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 قیمت 500 تومان
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انس طال         1.252.93

مثقال طال       10.475.000

گرم طالی 18  2.418.192

گرم طالی24   3.244.785

انس نقره               16.20

انس پالتین         856.000

انس پاالدیوم       948.000

بهار آزادی       27.340.000

امامی             29.400.000

نیم            14.280.000

ربع            7.470.000

گرمی          4.190.000

دالر                   42.000

یورو                  96.760

پوند                 108.040    

درهم امارات         22.450

لیر ترکیه              18.010

یوان چین            12.450

ین ژاپن               7.250    

دالر کانادا             62.790

دالر استرالیا          61.090 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
5:52

غروب آفتاب 
20:45

تهران

28  تا  40

دیابت نتیجه زندگی در شهرهای آلوده 
وزیر کشور:

مساله آب خرمشهر 
4امنیتی نیست

2

3

ن
الی

 آن
س

قد
س: 

عک

بین الملــل همچــون  صحنــه سیاســت 
شــدت  بــه  خــورده  صیقــل  آیینــه 
و  اســرائیل  آمریــکا،  اســت.  واضــح 
عربســتان شمشــیر را بــرای ایــران از 
رو بســته اند. نــه تنهــا شمشــیر بلکــه 
ــم وارد  ــای خــود را ه ــزه و تیروکمان ه نی
میــدان کرده انــد. آنهــا تمــام ســرمایه 
خــود  سیاســی  و  نظامــی  اقتصــادی، 
ــن  ــران را زمی ــا ای ــد ت ــه آورده ان را صحن
بزننــد. تعــارف هــم ندارنــد. شــاید در 
خــود  حرف هــای  گذشــته  ســال های 
بــه  حــاال  امــا  می زدنــد  لفافــه  در  را 
صــورت صریــح می گوینــد می خواهنــد 
ــا  ــه آنه ــوری اســالمی نباشــد. برنام جمه
ــاره  ــی دوب ــه گوی ــت ک ــح اس ــدر واض آنق
ــای  ــه مرزه ــک ب ــوپ و تان ــا ت ــراق ب ع
ایــران حملــه کــرده اســت. گویــی دوبــاره 
ســربازان چکمــه پــوش بعــث پــای خــود 
ــته اند.  ــران گذاش ــای ای ــه روی مرزه را ب
ــاد  ــه زی ــت ک ــح اس ــدر واض ــه آنق صحن
ــکا و  ــدارد. آمری ــل  ن ــه تحلی ــاج ب احتی
ــاد  ــن اقتص ــدف گرفت ــا ه ــتانش ب دوس
برنــدازی اســت و  بــه دنبــال  ایــران، 
مشــخص نیســت چــرا برخی هــا ایــن 
امــروز  نمی بیننــد.  را  روشــن  تصویــر 
بعضــی از مســووالن، برخــی از سیاســیون 
ــد کــه گویــی  ــه ای برخــورد می کنن ــه گون ب
نــه خانــی آمــده نــه خانــی رفتــه اســت. 
بخشــی  از تصمیمــات بــه تصمیمــات 
کــه  آنطــور  نمی مانــد.  جنــگ  زمــان 
هنــوز  بعضی هــا  پیداســت  شــواهد  از 
نمی داننــد در کشــور چــه خبــر اســت 
از  روحانــی  جمهــور  رییــس  !امــروز 
ــد  شــرایط ســخت کشــور ســخن می گوی
و ایســتادن تــا پــای جــان، امــا برخــی از 
اعضــای دولــت انــگار نــه انــگار. همچنــان 
انجــام کارهــای  حــال  در  سرخوشــانه 
خــود هســتند؛ واقعــا در ایــن شــرایط 
ــت.  ــتی نیس ــارف و رودروایس ــل تع فص
ــای  ــا فض ــود را ب ــت خ ــی در دول هرکس
ــد  ــرد بای ــگ نک ــور هماهن ــراری کش اضط
پیــاده شــود. دولــت  از قطــار دولــت 
امــروز بــه فرماندهــان در میــدان احتیــاج 
دارد. فرماندهــی کــه خــود شناســایی 
ــود در  ــد و خ ــی کن ــود فرمانده ــد، خ کن
میــدان جنــگ حضــور داشــته باشــد. نــه 
ــد  ــم بای ــوا ه ــر ق ــه دیگ ــت بلک ــا دول تنه
ــد  ــازه ندهن ــد و اج ــت بیاین ــای دول پابه پ
عربســتان  و  اســرائیل  برنامه هــای 
در مــورد ایــران اجرایــی شــود. امــروز 
هرکســی از پــول بیت المــال بــرای جیــب 
ــورد  ــا برخ ــد ب ــی دوزد بای ــود کیســه م خ
قاطــع مســئوالن روبــرو شــود. در فضــای 

به دهه 60 برگردیم

گرانی کره و برنج با وجود

 دریافت ارز دولتی 
یک شرکت خودرویی برای واردات قهوه ساز، ارز دولتی گرفت

یادداشت مهمان
مصطفی داننده
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جایی برای 

معلوالن نیست

بهزیستی: دستگاه های اجرایی 
زیر بار سهمیه سه درصدی 

استخدام معلوالن نمی روند، 
منتظر تشکیل هیات نظارت به 

ریاست »جهانگیری« هستیم

بــرای  معلــوالن  درصــدی  ســه  ســهمیه 
اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی در حالــی 
نادیــده گرفتــه شــده کــه ســازمان بهزیســتی 
خواســتار ورود اســحاق جهانگیــری بــه ایــن 
ــژاد،  ــوی ن ــین نح ــده است.حس ــرا ش ماج
معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی 
ــه  ــنا گفت ــه ایس ــوص ب ــن خص ــور در ای کش
»منتظریــم کمیتــه ناظــری با ریاســت معاون 

ــود ... ــکیل ش ــور تش ــس جمه اول ریی

روزانهم صبح اریان

ــردم  ــانه های م ــن از ش ــاال رفت ــال ب ــی در ح ــادی برخ ــب اقتص ملته
ــا  ــت ام ــور هس ــووالن کش ــوی مس ــه س ــا ب ــکان انتقاده ــتند. پی هس
ــد.  ــازار بزنی ــه ب ــردم چیســت؟ ســری ب ــا م ــش م ــان نق ــن می در ای
رفتارهــای خــود را مــرور کنیــم. بســیاری از مــا در ایــن بــازار آشــفته 
ــد  ــه دســتمان می آی ــول ب ــا پ ــال ســودهای خــود هســتیم. ت ــه دنب ب
پیــش  یــک ســال  را  بخریــم. کاالیــی  و طــال  دالر  می خواهیــم 
ــت روز  ــه قیم ــم و آن را ب ــرون آورده ای ــار بی ــاال از انب ــم و ح خریدی
می فروشــیم. اجاره هــا را بــاال برده ایــم، خانــه را گــران کرده ایــم، 
ــم.  ــم رحــم نمی کنی ــه ه ــان ســاده ب ــه زب ــران می فروشــیم و.... ب گ
ــران،  ــش در ای ــال پی ــی س ــت. س ــادی نیس ــه زی ــال فاصل ــی س س
ــا مشــکالت  ــه ب ــگ 8 ســاله صادقان ــان جن مســووالن و مــردم در زم
برخــورد می کردنــد و دســت بــه دســت هــم بــه دنبــال حــل مشــکالت 
ــان داشــتند و  ــه مســووالن کشــور اطمین ــد. هــم مــردم ب کشــور بودن
هــم مســووالن بــه مــردم. بســیاری بــه جــای جیــب خــود بــه فکــر 
زندگــی همســایه بودنــد. افســانه نیســت، بســیاری از مــردم ایــران آن 
ــه  ــد از خــود بپرســیم چــرا از آن فضــا ب ــد. بای ــه کردن روزهــا را تجرب
ــن دوران ســخت  ــم ای حــال و روز امــروز رســیده ایم؟ اگــر می خواهی
ــه  ــم و هم ــا کنی ــان را احی ــد خودم ــم بای ــه ســالمت ســپری کنی را ب

ــران ــر ای ــم./ عص ــول نبینی ــی را در پ زندگ

آگهی تجدید مناقصه عمومی
احداث فاز اول ایستگاه آتشنشانی شهرداری دشتکار

شــهرداری دشــتکار در نظــر دارد احــداث فــاز اول ایســتگاه آتشنشــانی 
شــهرداری دشــتکار از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد 
لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی 
بــه واحــد فنــی شــهرداری مراجعــه نماینــد مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثــر تــا 
ــنبه  ــاکات روز چهارش ــایی پ ــان بازگش ــنبه 97/04/19 و زم ــه ش ــاعت 13 روز س س

ــد. ــی باش ــح م ــاعت 10 صب 97/04/20 راس س

روابط عمومی شهرداری دشتکارتلفن تماس : 33552505

نوبت دوم

مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی 
و مستثنیات قانونی

صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 16/خ/97

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

نوبت دوم
صفحه 12

آغــاز  حالــی  در  امســال  تابســتان 
در  بــرق  و  آب  تنــش  کــه  شــده 
اســت. رســیده  اوج  بــه   کشــورمان 

شــوری آب در آبــادان و خرمشــهر همچنــان 
ادامــه دارد و مــردم بــه آن معترض هســتند. 
ــتای  ــه روس ــن در س ــتان همچنی در خوزس
بخــش ابوالفــارس حــدود 230 نفــر بــه دلیل 
مصــرف آب آلــوده مســموم شــدند. ایــن در 
حالــی اســت کــه از یــزد هــم خبــر می رســد 
 شــوری آب بــه ایــن اســتان رســیده اســت.

وضعیــت بــرق کشــور هــم در دومیــن هفتــه 
تابســتان بــا چالــش مواجه شــده. از مشــهد 
خبــر می رســد از شــنبه آینــده در برخــی 
مناطــق ایــن شــهر خاموشــی اضطــراری بــه 
ــود.  ــالم می ش ــه اع ــا 45 دقیق ــدت 30 ت م

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــا 10 روز زمان ــت ت هش
ایــن شــرایط پیــش بینــی شــده اســت. در 
همیــن حــال خبرگزاری تســنیم گــزارش داد 
کــه عصــر دیــروز کالنشــهرهایی چــون تهران، 
کــرج، اهــواز، اصفهان، شــیراز، مازنــدران و ... 
بــا قطعی هــای پراکنــده 30 دقیقــه ای تا ســه 
ســاعته بــرق در برخــی نقــاط مواجــه شــدند 
ــاط  ــیاری از نق ــرق در بس ــی ب ــن قطع و ای
ایــن کالنشــهرها بــه قطعــی آب نیــز منجــر 
ــرق طــی  شــد. بیشــتر قطعی هــای آب و ب
ــه  ــک روزان روزهــای گذشــته در ســاعات پی
مصــرف )11 صبــح تــا 5 بعدازظهــر( رخ داده، 
ــح و 17  ــا 11 صب ــن 7 ت اگرچــه ســاعات بی
تــا 21 نیــز قطعــی هــای پراکنــده و مقطعــی 

گــزارش شــده اســت.

تنش آب و برق در اوج
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــان در  ــا حضــور زن ــه ب ــر کشــور در رابط وزی
ــرای تماشــای دیدارهــای  ورزشــگاه آزادی ب
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در مســابقات 
جــام جهانــی گفــت کــه بعضــی از ســایت ها 
کازان  ورزشــگاه  خانمهــای  از  عکســهایی 

ــای  ــه ج ــرده ب ــاب ک ــف حج ــان کش و زن
ــر  ــته را منتش ــا نادانس ــته ی ــران را دانس ای
ــان  ــی زن ــه برخ ــت. ب ــم اس ــه ظل ــد ک کردن
ــی  ــا از نظــر امنیت ــر داده شــده ام هــم تذک
مشــکلی نداشــتیم و نشــاط مــا ١٠٠ درصــد 

اتفــاق خــالف  از  بــود و هیــچ گزارشــی 
ــی  ــا نرســیده اســت. رحمان ــه م شــئونات ب
ــی  ــر اخالق ــه از نظ ــرده ک ــه ک ــی اضاف فضل
چــون  اســت کــه  ایــن  مــا  نــگاه  هــم 
خانواده هــا حضــور دارنــد مشــکلی نخواهــد 
ــد  ــواده بودن ــود. 85 درصــد حاضــران خان ب
بودیــم  خواســته  ســلطانی فر  آقــای  از  و 
٢5٠ انتظامــات در نظــر بگیرنــد کــه ایشــان 

ــد. ــرار دادن ــر را ق ــی 4٠٠ نف حت

وزیر کشور:
حضور بانوان در آزادی خالف شئونات نبود

جایی برای معلوالن نیست
بهزیستی: دستگاه های اجرایی زیر بار سهمیه سه درصدی استخدام معلوالن 

نمی روند، منتظر تشکیل هیات نظارت به ریاست »جهانگیری« هستیم

قانون بر اختصاص سه درصد سهمیه استخدامی دستگاه های دولتی به معلوالن تاکید دارد

ســهمیه ســه درصــدی معلــوالن بــرای 
اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی 
در حالــی نادیــده گرفتــه شــده کــه 
ورود  خواســتار  بهزیســتی  ســازمان 
ــرا  ــن ماج ــه ای ــری ب ــحاق جهانگی اس

ــت. ــده اس ش
ــور  ــاون ام ــژاد، مع ــوی ن ــین نح حس
بهزیســتی  ســازمان  توانبخشــی 
ــنا  ــه ایس ــوص ب ــن خص ــور در ای کش
ــا  ــه ناظــری ب ــم کمیت ــه »منتظری گفت
ــور  ــاون اول رییــس جمه ریاســت مع
ــکواییه ها را در  ــا ش ــود ت ــکیل ش تش
معلــوالن  نکــردن  اســتخدام  مــورد 
ــن  ــاد او ای ــه اعتق ــم.« ب ــرح کنی مط
بــرای  مرجعــی  می توانــد  کمیتــه 

ــس شــورای  ــا نظــارت مجل ــن کار ب ای
اســالمی باشــد چــرا کــه در حــال 
ســختی  و  ســفت  قانــون  حاضــر 
وجــود  معلــوالن  اســتخدام  دربــاره 
ــادی  ــی زی ــدارد و گریزگاه هــای قانون ن
ــد کــرده  ــه چشــم می خــورد. او تاکی ب
ــه ســازمان  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــه ب ک
امــکان تعییــن تکلیــف  بهزیســتی 
ــا را  ــه وزارت خانه ه ــی ب ــر و نه ــا ام ی
ــه  ــن اســت ک ــل ای ــا راه ح ــدارد تنه ن
کمیتــه ناظــر تشــکیل و از ایــن طریــق 

شــود. انجــام  پیگیری هــا 

زیرپا گذاشتن قانون
جریــان  در   83 ســال  در  اگرچــه 
ــوالن،  ــت از معل ــون حمای ــب قان تصوی
عمومــی  و  دولتــی  دســتگاه های 
مکلــف شــدند ســه درصــد از مجوزهای 
معلــوالن  بــه  را  خــود  اســتخدامی 
اختصــاص دهنــد امــا از آنجایی کــه در 

ایــن قانــون ســازوکاری بــرای برخــورد 
بــا دســتگاه های متخلــف دیــده نشــده 
ــرای  ــار اج ــر ب ــادی زی ــر نه ــود، کمت ب
ــه  ــه گفت ــه ب ــوری ک ــه ط ــت. ب آن رف
ــدای  محمــود کاری، رییــس انجمــن ن
معلــوالن ایــران در ســال 92 کــه یکــی 
از بهتریــن ســال ها بــرای معلــوالن 
از نظــر اســتخدام بــوده، از ســهمیه 
معلــوالن  نفــری   200 و  هــزار  یــک 
بــرای اســتخدام بــه عنــوان معلــم، 
ــدند.  ــتخدام ش ــول اس ــا 670 معل تنه
ــس  ــد مجل ــات موجــب ش ــن اتفاق ای
ــت از  ــون حمای ــه اصــالح قان دســت ب
معلــوالن بزنــد و در نهایــت یــک تبصره 
ــوالن  ــی اســتخدام معل ــاده قانون ــه م ب
اضافــه شــد. بــر اســاس ایــن تبصــره 
اجرایــی  دســتگاه  مقــام  باالتریــن 
ــار ســهمیه اســتخدام ســه  ــر ب ــه زی ک
درصــدی معلــوالن نــرود، به تشــخیص 

ــس  ــه حب ــالح ب ــع ذیص ــم مراج حک
تعزیــری و مجــازات نقــدی،  انفصــال 
موقــت یــا دائــم از خدمــت، تنــزل 
مقــام و یــا محرومیــت از انتصــاب 
محکــوم  مدیریتــی  پســت های  بــه 
اگرچــه  قانــون  ایــن  می شــوند. 
ــس  ــوی ریی ــال از س ــت امس اردیبهش
ــالغ  ــتگاه ها اب ــی دس ــه تمام ــور ب جمه
ــازمان بهزیســتی  ــاون س ــا مع ــد ام ش
می گویــد کــه هنــوز  آییــن نامه هــا 
ــون کامــل  و مســائل اجرایــی ایــن قان
نشــده اســت تــا بتــوان بعــدی اجرایــی 
ــا  ــتگاه ه ــه دس ــه آن داد و در نتیج ب

ایــن ســهمیه را رعایــت نمی کننــد.

