اماکلی کله در آگهلی هلای پیشلین به شلماره 

236 و 246 روزنامله کاغلذ وطلن و روزنامه پیام 

ما به شلماره 1167 و 1179 مورخ 97/02/25-97/03/0۸ موضوع 

قانلون تعیین تکلیف اشلتباها آگهی و برابلر اختیارات تفویضی 

هیلات هلای نظلارت آگهی های آنهلا تجدید و مهللت اعتراض 

بر آنها از تاریخ انتشلار به مدت دوماه میباشلد. برابر رای شلماره 

139760319079000059 ملورخ 97/01/20 هیلات اول موضلوع 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سلاختمانهای فاقد سند 

رسلمی مسلتقر در واحلد ثبتلی حوزه ثبلت مللک رودبارجنوب 

تصرفلات مالکانه بامعارض متقاضلی خانم صدیقه عزیزی فر 

فرزند ابراهیم بشلماره شناسلنامه 536003079۸ صادره از رودبار 

جنلوب در یلک بلاب خانله بله مسلاحت 24۸ مترمربلع پاک 

1234 فرعلی از 1۸۸ اصللی قطعله سله واقلع در رودبارجنوب – 

بلوار شلهید پیکان- بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسمی 

آقلای محمد مهدی مهیملی محرز گردیده اسلت:

در آگهلی هلای منتشلر شلده قبللی نلام مالک رسلمی محمد 

مقیملی ملیملی درج گردیلده اسلت.م اللف 567

فالح رحمانی خالص
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رودبارجنوب

          آگهی مزایده 
و  آقایــان ســعید  اجــرای   970161 پرونــده  در 
کنعــان ســیفی محکــوم اســت بــه پرداخــت 
ــی  ــد عل ــای محم ــال در حــق اق ــغ 1/524/439/851 ری مبل
ــال نیــم عشــر دولتــی  ــغ 76/221/992 ری ــو و مبل هــادی ل
در حــق صنــدوق دولــت حســب تقاضــای محکــوم لــه امــوال 
بــه شــرح ذیــل اســت: - ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک 
ــاحت 108  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
ــروز  ــی مف ــی از 42 اصل ــماره 15686 فرع ــه ش ــع ب مترمرب
ــی مذکــور  ــی 369 فرعــی از اصل و مجــزی شــده از 362 ال
قطعــه 177 تفکیکــی واقــع در اسالمشــهر بخــش دوازده 
تهــران بــه آدرس: اسالمشــهر – زرافشــان – شــهرک احمدیــه 
ــورد  ــک م ــد. – مل ــی باش ــالک 31 م ــم – پ ــرگ یک – گلب
نظــر جنوبــی، چهــار طبقــه کــه طبقــه ســوم دارای پیشــرفتگی 
بــه ســمت خیابــان مــی باشــد . هــر چهــار طبقــه در زمــان 
بازدیــد مســکونی و طبقــه دوم و ســوم دوبلکــس مــی باشــد 
ــوار راه  ــه ســنگ، دی ــای ســاختمان ســنگ، کــف راه پل . نم
ــا  ــپزخانه ه ــرامیک، آش ــای س ــد ه ــف واح ــگ، ک ــه رن پل
اپــن و کابینــت هــا MDF داخــل حیــاط ســرویس بهــداری 
و انبــاری ، طبقــه ســوم دارای ســه اتــاق و ســرویس 
بهداشــتی، دیــوار راه پلــه کاغــذ دیــواری و طبقــات همکــف و 
ــرق و گاز مشــترک  ــه، دارای ســه کنتــور آب و ب اول دو خواب
ــه مراتــب اعــالم  ــا عنایــت ب ــکار مــی باشــد. ب و فاقــد پایان

شــده فــوق و بــا توجــه بــه موقعیــت و محــل ملــک مذکــور 
ــخ  ــه در تاری ــر در قضی ــن ســایر عوامــل موث و در نظــر گرفت
ــور  ــالک مذک ــگ پ ــزان ارزش شــش دان ــه می ــم نظری تقدی
ــارض نداشــته  ــه بالمع ــان در صورتیک بصــورت عرصــه و اعی
ــه  ــی در دفترخان ــه منع ــن جاری ــر قوانی ــال آن از نظ و انتق
نداشــته و همچنیــن فاقــد بدهــی بــه بانــک هــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری باشــد بــه میــزان 4/000/000/000 ریــال 
ــی  ــالم م ــن و اع ــان تعیی ــون توم ــد میلی ــادل چاهرص مع
گــردد. محکــوم لــه از طریــق مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده 
شــروع مــی گــردد 2- محــل فــروش امــوال اجــرای احــکام 
ــی  ــر کــس م ــی اسالمشــهر اســت 3- ه ــی 5- حقوق مدن
ــوال  ــرا از ام ــی اج ــا هماهنگ ــده ب ــل از مزای ــد 5 روز قب توان
ــده دو  ــام مزای ــد روز انج ــرکت نمای ــده ش ــد و در مزای بازدی
شــنبه 1397/5/22 از ســاعت 9/30 الــی 10/30 مــی باشــد. 
برنــده مزایــده 10 درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس 
بــه عنــوان ســپرده نقــدا مــی بایســت پرداخــت نمایــد مــال 
ــن قیمــت را پیشــنهاد  ــه باالتری ــه کســی اســت ک ــق ب متعل
کــرده اســت و بقیــه بهــا در فرجــه قانونــی کــه از یــک مــاه 
تجــاور نخواهــد کــرد پرداخــت خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه 
ــی باشــد فــردای  ــا تعطیل ــی مصــادف ب ــه علل ــده ب روز مزای
همــان روز در همــان مــکان و همــان ســاعت مزایــده انجــام 

ــد.م/الف:860 ــد ش خواه
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی اسالمشهر     4941

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

ــه  ــق درخواســت ب ــک( طب ــل مال ــا )وکی ــوش بادپ ــم پری خان
شــماره وارده 2494 مــورخ 1397/2/15 اعــالم داشــته ســند مالکیــت پالک 
ــان  ــتگاه آپارتم ــک دس ــدانگ ی ــت از شش ــه عبارتس ــی 52/20655 ک ثبت
واقــع در ســمت جنوبشــرقی طبقــه ســه بمســاحت 83/55 مترمربع قطعه 
11 تفکیکــی 20651 فرعــی از 52 اصلــی مفــروز از پــالک 9286 فرعــی از 
اصلــی مذکــور بانضمــام انبــاری و پارکینــگ قطعــه 11 تفکیکــی ذیــل ثبــت 
138811 صفحــه 179 دفتــر 997 بــا ســریال چاپــی 021821 ج 963 بنــام 
ســید حســین طباطبایــی اصــل ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و بموجب 
ــه شــرکت  ــه 51 اسالمشــهر ب ســند قطعــی 9422- 1394/4/25 دفترخان
ــت  ــه عل ــل شــده اســت ب مهندســی و ســاختمان شــمس عمــران منتق
ــی  ــذا تقاضــای صــدور ســند المثن ــود شــده اســت ل ــگاری مفق ســهل ان
ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 
ائیــن نامــه اصالحــی ق. ثبــت مصــوب 1380/11/8 مراتــب در یــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا 
اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز 
بــه ایــن اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله 
اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول 
اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه المثنــی ســند مالکیــت پــالک مذکــور طبق مقــررات صــادر و 

بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.م/الف: 861
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    آگهی فقدان / از بین رفتن سند مالکیت
        ) موضوع ماده ی 120 آ . ق .ثبت(

ــه  ــت ب ــق درخواس ــک( طب ــل مال ــا )وکی ــوش بادپ ــم پری خان
شــماره وارده 7828 مــورخ 1397/2/15 اعــالم داشــته ســند مالکیــت پالک 
ثبتــی 52/20655 کــه عبارتســت از ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان واقع 
در ســمت جنوبشــرقی طبقــه چهــار بمســاحت 83/55 مترمربــع قطعــه 15 
ــی از  ــالک 9286 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 52 اصل ــی 20655 فرع تفکیک
اصلــی مذکــور بانضمــام انبــاری و پارکینــگ قطعــه 15 تفکیکــی ذیــل ثبــت 
138815 صفحــه 191 دفتــر 997 بــا ســریال چاپــی 021825 ج 963 بنــام 
ســید حســین طباطبایــی اصــل ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و بموجب 
ــه شــرکت  ــه 51 اسالمشــهر ب ــی 9435- 1394/4/25 دفترخان ــند قطع س
ــت  ــه عل ــل شــده اســت ب ــران منتق مهندســی و ســاختمان شــمس عم
ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنی ســند 
مالکیــت مذکــور را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 ائیــن 
نامــه اصالحــی ق. ثبــت مصــوب 1380/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی 
مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی 
داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن 
اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتراض 
خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در 
مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله 
المثنــی ســند مالکیــت پــالک مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی 

تســلیم خواهــد شــد.م/الف: 862
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اول کمیسللیون کشللاورزی  نایللب رییللس 
مجلللس شللورای اسللامی گفللت: نماینللدگان 
مجلللس بللا انتقللال آب بلله تونللل سللوم 
بللرای  و  هسللتند  مخالللف  کوهرنللگ 

خللود  تللاش  اقللدام  ایللن  از  جلوگیللری 
نایللب  زاده  محمللود  جللال  می کننللد.  را 
و  ،آب  اول کمیسللیون کشللاورزی  رییللس 
منابللع طبیعللی مجلللس شللورای اسللامی 

در رابطلله بللا آبگیللری کامللل تونللل سللوم 
مطالعللات  بایللد  کللرد:  اظهللار  کوهرنللگ 
دقیللق و اجتماعللی در زمینلله  انتقللال آب 
بیللن حوضلله ای  بلله فللات مرکللزی ایللران 
صللورت گیللرد. وی افللزود: مسللووالن بلله 
جللای تصمیللم گیللری بللرای انتقللال آب 
پیگیللر  بایللد  ایللران  مرکللزی  فللات  بلله 
در  ترکیلله  دولللت  قانون شللکنی های 
خصللوص سیاسللت های سدسللازی باشللند.

مجلس با انتقال آب به تونل سوم 

کوهرنگ مخالف است

سهم نیروگاه های تجدیدپذیر
از تولید برق؛ تقریبا هیچ

ایران با داشتن 300 روز آفتابی ظرفیت باالیی در زمینه انرژی های تجدید پذیر دارد

در  امسللال  تابسللتانی  خاموشللی های 
را درآورده کلله  حالللی صللدای مللردم 
ایللران آنطللور کلله بایللد از ظرفیللت اقلیللم 
کشللور بللرای تولیللد بللرق از نیروگاه هللای 

تجدیدپذیللر اسللتفاده نمی کنللد.
سللازمان  کلله  گزارشللی  براسللاس 
بهللره وری  و  تجدیدپذیللر  انرژی هللای 
انللرژی بللرق )سللاتبا( از میللزان تولیللد 
یللا  نیروگاه هللای خورشللیدی و  بللرق 
بللادی در روز دوشللنبه 11 تیللر در سللاعات 
اوج مصللرف منتشللر کللرده، می بینیللم 
کلله کمتللر از نیللم درصللد از بللرق تولیللد 
شللده بلله ایللن نیروگاه هللا اختصللاص 
داشللته. از سللاعت 15 الللی 16 ایللن 
روز مجموعللا 56 هللزار مللگاوات بللرق 

در کشللور مصللرف شللده کلله سللهم 
نیروگاه هللای تجدیدپذیللر تنهللا 127.96 
مللگاوات بللوده کلله 0.22 درصللد از بللرق 
تولیللد شللده را شللامل می شللود. در 
بهتریللن حالللت، یعنللی اگللر نیروگاه هللای 
تجدیدپذیللر ایللران بللا 100 درصللد ظرفیللت 
خللود کار کننللد، میللزان تولیللد بللرق بلله 
175.2 مللگاوات می رسللد کلله سللهمی 
0.31 درصللدی از تولیللد بللرق را دارنللد. 
ایللن در حالللی اسللت کلله براسللاس 
آمارهللای منتشرشللده از سللوی سللازمان 
انرژی هللای نللو، ایللران در سللال 300 روز 

آفتابللی دارد.

انرژی های تجدیدپذیر در دنیا
در حالللی ایللران در اسللتفاده از انرژی هللای 
تجدیدپذیللر غفلللت کللرده کلله در دنیللا 
کشللورهای بسللیاری به سمت اسللتفاده از 
انرژی هللای تجدیللد پذیللر روی آورده انللد. 
براسللاس گللزارش مرکللز پژوهش هللای 

مجلللس در سللال 2014، دو درصللد از 
نیروگاه هللای  به وسللیله  جهللان  بللرق 
تجدیدپذیللر تولیللد شللده اند. کشللورهای 
چیللن بللا 25۸ هللزار مللگاوات، آمریللکا بللا 
145 هللزار مللگاوات، آلمللان بللا 9۸ هللزار 
مللگاوات، ژاپللن بللا 51 هللزار مللگاوات، هند 
بللا 46 هللزار مللگاوات و ایتالیا بللا 33 هزار 
مللگاوات هفللت کشللور پیشللرو در تولیللد 
بللرق تجدیدپذیللر در جهللان هسللتند. 
البتلله در سللال های اخیللر ایللران سللعی 
کللرده میللزان تولیللد بللرق از انرژی هللای 
تجدیدپذیللر همچللون خورشللید و بللاد را 
افزایللش دهللد. به طوری کلله یللک سللال 
و نیللم پیللش، کانیتلله، کمیسللر انللرژی و 
تغییللرات جللوی اتحادیلله ی اروپللا تاکیللد 
کللرد کلله تولیللد انللرژی تجدیدپذیللر در 
آینللده  همکاری هللای میللان تهللران و 
اتحادیلله اروپللا نقللش تعیین کننللده ای 
بللازی خواهللد کللرد. بلله گفتلله او قللرار 

اسللت تللا سللال 2030 نزدیللک بلله 30 
درصللد انللرژی مللورد نیللاز ایللران از طریللق 
انرژی هللای تجدیدپذیللر تامیللن شللود. 
بلله خصللوص کلله اگللر ایللران بخواهللد 
بلله توافللق پاریللس بللرای رسللیدن بلله 
ایللن هللدف کلله دمللای کللره زمیللن تللا 
پایللان قللرن بلله جللای دو درجلله بلله 1.5 
درجلله سللانتیگراد افزایللش یابللد، بپیوندد 
بایللد تللا سللال 2030، چهللار درصللد تولیللد 
را کاهللش  گازهللای گلخانلله ای خللود 
دهللد. اتفاقللی کلله جللز بللا کمتللر کللردن 
اسللتفاده از سللوخت فسللیلی و رفتللن 
تجدیدپذیللر،  انرژی هللای  سللوی  بلله 
شللدنی نیسللت. البتلله حللاال بللا خللروج 
آمریللکا از برجللام و بلله خطللر افتللادن 
توافللق هسللته ای، احتمللال دارد همللکاری 
بللا اروپللا بللرای افزایللش تولیللد انللرژی از 
طریللق انرژی هللای تجدیدپذیللر متوقللف 
شللود. همکاری  هللای بیللن ایللران و اروپللا 
بللرای افزایللش اسللتفاده از انرژی هللای 
تجدیدپذیللر البتلله تنهللا یللک سللوی 
ماجراسللت. روی دیگللر این سللکه، سللهم 
ناچیللز ایللن انرژی هللا از بودجلله اسللت.

