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در هیـچ دوره ای ارزش پـول ملـِی مـا بـا 
ماهـه شـاهد  چنـد  ایـن  در  سـرعتی کـه 
آنیـم، تنـزل نکـرده بـود. دالیـل ایـن تنـزل 
هراس انگیـز را دولتمـردان حتمـًا می داننـد، 
امـا آن را بـه مـردم نمی گوینـد و وانمـود 
می کننـد کـه اوضـاع روبراه اسـت. آنان فقط 
بـه اثراتـی کـه پـس از بـروز این پدیـده رخ 
داده، ماننـد سـودجویی دالل هـای خرده پا و 
متوسـط، به عنوان عامل افزایش قیمت ارز 
اشـاره می کننـد... . امـا در ایـن جـا سـرِ آن 
نـدارم که به موضوع خاکسـتر شـدن ریال و 
ارج یافتـِن پول کشـوری که ما دشـمن اش 
می خوانیـم بپـردازم؛ فقط اشـاره ای می کنم 
بـه اثـرات کاهـش ارزش ریـال بـر محیـط 
زیسـت کشـور. نخسـتین اثـر منفـی تنزل 
یـا  بـر محیـط زیسـت  ملـی  پـول  ارزش 
سرزمین، کشـیده شدن سـرمایه های پولی 
به سـوی تصرف زمین و سـاختمان اسـت. 
چنـد دهـه اسـت کـه در اقتصـاد بیمـار و پر 
مشـکل مـا، راه فراهم سـازی و نگاهداشـِت 
زمیـن  تملـک  از  عمـده  طـور  بـه  ثـروت 
می گـذرد، نـه از راه تولیـد صنعتـی و جـذب 
درآمـد از خـارج. این وضعیـت، در دوره های 
چـرا کـه  می شـود،  تشـدید  ارزی  بحـران 
دارندگان سـرمایه )حتی طبقه ی متوسـط( 
بـرای حفـظ ارزش پـول خـود، بـه خریـد 
زمیـن و سـاختمان رو می آورنـد. از آن جا که 
»ملک مرغوب« در شـهرها پیوسـته گران تر 
و کمیاب تر می شـود، عرضـه ی ملِک جدید 
تـا حـد زیـادی از طریـق تغییـر کاربـری 
طبیعـی  محیط هـای  و  باغ هـا، کشـتزارها، 
اطراف شـهرو روسـتا صورت می گیرد. فساد 
اداری فراگیـر هـم سـبب شـده کـه بـا ایـن 
تغییـر کاربری های غیراصولـی و غیرقانونی 

کاهش ارزش پول ملی 
عامل تباهی سرزمین

ادامهواکنشهابهپخشاعتراف»مائده«
انجمن حمایت از حقوق کودکان:

 این کار مصداق بارز خشونت علیه کودکان است

یادداشت مهمان
عباس محمدی
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سایه گرانی 

بر سفره مردم

رییس اتحادیه بارفروشان: 
تقاضا برای خرید میوه کم شده

التهــاب اخیــر بــازار در ایــران ســفره مــردم 
ــرده اســت. ــر ک را کوچک ت

در شــرایطی کــه نوســانات نــرخ ارز و طــال 
از نیمــه دوم ســال گذشــته تاکنــون بیشــتر 
حواس هــا را بــه خــود معطــوف کــرده و در 
خبرهــا از خریــد هزاران ســکه از ســوی یک 
ــا ارز  ــا ب ــف در واردات کااله ــا تخل ــر و ی نف
ــا  دولتــی می خوانیــم، بســیاری از مــردم ب
مشــکل کوچــک شــدن ســبد غذایی شــان 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد. اگرچــه 
ــی  ــار و گرمازدگ ــرمازدگی در به ــال س امس
در تابســتان بــه بســیاری محصــوالت میــوه 

ایــران خســارت وارد کــرد...

روزانهم صبح اریان

اداره کل راهداری و حما و نقل جاده ای استان آدربایجان غربی
صفحه ۵

صفحه 7 صفحه 6

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

)56-ر-97(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
تاریخ نشر 97/4/20 )بار اول(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
تاریخ نشر 97/4/20 )بار اول(

برخـورد قاطع صـورت نگیرد، یـا حتی بدتر 
ایـن کـه بـه علـت ذینفع بـودن شـماری از 
مسـووالن، قانـون و مقرراتـی وضـع شـود 
کـه بـه تصرف هـای قبلـی مجـوز دهنـد. 
چنیـن اسـت که می بینیـم فضاهای سـبِز 
قدیمـی در محدوده های شـهری، همچنین 
و طبیعـت کشـور،  زمین هـای کشـاورزی 
آزمندانـه و بی رحمانـه آمـاج دخل و تصـرف 

پـول  ارزش  کاهـش  دیگـر  اثـر  اسـت. 
اختـالس  و  رانت خـواری  تشـدید  ملـی، 
اسـت. بخـش مهمـی از رانـت، ناشـی از 
از  خـاص  اسـت کـه گروه هـای  اطالعـی 
پیـش دربـاره ی روند تصمیم گیـری دولت 
بـرای بـاال بـردن قیمـت ارز دارنـد )رانـت 

اطالعاتـی(. 

ادامه در صفحه 12
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســخنگوی وزارت کشــور از دســتور وزیــر 
ــارت  ــری و نظ ــرای پیگی ــتانداران ب ــه اس ب
بــر اجــرای طرح هــای استاد-شــاگردی، 
ــای  اشــتغال روســتایی و نوســازی بافت ه

مســوول  دســتگاه های  توســط  فرســوده 
خبــر داد. ســید ســلمان ســامانی گفــت 
کــه بــا توجــه بــه اهمیــت اقــدام هماهنــگ 
جهــت  در  اجرایــی  دســتگاه های  کلیــه 

ــت در  ــد دول ــت و تاکی ــت های دول سیاس
ــف  ــی، اســتانداران مکل بحــث اشــتغال زای
مصــوب  طرح هــای  جدیــت  بــا  شــدند 
اقدامــات  دولــت را پیگیــری و گــزارش 
بــه  را  کشــور  سراســر  در  شــده  انجــام 
ــه او  ــه گفت ــد. ب ــه کنن ــه ارائ ــن وزارتخان ای
از وزارتخانه هــای مرتبــط خواســته شــده 
اســت کــه اختیــارات خــود را بــه ادارات کل 

ــد. ــض کنن ــی تفوی ــتانی متقاض اس

ماموریت به استانداران برای اجرای 

طرح اشتغال زایی دولت

سایه گرانی بر سفره مردم
رییس اتحادیه بارفروشان گفته تقاضا برای خرید میوه کم شده، چندی پیش هم 

یک نماینده مجلس نسبت به حذف مواد پروتئینی از سبد غذایی مردم هشدار داد

گرانی های اخیر موجب شده قدرت خرید مردم کاهش یابد

ــفره  ــران س ــازار در ای ــر ب ــاب اخی الته
مــردم را کوچک تــر کــرده اســت.

در شــرایطی کــه نوســانات نــرخ ارز 
و طــال از نیمــه دوم ســال گذشــته 
تاکنــون بیشــتر حواس هــا را بــه خــود 
ــد  ــا از خری ــرده و در خبره ــوف ک معط
ــر و  ــک نف ــوی ی ــکه از س ــزاران س ه
یــا تخلــف در واردات کاالهــا بــا ارز 
از  بســیاری  می خوانیــم،  دولتــی 
مــردم بــا مشــکل کوچــک شــدن ســبد 
نــرم  پنجــه  و  دســت  غذایی شــان 
ــد. اگرچــه امســال ســرمازدگی  می کنن
ــه  ــتان ب ــی در تابس ــار و گرمازدگ در به
ایــران  میــوه  محصــوالت  بســیاری 
خســارت وارد کــرد امــا حســن صابــری 

ــران  ــان ته ــه بارفروش ــس اتحادی ریی
ــرا  ــازار نیســت چ ــودی در ب ــه کمب گفت
کــه »تقاضــا بــرای خریــد میــوه از 
ــال های  ــه س ــبت ب ــردم نس ــوی م س
قبــل بســیار کاهــش یافتــه اســت.« در 
ــدی پیــش حســین  ــن حــال چن همی
مقصــودی، نماینــده مــردم ســبزوار 
ــواد  ــی م ــه گران ــبت ب ــس نس در مجل
غذایــی پروتئینــی مثــل گوشــت قرمــز 
ــی کــرد و  ــراز نگران و گوشــت ســفید اب
گفــت کــه »ایــن نگرانــی وجــود دارد در 
پــی گرانــی، مــواد پروتئینــی از ســفره 
مــردم حــذف شــود.« ایــن اظهارنظرهــا 
در حالــی اســت کــه آمارهــای موجــود، 
ایرانی هــا  ســفره  شــدن  کوچــک 
بــر اثــر گرانی هــای اخیــر را تاییــد 

. می کنــد

کاهش قدرت خرید
ــار  ــز آم ــه مرک ــود ک ــاه ب ــل تیرم اوای

تــورم  گــزارش  جریــان  در  ایــران 
خردادمــاه اعــالم کــرد کــه خانوارهــای 
ــه طــور میانگیــن ١٠.٢ درصــد  کشــور ب
ــد  ــرای خری ــرداد ١٣٩٦ ب ــتر از خ بیش
خدمــات  و  کاال  »مجموعــه  یــک 
ــبت  ــه نس ــد ک ــه کردن ــان« هزین یکس
درصــد  واحــد   ١.٩ قبــل  مــاه  بــه 
افزایــش یافتــه کــه در پنــج ســال 

اســت.  بــوده  بی ســابقه  گذشــته 

گرانی اکثر خوراکی ها
در همیــن حــال گــزارش همیــن مرکــز 
از متوســط قیمــت اقــالم خوراکــی 
در خــرداد امســال نشــان می دهــد 
از 2۴ قلــم کاالی اساســی، 20 قلــم 
ــا  ــک ت ــن ی ــه خــرداد 96 بی نســبت ب
ــران شــده اند.  در دســته  5۸ درصــد گ
ــا 5۸.25  ــرغ ب ــم م ــا، تخ پروتئینی ه
اســت.  صدرنشــین  درصــد گرانــی، 
گوشــت گوســفند هــم از خــرداد 96 

درصــد   2۸ حــدود   97 خــرداد  تــا 
ــت  ــی گوش ــزان گران ــده و می ــران ش گ
گاو یــا گوســاله 19 درصــد گــزارش 
شــده. گوشــت مــرغ هــم گرانــی یــک 
درصــدی را تجربــه کــرده کــه البتــه 
ــه قیمــت  ــه نوســان ماهان ــا توجــه ب ب
یــا  بــه گــران  نمی تــوان  ایــن کاال، 
ــول ســال توجــه  ارزان شــدن آن در ط
ــا  ــره ب ــم ک ــات ه ــرد. در دســته لبنی ک
ــی اســت.  25 درصــد، صدرنشــین گران
ماســت، شــیر و پنیــر هــم 10، هشــت 
ــبت  ــرداد 97 نس ــد در خ ــار درص و چه
شــده اند.  گران تــر   96 خــرداد  بــه 
ــی  ــای اصل ــزو خوراک ه ــه ج ــج ک برن
ــان  ــی در ام ــم از گران ــت ه ایرانی هاس
ــج ایرانــی پنــج درصــد و  ــده و برن نمان
برنــج خارجــی 37 درصــد افزایــش 
قیمــت داشــته اند. در بیــن میوه هــا 
ــترین  ــد، بیش ــا 5۴ درص ــوز ب ــم م ه
ــال  ــار و پرتق ــته و  خی ــی را داش گران
هــم 29 و 17 درصــد افزایــش قیمــت 
عــدس،  میــان  ایــن  در  داشــته اند. 
پیــاز، ســیب زمینــی و ســیب درختــی 
کــه  هســتند  خوراکی هایــی  تنهــا 

کاهــش قیمــت داشــته اند.

دخل و خرجی که نمی خواند
در   97 ســال  در  دســتمزد  حداقــل 
هــزار   116 و  میلیــون  یــک  حالــی 
ــر اســاس  تومــان تعییــن شــده کــه ب
گــزارش مرکــز آمــار از هزینــه و درآمــد 
ــه  ــال 95 ک ــی در س ــای ایران خانواره
هنــوز خبــری از گرانــی نبــود، متوســط 
هزینــه یــک خانــوار در مــاه دو میلیــون 
ــرآورد شــد کــه  و 373 هــزار تومــان ب
هزینه هــای  صــرف  آن  درصــد   76
ــل،  غیرخوراکــی )مســکن، حمــل و نق
ــرف  ــد آن ص ــان و ...( و 2۴ درص درم
در  می شــود.  خوراکــی  هزینه هــای 
ــرخ  ــال ن ــار امس ــه در به ــرایطی ک ش
کرایــه خانــه هــم بیــن 20 تــا 50 
درصــد زیــاد شــده و خانوارهــا مجبــور 
ــن گــروه  ــه پرداخــت آن هســتند، ای ب
ــا کاهــش  خوراکــی هــا هســتند کــه ب
ســهم در هزینه هــای خانــوار روبــرو 
ــه  ــت ک ــب اس ــن ترتی ــوند. بدی می ش
ــاهده  ــر، مش ــای اخی ــر گرانی ه ــر اث ب
می شــود کــه ســفره بســیاری از مــردم 
کوچــک شــده و قــدرت خریــد قبلــی 
ــی  ــای اساس ــن خوراکی ه ــرای تامی ب

ــدارد. ــود ن وج

ــد  ــدرت خری ــران، ق ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــاس گ براس
ــال  ــرداد س ــه خ ــبت ب ــال نس ــرداد امس ــردم در خ م
گذشــته، 1۰.2 درصــد کمتــر شــده چــرا کــه خانوارهــای 
کشــور بــرای خریــد کاال و یــا خدمــات یکســان در ســال 
جــاری بایــد 1۰ درصــد نســبت به ســال گذشــته بیشــتر 
ــای  ــی گزارش ه ــال بررس ــن ح ــد. در همی ــه کنن هزین
ــه  ــی نشــان می دهــد ک ــام خوراک متوســط قیمــت اق
ــدس،  ــا ع ــا، تنه ــی ایرانی ه ــی اساس ــم خوراک از 24 قل
پیــاز، ســیب زمینــی و ســیب درختــی هســتند کــه در 
یــک ســال گذشــته بــا کاهــش قیمــت روبــرو شــدند. 
ایــن در حالــی اســت دیگــر خوراکی هــای اساســی 
ماننــد تخــم مــرغ، گوشــت قرمــز و شــیر به ترتیــب ۵8، 
28 و هشــت درصــد گــران شــده اند. ایــن گرانی هــا در 
کنــار افزایــش هزینه هــای غیرخوراکــی ماننــد مســکن، 

ــود. ــر ش ــردم کوچک ت ــفره م ــده س ــث ش باع

ــزارش  ــال ۵4 گ ــور از ارس ــخنگوی وزارت کش س
وضعیــت اقتصــادی اســتان ها توســط رحمانــی 
ــوری در  ــس جمه ــه ریی ــور ب ــر کش ــی وزی فضل
ــی  ــه در پ ــت ک ــر داد و گف ــته خب ــه گذش ٩ ماه
ارســال ایــن گزارش هــا نیــز 64 دســتور توســط 
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــاب ب ــوری خط ــس جمه ریی
ــریع در  ــب تس ــه موج ــده ک ــادر ش ــف ص مختل

امــور مــورد نظــر شــده اســت.

تکرار تهدید نفتی روحانی 
از سوی مطهری:

نفت ایران تحریم 
شود، تنگه هرمز را 

می بندیم
بســتن تنگــه هرمــز در صــورت صفــر شــدن 
صــادرات نفــت ایــران، جدی تریــن تهدیــدی 
اســت کــه در 10روز  گذشــته از ســوی ایــران 

عنــوان شــده اســت.
علــی مطهــری، نایــب رییــس مجلــس 
شــورای اســالمی روز گذشــته بــه خبرگــزاری 
خانــه ملــت گفــت کــه اقــدام مــا بــرای 
ــی  ــکا مبن ــی آمری ــدات نفت ــا تهدی ــه ب مقابل
بــر بــه صفــر رســاندن صــادرات نفــت ایــران 
بســتن تنگــه هرمــز اســت. او اضافــه کــرده 
ــد در  کــه آمریکایی هــا آمادگــی جنــگ جدی
ــن رو ســخن  ــد، از ای ــارس را ندارن ــج ف خلی
آقــای رییــس جمهــور مبنــی بــر بســتن تنگه 
ــود کــه آثــار مثبتــی  هرمــز، تهدیــد خوبــی ب
ــرای  ــده ای ب ــل بازدارن خواهــد داشــت و عام
ــد  ــران خواه ــت ای ــادرات نف ــت از ص ممانع
ــدی  ــن تهدی ــی چنی ــری در حال ــود. مطه ب
ــش حســن  ــدی پی ــه چن ــرده ک ــرح ک را مط
در  کشــورمان  جمهــور  رییــس  روحانــی، 
جمــع  ایرانیــان مقیــم ســوییس گفــت 
کــه »آمریکایی هــا مدعــی شــده اند کــه 
می خواهنــد بــه طــور کامــل جلــوی صــادرات 
ــن  ــی ای ــا معن ــد. آنه ــران را بگیرن ــت ای نف
ــال  ــن اص ــه ای ــرا ک ــد، چ ــرف را نمی فهمن ح
معنــی نــدارد کــه نفــت ایــران صــادر نشــود و 
آن وقــت نفــت منطقــه صادر شــود. اگر شــما 
توانســتید، ایــن کار را بکنیــد تــا نتیجــه اش را 
ببینیــد.« ایــن اظهارنظــر روحانــی بــه تهدیــد 
بســتن تنگــه هرمــز تعبیــر شــد. تنگــه هرمــز 
ــی  ــن گذرگاه هــای دریای یکــی از راهبردی تری
جهــان اســت کــه خلیــج فــارس را بــه دریــای 
ــن  ــد. ای ــای آزاد وصــل می کن ــان و آب ه عم
گــذرگاه از آنجایــی حائــز اهمیــت اســت کــه 
هیــچ راه جایگزینــی بــرای آن وجــود نــدارد. 
ــته، در  ــت نوش ــز نف ــایت می ــه س ــور ک آنط
ســال 2016 روزانــه 1۸.5 میلیــون بشــکه 
ــه  ــرده ک ــور ک ــز عب ــه هرم ــت خــام از تنگ نف
30 درصــد نفــت منتقــل شــده از ســوی 
می شــود.  شــامل  را  دنیــا  نفتکش هــای 
ــارات خــط  اگرچــه دو کشــور عربســتان و ام
ــن تنگــه ایجــاد  ــرای دور زدن ای ــی ب لوله های
ــن خطــوط   ــت ای ــوع ظرفی ــا مجم ــد ام کردن
تنهــا بــه حــدود هفــت میلیــون بشــکه در روز 
ــز  ــه هرم ــن رو بســتن تنگ می رســد. از همی
ــرای  ــران ب ــای ای ــن ابزاره ــی از مهم تری یک

ــت.  ــی اس ــای نفت ــا تحریم ه ــه ب مقابل

سوژه

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

از تصمیم روحانی برای ترمیم کابینه خبر ندارمپیام خبر
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه هرگونه تصمیم 
برای ترمیم کابینه مختص حسن روحانی است، تاکید کرد که ما از تصمیم آقای 
رییس   جمهور برای ترمیم کابینه هیچ خبری نداریم.

سنا
 ای

س:
عک

آن هایی که ملت را غارت کردند 
ادب می کنیم

معــاون اول رییــس جمهــور در اصفهــان گفــت کــه 
متاســفم کــه یــک عــده منتظرنــد ببیننــد چطــور 
مــی تواننــد ملــت را غــارت کننــد، ولــی مــا حتمــا 
ــحاق  ــرد.  اس ــم ک ــع ادب خواهی ــه موق ــا را ب آنه
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه آمریکایــی هــا اعــالم جنــگ اقتصــادی علیه 
مــا کرده انــد، گفــت کــه مــا بگوییــم هیــچ اتفاقــی نیفتــاده درســت نیســت. 
ــن  ــه ای ــد، البت ــی کنن ــف م ــران را متوق ــت ای ــادرات نف ــد ص ــالم کرده ان اع
حــرف بــی حســابی اســت کــه بایــد دنیــا ناچیــز بــودن خــودش در برابــر 
آمریــکا را بپذیــرد کــه بــه چنیــن فشــاری تســلیم شــود. وی ادامــه داد کــه 
ــش  ــود را افزای ــادرات خ ــد و ص ــد تولی ــرزمین می توانن ــن س ــدان ای فرزن
دهنــد،  اگــر بتوانیــم در بحــث صــادرات موفــق شــویم، آمریکایی هــا نظــام 
ــازه  ــان را اج ــول صادراتم ــد داد و پ ــرار خواهن ــار ق ــا را در فش ــی دنی بانک
ــد  ــی خواهن ــد م ــه بع ــن در مرحل ــم همچنی ــت کنی ــه دریاف ــد ک نمی دهن

تــالش کننــد مانــع واردات مــورد نیــاز مــا شــوند.

