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انس طال         1.222.93

مثقال طال       10.269.000

گرم طالی 1۸  2.371.192

گرم طالی 2۴ 3.161.7۸5

انس نقره              15.۴5

انس پالتین          ۸10.000

انس پاالدیوم      903.000

بهار آزادی        27.000.000

امامی           2۸.۸50.000

نیم          13.750.000

ربع            7.150.000

گرمی         ۴.100.000

دالر                  ۴2.000

یورو                 9۴.2۴0

پوند                105.۸60    

درهم امارات           22.09

لیر ترکیه              16.930

یوان چین              12.07

ین ژاپن               7.170    

دالر کانادا             61.270

دالر استرالیا          59.930 @  p a y a m e m a
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مافیای گندم در شرکت غله تایید تغییر در کابینه 
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سـاعت 10 صبـح ایمیلـی از یـک مشـتری 
اروپایـی دریافـت کـردم کـه خبـر از مسـدود 
شـدن راه هـای نقـل و انتقـال پول را مـی داد. 
نوشـته بـود؛ »از دیـروز امـکان انتقـال پـول 
بـه دلیـل تحریم هـا بـه شـدت محدود شـده 
اسـت. درصورتـی می توانیـد برای مـن کاالیی 
ارسـال کنیـد کـه بپذیریـد پـول خـود را از 
همـان بانکی بگیرید کـه در آن حسـاب دارم. 
در غیـر ایـن صـورت قـادر بـه حوالـه پـول به 
دیگـر بانک هـا نیسـتم.« شـوک بزرگـی بود. 
همـکاران حقوقـی و بازرگانـی را فراخوانـدم تا 
دربـاره ایـن مشـکل چـاره جویی کنیـم. یکی 
دو سـاعتی مشـغول بودیم که ایمیل دیگری 
دریافـت کـردم. این بار شـرکت کنترل کیفیت 
معتبـری كـه بايـد شـرکت مـا را ممیـزی و 
گواهـي BRC را بـرای مـا تأييدكنـد، پیـام 
داده بـود کـه بـا بيـش از ۴0 بـازرس و ممیـز 
خـود صحبـت کـرده امـا بـه دلیـل تـرس از 
تحریم هـای آمریکا )تحریم ویـزا( هیچ کدام 

حاضـر نشـده اند بـه ایـران سـفر کننـد. 
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ماجرای نیمروز

شیوع دوباره بیماری ها 
بر اثر خشکسالی

معاون وزیر بهداشت: بی آبی موجب رشد ابتال به 
بیماری های ماالریا، سالک و وبا خواهد شد

یادداشت مهمان
محسن جالل پور

4

خطر بیخ گوش 

»تنگه ارغوان«

ذخیره گاه جنگلی ارغوان  
به بهانه ایجاد پارک مصنوعی 

مورد تعرض قرار گرفت
ذخیره گاه جنگلـی ارغوان ایالم، به بهانه ایجاد 
یـک پارک مصنوعی مـورد تخریب قرار گرفته 
 اسـت و در چند روز اخیر خبر سـاز شده است.

ذخیـره گاه  در  تخریـب  و  تعریـض  پـروژه 
جنگلـی ارغـوان ایـالم بـه بهانـه ایجـاد یـک 
اسـت  جدیـدی  معضـل  مصنوعـی  پـارک 
کـه گریبـان جنگل هـای مریـض زاگرسـی را 
هیـات  عضـو  ملک نیـا  اسـت.رحیم  گرفتـه 
علمـی دانشـگاه در ایـن بـاره گفتـه اسـت: 
در شـرایطی کـه عوامـل مختلفـی همچـون 
ریزگردها، خشکسـالی، آفـات و آتش سـوزی، 
نفـس جنگل هـای اسـتان ایـالم را به شـماره 

انداختـه اسـت ...

روزانهم صبح اریان

در  روز  هــر  حالــی  در  خشکســالی 
ایــران تشــدید می شــود کــه حــاال 
بــا  مقابلــه  بــرای  را  خــود  بایــد 
ــیوع  ــر آن ش ــر اث ــه ب ــی ک بیماری های

کنیــم. آمــاده  می کننــد،  پیــدا 
ــتی  ــاون بهداش ــی، مع ــا رییس علیرض
در  گذشــته  روز  بهداشــت  وزیــر 
ــا  ــران ب ــت بح ــی مدیری ــش مل همای
آن  تاثیــر  و  خشکســالی  موضــوع 
ــگاه  ــهروندان در دانش ــالمت ش ــر س ب
شــاپور  جنــدی  پزشــکی  علــوم 
ــش  ــا افزای ــه ب ــدار داده ک ــواز هش اه
خشکســالی شــاهد شــیوع دوبــاره 
ــه  ــه گفت ــیم. ب ــا باش ــی بیماری ه برخ
او ابتــال بــه بیماری هایــی همچــون 
ــال های  ــا در س ــالک و ماالری ــا، س وب
رشــد  ایــران  در  مجــددا  آینــده 
می کنــد. آنطــور کــه ایرنــا نوشــته، 
رونــد  مســوول گفتــه  مقــام  ایــن 
ــور از  ــطح کش ــا در س ــاری ماالری بیم
ســال 199۸ تــا 2011 در بیشــتر نقــاط 
ــا  ــا ب ــت ام ــوده اس ــده ب ــور کاهن کش
ــت و آب  ــر طبیع ــه س ــی ک ــن بالی ای
نبــود  و  براثــر خشکســالی  بــرق  و 
ــا در  ــده، ماالری ــی آم ــت مدیریت کفای
بیشــتر نقــاط کشــور رشــد خواهــد 

کــرد. همچنیــن در 30 ســال گذشــته 
رونــد بیمــاری ســالک کاهشــی بــوده 
ــت  ــد مدیری ــن رون ــه ای ــا ادام ــا ب ام
بیماری هایــی  کشــور،  در  طبیعــت 
ــور  ــد و الت ــب تیفوی ــالک، ت ــل س مث
ــد داشــت. رییســی   ــز رشــد خواهن نی
ــی ســازمان  ــش بین ــه پی ــا اشــاره ب ب
کــرده  اضافــه  بهداشــت  جهانــی 
ــا  ــرده ب ــالم ک ــازمان اع ــن س ــه ای ک
ــی رود  ــش م ــران پی ــه ای ــی ک وضعیت
کــم  اســهالی  بیماری هــای  شــاید 
 2030 ســال  تــا  ولــی  می شــود 
نزدیــک بــه 12.7 درصــد از دو هــزار و 
300 مــرگ ناشــی از اســهال در ایــران، 
مربــوط بــه خشکســالی خواهــد بــود. 
او هشــدار داده کــه »نبــود کیفیــت 
بیماری هــای  بــروز  موجــب  آب  در 
ــواع  ــهال و ان ــا، اس ــد وب ــی مانن عفون
می شــود.« میکروبــی  عفونت هــای 

اثر  بر  افزایش مرگ ومیر 
هوا آلودگی 

بهداشــت  وزیــر  بهداشــتی  معــاون 
همچنیــن دربــاره افزایــش مرگ ومیــر 
ناشــی از آلودگــی هــوا گفتــه »فرمولی 
ــه  ــم ک ــب داری ــرگ منتس ــام م ــه ن ب

فرمــول مرگ هــای  ایــن  براســاس 
ــواز در  ــوا در اه ــی ه ــی از آلودگ ناش
ســال 92 بــه 667 مــورد رســید.« وی 
ــا  ــب ب ــرگ منتس ــه م ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــاوت دارد ادام ــتقیم تف ــرگ مس م
در  منتســب  مــرگ  »تعــداد  داد: 
اهــواز در ســال 95 بــه 3۸6 مــورد 
دلیــل  بــه  نیــز  نفــر   16 و  رســید 
ســرطان ریــه بــه خاطــر آلودگــی هــوا 
ــت  ــود را ازدس ــان خ ــال 95 ج در س
دادنــد.« رییســی اضافــه کــرد کــه 
ــان  ــه حــوزه بهداشــت و درم ــگاه ب »ن
ــه  ــت ک ــه اس ــن گون ــا ای ــور م در کش
ــن  ــکالت را در ای ــه مش ــی هم خروج
حــوزه مــی داننــد در حالــی کــه ایــن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت.« وی ب ــه نیس گون
ــتراتژیک در  ــای اس ــار خط ــد دچ نبای
مدیریــت شــویم توضیــح داد: »در 
حیــوان  هــزار  هشــت  ســال  یــک 
گزیدگــی در اهــواز وجــود دارد کــه هــر 
ــه دارد،  ــال هزین ــون ری ــدام 10میلی ک
ــل  ــواز و در مح ــهر اه ــط ش ــا وس ام
ــده  ــه ش ــه ریخت ــردم نخال ــح م تفری
اســت؛ آیــا بــا ایــن وجــود هنــوز هــم 
از  پیشــگیری  راه هــای  دنبــال  بــه 