در انتظار بودجه
براسللاس مللاده پنللج قانللون حمایللت 

از صنعللت بللرق، مبلغللی تحللت عنللوان 
عللوارض بللرق از مشللترکان در راسللتای 
توسللعه تجدیدپذیرهللا و برق رسللانی 
روسللتایی اخللذ می شللود و بلله موجللب 
قانللون بایللد 100 درصللد آن صرفللا در 
حللوزه انرژی هللای تجدیدپذیللر هزینلله 
شللود. در سللال 96 بلله ازای هللر کیلللوات 
ریللال   50 مصرفللی،  بللرق  سللاعت 
عللوارض از مللردم دریافللت شللد امللا 
آنطللور کلله صللادق زاده، رییللس سللاتبا 
مهللر سللال گذشللته از هزینلله ایللن 
عللوارض در جللای دیگللر، ابللراز نگرانللی 
کللرد. او گفتلله بللود کلله تاکنللون تنهللا 
34 میلیللارد تومللان از طللرف خزانلله 
پرداخللت شللده کلله در قیللاس بللا 500 
میلیللارد تومانللی کلله از مللردم اخللذ 
شللده اسللت مبلللغ بسللیار کمللی اسللت. 
بللا ایللن حللال اردیبهشللت امسللال، رضللا 
اردکانیللان، وزیللر نیللرو خبللر داد کلله 
مشللکات مطللرح شللده، حللل شللدند و 
سللازمان برناملله و بودجلله همللکاری الزم 
را دارد. حللال بایللد بلله انتظللار نشسللت 
و دیللد کلله آیللا ایللران باالخللره بلله 
سللمت اسللتفاده بیشللتر از انرژی هللای 

تجدیدپذیللر گام برمللی دارد یللا خیللر

خاموشــی های تابســتانی امســال در حالــی صــدای 
ــت  ــد از ظرفی ــه بای ــور ک ــران آنط ــه ای ــردم را درآورده ک م
نیروگاه هــای  از  بــرق  تولیــد  بــرای  کشــور  اقلیــم 
تجدیدپذیــر اســتفاده نمی کند.براســاس گزارشــی کــه 
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق 
ــرق نیروگاه هــای خورشــیدی  ــد ب ــزان تولی )ســاتبا( از می
و یــا بــادی در روز دوشــنبه 11 تیــر در ســاعات اوج مصــرف 
منتشــر کــرده، می بینیــم کــه کمتــر از نیــم درصــد از بــرق 
ــته. از  ــاص داش ــا اختص ــن نیروگاه ه ــه ای ــده ب ــد ش تولی
ســاعت 15 الــی 16 ایــن روز مجموعــا 56 هــزار مــگاوات 
ــای  ــهم نیروگاه ه ــه س ــده ک ــرف ش ــور مص ــرق در کش ب
تجدیدپذیــر تنهــا 127.96 مــگاوات بــوده کــه 0.22 درصد 
از بــرق تولیــد شــده را شــامل می شــود. در بهتریــن 
ــا  ــران ب ــر ای ــای تجدیدپذی ــر نیروگاه ه ــی اگ ــت، یعن حال

ــد. ــود کار کنن ــت خ ــد ظرفی 100 درص

کمیســیون  اول  رییــس  نایــب 
ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی،آب و مناب کش
ــت در  ــدام دول ــت: اق ــالمی گف ــورای اس ش
ــزی  ــالت مرک ــه ف ــال آب ب ــوص  انتق خص
ــع  ــت و مناب ــط زیس ــب محی ــث تخری باع
ــت  ــی اس ــن در حال ــود، ای ــی می ش طبیع
ــدام  ــا اق ــه ب ــد در رابط ــت می توان ــه دول ک

ترکیــه مذاکراتــی را انجــام دهــد.

40 میلیون اصله درخت 
از گونه های باستانی 

کشور خشک شد
رییللس انجمللن جنگلبانللی ایللران گفللت: 
حللدود یللک میلیللون هکتللار از جنگلهللای 
میلیللون   40 و  شللده  نابللود  زاگللرس 
اصللله درخللت از گونلله هللای باسللتانی 
در شللمال کشللور خشللک شللده اسللت. 
هللادی کیللا دلیللری چهارشللنبه شللب 
همایللش  اولیللن  افتتللاح  مراسللم  در 
ملللی جنللگل هللای ایللران، پژوهللش و 
توسللعه گفللت: در حللال حاضللر وضعیللت 
بحللران  مللرز  از  کشللور  در  جنگل هللا 
گذشللته اسللت و دیگللر فرصللت ایللن را 
نداریللم کلله از جنگلهللای ایللران حفاظللت 
کنیللم. وی اداملله داد: در شللش سللال 
گذشللته حللدود یللک میلیللون هکتللار از 
جنگلهللای زاگللرس نابللود شللده و 40 
 300 الللی   200 میلیللون اصللله درخللت 
ثبللت  باسللتانی  از گونلله هللای  سللاله 
شللده در مجامللع بیللن المللللی در شللمال 
کشللور خشللک شللده اسللت.کیا دلیللری 
طغیللان آفللات و بیماریهللا در سللطوح 
بسللیار وسللیع در جنگلهللای کشللور را از 
دیگللر چالشللهای پیللش رو عنللوان کللرد 
و گفللت: بلله نظللر مللی رسللد بللرای بللرون 
رفللت از ایللن مشللکل و بحللران جنگلهللا 

راه حللل سللاده ای وجللود نداشللته باشللد.

احداث 300 شهر جنگلی
در چین با هدف بهبود 

محیط زیست
بلله  دارنللد  تصمیللم  چیللن  مقامللات 
هللدف بهبللود وضعیللت محیللط زیسللت 
300 شللهر جنگلللی احللداث کننللد. بلله 
گللزارش سللایت خبللری محیللط زیسللت 
مقامللات  گفتلله  )IENA(،بلله  ایللران 
چیللن، انتظللار مللی رود ایللن اقدامللات 
بلله کاهللش دمللا، بهبللود کیفیللت هللوا، 
حیللات  جدیللد  زیسللتگاه های  ایجللاد 
وحللش و تقویللت تنللوع زیسللتی بومللی 
خبرگللزاری  گللزارش  کند.بلله  کمللک 
شللینهوا، در حللال حاضللر مجمللوع 13۸ 
شللهر بلله شللاخص های شللهر جنگلللی 
رسللیده کلله طللی پنللج سللال گذشللته در 
هللر شللهر سللاالنه 13 هللزار 333 هکتللار 
بلله مناطللق جنگلللی آن افللزوده شللده 

اسللت.

گزیده ها

رنا
 ای

س:
عک

مدیر کل محیط زیست استان بوشهر گفت:پیام زیست
 دوستداران محیط زیست شهرستان دشتستان
 این استان با تامین آب مورد نیاز به کمک وحوش تشنه شتافتند.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

نخستین برداشت مکانیزه برنج 
گیالن در صومعه سرا

در  برنللج  مکانیللزه  برداشللت  نخسللتین 
اسللتان گیللان در روسللتای سللیاه تللن 
بخللش تولمللات شهرسللتان صومعه سللرا 
مدیللر  پادیللاب  احمللد   . شللد  انجللام 
برداشللت  نخسللتین  آییللن  در  صومعه سللرا  جهادکشللاورزی 
مکانیللزه برنللج گیللان اظهللار کللرد: ایللن برداشللت در دو و نیللم 
هکتللار از شللالیزارهای یللک کشللاورز اهللل روسللتای سللیاه تللن 
انجللام شللد . وی بللا بیللان اینکلله رقللم کشللت شللده از نللوع 
هاشللمی اسللت، افللزود: پیش بینللی می شللود در سللال زراعللی 
جللاری 90درصللد شللالیزارهای شهرسللتان صومعه سللرا بلله صللورت 
مکانیللزه برداشللت شللود . پادیللاب بللا بیللان اینکلله صومعه سللرا 
دارای 28هللزار هکتللار اراضللی شللالیزاری است،خاطرنشللان کللرد: 
سللاالنه 138هللزار تللن شلللتوک و 75هللزار تللن برنللج سللفید از آن 

. می شللود  اسللتحصال 

آتش در جنگل های منطقه 
حفاظت شده دنای شرقی

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت اسللتان 
حریللق  طعملله  از  بویراحمللد  و  کهگیلویلله 
شللدن 150 هکتللار از عرصلله هللای جنگلللی و 
مرتعللی منطقلله حفاظللت شللده دنللای شللرقی 
خبللرداد. مسللعود جعفللری نللژاد بسللطامی افللزود: طللی دو شللبانه روز 
گذشللته یللک فقللره آتللش سللوزی در مناطللق »سللیوک«و »هفللت 
بللرارون« در محللدوده منطقلله حفاظللت شللده دنللای شللرقی رخ داده 
کلله بللا تللاش دسللتگاههای عضللو سللتاد بحللران اسللتان و شهرسللتان 
بویراحمللد مهللار و خامللوش شللد. وی در خصللوص وضعیللت اسللتان 
در تولیللد پسللماند خاطرنشللان کللرد: تولیللد پسللماند در ایللن اسللتان 
بللرای مدیریللت پسللماند  باالسللت.  بلله میانگیللن کشللور  نسللبت 
اسللتان بللا مشللکل مواجهیللم. وی در زمینلله مدیریللت منابللع آب 
در اسللتان اداملله داد: حللق آبلله رودخانلله »بشللار« یاسللوج و سللایر 
رودخانه هللای اسللتان مللورد توجلله قللرار گیللرد تللا جریللان محیللط 

زیسللت بللا مشللکلی مواجلله نشللود.

خبرخبرخبر
وزیللر نیللرو گفللت: رفللع 
مشللکات آب و بللرق 
منطقلله سیسللتان کلله 
اسللت  ضروریللات  از 
در اولویللت دولللت قللرار دارد. رضللا اردکانیللان در 
خصللوص سللفر بلله اسللتان افللزود: طللرح هللای 
متعللددی در بخللش آب و بللرق را درمنطقلله 
سیسللتان افتتللاح خواهیللم کللرد. وزیللر نیللرو بیان 
کللرد: هفللت طللرح بللرق در منطقلله سیسللتان 
پنجشللنبه همزمللان افتتللاح خواهد شللد.وی ادامه 
داد: عملیللات اجرایللی دو طللرح در ایللن سللفر آغاز 
خواهللد شللد. اردکانیللان گفللت: دولللت سللرمایه 
گللذاری کانللی در بخللش آب و بللرق منطقلله 
انجللام داده و خللدا رو شللکر در دولللت تدبیللر و 
امیللد شللاهد گسللترش و توسللعه شللبکه آب و 

بللرق اسللتان بللوده ایللم. آنطللور کلله ایسللنا گللزارش 
می دهللد، وزیللر نیللرو و هیللات همللراه بلله منظللور 
بررسللی وضعیللت حللوزه آب و بللرق سیسللتان و 
بلوچسللتان و افتتللاح طللرح هللای مرتبللط صبللح 
روز پنجشللنبه بلله ایللن اسللتان سللفر کرد. شللرکت 
در نشسللت فرمانللداری زابللل، افتتللاح همزمللان 
طرح هللای بللرق منطقلله ای، بازدیللد از تصفیلله 
خانلله زهللک و چللاه نیمه هللای سلله و چهللار ایللن 
شهرسللتان از مهمتریللن برناملله هللای سللفر یللک 
روزه وزیللر نیللرو بلله اسللتان اسللت. کلنللگ زنللی 
فللاز چهللارم آب شللیرین کللن زاهللدان، بهللره 
بللرداری از خللط آبرسللانی شللهر گشللت سللراوان و 
شللرکت در نشسللت بررسللی مسللائل آب و بللرق 
سیسللتان و بلوچسللتان از دیگر برنامه های سللفر 

وزیللر نیللرو بلله ایللن اسللتان اسللت.