اعتــراف دولت پخــش  بــه  واکنش هــا 
تلویزیونــی یــک دختــر 17 ســاله کــه 
در اینســتاگرام فایل هــای تصویــری از 
رقــص خــود بــا موســیقی را بــه صــورت 
دابســمش منتشــر می کــرد، همچنــان 

ادامــه دارد.
انجمــن  واکنش هــا،  تازه تریــن  در 
ــن کار را  ــودکان ای ــوق ک ــت از حق حمای
ــودکان  ــه ک ــونت علی ــارز خش ــداق ب مص
دانســت. در بخشــی از بیانیــه ای کــه 
ســوی  از  انجمــن  ایــن  امضــای  بــا 
ــده  ــزاری ایســنا منتشــر شــده، آم خبرگ
مشــخص  نمــاد  برخــورد  »ایــن  کــه 

بــه  علیــه کــودکان  خشــونت  بــارز  و 
ــون  ــب قان ــه موج ــه ب ــی رود ک ــمار م ش
ــان، ایجــاد  حمایــت از کــودکان و نوجوان
نوعــی  چنیــن فضــای حقارت آمیــزی 
و  شــده  تلقــی  روانــی  کــودک آزاری 
ــرم  ــن ج ــودن ای ــی ب ــت عموم ــه جه ب
وارد  راســا  می توانــد  مدعی العمــوم 
ماجــرا شــده و نســبت بــه خاطیــان 
انجمــن  ایــن  کنــد.«  دعــوا  طــرح 
همچنیــن اعــالم کــرده ضمــن بیــان 
مراتــب اعتــراض شــدیدش بــه اینگونــه 
ترویــج  و  »خشــونت بار  رفتارهــای 
دهنــده خشــونت« از دادســتان عمومــی 

عنــوان  بــه  دارد  خواســت  در  کشــور 
پیگیــری  بــه  نســبت  مدعی العمــوم 
 17 نوجــوان  پایمال شــده«  »حقــوق 
ســاله اقــدام و حضــور عدالــت در دفــاع 
منصــه  بــه  را  کشــورمان  کــودکان  از 
ــد  ــال محم ــن ح ــاند.  در همی ــور رس ظه
روابــط  دیــرکل  رنجبــران،  حســین 
بــه  پاســخ  در  صداوســیما  عمومــی 
انتقــادات مطــرح شــده گفتــه »ایــن 
برنامــه محصــول معاونــت اجتماعــی 
نیــروی انتظامــی بــود. یکــی از مهــم 
ــا  ــترک م ــای مش ــوولیت ه ــن مس تری
و ناجــا حرکــت در مســیر پیشــگیری 

اســت و همــان طــور کــه گفتــم بســیاری 
از خانــواده هــا بــا مــا تمــاس مــی 
زمینــه  در  جــدی  مطالبــه  و  گیرنــد 
برنامه هــای آگاهــی بخــش در حــوزه 
ــه او  ــه گفت ــد.« ب ــازی دارن ــای مج فض
ــرای ایــن افــراد حکــم قضایــی صــادر  ب
بــوده و حتــی مقــام قضایــی  شــده 
درخواســت کــرده تــا موضــوع ایــن افــراد 

حتمــا رســانه ای شــود.
پارســایی،  بهــرام  رابطــه  همیــن  در 
ســخنگوی فراکســیون امیــد روز گذشــته 
توییــت کــرد کــه   خصــوص  ایــن  در 
بــه  نقل قول هــا،  بــه  حوالــه  به جــاى 
فصــل ســوم قانــون اساســى توجــه کنیــد 
و #حقوق_شــهروندی مــردم را فــداى 
خــورده  شكســت  سياســى  اغــراض 
نكنيــد. اگــر فکــر می کنیــد هدفتــان 
مقــدس اســت هــم نمی توانيــد هــر 

وســيله اى را برایــش توجيــه كنيــد.

ادامه واکنش ها به پخش اعتراف مائده
انجمن حمایت از حقوق کودکان:

 این کار مصداق بارز خشونت علیه کودکان است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــت  ــط زیس ــت از محی ــرکل حفاظ مدی
خوزســتان علــت انتشــار دود در اهــواز 
و برخــی شــهرهای اســتان را آتــش 
ــم  ــاالب هورالعظی ــیع در ت ــوزی وس س
عنــوان کرد.آنطــور کــه مهــر مــی نویســد 
ــوص  ــان زاده در خص ــا الهیج احمدرض
دود شــدید در اهــواز و برخــی شــهرهای 
خوزســتان اظهــار کــرد: آخریــن تصاویر 
ــا  ماهــواره ای نشــان مــی دهــد دود ت
محــدوده ماهشــهر و خــور موســی 

بــه  نیــز رســیده اســت. ایــن دود 
ــاالب  ــیع در ت ــوزی وس ــت آتش س عل
ــی و  ــای ایران ــم در بخش ه هورالعظی
عراقــی آن کــه چنــد روز اســت شــعله 
ور شــده بــه برخــی شــهرهای اســتان 
ســرایت کــرده اســت. وی افــزود: دود 
ــر را طــی  ــاالی 150 کیلومت مســیری ب
ــواز  ــوب اه و عصــر روز گذشــته از جن
عبــور کــرده بــود امــا نیمــه شــب 
گذشــته بــه دلیــل جریــان بــاد، اهــواز 

ــده و  ــکل ش ــن مش ــر ای ــدد درگی مج
هنــوز هــم بخشــی از فضــای ایــن 
ــه  ــوده ب ــه صــورت محــدود آل شــهر ب
دود اســت. الهیجــان زاده بــا اشــاره به 
ــا ســفارت  مذاکــرات صــورت گرفتــه ب
عــراق در تهــران، اظهــار کــرد: در تالش 
ــا کنســولگری عــراق در  ــا ب هســتیم ت
اهــواز اقدامــات الزم را مــورد پیگیــری 
قــرار دهیــم. مدیــرکل حفاظــت از 
ــح  ــتان تصری ــت خوزس ــط زیس محی
کــرد: کمیتــه همــکاری مشــترک بیــن 
ایــران و عــراق تشــکیل و مقــرر شــده 
تــا امــروز )ســه شــنبه(موضوع آتــش 
ــه  ــن کمیت ــم در ای ــوزی هورالعظی س

مطــرح شــود.

ــرارداد  ــد ق ــی از عق ــع طبیع ــت مناب ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــرای گشــت زنی  ــاد ب ــرای اســتفاده از پهب ــاع ب ــا وزارت دف ب
و دیده بانــی بمنظــور جلوگیــری از حریــق در جنگل هــا 
ــده  ــبزعلی )فرمان ــم س ــرهنگ قاس ــر داد. س ــع خب و مرات
یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی( دربــاره آتش ســوزی 
در جنگل هــا و مراتــع از ابتــدای تیــر تاکنــون گفــت: در 
ــش  ــا، کاه ــش دم ــل افزای ــه دلی ــور ب ــاط کش ــی نق اقص
ــا حریق هــای  رطوبــت و خشــک شــدن پوشــش گیاهــی ب
ــا  ــع مواجــه بودیــم و تقریب گســترده ای در جنگل هــا و مرات
ــه و  ــتان، کهکیلوی ــتان خوزس ــه اس ــاط از جمل ــه نق در هم
بویراحمــد، چهارمحــال بختیــاری، فــارس، کرمــان، لرســتان، 
ــتان  ــه اس ــور از جمل ــمالی کش ــای ش ــالم و در بخش ه ای
ــق را  ــاوب حری ــه صــورت متن ــزی ب ــالن، گلســتان، مرک گی
ــا می نویســد  ــه ایلن ــع داشــتیم.آنطور ک ــا و مرات در جنگل ه
وی بــا بیــان اینکه عمده تریــن حریق در این مدت در اســتان 
گلســتان بــوده، تصریــح کــرد: در محــدوده اســتان گلســتان 
ــبختانه  ــه خوش ــود ک ــه ب ــورت گرفت ــترده ای ص ــق گس حری
اطفــاء شــده اســت و خســارت جــدی بــه عرصه هــای منابــع 

طبیعــی و مرتعــی وارد نکــرده اســت. مــا نیــز بــرای اطفــاء 
بــا هماهنگــی بــا وزارت دفــاع اســتقرار بالگــردی داشــتیم.
فرمانــده یــگان حفاظــت منابع طبیعی بــا بیان اینکــه بحران 
دیگــر مــا در اســتان کهکیلویــه و بویــر احمــد بــود کــه حریــق 
در برخــی از نقــاط آن همچنــان ادامــه دارد، خاطرنشــان کــرد: 
هماهنگــی و تعامــالت مــا در بحــث اعــزام بالگــرد و اســتقرار 
نیروهــا در محل هــای مختلــف وجــود دارد. در اســتان 
خراســان جنوبــی نیز یــک مورد حریــق اتفاق افتــاده و عامل 
ــه دســتور مقــام قضایــی شناســایی  حریــق شناســایی و ب
ــا آن برخــورد شــد. همچنیــن در بعضــی از اســتان های  و ب
دیگــر ماننــد اســتان گلســتان عامــالن حریــق شناســایی و 
بــه مقامــات قضایــی معرفــی شدند.ســرهنگ ســبزعلی بــا 
بیــان اینکــه برخــی از ایــن آتش ســوزی ها عمــدی و برخــی 
ســهوی بــوده اســت، تاکیــد کــرد: در اســتان خوزســتان هــم 
بــه دلیــل ســوزاندن باقی مانــده محصــوالت نتوانســتند 
ــد و  ــع ش ــق در مرات ــث حری ــد و باع ــرل کنن ــش را کنت آت
بیــش از 200 هکتــار از اراضــی کشــاورزی مــردم طمعه حریق 
ــا اشــاره  ــع کشــیده شــد.وی ب ــا و مرات ــه جنگل ه شــد و ب
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای کنتــرل آتش ســوزی در 
ــت افزایــش  ــی در جه ــت: برنامه های ــا گف ــع و جنگل  ه مرات
اقدامــات مراقبتــی و کنترلــی صــورت گرفتــه اســت و 

ــن  ــتند همچنی ــاده هس ــر آم ــال حاض ــا در ح ــزات  م تجهی
تعامــالت بســیار خوبــی بــا دســتگاه ها از جملــه نیروهــای 
مســلح بــرای بهره گیــری از قــوای انتظامــی و نظامــی بــرای 
اطفــاء حریــق داشــتیم. همچنیــن بــا تشــکل های مردمــی، 
برگــزار کردیــم. را  و دهداری هــا جلســاتی  دهیاری هــا 

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی خاطرنشــان کــرد: 
ــار  ــان در اختی ــان و غرق ب ــوان دیده ب ــه عن ــز ب ــده ای را نی ع
ــرای دیده بانــی فصلــی اســتفاده  گرفتیــم و از ایــن افــراد ب
ــود  ــراد داده می ش ــن اف ــه ای ــی ب ــوق اندک ــم و حق می کنی
ــا  ــه م ــا ب ــع و جنگل  ه ــق در مرات ــروز حری ــورت ب ــا در ص ت
اطالع رســانی کــرده یــا خــود اطفــاء کننــد. از دیگــر اقدامــات 
مــا تامیــن تجهیــزات و افزایــش پایگاه هــای اطفــاء حریــق 
ــرعت  ــه س ــق ب ــروز حری ــورت ب ــم در ص ــا بتوانی ــت ت اس
ــود. ــری ش ــترش آن جلوگی ــا از گس ــم ت ــاء کنی آن را اطف

آتش سوزی هورالعظیم، عامل 
ایجاد دود در هوای اهواز

هشدارهای مدیریت 

آب، شنیده نمی شود

رییــس اندیشــکده اقلیــم و آمایــش ســرزمین ضمــن تاکیــد بــر تدویــن 
ــت:  ــران آب گف ــروج از بح ــرای خ ــرزمین« ب ــش س ــع آمای ــه جام »برنام
ــط  ــران محی ــمندان، مدی ــدی دانش ــدارهای ج ــه هش ــبت ب ــفانه نس متاس
ــد و برخــی مســووالن  ــع آب گــوش شــنوایی ندارن ــران مناب زیســت و مدی
بــه جــای تکیــه بــر تــوان و تجربــه عالمــان ایــن علــوم اقــدام بــه فرافکنــی 
و انحــراف افــکار عمومــی مــی کننــد. حســن لشــکری بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــرای ایجــاد ابــر در هــر اقلیــم و منطقه ای شــرایطی الزم اســت کــه در صورت 
فراهــم شــدن آن شــرایط ابــر شــکل می گیــرد، اظهــار کــرد: قطــرات آب درون 
ابــر رشــد می کننــد و می بارنــد پــس امــکان دارد ابــر تشــکیل شــود ولــی 
بارشــی اتفــاق نیفتــد چــرا کــه قطــرات آب داخــل ابــر بــه انــدازه کافــی رشــد 
نکرده انــد تــا نیــروی گرانــش زمیــن بــر شــناوری قطــره در داخــل ابــر غلبــه 
پیــدا کنــد و از ابــر خــارج شــود.وی ادامــه داد: بــرای ایجــاد ابــر چنــد شــرط 
الزم اســت کــه عبارتنــد از وجــود بخــار آب کافــی، وجــود هســته های تراکــم 
)کــه قطــرات ریــز آب دور آن جمــع شــوند(، ســرد شــدن هوا)کــه می توانــد 
از طریــق صعــود هــوا )عمومــًا( یــا از طریــق اختــالط هــوای گــرم و ســرد و 
یــا تشعشــع( اتفــاق بیفتــد. ایــن اســتاد آب و هواشناســی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه منشــا بارش هــا در هــر منطقــه ای 
ــد.  ــاق می افت ــت اتف ــا در چندحال ــًا بارش ه ــح داد: عموم ــت، توضی چیس
ممکــن اســت ســامانه بارشــی ســبب بــارش در یــک منطقــه شــود. ایــن 
ســامانه ها در مقیــاس بــزرگ کــه در قالــب گــردش کلــی جــو شــکل گرفتــه 
و در مســیرهای خاصــی حرکــت کرده انــد، مناطــق مختلــف را در مســیر خــود 
تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد و ســبب بــارش می شــوند. در واقــع می تــوان 

گفــت کــه منشــا فــرا منطقــه ای دارنــد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خبر داد

استفاده از» پهباد« برای جلوگیری از 
وقوع حریق در جنگل ها

فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع طبیعی با 
تاکیـد براینکه بیـش از 9۵ درصد حریق ها 
عامل انسـانی دارد، گفت: سهل انگاری، بی توجهی 
و کم توجهـی از عوامـل حریق در جنگل ها اسـت 
کـه بـا اطاع رسـانی و فرهنگ سـازی می توانیـم 
باعث کاهش آن ها شـویم. همچنین اقلیم کشور 
ایران در کمربند خشـک و نیمه خشـک است این 
موضـوع باعث خشـک شـدن پوشـش گیاهی و 
مسـتعد شـدن حریـق در عرصه هـای جنگلـی و 
مرتعـی می شـود ما بـرای تجهیـز وسـایل مان از 
بضاعـت بالگردی سـپاه، ارتش، نیـروی انتظامی 

و هال احمـر اسـتفاده می کنیم. 

مدیــرکل هواشناســی اســتان البرز گفت: ســال 90 خط خشکســالی 
ــن  ــروز ای ــا ام ــرار داشــت ام ــاد اشــتهارد ق ــر روی پلنگ آب ــًا ب دقیق
خــط بــر روی تــاج ســد کــرج قــرار دارد.منصــور رحمانیــان بــا انتقــاد 
از مدیریــت نشــدن منابــع آب گفــت: 93 درصــد منابــع آب کشــور 
ــده  ــث ش ــن باع ــود و همی ــرف می ش ــاورزی مص ــش کش در بخ
چاه هایــی کــه تــا ســال 90، 75 متــر عمــق داشــت االن بــه  عمــق 
300 متــری برســند، در چنیــن وضعیتــی ســوال اینجاســت کــه چــرا 
هنــوز کشــت غرق آبــی انجــام می شــود و چــرا کشــاورزی به ســمت 
ــا بیــان اینکــه ســه درصــد  ــه ای نمی رود.رحمانیــان ب کشــت گلخان

منابــع آب کشــور در بخــش شــرب مصــرف می شــود، خاطرنشــان 
کــرد: 3۸ درصــد آب هــای شــرب در شــبکه توزیــع هــدر مــی رود. 
ســه درصــد منابــع آب کشــور در بخــش صنعــت مصــرف می شــود و 
یــک درصــد  نیــز بــه بخش هــای متفرقــه مربــوط اســت. مدیــرکل 
هواشناســی اســتان البــرز تصریــح کــرد: خشکســالی چنــد مرحلــه 
دارد؛ خشکســالی ابتــدا بــا مرحلــه خشکســالی هواشناســی آغــاز 
می شــود ســپس بــه مرحلــه هیدرولوژیــک وارد می شــود پــس از 
آن بــه مرحلــه خشکســالی کشــاورزی می رســد و بعــد خشکســالی 

تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی نیــز بــه دنبــال دارد.

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت گنبــد کاووس، رامیــان 
ــر  ــت تی ــورد اصاب ــی م ــان رامیان ــک محیط ب ــت: ی و آزادشــهر گف
شــکارچی غیــر مجــاز قــرار گرفــت و زخمــی شــد.»غالمرضا 
ــح دوشــنبه در حــد فاصــل روســتای  ــرد: صب ــار ک کریمــی« اظه
شــش آب و قورچــای از توابــع باالدســت رامیــان و حاشــیه جنگل، 
محیط بــان رامیانــی یــک شــکارچی غیــر مجــاز، حــدوداً 50 ســاله، 
ــا لبــاس قرمــز را در حــال شــکار مشــاهده می کننــد.  قدبلنــد و ب
وی افــزود: محیط بــان فــوق بــه شــکارچی غیــر مجــاز ایســت داده 
کــه وی اعتنــا نکــرده و ابتــدا اقــدام بــه شــلیک هوایــی و ســپس 
ــکارچی  ــزود: ش ــد. وی اف ــلیک می کن ــان ش ــمت محیط ب ــه س ب

غیرمجــاز در مرحلــه بعــد اقــدام بــه درگیــری و شــلیک مســتقیم 
ــان«، از  ــر بذرافش ــان »اصغ ــه محیط ب ــد ک ــان می کن ــه محیط ب ب
ناحیــه دســت مجــروح می شــود.وی خاطرنشــان کــرد: شــکارچی 
غیرمجــاز ســپس کوله پشــتی خــود را رهــا کــرده و فــرار می کنــد 
ــه پشــتی  ــی و یــک کول کــه از وی دو عــدد فشــنگ ســاچمه زن
پالســتیکی آبــی رنــگ بــا بنــد قهــوه ای کشــف مــی شــود. کریمی 
ــی  ــان زخم ــر روی دســت محیط ب ــه ب ــات اولی ــرد: اقدام ــان ک بی
توســط نیروهــای امــدادی هالل احمر، مســتقر در روســتای شــش 
آب انجــام شــده و ســپس توســط اورژانــس 115 بــه بیمارســتان 

ــی وی مســاعد اســت. آزادشــهر منتقــل می شــود و حــال فعل

زخمی شدن محیط بان رامیانی با شلیک شکارچی غیرمجازخط خشکسالی از پلنگ آباد به سد کرج رسید

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: سه واحد 
تولیدی و صنعتی آالینده محیط زیست و هوا در این شهرستان بر اساس حکم مراجع 

قضایی تعطیل شد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(آگهی مزایده اموال غیر منقول 

بموجب سندرهنی شـماره 723۸6 - ۸۸/01/16 
دفتـر خانـه اسـناد رسـمی ۸جیرفـت موضـوع 
پرونـده اجرائی کالسـه ۸9000۴0 له :بانک سـپه شـعبه جیرفت 
علیه:خانـم کبـری سـیفی فرزند عزیزهللا به شـماره شناسـنامه 
301بعنـوان وام گیرنـده ومجتبی موحدی مقدم فرزند دوسـت 
محمـد به شـماره شناسـنامه ۴05بعنـوان راهن تشـکیل و نظر 
بـه اینکـه مدیون نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ننموده 
اسـت ،برابـر مقـررات آئین نامـه اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم 
االجـرا قانـون ثبـت اسـناد وامـالک کشـور بنـا بـه درخواسـت 
بسـتانکارازمورد وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری انجـام وپس از قطعیت ارزیابی بسـتانکار تقاضای 
ادامـه عملیـات اجـرای نسـبت بـه مـورد وثیقـه ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴۸0متـر مربـع  پـالک 529 
فرعـی از 705- اصلـی واقـع در بخـش ۴5 اسـتان کرمـان بـه 
آدرس:جیرفـت خیابـان والیـت چهارم کوچه شـماره ۴لذا ملک 
فـوق کـه ذیـل صفحه 22دفتـر 90به بنـام آقای موحـدی مقدم 
ثبـت وسـند مالکیـت آن نیـز صـادر وتسـلیم گردیده اسـت ،به 
مزایـده گذاشـته میشـود حـدود اربعـه به شـرح ذیل  : شـماال 
بطـول 15 متـر بـه پـالک 53۸فرعـی از 705اصلـی شـرقا اول 

بطـول 26 متـر بـه پالک 530فرعـی از 705 اصلـی دوم بطول 6 
متـر بـه کوچـه جنوبـا بطـول 15 متـر به کوچـه  غربا بطـول 32 
متـر بـه فضای سـبزبرابرنظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
:1- عرصـه بـه مسـاحت ۴۸0متـر مربـع از قـرار هـر متـر مربع 
۴/000/000ریـال معـادل 1/920/000/000ریـال 2- اعیـان یک باب 
سـاختمان مصالـح بنایـی با سـقف تیرآهنـی فاقد اسـتحکام 
بـه مسـاحت 220متر مربـع از قرار هر متـر مربـع 1/000/000ریال 
معـادل 220/000/000ریـال 3- انشـعاب آب وبـرق 3فـاز وتلفـن 
25/000/000ریـال ۴- حصـار کشـی ومحوطـه سـازی بـه ارزش 
20/000/000ریـال مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایـده با 
کلیـه متعلقـات ومنصوبـات جمعـا مبلـغ 2/1۸5/000/000ریـال 
میگـردد  تعییـن  نیـز  مزایـده  وپایـه  مبنـا  .کـه  میباشـد 
،جلسـه مزایـده ازسـاعت 9الـی 12صبـح روزیکشـنبه مورخـه 
97/05/07در محـل شـعبه اجـراءاداره ثبـت اسـناد وامـالک 
جیرفـت برگزار"مزایده ازمبلغ مذکورشـروع وبـه باالترین قیمت 
پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد . ضمنا فـروش نقـدی بوده 
وپرداخـت کلیـه قبوض آب وبـرق وغیره تا تاریـخ انجام مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده بـه عهده 
برنـده مزایـده مـی باشـد.ضمنا چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیل 
رسـمی مصـادف گـردد ،روز اداری بعد از تعطیلـی مزایده انجام 
خواهد شـد ،جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری به 

اداره ثبـت اسـناد وامـالک مراجعـه نمایید .