می گردیــد؟« بیماری هــا 

شیوع دوباره بیماری ها بر اثر خشکسالی
معاون وزیر بهداشت: 

بی آبی موجب رشد ابتال به بیماری های ماالریا، سالک و وبا در ایران خواهد شد
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امور قراردادهای شرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه شش استان کرمان
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فراخوان مناقصه عمومی 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در حالــی کــه در ســال گذشــته بــه مشــموالن 
ســهام عدالتــی کــه ارزش کل سهامشــان 
ــود، ســود 150 هــزار  یــک میلیــون تومــان ب
ــس  ــار ریی ــن ب ــد ای ــت ش ــی پرداخ تومان
ســازمان خصوصــی ســازی گفتــه بــرای 

بیشــتر  مبلــغ  ایــن   1396 مالــی  ســال 
ــی  ــنا در ط ــزارش ایس ــه گ ــود. ب ــد ب خواه
ــوط  ــت مرب ــهام عدال ــود س ــال 1396 س س
بــه ســال مالــی 1395 مشــموالن ســهام 
عدالــت بــه حســاب آن هــا واریــز شــد. 

ســازمان خصوصــی ســازی اعــالم کــرده بــود 
کــه مشــموالنی کــه ارزش ســهام عدالتشــان 
 150 ســود  اســت  تومــان  میلیــون  یــک 
علــی  می کننــد.  دریافــت  تومانــی  هــزار 
اشــرف عبدللــه پــوری حســینی امــا بــه 
ــزار  ــع برگ ــه مجام ــا توجــه ب ــه ب تازگــی گفت
ــود  ــال س ــود امس ــی می ش ــده پیش بین ش
ــت  ــهام عدال ــموالن س ــان مش ــتری می بیش
ــود. ــیم ش ــته تقس ــال گذش ــه س ــبت ب نس

تغییر در کابینه جدی شد
واعظی: برخی تغییرات در تیم اقتصادی است و رییس جمهور در این باره فکر می کند

واعظی تغییر در کابینه را تایید کرد

ــر از  ــه دوازدهــم جدی ت تغییــر در کابین
همیشــه شــده اســت.

مــاه گذشــته  یــک  حالــی کــه  در 
ــا  ــه ب ــم کابین ــا ترمی ــر و ی بحــث  تغیی
ــت  واکنش هــای مبهمــی از ســوی دول
ــس  ــته ریی ــد، روز گذش ــه می ش مواج
ــر را  ــن تغیی ــور ای ــس جمه ــر ریی دفت
قطعــی دانســت. محمــود واعظــی پس 
از جلســه هیــات دولــت بــه خبرنــگاران 
گفــت کــه اعضــای محتــرم کابینــه 
ــروج  ــد خ ــرایط جدی ــه ش ــه ب ــا توج ب
آمریــکا از برجــام بایــد برنامه هــای 
اطمینــان  باشــند.  داشــته  خوبــی 
دولــت  بــه  رهبــری  کــه  خاطــری 
دادنــد قــوت قلبــی بــرای مــا بــود. 
همــه این هــا می طلبــد کــه بخشــی 
ــه کــه رییــس جمهــور  از اعضــای کابین

ــا  ــاره آن ه ــل درب ــر و تام ــغول فک مش
هســتند، در زمــان الزم تغییــر کننــد. بــه 
ــرده  ــه ک ــه اضاف ــنا او البت ــزارش ایس گ
کــه هنــوز مشــخص نیســت چنــد 
وزیــر تغییــر مــی کننــد. ایرنــا هــم بــه 
نقــل از وی نوشــت کــه »یکــی از ایــن 
ــت.« ــادی اس ــم اقتص ــرات در تی تغیی

گالیه ها حکم اخراج 
را امضا می کند

در حالــی رییــس دفتــر رییــس جمهــور 
ــی  ــی قطع ــه نوع ــه را ب ــر در کابین تغیی
عنــوان کــرده کــه در یــک مــاه گذشــته 
ایــن  ســر  بــر  زیــادی  بحث هــای 
موضــوع شــده بــود. از جملــه نامــه 187 
ــرای  ــی ب ــه روحان ــس ب ــده مجل نماین
ترمیــم تیــم اقتصــادی دولــت. بــا ایــن 
ایــن بحث هــا  بــه  حــال دولتی هــا 
ــور  ــد. همانط پاســخ واضحــی نمی دادن
کــه هفتــم تیــر امســال واعظــی در ایــن 
رابطــه گفتــه بــود کــه »رییــس جمهــور 

دربــاره ترمیــم کابینــه فکــر و اگــر نیــاز 
باشــد مشــورت می کننــد امــا هنــوز 
ایــن تغییــرات قطعــی نشــده اســت.« 
ایــن در حالــی بــود کــه رییــس جمهــور 
ــه  ــار ب ــن دو ب ــش از ای ــورمان پی کش
طــور مســتقیم از برخــی اعضــای کابینــه 
ــود. او  ــرده ب ــاد ک ــت دوازدهــم انتق دول
یــک اردیبهشــت از روزه ســکوت برخــی 
ناامیــدی  از  اردیبهشــت  نهــم  و  وزرا 
برخــی اعضــای کابینــه گالیــه کــرد. 
تشــدید  بــا  حــاال  گالیه هایــی کــه 
نابســامانی اقتصــادی می تواننــد حکــم 
خــروج برخــی اعضــای کابینــه را امضــا 

کنــد.

پیش دستی دولت
 اظهارنظــر اخیــر واعظــی در حالــی 
ــر  ــد باق ــنبه محم ــه روز سه ش ــت ک اس
ــخ  ــت در پاس ــخنگوی دول ــت، س نوبخ
ــه  ــه »گفت ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ب
ــد  ــور می خواه ــس جمه ــود ریی می ش
از طریــق مجلــس کابینــه را تغییــر 

ــت.«  ــور نیس ــه »اینط ــت ک ــد« گف ده
ایــن شــائبه از آنجایــی پیــش آمــد کــه 
ــای  ــت ارزه ــش قیم ــال افزای ــه دنب ب
خارجــی و برخــی کاالهــا، گــروه زیــادی 
و  اقتصــادی  و  سیاســی  فعــاالن  از 
همچنیــن نماینــدگان مجلس خواســتار 
انجــام تغییراتــی در کابینــه شــدند امــا 
پاســخی از دولــت دریافــت نشــد.  بــه 
همیــن دلیــل برخــی نماینــدگان از 
ــاز اســتیضاح وزرا بعــد از تعطیــالت  آغ
تابســتانی مجلــس خبــر دادنــد. وزرای 
علــوم، کشــور، اقتصــاد، کشــاورزی، 
رفــاه و راه، افــرادی هســتند  کــه در 
ــه  ــد. ب ــرار گرفتن ــس ق ــررس مجل تی
نظــر می رســد در ایــن شــرایط، حســن 
روحانــی کــه روزهــای ســختی را چــه از 
نظــر بــر هــم  خــوردن برجــام و فشــار 
آمریــکا بــه ایــران و چــه از نظــر تالطــم 
بــازار در داخــل کشــور، پشــت ســر 
می گــذارد، نمی خواهــد اجــازه دهــد 
در یــک ســالگی دولــت دومــش، پیــه 

ــد. ــش بمال ــه تن ــتیضاح را ب اس

چه کسانی می روند؟
اگرچــه تــا زمانــی کــه بــه طــور رســمی 
ــه از  ــرادی ک ــام اف ــت ن ــوی دول از س

کابینــه می رونــد اعــالم نشــده امــا 
ــرده،  ــد ک ــی تایی ــه واعظ ــور ک همانط
دولــت  اقتصــادی  تیــم  در  تغییــر 
قطعــی اســت. بــه خصــوص کــه هــم 
ــان در  ــان و هــم اصولگرای اصــالح طلب
ماه هــای اخیــر خواســتار تغییــر در 
ــر  ــیان، وزی ــدند. کرباس ــم ش ــن تی ای
ــک  ــس کل بان ــیف، ریی ــاد و س اقتص
مرکــزی از جملــه کســانی هســتند 
کــه احتمــال تغییرشــان زیــاد اســت. 
ــد شــریعتمداری،  ــر محم ــه تغیی زمزم
وزیــر صنعــت بــه ایــن دلیــل کــه 
بــه دســتور روحانــی بــرای انتشــار 
نــام ارز بگیــران وارد کننــده خــودرو 
ــه گــوش می رســد.  بی توجهــی کــرد، ب
تغییــری کــه البتــه گفتــه می شــود 
ــگ اســت.  ــش واعظــی در آن پررن نق
رســانه های  گمانه زنــی  براســاس 
و  اصالح طلبــان  بــه  نزدیــک 
اصولگرایــان، نوبخــت، رییس ســازمان 
برنامــه و بودجــه و ســخنگوی دولــت، 
ــر  ــی، وزی ــر راه و حجت ــدی، وزی آخون
ــی  ــر گزینه های ــاورزی دیگ ــاد کش جه
هســتند کــه احتمــال تغییــر آن هــا 

وجــود دارد.