رفع مشکالت آب و برق منطقه سیستان 
اولویت اصلی دولت
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صنایع دسلتی  میراث فرهنگلی،  مدیلرکل 
گفلت:  فلارس  اسلتان  گردشلگری  و 
»وضعیلت مجموعه جهانی کاخ ساسلانی 
به شلکل ویژه در دسلتور کار قلرار گرفت و 

شلد.« سلامان دهی 
وضعیلت  از  گزارشلی  درج  به دنبلال 

نابسلامان کاخ ساسلانی، مصیلب امیری 
از  فلارس  میراث فرهنگلی  مدیلرکل 
ایلن  محیطلی  وضعیلت  سلامان دهی 
مجموعله جهانی خبر داد و اظهار داشلت: 
شلرایط  به دلیلل  گذشلته  روزهلای  »در 
شلدید  بلاد  وزش  و  جلوی  نامسلاعد 

یکلی از شیشله های دفتلر اطاع رسلانی 
از  خاشلاک  و  خلار  مقلداری  شکسلته، 
زمین هلای اطلراف بله پشلت فنس هلای 
بخلش  و  آورده  مجموعله  ورودی 
کوچکلی از لوله کشلی آب رسلانی خلارج 
از محوطله مجموعله به دلیلل فرسلودگی 
روز  در  بلود کله  شلده  ترکیدگلی  دچلار 
شلنبه قسلمتی از مسلیر لولله تعویلض 
و مشلکل هلدر رفتلن آب مرتفلع شلد و 
در طلی هفتله نیلز تعویلض کل مسلیر 
لولله به صلورت اصوللی و کاما اسلتاندارد 
گرفت.«مدیلرکل  قلرار  کار  دسلتور  در 

داد:  ادامله  فلارس  میراث فرهنگلی 
بلودن هلوا  توفانلی  به دلیلل  »همچنیلن 
در روز جمعله مقلداری خلار و خاشلاک 
بلاد  به هملراه  پاسلتیکی  بطری هلای  و 
از محوطله خلارج فنس به سلمت مسلیر 
ساسلانی  کاخ  محوطله  فنس کشلی 
عکس هلای  بلود کله  آملده  سروسلتان 
منتشلر شلده متعللق به همان روز اسلت 
توسلط  محوطله  کل  حاضلر  درحلال  و 
پرسلنل پایلگاه پاک سلازی شلده اسلت 
و ایلن رونلد به صلورت هفتگی نیلز انجام 

می گیلرد.« 

ملردم شلهر سلاری در حاللی نخسلتین هفتله را بلدون 
شلنیدن اذان از منلاره های مسلجد جاملع تاریخی خود 
پشلت سلر گذاشلته اند کله گمانه زنلی در بلاره چگونگی 
مرملت و بازسلازی آن مهلم ترین موضلوع بحث محافل 
مردملی و رسلانه ای در ایلن مدت بوده اسلت . مسلجد 
جاملع سلاری کله گفته می شلود بر روی بنای ساسلانی 
سلاخته شلده و در دوره هلای مختللف از جملله دوره 
صفویله و قاجاریله گسلترش یافته ، پنجشلنبه شلب 21 
تیلر ملاه امسلال بلر اثر اتصلال بلرق دچار آتش سلوزی 

. شد
 30 فرهنگلی   میلراث  اعلام کارشناسلان  اسلاس  بلر 
درصلد از بنلای مسلجد شلامل سلقف ، درب و پنجلره و 

بخش هایلی از منلاره هلا در آتلش سلوخت .
ایلن مسلجد کله از کانلون هلای برگلزاری آییلن هلای 
دینی و سیاسلی شلهر سلاری محسلوب می شلود ، در 
سلال 1377 بلا شلماره 2272 به عنوان یکلی از آثار ملی 

ایلران ثبت شلد.
بازسلازی مسلجد جاملع سلاری بلا توجله بله قدملت 
تاریخلی و جایلگاه معنوی آن ، مهلم ترین دغدغه مردم 

به ویلژه بازاریلان اطلراف و همچنیلن مسلووالن اسلتان 
مازنلدران و سلازمان میلراث فرهنگلی پلس از خاملوش 
کلردن آتلش بلوده اسلت . نقطه کانونلی نگرانلی در این 
بلاره علاوه بر سلرعت کار ، مواد و مصالح مورد اسلتفاده 
و حفلظ هویلت تاریخی بناسلت که طی روزهای گذشلته 
ادعاهلای ضلد و نقیضلی در محافل مردمی و رسلانه ای 
بویلژه فضلای مجلازی در ایلن باره مطرح شلده اسلت .
بازدیدهلا از مسلجد جاملع پلس از آتش سلوزی نشلان 
 ، ملی دهلد تماملی سلقف و درهلای چوبلی مسلجد 
حلوزه علمیله مسلجد و همچنیلن سلقف چندیلن دهنه 
مغلازه کله در مالکیلت مسلجد جاملع بلود به طلور کامل 
سوخت.کارشناسلان میلراث فرهنگی پیلش از این گفته 
بودنلد کله وجلود یک تیر چوبلی دوره قاجاریه در سلقف 
مسلجد و سلوختن آن در آتلش سلبب آوار شلدن کللی 

سلقف و تخریلب صلد درصلدی آن شلد.
همچنیلن یکلی از دو منلاره مسلجد تا حلدودی تخریب 
اصللی  عللت  فرهنگلی  میلراث  شلده کله کارشناسلان 
آن را فقلدان یکپارچگلی در سلازه زیریلن منلاره اعلام 
کردنلد. آن طور که ایسلنا نوشلته معلاون اداره کل میراث 
فرهنگلی ، صنایلع دسلتی و گردشلگری مازنلدران گفلت 
کله گمانله زنلی بلرای چگونگلی مرملت بنلای مسلجد 
جاملع سلاری اشلتباه اسلت ، زیلرا بلرای مرملت ایلن 
بنلا تماملی چهارچلوب هلای میلراث فرهنگلی رعایلت 

خواهد شلد.عبدالمطلب شلریفی افلزود : در حال حاضر 
کارشناسلان میلراث فرهنگلی در حلال بررسلی میلزان 
مقاوملت سلازه برای مشلخص شلدن نوع مصاللح قابل 
اسلتفاده هسلتند و تصمیملی قاطلع بلرای مصالح مورد 
اسلتفاده ، اتخاذ نشلده اسلت. وی ادامه داد : همچنین 
تلا کنلون ملدل هلا و طرح هایی ارائه شلده اسلت که در 
دسلت بررسلی اسلت تا تملام جوانلب کار رعایت شلود. 
میلراث فرهنگلی مازنلدران خطاب بله عاقه منلدان آثار 
میراثلی و کسلبه بلازار نرگسلیه گفلت : هیلچ اقداملی 
کله بلر خلاف قدملت و همچنیلن اصالت بنای مسلجد 

باشلد، انجلام نخواهد شلد.

وضعیت محیطی کاخ ساسانی 
سروستان سامان دهی شد

کشفخمرههایساسانی

دراستانمرکزی

مدیللرکل میللراث فرهنگللی اسللتان مرکللزی گفللت: دو خمللره تاریخللی متعلللق به 
دوره ساسللانی در یکللی از شهرسللتان های اسللتان مرکللزی کشللف شللد.

سللیدمحمد حسللینی در جمللع خبرنللگاران بللا اعللام ایللن خبللر گفللت: ایللن دو 
خمللره حیللن حفللاری در یکللی از روسللتاهای اسللتان مرکللزی رویللت شللدند.

وی افللزود: محلللی کلله ایللن خمره هللا در آن یافللت شللده اند تللا بلله حللال 
بلله عنللوان یللک منطقلله و یللا محوطلله باسللتانی شناسللایی نشللده بللود. البتلله 
در گذشللته بللا فاصللله چندیللن کیلومتللری از ایللن محللل آثللار دیگللری نیللز بلله 
دسللت آمللده بللود از ایللن رو بللا دقللت نظللر بیشللتری نسللبت بلله ایللن محوطلله 
مطالعاتللی را انجللام خواهیللم داد، زیللرا ایللن امللکان وجللود دارد کلله ایللن محوطلله 
دارای جنبه هللای تاریخللی قابللل توجهللی باشللد و بلله دوره هللای کاوش باسللتان 
شناسللی نیللاز داشللته باشللد.او در اداملله گفللت: ایللن آثللار در محللل انجللام 
یللک پللروژه عمرانللی و توسللط حاضریللن رویللت شللده و طللی اطللاع بلله اداره 
کل میللراث فرهنگللی اسللتان کارشناسللان ایللن اداره در اسللرع وقللت در محللل 
حاضللر و کشللفیات را بلله یکللی از موزه هللای اسللتان منتقللل کردنللد تللا مرمللت 
و کارشناسللی های مللورد نیللاز آغللاز شللود. البتلله طللی اظهللار نظللرات اولیلله 
کارشناسللان ایللن دو خمللره  متعلللق بلله دوره ساسللانی هسللتند کلله پللس از 
مرمت هللای مللورد نیللاز در موزه هللای اسللتان بلله نمایللش گذاشللته خواهنللد شللد. 
حسللینی در پایللان اظهللار کللرد: بللا کاوش هللای بیشللتری کلله در منطقلله انجللام 
شللد بلله شللواهد تاریخللی از جمللله تکه هایللی متعللدد از خمره هللای ذخیللره ای 
درشللت انللدام و ظللروف آشللپزخانه ای خللرد شللده برخوردیللم و در فللازی دیگللر 
خمللره ای بللزرگ و دهللان بللاز بلله طللور سللالم کشللف شللد کلله ایللن خمره هللا 

براسللاس شللواهد موجللود نمونلله ای از خمره هللای دوره ساسللانی هسللتند.

فرهنگـی وسواس در بازسازی مسجد تاریخی ساری میـراث  کل  اداره  معـاون 
مازنـدران  یکـی از مهـم تریـن بخـش 
های سـوخته شـده مسـجد جامع را سـقف آن 
دانسـت و گفت : بیشـترین دغدغه کارشناسان 
میـراث فرهنگـی بازسـازی و مرمـت سـقف بـا 
حفـظ هویـت تاریخـی مسـجد و در عیـن حال 
ایمـن و مقـاوم بـودن آن اسـت و هـم اکنون 
نیـز در حـال بررسـی ایـن موضـوع هسـتند. 
وی تاکیـد کـرد : بـا توجـه بـه ایـن کـه بنـای 
مسـجد از آثـار ثبتـی میـراث فرهنگـی اسـت ، 
اجـازه انجـام هیچ اقدامـی را نخواهیـم داد که 
موضـوع ثبـت بنای مسـجد را خدشـه دار کند. 

میراث فرهنگلی  اداره کل  میراث فرهنگلی  معلاون 
آذربایجلان شلرقی از تخریلب بخشلی از عرصله 
تاریخلی مسلجد المهلدی تبریلز به سلبب تعلدی 
عملیلات تعریض معبر شلهرداری منطقه 10 تبریز 
در عرصله ایلن اثلر مللی خبلر داد.محملد فتحلی 
معلاون میلراث فرهنگلی ایلن اداره کل،  اظهلار 
کلرد: »مسلجد المهدی کله در خیابان عباسلی در 
کنلار مسلجد حسلن درزی واقلع شلده بلا توجله 
بله کتیبله موجلود روی بنلا، در زملان ناصرالدیلن 
شلاه قاجلار بلا نلام مسلجد میرزا رسلتم سلاخته 

شلده اسلت.«فتحی بلا بیلان اینکله بله دنبلال 
عملیلات متعلدد شلهرداری منطقله 10 تبریلز در 
راسلتای عقب نشلینی و تعریض معابلر در مراحل 
مختلف، پیش از این اقدامات پیشلگیرانه و اعام 
ممنوعیلت ورود بله عرصله تاریخلی ایلن مسلجد 
صلورت پذیرفته بود، ادامله داد: »در چند ماه اخیر 
شلهرداری منطقه 10 تبریز اقدام به تعریض معابر 
در محلدوده مسلجد تاریخلی المهلدی تبریز کرده 
بلود که با اقدامات پیشلگیرانه  مواجه شلده بود.«

بیلش از 579 هلزار شلهروند جمهلوری آذربایجان، 
بله جمهلوری  اول سلال 201۸میلادی  نیمله  در 
اسلامی ایلران سلفر کردنلد . خبرگلزاری رسلمی 
» آذرتلاج « بله نقلل از کمیتله دولتلی آملار ایلن 
کشلور گزارش داد : در شلش ماه اول سلال جاری 
میلادی تعلداد گردشلگران کشلور آذربایجلان بله 
ایران در مقایسله با مدت مشلابه سلال قبل 22.۸ 
درصلد افزایلش یافتله اسلت . بلر اسلاس ایلن 
گلزارش، در نیمله اول سلال جاری میلادی میزان 

سلفر شلهروندان جمهوری آذربایجان به کشورهای 
خارجلی در مقایسله بلا ملدت مشلابه سلال قبلل 
6.3 درصلد افزایلش یافتله و بله دو میلیلون و 20 
هزار نفر رسلیده اسلت . 307 درصد از گردشلگران 
جمهوری آذربایجان در شلش ماه نخسلت امسال 
به گرجسلتان ، 2۸.7 درصد به ایلران ، 21.2 درصد 
بله روسلیه ، 12.7 درصلد به ترکیله ، 1.7 درصد به 
اوکرایلن ، 1.2 درصلد بله املارات متحلده عربلی و 

3.۸ درصلد بله کشلورهای دیگلر سلفر کردند . 

تعدی شهرداری منطقه 10 تبریز 
به عرصه تاریخی مسجد المهدی

600 هزار گردشگر جمهوری آذربایجان 

به ایران سفر کردند

14 موزه منطقه ای در حال ساخت است
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری کشور گفت: لرستان می  تواند قطب گردشگری کشور باشد.

پیام میراث

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
)نوبتدوم()49-ر-97(

نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی

پیمانــکاران دارای رتبــه 5 رشــته راه و ترابــری از ســازمان برنامــه و بودجــه و تائیدیــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان میتواننــد در ایــن مناقصــه شــرکت نماینــد. مــدارک و اســناد مناقصــه 
ــه آدرس  ــتاد( ب ــت )س ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــق س ــخ 1397/04/30 از طری از تاری

www.setadiran.ir قابــل دریافــت مــی باشــد .

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی به آدرس : 
ارومیه - خیابان والفجر 2 جنب پل میثم

موضوع : *لکه گیری و روکش آسفالت تکاب - شاهین دژ)نوبت دوم( *

 1( تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ 97/04/30 تا تاریخ 1397/05/01
2(  تحویل پاکات و پیشنهادهای تکمیل شده تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 97/05/13

3( تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز یکشنبه ساعت 11:00 مورخ 97/05/14
4( مبلغ برآورد مناقصه : 39/725/109/449 ریال

5( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1/9۸۸/755/472 ریال

ی: 20۸349
سه آگه

شنا



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1218|شنبه 30 تیر1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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. 

روزنامله اصفهـان زیبـا از مختومه شلدن 
پرونلده اسلید پاشلی  و سلر بله مهلر مانلدن  راز 

آن خبلر داد.

روزنامه مهدتمدن در گزارش به سایه 
سنگین ساخت و ساز ها بر سر گردشگری کندوان  

پرداخته است.

روزنامه بامداد جنوب از ساخت یک 
سری آبشخور توسط فعاالن زیست محیطی در 

بوشهر خبر داد.

روزنامله خبر شـمال بله نقلل از مدیلر کل 
بیمله سلامت مازنلدران نوشلت: دیابلت، شلایع 

تریلن عللت نارسلایی کلیله اسلت.

روزنامه دریا به نقل از نمایندگان هرمزگان در 
مجلس نوشت: خدمات بهداشتی ارائه شده کافی 

نیست.