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 
آیین نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 13976031900۸000۴۸0 - 97/3/2 هیـات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد سـلطانی بناوندی فرزند حسـین به شـماره شناسنامه 1115 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت 5۴/39 مترمربع پـالک 29۴5 
فرعـی از 2۴31 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 222 فرعـی از 2۴31 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابـان هفـده شـهریور نبش کوچـه 7 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـد حبیـب زاده محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف56

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۴/6- تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۴/20
حسین توحیدی نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند 

آگهی حصر وراثت 
آبـادی   حمیـد  اکبـری  سـکینه  خانـم 
فرزنـد اکبـر دارای شناسـنامه   ۴7 بشـرح 
مـورخ    970221 شـماره   دادخواسـت 
97.۴.17 توضیـح داده شـادروان  محمـد جـوادی نیـا 
فرزنـد ابوطالـب  بشناسـنامه  3۴0در تاریـخ 97.2.10 در 
شـهر یـزد  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت 
وی عبارتنـد از: 1-مینـا جـوادی نیـا ش ش 30۴0000111 
متولـد 136۸ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2-مهسـا 
جـوادی نیـا ش ش 30۴0333305 متولـد 137۴ صادره 
رفسـنجان فرزنـد متوفی3-سـکینه اکبری حمیـد آبادی 
ش ش ۴7 متولد 13۴9 صادره رفسـنجان فرزند همسـر 
متوفی۴-مریـم سـلطان رفیعـی ش ش 9 متولـد 1310 
صـادره رفسـنجان مـادر متوفی. لـذا مراتب یـک نوبت در 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد 
شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از 

ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت
 دفتر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 
آیین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 139۴6031900۸00123۴ - 9۴/3/30 هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای علیرضـا جعفری فـرد فرزند جعفر به شـماره شناسـنامه 6 صادره 
از یزدان شـهر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 217/10 مترمربع پـالک 263 فرعی 
از 1۸76۸ اصلـی واقـع در یزدانشـهر – ده فیـاض خیابـان امـام علـی )ع( جنـب 
مسـجد خریـداری از مالـک رسـمی آقای یحیی نظریـان محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرمانــدار زابــل گفــت: سیســتان بــا ســه 
ــواد مخــدر«  ــی، خــاک و م ــی آب معضــل »ب
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و خشکســالی 
2 دهــه اخیــر مشــکالت زیــادی را بــرای 

ــه وجــود آورده اســت.  ــه ب ــن منطق ــردم ای م
ــی  ــکالت ناش ــزود: مش ــری اف ــنگ ناظ هوش
ــل  ــه دلی ــتان ب ــه سیس ــالی منطق از خشکس
ــع آب خارجــی، بیشــتر از  ــه مناب وابســتگی ب

ــت  ــتان اس ــتان و بلوچس ــاط سیس ــایر نق س
ــالی در  ــال 76 خشکس ــه از س ــوری ک ــه ط ب
ایــن منطقــه آغــاز و اکنــون تــاالب هامــون بــه 
ــدار  ــل خشــک شــده اســت. فرمان ــور کام ط
زابــل بیــان کــرد: بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت 
خشکســالی امســال در سیســتان بــه شــدت 
ــدا کــرده، تبعــات منفــی آن همــراه  نمــود پی
ــان  ــا پای ــردم ت ــرای م ــاد ب ــکالت زی ــا مش ب

ــد داشــت. ــه خواه ــی ادام ســال زراع

»بی آبی، خاک و مواد مخدر« 

سه معضل اصلی زابل

رییس اداره دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پایش 
سالمت شناگاه های استان اسامی شناگاه های فوق بحرانی و آلوده دریا در مازندران 
را اعالم کرد.

تجاوز به طبیعت با خودکفایی در کشاورزی 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست: 

با بهره وری موجود، فقط می توانیم برای ۵۰ میلیون جمعیت غذا تولید کنیم

کانتری: توان کشور تولید غذا برای ۵۰ میلیون نفر است

ــی ســبب شــده  ــم آب خشکســالی و ک
اســت تــا بــار دیگــر بــر مدیریــت منابع 
آبــی تاکیــد شــود. بــه گفتــه کالنتــری 
ــر خودکفایــی در تامیــن غــذا   تاکیــد ب
ــه 8٠  ــرایطی ک ــی در ش ــر قیمت ــه ه ب
درصــد تاالب هــا بــا بحــران مواجــه 
هســتند، تجــاوز بــه حقــوق طبیعــت و 

نوعــی ســومدیریت اســت.
ــس  ــری ریی ــی کالنت ــاد عیس ــه اعتق ب
ــا  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت؛ ب
بهــره وری موجــود، فقــط می توانیــم 
غــذا  جمعیــت  میلیــون   50 بــرای 
وارد  را  آن  مابقــی  و  کنیــم  تولیــد 
می آوریــم  فشــار  اکنــون  می کنیــم. 
ــی،  ــر قیمت ــه ه ــود را ب ــذای خ ــه غ ک

داخــل کشــور تولیــد کنیــم بنابرایــن بــه 
ــم. در  ــاوز می کنی ــت تج ــوق طبیع حق
ــای  ــه و تاالب ه ــه ارومی ــت دریاچ نهای
ــوء  ــن س ــی همی ــور قربان ــوب کش جن
اضافــه  اســت.او  شــده  مدیریت هــا 
می کنــد: »در دولــت ایــن مــوارد تــا 
ولــی  اســت  شــده  بهتــر  حــدودی 
ــر  ــی را گی ــتگاه های اجرای ــن، دس قوانی
انداختــه اســت. بــه عنــوان مثــال قانــون 
ــد در 95 درصــد  ــه ششــم می گوی برنام
محصــوالت کشــور بایــد خودکفــا شــویم 
و در ایــن صــورت بایــد 36 میلیــون 
ــش  ــرای بخ ــر ب ــب آب دیگ ــر مکع مت
کشــاورزی تامیــن کــرد در حالی کــه 
چنیــن ظرفیتــی وجــود خارجی نــدارد.«

 دستیابی به خودکفایی کامل 
در کشور امکان پذیر نیست

ــدود  ــل مح ــه دلی ــر ب ــال حاض در ح

و  کشــور  آبــی  منابــع  شــدن 
مخالــف  بســیاری  خشکســالی، 
ــی در داخــل  ــن محصــوالت غذای تامی
ــعار  ــا ش ــی و ب ــر قیمت ــه ه ــور ب کش
همیــن  در  هســتند،  خــود کفایــی 
خصــوص ســال گذشــته محمــد حــاج 
و  نیــرو  وزیــر  مشــاور  رســولی ها، 
ــع  ــت مناب ــركت مديري ــل ش مديرعام
آب ايــران گفتــه بــود: بایــد از صــادرات 
ــون  ــه اکن ــم، چراک ــری کنی آب جلوگی
حجــم زیــادی از منابــع آب کشــور 
امــا  از مرزهــا خــارج مــی شــوند 
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــمان نیس حواس
بحــث خودکفایــی گنــدم را مطــرح 
مــی کنیــم. امــا نمــی گوییــم کــه 
ــدم را در داخــل تولیــد مــی  وقتــی گن
کنیــم، دولــت آن را ١٣٠٠ تومــان در 
هــر کیلوگــرم مــی خــرد امــا ایــن 
گنــدم بــا آبــی پــرورش مــی یابــد کــه 

ــب آن، ٢  ــر مکع ــر مت ــد ه ــرای تولی ب
تــا ٣ هــزار تومــان اســت.  در همیــن 
رابطــه نیــز عباســعلی زالــی عضــو 
اســالمی  الگــوی  مرکــز  اندیشــکده 
خودکفایــی  خصــوص  در  ایرانــی 
بــه  دســتیابی  می گویــد:  غذایــی 
ــکان  ــور ام ــل در کش ــی کام خودکفای
پذیــر نیســت، چــرا کــه بســیاری 
شــرایط  کشــاورزی  محصــوالت  از 
تولیــد در داخــل کشــور را ندارنــد.

ــن رابطــه  ــری در همی ــن کالنت همچنی
ــد  ــی کن ــری م ــه موضــع گی ــن گون ای
کــه، از نظــر هزینــه مصــرف آب بــرای 
ــی  ــاورزی، یک ــوالت کش ــد محص تولی
و  هســتیم  گران تریــن کشــورها  از 
بیــش از ۸5 درصــد آب کشــور در 
بخــش کشــاورزی مصــرف مــی شــود. 
برداشــت  ســبب  موضــوع  همیــن 
ــکی  ــا وخش ــد رودخانه ه ــش از ح بی
اســت.  شــده  کشــور  تاالب هــای 
زیســت  محیــط  ســازمان  رییــس 
معتقــد اســت : بخــش کشــاورزی 
نمی توانــد تمــام آب هــای ســطحی 
را از آن خــود بدانــد امــا متاســفانه 
ــن کشــاورزی  ــا ای ــالش می شــود ت ت

بــه هــر قیمتــی حفــظ شــود بنابرایــن 
بایــد تغییــر  سیاســت هــای کالن 

ــد. کن

تغییر الگوی کشت در دستور 
کار قرار گرفته است

دلیــل  بــه  الگــوی کشــت  تغییــر 
موضوعــی  آبــی  هــای  محدودیــت 
ــی  ــود حجت ــان محم ــه از زب ــت ک اس
ــاد کشــاورزی مطــرح شــده  ــر جه وزی
رابطــه گفتــه  همیــن  در  او  اســت. 
اســت: تغییــر الگــوی کشــت بهتریــن 
ــی  ــت هــای آب ــا محدودی ــه ب راه مقابل
در حــوزه کشــاورزی اســت چراکــه 
باتوجــه بــه محدودیــت منابــع آب بــه 
دنبــال تغییــر الگــوی کشــت هســتیم 
و بــه طــور نمونــه درحــال افزایــش 
کشــت چغنــدر قنــد پاییــزه و کاهــش 
بهــاره هســتیم.  کشــت چغندرقنــد 
ــود: در گذشــته  ــرده ب ــان ک ــی بی حجت
ــیاری  ــه ای بس ــتان ذرت دان در خوزس
بــه دلیــل  امــا  کشــت مــی شــد 
مصــرف بــاالی آب در تابســتان بــه 
هایــی  کشــت  جایگزیــن  دنبــال 
هســتیم کــه ضمــن مصــرف کمتــر آب، 
بهــره اقتصــادی بیشــتری دارنــد.  

ته
نک

بــه اعتقــاد عیســی کانتــری رییــس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت؛ بــا بهــره وری موجــود، فقــط می توانیــم 
بــرای ۵۰ میلیــون جمعیــت غــذا تولیــد کنیــم و مابقــی 
فشــار می آوریــم کــه  اکنــون  وارد می کنیــم.  را  آن 
ــد  ــور تولی ــل کش ــی، داخ ــر قیمت ــه ه ــود را ب ــذای خ غ
ــم.  ــاوز می کنی ــت تج ــوق طبیع ــه حق ــن ب ــم بنابرای کنی
در نهایــت دریاچــه ارومیــه و تاالب هــای جنــوب کشــور 
قربانــی همیــن ســوء مدیریت هــا شــده اســت.او 
ــدودی  ــا ح ــوارد ت ــن م ــت ای ــد: »در دول ــه می کن اضاف
ــی  ــن، دســتگاه های اجرای ــی قوانی ــر شــده اســت ول بهت
را گیــر انداختــه اســت. بــه عنــوان مثــال قانــون برنامــه 
ــد  ــد در 9۵ درصــد محصــوالت کشــور بای ششــم می گوی
خودکفــا شــویم و در ایــن صــورت بایــد 36 میلیــون متر 
مکعــب آب دیگــر بــرای بخــش کشــاورزی تامین کــرد در 

ــدارد.« ــی ن ــود خارج ــی وج ــن ظرفیت ــه چنی حالی ک

فرمانــدار زابــل گفــت: شــغل 80 تــا ٩0 درصــد مــردم 
سیســتان کشــاورزی اســت و ایــن خشکســالی هــا 
ــان وارد کــرده اســت . مــی  ــه آن ــادی ب صدمــات زی
توانیــم عــاوه بــر تغییــر الگــوی کشــت، بــا توجــه به 
محــدود بــودن منابــع آبــی از ظرفیــت ســایر بخــش 
هــا کــه نیــاز بــه آب نــدارد ماننــد انــرژی هــای نــو، 
ــع  ــگری و صنای ــعه گردش ــت کاال، توس ــرز، ترانزی م
بــرای بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم بهــره گیریم.

روزانه 3۵۰ تن زباله در 
اردبیل تولید می شود

شــهردار اردبیــل گفــت: روزانــه بــه طــور 
متوســط 350 تــن زبالــه در شــهر اردبیــل 
تولیــد، جمــع آوری، حمــل و برنامــه دفــن آنها 
ــار  ــان اظه ــود.حمید لطف اللهی ــام می ش انج
ــزار و  ــه 10 ه ــد ماهان ــزان تولی ــن می ــرد: ای ک
675 تــن و ســاالنه 12۸ هــزار و 100 تــن اســت 
کــه هزینــه هــر تــن زبالــه از مبــدا تــا محــل 
ــرآورد می شــود. دفــن 50۸ هــزار و 200 لاير ب

ممنوعیت صدور مجوز شکار 
پرندگان در صورت اعام 

سازمان دامپزشکی
مدیــرکل دفتــر شــکار و صیــد ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: اگر ســازمان 
دامپزشــکی بــه ســازمان محیــط زیســت 
ــزای  ــاری آنفلوآن ــه بیم ــتانی را ب ــی اس آلودگ
فــوق حــاد پرندگان اعــالم کند،محیط زیســت 
ــه ممنوعیــت صــدور مجــوز شــکار  نســبت ب
پرنــده در آن اســتان اقــدام مــی کند.آنطــور که 
ــا  ــش علیرض ــد روز پی ــد چن ــا می نویس ایرن
ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــور ریی ــی  پ رفیع
کشــور گفتــه بــود کــه بــا توجــه بــه گســترش 
ــدگان و  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــروس آنفلوان وی
ــا در  ــداری  ه ــه مرغ خســارات ناشــی از آن ب
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــته، از س ــال گذش س
شــکار  و  صیــد  ممنوعیــت  می خواهیــم 
پرنــدگان را از همیــن حــاال رســما اعــالم کند تا 
شــکارچیان و صیــادان در انتظار صــدور پروانه، 
بــرای صیــد در نیمــه دوم ســال برنامــه  ریزی 
نکنند.ایــن در حالــی اســت کــه علــی تیموری 
روز ســه شــنبه در ایــن بــاره توضیــح داد کــه 
ــت بهداشــت و ســالمت  ــه اهمی ــا توجــه ب ب
ــه ای  ــش جلس ــه پی ــدود دو هفت ــردم، ح م
را بــا رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا 
موضــوع آنفلوآنــزای فوق حــاد پرنــدگان برگزار 
ــی  ــای مختلف ــه مســایل و محوره ــم ک کردی
ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق ــه م ــن زمین در ای
گرفــت.وی اظهــار داشــت: در ایــن نشســت به 
ایــن توافــق رســیدیم کــه ســازمان حفاظــت 
ــررات  ــط و مق ــق ضواب ــت طب ــط زیس محی
جــاری خــود نســبت بــه صــدور مجــوز شــکار 
پرنــده چــه بومــی و چــه مهاجــر اقــدام کنــد 
مگــر اینکــه ســازمان دامپزشــکی بــه صــورت 
مکتــوب آلــوده بــودن اســتانی را بــه ویــروس 
ــه  ــم ب ــدگان آنه ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن
صــورت جداگانــه بــه ســازمان محیط زیســت 
اعــالم کنــد کــه در ایــن صــورت قطعا ســازمان 
محیــط زیســت مطیــع خواهــد بــود و نســبت 
ــکار  ــوز ش ــردن مج ــوع ک ــدود و ممن ــه مح ب
پرنــدگان مهاجــر و بومــی اقــدام مــی کنــد.