ــر در  ــور تغیی ــس جمه ــر ریی ــس دفت ــی ریی در حال
ــه در  ــرده ک ــوان ک ــی عن ــی قطع ــه نوع ــه را ب کابین
ــن  ــر ســر ای ــادی ب ــاه گذشــته بحث هــای زی ــک م ی
ــده  ــه 187 نماین ــه نام ــود. از جمل ــده ب ــوع ش موض
ــرای ترمیــم تیــم اقتصــادی  ــی ب ــه روحان مجلــس ب
ــه ایــن بحث هــا  ــا ایــن حــال دولتی هــا ب دولــت. ب
ــود  ــی ب ــن در حال ــد. ای ــی نمی دادن ــخ واضح پاس
کــه رییــس جمهــور کشــورمان پیــش از ایــن دو بــار 
ــه دولــت  ــه طــور مســتقیم از برخــی اعضــای کابین ب
ــت  ــک اردیبهش ــود. او ی ــرده ب ــاد ک ــم انتق دوازده
اردیبهشــت  نهــم  و  وزرا  برخــی  ســکوت  روزه  از 
از ناامیــدی برخــی اعضــای کابینــه گالیــه کــرد. 
نابســامانی  تشــدید  بــا  حــاال  کــه  گالیه هایــی 
ــد حکــم خــروج برخــی اعضــای  اقتصــادی می توانن

ــد. ــا کن ــه را امض کابین

نماینــده ســبزوار در مجلــس از  آنچــه کــه فســاد 
ــه  ــرکت غل ــه ش ــی از بدن ــده در بخش ــزی ش برنامه ری
ایــران می خوانــد، خبــر داد.  رمضانعلــی ســبحانی فر بــه 
ایســنا گفتــه در خریــد تضمینــی گنــدم از گنــدم کاران و 
تحویــل گنــدم خریــداری شــده بــه ســیلوها تخلفــات 
گســترده مالــی و اجرایــی در جریــان اســت. او مدعــی 
شــده »گنــدم را از گنــدم کاران خریــداری می کننــد امــا 
بــه جــای تحویل گنــدم خریــداری شــده به ســیلوهای 
دولتــی، آن را در انبارهــا و محوطه هــای بــدون ســقف و 
روز بــاز بــه صــورت کامــال غیراســتاندارد و غیربهداشــتی 
ــدم  ــده، گن ــن نماین ــه ای ــه گفت ــد« ب ــداری می کنن نگه
زیــر بــاران یــا از طریــق پاشــیدن آب توســط تانکرهــای 
ســیار آبرســان، خیــس و یــا بخشــی از ایــن گنــدم بــا 

ــا  ــود. ســپس ب ــوط  می ش ــاک« و »شــن« مخل »خ
خیــس کــردن گنــدم در انبارهــای روبــاز هــزاران تــن بــر 
وزن گنــدم خریــداری شــده اضافــه می کننــد و گنــدم 
آب خــورده را بــا هماهنگــی شــبکه مافیایــی خــود در 
بدنــه شــرکت غلــه کشــور، تحویــل ســیلوهای دولتــی 
کــه بــاز نیروهــای همیــن شــبکه در آنجــا مســؤولیت 
دارنــد، می دهنــد و پــول هنگفتــی را عایــد شــبکه 
مافیایــی خــود می کننــد. وی اضافــه کــرده کــه 
ــه، حجــم گنــدم خیــس شــده را  شــبکه مافیایــی غل
در گزارش هــای خــود چندیــن برابــر گــزارش می کننــد 
ــدم  ــدم فاســد شــده« از سیســتم گن ــه اســم »گن و ب
ــن  ــد و بدی ــارج می کنن ــی خ ــده دولت ــداری ش خری
ترتیــب زمینــه »مفقــود شــدن« آن را بــه وجــود 

ــان  ــون توم ــا میلی ــز صده ــن راه نی ــد و از ای می آورن
ــد. ــودجویی می کنن س

ــک  ــا در ی ــه تنه ــر داده ک ــن خب ــبحانی فر همچنی س
ــن  ــزار ت ــک ســال، 100 ه اســتان کوچــک کشــور در ی
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــت. او اش ــده اس ــود ش ــدم مفق گن
اولیــه انجــام شــده توســط دســتگاه های ناظــر، گفتــه 
پــس از اطــالع، دســتگاه های ناظــر و بازرســان از ایــن 
ــا  ــده و ب ــده، وارد کار ش ــاب ش ــزرگ و حس ــف ب تخل
ــت  ــر را بازداش ــی دو نف ــه یک ــای اولی گزارش گیری ه
کرده انــد. وی بــا یــادآوری الزامــات سیاســتهای اجرایی 
اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــرای بخــش دولتــی، اضافه 
کــرده کــه طبــق اصــل ۴۴ قانــون اساســی وزارت 
جهادکشــاورزی و ســازمان غلــه ایــران بایــد ســیلوهای 
بخــش خصوصــی را بــه قاعده بــازی راه دهنــد و بخش 
خصوصــی نیــز وارد چرخــه خریــد گندم تضمینی شــود 
تــا از ایــن طریــق زمینــه فســاد در ســازمان غلــه ایــران 
از بیــن بــرود. نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس ادامه 
داده امــروز شــاهد بدتریــن ســوء اســتفاده های مالــی 

توســط مافیــای غلــه کشــور هســتیم.

جامعه

رییــس ســازمان خصوصــی ســازی گفتــه در حــال 
حاضــر 49 شــرکت ســرمایه پذیــر در ســبد ســهام 
ــی  ــال مال ــرای س ــه ب ــتند ک ــر هس ــت حاض عدال
ــارد تومــان ســود  139۵ ایــن شــرکتها 4200 میلی
مربــوط بــه ســهام عدالــت مصــوب شــد کــه پــس 
ــرای  ــم ب ــن رق ــان از ای ــارد توم ــر 400 میلی از کس
شــرکت در افزایــش ســرمایه، بقیــه ایــن رقــم میان 

مشــموالن تقســیم شــده اســت

اخبــاری  حالــی  در 
مبنــی بــر صــدور جواز 
حضــور خانواده هــا در 
ورزشــگاه ها منتشــر 
معــاون  کــه  شــده 
ــن  ــد ای ــان می گوی ــور زن ــور در ام رییــس جمه

ــوده.  ــی ب ــام جهان ــرای ج ــط ب ــواز فق ج
ــه  ــه معصوم ماجــرا از آنجــا شــروع شــد ک
ابتــکار دیــروز در پایــان جلســه هیــات 
ارســالی  پیامک هــای  دربــاره  دولــت 
بــه  رســمی  مراجــع  برخــی  ســوی  از 
ــازان  خانواده هــای شــهدا، ایثارگــران و جانب
بــه  تهــران  اســتاندار  از  شــکایت  بــرای 
ــه  ــا ب ــوز ورود خانواده ه ــدور مج ــل ص دلی
خانواده هــا  ورود  ورزشــگاه ها گفــت کــه 

اســت.  خوبــی  اتفــاق  ورزشــگاه ها  بــه 
وی افــزود: »مجــوز ورود خانواده هــا بــه 
اســتان  تامیــن  شــورای  را  ورزشــگاه ها 
ــران  ــتان ته ــرای اس ــط ب ــرد و فق ــادر ک ص
ــور  ــر کش ــرد: »وزی ــد ک ــت.« وی تاکی نیس
ــاق  ــن اتف ــان ای ــط در جری و مقامــات ذیرب
بودنــد.«  ایــن اظهــارات بــا عنــوان »صــدور 
ــگاه ها«  ــا در ورزش ــور خانواده ه ــوز حض مج
در رســانه ها منتشــر شــد. ابتــکار امــا عصــر 
ــود  ــر خ ــوص در توییت ــن خص ــروز در ای دی
نوشــت کــه پاســخ مــن بــه خبرنــگاران 
ــا  ــور خانواده ه ــوز حض ــورد مج ــز در م عزی
در اســتادیوم آزادی، همــان موضــوع دیــدن 
خبــر  و  بــوده  جهانــی  جــام  بازی هــای 

جدیــدی نیســت.