بله  را  تیتلر خلود  بشـارت یـزد  روزنامله 
آملوزش و پلرورش و تجلارت بلا کودکلی و نشلاط  

اسلت. داده  اختصلاص  فرزنلدان 

اصفهان

آذربایجان شرقی

بوشهر

شمال

هرمزگان

یزد

هنگ مرزی تایباد در حدود 300 کیلومتر از مرز ایران با افغانستان را حراست می کند  / ایسنا دیدار تیم ملی کانوپولو بانوان با هیات قایقرانی تهران  / باشگاه خبرنگاران جوان

کاروان پیاده »از بهشت تا بهشت«   /    فارسجشنواره کشوری پاراگالیدر – همدان   /  تسنیم    تصویری قدیمی از بارگاه امامزاده علی صالح)ع( 
عکس نشنال جئوگرافیک طلوع خورشید در خیابانی در شهر مورانداوا 

ماداگاسکار را 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.

خبرگلزاری سی ان ان نوشلته: تراملپ در حالت 
تمیزکاری کامل اسلت!

تیتلر یلک روزنامله گاردین مربوط به سلخنان 
بوریلس جانسلون اسلت کله از خلروج بریتانیلا از 

اتحادیله اروپلا بلا عنلوان »بدبختلی« نلام برده.

خبرگزاری اسـپوتنیک خبلر داده: محققان 
کلردن  مسلموم  عاملیلن  توانسلتند  بریتانیایلی 
اسلکیریپال، جاسلوس روسلی را شناسلایی کنند.

انتشلار  بلا  تایمـز  نیویـورک  روزنامله 
غلار  در  کله  تایلنلدی  نوجوانلان  از  تصویلری 
گرفتلار شلده بودنلد خبلر از مرخلص شدنشلان از 

داده. بیمارسلتان 

خبرگلزاری الجزیره از تصویب قانلون »دولت 
اشلغالی خبلر  در سلرزمین های  یهلودی«  مللت 

داده.

خبرگلزاری یورونیوز در یلک گزارش بله ارائه 
آملار و اطاعاتی از »تاکسلی های هوایلی« پرداخته.

آمریکا

انگلستان

روسیه

آمریکا

خاورمیانه

اروپا

نزدیک ترین فاصله سیاره مریخ به زمین  /   ایرنا هنگ مرزی تایباد در حدود 300 کیلومتر از مرز ایران با افغانستان را حراست می کند  / ایسنا

پیست اسکی آفریسکی در کشور لسوتو در جنوب آفریقا تبریز در ساعات خاموشی   /  فارس کاروان پیاده »از بهشت تا بهشت«   /    فارس
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شهادت یک مرزبان در منطقه الر زاهدان در درگیری با اشرارپیام ایران
یک سرباز وظیفه شب گذشته در درگیری با اشرار در منطقه مرزی الر زاهدان به 
شهادت رسید.

 معاون وزارت بهداشلت، درمان و آموزش پزشلکی 
بلا بیلان اینکله جنلوب کرملان از لحلاظ شلاخص 
تخلت هلای بیمارسلتانی در محرومیلت جلدی 
قلرار دارد ، گفلت: تخلت هلای بیمارسلتانی در 

ایلن منطقله افزایلش خواهلد یافت. قاسلم جان 
بابایلی در جمع بندی سلفر یکلروزه خود به جنوب 
کرملان در دلفلارد جیرفت ، افزود: شلاخص تخت 
های بیمارسلتانی این منطقه از میانگین کشلوری 

پاییلن تلر اسلت چرا کله سلرانه تخت در کشلور 
یلک و نیلم نفر بله ازای هلر هزار نفر می باشلد و 
ایلن در حالیسلت کله این رقلم در جنوب اسلتان 
زیلر یک نفر اسلت. معاون درمانی وزیر بهداشلت 
اضافله کلرد: طی چند سلال گذشلته و نلگاه ویزه 
دوللت بله نقاط محلروم کارهلای زیربنایی خوبی 
در حلوزه بهداشلت و درملان این خطه انجام شلده 
کله ادامله ایلن رونلد کملک زیلادی به پیشلرفت 

حلوزه بهداشلت و درملان خواهلد کرد.

تخت های بیمارستانی 
در جنوب کرمان افزایش می یابد

چرخ تولید در بیرجند همچنان لنگ می زند

به گفته تولیدکنندگان اوضاع نامناسب اقتصادی یکی از دالیل کسادی بازارهایشان است

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان 
ــروش یکــی  ــازار ف ــود ب ــرد: نب ــان ک ــی هــم بی جنوب
از مشــکالت پیــش روی واحدهــای تولیــدی اســتان 

اســت.
عبــاس جرجانــی افــزود: بنــا بــر تاکیــد اســتانداری، 
داخلــی  تولیــدات  از  بایــد  هــا  دســتگاه  تمــام 
خریــداری کننــد تــا بــه رونــق واحدهــا منجــر شــود.
ســال هاســت کــه رهبرفرزانــه انقــالب بــا اســتفاده از 
شــعار ســال جــاری تــالش کــرده انــد تــا حمایــت از 
تولیــد داخلــی را در بیــن مــردم و مســووالن نهادینــه 
مســئوالن  رســیده کــه  ان  وقــت  شــاید  کننــد. 
خراســان جنوبــی بــا خریــد کاالهــای داخلــی اســتان 
نــه تنهــا در لبیــک گویــی بــه فرمــان رهبــری گامــی 
موثــر بردارنــد، بلکــه  در خــط اول جبهــه جنــگ 

ــد. ــرار گیرن ــمن ق ــادی دش اقتص

و  احـداث  بهداشـت،  وزیـر  درمـان  معـاون 
را کمـک  جیرفـت  جدیـد  اورژانـس  راه انـدازی 
خوبـی بـرای سـامان دهـی خدمـات اورژانسـی 
در منطقـه عنـوان کـرد و گفت: ادغـام اورژانس 
قدیـم و جدیـد قسـمت عمـده ای از مشـکالت 
بیمـاران و همراهـان آنها را حل و ایـن اورژانس 
را بـه یکـی از بزرگتریـن اورژانـس هـای اسـتان 

کرمـان تبدیـل خواهـد کـرد. 

گرچلله بارهللا در جلسللات مسللووالن 
خراسللان جنوبللی ملللزم بلله خریللد 
شللده  اسللتان  داخلللی  تولیللدات 
انللد امللا در عمللل هنللوز حمایتللی در 
ایللن زمینلله انجللام نمللی شللود. ایللن 
روزهللا صحبللت کللردن پیرامللون قصلله 
دنباللله دار خشکسللالی در خراسللان 
جنوبللی، تللراژدی دردنللاک در کشللور 
بللوده کلله پایانللش بلله محرومیت هللا 
شللده  ختللم  زیللادی  رنج هللای  و 

اسللت.
مشللکات مللردم خراسللان جنوبللی 
بللرای کسللی تازگللی نللدارد چراکلله 
تاریللخ ایللن اسللتان گللواه بللر ایللن 
اسللت کلله کاف پللر پیللچ و خللم 
گرفتللاری هللا از سللال هللا پیللش 
هایللش  شهرسللتان  پیکللره  بللر 
گللره کللور  روز  بلله  روز  و  پیچیللده 
مللی خللورد چراکلله قوانیللن مشللکل 
گشللا بللر خللود ندیللده و روز بلله روز 
دسللت اندازی هللا بللرای ترمیللم زخللم 

هللای اسللتان بیشللتر مللی شللود.
کلله  نیسللت  پوشللیده  کسللی  بللر 
تولیللد و سللرمایه گللذاری در بخللش 

هللای مختلللف صنعتللی و گردشللگری 
شللفابخش  نسللخه  توانللد  مللی 
در  ایللن  باشللد  جنوبللی  خراسللان 
حالللی اسللت کلله تولیدکننللدگان و 
فعللاالن اقتصللادی زیللر چترحمایتللی 
مسللووالن جایللی ندارنللد و بللارش 
سللرمایه  بلله  ریسللک  مشللکات 
گللذاری را از آن هللا گرفتلله اسللت. 
مسللئول فنللی کارخانلله محصللوالت 
خبرنللگاران  جمللع  در  سللاختمانی 
بیللان کللرد: ایللن کارخانلله از سللال ۸9 
فعالیللت هللای خللود را آغللاز کللرده 

اسللت.
در  اینکلله  بیللان  بللا  نللژاد  فورگللی 
ایللن کارخانلله بللا اسللتفاده از دانللش 
فنللی از قطعللات پلیمللری موزاییللک، 
کاشللی، سللنگ فللرش و دیللوار آمللاده 
درسللت مللی شللود، افللزود: در حللال 
حاضللر 15 نیللرو بلله صللورت مسللتقیم 
بلله کار  غیللر مسللتقیم مشللغول  و 
بللازار  بلله  اشللاره  بللا  هسللتند.وی 
فللروش محصللوالت تولیللدی بیللان 
کللرد: در داخللل اسللتان از تولیللدات 
و  شللود  نمللی  چندانللی  حمایللت 

دیگللر  بلله  را  محصللوالت  بیشللتر 
اسللتان هللا صللادر مللی کنیللم.

فورگللی نللژاد بیللان کللرد: محصللوالت 
سللنگین  کارخانلله  ایللن  تولیللدی 
بللوده و قیمللت حمللل نیللز دو برابللر 
قیمللت محصللول مللی شللود بنابرایللن 
متقبللل  را  هللا  هزینلله  نمی تللوان 

شللویم.
دیگللر  از  را  سللیمان  تهیلله  وی 
تولیللدی  واحللد  ایللن  مشللکات 
دانسللت و افللزود: سللیمان را نمللی 
توانیللم بلله طللور مسللتقیم از کارخانلله 
خریللداری کنیللم و عامللان فللروش 
مللی  آن  اولیلله  قیمللت  بللر  نیللز 

افزاینللد.
فورگللی نللژاد بللا اشللاره بلله نوسللات 
در بللازار سللاختمان و ارز بیللان کللرد: 
ایللن شللرایط کسللب و کار  کارخانلله 
را کسللاد کللرده بللود. مدیرتولیللد یللک 
کارخانلله فللراوری سللنگ در بیرجنللد 
هللم در گفللت و گللو بللا خبرنللگاران 
بیللان کللرد: ایللن کارخانلله از سللال 
۸4 فللرآوری سللنگ هللای معدنللی را 

انجللام مللی دهللد.

علیرضللا محمللدی اداملله داد: سللنگ 
هللای مللورد نیللاز ایللن کارخانلله از 
شهرسللتان هللای طبللس، درمیللان، 
قایللن، نهبنللدان و سربیشلله تامیللن 

مللی شللود.
 وی خللام فروشللی سللنگ را یکللی 
و  دانسللت  رو  پیللش  مشللکات  از 
گفللت: بلله دلیللل نوسللانات قیمتللی و 
باالرفتللن ارز، معللدن داران سللنگ هللا 
را بلله صللورت خللام بلله دیگللر کشللورها 
ارزش  کنند.محمللدی  مللی  صللادر 
افللزوده را از دیگللر مشللکات پیللش 
رو عنللوان کللرد و گفللت: قانللون ارزش 
نقللاط کشللور  از  افللزوده در برخللی 
اجرایللی نمللی شللود امللا در خراسللان 
جنوبللی اجللرا مللی شللود.وی اداملله 
داد: خراسللان جنوبللی پایلللوت اجللرای 
قوانیللن وضللع شللده اسللت. وی بللا 
اشللاره بلله رکللود صنعللت سللاختمان، 
اظهللار کللرد: ظرفیللت اسللمی ایللن 
کارخانلله 100 هللزار متللر مربللع بللوده 
ولللی 30 هللزار متللر مربللع تولیللد 
داریللم. محمللدی بللا بیللان اینکلله 30 
نفللر در ایللن کارخانلله مشللغول بلله کار 
هسللتند، افللزود: بلله دنبللال توسللعه 

بللا  بتوانیللم  تللا  کارخانلله هسللتیم 
ظرفیللت باالتللری کار کنیللم.

مسللووالن  اینکلله  بیللان  بللا  وی 
داخلللی اسللتان از تولیللدات داخلللی 
حمایتللی ندارنللد، اظهللار کللرد: بیشللتر 
تولیللدات را بلله کشللورهای همسللایه 
صللادر مللی کنیللم. مدیرداخلللی یکللی 
دیگللر از واحدهللای تولیللدی بیرجنللد 
هللم بیللان کللرد: ایللن کارخانلله از 
سللال ۸۸ آغللاز بلله کار کللرده و در 

حللال حاضللر 30 نفللر نیللرو دارد.
فهمیلله مطلبللی پللور بللا بیللان اینکلله 
در گام ولیلله ظرفیللت تولیللد ایللن 
بللوده  تللن   ۸00 سللالیانه  کارخانلله 
اسللت، اظهللار کللرد: در حللال حاضللر 
تولیللد  ایللن ظرفیللت  یللک سللوم 
داریللم. مطلبللی پللور نبللود سللرمایه در 
گللردش را یکللی از مشللکات پیللش 
رو دانسللت و افللزود: بللرای توسللعه 
میلیللارد  یللک  نیازمنللد  کارخانلله 

تومللان تسللهیات هسللتیم.
تامیللن  داد: در صللورت  اداملله  وی 
ظللروف  تسللهیات  میللزان  ایللن 
آلومینیللوم را هللم بللرای اولیللن بللار 

در کشللور تولیللد خواهیللم کللرد.