شکایت از آموزش و پرورش
بــه گفتــه نحــوی نــژاد، آمــوزش و 
پــرورش یکــی از دســتگاه هایی اســت 
معلــوالن  اســتخدام  بــار  زیــر  کــه 
نمــی رود. او گفتــه در ســنوات گذشــته 
آمــوزش و پــرورش ایــن قانــون را 
ــا  ــه اینج ــرده اســت و کار ب ــت نک رعای
ــه  رســیده کــه ســازمان بهزیســتی علی
وزارت آمــوزش و پــرورش شــکایتی 
ــته  ــال گذش ــت. س ــرده اس ــرح ک را ط
هــم بــا ســازمان اداری اســتخدامی 

ــاق را  ــن اتف ــتیم و ای ــی داش مکاتبات
می کردیــم. بینــی  پیــش 

در حالــی معــاون ســازمان بهزیســتی 
ــرورش  ــوزش و پ ــف وزارت آم از تخل
ــر  ــار روز دیگ ــه چه ــرده ک ــت ک صحب
هــم قــرار اســت پنجمیــن آزمــون 
دســتگاه های  متمرکــز  اســتخدامی 
ــزار و  ــتخدام 18ه ــرای اس ــی ب اجرای
207نفــر )15 هــزار نفــر در آمــوزش 
و پــرورش و ســه هــزار و 207 نفــر 
در ســایر دســتگاه ها( برگــزار شــود 
ــده  ــوالن نادی ــهمیه معل ــم س ــاز ه و ب
اگرچــه در دفترچــه  گرفتــه شــده. 
ــوالن  ــتخدام معل ــر اس ــون ب ــن آزم ای
تاکیــد شــده امــا آمــوزش و پــرورش 
ــتخدام را  ــهمیه اس ــترین س ــه بیش ک
دارد، اعــالم کــرده تنهــا افــرادی را 
پذیــرش می کنــد کــه  هرگونــه نقــص 
ــر  ــا ه ــک ی ــی در ی ــی و نابینای بینای
دو چشــم نداشــته باشــد و از نظــر 
شــنوایی هــم نبایــد کــم شــنوایی 
بیــش از 40 دســی بــل داشــته باشــد. 
ــده شــده  ــه ای دی ــه به گون شــرایطی ک
ــه  ــد از آن ب ــول نتوانن ــراد معل ــا اف ت

ــد. ــور کنن ــالمت عب س

نحــوی نــژاد، معــاون امــور توانبخشــی ســازمان 
اجرایــی  دســتگاه های  کــه  می گویــد  بهزیســتی 
اســتخدام  امــکان  کــه  می گذارنــد  را  شــرایطی 
ــوزش و  ــال آم ــرای مث ــود. ب ــلب می ش ــوالن س معل
پــرورش حتــی بــرای چاقــی و الغــری افــراد شــرایطی 
ــض  ــی نق ــوارد همگ ــن م ــه ای ــرد ک ــر می گی را در نظ
حقــوق شــهروندی، حقــوق بشــر، کنوانســیون حقــوق 
ــوق  ــت از حق ــی حمای ــون فعل ــض قان ــوالن،  نق معل
ــوالن و حتــی نقــض قوانیــن انســانی، اخالقــی و  معل
اســالمی اســت. در همیــن حــال اواخــر خرداد امســال 
100  ســازمان  مــردم نهــاد فعــال در حــوزه معلــوالن در 
نامــه ای بــه رییــس جمهــور خواســتار توقــف برگــزاری 
ــرای  ــرایط ب ــا ش ــدند ت ــر ش ــتخدامی 15 تی ــون اس آزم
ــتی  ــود. درخواس ــم ش ــم فراه ــوالن ه ــتخدام معل اس

ــد. ــیدگی نش ــه آن رس ــه ب ک

حکم قطعی پرونده پزشکی 
کیارستمی صادر شد

قائــم مقــام معــاون انتظامــی کل ســازمان نظــام 
پزشــکی از اعــالم حکــم قطعــی پرونــده پزشــکی 
مرحــوم کیارســتمی خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، 
محســن خلیلــی گفتــه بــا توجــه بــه اینکــه در این 
پرونــده و در هیــات تجدیــد نظــر اســتان، رای بــه توبیــخ کتبــی بــا درج در 
پرونــده و درج در نشــریه ســازمان داده شــد، از طریــق ریاســت کل ســازمان 
درخواســت بررســی مجــدد در ایــن پرونــده در هیــات عالــی شــد. بــه ایــن 
ــد نظــر را  ــات تجدی ــز پــس از رســیدگی، رای هی ــی نی ــات عال ترتیــب هی
تاییــد کــرد. او دربــاره عوارضــی کــه ایــن حکــم بــرای پزشــک ایــن پرونــده 
ــی  ــدم ســوء پیشــینه انتظام ــرای ایشــان ع ــا ســه ســال ب ــت: ت دارد، گف
صــادر نمی شــود و بــه ایــن ترتیــب وی نمی توانــد مســوولیت فنــی مراکــز 
درمانــی را بــر عهــده بگیــرد و موســس مرکــزی درمانــی باشــد. همچنیــن بــا 
توجــه بــه ســوء ســابقه ای کــه در پرونــده وی اســت، در صورتــی کــه قصــور 

ــرای وی صــادر شــود. دیگــری انجــام دهــد، حکم هــای ســنگین تری ب
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وزارت  پرســتاری  معــاون  حضرتــی،  مریــم 
ــرگ و  ــد م ــه 8٢ درص ــان اینک ــا بی ــت ب بهداش
ــد  ــر مانن ــر واگی ــای غی ــی از بیماره ــا ناش میره
بیمــاری هــای قلبــی - عروقــی، ســرطان، دیابــت 
و تنفســی هســتند، گفــت کــه در صــورت اصــالح ســبک زندگــی مــی تــوان 
بــه میــزان قابــل توجهــی آمــار بیمــاری هــای غیــر واگیــر را کاهــش داد. 
بــه گفتــه او کمیتــه ملــی پیشــگیری از بیمــاری هــای غیــر واگیــر کــه بــه 
ریاســت دکتــر هاشــمی، وزیــر بهداشــت تشــکیل شــده، شــامل 9 کارگــروه 
ــک  ــر ی ــه ه ــت ک ــف اس ــای مختل ــت ه ــی از معاون ــترک و تخصص مش
ــن وی  ــزارش خبرآنالی ــه گ ــد. ب ــده دارن ــه برعه ــن کمیت ــی را در ای وظایف
افــزود: در همیــن راســتا کارگــروه آمــوزش و پیشــگیری از بیمارهــای غیــر 
ــون در ایــن  ــه معاونــت پرســتاری ســپرده شــده اســت کــه تاکن واگیــر ب
رابطــه جلســاتی برگــزار و تصمیمــات موثــری گرفتــه شــده اســت.  پیــش 

ــن شــده اســت. ــواده تدوی نویــس آمــوزش بیمــار و خان

بازارسالمتسوژه

وزیــر کشــور گفته بعضــی از ســر نگرانی و دلســوزی 
می گفتنــد بــه دلیــل حضــور 4٠ تــا 5٠ هــزار 
نفــری در صورتــی کــه ایــران ببــازد و زمــان شــب 
ــه مشــکل برمی خوریــم. نگرانــی دیگــر امنیتــی  ب
بــود و البتــه برخــی بــه دلیــل مســائل اخالقــی و 
ــرد دور از شــان  اینکــه اگــر اختالطــی صــورت بگی
نظــام اســت، امــا  مــن مســوول امنیــت کشــور بــه 

دســتگاه امنیتــی و انتظامــی اعتمــاد دارم

گزارشــی  براســاس 
آمــار  مرکــز  کــه 
متوســط  از  ایــران 
خوراکی هــا  قیمــت 
داده، مشــاهده می شــود گرانــی بــه بــازار 

اســت. رســیده  هــم  خوراکی هــا 
بــر ایــن اســاس در خــرداد مــاه 97، بیشــترین 
ــته،  ــاه گذش ــه م ــبت ب ــت نس ــش قیم افزای
مربــوط بــه اقــالم »پرتقــال محصــول داخــل« 
ــی  ــیب درخت ــش، »س ــد افزای ــا ٣٤,9 درص ب
زرد« بــا ٢٦,٢ درصــد افزایــش و »گوجــه 
فرنگــی« بــا ١٤.٠ درصــد افزایــش بــوده اســت. 
از 24 قلــم خوراکــی کــه در ایــن گــزارش 
بررســی شــده اند تنهــا چهــار محصــول در 
خــرداد بــا کاهــش قیمــت مواجــه بودنــد 

ــرغ  ــه »م ــوط ب ــش مرب ــترین کاه ــه بیش ک
ــا ٣,٢  ــاز« ب ــد و »پی ــا ٦,٢ درص ــینی« ب ماش
ــترین  ــن بیش ــت. همچنی ــش اس ــد کاه درص
افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
قبــل )خــرداد ١٣9٦( مربــوط بــه »تخــم مــرغ 
ماشــینی« بــا ٥8,٢ درصــد افزایــش و پــس از 
آن »مــوز« بــا ٥٤.9 درصــد افزایــش و »برنــج 
خارجــی درجــه یک« بــا ٣٦.8 درصــد افزایش 
ــه  ــبت ب ــم نس ــار قل ــا چه ــت و  تنه ــوده اس ب
ــد  ــدا کردن ــت پی ــش قیم ــته کاه ــال گذش س
ــه  ــبت ب ــت نس ــش قیم ــترین کاه ــه بیش ک
ــا ٢٥,٧  ــاز« ب ــه »پی ــوط ب ــرداد ١٣9٦ مرب خ
درصــد کاهــش و پــس از آن »ســیب زمینــی« 
ــا 8,٥  ــا ٢٤,٤ درصــد کاهــش و »عــدس« ب ب

ــوده اســت. درصــد کاهــش ب

گرانی کره و برنج با وجود 
دریافت ارز دولتی

یک شرکت خودرویی برای واردات 
قهوه ساز، ارز دولتی گرفت

ــا دســتور مســتقیم حســن  روز گذشــته ب
کشــورمان  جمهــور  رییــس  روحانــی، 
کننــده  دریافــت  شــرکت های  لیســت 
ارز دولتــی بــرای واردات کاال در حالــی 
منتشــر شــد کــه بــا نگاهــی بــه ایــن 
لیســت 53 صفحــه ای، مــوارد عجیبــی در 

می خورنــد. بــه چشــم  آن 
شــرکت  نوشــته  ایســنا  کــه  آنطــور 
ملــی  شناســه  بــا  خــودرو  مامــوت 
»14004708727« کــه حــوزه فعالیــت آن 
واردات خــودرو بــا برنــد فولکس واگــن 
اســت، معــادل 3641 یــورو بــرای واردات 
دولتــی  ارز  قهوه ســاز«  و  »چای ســاز 
ــال  ــن ح ــت. در همی ــرده اس ــت ک دریاف
بــر  وارداتــی  برنــج  قیمــت  حالــی  در 
ــده  ــر ش ــمی منتش ــای رس ــاس آماره اس
بیــش از 44 درصــد نســبت بــه ســال 
ــه کــرده  گذشــته افزایــش قیمــت را تجرب
ــش از 502  ــول بی ــن محص ــه ای ــت ک اس
میلیــون یــورو ارز دولتــی از 21 فروردیــن 
ــه گفتــه مدیــرکل  مــاه دریافــت کــرده و ب
جهــاد کشــاورزی  وزارت  بــازار  تنظیــم 
ــوده  ــی ب ــت غیرقانون ــش قیم ــن افزای ای
ورود  بایــد  نظارتــی  دســتگاه های  و 
ــده،   ــر ش ــت منتش ــاس لیس ــد. براس کنن
ــی  ــی 4200 تومان ــرکت از ارز دولت 104 ش
اســتفاده  ســفید  برنــج  واردات  بــرای 
تخصیــص  ارز  مجمــوع  کــه  کرده انــد 
و  میلیــون   502 بــه  آنهــا  بــه  یافتــه 
در  می رســد.  یــورو   660 و  هــزار   957
ایــن میــان 913 هــزار و 473 یــورو از 
ــی آن  ــن شــده و مابق ــا تامی ســامانه نیم
ــون و 44  ــادل 502 میلی ــددی مع ــه ع ک
هــزار و 187 یــورو اســت، از طریــق بانــک 
ــن شــده اســت.  ــدگان تامی ــرای واردکنن ب
ــازار  ــی قیمــت کــره در ب ــن در حال همچنی
ــت 50 درصــدی نســبت  ــش قیم ــا افزای ب
بــه ســال گذشــته مواجــه شــده اســت کــه 
بالــغ بــر 65 میلیــون یــورو ارز رســمی 
بــه نــرخ 4200 تومانــی بــرای واردات ایــن 
محصــول از 21 فروردیــن مــاه تاکنــون 
اختصــاص پیــدا کــرده اســت. 16 شــرکت 
از ارز دولتــی بــرای واردات کــره اســتفاده 
کرده انــد کــه مجموعــا بــه 65 میلیــون 
و 861 هــزار و 311 یــورو می رســد کــه 
دریافــت  بانــک  از  میــزان  ایــن  همــه 

ــت. ــده اس ش

اقتصاد

آشفتگی بازار و گرانی خوراکی ها؛ پرتقال 
در صدر افزایش قیمت

گزارش
پیام ما

وزیر جهاد کشاورزی نمایندگان را قانع نکردپیام خبر
نمایندگان مجلس از پاسخ حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به این سوال کریمی قدوسی 
مبنی بر اینکه »دلیل ایجاد انحصار در بازار دان و مرغ با زیر پا گذاشتن قانون انحصار 
چیست« قانع نشدند.
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ــد و  سلســله نشســت های تخصصــی نق
بررســی عملکــرد ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه برگــزار مــی شــود. اولین نشســت 
از سلســله نشســت های تخصصــی نقــد 
و بررســی عملکــرد ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه بــا موضــوع »چگونگــی مدیریــت 
تأمیــن منابــع آب مــورد نیــاز بــرای احیای 
دریاچــه ارومیــه« بــا هدف تعامل بیشــتر 
بــا اهالــی رســانه و فعــاالن محیط زیســت 

ــزار  ــاه 1397 برگ در روز سه شــنبه 12 تیرم
خواهــد شــد. ایــن نشســت در دانشــگاه 
امیرکبیــر و در مجتمــع آمفی تئاتــر برگــزار 
خواهــد شــد و محورهــای آن عبارتنــد از: 
بررســی مــدل اجــرا شــده بهــره بــرداری از 
مخــازن ســدها در 4 ســال اخیــر، بررســی 
مخــازن  مصــارف  و  منابــع  وضعیــت 
موجــود در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیه و 
ــی  ــف پیش بین بررســی مدل هــای مختل

از  بهره بــرداری  و  ورودی  جریان هــای 
مخازن ســدها. ریاســت نشســت نخست 
ــورای  ــو ش ــون، عض ــا مکن ــده رض ــر عه ب
عالــی محیــط زیســت و رییــس کمیتــه 
عالــی نظــارت و ارزشــیابی عملکــرد ســتاد 
ــود.  ــد ب ــه خواه ــه ارومی ــای دریاچ احی
مســعود تجریشــی، مدیــر ســتاد احیــای 
دریاچــه ارومیــه، محمــد حــاج رســولی ها، 
منابــع  مدیریــت  مدیرعامــل شــرکت 
ــوول  ــوی، مس ــید موس ــران، جمش آب ای
کارگــروه منابــع آب ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه، مرتضی موســوی، مدیــرکل دفتر 
ــع آب  ــته مناب ــم پیوس ــه ه ــت ب مدیری
ــز دریاچــه ارومیــه و دریــای  حوضــه آبری
خــزر از ســخنرانان این نشســت هســتند.