پایان پرونده اسیدپاشی 
اصفهان بدون 

دستگیری متهمان
وکیل قربانیان: دیه از صندوق 

بیت المال پرداخت شد
بــدون  اصفهــان  اسیدپاشــی  پرونــده 
دســتگیری متهــم یــا متهمــان ایــن پرونــده، 

مختومــه اعــالم شــد.
حســین عباســعلیزاده، وکیل قربانیــان در این 
ــم مطالبــه  ــه ایســنا گفتــه موکالن خصــوص ب
دیــه کــرده بودنــد و دادگاه هــم بــا توجــه بــه 
پیــدا نشــدن متهــم یــا متهمــان پرونــده حکم 
ــه  ــدوق دی ــل صن ــه از مح ــت دی ــه پرداخ ب
بیت المــال داد، بنابرایــن پرونــده مختومــه 
ــزاری تســنیم  ــا خبرگ ــو ب شــد. او در گفت وگ
ــر  ــده ب ــن پرون ــفانه در ای ــه متاس ــم گفت ه
خــالف آنچــه مــا و مــردم منتظــرش بودیــم، 
متهــم یــا متهمــان شناســایی نشــدند و چنــد 
نفــری هــم کــه دســتگیر شــدند، بعــد از 
ــه  ــد ک ــخص ش ــی ها مش ــات و بررس تحقیق

نقشــی نداشــتند.
مهــر 1393 بــود کــه رســانه ها از پاشــیدن 
اســید بــه صــورت چهــار زن در اصفهــان خبــر 
دادنــد.  اگرچــه آن زمــان شــائبه هایی مبنــی 
ــرادی کــه  ــه صــورت اف ــر پاشــیدن اســید ب ب
از حجــاب کامــل برخــوردار نبودنــد پیــش 
آمــد امــا ایــن موضــوع هیچــگاه تاییــد نشــد.  
پرونــده اسیدپاشــی در اصفهــان یکــی از 
جنجالی تریــن حــوادث رخ داده در چهار ســال 
گذشــته بــوده اســت و حــاال خبــر آمــده کــه 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده بــدون دســتگیری 
ــل  ــه. وکی ــان یافت ــان، پای ــا متهم ــم و ی مته
قربانیــان در ایــن رابطــه بــه تســنیم گفتــه کــه 
ــودم و  ــا نب ــر قضای ــر خــودم شــاهد و ناظ اگ
ــرای شناســایی  ــه ب تالش هــای صــورت گرفت
ــدم،  ــا متهمــان را نمی دی و دســتگیر متهــم ی
ــاور نمی  کــردم کــه چــه تالش هایــی  شــاید ب
ــن  ــالن ای ــا عام ــل ی ــردن عام ــدا ک ــرای پی ب
متاســفانه  ولــی  صــورت گرفــت  فاجعــه 
تالش هــای انجــام شــده بــه جایــی نرســید. 
بــه گفتــه عباســعلیزاده اگــر روزی متهــم یــا 
ــن فاجعــه شناســایی و دســتگیر  عامــالن ای
انجــام  قضایــی  رســیدگی های  شــدند، 
می شــود.  او دربــاره قربانیــان هــم گفتــه 
ــم  ــد. خوشــبختانه خان زندگی شــان را می کنن
ابراهیمــی یکــی از قربانیــان ایــن حادثــه بــه 
رغــم اینکــه تقریبــًا نیمــی از صــورت خــود را 
ــی و  ــای اجتماع ــت داده، در فعالیت ه از دس
فضــای مجــازی فعــال اســت و بعــد از ایــن 

ــرد. ــز ازدواج ک ــا نی قضای

سوژه

صدور مجوز حضور خانواده ها در 
ورزشگاه ها فقط مربوط به جام جهانی بود

صف وام ازدواج در کدام استان طوالنی تر است؟پیام خبر
سید جواد رضوی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و 
جوانان گفته استان تهران با 27 هزار و 6۴5 نفر و استان خراسان رضوی با ۴79 نفر 
بیشترین تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج را دارند.
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گمانه زنی ها درباره مقدار سود سهام 

عدالت در دور جدید پرداخت ها

گزارش
پیام ما

مافیای گندم در شرکت غله
نماینده سبزوار: فساد برنامه ریزی شده در بخشی از 

بدنه شرکت غله وجود دارد، فعال دو نفر بازداشت شدند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

ــه ای  ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
اســتان البــرز از اتمــام ســاخت 
ــرج  ــه ک ــال آب رودخان ــل انتق تون
گفــت:   و  داد  خبــر  تهــران  بــه 
رودخانــه  آب  تونلــی  انتقــال 
کــرج بــه تهــران بایــد بــه گونــه ای 
ــط  ــاد و محی ــه اقتص ــه ب ــد ک باش
وارد  لطمــه ای  رودخانــه  زیســت 
نشــود.داوود نجفیــان در خصــوص 
آخریــن وضعیــت تونــل انتقــال 

تهــران  بــه  رودخانــه کــرج  آب 
تونــل  ایــن  ســاخت  گفــت: 
هنــوز  امــا  رســیده  پایــان  بــه 
ــن  ــش ای ــماره ش ــه ش تصفیه خان
اســت  نشــده  تکمیــل  پــروژه 
ــن  ــان ای ــا پای ــزود: ب ــان اف .نجفی
آخــر  تــا  حداکثــر  تصفیه خانــه 
امســال کار انتقــال آب رودخانــه 
ــل  ــق تون ــران از طری ــه ته ــرج ب ک
آغــاز خواهــد شــد. وی در خصوص 

ــل  ــه تون ــات زیســت محیطی ک تبع
ــرای جــاده  ــد ب انتقــال آب می توان
ــل  ــت تون ــن دس ــوس و  پایی چال
خاطرنشــان  نیــز  باشــد  داشــته 
کــرد: مــا نیــز نگــران ایــن موضــوع 
آب  شــرکت  هســتیم.مدیرعامل 
بــه  پاســخ  در  البــرز  منطقــه ای 
آب  تونلــی  انتقــال  بــا  اینکــه 
تکلیــف حق آبــه رودخانــه کــرج 
چــه خواهــد شــد اعــالم کــرد: 
رودخانــه کــرج  بــرآورد حق آبــه 
ــذار شــده  ــط زیســت واگ ــه محی ب
ــک  ــام ی ــا انج ــازمان ب ــن س و ای
میــزان  از  بــرآوردی  پژوهــش 

اســت. حق آبــه کــرده 

مدیــرکل پایــش ســازمان هواشناســی کشــور گفــت: پیــش 
بینی هــای هواشناســی نشــان می دهــد کــه در مــرداد مــاه، 
هفته هــای گرمــی را در کشــور پیــش رو داریــم کــه نســبت 
بــه میانگیــن بلندمــدت )30 ســاله( چهــار درجــه گرمتــر از 

نرمــال خواهــد بــود. 

افزایش 4 درجه ای دما در 4 روز
ــاه در  ــا 30 تیرم ــاه ت ــزود: از 26 تیرم ــت اف ــعود حقیق مس
تمــام نقــاط کشــور بــه جــز بخــش هایــی از نــوار غربــی و 
جنوبــی کشــور ماننــد آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی، 
کرمانشــاه، کردســتان، خوزســتان، ایــالم، لرســتان، هرمــزگان 
ــژه شــمال شــرق،  ــه وی ــان، ســایر مناطــق ب ــوب کرم و جن
میانگیــن دمــا نســبت بــه میانگیــن در بــازه بلندمــدت چهار 
درجــه بیشــتر خواهــد بــود.وی اظهــار داشــت: همچنیــن از 
31 تیــر تــا 6 مــرداد نیــز وضعیــت بــه همیــن روال ادامــه 
خواهــد داشــت و شــاهد گرمــای هــوا تــا چهــار درجه بیشــتر 
ــه  ــرم را ب ــه گ ــی دو هفت ــود، یعن ــم ب ــال خواهی از حــد نرم
ویــژه در نواحــی مرکــز و شــمال شــرق کشــور انتظــار داریــم.
حقیقــت ادامــه داد: بررســی هــای هواشناســی نشــان مــی 