اصفهان بستری مناسب 
برای سرمایه گذاری خارجی
زمانی کله  تلا  گفلت:  اصفهلان  شلهردار 
زیرسلاخت های گردشلگری فراهم نشود شعار 
توسلعه صنعلت گردشلگری تحقلق نمی یابلد. 
قلدرت هللا نلوروزی در دومین همایش اسلتانی 
»نقلش مهمان پذیلری و هتللداری در صنعلت 
گردشلگری اصفهان« در تاالر شریعتی دانشگاه 
علوم پزشلکی اصفهان، نقش بخش خصوصی 
و  مسلتقیم  به صلورت  را  سلرمایه گذاران  و 
غیرمسلتقیم در آبادانلی، رفاه عموملی و ایجاد 
نهایلت جلذب گردشلگر مهلم  در  و  اشلتغال 
خوانلد و افلزود: مدیریت شلهری اصفهلان بله 
تحلول  منشلأ  به عنلوان  موضلوع گردشلگری 
اقتصلادی، امیلد و نشلاط اجتماعلی اعتقلاد 
دارد و ایلن مهلم را از اولیلن و اساسلی ترین 
محورهلای فعالیت هلای خلود قرار داده اسلت.  
در  بلار  نخسلتین  بلرای  داشلت:  اذعلان  وی 
ایلران هفتله فرهنگلی یلک شلهر )اصفهلان( 
در پاریلس برگلزار شلد، برگلزاری ایلن هفتله 
فرهنگلی بلا 3۸ عنلوان برنامله در زمینه هلای 
فرهنگلی و هنری مختلف، تأثیر بسلیار زیادی 
در معرفلی شلهر اصفهان در قلب اروپا داشلت.
شلهردار اصفهلان بلا بیلان اینکه اصفهلان عضو 
شلبکه خلاق یونسلکو اسلت، ادامله داد: در 
اجاس شلهرهای خاق جهان در شهر کراکوف 
لهسلتان موفلق به معرفلی ظرفیت های شلهر 
مختللف  شلهرهای  نماینلدگان  بله  اصفهلان 
جهلان شلدیم. درصددیلم پل ارتباطلی که بین 
اصفهلان و پاریلس و همچنین کراکلوف ایجاد 
شلده بلرای معرفلی و جلذب گردشلگر ملورد 
اسلتفاده قلرار گیلرد تلا همه ظرفیت هلای این 
شلهر کله در رقابلت بلا شلهرهای جهان اسلت، 
معرفی شلود. نلوروزی با تاکید بر للزوم ایجاد 
زیرسلاخت های گردشلگری در شلهر اصفهلان 
تصریلح کلرد: تلا زمانی کله این زیرسلاخت ها 
فراهم نشلود شلعار توسلعه صنعت گردشگری 
زمینله  در  بایلد  حتلی  و  نمی یابلد  تحقلق 
زیرسلاخت های فرهنگلی نیلز چلاره اندیشلی 
کلرد تلا امنیت، آسلایش و آرامش گردشلگران 
تامیلن شلود. در صورتی که همه شلهر اصفهان 
بله هتلل تبدیل شلود اما ضعف هلای فرهنگی 
هتلل  متقاضلی  نشلود  رفلع  زیرسلاختی  و 
نخواهیلم داشلت. شلهردار اصفهلان بلا بیلان 
اینکله بافت اصفهان تاریخی و فرسلوده اسلت 
و بایلد متناسلب بلا ایلن بافلت اقامتگاه هلای 
مسلافرتی ایجلاد شلود، اظهارکلرد: بلا توجه به 
اینکله 23 درصلد از 11 درصلد بافلت فرسلوده 
ایلن  از  بایلد  اسلت  تاریخلی  اصفهلان  شلهر 
ظرفیلت برای ایجاد اقامتگاه های توریسلتی و 

گردشلگری بله خوبی اسلتفاده شلود. 

اصفهان

طرح پارلمان زنان خوزستان 
تصویب شد

اسللتانداری  خانللواده  و  اموربانللوان  کل  مدیللر 
خوزسللتان در نشسللت ایللن کارگللروه از تشللکیل 
پارلمللان زنللان اسللتان در سللال جللاری خبللر داد 
و گفللت: ایللن طللرح پللس از تصویللب در ایللن 
نشسللت و درمرحللله بعللد تاییللد شللورای برناملله ریللزی اسللتان قابللل اجللرا 

خواهللد بللود.
 سللیده فرانللک موسللوی در نشسللت ایللن کارگللروه از تشللکیل پارلمللان 
زنللان اسللتان در سللال جللاری خبللر داد و گفللت: ایللن طللرح پللس از 
تصویللب در ایللن نشسللت و درمرحللله بعللد تاییللد شللورای برناملله ریللزی 
اسللتان قابللل اجللرا خواهللد بللود.وی افللزود: بللا توجلله بلله گسللتردگی طللرح، 
و بللر اسللاس پیشللنهادات اعضللای کارگللروه زنللان، قللرار شللد ایللن طللرح در 
ابتللدا بلله صللورت پایلللوت در پنللج منطقلله اولویللت دار اسللتان کلله در طللرح 
آمایللش سللرزمین معرفللی شللده انللد، اجللرا شللود و در صللورت موفقیللت در 

تمللام اسللتان بلله مرحللله اجللرا درآیللد.

البرز رتبه نخست پرداخت 
تسهیالت رفع موانع تولید

اسللتاندار البللرز گفللت: طللی کمتللر از یللک سللال 
اخیللر یللک هللزار و 56 میلیللارد تومللان تسللهیات 
بلله 957 واحللد پرداخللت شللد کلله در ایللن راسللتا 
البللرز بللا اختللاف معنللاداری از اسللتان بعللدی، 
رتبلله اول کشللور را دارد.محمدعلللی نجفللی در جلسلله سللتاد تسللهیل و رفللع 
موانللع تولیللد اسللتان بللا بیللان اینکلله هللدف از تشللکیل چنیللن نشسللتی احیللا 
واحدهللا و رونللق تولیللد اسللت، افللزود: تولیدکننللدگان و بانللک هللا بایللد فضای 
اعتمللاد و تعامللل متقابللل را بللرای پیشللبرد اهللداف فراهللم کننللد تللا با مشللاوره 
و اقللدام کارشناسللی در ایللن راسللتا بهتریللن عملکللرد را داشللته باشللند.نجفی 
گفللت: اکنللون کشللور در شللرایط خاصللی قللرار دارد و در ایللن خصللوص بایللد 
تدابیللری بللرای حمایللت از سللرمایه گذاران و تولیدکننللدگان اندیشللیده شللود. 
اسللتاندار البللرز اضافلله کللرد: البللرز در پرداخللت تسللهیات سللتاد تسللهیل و رفع 
موانللع تولیللد رتبلله اول کشللور را در کمتللر از یللک سللال فعالیللت جللدی از آن 

خللود کللرده اسللت.

کرمانالبرزخوزستان
كمیسیون 

رسللیدگی  ویللژه 
تخلفللات  بلله 
شللركت های حمللل 
و نقللل درخصللوص اجللرای اباغیلله سللازمان 
بللا  راهللداری و حمللل ونقللل جللاده ای 
هللدف تسللریع در رسللیدگی بلله مشللكات 
راننللدگان در بخللش تضییللع حقللوق آنللان 
توسللط برخللی شللركتهای حمللل و نقللل 
متخلللف  در مركللز اسللتان كرمللان تشللكیل 
و طللی كمتللر از دو هفتلله بلله تخلفللات15 
شللركت رسللیدگی نمود.سللید علللی حللاج 
و  راهللداری  كل  مدیللر  علیخانللی  سللید 
حمللل ونقللل جللاده ای اسللتان كرمللان بللا 
اعللام ایللن خبللر گفللت« بلله منظللور كوتللاه 

هللا كمیسللیون  رسللیدگی  زمللان  شللدن 
مللاده 12 بصللورت خللاص و فللوق العللاده 
در پایانلله بللار مركللز اسللتان تشللكیل گردیللد 
تللا تخلفللات بصللورت فللوری مللورد بررسللی 

گیرنللد. قللرار  تصمیللم  اتخللاذ  و 
سللید علیخانللی تصریللح كللرد: از نللكات 
بللا اهمیللت و اساسللی در خصللوص ایللن 
كمیسللیون آن اسللت كلله ضمللن كوتللاه 
كللردن فاصللله زمانللی بیللن كشللف تخلللف 
تللا صللدور تصمیللم قانونللی، محللدود بلله 
مللكان و زمانللی خللاص نبللوده و در هللر 
نقطلله از اسللتان كلله فرآینللد حمللل و نقللل  
جللاری باشللد مللی توانللد نسللبت بلله كشللف 
تخلللف و اتخللاذ تصمیللم قانونللی اقللدام 

نمایللد.

كميسيون ويژه به تخلفات شركت های 
حمل و نقل رسيدگی می كند
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پیام ایران کشف پنج میلیارد کاالی قاچاق در هندیجان
فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان گفت: با توقیف 6 دستگاه خودرو، قریب به 
پنج میلیارد ریال کاالی قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرستان هندیجان کشف شد.
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بلله سللفارش شللرکت بللرق منطقلله ای 
خوزسللتان اولیللن دسللتگاه باالبللر 
بلله  مجهللز  کشللور  متللری   33
سیسللتم مقللره شللویی سللاخته و از 

آن رونمایللی شللد.
پدیللده  بللا  مقابللله  راسللتای  در 
سللریع  شستشللوی  و  ریزگردهللا 
شللبکه، ایللن شللرکت خریللد چندیللن 
و  سللبک  شللوی  مقللره  دسللتگاه 
میلیللارد   213 ارزش  بللا  سللنگین 

ریللال را در دسللتور کار قللرار داد کلله 
یکللی از آن هللا دسللتگاه باالبللر 33 

متللری اسللت.
ایللن دسللتگاه باالبللر بللا طراحللی 
و  خوزسللتان  ای  منطقلله  بللرق 
هللای  نیازمنللدی  بللا  منطبللق 
اسللتان  بللرق  شللبکه  وضعیللت 
توسللط شللرکت لجللور تولیللد و در 
اهللواز بللا حضللور مدیرعامللل شللرکت 

شللد. رونمایللی  آن  از 

بللا  منطبللق  متللری   33 باالبللر 
در  دنیللا  روز  تکنولللوژی  آخریللن 
کشللور تولیللد شللده و دارای مخللزن 
لیتللر،  هللزار   6 ظرفیللت  بللا  آب 
پمللپ آب بللا فشللار کاری 70 بللار 
دقیقلله،  در  لیتللر   220 خروجللی  و 
مخصللوص  نللازل  نصللب  قابلیللت 
مقللره شللوی و مجهللز بلله سیسللتم 
کنتللرل رسللانایی آب مقطللر داخللل 

اسللت.  .. و  مخللزن 
شللایان ذکللر اسللت کلله قبللا نیللز در 
نمایشللگاه هللای هفتلله پژوهللش 
تهللران و خوزسللتان از دیگللر دسللتگاه 
هللای مقللره شللوی خریللداری شللده 

ایللن شللرکت رونمایللی شللد.

رونمایی از بلندترین باالبر 

مقره شوی ایران در خوزستان

روزشیخصفیالدیناردبیلی

درتقویمکشورثبتمیشود

معللاون سیاسللی و امنیتللی اسللتاندار اردبیللل گفللت: بللا تصمیللم شللورای 
فرهنللگ عمومللی قللرار اسللت روز چهللارم مللرداد مللاه بلله نللام شللیخ  
صفی الدیللن اردبیلللی در تقویللم کشللور ثبللت شللود کلله در ایللن زمینلله منتظللر 

تاییللد شللورای انقللاب فرهنگللی هسللتیم.
 علللی نللواداد در تشللریح برنامه هللای هفتلله اسللتان اردبیللل اظهللار کللرد: 
امسللال برنامه هللای ایللن هفتلله متفللاوت از سللال  های گذشللته و یللا 
کیفیللت و مطلوبیللت خللاص برنامه ریللزی شللده کلله از روز پنللج شللنبه بلله 
مللدت یللک هفتلله اجللرا خواهللد شللد کلله امیدواریللم بللا مشللارکت هملله 

دسللتگاه ها زمینلله اجللرای مطلللوب ایللن برنامه هللا را شللاهد باشللیم.
وی سلله وجلله تمایللز ایللن برنامه هللا را یللادآور شللد و خاطرنشللان کللرد: 
جلللب ایده هللای نویللن، واگللذاری اجللرای برنامه هللا بلله تشللکل های 
بخللش غیردولتللی بلله ویللژه جوانللان در راسللتای افزایللش مشللارکت و 
ارتقللای روحیلله نشللاط اجتماعللی و گسللترش برنامه هللا در شهرسللتان ها از 

جمللله ایللن شللاخص ها و برجستگی هاسللت.
معللاون سیاسللی و امنیتللی اسللتاندار اردبیللل بیللان کللرد: امسللال عللاوه بللر 
اردبیللل برنامه هللای هفتلله اسللتان اردبیللل در پارس آبللاد، گرمللی، نمیللن، 
خلخللال و کوثللر برگللزار خواهللد شللد کلله تاکیللد مللا حفللظ محوریللت عمومللی 

ایللن برنامه هاسللت تللا هملله بتواننللد از آن اسللتفاده کننللد.
نللواداد بللا بیللان اینکلله در گرامیداشللت هفتلله اسللتان اردبیللل گللروه 
نوازنللدگان آشللیقار متشللکل از 150 نفللر از سراسللر کشللور و کشللورهای همللوار 
آذربایجللان برنامه هللای موسللیقی اجللرا می کننللد، تصریللح کللرد: تجلیللل 
از مفاخللر اسللتان اردبیللل و همچنیللن برنامه هللای متنللوع شللب شللعر و 
موسللیقی تللدارک دیللده شللده و امیدواریللم سللال بلله سللال بللر بللار کیفللی و 

محتوایللی ایللن برنامه هللا افللزوده شللود.

جابه جایی 60 هزار تن کاال 
از طریق خط ریلی  زاهدان

معللاون وزیللر راه و شهرسللازی 
آهللن  راه  مدیرعامللل  و 
ایللران  اسللامی  جمهللوری 
گفللت: پارسللال 60 هللزار تللن کاال از طریللق خللط 
ریلللی زاهللدان - میرجللاوه جابجللا شللده اسللت کلله 
امسللال ایللن میللزان جابجایللی افزایللش خواهللد 
یافللت.  سللعید محمللدزاده در سللفر بلله زاهللدان و 
بازدیللد از پروژه هللای راه آهللن اسللتان بیللان کللرد: 
خللط موجللود زاهللدان تللا میرجللاوه بلله دلیللل قدمللت 
زیللاد کیفیللت مناسللب را نللدارد امللا فعللا ایللن خللط 

قابلیللت بهللره بللرداری را دارد.