شــوری آب شــرب شــهر آبــادان و خرمشــهر در چنــد 
ــن  ــردم ای ــع م ــراض و تجم ــبب اعت ــر س روز اخی
ــزارش  ــارس گ ــه ف ــور ک ــت. آنط ــده اس ــهرها ش ش
ــیده  ــدی رس ــه ح ــوری آب ب ــت ش ــد وضعی می ده
کــه دیگــر بــرای اســتحمام و شست و شــو نیــز 
قابــل اســتفاده نیســت. بــه دنبــال اعتراضــات 
ــه دار مــردم اعــالم شــد شــامگاه شــنبه یــک  دنبال
نفــر در جریــان تجمعــات کشــته شــده اســت. 
در همیــن رابطــه رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور 
بــه  در نشســت خبــری روز یکشــنبه در پاســخ 
ــهر  ــات ش ــر در اعتراض ــد نف ــه چن ــش ک ــن پرس ای
ــته  ــر کش ــد نف ــت: چن ــدند گف ــته ش ــهر کش خرمش
شــده نیســت، تیرانــدازی بــوده و یــک زخمــی بــه 
ــل  ــت اص ــوع امنی ــت . موض ــه اس ــتان رفت بیمارس
اســت. اصلــی تریــن وظیفــه وزارت کشــور برقــراری 
ــو باشــند و  ــر پاســخ گ ــا اگ ــت اســت. مجوزه امنی
امنیــت را برقــرار کننــد بــا اعتراضــات مشــکلی 
ــان مــی  ــه کــف خیاب ــی ب ــی اعتراضات ــم. وقن نداری
ــی  ــه هیجان ــوند ک ــی ش ــدا م ــرادی پی ــند، اف رس
ــتفاده  ــه سوءاس ــتند ک ــرادی هس ــوند و اف ــی ش م
مــی کننــد. اقداماتــی مــی کننــد و موجــب خدشــه 

در  می شــوند.  انتظامــات  و  امنیــت  شــدن  دار 
ــد  ــی دارن ــی وظایف ــای انتظام ــورت نیروه ــن ص ای
ــت  ــد، امنی ــخ ندهن ــان پاس ــه وظایفش ــر ب ــه اگ ک
و انتظــام دچــار خدشــه مــی شــود. تــالش مــا در 
ــن اعتراضــات  ــر ای ــه زودت ــر چ ــه ه ــن اســت ک ای
ــکاری  ــی و هم ــروی انتظام ــتنداری نی ــا خویش را ب
ــالف  ــر خ ــا اگ ــانیم. ام ــان برس ــه پای ــووالن ب مس
ایــن باشــد قــوه قضاییــه و نیــروی هــای انتظامــی 
انجــام مــی دهنــد. رحمانــی  را  وظایــف خــود 
ــردم  ــات م ــوع اعتراض ــه موض ــاره ب ــا اش ــی ب فضل
ــود  ــر ســر کــم ب ــی کشــور ب برخــی شــهرهای جنوب
آب اظهــار کــرد: ایــن اعتراضــات امنیتــی نیســت ، 
ــه اســت  از نظــر مــن اعتراضاتــی کــه صــورت گرفت
ــه  ــازمان یافت ــکل س ــا تش ــه ی ــازمان یافت ــال س اص
ــاه ــا 15 تیرم ــکل آب ت ــع مش ــت .رف ــل نیس  از قب
در خصــوص رفــع مشــکل شــوری آب ایــن دو 
ــل  ــا تکمی ــت: ب ــتان گف ــتاندار خوزس ــز اس ــهر نی ش
ــاه  ــر م ــا 15 تی ــر ت ــرح غدی ــال دوم ط ــط انتق خ
برطــرف  شهرســتانها  ایــن  آب  مشــکل  امســال 
بــا  کــرد:  اظهــار  شــریعتی  غالمرضــا  میشــود. 
از ســوی هیــات دولــت  اعتبــار الزم  تخصیــص 
در ســال 1396 و در اولویــت قــرار دادن اجــرای 
خــط آبرســانی غدیــر 2 بــه شهرســتانهای آبــادان و 
خرمشــهر در مــدت 10 مــاه در حــدود 100 کیلومتــر 
ــرای  ــرای اج ــزود: ب ــد. وی اف ــرا ش ــه اج ــط لول خ

ایــن خــط تاکنــون بیــش از 9 هــزار میلیــارد ریــال 
هزینــه شــده و کارهــای اجرایــی آن در مراحــل 
پایانــی اســت. شــریعتی گفــت: هــدف دولــت 
تامیــن آب شــرب بــا کیفیــت 600 میکرومــوس 
ــه  ــان ســه ســال ب ــه دز در مــدت زم از آب رودخان
25 شــهر از جملــه آبــادان، شــادگان، خرمشــهر، 
چوئبــده و اروندکنــار و یــک هــزار و 609روســتا 
در قالــب طــرح انتقــال آب غدیــر اســت. ســتاندار 
ــادان و 18  ــه فعالیــت 48 تانکــر در آب خوزســتان ب
ــر آبرســانی در خرمشــهر اشــاره و خاطرنشــان  تانک
معدنــی  آب  لیتــر  هــزار   90 گذشــته  روز  کــرد: 
در 2 شهرســتان توزیــع شــده اســت و ایــن کار 
تــا بهبــود وضعیــت آب شــرب ادامــه مییابــد.

عملکرد ستاد احیای دریاچه 

ارومیه نقد و بررسی می شود

لزوم بهره برداری از فاز اول 

آب شیرین کن بندرعباس

ــد  ــع جدی ــال مناب ــه دنب ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــزگان ب اســتاندار هرم
ــن  ــا در ای ــن ه ــه احــداث آب شــیرین ک ــی در اســتان باشــیم ک آب
ــاز اول آب شــیرین  ــرداری از ف راســتا انجــام می شــود، گفــت: بهره ب
ــع  ــی در جم ــدون همت ــاس بســیار ضــروری اســت. فری ــن بندرعب ک
خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر لــزوم تســریع در بهــره بــرداری از فــاز اول 
آب شــیرین کــن ١٠٠ هــزار متــر مکعبــی بندرعبــاس، عنــوان کــرد: بــا 
ــش  ــتان و کاه ــاله در اس ــن س ــالی چندی ــود خشکس ــه وج ــه ب توج
قابــل توجــه حجــم آب مفیــد ســد اســتقالل مینــاب، بهــره بــرداری 
از فــاز اول آب شــیرین کــن بندرعبــاس بســیار ضــروری اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه هرمــزگان در شــرایط ســخت آبــی قــرار دارد، افــزود: 
ــه  مــردم بایــد صرفــه جویــی در مصــرف آب را در شــرایط موجــود ب
ــد. اســتاندار هرمــزگان افــزود:  ــوان یــک اولویــت مهــم قــرار دهن عن
اقداماتــی  هرمــزگان  در  آب  تامیــن  و  مصــرف  مدیریــت  بــرای 
آب  توســعه چاه هــا، کاهــش مصــرف  و  همچــون کــف شــکنی 
ــرف آب در ادارات  ــش مص ــهری و کاه ــبز ش ــای س ــرب در  فض ش
بــه طــور جــدی در دســتور قــرار گرفــت، امــا بایــد بــه دنبــال منابــع 
ــا  ــن ه ــیرین ک ــداث آب ش ــه اح ــیم ک ــتان باش ــی در اس ــد آب جدی
ــت  ــرد: در دول ــح ک ــی تصری ــی شــود. همت ــن راســتا انجــام م در ای
ــد تحــوالت اساســی در احــداث آب شــیرین کن هــا در  ــر و امی تدبی
هرمــزگان صــورت گرفــت بــه شــکلی کــه 20 ســایت آب شــیرین کــن 
ــدازی شــده و 15 ســایت آب  در شــهرها و روســتاهای اســتان راه ان

ــز در هرمــزگان در حــال احــداث اســت. شــیرین کــن نی

وزیر کشور:

موضوع آب خرمشهر امنیتی نیست
در خصـوص رفـع مشـکل شـوری آب ایـن 
دو شـهر نیـز اسـتاندار خوزسـتان گفـت: بـا 
تکمیـل خـط انتقـال دوم طرح غدیر تـا 15 تیر ماه 
امسال مشـکل آب این شهرستانها برطرف میشود. 
غالمرضـا شـریعتی اظهار کـرد: با تخصیـص اعتبار 
الزم از سـوی هیـات دولـت در سـال 1396 و در 
اولویـت قـرار دادن اجـرای خط آبرسـانی غدیر 2 به 
شهرسـتانهای آبادان و خرمشـهر در مدت 10 ماه در 
حـدود 100 کیلومتـر خط لولـه اجرا شـد. وی افزود: 
بـرای اجـرای ایـن خـط تاکنـون بیـش از 9 هـزار 
میلیـارد ریال هزینه شـده و کارهـای اجرایی آن در 

مراحـل پایانی اسـت. 

ــازمان  ــاورزی و س ــاد کش ــکاری وزارت جه ــه هم تفاهم    نام
ماهــی  پــرورش  زمینــه  در  زیســت  محیــط  حفاظــت 
در دریــا بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی و رییــس 
حــذف  هــدف  بــا  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
ــرای  ــب و کار ب ــای کس ــود فض ــرور و بهب ــای غیرض مجوزه
ســرمایه   گذاران، شــفافیت و جلوگیــری از رانــت اطالعــات و 
ــا  ــا در ســازگاری ب ــه دری انتقــال آبزی   پــروری از خشــکی ب
ــه  ــن تفاهم   نام ــای ای ــم امض ــد. در مراس ــد ش ــم منعق اقلی
ایــران  شــیالت  ســازمان  رییــس  صالحــی  همــکاری، 
گفــت: ایــن تفاهم    نامــه بلندمــدت در راســتای امنیــت 

ــور و  ــعه دریامح ــا و توس ــه از دری ــتفاده بهین ــی، اس غذای
ــد 200  ــق تولی ــالمتی و تحق ــذای س ــد غ ــور تولی ــه منظ ب
هــزار تــن ماهــی در دریــا در برنامــه ششــم توســعه و 
ــق 1404  ــی در اف ــن ماه ــزار ت ــرورش 400 ه ــن پ همچنی
ــا را از طرح   هــای  ــرورش ماهــی در دری امضــا شــد. وی، پ
ــای  ــا امض ــت: ب ــار داش ــد و اظه ــی خوان ــاد مقاومت اقتص
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ــکاری ب ــه هم ــن تفاهم   نام ای
بــرای  مناســب  پهنه    هــای  شــدن  مشــخص  و  زیســت 
ــرمایه  گذاری  ــرای س ــرایط ب ــا، ش ــی در دری ــرورش ماه پ

می  شــود. تســهیل  ســرمایه گذاران 

مدیــرکل ســابق دفتــر امــور مشــارکت هــای مردمی ســازمان 
محیــط زیســت گفــت: بحــران آب در مناطــق غیرقابــل 
تصــور کــه بــروز بحــران کــم آبــی در آن هــا بعیــد بــه نظــر 
مــی رســید، در حــال رخ دادن اســت. محمــد درویــش در 
همایــش کــودک و طبیعــت کــه در گــرگان برگزار شــد، اظهار 
کــرد: خلیــج گــرگان یکــی از پتانســیل های ارزشــمند منطقه 
و محــل تخــم ریــزی ماهــی هــای منحصــر بــه فــرد بــود، 
ــار  ــد گــرد و غب ــه یکــی از چشــمه هــای تولی ــا امــروز ب ام
تبدیــل شــده و اتفاقــی کــه امــروز بــرای خلیــج گــرگان رخ 
داده در پنــج ســال گذشــته بعیــد بــه نظــر مــی رســید.وی 

ــود  ــای کشــور در گلســتان وج ــاالب زیب ــن ت ــزود: چندی اف
ــده  ــه متاســفانه خشــک شــده و روزگار ناراحــت کنن دارد ک
ای دارند.درویــش ادامــه داد: متاســفانه امــروز بحــران آب 
ــتای  ــه 379 روس ــداده ک ــی رخ ن ــان جنوب ــا در خراس تنه
ایــن اســتان بــا تانکــر آبرســانی مــی شــود، بحــران آب در 
بخــش هــای قابــل توجهــی کــه مــا نبایــد درآنجــا بــا کمبــود 
آب رو بــه رو شــویم رخ داده حتــی در تــاالب پــرآب تریــن 
رودخانــه کشــور کــه کارون باشــد هــم رخ داده اســت، ایــن 

تصــور بعیــدی اســت امــا رخ داده اســت.

بحران آب در مناطق غیرقابل تصور در حال رخ دادن است امضای تفاهم نامه برای پرورش ماهی در دریا

پیام زیست مطالعات متعدد نشان می دهد تغییرات اقلیمی 
به جنگل های باران خیز مناطق گرمسیری و استوایی آسیب می زند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر 

رای شـماره139760319014000073-97/01/16هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی 

حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم طاهـره بیلری 

فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 725صـادره ازعنبرآبـاد در ششـدانگ یک بـاب خانه به 

مسـاحت250 متـر مربـع پالک- فرعـی از 549- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 1 

فرعـی از549- اصلـی قطعه دوواقع در اراضی کلرودجیرفت بخـش45 کرمان خریداری 

از مالـک رسـمی آقـای محمـد خزایـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 

صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 

آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 

نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/163

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/03/28-تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـم

اره139660319014007119-96/11/12 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک 

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین سـعیدی نـژاد گراغانـی 

فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 9صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 

مسـاحت513/67متر مربـع پـالک556 فرعـی از 1- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 

12 فرعـی از1- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی محمـد آباد مسـکون جبالبـارز جیرفت 

بخـش34 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای آلـب ارسـالن طیـاری محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در 

صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 

مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف/153

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر 

رای شـماره139760319014000469-97/02/09هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـکینه محمـدی 

فرزندمحمـد بشـماره شناسـنامه 6069618777صـادره از عنبرآباددرششـدانگ یک باب 

خانـه بـه مسـاحت215/54 مترمربع پـالک- فرعی از 46- اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک - فرعـی از46- اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی خرپشـت عنبرآباد بخش45 

کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی کشـت وصنعـت محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 

رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 

قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف/176

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28-تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 

شـماره139760319014000375-97/02/02 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای علیرضـا افضلی گروه 

فرزنداصغـر بشـماره شناسـنامه 468صادره از جیرفت در ششـدانگ یـک باب خانه به 

مسـاحت262/30متر مربـع پـالک- فرعـی از 581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 

پـالک - فرعـی از581- اصلـی قطعه دوواقع در اراضی حسـین آبادجیرفت بخش45 

کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیم سـیدیان محرز گردیده اسـت.لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 

را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/154

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
مدیر کل حفاظت محیط زیســت گلســتان گفت: 
با پیگیری این ســازمان از ســوی شــرکت بیمه طرف قرارداد، خسارت یک کشاورز 
گلســتانی که در اثر حمله پلنگ آســیب دیده بود، پرداخت شــد.