دهــد ایــن وضعیــت از هفــت تــا 13 مــرداد مــاه نیــز ادامــه 
ــی هــا بعــد از  ــر اســاس پیــش بین خواهــد داشــت امــا ب
ــار  ــود دارد.وی اظه ــا وج ــل دم ــال تعدی ــخ احتم ــن تاری ای
داشــت: وقتــی دمــا از حــد نرمــال باالتــر مــی رود بــه عوامــل 
مختلفــی بســتگی دارد کــه تــا حــدود زیــادی بــه الگوهــای 
جــوی مربــوط مــی شــود.حقیقت گفــت: زمانی کــه الگوهای 
جــوی پرفشــار ســیبری بــا الگــوی جــوی کــم ارتفــاع جنــب 
ــن  ــد و همچنی ــته باش ــوازن نداش ــی و ت ــاره ای همخوان ح
ــه هــای جــوی ایجــاد شــود؛ شــاهد افزایــش  ــت الی دخال
ــی  ــازمان هواشناس ــش س ــرکل پای ــم بود.مدی ــا خواهی دم
ــای  ــی در گرم ــل مختلف ــه عوام ــار داشــت: البت ــور اظه کش
بیــش از حــد نرمــال هــوا در فصــول مختلــف دخالــت دارد 
ــای  ــی الگوه ــده، ناهمخوان ــه ش ــوارد گفت ــر م ــالوه ب ــه ع ک
ــه  ــا الگوهــای ســطوح فوقانــی نیــز از جمل ســطح زمیــن ب
ــن  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــا اس ــش دم ــل افزای دالی
شــرایط الزم اســت کشــاورزان، باغــداران و دامــداران توصیــه 
ــب  ــاورزان مراق ــت: کش ــد، گف ــت کنن ــی را رعای ــای ایمن ه
قطــع بــرق موتورپمــپ هــای خــود باشــند و سرکشــی هــای 
الزم را انجــام دهنــد، آبیــاری شــبانه تــا حــد مقــدور انجــام 
شــود، محلــول پاشــی در ســاعات ابتدایــی روز صــورت گیــرد 
ــه ویــژه گاوداری هــای گاوهــای شــیرده  و در گاوداری هــا ب
سیســتم مــه پاشــی و وســایل خنــک کننــده بــه طــور مرتب 

روشــن باشــد.مدیرکل پایــش ســازمان هواشناســی کشــور 
تاکیــد کــرد: همچنیــن بــا توجــه بــه کاهــش بارندگــی هــا 
ــت  ــرق نهای ــد در مصــرف آب و ب ــر، بای در ســال هــای اخی
دقــت را بــه عمــل آورد تــا بتوانیــم ایــن روزهــا را بــا کمتریــن 

مشــکل پشــت ســر بگذاریــم.

موج گرما یک ماه زودتر به البرز رسید
مدیــر کل پایــش هواشناســی کشــور در حالــی از افزایــش 
ــخن  ــال س ــاه  امس ــرداد م ــوا در م ــای ه ــابقه دم ــی س ب
گفتــه اســت کــه  مدیــرکل هواشناســی اســتان البــرز  نیــز 
بــا بیــان اینکــه طــی 30 ســال گذشــته بیشــینه دمــای کــرج 
ــد:  ــی گوی ــت م ــه اس ــر نرفت ــانتیگراد فرات ــه س از ۴2 درج
ســال گذشــته در پنجــم مــرداد ایــن بیشــینه ثبــت شــد امــا 

امســال در چهــارم تیرمــاه دمــا بــه ایــن میــزان رســید.

آب رودخانه کرج تا آخر امسال 

با تونل به تهران منتقل می شود

جریمه پیمانکاران 

متخلف فضای سبز 

در پی آبیاری نامناسب

از  مدیرعامــل ســازمان بوســتان ها و فضــای ســبز شــهرداری تهــران 
ــر  ــران خب ــبز ته ــای س ــت فض ــاری درس ــوص آبی ــرزده در خص ــد س بازدی
ــا اشــاره بــه وضعیــت آبیــاری فضــای ســبز  داد.علــی محمــد مختــاری  ب
ــان و  ــاری نامناســب در زم ــورد آبی ــادات مطــرح شــده در م ــران و انتق ته
بــه میــزان نامناســب گفــت: سیاســتگذاری بــا ســازمان بوســتان ها و 
ــر اســاس بخشــنامه های  ــا مناطــق اســت و ب نگهداشــت فضاهــای ســبز ب
صــادره از ســوی ســازمان بوســتان ها مقــرر شــده کــه پیمانــکاران فضــای 
ــاری  ــه آبی ــبت ب ــح نس ــا 6 صب ــاعت 1۸ ت ــا از س ــق صرف ــبز در مناط س
ــن  ــه از ای ــی ک ــه پیمانکاران ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــدام کنن ــبز اق ــای س فض
بخشــنامه ســرپیچی کننــد در وهلــه اول جریمــه و در صــورت تکــرار 
ــکاران  ــر پیمان ــت: اگ ــوند، گف ــنگین تری می ش ــدی س ــه نق ــددا جریم مج
ــه ایــن تذکــر دو مرحلــه ای توجــه نکننــد در مرحلــه بعــدی حتمــا خلــع  ب
ــه  ــت ک ــم اس ــا مه ــرای م ــه ب ــان اینک ــا بی ــد.مختاری ب ــد ش ــد خواهن ی
نگهداشــت فضــای ســبز در مناطــق بــه خوبــی انجــام شــود و حتمــا 
ــاری در  ــر آبی ــزود: اگ ــرد، اف ــام گی ــده انج ــر ش ــاعات ذک ــاری در س آبی
ــاری  ــدای آبی ــان ابت ــرد حــدود 50 درصــد آب در هم ــام گی ــول روز انج ط
ــد چــرا  ــه کنن ــران خــود را توجی ــکاران، کارگ ــد پیمان ــر می شــود و بای تبخی
ــه باشــد.  ــی صــورت گرفت ــم کاری های ــه اجــرا ک ــه ممکــن اســت در بدن ک
مدیرعامــل ســازمان بوســتانها و فضــای ســبز شــهرداری تهــران  همچنیــن 
ــت:  ــر داد و گف ــبز خب ــای س ــان فض ــبانه کارشناس ــرزده و ش ــد س از بازدی
کارشناســان مــا بازدیــد شــبانه و ســرزده ای از نحــوه آبیــاری فضــای ســبز 

ــرد. ــاری صــورت نگی ــن شــده آبی ــادا در ســاعات تعیی ــا مب ــد ت دارن

هفته های گرم تر پیش روی کشور است 
مدیر کل سازمان هواشناسی:  در مردادماه، دمای کشور 

نسبت به 30 سال گذشته، چهار درجه گرم تر می شود

مدیرکل پایش سـازمان هواشناسـی 
هـای  بینـی  پیـش  گفـت:  کشـور 
در  کـه  دهـد  مـی  نشـان  هواشناسـی 
مـرداد مـاه هفته هـای گرمی را در کشـور 
پیـش رو داریـم کـه نسـبت بـه میانگین 
بلندمـدت )30 سـاله( چهـار درجـه گرمتر 
از نرمـال خواهـد بـود. مسـعود حقیقـت 
در  تیرمـاه   30 تـا  تیرمـاه   26 از  افـزود: 
تمـام نقـاط کشـور به جـز بخـش هایی از 
نـوار غربـی و جنوبـی کشـور میانگین دما 
بلندمـدت  بـازه  در  میانگیـن  بـه  نسـبت 

چهـار درجـه بیشـتر خواهـد بـود.

محکومیت به  رهاسازی 
10 بال کبک در طبیعت

 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
و  پـرورش  حکـم  لرسـتان گفـت: 
رهاسـازی 10 بـال کبـک در طبیعـت 
شهرسـتان کوهدشـت بـرای 2 متخلف زیسـت محیطـی صادر 
شـد.مهرداد فتحـی بیرانونـد افـزود: قاضـی شـعبه 101 دادگاه 
عمومـی بخـش کوهنانـی ایـن حکـم را در منطقه ای که شـکار 
در آن صـورت گرفتـه برای متخلفان زیسـت محیطی صادر کرده 
اسـت. براسـاس حکـم قاضـی هـر کـدام از ایـن متخلفـان که 
اقـدام بـه شـکار غیرمجـاز کبک کـرده بودند بـه جای چهـار ماه 
حبـس تعزیـری درجـه 6 به پـرورش 10 بـال کبک و رهاسـازی 

آنهـا در حضـور نماینـده دادگاه موظـف شـدند.