واکسینه شدن سگ ها 
درشهرستان امیدیه

دامپزشللکی  شللبکه  سرپرسللت 
شهرسللتان امیدیلله از واکسللینه 
شللدن 81 قللاده سللگ در ایللن 
شهرسللتان علیلله بیمللاری هللاری 

خبللر داد.
 مسللعود خسللروانی اظهللار کللرد: در  سلله ماهلله اول سللال 
جللاری 81 قللاده سللگ گللله و صاحللب دار علیلله بیمللاری 

هللاری واکسللینه شللدند.
وی در اداملله ایللن اقللدام را جلوگیللری از بللروز و شللیوع 
بیمللاری ویروسللی هللاری در جمعیللت سللگ و صاحبللان 

آن هللا عنللوان نمللود.

افتتاح سوله جرثقیل 
کایرو راه آهن

مدیللرکل راه آهللن جنللوب شللرق 
خطللوط  و  سللاختمان  گفللت: 
ریلللی آشللیانه جرثقیللل کایللرو 
در ایسللتگاه مسللافری راه آهللن 
جنللوب شللرق در زاهللدان بللا اعتبللاری بالللغ بللر 2.5 
میلیللارد تومللان افتتللاح شللد.  مجیللد ارجونللی اظهللار 
کللرد: ایللن آشللیانه  بللا اعتبللار 2.5 میلیللارد تومللان بلله 
بللرداری رسللیده کلله  پیشللرفته ترین جرثقیللل  بهللره 
جهللان بلله شللمار مللی رود و توانایللی جابجایللی 120 تللن 
را دارد . وی افللزود: ایللن طللرح تللا هفتلله دولللت افتتللاح 

می شللود .

باند سارقان خودرو، 
شناسایی و دستگیر شدند

البلرز  انتظامی اسلتان  فرمانلده 
بانلد  اعضلای  دسلتگیری  از 
سلارقان خلودرو و داخلل خودرو 
کله اقلدام بله 60 فقلره سلرقت از پارکینگ هلای اماکلن 
تجلاری و مراکلز خریلد در شلهر کلرج کلرده بودنلد، خبلر 
داد. سلردار عباسلعلی محمدیلان، گفلت: در پلی ارسلال 
یلک فقلره پرونلده از کانتلری 13 باهنر به پلیلس آگاهی 
اسلتان البلرز مبنلی بلر دسلتگیری سلارق داخلل خلودرو 
در پارکینلگ یکلی از پاسلاژهای تجلاری حیلن بلاز کلردن 
در یکلی از خودروهلای پلارک شلده  بازجویلی از متهلم 

دسلتگیر شلده آغلاز شلد .

البرززاهدانسیستان امیدیه

جوشللکاری  سرپرسللت کارگاه  فللر،  جاویللدی  علللی 
گفللت: هیترهللای فشللار قللوی نیللروگاه وظیفلله گللرم 
نمللودن آب مللورد نیللاز بویلللر تللا حللد نقطلله جللوش را 
بعهللده دارنللد و بللا توجلله بلله اهمیللت کارکللرد مطلللوب و 
مسللتمر ایللن تجهیللز در فرآینللد تولیللد بخللار مللورد نیللاز 
واحللد نیروگاهللی بللا همللت پرسللنل تاشللگر جوشللکاری 
و همللکاری امللور بهللره بللرداری  اقللدام کنتللرل نشللتی 
ایللن تجهیللز نمودیللم. وی بللا اشللاره بلله فضللای محللدود 
عملیاتللی، حللرارت آب نشللت شللده و دمللای بللاالی 

محیللط ، مهمتریللن اقدامللات ایللن عملیللات را کنتللرل 
نشللتی ایللن هیتللر از طریللق مونتللاژ مسللیر جدیللد 
بطللول 5 متللر و بازگشللت آب نشللت شللده بلله مخللزن 
b.n.t و نهایتللا جلوگیللری از هللدر رفللت بیللش از حللد 
آب مقطللر سللیکل عنللوان نمللود. جاویللدی فللر همچنیللن 
گفللت: بللا توجلله بلله لللزوم پایللداری واحللد نیروگاهللی 
بخصللوص در ایللام طاقللت فرسللای تابسللتان، سللعی 
خواهیللم نمللود در شللرایط مناسللب تللری نسللبت بلله 

رفللع نشللتی کامللل ایللن تجهیللز اقللدام نماییللم.

و  کوچلک  صنایلع  سلازمان  برنامه ریلزی  معلاون 
شلهرک های صنعتلی ایلران گفلت: 430 خوشله صنعتی 
در کشلور شناسلایی شلده کله از ایلن تعداد 36 خوشله 
در حال اجرا، 16 خوشله امکان سلنجی و کار 90 خوشله 
اظهلار  قربانلی  اسلت. عزیلزهللا  اتملام رسلیده  بله  نیلز 
داشلت: سیاسلت دوللت کمک به اسلتان هلای محروم 
فضلای  تلا  اسلت  صنایلع کوچلک  توسلعه  راهبلرد  بلا 
هلای  و کار  سلمت کسلب  بله  سلرمایه گلذاری کشلور 
کوچلک و متوسلط بله پیش بلرود. وی افزود: سلازمان 

صنایلع کوچلک و شلهرک هلای صنعتلی ایلران بلا ارائله 
گذاشلتن  اختیلار  در  جملله  از  مختللف  هلای  مشلوق 
زمیلن و کارگاه هلای خلود بلا هزینله هلای پاییلن آب، 
بلرای توسلعه خوشله  بلرق، گاز و غیلره، آملاده کملک 
هلای صنعتلی فلرش دسلتباف اسلت.قربانی بیلان کرد: 
در کهگیلویله و بویراحملد 13 خوشله صنعتلی شناسلایی 
شلده کله چهلار ملورد از آن در مرحلله املکان سلنجی 
و یلک ملورد نیلز )خوشله دسلت بافتله هلا( در حلال 

. اجراسلت 

430 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده استکنترل نشتی شدید هیترهای فشار قوی نیروگاه اهواز

معاون وزیر کشور خبر داد:

برنامه محرومیت زدایی سیستان 
برای 1۸ دستگاه اجرایی

بیر شورای توسـعه و امنیت 
پایـدار شـرق و غرب کشـور 
ادامـه داد: پـس از بازگشـت وزیر 
همـراه، گـزارش  هیـأت  و  کشـور 
تفصیلـی سـفر، همراه بـا مجموعه 
جمـع  هـای  برنامـه  و  اقدامـات 
بـه  محـور   10۸ در  شـده  بنـدی 
رییس محتـرم جمهور ارائـه گردید 
که پس از موافقـت رئیس جمهور 
بـا برنامه های ارائه شـده، مراتب از 
سـوی دفتر ایشـان به 1۸ وزارتخانه 

شـد. ابالغ 

و  اقتصللادی  امللور  هماهنگللی  معللاون 
توسللعه منطقلله ای وزیللر کشللور از ابللاغ 
منطقلله  زدایللی  محرومیللت  برناملله 
سیسللتان از سللوی ریاسللت جمهللوری بلله 
1۸ دسللتگاه اجرایللی و آغللاز رونللد تدویللن 
برناملله مشللابه بللرای منطقلله بلوچسللتان 

خبللر داد.
 دین پرسللت رونللد پیگیری هللای منجللر 
از  محرومیت زدایللی  برناملله  ابللاغ  بلله 
ریاسللت  سللوی  از  سیسللتان  منطقلله 
را  اجرایللی  بلله 1۸ دسللتگاه  جمهللوری 

تشللریح کللرد.
وی گفللت: در پللی دسللتور وزیللر کشللور 
مبنللی بللر گللزارش جمللع بنللدی به عمللل 
آمللده از مشللکات اقتصللادی، اجتماعللی 
و فرهنگللی بخش هللای مختلللف منطقلله 
سیسللتان، مجموعلله پیشللنهادات عملللی 
تدویللن شللده در وزارت کشللور در ایللن 
زمینلله، از سللوی وزیللر کشللور بلله رییللس 
محتللرم جمهللوری ارائلله و پیشللنهاد شللد تا 
در سللفر فشللرده وزیللر کشللور بللا همراهللی 

معاونللان وزرا و دسللتگاه های مرتبللط بلله 
منطقلله، ایللن برناملله ارزیابی میدانی شللده 

و مللورد جمللع بنللدی نهایللی قللرار گیللرد.
دین پرسللت افللزود: سللفر وزیللر کشللور 
بللا همراهللی معاونللان و نماینللدگان 1۸ 
وزارتخانلله و دسللتگاه ذیربللط در هفدهللم 
تیرمللاه انجللام شللد و بیللش از صللد برناملله 
یللا اقللدام مدنظللر در بازدیدهللای میدانللی 
و بررسللی هللای محلللی ایللن سللفر مللورد 

ارزیابللی دقیللق قللرار گرفللت.
دبیللر شللورای توسللعه و امنیللت پایللدار 
شللرق و غللرب کشللور اداملله داد: پللس از 
بازگشللت وزیللر کشللور و هیللات همللراه، 
بللا  همللراه  سللفر،  تفصیلللی  گللزارش 
مجموعلله اقدامللات و برناملله هللای جمللع 
بنللدی شللده در 10۸ محللور بلله رییللس 
محتللرم جمهللور ارائلله گردیللد کلله پللس از 
موافقللت رییللس جمهللور بللا برنامه هللای 
ارائلله شللده، مراتللب از سللوی دفتللر ایشللان 
اجرایللی  دسللتگاه  و  وزارتخانلله  بلله 1۸ 
مسللوول، ابللاغ شللد و رونللد اجللرای عملللی 

ایللن اقدامللات بلله زودی آغللاز خواهللد شللد.
و  اقتصللادی  امللور  هماهنگللی  معللاون 
توسللعه منطقلله ای وزارت کشللور بللا اشللاره 
بلله بخش هللای مسللوول اجللرای ایللن 
مصوبللات گفللت: عللاوه بللر سللازمان های 
برناملله و بودجلله، حفاظللت محیللط زیسللت 
وزارتخانه هللای  مسللتضعفان،  بنیللاد  و 
بهداشللت، درمللان و آمللوزش پزشللکی، 
صنعللت، معللدن و تجللارت، امللور خارجلله، 
راه و شهرسللازی، نفللت، امللور اقتصللادی و 
دارائللی، جهللاد کشللاورزی و نیللرو، از جمللله 
دسللتگاه هایللی هسللتند کلله مکلللف بلله 

اجللرای اقدامللات اباغللی هسللتند.
و  اداری  امللور  پرسللت، سللازمان  دیللن 
اسللتخدامی کشللور، سللتاد مبللارزه بللا 
مللواد مخللدر، سللتاد مرکللزی مبللارزه بللا 
قاچللاق کاال و ارز، شللورای عالللی مناطللق 
آزاد تجاری-صنعتللی و ویللژه اقتصللادی، 
سللتاد اجرایللی فرمللان حضللرت امللام)ره(، 
سللازمان میللراث فرهنگللی، صنایللع دسللتی 
و گردشللگری و همچنیللن وزارت کشللور را 

دیگللر دسللتگاه هللای مخاطللب برنامه های 
اباغللی برشللمرد.

دبیللر شللورای توسللعه و امنیللت پایللدار 
شللرق و غللرب کشللور در پایللان مجللددًا 
تاکیللد کللرد: دسللتور وزیللر کشللور بللرای 
زمینلله سللازی فللوری اقللدام مشللابه در 
منطقلله بلوچسللتان، امللروز بلله اسللتانداری 
سیسللتان و بلوچسللتان ابللاغ شللده و 
بللا توجلله بلله زمللان بنللدی تجربلله شللده 
درخصللوص برناملله هللای قبلللی، حداکثللر 
ظللرف مللدت چنللد مللاه آینللده، مرحللله 
نهایللی ابللاغ دسللتورات مقامللات ارشللد 
درخصللوص اقدامللات اجرایللی در منطقلله 

بلوچسللتان محقللق خواهللد شللد.
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این صفحه می خوانیم
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روابط عمومی کشور که با حضور روابط عمومی نهادهای مهم خصوصی و دولتی  برگزار شد 
در کنار روابط عمومی بانک ملی ،وزارت راه و شهرسازی،شرکت راه آهن جمهوری اسامی، 
ذوب آهن اصفهان، مناطق نفت خیز جنوب و.... چندین مقام اول تا سوم در بخش های: 
عکس،اینفوگرافی،طراحی،کاتالوگ٬ نشریه و هدایای تبلیغاتی کسب کرد.

رییس شلورای اسلامی شلهر زابل گفلت: یکی از 
معضات ما در شلهر زابل حاشلیه نشلینی اسلت 
دادن  حیلث  از  مضاعفلی  بلار  شلده  باعلث  کله 
دوش  بلر  هلا  آن  مشلکات  رفلع  و  خدملات 
مجموعه شلورای شلهر و شلهرداری تحمیل شود. 
 مهلدی سلرگلزایی کله در نشسلت بلا خبرنلگاران 
آبلاد،  حسلن  روسلتای  پنلج  الحلاق  افلزود: 
محمدآبادبنجلار، سلیاهمرد، سلرحدی و فتح آباد 
بله شلهر زابلل کله مصوبله آن در دوره هلای قبلل 
شلورای شلهر بلوده نیلز از دیگرمعضلات ملا در 
مجموعه شلورای شلهر و شلهرداری زابل محسوب 
کله  روسلتاهایی  داد:  ادامله  .وی  می شلود 
می بایسلت پارامترهلای اولیله الحلاق بله شلهر را 
براسلاس  بایلد  نداشلته اند  وللی  باشلند  داشلته 
اصلول شلهری تاش شلود تلا بله ایلن پارامترها 
برسلند، پاک هلای ترمیلم و جلدول گذاری هلا و 
سلایر ملواردی کله بلرای شلهر اجلرا می شلود نیز 

بایلد انجلام شلود .وی اضافله کلرد: رسلیدگی بله 
ایلن املور و انجلام ایلن کارهلا قطعا باعلث انجام 
هزینله و وقلت بلوده و از طرفلی باعلث شلد کله 
قسلمت هایی کله قبلا جلزو شلهر بلوده دریافلت 
خدملات به آنهلا به تاخیلر بیفتد .رییس شلورای 
شلهر زابلل ادامله داد: الحاق  پنج روسلتایی که به 
شلهر زابلل اضافله شلده کار غیلر کارشناسلی بوده 
کله در دوره هلای قبلل شلورای شلهر زابلل صورت 
گرفتله اسلت، وللی در دوره جدیلد روسلتایی بله 
شلهر اضافله نشلد .سلرگلزایی ادامله داد: یکی از 
مسلایلی کله اکنون در بحلث روسلتاهای الحاقی 
وجلود دارد، بحلث پلارک سلیاهمرد اسلت کله 19 
هلزار مترمربلع بلوده و بلدون اینکله تحلت تملک 
قلرار گیلرد، احلداث شلده و بعلد از 9 سلال حکم 
نهایلی را گرفته و براسلاس حکلم دادگاه باید این 
پلارک بله ورثله  همانگونه کله از ابتدا بلوده  تحویل 
شلود، یعنلی کلیه درختلان و ... بایلد از بین برود 

و کا زمیلن خاللی تحویلل شلود .وی ادامله داد: 
انجام این کار که مصوبه ای هم در شلورا نداشلته، 
توسلط شلهردار وقت صورت گرفتله و ورود به این 
قضیه باید توسلط سلازمان بازرسلی صورت پذیرد 
. وی اضافله کلرد: بیلش از 10 جلسله بانماینلده 
وراث برگلزار شلد املا پس از فوت وی، متاسلفانه 
موضلوع  ایلن  پیگیلر  وراث  مجلددا  نیلز  اکنلون 

هستند.   