گزیده  اخبار

هر ایرانی روزانه سه »پاستیک« 
وارد محیط زیست می کند

شــهر  شــورای  ســالمت  رییــس کمیتــه 
ــی  ــر ایران ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ته
محیــط  وارد  »پالســتیک«  ســه  روزانــه 
ــاالنه  ــران س ــت:  در ای ــد، گف ــت می کن زیس
ناهیــد  تولیــد می شــود.  تــن پالســتیک  2 میلیــون  از  بیــش 
ــالمت ،  ــیون س ــداف کمیس ــی از اه ــه یک ــان اینک ــا بی ــی ب خداکرم
ــه دوم  ــرا نشــده برنام ــای  اج ــح، طرح ه ــری و بررســی لوای پیگی
ــورد  ــا در م ــت م ــروز صحب ــت: ام ــت، گف ــهرداری اس ــعه ش توس
مصوبــه ای اســت کــه 9 ســال پیــش تصویــب شــد امــا مــورد بــی 
توجهــی قــرار گرفــت؛ چــرا کــه در اردیبهشــت ۸۸ بــود کــه شــورای 
شــهر مصوبــه ای مبنــی بــر الــزام شــهرداری تهــران بــه تغییــر الگــو 
ــن  ــرف و جایگزی ــار مص ــروف یکب ــه ها، ظ ــرف کیس ــش مص و کاه
کــردن مــواد قابــل بازیافــت در کلیــه مراکــز وابســته بــه شــهرداری 

ــده اســت. ــول مان ــم مغف ــن مه ــا ای ــته اســت ام را داش
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آگهی شهرداری بروات

فــروش  قصــد  بــروات  شــهرداری 
ــه  ــماره 179 ب ــه ش ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــماره  ــه ش ــق مصوب ــاحت 43۵ طب مس
299 مــورخ 9۵/12/3 را از طریــق مزایــده 
بــه فــروش برســاند از متقاضیــان دعــوت 
ــد  ــه بع ــک هفت ــدت ی ــرف م ــود ظ میش
ــاک  ــد ام ــه واح ــی ب ــت دوم اگه از نوب

ــد. ــه نماین ــهرداری مراجع ش

مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رأی شــماره 139760301022001202 مــورخ 1397/4/2 هیــأت رســیدگی 
ــاط  ــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان رب ب
کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــادی و    ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ــد ســند رســمی ثبت ــای فاق و ســاختمان ه
تصرفــات مالکانــه متقاضــی آقــای آرش فرهادپــور شــیرازی فرزنــد علیرضــا 
بــه شــماره شناســنامه 1496 صــادره از تهــران نســبت بــه شــش دانــگ یــک 
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 1768/01 متــر مربــع مفــروز 
ــی از 146  ــه 20 تفکیک ــروز از قطع ــی مف ــاک - فرع ــده از پ ــزی ش و مج
ــت رســمی،  ــم از مالکی ــاط کری ــی شهرســتان رب ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق اصل
آقــای احمــد تــات محــرز گردیــده اســت. لــذا منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
ــه شــخص  ــی شــود در صورتیک ــی م ــه 15 روز آ گه ــا صل ــه ف ــت ب در دو نوب
یــا شــاخصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض 
ــه دادگاه صالحــه  ــا ب ــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد ت خــود را ب
احالــه و اقدامــات مــوکل بــه ارائــه حکــم قطــی دادگاه گــردد بــد یهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات 
ــت  ــر حــال صــدور ســند مالکی ــد شــد و در در ه ــت صادرخواه ســند مالکی

جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود م/الــف : 777
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/19  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3
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اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند 

وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 

اگهـي موضـوع  فاقـد سـند رسـمي-  اراضـي وسـاختمانهاي  ثبتـي 

وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  نامـه  وماده13آئيـن  ماده3قانـون 

برابـررأي  رسـمي-  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  واراضـي  ثبتـي 

قانـون  موضـوع  دوم  شـماره13926031900۸003131-92/7/27هيات 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 

مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بال 

معـارض متقاضـي آقـای محمدعلـی کارگر بـاب تنگلی فرزنـد علی به 

شـماره شناسـنامه 11 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 

212/36 متـر مربـع پـالك 769 فرعي از 7561 اصلـي واقع در زرند بلوار 

فردوس خیابان شـهید یزدانی کوچه شـهید بخشـی خریداری از مالک 

رسـمی خانـم صغـری تهامی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع 

عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتـي 

كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته 

باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض 

خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يكماه از 

تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايي تقديم 

نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شـد. م/الف70

تاريخ انتشار نوبت اول:7/۴/20- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/5/3

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند
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ــهر  ــی ش ــای تاریخ ــت و بناه ــر باف مدی
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــران ب ته
ــی  ــه از انجــام مراحــل نهای ــه اتحادی خان
ــر داد. ــی خب ــه تاریخ ــن خان ــت ای مرم

ــه  ــاره ب ــا اش ــعادتی ب ــد س ــی محم عل
ــت  ــگ معاون ــترک و هماهن ــدام مش اق

و   12 منطقــه  شــهرداری  شهرســازی، 
ــاماندهی  ــرای س ــازی ب ــازمان زیباس س
خیابــان اللــه زار بــه عنــوان یکــی از 
تهــران  هــای  خیابــان  قدیمی تریــن 
ســاختمان های  از  بســیاری  گفــت: 
ارزشــمند  جداره هــای  و  تاریخــی 

ســال های گذشــته  در  خیابــان  ایــن 
دســتخوش آســیب یــا تغییــر شــده اند و 
بــر ایــن اســاس پاالیــش جــداره، ســیما 
و منظــر خیابــان از اولیــن اقداماتــی 
ــود.وی  ــرا می ش ــده اج ــه در آین ــت ک اس
موضــوع ســاماندهی ترافیــک و تــردد 
ایــن  در  خودروهــا  و  موتورســیکلت ها 
خیابــان را از دیگــر موضوعــات مهــم و 
قابــل بررســی معرفــی و اظهارکــرد: تالش 
می کنیــم در قالــب ایــن همــکاری نقــش 
ــای  ــن جنبه ه ــش از ای ــه پی ــزی ک مراک
ــد  ــروز متروکه ان ــی داشــته اند و ام فرهنگ

یــا کاربــری نامتجانســی دارنــد را تقویــت 
کنیــم. بــه گفتــه مدیــر بافــت و بناهــای 
تاریخــی شــهر تهــران، مدیریــت شــهری 
ــان  ــا نقــش خیاب ــال آن اســت ت ــه دنب ب
اللــه زار را بــه عنــوان محــدوده ای تاریخــی 
ســعادتی  تقویــت کنــد.  پایتخــت  در 
ــر  ــی ب ــن از بررســی طرحــی مبن همچنی
ــه  ــان الل ــش در خیاب ایجــاد راســته نمای
ــق بررســی های  ــت: طب ــر داد و گف زار خب
ــی  ــز فرهنگ ــای مراک ــه احی صــورت گرفت
ــه  ــت ک ــه ای اس ــون نکت ــن مضم ــا ای ب
می تــوان در آینــده آن را دنبــال کــرد. 

بــا  قزویــن  فرهنگــی  میــراث  اســت  ســال  ســه 
شــهرداری ایــن شــهر چالــش بزرگــی دارد. شــهرداری 
مسجد-مدرســٔه  وســط  از  را  خیابانــی  دارد  قصــد 
حیدریــه کــه 1000 ســال قدمــت دارد و گرمابــٔه بالغــی 
بــا قدمــِت ۴00 ســاله عبــور دهــد کــه در صــورت 
ــا ارزش خــود را  ــر دو بن ــل ه ــور کام اجــرای آن، به ط

از دســت خواهنــد داد.
مســجد مدرســه حیدریــه از آثــار دوره ســلجوقی اســت و 
ــٔه  ــری محــراب آن در جهــان بی نظیــر اســت. گرماب گچ ب
بالغــی نیــز مربــوط بــه دورٔه صفــوی اســت.حال ایــن دو 
آثــار تاریخــی قزویــن   قرار اســت اســیر توســعه شــهری 
شــوند.گرچه بــه گفتــه حضرتــی هــا، مدیــر کل میــراث 
فرهنگــی قزویــن  شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی، 
فعــالً ایــن پــروژه را متوقــف کــرده، امــا  مدیــران 
شــهرداری  بــر اجــرای ایــن پــروژه پافشــاری می کننــد.

احــداث پیاده راه به جای خیابان
آن طــور کــه ایلنــا نوشــته حضرتی هــا از احــداث 

ــی  ــت تاریخ ــن باف ــگری در ای ــاده راه گردش ــک پی ی
خبــر داد و تاکیــد کــرد احــداث خیابــان توســط 
ــی معمــاری و شهرســازی منتفــی شــده  شــورای عال
ــی معمــاری و شهرســازی  ــی شــورای عال اســت. یعن
ــی در آن  ــذاری ترافیک ــه بارگ ــر گون ــم داده و ه حک
ــوع اعــالم کــرده اســت. مشــاوری هــم  محــور را ممن
ــرای آن محــدوده  از ســوی وزرات راه و شهرســازی ب
یــک  عنــوان  بــه  را  مســیری  و  شــده  انتخــاب 
ــاده راه  ــن پی ــرده. ای ــی ک ــگری طراح ــاده راه گردش پی
از عالــی قاپــو تــا آرامــگاه حمــدهللا مســتوفی را 

دربرمی گیــرد.
ایــن  در  شــهرداری  تمایــالت  درخصــوص  وی 
خصــوص گفــت کــه شــهرداری بیشــتر قصــد داشــت 
ــداث  ــی اح ــه خیابان ــه و گرماب ــن مدرس ــان ای از می
ــالم  ــی اع ــال 9۴ منتف ــهرداری در س ــرحِ ش ــد. ط کن
ــر  ــه خاط ــه ب ــم ک ــاس می کنی ــا احس ــی م ــد ول ش
ــش  ــرار بی ــد، اص ــراد دارن ــی از اف ــه برخ ــی ک منافع
هــر  بــه  دارد کــه  وجــود  غیرقانونــی  و  انــدازه  از 
نحــو ممکــن ایــن طــرح اجــرا شــود. نماینــدگان 
شــهرداری در رســانه ها و در جلســات و شــوراهایی 
کــه برگــزار می شــود، دائمــا بــر ســاخت خیابــان 

می کننــد. پافشــاری 

شــهرداری به دنبال تراکم فروشی است 
میــراث  بیــن  اختالفــات جــاری  درخصــوص  وی 
فرهنگــی و شــهرداری گفــت: طــرز تلقــی میــراث 
اســت.  متفــاوت  باهــم  شــهرداری  و  فرهنگــی 
ــه حفاظــت از بافت هــای  ــراث فرهنگــی موظــف ب می
ــه  ــد ب ــهرداری معتق ــه ش ــت درحالی ک ــی اس تاریخ
ــه قــول خودشــان تولیــد زمیــن،  تراکم فروشــی یــا ب
ــه  ــب آن ب ــا تخری ــوان ب ــه بت ــزی ک ــر چی ــی ه یعن
ــه  ــی را ب ــه عمارت ــورت ک ــن ص ــه ای ــق داد، ب آن عم

صــورت چندیــن طبقــه دربیاورنــد.

خانه »اتحادیه« در مراحل 
نهایی مرمت

غرویان فعال سیاسی:

توریست ها درباره حجاب 

خودشان تصمیم بگیرند

ــی  ــرعی و فقه ــر ش ــت ها از نظ ــت: توریس ــرا گف ــی اصولگ ــال سیاس ــک فع ی
جبــری در اجــرای موازیــن دینــی مــا ندارنــد، آنهــا می تواننــد خودشــان حجــاب 

را اختیــار کننــد و از نظــر مذهبــی اجبــاری بــرای آن هــا وجــود نــدارد.
حجــت االســالم و المســلمین محســن غرویــان  در واکنــش بــه اینکــه برخــی 
اخیــرا مطــرح می کننــد قانــون حجــاب اجبــاری بــرای توریســت هایی کــه بــه 
ــن  ــر ای ــن اگ ــر م ــه نظ ــت: ب ــی شــود، گف ــق آزاد ملغ ــد در مناط ــران می آین ای
ــد،  ــد ایــن مســاله را هضــم کنن مســاله فرهنگ ســازی شــود کــه مــردم بتوانن
قابــل انجــام اســت، همان طــور کــه مــا بــه کشــورهای دیگــر می رویــم و طبــق 
قوانیــن خودمــان عمــل می کنیــم، بایــد بــه توریســت ها هــم اجــازه داده شــود 
در کشــور مــا طبــق قوانیــن خودشــان عمــل کننــد.آن طــور ک ایلنــا نوشــته ایــن 
ــه شــود  ــه توریســت ها گفت ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــرا ب ــال سیاســی اصولگ فع
فرهنــگ ایــران مذهبــی اســت امــا اجبــاری در اجــرای آن بــرای شــما نیســت، 
اظهــار داشــت: توریســت ها از نظــر شــرعی و فقهــی جبــری در اجــرای موازیــن 
ــد و از  ــار کنن ــاب را اختی ــان حج ــد خودش ــا می توانن ــد، آن ه ــا ندارن ــی م دین
نظــر مذهبــی اجبــاری بــرای آن هــا وجــود نــدارد.وی اضافــه کــرد: فقــه مــا بــا 
مســیحیان در مــواردی همچــون معامــالت مغایرت هایــی بــا یکدیگــر دارنــد امــا 
احــکام فقــه و حتــی ازدواج آن هــا بــرای مــا محتــرم اســت.غرویان در پاســخ 
ــون در خصــوص توریســت های کشــورهای  ــن قان ــا ای ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ب
مســلمانی مثــل ترکیــه کــه حجــاب در آن هــا اجبــاری نیســت، هــم قابــل اجــرا 
اســت یــا خیــر گفــت: ایــن مباحــث جنجالــی اســت کــه بایــد بــه مجلــس برود 
و بایــد صاحب نظــران هــم در خصــوص آن نظــر بدهنــد، امــا بــه نظــر مــن بهتــر 

اســت، ایــن مســاله را بــه اختیــار خــود توریســت ها بگذاریــم.

خیابان ِکشی در بنای تاریخی هزار ساله
شهرداری برای ساخت خیابان 

از وسط مسجد-مدرسه حیدریه  اصرار دارد

قزویــن  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــرح  ــی ط ــای اجرای ــوص هزینه ه درخص
پیــاده راه گفــت: ایــن طــرح، در حــد یــک ایــده و 
جانمایــی کلــی اســت کــه در ابعــاد نســبتًا بزرگ 
ــم  ــاه ه ــفند م ــان اس ــا پای ــده. ت ــرار داده ش ق
پــاک بــه پــاک بــرای ایــن محــور طــرح تهیــه 
می  شــود. طــرح از یــک طــرف رویکــرد اقتصادی 
بــرای اجــرای خــود دارد. چــون بخش هایــی بــه 
عنــوان هتل هــای ســنتی وارد عمــل می شــوند 
و اینهــا تمامــًا ظرفیت هایــی اســت کــه پشــتوانه 
ــی آن  ــای اجرای ــت. هزینه ه ــروژه اس ــی پ اجرای

ــود. ــول می ش ــا مح ــه آن ه ــز  ب نی

مدیریت جنگل های هیرکانی باید مطابق استانداردهای یونسکو 
باشد

معاون میراث فرهنگی در نشست هماهنگی کمیته کارشناسی پرونده جنگل های 
هیرکانی،گفت: مدیریت و حفاظت جنگل های هیرکانی باید مطابق با 

استانداردهای یونسکو باشد.

پیام میراث

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک کرمان 

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- برابر آرا صـادره هیات حل 
اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک شـماره 276 فرعـی از 22۸۸ اصلـی آقـای سیدسـجاد مانـی زاده به شناسـنامه شـماره 5329 
صـادره از زرنـد فرزنـد سـیدهدایت در ششـدانگ خانـه مشـتمل بـر فوقانـی به مسـاحت 3۸2/35 
مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان شـهدای محمدآبـاد کوچـه 2 خریداری از مالک رسـمی آقـای جواد 
ملـک زاده پـالک 1۸59 فرعـی از 23۸9 اصلی آقای حسـین بلوچی ده یعقوبی به شناسـنامه شـماره 
30۸0026۴62 صـادره از زرنـد فرزنـد محمـود در ششـدانگ خانـه مشـتمل بـر فوقانـی به مسـاحت 
350 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابان شـهید خلیلی کوچه شـماره 30 خریداری از مالک رسـمی آقای 
جـواد سـرافراز.  پـالک 2 فرعـی از 5302 اصلـی خانـم نفیسـه پایمـرد بـه شناسـنامه شـماره 2۴5 
صـادره از زرنـد فرزنـد یـدا... در قسـمتی از خانـه به مسـاحت 92/95 مترمربع واقـع در زرند خیابان 
ولیعصـر )عـج( خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدرضـازاده - پـالک 2 فرعـی از 530۸ اصلـی 
خانـم نفیسـه پایمـرد بـه شناسـنامه شـماره 2۴5 صادره از زرنـد فرزند یـدا... در قسـمتی از خانه به 
مسـاحت 10۸/90 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان ولیعصـر )عـج( خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد رضـازاده - پـالک 2۴۴1 فرعی از 7566 اصلی آقای رسـول جعفری سـیریزی به شناسـنامه 
شـماره ۸۴1 صـادره از زرنـد فرزنـد علـی در ششـدانگ خانه به مسـاحت ۴99/15 مترمربـع واقع در 
زرنـد خیابـان شـهید رجایـی کوچـه مهر 5 خریـداری از مالک رسـمی آقای مجتبـی حکمت - پالک 
۴ فرعـی از 761۸ اصلـی آقـای احمـد ایـزدی خالق آبـادی بـه شناسـنامه شـماره 2 صـادره از زرنـد 
فرزنـد علـی در ششـدانگ خانه به مسـاحت 232/09 مترمربـع واقع در زرند خیابان شـهید صدوقی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـیداحمد عمرانی - پـالک 10 فرعی از 7631 اصلـی آقای عباس 
رحمانـی نعیم آبـادی بـه شناسـنامه شـماره 55 صـادره از زرنـد فرزنـد علـی در ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت 220 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار کوچـه 17 خریـداری از مالـک رسـمی آقای 

سیدمحمدعمرانی
اماک واقع در بخش 1۵ کرمان )کوهستان شرقی زرند( 

پـالک 1 فرعـی از 170 اصلـی آقـای مهـدی نخعـی زرنـدی بـه شناسـنامه شـماره 5711 صـادره 
از زرنـد فرزنـد صفـر در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 1۴۸2 مترمربـع واقـع در زرند - سـربنان 

اراضـی شـاهرخ آباد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سیدغالمحسـین حسـینی پور 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/۴/6 

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/۴/20 
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند - م/الف6۰

کارفرمــا: اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان آذربایجــان غربــی 
بــه آدرس: ارومیــه – خیابــان والفجــر 2 جنــب پــل میثــم 

موضوع: 
*لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی شهرک ارس- سه راهی ارس*

پیمانــکاران دارای رتبــه 5 رشــته راه و ترابــری از ســازمان برنامــه و بودجــه و تائیدیه اداره ثبت اســناد شهرســتان 
مــی تواننــد در ایــن مناقصــه شــرکت نماینــد. مــدارک و اســناد مناقصــه از تاریــخ 97/4/20 از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیــک دولــت ) ســتاد( بــه آدرسwww.setadiran.ir  قابــل دریافــت می باشــد.
1( تحویــل )فــروش( اســناد مناقصــه از تاریــخ 97/4/20 تــا تاریــخ 97/4/26 )دریافــت اســناد 

فقــط از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت(
2( دریافت پاکات و اسناد تکمیل شده تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 97/5/6

3( تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز یکشنبه ساعت 11:00 مورخ 97/5/7 
4( مبلغ برآورد مناقصه: 11/008/356/663 ریال

5( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 550/417/833 ریال
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/20            تاریخ انتشار نوبت دوم:97/4/21

شناسه آگهی: 202796
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی4513

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)56-ر-97 (

نوبت اول

 استان آرذبایجان رغبی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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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. 

خبرگـزاری سـی ان ان گزارشـی در ارتبـاط بـا 
تـالش ترزا می، نخسـت وزیـر بریتانیا بـرای بقا پس 

از خـروج کشـورش از اتحادیـه اروپـا منتشـر کـرد.

خبرگـزاری فرانـس24 بـه معرفـی جرمـی 
هانـت، وزیـر امـور خارجـه جدیـد بریتانیـا پرداختـه 

اسـت.

خبرگزاری اسـپوتنیک در تیتر یکش نوشته: 
ایـران بـا وجـود تحریم هـای اقتصـادی آمریـکا هر 

چـه می تواند نفـت خواهـد فروخت.

روزنامـه گاردیـن در تیتـر یـک خـود آورده: 
تـرزا مـی نخسـت وزیـر، جانسـون را از دسـت داد 
امـا توانسـت مخالفـان خـروج از اتحادیـه اروپـا را 

شکسـت دهـد.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

استفاده بی رویه از آب تاالب شهرستان مرزی بندر آستارا برای آبیاری شالیزارها، سطح آب این تاالب مهم استان گیان را به شدت کاهش داده است.    /  مهر برداشت انگور از تاکستان غزاویه شهرستان کارون /  باشگاه خبرنگاران جوان

اردوی تیم ملی سنگنوردی در همدان   /   ایسناچشمه های باداب سورت در استان مازندران   / تسنیم تهران قدیم    /    آنتوان سوروگین غروب معبد هرکول در عکس نشنال جئوگرافیک   

     

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قزویــن در نظــر دارد خریــد، حمــل ، نصــب و راه انــدازی یــک 
دســتگاه ســی تــی اســکن بیمارســتان شــهیدرجایی بــه شــرح مشــخصات بنــد 2 ایــن آگهــی را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه 
شــرکتهای معتبــر کــه دارای گواهینامــه معتبــر و منقضــی نشــده از اداره کل تجهیــزات پزشــکی کشــور مبنــی بــر مجــاز بــودن بــر واردات تجهیــزات 
و ملزومــات پزشــکی کشــور و همچنیــن ارایــه گواهینامــه مبنــی بــر انحصــاری بــودن شــرکت کمپانــی ســازنده در ایــران میباشــند واگــذار نمایــد.