کشف وضبط 1۵ قطعه 
پرنده سهره طالیی

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی مام
ــا همــکاری و  زیســت شهرســتان ب
هماهنگــی یــگان انتظامــی کالنتری 
ــه  ــدند ک ــق ش ــادوان« موف 13 »م
تعــداد 15 قطعــه پرنــده از نــوع ســهره طالیــی را از خانــه یک 
متخلــف کشــف و ضبــط کنند.بــادام فیــروز بــه رهــا ســازی 
تمامــی پرنــدگان پــس از اطمینــان از ســالمت آنهــا اشــاره و 
تصریــح کــرد: تمامــی پرنــدگان پــس از تائیــد ســالمتی آنها 
در دامــان طبیعــت رهــا ســازی شــدند. وی افــزود: در همیــن 
راســتا بــرای متخلــف پرونــده ای تشــکیل و جهــت اعمــال 

قانــون بــه مراجــع قضایــی اســتان ارســال شــد.

تجلیل از محیط بانان 
برگزیده کشوری

محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
از  رضــوی  خراســان  زیســت 
برگــزاری همایش ملــی تجلیل از 
محیــط بانــان برگزیــده بــا حضــور معــاون رییــس جمهــور 
ــور در  ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س و ریی
مشــهد مقــدس خبرداد.تــورج همتــی مدیــر کل حفاظــت 
ــن همایــش  ــزود: ای ــط زیســت خراســان رضــوی اف محی
ــا  ــارس مشــهد ب اول و دوم مــرداد مــاه در محــل هتــل پ
حضــور مقــام عالــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 
جمعــی از مســووالن کشــوری و اســتانی بــه منظــور تجلیــل 

ــود. ــی ش ــزار م ــال 96 برگ ــر در س ــان برت از محیطبان

ساخت 2۵0 برج 
در باغات در سه سال

ــه محیط زیســت  رییــس کمیت
شــورای شــهر تهران مشــارکت 
ــک باغــات  شــهروندان در تمل
شــهر تهــران را یکــی دیگــر از راهبردهــای حفــظ باغــات 
دانســت و گفــت :همانطــور کــه خیریــن مدرســه ســاز 
داریــم بایــد بتوانیــم از ظرفیــت مــردم و خیریــن 
باغــات شــهر کمــک بگیریــم. آرش  بــرای نجــات 
ــق  ــه طب ــن موضــوع ک ــادآوری ای ــا ی ــت: ب ــی گف میالن
گــزارش اخیــر معــاون شهرســازی شــهرداری بیــن 
ــاخته  ــاغ س ــرج ب ــدود 250ب ــا 96 ح ــال های 93ت س

شــده اســت.

خبرخبرخبر خبر

ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط طبیع ــاون محی مع
ــش از 260  ــق در بی ــاء حری ــت: از اطف ــرقی گف ــان ش آذربایج
هکتــار از جنگل هــای ارســباران در چهــار حادثــه مختلــف طــی 
ــا  ــی ب ــینی قم ــن حس ــر محس ــر داد.  می ــته خب ــه گذش هفت
ــورد  ــار م ــته چه ــه گذش ــی هفت ــفانه ط ــه متاس ــان این ک بی
ــار  ــزارش شــد، اظه ــای ارســباران گ ــش ســوزی در جنگل ه آت
ــط زیســت آذربایجــان شــرقی در  ــگان حفاظــت محی ــرد: ی ک

ســریع ترین زمــان ممکــن عملیــات اطفــای حریــق را بــا 
همــکاری جوامــع محلــی، منابــع طبیعــی، هــالل احمــر، 
ــه انجــام رســاند.  هنــگ مــرزی و مدیریــت بحــران اســتان ب
وی افــزود: در بزرگتریــن مــورد آتــش ســوزی، 250 هکتــار از 
منطقــه حفاظــت شــده ارســباران در منطقــه کلیبــر کــه شــامل 
55 درصــد مرتــع، ۴0 درصــد مرتــع مشــجر و 5 درصــد منطقــه 

ــش ســوخت.    ــی در آت جنگل

ــرق  ــازمان آب و ب ــع آب س ــرداری از مناب ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
خوزســتان بــا بیــان این کــه در حوضــه کارون بالــغ بر 28 هــزار هکتار 
برنــج بــه صــورت غیرقانونــی کشــت شــده اســت، گفــت: مشــکل 
کشــت های غیــر مجــاز در باالدســت روز بــه روز بحرانی تــر می شــود 
و ایــن مســاله می توانــد تهدیــدی جــدی بــرای تامیــن آب پاییــن 
دســت باشــد. مصطفــی شــبه اظهــار کــرد: بــر اســاس مصوبه ســتاد 

خشکســالی خوزســتان کشــت برنــج در همــه نقــاط اســتان ممنــوع 
اعــالم شــده اســت امــا متاســفانه عــدول از ایــن مصوبــه در اســتان 
بــه شــدت اتفــاق افتــاده و کشــت های فراوانــی در حوضــه کارون، دز 
و کرخــه انجــام شــده اســت. وی افــزود: کشــت های انجــام گرفتــه 
در ایــن ســه حوضــه باعــث بــروز مشــکالت بســیاری از نظــر کیفیت 

و کمیــت آب در پاییــن دســت شــده اســت.

هشدار نسبت به بروز مجدد آتش سوزی در 
جنگل های ارسباران

بیش از 28 هزار هکتار کشت غیرقانونی 
برنج در خوزستان

پیام زیست ایســنا در گزارشــی نوشــت از ابتدای ســال تاکنون بیش از ۸90 هکتار از زمین های 
کشــاورزی هرمزگان به ســامانه آبیاری نوین مجهز شــده است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سیاســت گــذاری  ریــزی،  برنامــه  مدیــرکل 
ایــن  نیــرو گفــت:  وزارت  آب  تخصیــص  و 
احیــای  ســتاد  اعضــای  از  یکــی  وزارتخانــه 
دریاچــه ارومیــه اســت و ســهم آب محیــط 

زیســتی ایــن دریاچــه را از محــل ســدهایی کــه 
در اختیــار دارد، تخصیــص داده و رهاســازی 
مــی کنــد. صدیقــه ترابــی اظهــار داشــت: دولــت 
برنامــه احیــای دریاچــه ارومیــه را از طریــق 

ــه  ــق برنام ــد و طب ــی کن ــال م ــا دنب ــتاد احی س
ریــزی هــای انجــام شــده وزارت نیــرو بــه عنوان 
یکــی از اعضــای ایــن ســتاد بــا رهاســازی آب از 
ســدهای تحــت مدیریــت خــود، ســهم محیــط 
زیســتی ایــن دریاچــه را مــی دهــد.وی افــزود: 
ــای  ــتگاه ه ــایر دس ــا س ــگام ب ــرو هم وزارت نی
مرتبــط بــا ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه مــی 
تواننــد در یــک برنامــه منظــم زمانــی بــه ســمت 

ــد. ــه گام بردارن ــن دریاچ ــداری ای پای

وزارت نیرو سهم آب محیط زیستی 

دریاچه ارومیه را رهاسازی می کند

خطر بیخ گوش » تنگه ارغوان «
ذخیره گاه جنگلی ارغوان  به بهانه ایجاد پارک مصنوعی 

مورد تعرض قرار گرفت

تخریب ذخیره گاه جنگلی ارغوان ایالم به بهانه ایجاد پارک مصنوعی

بـه  ایـالم،  ارغـوان  جنگلـی  ذخیـره گاه 
مصنوعـی  پـارک  یـک  ایجـاد  بهانـه 
مـورد تخریـب قـرار گرفتـه اسـت و در 
 چنـد روز اخیـر خبـر سـاز شـده اسـت.
پـروژه تعریـض و تخریـب در ذخیـره گاه 
جنگلـی ارغـوان ایالم به بهانـه ایجاد یک 
پـارک مصنوعـی معضـل جدیدی اسـت 
کـه گریبـان جنگل های مریض زاگرسـی 
را گرفتـه اسـت. رحیـم ملک نیـا عضـو 
هیـات علمـی دانشـگاه در این بـاره گفته 
اسـت: در شـرایطی کـه عوامـل مختلفی 
همچـون ریزگردها، خشکسـالی، آفـات و 
آتش سـوزی، نفـس جنگل هـای اسـتان 
ایـالم را بـه شـماره انداختـه اسـت تیـغ 
تیـز لـودر بی تدبیری بـه جان ذخیـره گاه 

اسـت.  افتـاده  ارغـوان  تنگـه  جنگلـی 
هرچنـد گردشـگری در مناطـق حفاظـت 
شـده و دارای ارزش طبیعی با مالحظاتی 
همـراه اسـت امـا پـروژه توسـعه در واقع 
به معنای سـیمان کاری اسـت که موجب 
قطـع درختـان بلـوط در ایـن ذخیـره گاه 
شـده اسـت امـا بـا سـکوت مسـووالن 
زیسـت  و محیـط  منابـع طبیعـی  اداره 
اسـتان این پروژه مخـرب پیش رفت. در 
همیـن رابطه عبدالی معـاون فنی محیط 
می گویـد:  مـا  پیـام  بـه  ایـالم  زیسـت 
تپـه ارغـوان محـل گردشـگری و تفـرج 
مـردم ایـالم اسـت و نیـاز بود کـه در این 
منطقه تسـهیالت بیشـتری ایجاد شود ، 
بـه همیـن دلیل منابـع طبیعـی تصمیم 
گرفـت امکانـات رفاهـی و گردشـگری از 
جملـه آالچیـق و فضـای اسـتراحت را در 
منطقـه ایجـاد کنـد، البتـه ایـن طـرح به 
مرحلـه اجرایـی نرسـیده اسـت و هنـوز 

محیط زیسـت اسـتان به آن مجوز نداده 
است.