حاشیه نشینی و الحاق روستاها 
معضل شهر زابل

خبرسوژه

توقف خام فروشی دو میلیون و 400 
هزارتن از تولیدات معادن کردستان

 اسلتاندار کردسلتان گفلت: بلا اجرایلی شلدن سله پلروژه 
صنعتلی در حوزه معادن اسلتان کردسلتان در مجموع خام 
تولیلدات معدنلی  تلن  400 هلزار  و  فروشلی دو میلیلون 

متوقف می شود.
بهملن مرادنیلا در نشسلت  بلا روحانیون، فعاالن سیاسلی، 
اجتماعلی و انجملن هلای ملردم نهلاد شهرسلتان کامیاران 
گفلت: سلال ها اسلت یکلی از مهمترین مشلکات اسلتان 

مربوط به خام فروشلی معادن آن بوده است.
وی بلا اشلاره بله اینکله اسلتان بهلره ای از معلادن نبلرده 
اسلت، عنلوان کلرد: فردا بلا حضلور  وزیر صنعلت، معدن و 
تجلارت همزملان کلنلگ سله پلروژه صنعتلی در اسلتان بر 
زمیلن زده ملی شلود کله بلا اجلرای ایلن طلرح هلا از  دو 
معدنلی  ملواد  فروشلی  خلام  هزارتلن    400 و  میلیلون 

جلوگیری به عمل می آید.
وی بلا اشلاره بله اینکله متاسلفانه زملان تخصیلص آب در 
کشلور مدیلران کردسلتان خلواب بودنلد، بیان کلرد: در این 
ملدت از رییس جمهلور تا معاونان وزیر جلسلات متعددی 
میانگیلن کشلور  برابلر  اسلتان  آب  حلق  دریافلت  بلرای 

تشکیل داده ایم.
اسلتاندار کردسلتان بلا بیلان اینکله بهلره منلدی اراضلی 
 52 بله  هلزار    16 از  را  ملرزی  هلای  آب  از  کشلاورزی 
هزارهکتار رسلاندیم، افزود: درخواسلت حداقلل بهره مندی 
اسلتان از منابلع آب هلای ملرزی  یعنلی  100 هلزار هکتلار 

کرده ایم.
مرادنیلا بلا بیلان اینکه همه ما آگاه به مسلائل و مشلکات 
جامعه و همواره پیگیر مسلائل و مشلکات مردم هسلتیم، 
افلزود:  کردسلتان ملورد کلم لطفلی ناشلی از سلومدیریت 
قلرار گرفتله اسلت.وی عنلوان کلرد: ایلن مشلکات خاص 
دارای  هلم  اسلتان  مرکلز  نیسلت  کامیلاران  شهرسلتان 
مشلکات فلراوان شلهری و بیلکاری و فقلر اسلت.وی بلا 
اشلاره به اینکه جزو اسلتان هایی اسلت که در آمد سلرانه 
آن نصلف کشلور و درصلد بیلکاری آن باالسلت، بیلان کلرد: 
دوللت کله تمام اختیارات را ندارنلد و حضور فعال مردم در 
جواملع زمینه سلاز توسلعه اسلت. مرادنیلا با بیلان اینکه با 
تفکلر اقتصلادی توسلعه اسلتان را دنبلال می کنیلم، اضافه 
کلرد: کردسلتان پنلج میلیارد متلر مکعب روانلاب دارد و از 
نظلر معلادن طلا رتبه هلای دوم و سلوم و از لحلاظ معادن 
سلنگ آهلن هلم  رتبله چهلارم را دارد و این موارد بخشلی 

از ظرفیت های اسلتان ما است.

افزایش ناجیان غریق 
به درستی مدیریت شود

پنجمیللن جلسلله سللتاد سللاماندهی 
سللواحل و تفرجللگاه هللای سللاحلی 

استان برگزار شد.
علی اصغللر  نشسللت  ایللن  در 
جمشللیدنژاد کاهللش تلفللات انسللانی 
افزایللش  و  خطرآفریللن  نقللاط  در 
امکانللات و تجهیللزات در طللرح هللای 
سالم سللازی را یللک ضللرورت خوانللد و 
اظهللار داشللت:آنچه کلله گیللان را بلله 
یکللی از قطب هللای بللزرگ گردشللگری 
کشللور مبللدل نمللوده نللوار سللاحلی 
خللزر و امللکان بهللره گیللری مللردم از 
ایللن نعمللت خللدادادی اسللت.وی بللا 
بیللان اینکلله توسللعه گردشللگری در 
مرحللله اول نیازمنللد فراهللم نمللودن 
بسللترهای امللن در حللوزه اجتماعللی، 
فرهنگللی و انسللانی اسللت، افزایللش 
ناجیللان غریللق را امللری مهللم دانسللت 

که باید به درستی مدیریت شود.
بلله  اطاع رسللانی  جمشللیدنژاد 
گردشللگران و آگاه سللازی آن ها نسللبت 
بلله نللکات ایمنللی در نواحللی سللواحلی 
را امللری مهللم خوانللد و بلله برگللزاری 
ایللن  بللا  متعللدد  هللای  نشسللت 

موضوع اشاره کرد.
معللاون سیاسللی و امنیتی اسللتانداری 
گیللان خاطرنشللان کللرد: به منظللور 
حفللظ حقللوق شللهروندی و امنیللت 
افزایللی در سللواحل، مسللوولیت تهیلله و 
نصللب عایللم هشللداردهنده در حللوزه 
شللهری برعهللده شللهرداران و در حللوزه 
فرمانللداران  عهللده  بللر  روسللتایی 
افللزود:  اسللت.وی  شللده  گذاشللته 
سللمت  بلله  گردشللگران  هدایللت 
طرح هللای سالم سللازی دریللا نیازمنللد 
جریللان سللازی فرهنگللی اسللت و 
ایللن  در  نهللاد  مللردم  تشللکل های 
بخللش مللی تواننللد تاثیللر چشللمگیری 

داشته باشند.          

افقی
1- ریللز نمرات - بازار تبادالت ارزی 

 - نقاش

2- گیاه خوردنی - پیر سللفید موی - 

 بدون عقیده و نظر

3- نیللم صدای مگس - نوعی ماهی 

در دریللای مازندران - تپه بلند - درس 

 خوانده

4- شللهر جشنواره - آشنا به کار - از 

کشللورهای خلیج فارس - ابزار تقسیم 

 آب زراعی

 5- قاتللل - تیره - موش خرما

6- غیراصللل - به رو خفته - مامور 

 تشخیص و تعیین مالیات

7- قیمت - درخت انبوه همیشلله سبز 

 - تصدیق روسی

 8- مدیر اجرایی شللرکت فولکس واگن

9- گشللوده - خداوند - موی گردن 

 اسب و شیر

10- متمللول و ثروتمند - جدید ترکی 

 - دیدنی ارتش

11- سللواران - چراگاه ایات - ضربه 

 تنبل

12- ضمیللر اجتماعی - از انواع 

ورشکستگی - روشنی بخش - 

 تلخ تازی

13- رود مرزی - راه کوتاه - بهشللت 

زیر پای اوسللت - سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

14- پیرو دین حضرت موسللی )ع( - 

شللغل و پیشه - اختاف نرخ خرید و 

 فروشی ارز

15- راهنمللا - ودیعه - غام

عمودی 
1- کارگزار و واسللطه میان مشتری 

و بللازار فارکس - صدای کلفت - از 

 اجللزای اصلی تولید ناخالص داخلی

2- آداب و رسللوم - اولین فصل سال 

 - امور

3- روی روشللن زمین - دیوار - 

 تصدیق روسللی - فایده و بهره

4- آب تللازی - پارچه لطیف - 

 پیروی کنندگان - دیروز

 5- کاردسللاز - درز - حرف تصدیق

6- ناقللض پیمان برتون وودز - نظر 

 و عقیده

7- رها - بریان شللده - افزونی برنج 

 - دهان

8- خس خس برونش ها - گذشللتن 

کاالی بازرگانی از کشللوری به کشور 

دیگللر بدون پرداخت حق گمرک و 

 مالیات - گزنده خزنده

9- هملله - ویتامین انعقاد خون - 

 تماشاکردن - سرباز زننده

10- باال رفتن سللطح عمومی قیمت ها 

 - صادرکننللده عمده برنج جهان

 11- قیللد جواب - امروزی - فناپذیر

12- شللهری مذهبی نزدیک تهران - از 

 مواد افیونی - پوشللش - دشنام

13- باغ شللداد - حرص و طمع - 

 هوس زن باردار - از وسللایل دفاعی

 14- شللیاد - ارزان نیست - سرماساز

15- وزیر دارایی اسللبق ژاپن - دختر 

کارتونی - ریزه های آهن
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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

Visual Snapshot صفحه ای اسلت که 
چکیلده ای از اطاعلات مفیلد را بسلته به 
زملان روز، موقعیت جغرافیایی و آخرین 
تعامل  هلا بلا دسلتیار هوشلمند بله کاربر 
ارائله می کنلد. ایلن قابلیلت بله زودی به 

Google Now اضافله می شلود.

ری اکشلن های  می خواهلد  فیس بلوک 
ایلن شلبکه اجتماعلی را بله اینسلتاگرام 
کاربلران  ترتیلب  بدیلن  بیلاورد.  نیلز 
اسلتوری ها  دیلدن  از  پلس  می تواننلد 
بله سلبک فیس بلوک بله آن هلا واکنش 

نشلان دهنلد.

اپراتلور چاینلا تلله کام کنتلرل نگهلداری 
داده هلای کاربران iCloud اپل را عهده دار 
شلد. بیلش از 130 میلیلون آی فلون در 

چیلن وجلود دارد.

خبر
گوگل

خبر
اینستاگرام

خبر
اپل

27 تیر، روز »بیابان لوت« است. این بیابان 27 تیر 95 
در فهرست میراث طبیعی یونسکو به ثبت رسید. 

@pama.ngo

محمد بحرانی به مناسبت پایان سریال گلشیفته 
تصویر زیر را در کنار همکارانش همرسانی کرده.

@mohamadbahrani_official

شناسه اینستاگرام پایگاه خبری »جماران« 
اینفوگرافی زیر را از جزییات پرونده 13هزار میلیاردی 

موسسه ثامن الحجج منتشر کرده.
@jamarannews

در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، روزانه 37درصد از 
شهروندان دوچرخه سواری می کنند.

@mohitzeest.Iran

آذردخت می گوید:
پرونده اسیدپاشلی اصفهان مختومه شلد ولی کسلی نگفت اون سلال دختران اصفهانی با 
چله تلرس و وحشلتی از خونله بیرون می اوملدن و تا زمانی که برگلردن خونه خونواده هاشلون صدبار 

می ملردن و زنده می شلدن…

تارا می گوید:
االن که لیسلت متخلفین مربط با موسسله ثامن الحجج داره منتشلر میشله فکر کردم بگم 
کتلاب »اقتصاد سیاسلی قرض الحسلنه ها و تعاونی هلای اعتبار« آقای احملدی امویی مقدمه خیلی 
خوبلی بلرای بلرای آشلنایی ملن که کاما بلا موضوع ناآشلنا بودم با تاریخچه و مشلکات سلاختاری 

این موسسلات بود.

شهرزاد می گوید:
موضوعلی مثلل ثامن الحجلج پیلش آملده و عزیلزان در کیهلان یلک نیم خلط دربلاره ش 
ننوشلتند. بسلیار سرشلون شللوغ بلود بلا موضوع پخلش زنده فینلال جلام جهانی و رییلس جمهور 

کرواسی!

احسان بداغی می گوید:
وقلت آن اسلت که صداوسلیما بجای گریبلان دریدن برای شلفافیت، دربلاره واردات خودرو 
و خلوراک دام و بله جلای زاری برای مالباختگان موسسلات مالی، دربلاره مبالغ میلیاردی که مجریان 

و برنامه سلازانش از همین موسسلات گرفته انلد توضیح دهد. 

پگولیتا می گوید:
کثیف تریلن نلوع حسلادتم وقتیله کله مریلض بدحلال داری و باال سلر اونی کاراشلو انجام 
میلدی هملراه مریلض خوشلحالت میاد میگه چرا فقلط به این مریض توجله می کنید؛ پس مریض 

ملا چی؟
حاال مریضش نشسته رو تخت داره چلوکباب میخوره ها

دنیز می گوید:
عجیب تریلن گیلری کله توی دانشلگاه بهلم دادن دوره دانشلجوییم بلود که حراسلتمون من و 
دوسلتمو خواسلت و  گفلت: »از ایلن بله بعد با هم شللوار سلفید نپوشلید! یله روز تو بپلوش، یه روز 

دوستت.«
برامون طرح زوج و فرد ریخت، واقعا نمی دونم چه فکری می کرد!

شهاب جوانمردی می گوید:
املروز در نشسلتی سلخنرانی کلردم. در انتهایش دوسلتی گفت: حرفهایت به دل نشسلت، 

معلومله کله حرفهلات واقعیه و از دل تجربه اسلت…
بهلش گفتلم درسلت میگلی املا میلیاردها توملان خسلارت و هزینه ای که سلازمان متحمل شلده و 

فشلاری کله در پلس ایلن تجربه بله همکارانلم اومده، متاسلفانه وضوح نلداره.