1ـ دستگاه مناقصه گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
2ـ شرح مختصری از مناقصه:

خرید، حمل، نصب و راه اندازی از یک دستگاه CT SCAN 128اسالیس طبق مشخصات ذیل:
- دســتگاه مــورد نظــر بایســتی دارای تأدیــه CE و FDA باشــد-دارای دهانــه گنتــری حداقــل 70 ســانتیمتر باشــد.- زمــان چرخــش گنتــری 
حداقــل 0.4 ثانیــه باشــد )زمــان کمتــر امتیــاز محســوب مــی گــردد(- حداقــل رزولوشــن مکانــی تصویــر 22lp/cm داشــته باشــد.- تیــوب 
دســتگاه دارای ظرفیــت حرارتــی حداقــل 8MHU باشــد )ظرفیــت حرارتــی باالتــر امتیــاز محســوب مــی گــردد(- حداقــل تــوان خروجــی ژنراتــور 
80KW باشــد.- دارای ماکزیمــم جریــان حداقــل mA  600 باشــد.- دارای ماکزیمــم ولتــاژ kVp  140 باشــد.- دارای ضخامــت اســالیس کمتــر یا 
مســاوی 0.625 میلیمتــر باشــد.-تخت دســتگاه قابلیــت وزن بیمــار حداقــل 270 کیلوگــرم را داشــته باشــد.-محدوده اســکن تخــت حداقل 170 
ســانتیمتر باشــد.-دارای Scan FOV حداقــل 50 ســانتیمتر باشــد.-نرخ بازســازی تصویــر حداقــل 24 تصویــر بــر ثانیــه باشــد.-دارای سیســتم 
Workstation تخصصــی بــا کلیــه نــرم افزارهــای مربــوط بــه هــر مدالیتــه باشــد.-دارای حداقــل دو دســتگاه مانیتــور مدیــکال گریــد باشــد.-
دارای حداقــل نــرم افزارهــای زیــر باشــد-پکیج نــرم افــزاری تخصصــی قلــب را داشــته باشــد.-نرم افــزار مدیریــت دوز-نــرم افــزار کاهــش، 
آنالیــز و گــزارش دوز اختصاصی-نــرم افــزار کاهــش دوز اختصاصــی اطفال-نــرم افــزار محاســبه کلســیم )Calcium Scoring(-نــرم افــزار آنالیز 
عــروق کرونــری )Coronary Analysis(-نــرم افــزار آنالیــز آنژیوگرافــی انــدام )Vascular Analysis(-نــرم افــزار بررســی عمکــرد قلــب     
ــت  ــت  Auto Film - قابلی ــت  فلزات-قابلی ــش آرتیفک ــزار کاه ــرم اف ــت   Bone Removal -ن )Cardiac function Analysis(-قابلی
دریافــت تصاویــر از ســایر سیســتم هــا بصــورت شــبکه یــا لــوح فشــرده-دارای خروجــی DICOM 3.0  بــا قابلیــت انتقــال تصاویــر ســه بعدی-
قابلیــت Iterative Reconstruction- نمایندگــی کمپانــی ســازنده دارای  نصــب حداقــل 5 دســتگاه ســی تــی اســکن با 64 اســالیس و باالتر 

در کشــور ایــران بعــد از تاریــخ 90/05/01 بــه بعــد را داشــته باشــد- دســتگاه مــی بایــد مــورد تاییــد اداره کل تجهیــزات پزشــکی کشــور باشــد
3ـ نحــوه پرداخــت: 25درصــد مبلــغ کل قــرارداد در قالــب پیــش پرداخــت پــس از ارائــه وثیقــه مــورد قبــول بــه برنــده مناقصــه پرداخــت 
مــی شــود و مابقــی مبلــغ کل قــرارداد پــس از نصــب و راه انــدازی کامــل دســتگاه بصــورت اقســاط در 18 قســط مســاوی بصــورت ماهانــه 

بــه برنــده مناقصــه پرداخــت مــی شــود 
ــه شــماره  ــه حســاب درآمــد دانشــگاه ب ــز ب ــرای هــر یــک از مناقصــه هــا و واری ــال ب ــغ 1/000/000 ری ــه مبل ــغ خریداســناد مناقصه:ب 4ـ مبل

ــن ــوم پزشــکی قزوی ــاه شــعبه دانشــگاه عل ــک رف 37168551 بان
5ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

الف: به مبلغ 2/580/200/000  ریال می باشد که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل ارایه گردد:
- ارایه رسید بانکی واریز وجه به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

- ارایــه ضمانــت نامــه از بانکهــای دولتــی و یــا مووسســات اعتبــاری غیربانکــی دارای مجــوز از بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی بــا دارا 
بــودن اعتبــار ســه ماهــه و قابــل تمدیــد تــا ســه مــاه دیگــر

6ـ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 97/4/23 لغایت 97/5/2 
7ـ آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهادی مناقصه گران: پایان وقت اداری روز دو شنبه ساعت 14/15 به تاریخ 97/5/15 

8ـ زمان تشکیل بازگشایی پاکات الف ، ب و ج: روز سه شنبه به تاریخ 97/5/16 ساعت10صبح
9ـ محــل فــروش اســناد مناقصه:دبیرخانــه واحــد امــور قراردادهــا بــه نشــانی: قزویــن، خیابــان نــواب شــمالی، مجتمــع ادارات، ســتاد 
مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قزویــن بــه شــماره تلفــن 02833375164 )آقــای مصطفــی صفــدری( 

10ـ خرید اسناد بصورت فیزیکی صورت می گیرد.
ـ  مــدارک الزم جهــت دریافــت اســناد: اصــل فیــش واریــزی بــه همــراه ارایــه اصــل معرفــی نامــه الزامــی اســت و بــدون ارایــه آنها تحویل اســناد  11

صــورت نخواهــد گرفت.
4512

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
    تاریخ نشر97/4/20 )باراول(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

خبرگزاری اسـپوتنیک در تیتر یکش نوشته: 
ایـران بـا وجـود تحریم هـای اقتصـادی آمریـکا هر 

چـه می تواند نفـت خواهـد فروخت.

روزنامـه گاردیـن در تیتـر یـک خـود آورده: 
تـرزا مـی نخسـت وزیـر، جانسـون را از دسـت داد 
امـا توانسـت مخالفـان خـروج از اتحادیـه اروپـا را 

شکسـت دهـد.

روزنامـه نیویـورک تایمز نوشـته: ترامپ 
قاضـی »بـرت کاوانـا« را بـرای عضویـت در دیـوان 

عالـی نامـزد کرد.

ادامـه گزارش هـای  در  یورونیـوز  خبرگـزاری 
لحظـه ای نجـات نوجوانـان گرفتـار در غار، بـه گزارش 

عملیـات نجـات پنـج نفـر باقـی پرداخته اسـت.

آمریکا

اروپا

خشک شدن رودخانه ها و شالیزارها در لنگرود    /   ایسنا استفاده بی رویه از آب تاالب شهرستان مرزی بندر آستارا برای آبیاری شالیزارها، سطح آب این تاالب مهم استان گیان را به شدت کاهش داده است.    /  مهر

آبرسانی سیار به روستاهای خراسان شمالی  /   فارس گرمای هوا در پایتخت  /  فارس اردوی تیم ملی سنگنوردی در همدان   /   ایسنا

     

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قزویــن در نظــر دارد خریــد، حمــل ، نصــب و راه اندازی یک دســتگاه 
ام ار آی بیمارســتان شــهیدرجایی بــه شــرح مشــخصات بنــد 2 ایــن آگهــی را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 

بــه شــرکتهای معتبــر کــه دارای گواهینامــه معتبــر و منقضــی نشــده از اداره کل تجهیــزات پزشــکی کشــور مبنــی بــر مجــاز بــودن بــر واردات تجهیــزات 
و ملزومــات پزشــکی کشــور و همچنیــن ارایــه گواهینامــه مبنــی بــر انحصــاری بــودن شــرکت کمپانــی ســازنده در ایــران مــی باشــند واگــذار نمایــد.

1ـ دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
2ـ شرح مختصری از مناقصه:

خریــد، نصــب، حمــل و راه انــدازی از یــک دســتگاه ام آر آی 5. 1  تســا ســوپر گنداکتیــو، بــا قابلیــت انجــام تصویربــرداری از تمامــی بــدن 
و عــروق، دارای گرادیانهایــی بــا تــوان بــاال و سیســتم RF دیجیتــال ،  طبــق مشــخصات ذیــل:

ــن  ــال 2018 ، دارای آخری ــد س ــتی تولی ــر بایس ــورد نظ ــتگاه م ــد - دس ــی باش ــی م ــتگاه مدنظرالزام ــرای دس ــودن CE و FDA ب - دارا ب
ــد   ــازنده باش ــی س ــل کمپان ــن نس ــوژی و جدیدتری تکنول

- دارای قــدرت میــدان مغناطیســی 1.5T  ـ دارای قابلیــت Zero Boil Off   - دارای حداقــل 16 کانــال گیرنــده بــا پهنــای بانــد بیــش از 
 FOV 1 باشــد . )ارائــه تعــداد کانــال باالتــر امتیــاز برتــری دارد( - قطــر دهانــه ورودی مگنــت حداقــل 60 ســانتی متــر باشــد. - دارایMhz
حداقــل 50cm در جهــت محــور Z باشــد. - بایســتی دارای یکنواختــی میــدان مغناطیســی کمتــراز 1.5ppm در cm DSV  50 باشــد.)امتیاز 
برتــری(- اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در ارســال و دریافــت ســیگنال اولویــت دارد و دارای امتیــاز برتــری مــی باشــد .) نــوع تکنولــوژی 

مــورد اســتفاده نظیــر اســتفاده از A/D در کویــل یــا مگنــت و انتقــال ســیگنال از طریــق فیبــر نــوری جهــت افزایــش SNR ذکــر گــردد (
- دارای گرادیــان بــا حداقــل دامنــه )واقعــی ، نــه موثــر(mT/m 33 باشــد - دارای حــد اقــلmT/m/ms , Slew Rate 120باشــد- دارای 
ــا تــوان حداقــل KW 15 باشــد - تخــت دســتگاه بایســتی تحمــل وزن بیمــار حداقــل 200 کیلوگــرم را داشــته باشــد-  RF Amplifier ب
دســتگاه مــورد نظــر بایســتی دارای آخریــن نســل تکنولــوژی کاهــش نویــز صوتــی باشــد- بایســتی قابلیــت کاهــش آرتیفکــت فلــزی ارائــه 
گــردد- دســتگاه مــورد نظــر بایســتی دارای کمتریــن میــزان TR و TE در توالــی پالــس 2D و 3D باشــد- دســتگاه مــد نظــر کویــل مغــز 
ــل شــانه  ــه– کوی ــل 8 کانال ــو حداق ــل زان ــه – کوی ــل 8 کانال ــل Body حداق ــه– کوی ــل 8 کانال ــل Spine حداق ــه – کوی ــل 8 کانال حداق
حداقــل 8 کانالــه – حداقــل 2 ســاز کویــل ســطحی چنــد منظــوره - دســتگاه مــورد نظــر بایســتی دارای جدیدتریــن نــرم افــزار کمپانــی 
ســازنده و دارای قابلیــت دیفیــوژن و پرفیــوژن و همچنیــن دارای قابلیــت انجــام آنژیوگرافــی بــدون تزریــق کنتراســت باشــد،تانیازبیماران 
ــه مرتفــع ســازد - دســتگاه پیشــنهادی بایســتی دارای قابلیــت انجــام اســکن اسپکتروســکوپیsingle voxel  و                            ــن زمین ــوی را در ای کلی
multi voxel و همچنیــن انجــام Post processing آن بــوده و دارای پروتکلهــای مخصــوص نــوزادان باشــد- دســتگاه مــد نظــر بایســتی 
دارای قابلیــت تصویربــرداری مــوازی منطبــق بــا حداکثــر تــوان مگنــت و کویلهــادر تمامــی جهــات باشــد- سیســتم کامپیوتــری دســتگاه 
ــر دســتگاه مــد نظــر بایســتی دارای  ــا ماتریــس 256*256 را داشــته باشــد - تصاوی ــر ب ــره حداقــل 400.000 تصوی ــی ذخی بایســتی توانای

آخریــن نســخه  DICOM 3  ( DICOM ( باشــد- شــرکت برنــده مناقصــه موظــف بــه تهیــه RF cage و Chiller مــی باشــد .
3ـ نحــوه پرداخــت: 25درصــد مبلــغ کل قــرارداد در قالــب پیــش پرداخــت پــس از ارائــه وثیقــه مــورد قبــول بــه برنــده مناقصــه پرداخــت 
مــی شــود و مابقــی مبلــغ کل قــرارداد پــس از نصــب و راه انــدازی کامــل دســتگاه بصــورت اقســاط در 18 قســط مســاوی بصــورت ماهانــه 

بــه برنــده مناقصــه پرداخــت مــی شــود 
ــه شــماره  ــه حســاب درآمــد دانشــگاه ب ــز ب ــرای هــر یــک از مناقصــه هــا و واری ــال ب ــغ 1/000/000 ری ــه مبل ــغ خریداســناد مناقصه:ب 4ـ مبل

ــن ــوم پزشــکی قزوی ــاه شــعبه دانشــگاه عل ــک رف 37168551 بان
5ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

الف: به مبلغ 2/776/600/000  ریال می باشد که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل ارایه گردد:
ـ ارایه رسید بانکی واریز وجه به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایــه ضمانــت نامــه از بانکهــای دولتــی و یــا مووسســات اعتبــاری غیربانکــی دارای مجــوز از بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی بــا دارا 
بــودن اعتبــار ســه ماهــه و قابــل تمدیــد تــا ســه مــاه دیگــر

6ـ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 97/4/23 لغایت 97/5/2 
7ـ آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهادی مناقصه گران: پایان وقت اداری روز دو شنبه ساعت 14/15 به تاریخ 97/5/15 

8ـ زمان تشکیل بازگشایی پاکات الف ، ب و ج: روز سه شنبه به تاریخ 97/5/16 ساعت10صبح
9ـ محــل فــروش اســناد مناقصه:دبیرخانــه واحــد امــور قراردادهــا بــه نشــانی: قزویــن، خیابــان نــواب شــمالی، مجتمــع ادارات، ســتاد 
مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی قزویــن بــه شــماره تلفــن 02833375164 )آقــای مصطفــی صفــدری( 

10ـ خرید اسناد بصورت فیزیکی صورت می گیرد.
11ـ مدارک الزم جهت دریافت اسناد: اصل فیش واریزی به همراه ارایه اصل معرفی نامه الزامی است و بدون ارایه آنها تحویل اسناد صورت نخواهد گرفت.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
    تاریخ نشر 97/4/20 )باراول(
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چابهار ۵6 هزار حاشیه نشین داردپیام ایران
شهردار چابهار گفت: نصف جمعیت شهر چابهار حاشیه نشین هستند و این بندر 
باالترین نرخ حاشیه نشینی نسبت به جمعیت را در کشور دارد.

استفاده از اطالعات هواشناسی
برای شهرسازی

 استفاده از سامانه »تهک شهرسازی« می تواند از توسعه ناهماهنگ اقلیم جلوگیری می کند 

آن طـور کـه مدیـرکل هواشناسـی اسـتان قـم گفته اسـت، 
کار سـازمان هواشناسـی سال هاسـت کـه از اعـام وضعیت 
دمـا فراتـر رفتـه اسـت و می تـوان از اطاعـات هواشناسـی 
در اموری مانند مسـکن سـازی، راهـداری، کنتـرل آلودگی، 
مدیریـت بحـران، بهداشـت و سـامت، صنایـع نظامـی و 
دفاعـی، هوانـوردی و آبزی پروری اسـتفاده کـرده و بهره وری 
بیشـتری دسـت یافت.حـاال در اسـتان قـم نیـز قرار اسـت 
بعـد از ایجاد تهک کشـاورزی که توانسـته اسـت بهـره وری را 
در کشـت بسـیاری از محصـوالت افزایش دهـد، اطاعات و 
آمار هواشناسـی در توسـعه شهرسـازی مد نظر قـرار گیرد. به 
گفتـه یحیی زارع، هواشناسـی علم پایه اسـت و می تواند در 
تمـام زمینه هـا برای انسـان کمک کننـده باشـد و به همین 
دلیل بسـیاری از مشـکاتی که مردم امروزه در خانه ها با آن 
درگیر هسـتند در سـاخت و سـازهایی که بر اسـاس شرایط و 

الزامـات اقلیم سـاخته شـده اند وجـود نخواهد داشـت.

و  شهرسـازی  تهـک  سـامانه  ایجـاد 
هواشناسـی  اطالعـات  از  اسـتفاده 
توسـعه  از  می توانـد  شهرسـازی  در 
ناهماهنـگ با اقلیـم و بحران های همراه 

جلوگیـری کنـد. آن  بـا 
عـالج واقعه قبل از وقوع، شـعار کاربردی 
در  مدت هاسـت  کـه  اسـت  مهمـی  و 
مدیریـت کشـور بـه فراموشـی سـپرده 
زیسـت  بحران هـای  اسـت،  شـده 
محیطـی، بحران هـای جبـران ناپذیـری 
کـه در ادامـه بالیـای طبیعـی بـه وقـوع 
می پیوندد، بحران آب و خشکسـالی های 
چندین سـاله، مرگ و میرهای ناشـی از 
بیماری هـای نـو پدیـد و آمـار روزافـزون 
تصادفـات همـه دالیل کافـی و محکمی 
اسـت بـرای اینکه اثبات کنـد ما جایی از 
مسـیر مدیریت کشـور را اشتباه رفته ایم، 
مدیریـت ناصحیح و توسـعه نامـوزون و 
عـدم اسـتفاده صحیـح از منابـع انـرژی 
اسـت  ایجـاد کـرده  را  شـرایطی  همـه 

از سـال ها  کـه حـاال عواقـب آن پـس 
بـرای  زمانـی کـه  می کنـد،  خودنمایـی 
جبـران بسـیاری از ایـن شـرایط بحرانی 
دیر است.توسـعه شهرسـازی ناهماهنگ 
نمونه هـای  همیـن  از  یکـی  اقلیـم  بـا 
مدیریـت ناصحیـح بـوده اسـت کـه بـه 
نمونـه  کارشناسـان  از  بسـیاری  گفتـه 
بـارز و عینـی آن را می تـوان در آلودگـی 
هـوای تهـران جسـتجو کرد.بـه گونـه ای 
کـه بی توجهـی بـه هواشناسـی و اقلیـم 
در توسـعه شـهر تهران سـبب شده است 
کـه کارخانه هـا و شـهرک های صنعتـی 
در مسـیر بادهـای حاکـم بـر شـهر قـرار 
بگیرنـد کـه به دلیـل قرارگیـری کوه های 
البـرز در دامنـه شـرقی مسـیر عبـور این 
بادهـا سـد می شـود و آلودگی بر سـطح 
شـهر حاکـم خواهد شـد، اتفاقی که یک 
سـال ها  علمـی  مطالعـه  و  آینده نگـری 
جلوگیـری  آن  از  می توانسـت  پیـش 
هنگفـت  بودجه هـای  حـاال  امـا  کنـد 

نیـز تـوان مقابلـه بـا آن را ندارد.همیـن 
رویکـرد  بـا  مشـکالت سـبب شـد کـه 
معیارهـا  هواشناسـی،  سـازمان  جدیـد 
محورهـای  در  هواشناسـی  اطالعـات  و 
شهرسـازی  جملـه  از  توسـعه  مختلـف 
درنظرگرفتـه شـده و با راه اندازی سـامانه 
کاربردی)تهـک(  هواشناسـی  توسـعه 
در امـور شهرسـازی، کلیـه فعالیت هـای 
معیارهـای  اسـاس  بـر  شهرسـازی 
بگیـرد.آن  اقلیـم صـورت  بـا  هماهنـگ 
طـور که مدیرکل هواشناسـی اسـتان قم 
مهرگفته اسـت، کار سـازمان هواشناسـی 
سال هاسـت کـه از اعـالم وضعیـت دمـا 
فراتـر رفتـه اسـت و می تـوان از اطالعات 
مسـکن  ماننـد  امـوری  در  هواشناسـی 
آلودگـی،  کنتـرل  راهـداری،  سـازی، 
مدیریـت بحـران، بهداشـت و سـالمت، 
صنایـع نظامـی و دفاعـی، هوانـوردی و 
آبزی پـروری اسـتفاده کـرده و بهـره وری 
بیشـتری دسـت یافت.حـاال در اسـتان 

قـم نیـز قـرار اسـت بعـد از ایجـاد تهک 
کشـاورزی که توانسته اسـت بهره وری را 
در کشت بسـیاری از محصوالت افزایش 
دهـد، اطالعـات و آمـار هواشناسـی در 
توسـعه شهرسـازی مد نظر قـرار گیرد.به 
گفتـه یحیـی زارع، هواشناسـی علم پایه 
اسـت و می توانـد در تمـام زمینه ها برای 
انسـان کمـک کننـده باشـد و بـه همین 
دلیـل بسـیاری از مشـکالتی کـه مـردم 
امـروزه در خانه هـا بـا آن درگیـر هسـتند 
در سـاخت و سـازهایی کـه بـر اسـاس 
شـرایط و الزامات اقلیم سـاخته شده اند 
وجـود نخواهـد داشـت.طراحی مبلمـان 
شـهری، سـاختمان و کل بحث هایـی که 
به شهرسـازی مربوط می شـود از خیابان 
و کوچـه گرفتـه تـا سـاختمان و پـارک و 
مدرسـه و مسـاجد همه از جمله مواردی 
هسـتند که می تواننـد با اسـتفاده از این 
اطالعـات از جملـه وضعیـت آب و هـوا و 
دمـا و سـایر معیارهای هواشناسـی یک 
شـهر خوب و سالم و هماهنگ با شرایط 
اقلیمـی را ایجـاد کننـد. آن طور کـه زارع 
گفته اسـت شـهرداری، راه و شهرسـازی، 

نهادهایـی کـه  همـه  و  مسـکن  بنیـاد 
مرتبط با سـاخت و سـاز شـهری هستند 
خواهنـد  مشـتری سـامانه شهرسـازی 
بـود و بـرای طراحی هـای خـود از ایـن 
سـامانه اسـتفاده می کننـد ضمـن اینکه 
بایـد بـر رونـد اجـرای آن نیـز نظـارت 
کننـد و از دسـتگاه های ناظـر باشـند کـه 
پروژه های عمرانی در سـطح شـهر از این 
اطالعـات به بهترین نحو اسـتفاده کنند.