تاکنون فقط جاده تنگه ارغوان 
بهسازی شده است

عبدالـی می گویـد: تاکنـون هیـچ اقدامی 
در زمینـه احـداث پـارک در تنگـه ارغـوان 
صورت نگرفته اسـت و تنهـا اقدام صورت 
گرفته، بهسـازی جاده این منطقه اسـت. 
البتـه گفتنـی اسـت کـه اجـازه تعریـض 
این جاده داده نشـده اسـت و فقط جاده 
در حـال بهسـازی اسـت چراکه جـاده ای 
70_۸0 سـاله اسـت و محل تردد چندین 
دهکـده اسـت. عبدالـی در واکنـش بـه 
موضـوع کنـدن تعـدادی درخـت در ایـن 
منطقـه پاسـخ می دهد: هیـچ درختی در 
منطقـه تنگـه ارغوان قطع نشـده اسـت و 
تنهـا ریشـه بعضـی از درختـان را کـه بـه 
دلیـل قـرار گرفتـن در لبـه بلنـدی بیرون 

زده بـود را حایـل گـذاری کرده انـد.

پارک مصنوعی نیست بلکه
 از جنس منطقه است

محمـد درویـش فعـال محیـط زیسـت 
در خصـوص ایجـاد پـارک مصنوعـی در 
دل جنـگل طبیعـی تپـه ارمغـان ایـالم در 
اینسـتاگرام خـود مـی نویسـد: در کجای 
رویشـگاه  یـک  داریـد کـه  سـراغ  دنیـا 
بـه کمـک عملیـات  طبیعـی جنگلـی را 
سـازه ای بخواهند زیباتـر کنند؟چه چیزی 
از خـود طبیعـت زیباتـر اسـت؟ در حالـی 
بسـیاری نسـبت به ایجاد پارک مصنوعی 
نشـان  واکنـش  طبیعـی  جنـگل  دل  در 
می دهنـد که عبدالی می گوید اسـم پارک 
مصنوعـی را روی آن نزاریـد و بـه جای آن 
بگوییـد پـارک بـوم گـردی  چراکـه : ایـن 
آالچیق هـا از جنس منطقه هسـتند و قرار 
اسـت بـا حفـظ تمامـی شـرایط طبیعـی 
باشـد.البته در محیـط زیسـت هنـوز ایـن 
طـرح را تصویـب نکرده  و در حال بررسـی 

آن هسـتیم.

فرماندار ایالم: 
کمبود فضای سبز داریم

 2۴ سـاعت  تحلیلـی  خبـری  سـایت 

مـی نویسـد،  بسـطامی فرمانـدار ایـالم 
در جلسـه ای بـا حضـور مـردم و فعـاالن 
محیط زیسـتی و مسـوالن منابع طبیعی 
و محیـط زیسـت گفتـه اسـت: مـا در 
ایـالم بـا کمبود سـرانه فضای سـبز روبرو 
بـرای  پـروژه  ایـن  درواقـع  و  هسـتیم 
دسترسـی آسـان به پارک جنگلی ارغوان 
تعریف شـده اسـت اما سـوال اینجاست 
کـه ایجـاد یـک پـارک مصنوعـی در دل 
یـک ذخیـره گاه جنگلـی چـه توجیهـی 
می توانـد داشـته باشـند. در توییتـر هـم 
تعـدادی از کاربـران بـا واکنـش نشـان 
دادن بـه ایـن موضـوع نوشـتند: »دو ماه 
پیـش کـه رفتـه بـودم ایـالم شـهر روز 
جمعـه خلوتـی را می گذراند؛ چـون تمام 
مـردم به تنگه ارغوان جنـگل ارغوان آمده 
بودنـد مثـل همیشـه. مهمـان ناخوانـده 
این روزها اما ماشـین آالت سـنگینی بود 
کـه هجـوم آورده بودنـد.« همچنین یکی 
دیگـه از کابـران نوشـت: »صـدای تنگـه 
ارغـوان باشـید کـه در معـرض دسـتبرد 
بـه طبیعتـش و موجودیـت آن در خطـر 
اسـت. بـه بهانـه گردشـگری میخواهنـد 
زیبایـی فطـری طبیعـی آن را نابـود و بـا 

اقداماتـی مصنوعـی جایگزیـن کننـد.«

ذخیــره گاه جنگلــی ارغــوان ایــالم، به بهانــه ایجاد یــک پارک 
مصنوعــی مــورد تخریــب قــرار گرفتــه اســت و در چنــد روز 
اخیــر خبــر ســاز شــده اســت. معــاون فنــی محیــط زیســت 
ــی  ــچ اقدام ــون هی ــد: تاکن ــا می گوی ــام م ــه پی ــالم ب ای
ــه  ــارک در تنگــه ارغــوان صــورت نگرفت ــه احــداث پ در زمین
اســت و تنهــا کاریکــه در ایــن منطقــه در حــال انجــام اســت 
بهســازی جــاده ایــن منطقــه اســت. البتــه گفتنــی اســت که 
اجــازه تعریــض ایــن جــاده داده نشــده اســت و فقــط جاده 
در حــال بهســازی اســت چراکه جاده ای 70_80 ســاله اســت 
و محــل تــردد چندیــن دهکــده اســت. عبدالــی در واکنــش 
بــه ایــن موضــوع کنــدن تعــدادی درخــت در ایــن منطقــه 
ــوان  ــه ارغ ــه تنگ ــی در منطق ــچ درخت ــد: هی ــخ می ده پاس
قطــع نشــده اســت و تنهــا ریشــه بعضــی از درختــان را کــه 
ــود را  ــرون زده ب ــدی بی ــه بلن ــرار گرفتــن در لب ــه دلیــل ق ب

ــد. ــذاری کرده ان ــل گ حای

مدیــرکل برنامــه ریــزی، سیاســت گــذاری و 
تخصیــص آب وزارت نیــرو گفــت:

 ایــن وزارتخانــه یکــی از اعضــای ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه اســت و ســهم آب 
ــل  ــه را از مح ــن دریاچ ــتی ای ــط زیس محی
ســدهایی کــه در اختیــار دارد، تخصیــص 

داده و رهاســازی مــی کنــد.

جای خالی انرژی های 
تجدیدپذیر در برنامه های 

مدیریت انرژی کشور
خورشــید،  تابش هــای  شــدت یافتن 
شــدت یافتن مصــرف انــرژی و به دنبــال 
آن اعــالم جــداول خاموشــی ها در صــدر 
ــتان داغ 97  ــای تابس ــن روزه ــار ای اخب
قــرار گرفتــه و ایــن در حالــی اســت 
کــه بــه اعتقــاد کارشناســان به دلیــل 
اتــکای کشــور بــه منابــع ارزان قیمــت 
انرژی هــای  پتانســیل   از  نفــت، 
شــرکت های  توانمنــدی  و  تجدیدپذیــر 
ــده ایم و  ــل ش ــی غاف ــان داخل دانش بنی
ســرمایه گذاری های  بــا  می توانســتیم 
جــدول  اعــالم  به جــای  به موقــع، 
ــر،  ــای تجدیدپذی خاوموشــی، از انرژی ه
انــرژی  کنیــم.  ایجــاد  ارزش افــزوده 
ــرژی  ــده ان ــع عم ــی از مناب خورشــید یک
طبــق  اســت.  شمســی  منظومــه  در 
اعــالم  رســمی  برآوردهــای  آخریــن 
شــده عمــر ایــن منبــع انــرژی بیــش از 
1۴ میلیــارد ســال اســت و در هــر ثانیــه 
از جــرم خورشــید  تــن  میلیــون   2.۴
جــرم  می شــود.  تبدیــل  انــرژی  بــه 
ــر  خورشــید حــدود 3 هــزار و 333 براب
بــه  می تــوان  و  اســت  زمیــن  جــرم 
انــرژی تــا 55  عنــوان منبــع عظیــم 
ــه حســاب آورد. ــده ب ــارد ســال آین میلی