دیابت نتیجه زندگی در شهرهای آلوده 
3.2 میلیون نفر در سال 2016 

به دلیل آلودگی هوا به دیابت مبتال شدند

آلودگی هوا سبب ایجاد دیابت می شود

مختلــف  بیماری هــای  بــه  ابتــال 
در  اســت کــه  مردمــی  سرنوشــت 
می کننــد  زندگــی  آلــوده  هــوای 
امــا اینبــار در تازه تریــن تحقیقــات 
ــز  ــت نی ــت دیاب ــده اس ــخص ش مش
افــراد  بیماری هــای  بــه کلکســیون 
ســاکن در شــهرهای آلــوده اضافــه 

شــده اســت.
اصفهــان،  مشــهد،  اراک،  تهــران، 
کرمــان،  کردســتان،  خوزســتان، 
سیســتان و بلوچســتان و ... شــهرهای 
درگیــر آلودگــی و گــرد و غبــار هســتند 
و روز بــه روز بــر لیســت ایــن شــهرها 
مــا  کشــور  در  می شــود.  افــزوده 
چندیــن ســال اســت کــه آلودگــی هــوا 
ــه  ــت، گرچ ــهرها نیس ــص کالنش مخت

جنــس آلودگــی هــوای کالنشــهرها 
ــور  ــزی کش ــی و مرک ــهرهای غرب و ش
در  شــهرها  ایــن  امــا  دارد  تفــاوت 
شــباهت  ســاکنانش  بیماری هــای 
قلبــی  بیماری هــای  آســم،  دارنــد. 
ریــوی، حساســیت های چشــمی،  و 
ــتگاه  ــای دس ــق، عفونت ه ــی و حل بین
تنفســی فوقانــی ماننــد برونشــیت 
و  تهــوع  ســردرد،  ذات الریــه،   و 
ــن  ــه ای ــک از جمل ــای آلرژی واکنش ه
تازه تریــن  در  و  هســتند  بیماری هــا 
ایــن  بــه  نیــز  دیابــت  تحقیقــات 

اســت. شــده  اضافــه  بیماری هــا 

 حدود 3.2 میلیون مورد 

جدید دیابت در سال 2016 
میالدی به دلیل آلودگی هوا

دیابــت یــک بیماریســت کــه در آن 
ســطح قنــد خــون از حــد طبیعــی آن 
باالتــر مــی رود و درمــان قطعــی بــرای 

آن وجــود نــدارد. آنطــور کــه ایرنــا بــه 
نقــل از از پایــگاه خبــری مدیــکال 
ســاینس گــزارش می دهــد  مطالعــات 
ــان دانشــگاه واشــنگتن  ــد محقق جدی
نشــان مــی دهــد  آلودگــی هــوا، حتــی 
ــه  ــن ب ــر ایم ــه در ظاه ــی ک ــه میزان ب
ــه  ــال ب ــال ابت ــد، احتم ــی رس ــر م نظ
دیابــت را افزایــش مــی دهــد. دیابــت 
یکــی از ســریع تریــن بیمــاری هــای 
در حــال رشــد اســت کــه در حــال 
حاضــر بیــش از 420 میلیــون نفــر در 
سراســر جهــان بــه آن مبتــال هســتند. 
ــم  ــی ک ــی نادرســت، زندگ ــم غذای رژی
تحــرک و چاقــی مهمتریــن دالیــل 
ابتــال بــه دیابــت هســتند و تحقیقــات 
اخیــر نشــان مــی دهــد آلودگــی هوای 
ــه ایــن  خــارج از منــزل نیــز درابتــال ب
ایــن  دارد.  نقــش  جهانــی  عارضــه 
ــه  ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی ــه ب مطالع

ــطحی از  ــی س ــد حت ــی ده ــان م نش
آلودگــی هــوا کــه ایمــن شــناخته مــی 
ــز در افزایــش احتمــال ابتــال  شــود نی
بــه دیابــت نقــش دارد. ایــن مطالعــه 
نشــان مــی دهــد آلودگــی هــوا باعــث 
بــروز  و  انســولین  تولیــد  کاهــش 
التهــاب مــی شــود و در چرخــه تولیــد 
ــالل وارد  ــون اخت ــز خ ــرژی از گلوک ان
مــی کنــد. ایــن مطالعــه تخمیــن 
ــون  ــدود 3.2 میلی ــه ح ــد ک ــی زن م
ــال 2016  ــت در س ــد دیاب ــورد جدی م
آلودگــی هــوا  بــه دلیــل  میــالدی 
بــوده اســت کــه حــدود 14 درصــد از 
ــال در  ــال در س ــد ابت ــوارد جدی کل م
ــه  ــن مطالع ــی اســت. ای ســطح جهان
همچنیــن نشــان مــی دهــد ایــن 
متوجــه کشــورهای  بیشــتر  خطــر 
کــم درآمــد اســت، همچنیــن بنــا 
ــش  ــودکان بی ــف ک ــل مختل ــه دالی ب
خطــر  معــرض  در  بزرگســاالن  از 
آلودگــی هــوا قــرار دارنــد؛ چراکــه 
ــرعت  ــا س ــیرخوارگان ب ــودکان و ش ک
بیشــتری نفــس می کشــند و ایــن 
باعــث افزایــش تمــاس بــا مــواد 

می شــود. هــوا  آلوده کننــده 

مسری بودن گرد و غبار در 
بین استانهای کشور 

کمــی بارش هــا و افزایــش خشکســالی 
ها در کشــور، چندین ســال اســت سبب 
ایجــاد گــرد و غبــار در اســتانهای غربــی 
و مرکــزی کشــور شــده اســت بــه گونــه 
ای کــه هــم اکنون اســتانهای کردســتان، 
و  سیســتان  و  خوزســتان، کرمــان  
ــه اســتانهایی اعــالم  بلوچســتان از جمل
مــی شــوند کــه شــاخص آلودگــی آنهــا 
باالتــر از حــد اســتاندارد قــرار مــی گیــرد. 
در چنــد روز گذشــته طبــق اعــالم محیط 
زیســت کردســتان، آلودگــی بیشــتر 
ــنندج و  ــژه س ــه وی ــتان ب ــهرهای اس ش
ســقز بیــش از پنــج برابــر اســتانداردهای 
زیســت محیطــی اعــالم شــد. همچنین 
خوزســتان نیــز چنــد ســالی اســت 
ــه  ــت و پنج ــل دس ــن معض ــا ای ــه ب ک
نــرم می کنــد، بــه گونــه ای کــه بــه 
ــی در  ــار و الودگ ــرد و غب ــاد گ ــوان نم عن
کشــور شــناخته شــده اســت. درگیــری 
سیســتان و بلوچســتان و کرمــان بــا 
ایــن موضــوع نیــز در حــال تبدیل شــدن 

ــی اســت. ــه موضــوع روتین ب

گزارش
ته

نک

سرنوشــت  مختلــف  بیماری هــای  بــه  ابتــال 
مردمــی اســت کــه در هــوای آلــوده زندگــی 
تحقیقــات  تازه تریــن  در  اینبــار  امــا  می کننــد 
مشــخص شــده اســت دیابــت نیــز بــه کلکســیون 
شــهرهای  در  ســاکن  افــراد  بیماری هــای 
ــهد،  ــت.تهران، اراک، مش ــده اس ــه ش ــوده اضاف آل
کرمــان،  کردســتان،  خوزســتان،  اصفهــان، 
سیســتان و بلوچســتان و ... شــهرهای درگیــر 
آلودگــی و گــرد و غبــار هســتند و روز بــه روز 
ــود. در  ــزوده می ش ــهرها اف ــن ش ــت ای ــر لیس ب
ــی  ــه آلودگ ــت ک ــال اس ــن س ــا چندی ــور م کش
ــس  ــه جن ــت، گرچ ــهرها نیس ــص کالنش ــوا مخت ه
ــی و  ــهرهای غرب ــهرها و ش ــوای کالنش ــی ه آلودگ
مرکــزی کشــور تفــاوت دارد امــا ایــن شــهرها در 

دارنــد.  شــباهت  ســاکنانش  بیماری هــای 

افزایش تعداد 
پانداها به 345 عدد

کـرد:  اعـالم  چیـن  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
تعـدادی از گونـه هـای پانـدا کـه در کـوه هـای 
چیـن لیـن زندگی می کنند، پـس از تالش های 
حفاظتـی ده هـا سـاله، بـه 345 عـدد افزایـش 

یافتـه اسـت.

رفع کمبودهای سازمان
محیط زیست به حمایت 

ملی نیاز دارد
و  عملکـرد  ارزیابـی  بازرسـی،  دفتـر  مدیـرکل 
پاسخگویی به شـکایات سازمان حفاظت محیط 
زیسـت گفـت: محیـط بانـان و دیگـر نیروهـای 
ایـن دسـتگاه با حداقـل امکانات مشـغول انجام 
وظیفـه بوده و بـرای رفع کمبودها نیازمند حمایت 
ملـی هسـتند. رحمـان وهـاب زاده در اختتامیـه 
هفتمیـن همایـش بازرسـی،ارزیابی عملکـرد و 
پاسـخگویی بـه شـکایات ادارات محیط زیسـت 
سراسـر کشـور در قزویـن افـزود: محیطبانـان بـا 
حقـوق انـدک و کمتریـن امکانـات وظایفی چون 
محیـط بانی، جنگلبانی و آتش نشـانی را برعهده 
دارنـد و بایـد بـه شـکل مطلـوب تـری قـدردان 

زحمـات آنهـا بود.

100 هزار خودروی دیزلی 
در پایتخت تردد می کند

محمدحسـین بازگیـر مدیـرکل محیط زیسـت 
شـهر تهران بـا انتقاد از تـردد انـواع خودروهای 
آالینـده در شـهر گفت: اکنون 100 هـزار خودروی 
دیزلـی در شـهر وجـود دارد کـه سـن بسـیاری 
از ایـن خودروهـا باالتـر از سـن مصـوب اسـت 
و فرسـوده هسـتند، عـالوه بـر ایـن بسـیاری 
وسـایل  و  درون شـهری  اتوبوس هـای  از 
نقلیـه ای کـه در اختیـار اداره هـا و کارخانه هـا یا 
خودروهـای حمـل نخالـه هسـتند، فرسـوده و 
دودزا بـه شـمار می روند. شـهرداری تهـران باید 
سـامانه جامعی طراحی کند که مشـخص شود 
چه خودروهایی در حال تردد در شـهر هسـتند.

گزیده  اخبار

پیام زیست

نا 
یر

ع: ا
منب

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014000616-
97/02/15هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای مهـرداد تناورفرزند 
عـزت هللا بشـماره شناسـنامه 3020087228صادره از جیرفت درسـه دانگ 
از  ششـدانگ یـک کارگاه  به مسـاحت ششـدانگ 208 متـر مربع پالک- 
فرعـی از 48- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3 فرعـی از48- 

اصلـی قطعـه یـک واقع در اراضـی عباس آبـاد عنبر آباد بخـش45 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد.
/م الف/161

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

موضوع ابالغیه :ابالغ دادنامه 
پرونـده کالسـه 9709983423000066شـعبه اول دادگاه عمومـی 
)حقوقی(دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت تصمیم نهایی شـماره 
9709973423000407- خواهـان :خانـم سـحر سـاالری فرزنـد 
دادی بـه نشـانی کرمـان – شهرسـتان جیرفـت –شـهر جیرفـت – علـی ابـاد 
سـازمان کوچـه دانـش - خوانده :آقـای عبدالفتاح واحـدی فرزندعبدالقیوم به 
نشـانی مجهـول المـکان - خواسـته : بطـالن نـکاح - دادگاه با مالحظـه اوراق 
ومحتویـت پرونـده ختـم رسـیدگی را اعالم وبه شـرح ذیـل مبادرت بـه صدور 
رای می نماید./ ***رای دادگاه*** در خصوص دادخواسـت خانم سـحر 
سـاالری فرزند دادی اهل وسـاکن جیرفت به طرفیت آقای عبدالفتاح واحدی 
فرزنـد عبـدل القیـوم ،مجهـول المکان  دائر برابطال پروانه زناشـویی به شـماره 
7712/ص/29/22/95مورخ 95/06/14بدین شـرح که بیان داشـته :شناسنامه 
ایم مفقود شـده وخوانده با اسـتفاده از شناسـنامه اینجانب وتغییر عکس آن 
،از اسـتانداری تهـران پروانـه ازدواج گرفتـه وقبال دادخواسـت ابطال شناسـنامه 
و کارت ملـی طـرح کـردم ودر شـعبه سـوم حقوقـی رای بر ابطال مـدارک فوق 
صـادر شـد اکنـون تقاضـای ابطـال پروانـه زناشـویی را دارم ،اما بعد بـا عنایت 
بـه خواسـته خواهـان وتصویـر مصـدق سـند ازدواج همچنیـن دادنامـه مورخه 
96/10/16شـعبه سـوم حقوقـی وعـدم حضور خوانده یـا دفاع موثـری از ناحیه 
وی ،دادگاه دعـوی مطروحـه را وارد وثابـت دانسـته با اسـتناد به مـاده 4قانون 
ثبت احوال حکم بر ابطال پروانه زناشـویی شـماره 7712/ص/29/22/95صادر 
واعـالم میدارد این رای غیابی وظرف بیسـت روزبیسـت روز پـس از ابالغ قابل 
وا خواهـی در همیـن دادگاه وسـپس ظـرف بیسـت روز دیگـر قابل تجدیدنظر 
خواهـی در محاکـم تجدیـد نظـر اسـتان کرمـان می باشـد./ احمـد علی انجم 
روز- رئیـس شـعبه اول محاکـم حقوقـی جیرفـت- منشـی شـعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگسـتری شهرسـتان جیرفت – بهنام قادری نسـب- شـماره 
ابالغ نامه :9710103423002430 شـماره پرونده 9709983423000066 شـماره 

بایگانی شـعبه 970068تاریخ تنظیـم :1397/04/07

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـما

ره139460319014000189-97/01/23 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضی آقای عزت هللا تناورفرزند نورعلی بشـماره شناسـنامه 66صادره از 
جیرفـت در ششـدانگ یـک باب مغازه به مسـاحت26 متـر مربع پالک- 
فرعـی از 48- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3 فرعـی از48- 
اصلـی قطعـه یـک واقع در اراضـی عبـاس آبادعنبرآباد  بخـش45 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیری محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .

/م الف/160- تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/1- جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اصالحیه 
تابنـده  نـام شـادروان  بتاریـخ 97/4/5  آگهـی حصروراثـت 
سـعیدیان اسـت که در آگهی اشـتباها تنابده چاپ شده است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان رفسنجان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ریا
ث آ

یرا
س:م

عک

گزارش
پیام ما

میراث فرهنگــی،  اداره  رییــس 
صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
ســمنان گفــت: فــاز جدیــد مرمــت و 
ــلطانی (  ــام ) س ــاماندهی مســجد ام س

ســمنان آغــاز شــد.
ــالم  ــا اع ــدی ب حمیدرضــا دوســت محم

افــزود: عملیــات مرمــت  ایــن خبــر 
مســجد امــام بــه عنــوان یکــی از عناصــر 
ــت بخــش شــهر ســمنان  شــاخص هوی
ــات  ــا انجــام اســتحکام بخشــی تزیین ب
ــی،  معمــاری ایوان هــای شــمالی و جنوب
ســاخت و مرمــت درهــای چوبــی، مرمت 

شبســتان های  ســنگی  هورنوهــای 
زیرزمینــی، مرمــت پیر نشــین و مقرنس 
ورودی شــمالی و مرمــت نماهــای آجری 

آغــاز شــده اســت.
ــال  ــت کان ــایی و مرم ــت: بازگش وی گف
کشــاورزی،  آب  انتقــال  تاریخــی 
ســاماندهی تاسیســات برقی و روشــنایی 
مرمت هــای  مســجد،  حجره هــای 
ــه همــراه  موضعــی بدنه هــای تاریخــی ب
دیگــر  از  معاصــر  الحاقــات  حــذف 
فعالیت هــای در دســت انجــام بــرای 
ــت. ــی اس ــجد تاریخ ــن مس ــت ای مرم

رســیدگی  لــزوم  بــر  دوســت محمدی 
بــه آثــار تاریخــی فاخــر محــور فرهنگــی 
ــرای  ــمنان ب ــهر س ــزی ش ــی مرک تاریخ
ــت زیرســاخت هــای گردشــگری و  تقوی
ــدف  ــا ه ــهری ب ــر ش ــازی منظ ــا س زیب
اصالــت  حفــظ  و  بخشــی  هویــت 
ــد  ــهر تاکی ــی ش ــت تاریخ ــاری باف معم
امــام  بنــای تاریخــی مســجد  کــرد. 
ســمنان بــه عنــوان یکــی از شــاهکارهای 
معمــاری مســاجد ایــران در دوره قاجــار 
ــرداد  ــخ ٣٠ خ ــماره ٢٥٧ در تاری ــه ش ب
١٣١٥ بــه ثبــت آثــار ملــی رســیده اســت.