اهتمـام و اسـتفاده دسـتگاه ها و مـردم 
از ایـن اطالعـات ضـرورت مهمـی اسـت 
کـه موفقیت این سـامانه به آن وابسـته 
اسـت، در حالـی کـه بـه گفتـه مدیـرکل 
هواشناسـی اسـتان قـم در بسـیاری از 
مـوارد اطالعـات و آمـار از ایـن اداره کل 
گرفتـه می شـود و جـز طـرح قـرار داده 
می شـود اما اینکـه این اطالعـات به چه 
کار ایـن پـروژه می آیـد در هیـچ کجـای 
در حالـی کـه  نمی شـود،  لحـاظ  طـرح 
ایـن آمـار و اطالعـات و در نظـر داشـتن 
می توانـد  شهرسـازی  در  هواشناسـی 
بسـیاری از معادالت امروزی شهرسازی 

را تغییـر دهـد.

جابجایی سه میلیون و 
8۰ هزار مسافر از طریق 

اتوبوس های اصفهان
پایانه هـای  اداره کل  نقـل  و  حمـل  معـاون 
اسـتان اصفهـان گفـت: طی سـه ماهه سـال 
جـاری، سـه میلیـون و ۸0 هـزار مسـافر از 
طریـق اتوبـوس هـای بیـن شـهری اصفهان 

جابجـا شـدند.
علیرضـا جعفـری اظهـار داشـت: هر سـاله با 
یـک رونـد کاهشـی در حـوزه حمـل مسـافر 
روبـه روایـم و بـه طـور میانگین ایـن کاهش 
بـوده  تـا هشـت درصـد  پنـج  بیـن  مسـافر 

ست. ا
ابتـدای  ماهـه  سـه  در  داشـت:  بیـان  وی 
پایانـه هـای مسـافربری  از طریـق  امسـال 
اصفهـان، سـه میلیـون و ۸0 هـزار نفـر جابـه 
بـه  آمـار  ایـن  داشـتیم کـه  مسـافر  جایـی 
کاهـش  درصـد   13 گذشـته  سـال  نسـبت 

اسـت. داشـته 
معـاون حمـل و نقـل اداره کل پایانـه هـای 
سـه  طـی  کـرد:  اعـالم  اصفهـان  اسـتان 
 561 و  میلیـون  سـه  سـال گذشـته،  ماهـه 
هـزار مسـافر از طریـق اتوبـوس هـای بیـن 
شـهری اصفهـان جابجـا شـدند.وی بـا بیـان 
اینکـه شـرکت های مسـافربری بین شـهری 
جـذب  بـرای  راهـکاری  بدنبـال  کـدام  هـر 
مسـافر هسـتند و بـه عنوان مثـال در یکی از 
شـرکت ها غـذای سـالم و میـان وعـده های 
سـالم را جایگزیـن تنقـالت داخـل اتوبـوس 
کردیـم، گفـت: امـروز شـرکت های مختلـف 
در رقابـت بـا یکدیگـر هسـتند و بـا بازاریابی 
بدنبـال جـذب مسـافر هسـتند.جعفری بیان 
برخـی  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن  داشـت: 
بـه  غـذای گـرم  دادن  بـا  نیـز  از شـرکت ها 
مسـافرین و در اختیـار قـرار دادن اینترنـت 
بدنبـال جذب مسـافر هسـتند.وی ادامه داد: 
قیمـت بلیـط اتوبوس یکسـان اسـت و هیچ 
گاه ایـن امتیازهایـی کـه به مسـافر داده می 
نمـی کننـد. را روی قیمـت محاسـبه  شـود 

معـاون حمـل و نقـل اداره کل پایانـه هـای 
بلیـط  قیمـت  اعـالم کـرد:  اصفهـان  اسـتان 
تومـان  هـزار   33 گذشـته  سـال  اتوبـوس 
بـود کـه امسـال بـا 20 درصـد افزایـش بـه 
39 هـزار تومـان رسـیده اسـت البتـه نـرخ 
هـزار   33 همچنـان  شـرکت ها  از  برخـی 
تومـان اسـت. معـاون حمل و نقـل اداره کل 
پایانه هـای اسـتان اصفهـان گفـت: طی سـه 
ماهـه سـال جـاری، سـه میلیـون و ۸0 هزار 
مسـافر از طریـق اتوبـوس های بین شـهری 
اصفهـان جابجا شـدند.علیرضا جعفری اظهار 
داشـت: هـر سـاله بـا یـک روند کاهشـی در 
حـوزه حمـل مسـافر روبـه روایـم و بـه طـور 
میانگیـن ایـن کاهـش مسـافر بیـن پنـج تا 

هشـت درصـد بـوده اسـت.    

خبر

                    اجرائیه
ــام  ــم  ن ــام :میث ــم  1- ن ــوم له ــه/ محک ــوم ل ــخصات محک مش
ــتان  ــانی: اس ــفیع  نش ــد ش ــدر: محم ــام پ ــی  ن ــی: ذرات خانوادگ
ــی  ــد غرب ــارس- خ توحی خوزســتان- شهرســتان اهواز-شــهر اهــواز- کیانپ
ــهرام    ــام: ش ــم  1- ن ــوم علیه ــه/ محک ــوم علی ــخصات محک پ 30 -- مش
نــام خانوادگــی: مهــدی زارعــی نــام پــدر: هاشــم   نشــانی:مجهول المــکان  
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  
نــام: نیکــو نــام خانوادگی:طالبــی امانیــه  نــام پــدر: اســمعیل  نشانی:اســتان 
تخــت  نبــش  عــارف  خیابــان  اهواز-امانیــه  شهرســتان   - خوزســتان 
ســلیمان- مجتمــع آرش – طبقــه پنجــم واحــد 10)وکیــل سرپرســت حمیــد 
عزیــزی( نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم :میثــم ذراتــی  -- 
ــه  ــه دادنام ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــه - بموج ــوم ب محک
ــغ  ــه1- مبل ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــماره 9709976110800149  محک ش
ــت ســی و  ــال باب ــغ ری ــته 2- مبل ــت اصــل خواس ــال باب ــارد ری ــک میلی ی
ــه دادرســی 3-  ــت هزین ــال باب ــزار ری ــل ه ــیصد و چه ــون و س ــار میلی چه
ــه  ــت حــق الوکال ــال باب ــزار ری ــون و دویســت ه ــج میلی ــغ بیســت و پن مبل
ی وکیــل4- خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید هــر یــک از چکهــا 
تــا زمــان پرداخــت اصــل وجــه بــر مبنــای شــاخص تــورم اعالمــی از ســوی 
ــم در حــق  ــه اجــرای حک ــز هزین ــه و نی ــوم ل ــزی در حــق محک ــک مرک بان
ــه:  ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی ــت.  محک ــدوق دول صن
1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام مدنــی(. 2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد . 

چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز 
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه  نقــدی کــه بــه 
ــا خارجــی  ــی ی ــاری ایران ــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتب ــوان ن هــر عن
دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور  ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر ن
از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســاربه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه 
بازداشــت مــی شــود )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــه  ــوال ب ــورت ام ــل ص ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394( 4- خ
ــی  ــت را در پ ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف منظ
ــاده  ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان دارد.)م
ــه  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 16 قان
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده 
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی 
شــود.)ماده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از 
زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
توســط محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394( ــت مال محکومی

 مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- عبدالکریم صباغی              4552

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به امین علیزاده کاکلر فرزند احد
خواهــان صحبــت شــبرنگ خطبــه ســرا فرزنــد جلیــل بــا وکالــت قــادر کیومرثــی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده امیــن علیــزاده کاکلــر فرزنــد احــد بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9609981846300470 شــعبه 1 دادگاه عمومــی 
بخــش کرگانــرود ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/5/29 ســاعت 11 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان ــق موضــوع م طب
درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده 
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

حاضــر گــردد.
4516 مدیردفتر دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کرگانرود  

ــدی صالحــی  ــه 1- مه ــم ب ــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائ ــالغ وق ــی اب آگه
ــمی  ــن هاش 2- محس

خواهــان ســعید مهرجــو دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 1- مهــدی صالحــی 2- محســن 
ــده  ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب ــه وجــه چــک مطــرح کــه ب ــه خواســته مطالب هاشــمی ب
ــت و وقــت رســیدگی  کالســه 9709982929400297 شــعبه دوم دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگــه ثب
مــورخ 97/5/27 ســاعت 9/30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــم را  ــی دادخواســت و ضمائ ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثان ب

دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف: 786
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001560 ـ 1397/3/21 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــدی آزادی فرزن ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 3702 ص ــماره شناس ــد بش حمی
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 190 مترمربــع پــالک فرعــی 9703 
ــه  ــع در قری ــالک 1397 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 8 اصل
طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی خــود 
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب ــده اســت. ل ــدی آزادی محــرز گردی متقاضــی مه
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

ــت صــادر خواهــد شــد.  مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
139760318019001711 ـ 1397/4/3 هیــأت اول  برابــر رأی شــماره 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای البــرز کرمــی فــر فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 1 ص ــماره شناس ــرم بش ک
بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 186/54 مترمربــع پــالک 
فرعــی 9722 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 666 واقــع 
در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
قربانعلــی آزمــون محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــه مــدت دو مــاه  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
ــه  مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ـ   139760318019001672 و   139760318019001671 شــماره  رأی  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض 1397/3/30 هی
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــروز  ــای به ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــای  ــش و آق ــادره از تال ــنامه 1992 ص ــماره شناس ــر بش ــد قدی ــی فرزن رضائ
ــش )  ــادره از تال ــنامه 5 ص ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد قدی ــی فرزن ــادر رضائ ن
ــه  ــاب مغــازه ب مشــاعا بالســویه( در 1/5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــی  ــی 2130 از 23 اصل ــالک فرع ــع پ ــدانگی 18/28 مترمرب ــاحت شش مس
ــش 28  ــق بخ ــه حوی ــع در قری ــالک 846 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حمیــد نائبــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  عــدم وصــول اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/4/20 د تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/3
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      آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ یــک 
ــود  ــه کف ــع در قری ــی 53 واق ــنگ اصل ــی 8 س ــالک فرع ــروز از پ ــه مف قطع
مــژده بخــش 25 گیــالن بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
یکبــاب خانــه طــی رأی شــماره 139760318022009179 مــورخ 1396/12/27 
بنــام علــی جمالــی خطیبــی فرزنــد محمدجــان بــه مســاحت 352 مترمربــع 
ــده  ــزی ش ــی 186 مج ــالک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک ــیون م از کمیس
بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای 
ــح  ــر ســاعت 11 صب ــالک اخیرالذک ــن حــدود پ ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ تصمی
مــورخ 1397/5/9 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت 
اطــالع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایت 
30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و 
امــالک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق مــاده 86 اصالحــی 
قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع 
ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طرح 
دعــوا را بــه ایــن اداره اعــالم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی تواند 
بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و به ایــن اداره 
تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیات 

ثبتی را ادامه خواهد داد .     تاریخ انتشار: 97/4/20 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی                       4526
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران انتظار 2۰ ساله برخی مناطق یزد برای برخورداری از نعمت گاز
مدیر عامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به محرومیت 15 درصد جمعیت روستایی 
این استان از نعمت شبکه گازرسانی، گفت: عملیات گازرسانی به 76 روستای دیگر 

استان برای بالغ بر ۴500 خانوار در دست اجراست.
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شــرکت های معدنــی و صنعتی گل گهر، 
ــو  ــی چادرمل ــی و صنعت ــرکت معدن ش
و شــرکت تامیــن آب خلیج فــارس 
بــا شــركت هایفلكــس ســنگاپور بــرای 
تســریع در طــرح شــیرین ســازی 
وانتقــال آب خلیــج فــارس توافــق 
کردند.مدیــران شــرکت های معدنــی 
ــی  ــرکت معدن ــر، ش ــی گل گه و صنعت
و صنعتــی چادرملــو و شــرکت تامیــن 
آب خلیج فــارس  از یكــی از بزرگتریــن 

ســایت های شیرین ســازی آب دنیــا 
ــت ٣١8  ــا ظرفی ــنگاپور ب ــور س در كش
هــزار  متــر مكعــب در روز كــه توســط 
بهــره  و  ســاخته   Hyflux شــركت 
ــد و  ــد کردن ــود بازدی ــی  ش ــرداری م ب
ــن  ــل ای ــا مدیرعام ــه ای ب ــی جلس ط
شــرکت جهــت تســریع در اجــرای 
خلیــج  آب  شیرین ســازی  پــروژه 
فــارس توافــق نمودنــد. یکــی از  مــوارد 
ســرعت  از  اســت  عبــارت   توافــق 

بخشــیدن  بــه اجــرای مــاژول اول 
شــیرین ســازی بــه ظرفیــت ٢٠٠ هــزار 
متــر مكعــب در روز  بــه مــدت ٦ مــاه. 
ــرای  ــرای اج ــق ب ــدی  تواف ــورد بع م
مــاژول دوم بــا شــركت Hyflux بــرای 
همــان ظرفیــت و بــا تامیــن ســرمایه و 
فاینانــس ٥٠ درصــدی شــركت خارجی 
اســت. منطقــه معدنــی و صنعتــی گل 
گهــر بــا داشــتن معــادن غنی از ســنگ 
آهــن بــه عنــوان یکــی از مطــرح تریــن 
ــی در  ــی، صنعت ــال معدن ــای فع قطبه
خــاور میانــه اســت کــه دارای قابلیــت 
هــای بســیاری بــرای تبدیــل شــدن به 
یــک منطقــه بــزرگ و رقابتی در ســطح 

ــی باشــد. ــان م ــی جه ــران و حت ای

توافق شرکت گل گهر با 
شرکت هایفلکس سنگاپور

توافقنامه همکاری انرژی بین 

ایران و اتریش تمدید شد

ــرژی  ــکاری ان ــه هم ــت: توافقنام ــت گف ــل وزارت نف ــور بین المل ــاون ام مع
بیــن ایــران و اتریــش در زمینــه همــکاری هــای نفتــی، آموزشــی و 
ســرمایه گذاری در حــوزه انــرژی هــای جایگزیــن، تمدیــد شــد. امیرحســین 
ــوری و  ــس جمه ــی ریی ــن روحان ــر حس ــراه دکت ــه هم ــه ب ــا ک ــی نی زمان
ــود  ــه ســوئیس و اتریــش ســفر کــرده ب ــه از روز دوشــنبه ب ــی بلندپای هیات
در تشــریح دســتاوردهای ایــن ســفر در حــوزه انــرژی گفــت: بــا توجــه بــه 
وجــود توافقنامــه همــکاری در زمینــه انــرژی بیــن وزارت نفــت ایــران و وزارت 
انــرژی و توســعه پایــدار اتریــش، ایــن توافقنامــه در زمینــه همــکاری هــای 
نفتــی، آموزشــی و ســرمایه گــذاری در انــرژی هــای جایگزیــن، تمدیــد شــد. 
ــرای تجــارت نفــت هــم اشــاره  ــرات انجــام شــده ب ــه مذاک ــه ب وی در ادام
کــرد و گفــت: ایــن مذاکــرات پــس از آخریــن اجــالس اوپــک بیــن وزیــر 
نفــت ایــران و رییــس اوپــک شــروع شــده و در اتریــش نیــز ادامــه دارد. 
زمانــی نیــا دربــاره صــادرات گاز از ایــران بــه کشــورهای اروپایــی نیــز گفــت: 
اتریــش در نظــر دارد تــا از حاشــیه خــزر و ایــران بــه اروپــا گاز صــادر شــود و 
صحبــت هایــی در ایــن خصــوص انجــام شــده و ایــران نیــز بــه ایــن موضــوع 

ــد اســت.  عالقه من
ــه گفــت وگوهــای انجــام  ــا اشــاره ب ــل وزارت نفــت ب ــور بین المل ــاون ام مع
شــده در خصــوص موضــوع گاز و اتحادیــه اروپــا در کمیتــه مشــترک انــرژی 
گفــت: در ایــن گفــت وگوهــا عــالوه بــر انــرژی هــای جایگزیــن و افزایــش 
بهــره وری انــرژی در ایــران، در خصــوص مســائل تجــاری مربــوط بــه گاز و 

نفــت بــا اتریــش مذاکراتــی انجــام شــد.
»اشــتفان شــولتز« ســفیر اتریــش در تهــران نیــز بــا اشــاره بــه ســفر رییــس 
جمهــوری ایــران بــه ویــن، گفتــه اســت کــه اتریــش قویــا مایــل بــه برقــراری 

مشــارکت و توســعه روابــط خــود بــا جمهــوری اســالمی ایــران اســت.

ــت مصــرف  ــرق، ســمینار مدیری ــدف کاهــش مصــرف ب ــا ه ب
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــاورین دس ــور مش ــا حض ــرژی ب ــه ان بهین
شــهر اهــواز و بانــوان شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در ایــن 
شــرکت برگــزار شد.مشــاور مدیرعامــل برق منطقه ای خوزســتان 
در امــور زنــان و خانــواده در ایــن ســمینار آموزشــی گفــت: کشــور 
ــان را تشــکیل می دهــد امــا دو  مــا یــک درصــد جمعیــت جه
درصــد فــراورده هــای نفتــی را مصــرف مــی کنــد و در مقایســه 

ــوخت  ــتر س ــر بیش ــج  براب ــا پن ــار ت ــی چه ــن جهان ــا میانگی ب
مصــرف مــی کند.شــهناز احمــدی روزبهانــی بــا بیــان آنکــه رشــد 
مصــرف انــرژی در کشــور مــا طــی 10 ســال گذشــته ســه  برابــر 
نــرخ جهانــی بــوده اســت، افــزود: رســیدن بــه رفــاه و آســایش 
میســر نیســت مگــر آنکــه شــیوه هــای درســت مصــرف کــردن 
را بیاموزیــم و خانــواده هــا در آمــوزش فرهنــگ صحیــح مصــرف 

بــه فرزنــدان خــود تــالش کننــد.

ــی رییــس اداره  ــا حکــم مدیرعامــل، علیرضــا جمــال لیوان ب
کل روابــط عمومــی بانــک ســپه شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بانــک ســپه، چقــازردی، 
مدیرعامــل بانــک ســپه در مراســم معارفــه رییــس اداره کل 
روابــط عمومــی ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت جایــگاه ایــن اداره 

کل حکــم جمــال لیوانــی را بــه وی اعطــا کــرد.
بنابرایــن گــزارش جمــال لیوانــی مســوولیت هایــی همچــون، 

مدیــر شــعب منطقــه گلســتان، خوزســتان، هرمــزگان و 
رییــس باشــگاه کارکنــان بانــک ســپه و... را در کارنامــه کاری 

خــود دارد.
ــمت  ــه س ــز ب ــی نی ــط عموم ــس اداره کل رواب ــمی ریی هاش
مدیریــت امــور حــوزه مدیریــت و روابــط عمومــی منصــوب و 
ادارات کل روابــط عمومــی و حــوزه مدیریــت عامــل و هیــات 

مدیــره زیــر نظــر وی اداره مــی شــود. 

تشریح راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در 
سمینار مدیریت مصرف

علیرضا جمال لیوانی رییس اداره کل 
روابط عمومی بانک سپه شد 

وزیر نفت:
برخورد ترامپ با برخی اعضای اوپک 

توهین آمیز است

وزیــر نفــت درباره پیشــنهاد 
نفتــی ارائــه شــده در بســته 
اتحادیــه اروپــا بــرای حفــظ توافــق 
هســته ای برجــام گفــت: مــن 
ــده ام  ــنهاد را ندی ــن پیش ــوز ای هن
امــا همــکاران وزارت امــور خارجــه 
آن را دیــده و در ظاهــر از جزییــات 

ــد.  ــی نبوده ان ــدان راض آن چن
وی ادامــه داد: مــا از اتحادیــه اروپا 
انتظــار داریــم مســوولیت خــود را 
در حفاظــت از برنامــه جامــع اقدام 

مشــترک )برجــام( انجــام دهد.