اتحادیه اروپا شرکت گوگل را به دلیل رقابت ناعادالنه با رقیبان و قرار دادن اجباری 
اپلیکیشن های خود در گوشی ها، 4.34 میلیارد یورو )5 میلیارد یورو( جریمه کرد. 
یکی از مقامات ارشد کمیسیون مربوط به این موضوع در بیانیه خود آورده: »گوگل 
از پلتفرم اندروید به عنوان وسیله ای برای افزایش تسلط خود در عرصه موتورهای 

جستجو استفاده کرده است.«

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

تصویر ایسنا از خشکسالی جنوب و سیستان و بلوچستان نشان 
عمق فاجعه هست، به عنوان یک شاهد عینی میگم وضعیت 

بدتر از اونه که ایسنا به تصویر کشیده؛ مردم گرفتار شده در این وضعیت 
نیازمند رسیدگی فوری هستند، تا خدای نکرده تصویر یک آدمی مشابه 

@kal_balochi                                    !منتشر نشده

خداراشکر در این دریای بی برنامگی هنوز کنشگران محیط زیست 
همچو کوه های رفیع استوارند.

@afshinhojjat

تصاویری از پاریس پس از برگزاری جشن قهرمانی این کشور در 
جام جهانی.
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متروپلیس 1
نمایشگاه گروهی طراحی با 

رویکرد شهر
گشایش 29 تیرماه ساعت 

6:30 عصر
نمایشگاه تا 4 مرداد ادامه 

دارد-بازدید 6 تا 9 عصر
کرمان، خ.شریعتی، بین 
طهماسب آباد و باغ ملی، 

گالری یادگاران

کتاب 

»جنسیت و اخالق«

 نوشته فاطمه نیازکار منتشر شد.

خواننده موسیقی ایرانی روزهای پانزدهم و شانزدهم 
مرداد تازه ترین کنسرت خود را در مرکز همایش های 

برج میاد تهران برگزار می کند.

+ مادر«ویِنستون« داری ؟
- آره پسر جان توو دکه اس خودت وردار

+ ارزون نشده ؟!

- چی ارزون شده، غیرِ جون آدمیزاد ؟!

فیلم :گیالنه

نمایشگاهکنسرت

کتاب

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

زادروز اسكندر مقدونی؛ 
مردی حسابگر و دقیق

اسلكندر مقدونی بیسلتم جوالی در سلال 356 پیش از 

میلاد در مقدونیله یونلان )منطقله یونانلی مقدونیله( به 

دنیلا آملد و 33 سلال عمر كرد. وی در سلال 323 پیش 

از میلاد پلس از تصلرف امپراتلوری پارسلیان كله دچلار 

مدیرانلی ضعیلف و درحال دشلمنی با هم شلده بلود، در 

شلهر بابل درگذشت. به نوشلته مورخان غرب، اسكندر در 

هیچ جنگی شكسلت نخلورد زیرا كه با محاسلبات دقیق 

و در زملان و ملكان درسلت، وارد جنلگ می شلد.

قرارداد ژنو و تقسیم 
موّقت ویتنام

بیسلت و یکم جوالی سلال 1954 در ژنو قرارداد تقسلیم 

موقلت ویتنلام )یلزای حد اكثر سله سلال( امضاء شلد. 

كنفرانلس مربوط كه در آن كشلورهای بلزرگ هم نماینده 

داشلتند از 21 اپریلل ایلن سلال تلا 21 جلوالی ادامله 

داشلت. طرفهلای اصللی، فرانسله و ویتناملی هلا بودند. 

هلدف از ایلن كنفرانلس كله پس از شكسلت فرانسله از 

ویلت میلن هلا بله رهبلری دكتر هو شلی مین تشلكیل 

شلده بلود، حلل مسلاله ویتنام بلود. طبق توافق ژنلو قرار 

شلده بلود كله ملدار 17 درجله علرض جغرافیایلی، خلط 

فاصل میان دو قسلمت ویتنام باشلد و در سلال 1956 و 

یا در فاصله ای كه از سله سلال بیشلتر نباشلد در سراسر 

ویتنام انتخابات وحدت برگزار شلود. همچنین قرار شلده 

بلود كه نیروهای فرانسله كه پس از جنلگ جهانی دوم و 

تسلیم شلدن ژاپن، برای اسلتعمار مجدد هندوچین وارد 

منطقه شلده بودند ظرف مدتی كوتاه خارج شلوند و نیز، 

بلا تقسلیم ویتنلام بلرای كسلانی كه مایلل بله مهاجرت 

بله قسلمت دیگلر باشلند منعی بله وجلود نیایلد. دولت 

آمریلكا بلرای انتقلال شلمالی هایی كه مایل به سلكونت 

در جنوب بودند داوطلب شلد و كشلتی فرسلتاد و سپس 

بلرای اسلكان آنلان كمك ماللی كرد. 

ز کفر زلفت ایمان می توان یافت
ز لعلت آب حیوان می توان یافت
قدت را رشک طوبی می توان گفت
رخت را باغ رضوان می توان یافت

ز نقشت صورت جان می توان بست
ز لعلت جوهر جان می توان یافت

بگاه جلوه برطرف گلستان
ترا سرو خرامان می توان یافت

در آن مجمع که خلوتگاه خوبیست
ترا شمع شبستان می توان یافت

بزیر سایٔه زلف سیاهت
بشب خورشید رخشان می توان یافت

ز زلفت گرچه کافر می توان شد
زعکس رویت ایمان می توان یافت

بهر موئی از آن زلف پریشان
دل جمعی پریشان می توان یافت

از آن با درد می سازم که دل را
هم از درد تو درمان می توان یافت

خواجوی کرمانی 

برای هیاهوی پرواز
 تن می سپارم 

درآغوش بادی موافق

سیدمحمدرضاموسوی

عکس نوشت

عکس: 
هانیه باقری

طنزیمات

رییللس سللازمان پدافنللد غیللر عامللل گفت:»هواشناسللی؛ 

طنزیماتچللی  نداریللم.«  ابللردزدی  کلله  کنللد  اثبللات 

آه  کللرد.  نللگاه  را  آسللمان  گرفللت.  بللاال  را  سللرش 

بنویسللیم  گرفت:»بیللا  تغار،ضللرب  روی  کشللید. 

ابللرا« رو  پرنللده،  پللر  رو  درخللت،  رو  خللاک،   روی 

پشللت چشللم هایللش را نللازک کللرد. بللا خللود اندیشللید، 

روی خللاک حللاال یلله چیللزی، روی درخللت کلله نهایللت 

بللی فرهنگللی اسللت. آخللر ایللن چلله ترانلله ای اسللت کلله 

بلله تخریللب محیللط زیسللت تشللویق مللی کنللد. روی 

پللر پرنللده هللم کلله جللای نوشللتن نیسللت. تللا جایللی 

کلله یادمللان مللی آیللد در قدیللم »بللا پللر پرنللده« مللی 

نوشللتند نلله »رو پللر پرنللده«. روی ابرهللا هللم کلله امللکان 

نوشللتن نیسللت. آخللر ابللر تللوده ای بخللار اسللت کلله از 

پاییللن بلله رنللگ سللفید دیللده مللی شللود. طنزیماتچللی 

روی تغللار ضللرب گرفللت:»ای قشللنگ تللر از ابللرا/ شللب 

هللا تللو کوچلله نللری هللا/ بچلله هللای محللل دزدن/عشللق 

منللو مللی دزدن« ناگهللان دسللتی از پشللت سللر، تغللار را 

لمللس کللرد. بللا تحکللم گفت:»بللده بلله مللن ایللن آلللت 

لهللو و لعللب را!« طنزیماتچللی دسللتپاچه گفت:»کللدام 

آلللت قربللان؟ ایللن تغللار اسللت. ابللزار کشللک سللابی!« 

صاحللب دسللت، تغللار را محکللم تللر کشللید و گفت:»تللو 

داری بللا زبللان هنللر بلله ابردزدهللا گللرا مللی دهللی کلله 

بیاینللد و ابرهللای بللاالی سللرت را بدزدنللد؟« طنزیماتچللی 

کلله عمللری از هنللر بیگانلله بللود و تللا آن زمللان نللام آن 

هللم بلله گوشللش نخللورده بللود، تغللار را محکللم در بغللل 

فشللرد و گفت:»قربللان مللا دلمللان گرفتلله بللود. دسللتی 

بلله کمللر ایللن تغللار بخللت برگشللته مللی زدیللم و شللادی 

مللی کردیللم.« ناگهللان چشللم هللای صاحللب دسللت از 

حدقلله بیللرون زد. کاسلله خللون شللد. کللف از دهانللش 

سللرازیر شللد. فریللاد زد:»بللی هملله چیللز! داشللتی شللادی 

مللی کللردی؟ شللادی؟ مللن سللاده را بگللو کلله خیللال مللی 

کللردم در حللال هماهنگللی بللا ابللر دزدهللا هسللتی. از 

ایللن جللرم نمللی شللود گذشللت. حللاال اگللر اختاسللی، 

کللرد.« کاریللش  شللد  مللی  بللود  چیللزی   فسللادی 

طنزیماتچللی نللا امیدانلله بلله آسللمان نللگاه کللرد. ابللری 

در آسللمان نبللود. صاحللب دسللت گفت:»دیللدی! ابرهللا 

را دزدیدنللد؟ دیللدی جرمللت شللد دو تللا؟ هللم ابرهللا 

را بلله فنللا دادی و هللم شللادی کللردی!« طنزیماتچللی 

گفت:»ابرهللا کلله دزدیللده نشللدند، بللاد آن هللا را بللرد.« 

صاحللب دسللت گفت:»بللاد را بلله مللن نشللان بللده!« 

مفسللر بخللت برگشللته گفت:»بللاد را کلله نمللی شللود 

نشللان داد.« صاحللب دسللت قهقهلله ای زد گفت:»پللس 

نمللی توانللی اثبللات کنللی، همیللن دیگلله بایللد تبعاتللش 

را بدهللی!« طنزیمانچللی بللرای دادن تبعللات دسللت در 

دسللت صاحللب دسللت در افللق محللو شللد و تللا کنللون 

پیللدا نشللده اسللت.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

باد را نشان بده!

ادامه یادداشت از صفحه 1
 نلگاه یکجانبله بله شلرق و تکیه بر مناسلبات 
دوطرفه با روسلیه به روشلنی فاصلله گرفتن از 
سیاسلت موازنه منفی و نه شلرقی و نه غربی 
اسلت و ایلران بله عنلوان جزئلی از بازی هلای 
سیاسلی شلرق و غلرب و ایلن روزهلا چیلن و 
روسلیه از یکسلو و امریکا از سوی دیگر تامین 
کننلده منافع ملی ایران نیسلت. بلکه به عنوان 
بخشلی از منافلع بللوک شلرق در مناسلبات 
جهانلی ملورد بهره بلرداری قلرار می گیلرد. اگلر 
قلرار بلر این اسلت کله سلهم روسلیه در روابط 
ایران چنین گسلترده شلود به ناگزیر بایسلتی 
برنامله ای بلرای تلوازن در سیاسلت خارجلی 
نیلز تدویلن شلود. اینکله دسلت روسلیه را در 

معلادالت و معاملات منطقله ای و داخللی باز 
گذاشلته و توان امریکا دسلت کم گرفته شلود 
و راهی برای حل مشلکل جسلتجو نشلود و یا 
در انتظلار گذر زمان برای حل مشلکل نشسلته 
شلود، سیاست درستی نیسلت.  در دنیایی که 
دوسلت و دشلمن دائملی وجلود نلدارد و همه 
کشلورها بلر پایه منافع خلود اقلدام می کنند و 
رفتلار امریلکای ترامپ بلا هم پیمانلان اروپایی 
و منطقله ای گواهی روشلن بر چنین سیاسلت 
راهبردی اسلت. دل بسلتن به روسیه سیاست 
امید بخشلی نیسلت. دالیل آن بسلیار است و 
در شلرایط تحریلم اقتصادی روسلیه و چین و 
اروپلا نمی تواننلد در نقلش منجلی بلرای ایران 
ظاهلر شلوند و ایلن را بله روش هلای گوناگون 
بیلن  رابطله  در  انچله  بیلان کرده انلد.  بارهلا 

اسلرائیل و روسلیه می گذرد و نشانه های آن در 
سلوریه دیده می شود بسلیار گویاتر از آن است 
کله بتلوان پنهلان کلرد. در ملورد سیاسلت های 
نفتلی و اوپلک و هلم چنیلن برجلام و پلس 
دیلده شلده  بسلیاری  نمونه هلای  آن هلم  از 
اسلت وللی برخلی بله دالیلل شلرایطی کله در 
آن هسلتیم سلعی می کننلد ایلن همله پیمان 
شلکنی روس هلا را نادیلده گرفتله و بلا امیلد 
واهلی به روسلیه ای که خود اسلیر تحریم های 
امریکاسلت و بلا امریلکا دسلت بله معاملله 
خواهد زد دل بسلته باقی بمانند. اینکه والیتی 
بگویلد در صلورت خواسلت دولت های علراق و 
سلوریه از این کشلورها خارج می شلویم بیانی 
درسلت و سیاسلت مناسلبی اسلت. روشلن 
اسلت که ایلن موضوع بله عنوان هدیله پوتین 

بله ترامپ به سلود مناسلبات روسلیه و امریکا 
به مصرف خواهد رسلید و سلهم ایلران چندان 
نخواهلد بود ولی اگر همیلن موضوع در گفتگو 
بلا امریلکا و بله عنلوان پیلش زمینله ای بلرای 
کاسلتن از مشلکات ایران و امریکا و کم شدن 
فشلارها بر اقتصلاد ایران به میلان می آمد و به 
عنوان بخشلی از موضوع گفتگلو قرار می گرفت 
بسلیار سلود بخش تر و مفید تر و راهگشلاتر و 
کلم هزینه تلر بلود. خبرهلای علراق و نجلف و 
برخلی شلهرهای دیگلر نیز نشلانه هایی اسلت 
کله بایسلتی با هوشلمندی و خردمنلدی مورد 
بررسلی قلرار گیرد. اسلتفاده درسلت از زمان و 
تصمیلم درسلت در زمانه ای که فرصت هسلت 
از بایدهایلی اسلت که بسلیار بله آن پرداخته و 

کمتلر بله آن توجه می شلود.