فعالیــت ســیار گروهــی موســوم بــه ›کارتن به دســتان‹ 
بــرای دادن خانــه اجــاره ای بــه مســافران و گردشــگران 
 در بســیاری از شــهرها مشــاهده می شــود؛ چیــزی کــه 
ایــن روزهــا بــا گــرم شــدن فصــل گردشــگری در 
همــدان، ذائقــه اشــتغال جوانــان را بــه ســمت و ســوی 
ایــن کار افزایــش داده اســت. تعییــن درصدهــای 
ــتفاده از  ــت اس ــافر در جه ــذب مس ــرای ج ــب ب مناس
خانــه مســافرهای اجــاره ای باعــث شــده تــا بســیاری 
از جوانــان ایــن روزهــا کارتــن بــه دســت شــوند. رییس 
کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گــذاری و گردشــگری 
شــورای اســالمی شــهر همــدان بــا تاکیــد بر شناســنامه 
دار شــدن ســوییت هــا و خانــه مســافرهای ایــن شــهر 
گفــت: ســاماندهی خانــه مســافرها رشــد و رونــق 
صنعــت گردشــگری و اقتصــادی را بــه دنبــال دارد و در 
 ایــن راســتا بایــد زیرســاخت هــای الزم فراهــم شــود. 
ــزود:  ــم روانبخــش اف ــا نوشــته مری ــه ایرن ــور ک آن ط
ــه مســافرهای غیرمجــاز در ســطح شــهر  فعالیــت خان

ــه معضــل گردشــگری و فرهنگــی تبدیــل شــده  ــز ب نی
ــووالن دارد.  ــوی مس ــدی از س ــورد ج ــه برخ ــاز ب  و نی
متولــی  شــهرداری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در  امــا  نیســت  مســافرها  خانــه  ســاماندهی 
ــدام  ــف اق ــد وظای ــهری در ح ــت ش ــوب مدیری چارچ
دســتگاه های  ســایر  رود  مــی  انتظــار  و  کــرده 
باشــند.  داشــته  را  الزم  همــکاری   مرتبــط 
روانبخــش افــزود: در ســاماندهی خانــه مســافرها 
بایــد تمامــی جوانــب از جملــه ایمنــی منــازل، مــکان، 
فضــای فیزیکــی و روحــی منطقــه مدنظــر باشــد 
چــرا کــه ایــن مــوارد در جــذب دیگــر گردشــگران 
ــن  ــت کارت ــت: فعالی ــت. وی گف ــذار اس ــیار تاثیرگ بس
ــه  ــاره ای ب ــازل اج ــوییت و من ــرای س ــتان ب ــه دس ب
ــدان 2018 نیســت.  ــداد هم ــده روی ــوان برازن ــچ عن  هی
و  گــذاری  ســرمایه  اقتصــاد،  کمیســیون  رییــس 
ــه  ــدان اضاف ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــگری ش گردش
کــرد: فعالیــت کارتــن بــه دســتان جلــوه خوبــی نــدارد 
ــه  ــا در مســیرهای گردشــگری شــهر ب ــع آن ه و تجم
ویــژه ورودی شــهر همــدان بــه هیــچ عنــوان شایســته 
نیســت. نائــب رییــس جامعــه هتــل داران کشــور نیــز 

ــه دســت هایــی کــه در  اعــالم کــرد: حضــور کارتــن ب
ــا شــرایط نابســامان و زننــده  ورودی هــای همــدان ب
ایســتاده انــد و مســافران را در ورودی هــای شــهر بــه 
ــه مســافرهای فاقــد مجــوز هدایــت مــی  ســمت خان
ــتان  ــگری اس ــه گردش ــه را ب ــترین ضرب ــد، بیش کنن
ــب  ــار داشــت: اغل ــد. شــهرام شــیروانی اظه ــی زنن م
ــوده  ــن شــهر ب ــق پایی ــه مســافرها در مناط ــن خان ای
ــه ســطح پاییــن خدمــات و مشــکالتی  ــا توجــه ب و ب
ــره ای  ــد، خاط ــی آورن ــد م ــافران پدی ــرای مس ــه ب ک
ــه  ــافران ب ــن مس ــدان را در ذه ــه هم ــفر ب ــد از س ب

ــد جــای مــی گذارن

آغاز مرحله جدید 
مرمت مسجد تاریخی امام سمنان

پروژه»شکوه تخت جمشید« 
کلید خورد

توافقنامــه اولیــه پــروژه »شــکوه تخت جمشــید« بیــن شــرکت توســعه  
گردشــگری ایــران و شــرکت LDA اتریــش امضــا شــد.

 ایــن توافقنامــه در نشســت بیــن علــی جیرفتــی مدیرعامــل شــرکت توســعه 
ــوارت مدیرعامــل شــرکت LDA اتریــش  ــران و هلمــوت ریگ گردشــگری ای
ــران به امضــا رســید.علی جیرفتــی مدیرعامــل  ــه ته ــی الل ــل بین الملل در هت
شــرکت توســعه گردشــگری ایــران در پایــان ایــن نشســت گفــت: »پــروژه 
»شــکوه تخت جمشــید« كــه مقــرر شــده تامیــن مالــی آن از طریــق 
فاینانــس یكــی از بانك هــای كشــور اتریــش انجــام شــود، در پنــج بخــش 
اجــرا خواهــد شــد. در بخــش اول محوطــه ســایت تخــت جمشــید و عناصــر 
آن براســاس اســتانداردهای یونســكو و ســازمان میــراث فرهنگــی مســتند، 
ــا می شــود  ــدی مهی ایمــن و پاک ســازی می شــود، ســاختمان ورودی جدی
ســرویس های  کافی شــاپ،  بلیت فروشــی،  بخش هــای  شــامل  کــه 
ــد  بهداشــتی، فروشــگاه صنایع دســتی و ســوغات، کتاب فروشــی و... خواه
بــود.«او افــزود: »در بخــش دوم پــروژه فضــای وی آی پــی، ســالن جلســات، 
و همچنیــن ســاختمان و گیــت خروجــی الکترونیکــی اجــرا خواهــد شــد. 
در ایــن فــاز همچنیــن برنامه ریــزی بــرای ایجــاد ســامانه راهنمایــی تورهــا 
ــان  ــا بی ــد.«جیرفتی ب ــد ش ــام خواه ــب انج ــف روز و ش ــاعات مختل در س
ــور و صــدا اختصــاص  ــد ن ــه ی جدی ــه برنام ــروژه ب ــه بخــش ســوم پ این ک
دارد، گفــت: »در ایــن مرحلــه آدیتوریــوم جدیــد راه انــدازی می شــود و 
ــا  ــن تكنولوژی ه ــا آخری ــو ب ــگ و لیزرش ــو مپین ــل ویدئ ــی از قبی برنامه های
و فناوری هــای روز اجرایــی خواهــد شــد و بدین وســیله اطالعــات تاریخــی 

ــه می شــود. ــدگان ارائ ــه بازدیدکنن ــی ب تخــت جمشــید در شــکل جذاب

کارتن به دستان اجاره ای
عضو شورای شهر همدان: 

فعالیت خانه مسافرهای غیرمجاز به معضلی تبدیل شده است

داران  هتــل  جامعــه  رییــس  نایــب 
ــن  ــور کارت ــرد: حض ــالم ک ــز اع ــور نی کش
ــدان  ــای هم ــه در ورودی ه ــت هایی ک ــه دس ب
ــد و  ــتاده ان ــده ایس ــامان و زنن ــرایط نابس ــا ش ب
ــمت  ــه س ــهر ب ــای ش ــافران را در ورودی ه مس
ــی  ــت م ــوز هدای ــد مج ــافرهای فاق ــه مس خان
کننــد، بیشــترین ضربــه را بــه گردشــگری اســتان 
مــی زنند. شــهرام شــیروانی اظهــار داشــت: اغلب 
ایــن خانــه مســافرها در مناطــق پایین شــهر بوده 
و بــا توجــه به ســطح پاییــن خدمات و مشــکالتی 
کــه بــرای مســافران پدیــد مــی آورنــد، خاطــره ای 
بــد را در ذهــن مســافران بــه جــای مــی گذارنــد.

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان ایــالم از پیشــرفت ٧٠درصــدی مرمــت قلعــه 

ــر داد. ــالم خب ــی شــهر ای وال
 عبدالمالــک شــنبه زاده مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
ــه  ــت قلع ــزود: »مرم ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــتان ب اس
والــی شــهر ایــالم بــا اعتبــارات ابالغــی ملــی کــه توســط 
ــد  ــت ٧٠ درص ــام اس ــال انج ــنتی درح ــتاد کارن س اس

ــت.« ــته اس ــی داش ــرفت فیزیک پیش
او افــزود: »برخــی از عملیــات مرمــت قلعــه والــی شــهر 

ایــالم شــامل برداشــت واجــرای بندکشــی آســیب دیــده 
پشــت بــام )آجــر فــرش قدیمــی - برداشــت و اجــرای 
مجــدد بنــد کشــی دیوارهــا )بخــش هــای آســیب 
ــده -  ــیب دی ــف و آس ــای کثی ــاب آجره ــده( - س دی
ــوار  ــی دی مرمــت و بازســازی کنگــره هــا ی بخــش غرب
حیــاط مرکــزی – اجــرای رواق ایــوان ورودی، برداشــت 
ســفید کاری طــاق راه پلــه ایــوان ورودی و اجــرای 
مجــدد آن – نصــب ســنگ ازاره در راه پلــه ایــوان ورودی 

ــه  اســت.« قلع

پیشرفت 70درصدی مرمت قلعه والی ایالم

عملیات گمانه زنی در تپه تاریخی کانی نیاز سقز آغاز شد
به منظور تعیین حریم تپه تاریخی کانی نیاز شهرستان سقز عملیات گمانه زنی این 
اثر توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان آغاز 

شد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  

شـما رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 

ره139760319014000188-97/01/23 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حـوزه ثبت ملک 

جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رضـا تناورفرزنـد عزت اله بشـماره 

شناسـنامه 6060157629صـادره ازعنبرآبـاد درسـه دانـگ از  ششـدانگ کارگاه مکانیکـی به 

مسـاحت ششـدانگ 208 متـر مربـع پـالک- فرعـی از 48- اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک 3فرعـی از48- اصلـی قطعـه یک واقـع در اراضی عبـاس آبادعنبرآباد  بخش45 

کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم فرخنـده امیری محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 

اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 

تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/159

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 

شـماره139760319014000384-97/02/02 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی 

حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای موسـی افرا 

فرزندحسـین  بشـماره شناسـنامه 704صـادره ازکهنـوج در ششـدانگ یک بـاب خانه 

بـه مسـاحت400 متـر مربـع پـالک- فرعـی از 46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 

پـالک - فرعـی از46- اصلـی قطعه یک واقـع در اراضی خرپشـت عنبرآبادبخش45 

کرمان خریداری از مالک رسـمی شـرکت کشـت وصنعت محرز گردیده اسـت.لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 

را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/157

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/04/11
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

شماره 20/ب/4-97مآگهی مناقصه

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت اول

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه هــای زیــر را بصــورت 
ــالمی( و از  ــه اس ــناد خزان ــی )اس ــارات عمران ــل اعتب ــل از مح ــرح ذی ــه ش ــه و ب جداگان
طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای و بــر اســاس فــارس بهــای ســال 97 بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی 
صالحیــت انجــام کار در رشــته ابنیــه و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند 
دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت اداری 97/4/17 جهــت 
دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22بهمــن 
ــه آدرس  ــالب ب ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــایت ش ــه در س ــن مناقص ــه نمایند.ای مراجع

ــد. ــی باش ــود م WWW.abfakerman.ir موج

مبلغ ضمانت شرکت در فرایند ردیف
اجرای کار)ریال(

2/998/115/046150/000/000تکمیل حصارمخازن آب ١26000

٢
 تکمیل حصارمخازن آب شهرهای

توابع زرند
2/869/283/932143/500/000

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 97/4/27
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ساعت 9:30 مورخ 97/4/28
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روزنامـه اصفهـان زیبـا بـه نقـل از رهبـر 
معظـم انقـالب اسـالمی نوشـت: انقالب  بـا صبر و 
تقـوا آینـده دار اسـت .پیوندمـان بامـردم را تقویت 

می کنیـم.

روزنامه مهدتمدن در گزارشی ازسفر یک 
روزه به بام آذربایجان ،شهر چشمه های جوشان و 

گیاهان دارویی خبر داد.

روزنامه افسانه به نقل از نماینده ولی فقیه در 
فارس در دیدار با اصحاب رسانه نوشت:رسانه ها 

باید به رسالت واقعی خود بازگردند.

روزنامه خبر شمال در گزارشی از کاهش 
محسوس جنگل های شمال اینگونه نوشت: 
جنگل های شمال دختران خاکسترنشین ایران

روزنامه دریا به نقل از مدیر عامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور نوشت: انتقال 

پساب به دریا زیبنده بندرعباس نیست.

روزنامـه بشـارت یزد بـه نقل از مدیـر عامل 
توزیـع برق اسـتان نسـبت بـه کمبود برق درکشـور 
نوشـت:  یزددرکنـار بـی آبی بـا خطر خاموشـی در 

تابسـتان روبروست.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

مهاجرین بلوچ استان گلستان   /  ایسنا فروش بنزین در سطح شهر بندر عباس / مهر

افتتاح اولین باشگاه روباز پارکور در شهرک اکباتان  / باشگاه خبرنگاران جوانروش های سنتی مردم جنوب برای جدال با گرما  /  مهر
عکس نشنال جئوگرافیک غروب خورشید را در شهر شفشاون 

مراکش نشان می دهد عکس هوایی از شهر ری در قدیم  
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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.

سـناتور  اسـکات،  تیـم  قـول  از  سـی ان ان 
آمریکایـی کـه در ارتبـاط بـا مسـائل نژادپرسـتی بـا 
ترامـپ دیـدار کـرده نوشـته: دیـداری سـخت ولـی 

بـود. امیدوارکننـده 

خبرگـزاری فرانس24 در گزارشـی ویدیویی 
بـه صعـود تیم هـای فرانسـه و اروگوئه اشـاره کرده.

بـه  گزارشـی  در  اسـپوتنیک  خبرگـزاری   
انتقـاد انگلسـتانی ها از رسـانه های ایـن کشـور در 
خـالل انجـام بازی هـای جـام جهانـی پرداختـه.

خبرگـزاری رویتـرز از قـول پادشـاه سـعودی 
نوشـته: اگـر نیـاز شـد تولیـد نفتمـان را افزایـش 

می دهیـم.

روزنامـه نیویـورک تایمز تیتر یـک خود 
را بـه پیگیـری یـک پرونـده در سـفر و قاچـاق بـه 

گواتماال اختصـاص داده. 

خبرگـزاری یورونیز با انتشـار تصویری در تیتر 
یـک خـود به پوشـش انتخابـات ریاسـت جمهوری 

در مکزیـک پرداخته.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

آمریکا

اروپا

آئین »وادوش« درروستای شاهکوه 65 کیلومتری جنوب شرقی شهر گرگان    /   فارس مهاجرین بلوچ استان گلستان   /  ایسنا

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغی به مساحت حدود 11 هکتار در 
شمال تهران قرار دارد  /  ایرنا وضعیت نامناسب زیستگاه آهوان دشت سهرین – زنجان /  تسنیم افتتاح اولین باشگاه روباز پارکور در شهرک اکباتان  / باشگاه خبرنگاران جوان
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رسانی 

وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار 

شماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

نام رقبهشماره
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به مترمربعحدود اربعه

 بخشپالک اصلیپالک فرعی
 مساحتمغربجنوبمشرقشمالثبتی

مستثنیات
 مساحت

منابع ملی
 مساحت

کل

١
 مزرعه سیف

الدین
بافت٢9٧43-

 محدود است به مرتع جفریزوسیف

 الدین پالک430-اصلی از بخش

43کرملن

 محدود است به مزارع ده ولی وده

 کاکوئیه پالکهای 294و295-اصلی از

بخش 43کرمان

 محدود است به مزارع کاسکوئیه

 وکریک پالکهای 298و299-اصلی

از بخش 43کرمان

 محدود است به مزرعه ده تل پالک

293وپالک 430-اصلی از بخش 43
102900014000002429000

کمکیشوئیه٢
 کلیه فرعیات

در محدوده
کرمان١٣98

 به اراضی پالکهای ٣٠8-اصلی

 )دهوئیه(و140)وامق آباد(از بخش

8کرمان

 به اراضی پالکهای 161-اصلی)شرق ده

لولو(125فرعی از 137-اصلی و138-

اصلی از بخش 8کرمان

به اراضی 125فرعی مکرر از 137-

 اصلی )ده لولو(واراضی ملی پالک

 27فرعی از498-اصلی بخش

8کرمان

 به اراضی ملی پالک ١١٧فرعی از

 ١٢٣-اصلی بخش 8کرمان موسوم

به اراضی ملی حوضه آبریز سیمک

29849679942٧٠9٧9١

٣

 مزرعه

 کشکوئیه،حجت

آبادورحیم آباد

 کلیه فرعیات

در محدوده
کرمان95و١١و١٢

 به اراضی ملی پالک7-اصلی

 از بخش 5کرمان موسوم به

حسن آباد

 به اراضی ملی پالک10-اصلی از بخش

5کرمان موسوم به ده کوه

 به اراضی ملی پالک 14-اصلی از

بخش 5کرمان موسوم به زرکوئیه

 به اراضی ملی پالک 13-اصلی از

 بخش 5کرمان موسوم به کهنوج

ماهان

٢9٦9٧١8305061127477

4
 زهرود

(پایین)سفلی

 کلیه مفروعات

در محدوده
کرمان2574٢8

 به اراضی ملی پالک2861-اصلی از

بخش ٢8کرمان

 به اراضی پالک 2569-اصلی از

بخش ٢8کرمان بنام خالق آباد

 به اراضی ملی واتالل فاقد پالک

بخش ٢8کرمان

 به اراضی پالک 2578-اصلی از

بخش 28کرمان بنام خیر آباد
1539259577511111676

5
 مزرعه باغ نووباغ

دشت

 کلیه مفروعات

در محدوده

3113لغایت3123و

3140لغایت3143
143573-143573به اراضی رودخانه حاضریبه اراضی ملی به اراضی ملیبه اراضی روستای کپه گانکرمان٢٧