اقدام هــای  برخــی  نفــت گفــت:  وزیــر 
ایجــاد  ســبب  بی ثباتی هــا،  و  سیاســی 
ــت  ــش قیم ــت و افزای ــازار نف ــی در ب نگران
توهین آمیــز  دســتور  ماننــد  می شــود؛ 
رییــس جمهــوری آمریــکا بــه برخــی اعضای 
اوپــک کــه توهیــن بــه حاکمیــت ملــی 
ــازمان  ــن س ــو ای ــتقل عض ــورهای مس کش
ــپ«  ــد ترام ــش »دونال ــدی پی ــت. چن اس
رییــس جمهــوری آمریــکا، نهــم تیرمــاه 
ــا پادشــاه  ــی ب ــه تازگ ــی نوشــت: ب در توییت
عربســتان رایزنــی کــردم و توضیــح دادم 
ــران  ــه دلیــل آشــفتگی و ناکارآمــدی در ای ب
و ونزوئــال، درخواســت دارم عربســتان تولیــد 
نفــت خــود را تــا ٢ میلیــون بشــکه افزایــش 
دهــد تــا ایــن اختــالف )عرضــه و تقاضــا( را 
جبــران کنــد. قیمــت هــا خیلــی باالســت و 

ــرد. ــت ک وی موافق
ترامــپ بامــداد چهاردهــم تیرمــاه در توییــت 
دیگــری نوشــت: »اوپــک انحصارطلــب« 
اقدامــی بــرای کاهــش نفــت نکــرده اســت. 
همیــن حــاال قیمــت هــا را کاهــش دهیــد.

بیــژن زنگنــه سیاســت ها و توییت هــای 
رییــس جمهــوری آمریــکا بــرای اعمــال 

فشــار بــه برخــی اعضای ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت )اوپــک( و افزایــش تولیــد 
را ســبب افزایــش قیمــت هــای جهانــی 

ــرد. ــی ک ارزیاب
ــوری  ــه کش ــپ ب ــه ترام ــزود: اینک ــه اف زنگن
مســتقل دســتور می دهــد تولیــد را بــاال 
ــه از  ــی ک ــول اندک ــا پ ــن ب ــرا م ــد، زی ببری
ــرده و  ــرم از شــما محافظــت ک شــما می گی
ــت  ــم، درس ــن می کن ــما را تامی ــت ش امنی
نیســت.اوپک و برخــی کشــورهای غیراوپــک 
بویــژه روســیه در چهارچــوب توافــق کاهــش 
ــا  ــال ٢٠١٦ امض ــر س ــه اواخ ــت ک ــد نف تولی
شــد، از ســرجمع تولیــد خــود یــک میلیــون 
و 8٠٠ هــزار بشــکه در روز کاســتند تــا مــازاد 
عرضــه در بازارهــا از بیــن بــرود و قیمــت هــا 
افزایــش پیــدا کند.وزیــران نفــت کشــورهای 
اوپــک و همپیمانــان غیراوپــک این ســازمان 
ــد  اول تیرمــاه در ویــن اتریــش توافــق کردن
رقــم کاهش یــک  میلیــون  و 8٠٠ هزار بشــکه 
ــدازه  ای رعایــت شــود و کاهــش بیــش  از ان
عرضــه کــه حــدود یک میلیــون بشــکه در روز 
ــر  ــود. وزی ــران ش ــود، جب ــی می ش پیش بین
نفــت تصریــح کــرد: اصــل و اســاس اوپــک 

ــی  ــت، سیاس ــازار نف ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــت  ــازار دخال نباشــد و عوامــل سیاســی در ب
ــی  ــت نهای ــا، قیم ــه و تقاض ــا عرض ــد ت نکن
ــگ تجــاری  ــک جن ــن کند.»ی ــت را تعیی نف
جریــان دارد و در ایــن میــان، مــا نیــز کارهای 
خــود را بــه پیــش می بریــم و تاکنــون تغییر 
ــت  ــروش نف ــد و ف ــدار تولی ــده ای در مق عم

خــام ایــران حاصــل نشــده اســت«.
ــی  ــازار جهان ــش روی ب ــق پی ــاره اف وی درب
نفــت و صــادرات ایــران گفــت: بایــد ببینیــم 
در ماه هــای آتــی، چــه تغییــری حاصــل 
می شــود و بــازار بــه کــدام ســو مــی رود 
امــا تاکیــد می کنــم وزارت نفــت و دولــت بــا 
ــالش  ــه ت ــه و هم ــکا، مقابل ــای آمری اقدام ه
خــود را مــی کنــد کــه بــازار خــود را حفــظ کند.
وزیــر نفــت دربــاره پیشــنهاد نفتی ارائه شــده 
در بســته اتحادیــه اروپــا بــرای حفــظ توافــق 
ــن  ــوز ای ــن هن ــت: م ــام گف ــته ای برج هس
پیشــنهاد را ندیــده ام اما همــکاران وزارت امور 
ــات  ــر از جزیی ــده و در ظاه ــه آن را دی خارج
ــه داد:  ــد. وی ادام ــدان راضــی نبوده ان آن چن
مــا از اتحادیــه اروپــا انتظــار داریم مســوولیت 
خــود را در حفاظــت از برنامــه جامــع اقــدام 

مشــترک )برجــام( انجام دهد.هفته گذشــته 
ــا  ــکاری ه ــه هم ــرای ادام ــا ب ــه اروپ اتحادی
بــا ایــران در چارچــوب توافــق بیــن المللــی 
ــاه در  ــه از هجدهــم اردیبهشــت م برجــام ک
پــی خــروج آمریــکا بــه خطــر افتــاده اســت، 
ــه  ــه گفت ــه ب ــد ک ــنهاد کردن ــته ای پیش بس
ــن  ــات آن روش ــی، جزیی ــای ایران ــام ه مق
ــتین  ــاه( نخس ــم تیرم ــه )پانزده نبود.جمع
وزیــران  مشــترک  نشســت کمیســیون 
ایــران،  اســالمی  جمهــوری  امورخارجــه 
چیــن، روســیه، فرانســه، آلمــان و انگلیــس 
و مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 
بــا موضــوع برجــام تشــکیل شــد و بــا صدور 

ــان داد. ــه کار خــود پای بیانیــه مشــترک ب

         آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه کفــود مــژده بخــش  ــی 53 واقــع در قری مفــروز از پــاک فرعــی 8 ســنگ اصل
25 گیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه طــی 
رأی شــماره 139760318022009189 مــورخ 1396/12/27 بنــام علــی جمالــی 
ــاده  ــع از کمیســیون م ــه مســاحت 863/7 مترمرب ــان ب ــد محمدج ــی فرزن خطیب
ــده  ــن ش ــرای آن تعیی ــده ب ــزی ش ــی 187 مج ــاک فرع ــادر و پ ــور رأی ص مذک
چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن 
ــح مــورخ 1397/5/9 در محــل شــروع و  ــاک اخیرالذکــر ســاعت 11 صب حــدود پ
بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی 
مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند 
ــانی  ــد نش ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ ــت 30 روز اعت ــدود لغای ــن ح ــخ تعیی از تاری
کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا 
طبــق مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره 
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــد ظــرف م ــرض بای ــت محــل تســلیم و معت ثب
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد 
ــر اینصــورت متقاضــی  ــد در غی ــن اداره اعــام نمای ــه ای ــوا را ب و گواهــی طــرح دع
ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و 
بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات 

عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .   
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        آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
مفــروز از پــاک فرعــی 7 ســنگ اصلــی 33 واقــع در قریــه توســعه ســرا بخــش 
26 گیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه طــی 
ــی  ــب ظهراب ــام زین ــورخ 1396/12/27 بن ــماره 139760318022009194 م رأی ش
توســه ســرا فرزنــد جبرائیــل بــه مســاحت 1757/15 مترمربــع از کمیســیون مــاده 
مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 412 مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون 
ــن  ــور تعیی ــت مذک ــم هیئ ــرای تصمی ــده در اج ــدود نش ــد ح ــک تحدی ــل مل اص
حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت 10 صبــح مــورخ 1397/5/9 در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی 
مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از 
تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا بــا قیــد نشــانی کامــل 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق 
مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت 
محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد و  ــلیم نمای ــی تس ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ــع ثبت ــه مرج ب
گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبت 
مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه 
ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات 

عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد . 
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         آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــش  ــرا بخ ــه س ــه بن ــع در قری ــی 32 واق ــنگ اصل ــی 18 س ــاک فرع ــروز از پ مف
26 گیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه طــی 
ــام رضــا علــی رشــوانی  رأی شــماره 139760318022008770 مــورخ 1396/12/5 بن
پاشــکم فرزنــد گل آقــا بــه مســاحت 3538/14 مترمربــع از کمیســیون مــاده مذکــور 
ــون  ــده چ ــن ش ــرای آن تعیی ــده ب ــزی ش ــی 1139 مج ــاک فرع ــادر و پ رأی ص
اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود 
پــاک اخیرالذکــر ســاعت 9 صبــح مــورخ 1397/5/9 در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود 
ــخ  ــند از تاری ــته باش ــک داش ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــه اعتراضــی ب چنانچ
ــه  ــل ب ــد نشــانی کام ــا قی ــًا ب ــود راکتب ــراض خ ــت 30 روز اعت ــدود لغای ــن ح تعیی
ــق  ــًا طب ــد ضمن ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــال تس ــاک ماس ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــه اداره ثبــت  ــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا ب مــاده 86 اصاحــی قان
محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی 
ــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی  طــرح دعــوا را ب
ــه ایــن  ــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و ب توان
اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات 

ثبتی را ادامه خواهد داد .  
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رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970207 پرونــده  کاســه  در 
شــورای حــل اختــاف تالــش آقــای 
بهــروز میرزاپــور فرزنــد حمیدالــه دارای شــماره 
شناســنامه 3627 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت 
ــوم  ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی نم
تاریــخ  در  پائیــن  طــوالرود  میرزاپــور  آرمیــن 
97/3/17 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه: 1- بهــروز میرزاپــور دارای ســند 
ســجلی شــماره 3627 صــادره از تالــش پــدر متوفــی 
2-قزبــس اندیــده دارای ســند ســجلی شــماره 
ــا  ــک ب ــی این ــادر متوف ــش م ــادره از تال 1743 ص
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــام تش انج
یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد 
تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــدت  ــرف م ــی ظ ــر اگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش 
واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم 
دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه 

ــود. ــد ب ــر خواه ــاقط و بااث ــار س اعتب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش           4517
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فرمانده مرزبانی کردستان از کشف بیش از 7٢ میلیارد ریال کاالی قاچاق در مرزهای سرگرمی
استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد.کیومرث شیخی اظهار کرد: در راستای 
کنترل مرزها و به منظور جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به کشور مرزبانان این 
فرماندهی طی سه ماهه نخست امسال توانستند در چندین عملیات دقیق و برنامه 
ریزی شده مقادیر قابل توجهی کاالی ممنوعه و قاچاق را کشف کنند.

اســتاندار خوزســتان گفــت: خــط دوم طــرح غدیــر 
ــت اســت، برخــی  ــام و دول ــدی نظ نشــانه کارآم
تــالش کردنــد طــور دیگــری نشــان دهنــد امــا مــا 
ســکوت کردیم تــا التهــاب ایجاد نشــود.»غالمرضا 
شــریعتی« در آییــن بهره بــرداری آزمایشــی از 
خــط دوم آبرســانی غدیــر کــه شــامگاه 13 تیرمــاه 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــس برگ ــه ام الدب در منطق
ــی،  ــر نمــاد وحــدت و همدل ایــن پــروژه عــالوه ب
نمــاد توانایــی اســت.وی افــزود: تــالش بــر ایــن 
ــادان و  ــهرهای آب ــرب ش ــون آب ش ــه چ ــود ک ب
ــان از  ــت نش ــه اس ــکل مواج ــا مش ــهر ب خرمش
ناکارآمــدی نظــام و دولــت تلقــی شــود، امــا ایــن 
کار از یــک ســال قبــل شــروع شــده اســت. 
ــه اهــواز  اســفند ســال 95 کــه رییــس جمهــور ب
ــردم،  ــرح ک ــا ایشــان مط ــد و مشــکل آب را ب آم
ــکل آب  ــل مش ــان را ح ــه سفرش ــتم هدی خواس
خوزســتان قــرار دهنــد و ایشــان هــم قــول دادنــد 

مشــکل حــل شــود و فروردیــن 96 مصوبــه مهــم 
ــرای حــل مشــکالت زیرســاخت هــای اســتان  ب
تصویــب شد.اســتاندار خوزســتان ادامــه داد: ایــن 
ــرح 550  ــاز دوم ط ــا، ف ــامل ریزگرده ــه ش مصوب
هــزار هکتــاری و حقابــه تــاالب هــا بــود. ایــن کار 
بــه طــور اســتاندارد حداقــل دو ســال و نیــم زمــان 
مــی بــرد کــه 95 کیلومتــر لولــه کشــی کار شــود، 
امــا همــه دســت بــه دســت دادنــد و کار در 12 مــاه 
انجــام شد.شــریعتی تصریــح کــرد: ایــن کار بزرگ 
نشــان از کارآمــدی و هماهنگــی مجموعــه هــای 
مختلــف اســت کــه جــا دارد از همــه از راس دولت 
ــاء،  ــرارگاه خاتم االنبی ــرق، ق ــازمان آب و ب ــا س ت
بــا  نماینــدگان و... قدردانــی کنــم. امیــدوارم 
ــی  ــن کار، یعن ــه ای ــی در ادام ــی و همراه همدل
تامین آب شــرب مردم اســتان از ســد دز را انجام 
ــن  ــداری و تامی ــه آن خری ــط لول ــه خ ــم ک دهی
ــط دوم  ــامل خ ــا ش ــمت ه ــایر قس ــده و س ش

اهــواز، شــوش و تصفیــه خانــه هــا نیــز بــه 
ســرعت انجــام خواهــد شــد تــا ایــن وعــده دولت 
ــوان  ــی شــود.وی عن ــردم اســتان عمل ــه م ــز ب نی
کــرد: بــا ایــن کار مشــکل تامیــن آب شــرب 
آبــادان، خرمشــهر، شــادگان، دارخوین و مینوشــهر 
ــق 1۴25  ــا اف ــم ت ــا بتوانی ــود ت ــی ش ــع م مرتف
ــه طــور کامــل رفــع کنیــم و بتوانیــم  دغدغــه را ب

رضایت مردم را از نظام و دولت ایجاد کنیم.

دولت اگر وعده ای می دهد در 
راستای تحقق آن وعده می ایستد

خبرفوالد

راه اندازی کانون های سامت 
در خانه های فرهنگ

بــا  شــهرداری کرمــان  اجتماعــی  فرهنگــی  معاونــت 
راه انــدازی  بــرای  کرمــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

کانون های سالمت همکاری می کنند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت فرهنگــی اجتماعــی 
شــهرداری کرمــان، محمدعلــی جوشــایی، سرپرســت 
در  کرمــان  شــهرداری  اجتماعــی  فرهنگــی  معاونــت 
نشســتی کــه بــا حضــور نماینــده معاونــت فرهنگــی 
ــای  ــان و شــهرداران محله ه ــوم پزشــکی کرم دانشــگاه عل
فیروز آبــاد و پــارک مطهــری در محــل دفتــر معاونــت 
فرهنگــی شــهرداری برگــزار شــد، گفــت: معاونــت فرهنگــی 
طرح هــای  اجــرای  از  کرمــان  شــهرداری  اجتماعــی 
ســطح  ارتقــای  جهــت  در  قانونــی کــه  و  ضابطه منــد 
ــردم  ــی و ســالمت م ــت زندگ ــگ شــهروندی و کیفی فرهن
هســتند، اســتقبال می کنــد.وی بــا بیــان ایــن کــه بخشــی 
از فعالیــت خانه هــای فرهنــگ در حــوزه ی ســالمت و 
ــه داد:  ــت،  ادام ــوص اس ــن خص ــی در ای ــی بخش آگاه
ــا تمــام  معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری کرمــان ب
تــوان از مشــارکت بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای ایجــاد 
شــهرداری  فرهنــگ  خانه هــای  در  ســالمت«  »کانــون 
اســتقبال و در جهــت اجــرای اهــداف ایــن کانــون و ارائــه ی 
همــکاری  دانشــگاه  ایــن  بــا  ســالمت  آموزش هــای 
می کند.سرپرســت معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری 
ــوب  ــک چارچ ــارکت در ی ــن مش ــه ای ــت: البت ــان گف کرم
قانونــی، منطقــی و قابــل اجــرا و در قالــب تفاهم نامــه کــه 
ــوم پزشــکی  بیــن شــهردار کرمــان و رییــس دانشــگاه عل

منعقد می شود، اجرا خواهد شد.
جوشــایی بــا بیــان ایــن کــه تاکنــون نیــز در تمامــی 
شــهرداری،  فرهنگســراهای  و  فرهنــگ  خانه هــای 
ارتقــای ســالمت و زندگــی  همایش هــا و کارگاه هــای 
ســالم برگــزار شــده و می شــود، خاطرنشــان کــرد: بــا 
ــک روز را در  ــوان ی ــالمت، می ت ــون س ــرح کان ــرای ط اج
هفتــه در خانه هــای فرهنــگ بــه ایــن امــر بــه طــور 
اختصاصــی پرداخــت و آن را بــه عنــوان مثــال بــه» 
ــده  ــور، نماین شــنبه های ســالمت« نام گــذاری کــرد. عرب پ
ــت:   ــز گف ــکی نی ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت فرهنگ معاون
قــرار اســت در کرمــان بــه عنــوان قطــب در جنــوب شــرق 
ــه  ــگ ک ــای فرهن ــالمت در خانه ه ــای س ــور، کانون ه کش
نقــش مهمــی در رشــد و ارتقــای فرهنــگ جامعــه دارنــد، 

ایجاد شوند.

مقاومتی  اقتصاد 
در صنعت فوالد 

اتفاق افتاده است
ــرایط  ــوص ش ــبحانی درخص ــرام س به
ــاده  ــزوم پی ــور و ل ــاد کش ــی اقتص فعل
ســازی اقتصــاد مقاومتــی اظهــار کــرد: 
صنعــت فــوالد یکــی از صنایــع پیشــران 
ــاهد آن  ــت و ش ــور اس ــاد کش در اقتص
هســتیم کــه اقتصــاد مقاومتــی در ایــن 

صنعت پیاده سازی شده است.
ــه  ــکا ب ــزود: کاهــش ات ــه اف وی در ادام
خــارج مصــداق اصلــی پیاده ســازی 
اقتصــاد مقاومتــی در صنعــت فــوالد 
ــی  ــاس، مهندس ــن اس ــر ای ــت و ب اس
ــی  ــای اصل ــن نهاده ه ــوس و تأمی معک
تولیــد ازجملــه قطعــات یدکــی، روغنهــا، 
از  تجهیــزات  و  نســوزها  گریســها، 
تولیدکننــدگان داخلــی و بومی ســازی 
دانــش تولیــد آن از جمله مواردی اســت 
کــه منجــر بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتی 
در صنعــت فوالد شــده اســت.مدیرعامل 
فــوالد مبارکــه یــادآور شــد: فــوالد مبارکه 
حمایــت از زنجیــرۀ تأمیــن داخلــی را در 
دســتور کار خــود قــرار داده اســت و بــر 
همیــن اســاس، در زنجیــرۀ تأمیــن 
فــوالد مبارکــه حــدود دو هــزار و ۸00 
شــرکت  و  داخلــی  کننــدۀ  تأمیــن 
خدماتــی وجــود دارنــد کــه عمــدۀ نیــاز 
رفــع می کننــد.وی  را  مبارکــه  فــوالد 
تصریــح کــرد: فعالیــت فــوالد مبارکــه در 
ــعۀ  ــره وری و توس ــش به ــتای افزای راس
ــی  ــدگان داخل ــن کنن ــر تأمی هرچــه بهت
کــرد:  خاطرنشــان  است.ســبحانی 
فعالیت هــای مســتمر فــوالد مبارکــه در 
راســتای اهــداف بلندمــدت شــرکت 
موجــب شــده دســتاوردهای مهمــی در 
حــوزۀ بهــره وری، اثربخشــی بازاریابــی و 
مســوولیتهای  بــه  تعهــد  فــروش، 
اجتماعــی، اســتفاده بهینــه از منابع آبی، 
تکمیــل زنجیــرۀ ارزش و طرح هــای 

توسعه حاصل شود

سودوکو شماره 121۰

پاسخ سودوکو شماره 12۰9

افقی
1. نام نو یســنده کتاب مِن او ـ 

اله یجان   محصول 

2. نــدا ی محــرم »  یا ... « ـ پدر 3. 

نام روســتا ی ی در خرمشهر بدون 

تشــد ید ـ آب منجمــد ـ تم یز کننده 

 یال اسب 

۴. بله عام یانه انگل یس ی ـ شــکلک 

ـ آداب دارد ـ دردســر و گرفتار ی 

5. مخلــوط ی از چنــد گاز ـ خطاب به 

دل ـ خانــه خراب کن 

6. غالف شــمش یر ـ و یتام ین 

جدول ی ـ کارِ دســت ی ـ خطاب 

ادب ی بــه دف 7. ادب ی نم ی آ ید 

ـ روشــن کننده و ب یان کننده ـ 

عرب ی   همچن ین 

۸.  طرف ـ به مردم شــهر ی از 

ا یتال یــا گو یند ـ باد ترک ی ـ جر 

و بحث 

9. آهنــگ محبوب جوانان ـ را یحه ـ 

تاک یــد و ادامه ـ » تو «  ی ترک ی 

10. نام آوا ی زنبور ـ زشــت ن یست ـ 

محــل تردد و خر ید و فروش 

11. ســوغات اصفهان ـ پدرم ـ قبول 

ن یســت ـ  نقش ـ مانع 

12. وس یله عبور ـ ش یر ین ن یســت 

ـ مخالــف خوف ـ حرارت ز یاد بدن 

13. از ح یوانــات ش یر ده ـ م یوه 

بهشــت ی ـ جسم ب ی جان ـ از 

 شــهر ها ی قد یم ی و مقدس ا یران 

1۴. جمــع دل یل ـ در برابر ن یاز 

م ی آ ید 

15. خالف امر » ب یا « ـ نو یســنده 

ا ی فرانســو ی از پ یش غراوالن 

ناتورال یسم. مکتب 

عمودی 
1. از مســافرت ها ی مناسبت ی و 

گروه ی نوروزـ اســتر آباد امروز ی ـ 

2. قربــان ی ـ آذر ی پونه ـ پدر همه 

3. اشــاره به نزد یک ـ جوابش هو ی 

اســت ـ مفتک ی ن یست 

۴. ناراحــت ی از چ یز ی ـ خودمان ی 

آمدن ـ پدر رســتم ـ  نه عرب 

5. هرگــز ـ ما یه  ی ح یات ـ ترس 

6. دست عرب ـ وســا یل قابل تجز یه 

و مف ید برا ی مح یط ز یســت 

7. نظــر ـ دوبرابر ـ آوا ی خوش وقت 

افطار 

۸. از شهرســتان ها ی استان 

اردب یل ـ  یا ی تکرار ی ـ قســمت ی 

از چ یــز ی ـ مادر عرب 

9. ابتــدا کلمات معرفه در عرب ی 

ـ آقــا ی گل جهــان ـ  ر یح ـ طرف و 

سو ی 

10. فر یــاد ـ نام خارج ی  یک ی از 

پ یامبران ا یران باســتان ـ گره فرش 

11. کســوت و لباس ـ مهندس انبوه 

ساز 

12. پرنــده ا ی خوش صدا ـ پ یش 

غذا 

13. نو یســنده انگل یس ی ـ  رها 

1۴. علمــدار کربال ـ ح یوان ی چهارپا 

15. بــن مضــارع  یافتن ـ آگاه باش ـ 

اســتان چشمه ها ی جوشان .

جدول شماره 121۰
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

 Mirror Lab اپلیکیشـن  برنـده  بـرگ 
اسـباب بازی  یـک  کار  شبیه سـازی 
نوسـتالژیک بـوده؛ وسـیله ای بـه اسـم 
کالیدوسـکوپ یـا زیبابین کـه با چینش 
سـوی  بـه  پنجـره ای  آینه هـا،  خـاص 
دنیایـی رنگارنـگ و آرامش بخـش را بـه 
می کنـد. بـاز  بیننـده  چشـم های  روی 

بنیـاد ملـی بـازی هـای رایانـه ای، کافـه 
ایـن  تداخـل حضـور  دلیـل  بـه  را  بـازار 
همچنیـن  و   TGC اهـداف  بـا  شـرکت 
مخالفـت مدیرعامـل آن بـا ایـن رویداد، 

اخـراج کـرد.  TGC٢٠١8 از 

دسـت  در  را  طرحـی  روسـیه  پارلمـان 
بررسـی دارد تـا ورود گوشـی های همـراه 

قاچـاق را متوقـف کنـد.
در ایـن طـرح گوشـی های تلفـن همـراه 
به سـه گروه سـفید، خاکسـتری و سیاه 

تقسـیم می شـوند

معرفی
Mirror Lab

خبر
کافه بازار

خبر
رجیستری موبایل

احمد بحری، محیط بان و فعال مجازی تصویر زیر را با 
توضیحاتی از گورخر ایرانی همرسانی کرده.

@ahmad_bahri_mohitban

کیهان کلهر، موزیسین تصویر زیر را از باغ سنگی 
سیرجان پست و داستان این باغ را روایت کرده.

@keyhan_kalhor

سروش رفیعی، فوتبالیست با انتشار تصویر زیر با 
لباس پرسپولیس از بازگشتش به این تیم خبر داده.

@soroush_rafiei

شناسه محیط زیست تصاویر از بین رفتن بیش از ۵۰ 
گوسفند و بز وحشی بر اثر طاعون را همرسانی کرده.

@iew.ir

علیرضا شــیرازی می گوید:
پنج شــش ماهه دارن ســلطان ســکه، ســلطان و مافیای دالر و اختالل گران 

بــازار ارز و... را می گیرنــد و نتیجه اما چــی... قیمت ها تکان نخورده!

می گوید: نیمانیا 
از هرکس که نقشــه »تکه تکه« شــدن ایران را در ســر دارد دوری کنیم. 

شــوراندن اقــوام علیه هم و تفکیــک تصنعی ایرانیان به ملت هــای گوناگون خطرناک 
است.

حســین مرعشی می گوید:
مســئولین نتوانســتند نقدینگی را هدایت کنند و جلوی رشــد بی رویه آن را 

بگیرند، این نقدینگی برفی اســت که تبدیل به بهمن شــده، چرا داد می زنید ســکه 
خریدیــد؟ نمــى توانيم ســكه يا بورس را كوپنى كنيــم. قوانین را اصالح کنید.

خانــم مترجم می گوید:
مامان دوســتم زنــگ زده میگه کجایی میگم خونــه، میگه فالنی )دخترش( 

کجاســت چرا نمیاد خونه، گفته با تو بوده، گوشیشــم خاموشــه! دارم از اســترس 
می میــرم. خــب المصب می گی با منــی قبلش بهم خبر بده. 

می گوید: حسنا 
آقایــی کــه بهــت راه دادم در صورتی که حــق تقدم با من بود، اگر از دور دیده 

بــودم داری با گوشــیت حرف میزنــی عمرا بهت راه نمی دادم!

فرید خواهشــی می گوید:
صاحبخونــه یکــی از دفاتری که چند ســال قبل اجــاره کرده بودیم بهم زنگ 

زده کــه اآلن به شــرکت های دانش بنیان وام خوب میدن.
مــا حاضریــم وثیقه هــا رو تامیــن کنیم و 10٪ وام رو هم بدیم به خود شــرکت تا وام 

رو بگیــره بده بهمون!

آریادخت می گوید:  
یه پیجی تو اینســتا چالش لبخند گذاشــته برای بیماران ام اســی.. چقدر 

 همشــون زیبا و خوشتیپن 
یک خانومی نوشــته با لبخند ســرطان و شکســت دادم حاال نوبت ام اســه..

قابلیت »محدود کردن USB« یا USB Restricted Mode، که دسترسی نهادهای 
قانونی/جاسوسی یا شرکت های خصوصی به اطالعات شخصی روی گوشی از طریق 

درگاه الیتنینگ را مسدود می کند از طریق نسخه جدید آی اواس 11 در اختیار کاربران 
قرار گرفت.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

استاد ما می گفت روز شهادت معصومین ناهارت رو ببر و با فقرا 
بخور. فقط صدقه نده. همنشین شو. راستش حتی تصورش رو هم 
نمی کردم که در چنین هوای داغی، به فاصله کمی از شهر خانواده هایی در 
چنین چادرهایی با یک پنکه،  »زندگی« کنن. ناهار زیر همچین چادری 
@amiralisafa                          .بهترین کاس درس از هر جهتیه

وزیر ارتباطات از مرمت خانه تاریخی مستوفی الممالک که 
در اختیار وزارت ارتباطات بوده خبر داده.

بچه های تایلندی رو که توی غار گیر افتادند رو اینطوری بیرون 
میارند.

به کمک طرح اولیه ای که ایان ماسک داده بود.
@8retro
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سال گذشته در چنین روزی 
وزارت نیرو تهدید کرد اگر 

مردم صرفه جویی نکنند، آب 
گران می شود. امسال اما کار 

از این حرف ها گذشته و به جیره بندی رسیده ایم. 

کنسرت »جاودانه های پاپ« 
با نوازندگی پیام صمیمی و 

سپهر قاضی روزهای 20 و 21 
تیر ماه در تاالر خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران 

برگزار می شود.

کنسرتسال گشت

مشنو که مرا با لب لعلت هوسی نیست
کاندر شکرستان شکری بی مگسی نیست
کس نیست که در دل غم عشق تو ندارد

کانرا که غم عشق کسی نیست کسی نیست
باز آی که با هم نفسی خوش بنشینیم

کز عمر کنون حاصل ما جز نفسی نیست
تنها نه مرا با رخ و زلفت هوسی هست

کامروز کسی نیست که صاحب هوسی نیست
شب نیست که فریاد بگردون نرسانم

لیکن چه توان کرد که فریاد رسی نیست
برطرف چمن ناله اش آن سوز ندارد

هر بلبل دلسوخته کاندر قفسی نیست
از قافلٔه عشق به جز نالٔه خواجو

در وادی هجران تو بانگ جرسی نیست

خواجوی کرمانی 

شاخه شکسته ها را آب 
می دهم

اما کسی به دل شکسته 
من مرهم نمی گذارد 

به غریبی ستاره ها گریه 
می کنم 

اما کسی گریه های غریبانه 
ام را نمی نگرد

 سرم هوای رفتن دارد
 بگوئید قطار زمان بایستد

سمانه امینی

عکس نوشت

عکس: 
هانیه باقری

طنزیمات

دو سـه روزی اسـت که کمر تغار جهان نمای ما چند سـانتیمتری 
بیـش از حـد مجـاز عقـب رفتـه اسـت و همـه قـوای جامعـه را 
مشـغول خود کرده اسـت. شـرکت سـازنده هم گارانتی اش را بر 
عهـده نمـی گیـرد و مـی گوید:»احتماالً بیـل به کمر تغـار خورده و 
گـر نـه چـه دلیلـی دارد که مهره هایـش از جای خود خارج شـده 
 و عقـب تـر از حـد معمـول قرار گیـرد؟ مگر به قصد قـر ریختن!«
طنزیماتچـی ضمـن تأییـد بـی بنـد و بـاری تغـار فـوق الذکـر 
خاطرنشـان کرد:»مـا همـواره ایـن تغـار را بـه رعایت تقـوا توصیه 
مـی کنیـم؛ امـا چـه کنیـم کـه نـرود میـخ آهنیـن بـر تغـار!« 
ایـن مفسـر واحـد طنزیمـات خبـر، تغـار معلـوم الحـال و دنباله 
رو فرهنـگ هـای منحـط، نیمـه منحـط و غیـر منحـط را عامـل 
تمامـی مصیبـت هایـی دانسـت کـه در طـول دهـه هـای اخیر از 
زمیـن و آسـمان بـر مـردم نـازل شـده اسـت. وی در حالـی که با 
دو انگشـت اشـاره و شسـت، کشـک هـای غلیـظ را از دور دهـان 
گشـادش پـاک مـی کـرد، گفت:»البتـه بنـده عوامل عمـل قبیح 
و بنیـان برانـداز رقـص را ابزارهایـی بیـش نمـی دانـم و معتقـدم 
کـه بایـد تئوریسـین هـای رقـص را پـای میـز محاکمـه کشـاند 
از چشـمه خشـکاند.« وی روده درازی  را  آلـود  ایـن آب گل  و 
کرد:»حافظ و مولوی دو شـاخ اصلی هسـتند و شـاعران دیگری 
 نیـز دنبالـه رو جریـان قـر کمـر هسـتند. مثـالً حافـظ مـی گوید: 

رقص؛ بر شعر تر و ناله نی خوش باشد
خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند 

خوب دقت کنید حافظ مرّوج رقص دو نفره روی یخ و روی چمن 
و باله و... اسـت و تأکید می کند که این دو نفر باید دسـت هم را 
 بگیرند. اسـمی هم از عقد و صیغه محرمیت به میان نمی آورد!«
وی موالنـا را از دیگـر شـاخ هایی دانسـت که با شـعر معروف:آمد 
بهـار جان هـا ای شـاخ تـر بـه رقـص آ، در حـال تحریـک شـاخ 
هـای اینسـتاگرامی بـه چرخش سـتون فقرات اسـت. همچنین 
خواننـده مجهوالهویـه ای  که بعید اسـت با شـرایط فعلی که همه 
در بـه در دنبـال کمـر لـرزان هسـتند، آفتابی شـود، شـاعر »رقص 
 گلها«سـت کـه سـال هـا قبل دهانـش را باز کـرده و گفته اسـت:

زیباست در باران تازه شدن ها
رقص گلها در آغوش چمن ها

سـرویس فرهنگـی تغـار نیـوز پیشـنهاد مـی دهـد کـه عبـاس 
بهـادری خواننـده ایـن شـعر کـه گل هـا را بـه آغـوش چمـن هـا 
دعـوت مـی کنـد و از آن هـا مـی خواهـد کـه قولنـج یکدیگـر را 
بشـکنند را جهـت اعتـراف گیری بـه تلویزیون برگرداننـد تا بگوید 
 کـه آیـا از خوانـدن ایـن ترانـه منظـوری داشـته یـا نداشـته؟«
عـالوه بـر  ایـن، عـادت بد رقص به قـدری در حافظ نهادینه شـده 
کـه نـه تنهـا توبه نکـرده بلکه مایل اسـت بعد از مرگ هـم به دنیا 
 بـاز گـردد و عمـل شـنیع خـود را ادامـه دهـد. مالحظـه بفرمایید!

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین
تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

بنابرایـن پیشـنهاد می شـود که مامـوران پلیس فتـا و خبرنگاران 
واحـد خبـر صدا و سـیمای شـیراز به صـورت شـبانه روزی همراه 
بـا مـی و مطـرب بر مزار این تئوریسـین حرکات موزون بنشـینند 
و مراقـب حافظیـه باشـند و بـه محـض ایـن کـه از لحـد خـود 
رقـص کنـان برخاسـت، در همـان مـکان بسـاط اعتراف گیـری را 
راه بیندازند، باشـد که عبرتی بشـود برای شـاخ های اینسـتاگرام 

تاریـخ ادبیـات ایـران و جهان!

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

ای شاخِ َتر به رقص آ

رادیو تهران هر شب با طراحی فضایی شاد 

با »نقطه سرشب« از ساعت 22 تا 2 
بامداد میزبان مخاطبان است.

ارژنگ:من اصال دوست ندارم از اینجا برم
برم که چی...؟

که درِ خودش باز میشه!
اصال تو هر جا گیر کردی

من خودم دُر برات باز میکنم...                فیلم :نهنگ عنبر

موسیقی دیالوگ

کنسرت هایتان را لغو نکنید
در روزهای گذشته برخی خوانندگان از جمله 

همایون شجریان به دلیل وضعیت اقتصادی 
کشور، کنسرت هایشان را لغو کردند. 6۴ درصد 

مخاطبان »پیام ما« در اینستاگرام اما با این کار 
مخالف هستند. هر روز می توانید در نظرسنجی 
که در استوری اینستاگرام »پیام ما« قرار داده 

 می شود، شرکت کنید.
آدرس اینستاگرام روزنامه »پیام ما«:

@payamema_daily

نظرسنجی

رسانه در آینه تصویر
اولین شماره ی فصل نامه ی »تاریخ اندیش« 

منتشر شد

ادامه یادداشت از صفحه 1
ایـن گروه هـا اقـدام بـه خریـد ارز از بـازار یـا 
گرفتـن ارز دولتـی از مجـرای فاسـد بانک هـا 
می کننـد و بـه ایـن ترتیـب سـود غیرمتعـارف 
و بسـیار باالیـی می برنـد کـه از محـل تصـرف 
ثـروت ملـی بـه دسـت آمـده اسـت. در رونـد 
بـه  دادن  رشـوه  بردن هـا،  سـود  گونـه  ایـن 
مدیـران  و  هـا  بانـک  عالی رتبـه ی  کارمنـدان 
دسـتگاه های دولتـی شـکل می گیـرد کـه این 
خـود زمینه سـاز اختالس هـای بـزرگ اسـت. 
در نهایـت پـول کثیـِف بـه دسـت آمـده، بـرای 
»شسـته شـدن« وارد چرخه ی خرید و فروش 
ملـک و نابودسـازی فضاهـای سـبز شـهری و 
منابع طبیعی می شـود. خروج ارز از کشـور، اثر 
مخرب دیگری اسـت که در پی کاهش شـدید 
ارزش پـول ملـی پیـش مـی آیـد. ایـن روزها 
بانـک مرکـزی و بعضـی مقام هـای  رییـس 
عالی رتبـه ی دولتـی بـا افتخـار اعـالم می کننـد 

که »بیش از بیسـت میلیارد دالر ثبت سفارش 
بـرای واردات صـورت گرفتـه... و هیچ مشـکلی 
در زمینـه ی تخصیـص ارز وجـود نـدارد...«. هر 
بـازرگان سـاده می دانـد کـه از چنـد مـاه پیش 
تـا کنون روند ثبت سـفارش )انجام تشـریفات 
اولیـه بـرای واردات(، گرفتـن ارز از بانک هـا، و 
حتـی وارد کـردن کاال بـدون آن کـه بخواهنـد 
از ارز رسـمی اسـتفاده کننـد، چقـدر دشـوار و 
اعصاب خردکـن شـده اسـت. در این میـان اما، 
تخصیـص ارزهـای بسـیار درشـت در بانک هـا 
صـورت می گیـرد که بخش بزرگی از آن آشـکارا 
»بیش اظهاری« یعنـی اعالم کاالی یک دالری 
بـه عنـوان جنس چندین دالری اسـت. فسـاد 
اداری در بانک هـا و گمـرک کمـک می کنـد کـه 
ایـن وارداِت دروغیـن کـه چیـزی جـز خـارج 
کـردن ارز حاصل از فروش نفت نیسـت، ظاهر 
قانونـی بیابد. آشـکار اسـت کـه نفـت )و دیگر 
منابـع خـداداد( بـا فشـار سـنگین بـر محیـط 

زیسـت تولیـد می شـود و ریخت و پـاش درآمد 
حاصـل از آن بـه معنـای مضاعف کـردن اثرات 
منفـی آن بـر فضـای زیسـتی مردمـو طبیعت 
کشـور اسـت. با سـقوط پول ملی، شاهد برهم 
خـوردن ثبـات اجتماعـی هسـتیم؛ هنگامی که 
وضـع اقتصـادی بـر اثـر نوسـان های شـدید 
ارزی ناپایـدار می شـود، لرزه هـای اجتماعـی به 
عرصه هـای طبیعـی منتقـل می شـود. در ایـن 
حـال بـر اثـر بیکاری هـای ناشـی از تعطیـل یا 
راکد شـدن کسـب و کار، فقر افزایش می یابد و 
در پـی آن، حاشیه نشـینی، هجـوم به جنگل ها 
از ظرفیـت در  بیـش  دام  و مراتـع، چرانـدن 
فعالیت هـای  یابـد.  افزایـش مـی   ... مرانـع، 
داوطلبانـه ی محیـط زیسـتی نیـز کـه بـه یک 
فضـای اجتماعـی آرام نیـاز دارد، کاهـش مـی 
یابـد و بـه طـور کلـی توجـه به محیط زیسـت 
و حفاظـت از طبیعـت از دسـتورکار شـهروندان 
بیرون می رود. تشـدید فرار اسـتعداد و سرمایه 

از کشـور، یکـی دیگـر از اثرهـای سـقوط پـول 
ملـی اسـت. جوانـان بااسـتعداد بـه خاطـر آن 
کـه بـه ارزش درآمـد خـود در آینـده اطمینـان 
ندارنـد، بـه تـرک میهـن متمایـل می شـوند و 
حفـظ  بـرای  سـرمایه  دارنـده ی  میان سـاالِن 
داشـته های خـود، از کشـور خـارج می شـوند 
یـا اقدام به سـرمایه گذاری در کشـورهای دیگر 
تضعیـف  وضعیت موجـب  دو  هـر  می کننـد. 
سـرمایه ی مالی و اجتماعی کشـور، و درنتیجه 
سـبب تخریـب سـرزمین می شـود. وقـت آن 
اسـت که مسـووالن کشـور به بازنگـری پایه ای 
در سیاسـت های کشور دسـت زنند تا پول ملی 
و سـرمایه های مالی و اجتماعی و طبیعی این 
سـرزمیِن گرامی بیش از این نابود نشـود. انکار 
واقعیـت فاجعه بار اقتصـادی، و نادیـده گرفتن 
ایـن نکته که فقر مـردم و فقر طبیعت همزمان 
خردمندانـه ای  اسـت، کار  افزایـش  حـال  در 

نیسـت... ./ خبرآنالیـن