رفسنجان1682١١-هللا آباد کشکوئیه6

 محدوده اراضی فتح آبادواراضی

 علی آبادوزیرموضوع برگ

تشخیص57/5/1-975

 محدوده اراضی موات پالک

28فرعی از 11007-اصلی

 محدوده اراضی محمد

 آباد نوری پورموضوع برگ

تشخیص69/2/2-485

 محدوده اراضی علی آباد وزیرموضوع

برگ تشخیص 57/5/1-975
3434508985831242033

45675818021202258878حدی به پالک سلطان آبادحدی به پالک مقبلک وبنه زاریحدی به پالکهای خاتون آبادودروازهاراضی کهنوجرابر16842-دختک٧

12482239856684110490اتالل سرغشکاتالل ودوکندری سرغشک ومقبلکمحدود به پالک محمودی محدود به پالک دختکرابر١16942مقبلک8

138722367087505809حدی به پالک مظفر آبادوباب ولیحدی به پالک باب ولی ودریاییحدی به پالک باقره ایحدی به پالک باقره ایرابر٢8٧42-محمد آباد9

15815894169252327حدی به پالک بندروباب بیدانحدی به پالک بندرحدی به پالک طومیاراضی باب بیدان وزیرجوئیهرابر٧8542جو ابرس١٠

34540274237308777حدی به پالک قنات ملک وباقره ایجوی وجدول پالک چالهبه جوی وجدول پالک چالهحدی به پالک قنات ملکرابر28642-نصرت آباد١١

رابر4442-صعب آباد١٢
 اراضی پشته سلیمان ورودخانه

سیه بنوئیه
83677331445415122حدی به پالکهای تامنه وساقی نواتالل مابین گلینوئیه وصعب آباداراضی پشته سلیمان وگلینوئیه

1483919402791088670رودخانه رابری وباب بید سفلیرودخانه رابریشیب تلی واتاللاتالل وزمینهای زراعتی گزوئیهرابر25342-نهر بادام١٣

14
 باقیمانده اراضی

ملی مدبون
زرند٢915کلیه فرعیات

 به اراضی مستثنیات مدبون برگ

تشخیص شماره 1372/9/6-4502

 به اراضی ملی باقیمانده جنوب

 راورپالک 476-اصلی

 به ارضی ملی باب گهر شاهزاده

 محمد پالک 457-اصلی

 به اراضی ملی باب گهر وشاهزاده

محمد پالک 457-اصلی
6617908347914964

فردوسیه15
 قسمتی از

پالک9فرعی
نرماشیر4219٣٢

 به اراضی ملی پالک 9فرعی از

4219-اصلی

 به اراضی ابراهیم آباد تدین

پالک4574

 به اراضی سعادت آبادگلشن

 پالک 4572وسعادت

آبادپالکهای4556الی4571

 به اراضی پالک ٤٢١9بنام عزیز

آباد پایین
1132059-1132059

16

 قسمتی   

 از مفروزات

باسفهرجان

سیرجان107636-
 باقیمانده پالکات

مفروزباسفهرجان
محدوده اراضی پالک1039

 راه خاکی وباقیمانده پالکات

مفروزباسفهرجان
64939-64939باقیمانده پالکات مفروز باسفهرجان

10457-10457باغ وقفی ودیوار باغ قدیمیدیوار قدیمی وکوچهدیوار قدیمیدیوار وپالک ١٧8-اصلیسیرجان18636-یحیی آباد١٧

سیرجان3683٣٧-دارینوئیه١8
 محدوده اراضی عمادآبادوجاده

آسفالت واراضی حافظ آباد

 محدوده اراضی عزیز آباد،همت

آبادوقادرآبادواراضی عماد آباد

 محدوده اراضی عزیز آبادواراضی

محمد آباد سلیم خانی

 اراضی محمد آبادسلیم خانی

واراضی حافظ آباد
2802525-2802525

بردسیر5174٢١-تقی آباد١9
 به محدوده پالک 5197-اصلی از

بخش 21کرمان بنام حسین آباد

 به محدوده پالک 5166-اصلی از

بخش 21کرمان بنام کهکینوئیه

 به محدوده پالک 5175-اصلی از

بخش 21کرمان بنام پا کوشک

 به محدوده پالک 5175-اصلی از

بخش 21کرمان بنام پاکوشک
66752-66752

٢٠

 مرتع

 دیشگان)باب

(هاویج وهنجام

بردسیر5225-5224-5882٢٠-
 به محدوده پالک 5236-اصلی بنام

دیشگان

 در دوقسمت اول به محدوده

 پالک5226-اصلی بنام سغرک ودوم

 به محدوده پالک 5883-اصلی بنام

مرتع سغرک

 به محدوده پالک 5884-اصلی از

 بخش ٢٠کرمان بنام مرتع

 بید خوان

 به مرز شهرستان بردسیر سیرجان

طبق نقشه
3282061108496911413175

بافت7640-مزرعه میروئیه٢١

 محدود است به اراضی ده الچین

 وباقی مانده پالک 443-اصلی از

بخش 40

 در امتداد جوی مورد ثبت وباقی

مانده پالک 443-اصلی از بخش 40

 محدود است به اراضی ملی باقی

مانده پالک 443-اصلی از بخش 40

 محدود است به اراضی ملی باقی

 مانده پالک 443-اصلی از بخش

40کرمان

25000132000157000

٢٢
 مزرعه کشک

برج
بافت٢٢940-

 محدود است به اراضی مزارع

پیکوئیه وزور آباد
360000١٢١٠٠٠٠1570000محدود است به تل بست واراضی ارکانمحدود است به اراضی دهنومحدود است به رودخانه

433542078564139میخانهاراضی باب ولیمحدوده پالک محمد آباد وباقره ایمحدوده پالک قنات ملکرابر42--مظفر آباد٢٣

24
 مزرعه باغ بابایی

وگلو طرنگ
بافت395-39341-

 محدود است به مزرعه طرنگ

پالک 394-اصلی بخش 41

 محدوداست به اراضی ملی پالک

420-اصلی از بخش 41

 محدود است به اراضی کردیشان

 واراضی ملی پالک420-اصلی
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بــه اســتثنای مســتثنیات قانونــی تبصــره ٣ ) هرپــالک( موضــوع مــاده ٢ قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع کشــور کــه بوســیله روســای ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای مربوطــه و کارشناســان ذیصــالح بازدیــد و مشــخصات هــر رقبــه در 
متــن آگهــی قیــد گردیــده و ســوابق مربوطــه در ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان هــای ذیربــط و یــا اداره کل موجــود مــی باشــد ، جــزء منابــع ملــی شــده مــاده ١ قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع تشــخیص و مراتــب بــه اطــالع عمــوم رســانیده 
مــی شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملــی شــده هــر رقبــه معتــرض مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار و محلــی و حداکثــر بــه مــدت شــش مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه همــراه مــدارک و مســتندات قانونــی طــی 
دادخواســت بــه هیئتهــای تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی ) کمیســیون مــاده واحــده ( مســتقر در ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای محــل وقــوع ملــک ارائــه تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در 

مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانفرجــه قانونــی تعییــن شــده ایــن اداره کل نســبت بــه اخــذ ســند مالکیــت منابــع ملــی شــده مــورد تشــخیص اقــدام خواهــد نمــود.                
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی روسیه جنبه های حقوقی واردات نفت از ایران را بررسی می کند
وزیر انرژی روسیه گفت: این کشور قرارداد واردات نفت خام از ایران

 را از منظر حقوقی ارزیابی می کند.
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مدیــر ســنگ آهــن گهــر  زمیــن 
پیامــی را بــه مناســبت روز  صنعــت 
از  بخشــی  در  نوشــت.  معــدن  و 
ــم  ــه ده ــده اســت ک ــام آم ــن پی ای
تیرمــاه کــه منصــوب بــه روز صنعــت 
ــر یکایــک شــما  ومعــدن اســت را ب
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــزان تبری عزی
نمــوده، بهبــودی بیشــتر و توفیقــات 
ایــن  سنگرنشــینان  افــزون  روز 
ــور را  ــادی کش ــم اقتص ــش عظی بخ

از درگاه خالــق منــان آرزومندم.یقینــا 
در پرتــو تــالش هــا و مجاهــدت 
هــا و ایثاگــری هــای شــما عزیــزان 
صنعتگــر و شــاغالن بخــش معــدن 
ــت  ــالمی اس ــن اس ــر میه در سراس
ــاهد  ــته ش ــه و پیوس ــی وقف ــه ب ک
رشــد و شــکوفایی و بــاروری درخــت 
ــوده و  ــدن ب ــت و مع ــد صنع تنومن

ــتیم. هس
ــاداش  ــات پ ــب و فتوح ــن مواه ای

ســخت کوشــی و تحمــل شــدائد 
کارهاییســت کــه رســالت آن بــر 
تالشــگران  یکایــک  دوش  روی 
مهــم  و  حیاتــی  عرصــه  ایــن 
اســت. امیــد اســت کــه در راســتای 
مقــام  رهنمودهــای  و  منویــات 
معظــم رهبری)مــد ظلــه العالــی( و 
ــت از کاالی  ــال حمای ــذاری س نامگ
ایرانــی از ســوی ایشــان و بــا توجــه 
اعتــالی  راه  تولیــد ملــی، در  بــه 
اهــداف و آرمــان هــای ســترگ ایــن 
ــداری  ــوم، اســتقامت و پای ــرز و ب م
چشــمگیر داشــته تــا شــاهد پویایــی 
ایــران  بیشــتر  هرچــه  رشــد  و 

عزیزمــان باشــیم ان شــاءهللا...

پیام مدیر  سنگ آهن گهرزمین 

به مناسبت روز صنعت و معدن

موافقت عربستان با درخواست 

آمریکا برای افزایش تولید نفت

ــی اعــالم کــرد  ــکا، روز شــنبه در توییت ــور آمری ــد ترامــپ، رییــس جمه دونال
پادشــاه عربســتان ســعودی بــا درخواســت وی بــرای افزایــش تولیــد حداکثر 
بــه میــزان دو میلیــون بشــکه در روز بــه منظــور مالیــم کــردن رشــد قیمت هــا 
موافقــت کــرده اســت.ترامپ ایــن خبــر را در توییتــر اعــالم کــرد. ایــن 
چهارمیــن بــاری بــود کــه رییــس جمهــور آمریــکا دربــاره قیمت هــای بــاالی 
ــور  ــس جمه ــر کرد.ریی ــود اظهارنظ ــری خ ــاب توییت ــک در حس ــت و اوپ نف
آمریــکا اعــالم کــرد بــا ملــک ســلمان صحبــت کــردم و بــه وی توضیــح دادم 
کــه بــه دلیــل آشــفتگی و اختــالالت در ایــران و ونزوئال، از عربســتان ســعودی 
می خواهــم تولیــد نفــت خــود را  احتمــاال دو میلیــون بشــکه در روز افزایــش 
ــا  ــت و وی ب ــیار باالس ــا بس ــد. قیمت ه ــران کن ــه را جب ــود عرض ــد و کمب ده
ــش  ــن افزای ــت: چنی ــر ســعودی گف ــک تحلیلگ ــق بود.ی ــن موضــوع مواف ای
عرضــه ای از ذخایــر نفــت عربســتان ســعودی انجــام خواهــد گرفت.ســخنگوی 
ــن  ــز چنی ــا نی ــپ از روس ه ــا ترام ــه آی ــاره این ک ــیه درب ــرژی روس وزارت ان
ــر  ــق اخی ــرای تواف ــی ب ــه معنای ــپ چ ــت ترام ــرده و درخواس ــتی ک درخواس
ــه میــزان یــک میلیــون بشــکه  ــرای افزایــش تولیــد ب اوپــک و غیراوپــک ب
ــرگ، کاخ  ــزارش بلومب ــاس گ ــر اس ــر نکرد.ب ــت، اظهارنظ ــد داش در روز خواه
ســفید از اظهــارات ترامــپ عقــب نشــینی کــرد و بعدازظهــر شــنبه در بیانیــه 
ای اعــالم کــرد ملــک ســلمان بــن عبدالعزیــز تاییــد کــرده کــه عربســتان دو 
میلیــون بشــکه در روز ظرفیــت تولیــد شــناور دارد کــه در صــورت لــزوم و بــرای 
اطمینــان از تعــادل و ثبــات بــازار، محتاطانــه و بــا هماهنگــی شــرکای خــود 
از آن اســتفاده خواهــد کــرد. بــر اســاس گــزارش پالتــس، قیمت هــای نفــت 
ــس از  ــرد پ ــالم ک ــکا اع ــه گذشــته وزارت خارجــه آمری ــه هفت ــس از این ک پ
ــران  ــت ای ــداران نف ــه خری ــی ب ــچ معافیت ــر هی ــا در نوامب بازگشــت تحریم ه

اعطــا نخواهــد شــد، صعــود چشــمگیری پیــدا کردنــد.

نوسازی نازل های سوخت 
برای کاهش هزینه ها 

مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فــرآورده های نفتــی گفت:هدف از 
تعویــض نــازل هــا در جایگاههــای 
ســوخت؛ افزایــش راندمــان، کاهــش و بــه مــرور زمــان حذف 
هزینــه هــای مربــوط بــه تأمین،تجهیــز و پشــتیبانی از نــازل 
هــای ســوخت اســت. وی همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه آیا 
نصــب ایــن کارتخــوان هــا بــرای همــه جایــگاه هــا الزامــی 
ــگاه هــای صاحــب نشــان اســت،  ــا مختــص جای اســت ی
ــد  ــل جدی ــه نس ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــرد: برنام ــح ک تصری
ــور  ــر کش ــوخت سراس ــای س ــا  در جایگاهه ــوان ه کارتخ

جایگزیــن شــود. 

نارضایتی برخی واحدهای 
پتروشمی از ارائه ارز

طبــق دســتورالعمل ارزی دوم 
اردیبهشــت از ســوی معــاون 
قــرار  رییس جمهــوری  اول 
ــادرات  شــده دالر حاصــل از ص
ــا  ــا ب ــامانه نیم ــب س ــی در قال ــده صادرات ــالم عم اق
ــه  ــی آن ب ــادل ریال ــذب و مع ــان ج ــرخ 4200 توم ن
تجــار پرداخــت شــود تــا ارز مــورد نیــاز واردکننــدگان 
ــه  ــتا ب ــن راس ــود. در ای ــن ش ــق تامی ــن طری از ای
ــاه فرصــت  ــز شــش م ــدگان پتروشــیمی نی صادرکنن
داده شــده کــه ارز حاصــل از صــادرات را بــه ســامانه 

ــد.  ــا وارد کنن نیم

عربستان ظرفیت  دو 
میلیون بشکه نفت را ندارد

»حســن کاظــم پــور اردبیلــی« 
هیــات  در  ایــران  نماینــده 
شــب  شــنبه  اوپــک  عامــل 
درخواســت  بــه  واکنــش  در 
از  آمریــکا  جمهــوری  رییــس  ترامــپ«  ›دونالــد 
ــرای  ــز‹ پادشــاه عربســتان ب ــن عبدالعزی ›ســلمان ب
نفــت در روز گفــت:  ٢ میلیــون بشــکه  افزایــش 
ریــاض چنیــن ظرفیتــی نــدارد. اردبیلــی افــزود: 
البتــه اگــر عربســتان چنیــن کاری کنــد، ایــن در 
ــای دســتور خــروج ایــن کشــور از  ــه معن خواســت ب

اوپــک اســت.

واردات نفت چین 
افزایش یافت

ــت  ــای دول ــالش ه ــم ت ــه رغ ب
چیــن بــرای کاســتن از اتــکا 
هــای فســیلی،  بــه ســوخت 
تــازه تریــن آمــار رســمی نشــان مــی دهــد واردات نفــت 
ــی  ــاه م ــن در م ــه اســت. چی ــش یافت ــن کشــور افزای ای
ــن نفــت وارد کــرده  )اردیبهشــت( امســال ٣9 میلیــون ت
ــا دوره مشــابه ســال  ــم در مقایســه ب ــن رق ــه ای اســت ک
گذشــته ٥ درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد. کمیســیون 
توســعه و اصالحــات ملــی در گــزارش آمــاری آورده اســت 
بــه رغــم افزایــش واردات، میــزان تولیــد نفــت در داخــل  

ــه اســت. ــش یافت کاه

خبرنفتسوخت پتروشیمی

فــوالد  جهــان  شــرکت  پشــتیبانی  و  مالــی  معــاون 
ــورد  ــا ن ــنگ ت ــزوده از س ــرد: ارزش اف ــان ک ــیرجان بی س
ــچ  ــی در هی ــام فروش ــل خ ــن دلی ــه همی ــت ب ــیار اس بس

زمانــی مفیــد نیســت.
ــی  ــام فروش ــوع خ ــاره موض ــتقیمی درب ــد مس عبدالمجی
ســنگ آهــن بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد فــوالد، اظهــار 
ــور  ــرای کش ــی ب ــام فروش ــتم خ ــد هس ــده معتق ــرد: بن ک
ــرا  ــد مفیــد باشــد زی در هیــچ زمــان و مقطعــی نمــی توان
ارزش افــزوده از ســنگ تــا نــورد بســیار اســت. اگــر  

ــام شــود ســود  ــزوده در داخــل کشــور انج ــن ارزش اف ای
ــراه دارد. ــه هم ــتری ب بیش

وی ادامــه داد: امــروز منطقــه گل گهــر نقطــه ای از کشــور 
اســت کــه زنجیــره فــوالد در حــال کامــل شــدن اســت. در 
ــای  ــه ه ــام حلق ــه تم ــن پتانســیل وجــود دارد ک ــع ای واق
ــه  ــد ب ــد. بای ــته باش ــود داش ــه وج ــن منطق ــوالد در ای ف
ــه خــام فروشــی همیشــه  ــن موضــوع توجــه داشــت ک ای
ــرای  ــه همیــن دلیــل اســت کــه عــوارض ب ضــرر اســت. ب

صــادرات مــواد خــام وضــع مــی شــود.

وزیــر انــرژی روســیه اعــالم کــرد ایــن کشــور آمادگــی 
دارد تولیــد نفــت خــام خــود را تــا 200 هــزار بشــکه در 
روز در صــورت نیــاز ســازمان کشــورهای صادرکننــده 
نفــت )اوپــک( بــه ســقف تولیــد هــدف افزایــش 
ــی دارد  ــیه آمادگ ــت: روس ــواک گف ــاندر ن ــد. الکس ده
در صورتــی کــه دیگــر کشــورهای عضــو و غیرعضــو 
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت )اوپــک( حاضــر 
ــت  ــه رعای ــادر ب ــه ق ــش عرض ــی کاه ــق جهان در تواف
ســقف تولیــد تعییــن شــده نباشــند، تولیــد نفــت خــام 

ــد. ــش ده ــکه افزای ــزار بش ــش از 200 ه ــود را بی خ
نشســت  صدوهفتادوچهارمیــن  در  اوپــک  اعضــای 
عــادی ایــن ســازمان تصمیــم بــه حفــظ ســقف تولیــد 
از پیــش تعییــن شــده و کاســتن از پایبنــدی بیــش از 
حــد توافــق کاهــش عرضــه گرفتنــد. پیــرو ایــن توافــق، 
تولیدکننــدگان غیــر عضــو اوپــک نیــز توافــق کردنــد کــه 
ــدی  ــود و پایبن ــکه ای خ ــزار بش ــه 600 ه ــش روزان کاه

ــد. ــه ایــن توافــق را حفــظ کنن 100 درصــد ب

آمادگی روسیه برای افزایش ۲00 هزار بشکه  نفتخام فروشی در هیچ زمان مفید نیست 

ــه نامه هشدارآمیز زنگنه خطاب به رییس اوپک ــک ب ــات اوپ تصمیم
نیســت کــه  گونــه ای 
ــدام  ــوان اق ــه آن بت ــر پای ب
برخــی از کشــورهای عضــو 
ــه روی از خواســت  را در دنبال
افزایــش  بــرای  آمریــکا 
تولیــد کــه بــا انگیزه هــای 
جمهــوری  علیــه  سیاســی 
اســالمی ایــران اتخــاذ شــده 
ــز  ــی نی ــورت عموم ــه ص و ب
ــد.  ــح کن ــده توجی ــالم ش اع

وزیــر نفــت کشــورمان در نامــه ای خطــاب 
بــه وزیــر انــرژی و صنعــت امــارات متحده 
عربــی و رییــس کنفرانــس اوپــک ضمــن 
یــادآوری تصمیماتــی کــه در جلســه اخیر 
اوپــک گرفتــه شــد، بــا اشــاره بــه اقــدام 
برخــی اعضــای اوپــک بــه افزایــش 
تولیــد فراتــر از توافــق و انجام درخواســت 
درخصــوص  داد:مــا  هشــدار  آمریــکا 
ــه  ــور ب ــک کش ــد ی ــهم تولی ــذاری س واگ
نگرفتیــم.  تصمیمــی  دیگــر  اعضــای 
بیــزن زنگنــه خطــاب بــه ســهیل محمــد 
ــم  ــی نوشــت: »براســاس تصمی المزروع
ــک  ــس اوپ ــط کنفران ــده توس ــه ش گرفت
ــرای  ــرر شــد کشــورها تــالش خــود ب مق
پایبنــدی کلــی اوپــک 12 عضــو و کاهــش 
میــزان آن بــه 100 درصــد از تاریــخ اول 
ژوییــه 2018 تــا پایــان بــازه زمانــی مندرج 
ــد و  ــه کار گیرن ــاد شــده ب ــه ی در قطعنام
قــرار شــد کمیتــه مشــترک وزارتــی نظارت 
ــد را  ــک تولی ــک – غیراوپ ــق اوپ ــر تواف ب
رصــد کــرده و مراتــب را به رییــس دوره ای 
ــران در  ــس اوپــک گــزارش کنند.ای کنفران
خصــوص واگــذاری ســهمیه تولیــد یــک 
کشــور عضــو بــه اعضــای دیگــر تصمیمی 
اتخــاذ نکــرده اســت. در واقــع براســاس 
مندرجــات قطعنامــه بــا درخواســت از 

کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــه 
ــور  ــه منظ ــک ب ــک – غیراوپ ــق اوپ تواف
ــس  ــه ریی ــی ب ــازار و گزارش ده ــد ب رص
دوره ای اوپــک بررســی ایــن موضــوع بــه 
رییــس دوره ای کنفرانــس واگــذار شــده تا 
ــاده  ــس فوق الع ــزاری کنفران ــق برگ از طری
ــا کلیــه اعضــای اوپــک و  ــه ب ــا مکاتب و ی
ــن موضــوع را حــل و  ــاع ای رســیدن اجم

فصــل کنــد.
ــر  ــد توســط ه ــش در تولی ــه افزای هرگون
ــدات درج  ــر از تعه ــک فرات عضــوی از اوپ
شــده در بیانیــه کنفرانس هــای 171 و 
ــورد بحــث  ــق م ــک ناقــض تواف 174 اوپ
اســت. زنگنــه از طریــق ایــن نامــه از 
ــرد  ــا ک ــک تقاض ــس اوپ ــس کنفران ریی
کــه بــه کلیــه کشــورهای عضــو منعکــس 
ــود و  ــدات خ ــه تعه ــبت ب ــه نس ــد ک کن
ــک  ــه شــده توســط اوپ تصمیمــات گرفت
پایبنــد   174 و   171 کنفرانس هــای  در 
بــوده و از انجــام هرگونــه اقــدام یــک 
ــیب  ــدن آس ــب وارد آم ــه موج ــه ک جانب
ــک  ــه وحــدت و اســتقالل ســازمان اوپ ب
می شــود، خــودداری کند.ایــران در جلســه 
کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــر 
ــرد  ــالم ک ــک، اع ــک – غیراوپ ــق اوپ تواف
کــه هرگونــه افزایــش یــک جانبــه تولیــد 

توســط کشــورهای عضــو بیــش از میــزان 
تعهــد آنهــا درج شــده در صــورت جلســه 
تصمیمــات اوپــک آمریــکا را تهییــج 
می کنــد تــا علیــه ایــران اقــدام کنــد. 
متاســفانه رفتارهــای یــک جانبــه برخــی 
کشــورهای عضــو باعــث تضعیف بنیــان و 

اســاس ســازمان مــا می شــود.
ــت  ــه ای نیس ــه گون ــک ب ــات اوپ تصمیم
ــی  ــدام برخ ــوان اق ــه آن بت ــر پای ــه ب ک
دنبالــه روی  در  را  عضــو  کشــورهای  از 
افزایــش  بــرای  آمریــکا  خواســت  از 
انگیزه هــای سیاســی  بــا  تولیــد کــه 
ــاذ  ــران اتخ ــالمی ای ــوری اس ــه جمه علی
ــز اعــالم  ــه صــورت عمومــی نی شــده و ب
ــا  ــه م ــی ک ــد. از آنجای ــح کن ــده توجی ش
همگــی در خصــوص سیاســت زدایی از 
داریــم،  اتفاق نظــر  اوپــک  تالش هــای 
ــا  ــه ب ــم ک ــه دیگــران اجــازه دهی ــد ب نبای
ــات سیاســی، وحــدت و اســتقالل  اقدام
اوپــک را خدشــه دار کننــد. در حالــی 
کــه مــا ممکــن اســت مواضعــی مشــابه 
نظــرات اعــالم شــده توســط هــر یــک از 
ــیه  ــال روس ــود مث ــک خ ــرکای غیراوپ ش
داشــته باشــیم، امــا مــن از حضــرت 
عالــی می خواهــم کــه بــه عنــوان رییــس 
ــه تاریخــی از  ــن بره ــک در ای دوره ای اوپ

اصــول بلندمــدت، وحــدت و منافــع اوپک 
صیانــت کننــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، 
ــک در  ــای اوپ ــش اعض ــدود 10 روز پی ح
جلســه 174 اوپــک گــرد هم جمــع آمدند 
ــم  ــن ســازمان تصمی ــده ای ــورد آین و درم
گرفتنــد. در ایــن جلســه مقــرر شــد 
اعضــای اوپــک بــا هــدف کاهــش میــزان 
وفــاداری بــه تعهــد کاهــش تولیــد از 150 
درصــد بــه صــد درصــد تولیــد خــود را یک 
میلیــون بشــکه افزایــش دهنــد. بعــد از 
ایــن جلســه آمریــکا کــه پیــش از جلســه 
مذکــور خواســتار افزایــش تولیــد اعضــای 
ــتان  ــدد از عربس ــود مج ــده ب ــک ش اوپ

ــه ــود را روزان ــد خ ــرد تولی ــت ک درخواس
 دو میلیون بشکه افزایش دهد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مربوطه تاکنون ٢١٠ نفر از افراد مسموم دهستان ابوالفارس رامهرمز به مراکز درمانی 
مراجعه کرده اند.

ــیراز در  ــهر ش ــی ش ــای عمران ــروژه ه ــرخ پ چ
ــی  ــگ م ــف لن ــل مختل ــه دالی ــر ب ــال حاض ح
زنــد، پــروژه هایــی کــه خیلــی از آنهــا در 
مراحــل نهایــی بودنــد. طــی یــک ســال گذشــته 
بســیاری از پــروژه هــای عمرانــی شــهر شــیراز 
بــا وجــود اینکــه اغلــب میلیاردهــا تومــان بــرای 
آن هزینــه شــده بــود بنــا بــه دالیــل مختلفــی از 
ــه آن و...  ــاز ب ــدم نی ــار، ع ــود اعتب ــه کمب جمل
متوقــف شد.شــهرداری و شــورای شــهر شــیراز 
بــر ایــن باورنــد کــه بســیاری از ایــن پــروژه هــا 
ــی  ــا را  در حال ــن ادع ــت و ای ــهر نیس ــاز ش نی
ــن  ــی از ای ــرای برخ ــه ب ــد ک ــی کنن ــوان م عن
ــده  ــه ش ــان هزین ــا توم ــارد ه ــا میلی ــروژه ه پ
ــد شــورای شــهر  اســت.بعد از اینکــه دوره جدی
ــن  ــر ای ــورا ب ــای ش ــد اعض ــروع ش ــیراز ش ش
ادعــا تاکیــد کردنــد کــه شــیراز نیــازی بــه 
ــدارد و عمــال  ــی ن توســعه فعالیــت هــای عمران
ایــن تعــداد پــروژه شــهری بــرای شــهر شــیراز 
الزم نیســت و بیشــتر بایــد فعالیــت هــای 
انســان محــور و فرهنگــی در شــهر صــورت گیــرد 
کــه ایــن نــوع نــگاه بــه بدنــه مدیریــت جدیــد 
شــهرداری شــیراز نیــز رســید و مدیریــت جدیــد 
نیــز در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه شــهرداری 
بدهــی هــای زیــادی دارد.امــا چنــدی بعــد در 
ــهرداری  ــه ش ــد ک ــوان ش ــری عن ــارات دیگ اظه

ــی را تعطیــل نکــرده اســت  ــروژه عمران هیــچ پ
اظهــارات  در  شــهر  شــورای  اعضــای  امــا 
متفاوتــی مدعــی هســتند برخــی از پــروژه هــا 
را از دســتور کار خــارج کــرده اند.یکــی از پــروژه 
هایــی کــه در زمــان شــهردار ســابق شــیراز 
ــت   ــذر قصردش ــروژه زیرگ ــد پ ــی ش ــال م دنب
بــه دو  ایــن پــروژه نزدیــک  بــرای  اســت. 
میلیــارد تومــان هزینــه شــد و بایــد چنــدی قبل 
ــفانه  ــا متاس ــید ام ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ب
ایــن پــروژه بــه دلیــل عــدم خریــداری دو ملک 
در حالــی کــه دو میلیــارد بــرای آن هزینــه 

شــده، تعطیــل شــد.البته برخــی از اعضــای 
شــورای شــهر بــر ایــن باورنــد کــه نیــازی بــه راه 
انــدازی ایــن پــروژه نبــوده اســت. در ایــن 
رابطــه نماینــده ســابق شــهر شــیراز در مجلــس 
خــود  کارنامــه  در  کــه  اســالمی  شــورای 
شــهرداری شــیراز را نیــز دارد گفــت: متاســفانه 
ــی در  ــرات گشایش ــن تغی ــه ای ــای اینک ــه ج ب
ــم  ــد ه ــاد کن ــیراز ایج ــهر ش ــای ش ــروژه ه پ
ــا اشــاره  ــون تعطیــل اســت.جعفر قــادری ب اکن
بــه اینکــه متاســفانه برخــی نقــش ترمــز را 
بــرای ایــن پــروژه هــای شــهری دارنــد، افــزود: 
موضوعــات و مســائل سیاســی بــرای شــهر آب 
و نــان نمــی شــود بایــد ایــن موضوعــات را کنــار 

گذاشــت و برای توسعه شهر گام برداشت.

چرخ پروژه های عمرانی شیراز می لنگد خبرمنابع طبیعی

آذربایجان غربی نیازمند
 5000 کالس درس

ــروی  ــزی و نی ــه ری ــی، برنام ــت پژوهش ــت معاون سرپرس
انســانی اداره کل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان غربــی گفــت: 
ایــن اســتان بــرای کاهــش تراکــم کالســی و جبــران کمبــود 

مدرسه نیازمند 5000 کالس درس است.
ــا بیــان اینکــه در اســتان 24 منطقــه آموزشــی  صمــدی در ب
ــی و  ــدارس دولت ــوز در م ــش آم ــزار دان وجــود دارد و 566 ه
غیــر دولتــی بــدون احتســاب بزرگســاالن درس مــی خواننــد، 
افــزود: در اســتان 23 هــزار و 736 کالس درس دولتــی و 
غیردولتــی وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 21 هــزار و 41 کالس 

درس دولتی است.
وی ادامه داد: 6994 کالس درس در اســتان دو نوبته هســتند 

و درواقع 22 درصد مدارس استان دونوبته هستند.
صمــدی بــا بیــان اینکــه در آذربایجان غربــی 4951 آموزشــگاه 
ــی و  ــگاه دولت ــداد 4493 آموزش ــن تع ــه از ای ــود دارد ک وج
مابقــی غیردولتــی هســتند اظهــار کــرد: در  بیــش از 23 هــزار 

کالس درس، 22 هزار و 439 معلم تدریس می کنند.
ــروی  ــزی و نی ــه ری ــی، برنام ــت پژوهش ــت معاون سرپرس
انســانی اداره کل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان غربــی گفــت: 
30 هــزار و 575 نوآمــوز، بیــش از 340 هــزار نفــر در مقطــع 
ــوز  ــش آم ــزار و 935 بزرگســال  و 2308 دان ــی، 18 ه ابتدای
اســتثنایی در اســتان طــی ســال تحصیلــی 96_97 تحصیــل 
کردنــد.وی بــا بیــان اینکــه تراکــم دانــش آمــوزی در اســتان 
ــتان  ــی در اس ــای آموزش ــرانه فض ــزود: س ــت اف 25.24 اس
امســال 3.24 مترمربــع بــه ازای هــر دانــش آمــوز بــوده کــه 
ایــن میــزان ســال گذشــته 3.53 مترمربــع بــوده، درحالی که 
میانگیــن کشــوری 4.54 مترمربــع اســت و آذربایجــان غربی 

در رتبه 29 این شاخص قراردارد.
ــروی  ــزی و نی ــه ری ــی، برنام ــت پژوهش ــت معاون سرپرس
انســانی اداره کل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان غربــی افزود: 
در اســتان  118 مدرســه خشــت و گلی ،370 کالس کانکســی 
و 120 مدرســه اســتیجاری وجــود دارد. صمــدی بــا بیــان اینکه 
ضریــب بهــره بــرداری از هــرکالس در اســتان 4.15 اســت در 
حالیکــه میانگیــن کشــوری ایــن شــاخص 0.96 اســت 
ــود  ــل وج ــور بدلی ــتانهای کش ــی اس ــرد: در برخ ــح ک تصری
کالســهای مــازاد نیــاز، کالســهای خالــی دارنــد درحالــی کــه 
ضریــب بهــره بــرداری از کالســهای درس در آذربابجــان غربــی 
ــه 27 در آن  ــود رتب ــن کشــوری اســت و وج ــر از میانگی باالت
ــتان  ــا دوشــیفت در اس ــاد مدارســی ب شــاخص ســبب ایج

شده است.

بازدید وزیر کشاورزی 
از پروژه های مالچ 

پاشی ریگان
پاشـی،   مالـچ  عملیـات  هکتـار   2500
1070هکتـار نهالـکاری ، انجـام عملیـات 
کنتـرل هـرزآب در سـطح 3000 هکتار و 
سـطح  در  گیـر  رسـوب  تلـه  ایجـاد 
700هکتار در شـرق اسـتان کرمان انجام 
شـده اسـت. این مطلب را مهدی رجبی 
و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر  زاده 
آبخیـزداری اسـتان کرمـان در دیـدار بـا 
وزیـر جهـاد کشـاورزی، و بازدیـد وی از 
شـرق  در  شـده   انجـام  هـای  پـروژه 
های)بـم،  شهرسـتان  کرمـان،  اسـتان 
نرماشـیر،فهرج و ریـگان(  بـه منظـور 
پدیـده  بـا  مقابلـه  و  شـن  تثبیـت 
بیابانزایـی در شهرسـتان ریـگان عنـوان 
بـه  توجـه  بـا  وی   همچنیـن  کـرد،  
اهمیـت این موضوع، خواسـتار تصویب 
یـک ردیف خـاص بودجـه ای در بودجه 
سـنواتی کشـور،  جهـت طـرح جامـع 
بـادی در شـرق  بـا فرسـایش  مقابلـه 
اسـتان کرمـان شـد.او گفت  ایـن طرح  
بـا اعتباری بالـغ بر 529 میلیـارد تومان 
جهـت تثبیـت شـن هـای روان و انجام 
آن  در  شـده  بینـی  پیـش  عملیـات 
امنیـت  ایجـاد  بـه منظـور  و  می باشـد 
زیسـتی و مقابله بـا پدیده بیابـان زایی 
تهیـه گردیـده اسـت.  تابتـوان ضمـن 
حفـظ زیرسـاخت هـای حیاتـی شـرق 
هـای  درشهرسـتان  کرمـان  اسـتان 
)بم،نرماشـیر، فهـرج وریـگان ( ، باعث 
نجـات بخشـی ایـن مناطـق ازهجـوم 
سـرزمین  تخریـب  و  روان  شـنهای 
گردید.محمـود حجتـی در ایـن سـفر از 
هجـوم  از  متاثـر  نخیـالت  و  هـا  بـاغ 
شـن های روان در شهرسـتان ریـگان و 
 700 نهـال کاری  پروژه هـای  همچنیـن 
هکتـاری ومالـچ پاشـی 1500 هکتـاری 
جهـت تثبیت شـن هـای روان درمنطقه 

ریگان بازدیدکرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

ادعـا  اپلیکیشـن  ایـن  توسـعه دهنده  
می کنـد کـه تمامـی تصاویـر موجـود در 
اپ، بصـورت دسـتی و بـا دقـت فـراوان 
انتخـاب شـده اند کـه بـا نگاهـی گـذرا به 
مجموعـه   تصاویـر ایـن برنامـه، می تـوان 

صحـت ادعـای او را تأییـد کـرد.

از 30 صنـدوق سـرمایه گـذاری،  بیـش 
رشـد  مراکـز  و  اسـتارتاپی  شـتابدهنده 
و پارک هـای علـم و فنـاوری در سـالن 
چهارمیـن  و  بیسـت  اسـتارز«  »الـکام 
نمایشـگاه بیـن المللـی الکامـپ حضـور 

بنـد. می یا

رییـس سـازمان فنـاوری اطالعـات ایـران 
بـا تاکیـد بـر اینکـه وزارت ارتباطـات هیـچ 
امکاناتی در اختیار نسـخه های فارسی شده 
تلگـرام قرار نداده اسـت، گفـت: مدیران این 
نسـخه هـا یـک هفته مهلـت دارند نسـبت 
بـه نـوع اطالعاتی کـه از مخاطبـان نگهداری 

می کننـد، شـفاف سـازی کنند.

معرفی
Vellum

خبر
الکام استارز

خبر
تلگرام

این شناسه تصویر زیر را از قلعه تاریخی سریزد در 
یزد همرسانی کرده.

@mustseeMehriz

صابر ابر با انتشار تصویر زیر از شهید جهان آرا در ارتباط 
با خوزستان خطاب به او نوشته است.

@saberabar

سهم ما خوزستانی ها از نفت، بیکاری، بی آبی، 
گردوخاک است! این جمله و عکس را مرجانه گلچین 

پست کرده.
@marjanegolchin

در جام 21 اقبال با دو تیم اسپانیا و آرژانتین که 
عنوان های قهرمانی جام جهانی را با خود داشتند، یار 

نبود و حذف شدند.

فرشاد می گوید:
موشــک آنجایــی  نقــص قوانیــن بین المللــی اســت کــه آرم »گــروه صنعتــی شــهید 
باقــری« را داشــته باشــد، وگرنــه روزانــه بمــب خوشــه ای بــر ســر ملــت بریــز فوج فــوج قتل عــام 
کــن، بــا آرم الکهید مارتیــن، ایــن صــادرات حقوق بشــر و دموکراســی و ترویــج لیبرالیســم اســت.

امین شول سیرجانی می گوید:
گســترده شــدن ایــن شــایعه و شــایعه ای مشــابه دربــاره انتقــال آب بــه بصــره موجــب 
شــده برخــی از مــردم بــا تصــور صحــت ایــن مطالــب بی پایــه، خشــمگین تر شــوند. انفعــال و 
کنــدی مســئوالن دولتــی در اطــالع رســانی دقیــق هــم از خطاهای مدیریــت بحران در خوزســتان 

است.

الهام نادف می گوید:
ــرد، نابه ســامانی های زندگــی و  ــی ک ــار وضعیــت نابه ســامان مملکــت خودنمای هــر ب
کارم جلــوی چشــمام صــف شــدن و هــوش و حواســم رفــت پی شــون، ایــن بــار امــا اعتــراف 
می کنــم بعــد از مدت هــا بخاطــر آدم هــای ندیــده و نشــناخته خرمشــهر چنــد دقیقــه ای آب، 

اشــک شــد تــوی چشــمام 

سعید شریعتمداری می گوید:
آقــای محمــد شــریعتمداری! نمی توانــی دســتور رییــس جمهــور را اجــرا کنــی اســتعفا 

بــده بــرو کنــار. 
بهانه نیار. با شفاف سازی جنگ نمی شود. جلو رانت خوارها گرفته می شود. 

بخش خصوصی شرافتمند چیزی برای پنهان کردن ندارد

صدف فاطمی می گوید:
اوضــاع جــام جهانــی طوریــه کــه  حذفی هــا حرفه ای تــر از صعودی هــا هســتن؛ ایــران، 

آلمــان، آرژانتیــن و پرتغــال از جام جهانــی کنــار رفتنــد.

عرفان مجیب می گوید:
خبــر فــروش تابلــوی پنــج میلیــارد تومنــی ســهراب ســپهری رو کــه شــنیدم بی درنگ 
یــاد لیلــی گلســتان افتــادم. در اون ســخنرانی متأخــرش می گفــت بــا دســت خالــی گالریــش 

رو راه انداختــه در حالــی کــه فقــط یــه نقاشــی از ســپهری داشــته.

محمود آموزگار می گوید:
در يــزد یــک هموطــن بــا ذوقى حمــام قديمــى را خريده و بازســازى كرده و گردشــگران 

خارجــى عــالوه بــر ديــدن بناهــاى گوناگــون گرمابه ســنتى ايرانــى را هم تجربه مــى كنند.
ســر در و ورودى حمــام مردانــه حــاج آقــا بــزرگ در رشــت حمــام هنــوز دايــر اســت. كاش كســى 

هــم پيــدا شــود اين حمــام را بخــرد، بازســازى كنــد و راه بينــدازد.

اخیرا به روزرسانی امنیتی جدیدی برای پرچمداران سال 2017 سامسونگ
 منتشر شده و بدین شکل قابلیت تازه ای که پیش از این شرکت کره ای تنها 
به صورت اختصاصی در گلکسی اس 9 و اس 9 پالس تعبیه کرده بود را به 

موبایل های گلکسی اس 8، اس 8 پالس و نوت 8 اضافه کرده است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این خانم، نماینده پارلمان فرانسه است. دیروز مسیر مجلس تا سنا 
را با اتوبوس رفتیم. در راه، رییس اپوزیسون و همچنین وزیر قبلی 

خارجه )فابیوس( را دیدیم که دارند تنها در خیابان راه می روند!
تجمل گرایی در مسئوالن کشوری تجملی مثل فرانسه به مراتب پایین تر از 
@roohsavar                                                        .ا یران پرور است

پنجاه سال بعد از وفات امروز احمد آباد. اجازه ورود به 
منزل شادروان دکتر مصدق داده نشد!

@alimehrdad55

مردم بومی و فعاالن محیط زیست اصفهان و میمه با تشکیل 
زنجیره انسانی در پناهگاه حیات وحش موته نسبت به صدور پروانه 

اکتشاف معدن توسط استاندار اصفهان، در زیستگاه آهو موته 
اعتراض کردند.

@mojganjamshidi7
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سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران مهلت شرکت 

در دومین جشنواره عکس 

»عید نیایش« را تا 14 تیرماه تمدید کرد.

جشنواره

رسانه در آینه تصویر
شماره ششم مجله سینمایی سیاه سفید 

منتشر شد.در این شماره به  حضور نداشتن 
بهرام بیضایی در سینما و تیاتر ایران پرداخته 

شده است.

»بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته برادران 
جلیلوند بهترین فیلم جشنواره بروکسل شد.

مردم رفتند زیر آوار، حاال اشکال نداره 
دو تا قطره هم بچکه رو سر ما!

زیر درختان زیتون

سینما دیالوگ

آب حق تاالب است
77 درصــد مخاطبــان روزنامــه »پیــام مــا« 
آب  تخصیــص  معتقدنــد  اینســتاگرام  در 
بــر  مقــدم  بایــد  تاالب هــا  احیــای  بــرای 
تخصیــص آب بــرای صنعــت باشــد. هــر 
اینســتاگرام  اســتوری  در  می توانیــد  روز 
 »پیــام مــا« در نظرســنجی شــرکت کنیــد. 

آدرس اینستاگرام روزنامه »پیام ما«:
@payamema_daily

نظرسنجی

طنزیمات

متکـی، وزیـر امـور خارجـه احمـدی 
نـژاد گفت:»ترامـپ کارهـای دیوانگی 
 انجام مـی دهد؛ اما دیوانه نیسـت.« 
داد:»آمریکایی هـا  ادامـه  وی 
از برجـام تخـت گاز  از خـروج  بعـد 
مبهـوت  کـه  گرفتند.«طنزیماتچـی 
و  دیپلمـات  ایـن  گهربـار  سـخنان 
ادبیـات دیپلماتیـک وی شـده بـود، 
بـه دایـرة المعـارف »تغاریـه« رجـوع 
کـرد تـا شـاید بـا رمزگشـایی هـای 

بـه  بتوانـد خدمتـی  زبـان شناسـانه 
بکنـد.  سـابق  دیپلماسـی  دسـتگاه 
موفـق نشـد کـه نشـد! طنزیماتچـی 
چـون  هایـی  بزنـگاه  چنیـن  در 
افتـد  نمـی  کسـی  سـر  بـه  زورش 
مـی  سـرایی  حماسـه  بـه  شـروع 
کنـد تـا اندکـی از بـار سـنگین وزیـر 
آن  بریزیـد،  دولـِت»آب  خارجـه 
بکشـد. دوش  بـر  را   جایـی کـه...« 
دیپلمـات،  ایـن  قاعـده  طبـق 
طنزیماتچـی کارهـای عاقالنـه انجـام 
نیسـت.  عاقـل  امـا  دهـد؛  مـی 
خبرنـگار تغـار نیـوز خبرنـگاری مـی 
کنـد؛ امـا خبرنـگار نیسـت. تغـار در 
درجه هـای مختلـف بـه ایـن سـو و 
آن سـو مـی چرخـد؛ امـا اسـطرالب 
نیسـت. رییـس جمهـور سـابق طنـز 
مـی گویـد؛ امـا طنزیماتچی نیسـت. 
وزیـر امـور خارجـه اسـبق هـم دائمًا 
در زمینـه تولیـد خـودرو و تختـه گاز 

رفتـن ماشـین حـرف مـی زنـد؛ امـا 
»مایکل شـوماخر« نیسـت. سـکه و 
ارز در بـازار گـران اسـت؛ امـا گرانـی 
نیست.کشـک و تغـار دائمـًا به جان 
هـم مـی پرنـد؛ امـا هیـچ اختالفـی 
دولـت  اقتصـادی  تیـم  نیسـت. 
مشـکل  امـا  مـی کنـد؛  تغییـر  دارد 
اقتصـادی نیسـت؟ خالصـه ایـن که 
پـس از ایـن همـه هزینـه ای کـه با 
صـرف  تومانـی   800 و  هـزار   4 ارز 
تهیـه تغـار کردیم، این سـر بزنگاهی 
بـه جای تفسـیر، دارد چـرت و پرت 
تحویـل مـان مـی دهـد. بـه نظـرم 
جایـی کـه...  آن  ریخـت  آب  بایـد 
کشـک هـا را بایـد شسـت... جـور 
فرودسـت  در  خـورد...  بایـد  دیگـر 
انـگار.... یک تغـاری دیـدم... تخته 
او...  دنبـال  بـه  مـن  افتـادم...  گاز 
متکـی را دیـدم... کـه چـه تحلیلـی 

دارد... تغـاری  چـه  داشـت... 

یاسر سیستانی نژاد

طنزیماتچی

ادبیات دیپلماتیک

اگر ترا غم امثال ما بود غم نیست
که درد را چو امید دوا بود غم نیست

دوا پذیر نباشد مریض علت شوق
ولی چو روی مرض در شفا بود غم نیست

کنون که کشتی ما در میان موج افتاد
اگر چنانکه مجال شنا بود غم نیست
صفا ز بادٔه صافی طلب که صوفی را

بجای جامه صوف ار صفا بود غم نیست
براستان که گدایان آستان توایم
وگر ترا غم کار گدا بود غم نیست

خواجوی کرمانی 

هرگز از مرگ 
نهراسیده ام

اگرچه دستانش از 
ابتذال شکننده تر بود.

ـ باری  هراِس منـ 
ــ همه از مردن در 

سرزمینی ست
که مزِد گورکن

از بهای آزادِی آدمی
افزون باشد.

شاملو

عکس نوشت

عکس: 
حانیه باقری

سال گذشته در چنین روزهایی  
خبرهایی مبنی بر کاهش سود 

بانکی شنیده می شد. دولت این 
تصمیم را گرفت اما با نابه سامانی بازار ارز، شنیده می شود 

دوباره قرار است سود بانکی افزایش پیدا کند.

سال گشت