انــرژی  بی دریــغ  نورانــی  کــره  ایــن 
خــود را بــه زمیــن می رســاند و بشــر 
بــا درک مزایــای ایــن منبــع الیــزال 
ــع  ــن منب ــالش اســت از ای ــواره در ت هم
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرد، ب ــره را بب ــت به نهای
ــرد  ــالد کارب ــل از می ــم قب ــرن هفت در ق
متــداول  بشــری  جوامــع  در  انــرژی 
انــرژی  از  زمــان  آن  مردمــان  شــد. 
خورشــیدی بــرای گرمایــش، پخــت و 
ــش  ــردن آت ــن ک ــنایی و روش ــز، روش پ
و  یونانیــان  و  می کردنــد  اســتفاده 
ــای  ــز در معماری ه ــتان نی ــان باس رومی
انــرژی  از  تــا  داشــتند  تــالش  خــود 
ــا  ــور و گرم ــن ن ــرای تامی ــیدی ب خورش
در داخــل ســاختمان اســتفاده کننــد. 
باعــث شــد  ایــن کاربردهــای ســاده 
ــن  ــالدی بزرگتری ــال 2002 می ــه در س ک
سیســتم خورشــیدی پشــت بامــی در 
ــز  ــال 200۸ نی ــب و در س ــا نص کالیفرنی
ــان  ــارک خورشــیدی در آلم ــن پ بزرگتری
فیلــم«  بوســیله سیســتم های »تیــن 

راه انــدازی شــود.
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش 22 درصدی کشف و توقیف پیام زیست
سالح شکاری یا ساچمه زنی گفت: کشف ادوات و وسایل صید و شکار در بهار 97 
نسبت به بهار 96، 10 درصد افزایش یافت.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

سنگ نورد معلول ایرانی به 
دنبال جذب اسپانسر 

معلــول  نــورد  ســنگ  پورقاســم  محســن 
جهــان  در  بــار  اولیــن  بــرای  ایرانــی کــه 
ــته  ــای رش ــواره ه ــن دی ــه بلندتری توانســت ب
ــا  ــرقی ایتالی ــمال ش ــپ در ش ــای آل ــوه ه ک
ــال  ــه دنب ــواره شــمالی آیگــر ب ــه دی ــود ب ــرای صع ــار  ب ــد، اینب ــود کن صع
اسپاســنر می گــردد. او می گویــد: امیــدوارم حامــی مناســب مالــی بــرای 
ایــن صعــود پیــدا نمایــم. تاکنــون در دنیــا فــردی بــا شــرایط مــن دیــواره 
آیگــر را صعــود ننمــوده اســت. شــاید بتوانــم خاطــرات تاریخــی صعــود 
بــر روی ایــن دیــواره را زنــده کنــم. دیــواره شــمالی آیگــر یکــی از چالــش 
ــرای  ــاک تریــن دیــواره هــای آلــپ اســت. آیگــر ب برانگیزتریــن و خطرن
تــراژدی هــای فراوانــی کــه هنــگام صعــود دیــواره شــمالی آن رخ داده، 
ــالش  ــگام ت ــورد هن ــم 6۴ کوهن مشــهور اســت. از ســال 1935 دســت ک
ــواره  ــد. دی ــده ان ــته ش ــوه کش ــن ک ــمالی ای ــواره ش ــود از دی ــرای صع ب

ــی شــود. ــده م ــرگ خوان ــواره م ــر، دی شــمالی آیگ

وزارت نیرو حق آبه های مردم را 
به یغما برده است

و  غــرب  باغــداران  و  روز سه شــنبه کشــاورزان 
شــرق اســتان اصفهــان در مقابــل شــرکت ســهامی 
آب منطقــه ای اســتان تجمــع کردنــد.  آنطــور کــه 
ایلنــا می نویســد اســفندیار امینــی )دبیــر اجرایــی 
نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان اصفهــان( در توضیــح وضعیــت کشــاورزان 
ــا گفــت: حقابه هــای مــردم را  ــی آنه ــی در پ ــان و دلیــل تجمعــات پ اصفه
وزارت نیــرو بــه یغمــا بــرده اســت. نــه حاضــر اســت حقآبــه آنهــا را بــه آنهــا 
ــه آنهــا پرداخــت می کنــد. هــر وقــت هــم  تحویــل دهــد و نــه خســارتی ب
ــا آنهــا برخــورد می شــود.  ــا قــوه قهریــه ب کشــاورزان اعتراضــی می کننــد، ب
ایــن افــراد تاکنــون بــه مراکــز و نهادهــای متعــددی بــرای پیگیــری 
ــد  ــواب گرفته ان ــی ج ــتگاه قضای ــه از دس ــد. ن ــوع کرده ان ــان رج مطالبات ش
ــرده  ــی نک ــون اقدام ــم تاکن ــس ه ــوری. مجل ــت جمه ــاد ریاس ــه از نه و ن
ــد  ــوول، می گوی ــی مس ــتگاه اجرای ــوان، دس ــم به عن ــرو ه ــت. وزارت نی اس

ــدارد. ــات کشــاورزان را ن ــرآوردن مطالب توانایــی ب

خبرخبرخبر
حفاظــت  مدیــرکل 
زیســت  محیــط 
کــه  گفــت  البــرز 
احــداث جــاده هــای 
ــدون مالحظــه زیســت محیطــی در برخــی  ب
ــات  ــان حی ــالی ج ــرز ب ــق کشــور و الب مناط
حکیمــی  فردیــن  اســت.  شــده  وحــش 
افــزود: تحقیقــات نشــان مــی دهــد زنجیــره 
ای از عوامــل متعــدد اعــم از شــکارغیرمجاز، 
ــرداری  ــره ب افزایــش جمعیــت انســانی و به
ــع طبیعــی، وقــوع ســیل،  ــی از مناب غیراصول
بــروز پدیــده خشکســالی، تخریــب زیســتگاه 
هــای جانــوری بــه دلیــل اجــرای طــرح 
ــازی،  ــازی، سدس ــاده س ــی وج ــای عمران ه
ــت و...منجــر  ــرو، گاز، نف ــال نی ــوط انتق خط

بــه محــدود شــدن حیــات گونــه هــای 
ــار  ــت.وی اظه ــده اس ــران ش ــوری در ای جان
ــق و جامعــی  ــات دقی ــه تحقیق داشــت: البت
در خصــوص میــزان تلفــات حیوانــات در 
جــاده هــای کشــور انجــام نشــده، امــا اعــالم 
اینکــه قریــب بــه 70 درصــد از تلفــات و 
مــرگ و میــر حیــات وحــش بــه ویــژه 
از تصادفــات جــاده  ناشــی  گوشــتخواران 
ای بــوده، امــری قابــل تامــل و تاســف بــار 
اســت . حکیمــی در ادامــه تصادفــات جــاده 
ای را ســومین عامــل تهدیدکننــده حیــات 
علــل  از  افــزود:  و  عنــوان کــرد  وحــش 
ــی  ــن حــوادث، جــاده ســازی های ــی ای اصل
ــی در  ــت محیط ــات زیس ــه مالحظ ــت ک اس

ــود. ــی ش ــت نم آن رعای

ساخت جاده هایی که بالی جان 
حیات وحش شده اند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
خانـه  احیـای  اندیشـی  هـم  نشسـت 
مسـتوفی الممالـک گفـت: ایـن خانـه تـا 
قبـل از پایـان دولـت دوازدهـم مرمـت و 
آذری  جـواد  می شـود.محمد  بازسـازی 
جهرمـی در نشسـت هـم اندیشـی احیای 

بـه  اشـاره  بـا  الممالـک  خانـه مسـتوفی 
اهمیـت هویـت تاریخـی، گفـت: هویـت 
تاریخـی شـهرهای مـا بخشـی از هویـت 
تاریخـی مـا ایرانیـان و حفـظ و احیـای 
هویـت تاریخـی، نشـان دهنـده تاریـخ پر 
بـار ایران اسـت و بـه آن افتخـار می کنیم.

وی تصریـح کـرد: برای حل بحـران هویت 
بایـد بدانیـم کـه در اعصـار مختلـف چـه 
سرگذشـتی داشـته ایـم و چـه کارهایـی 
انجام شـده اسـت و زمانی که به پیشـینه 
تاریخـی اشـاره مـی کنیـم باید بـه صورت 
مصداقـی و بـه نـوع آثـاری که وجـود دارد 
اشـاره کنیـم و شـواهد قابـل رویـت را بـه 
جوانـان و نسـل هـای آینـده معرفی کنیم.

آذری جهرمـی با بیان اینکـه امروز به بهانه 
خانه مسـتوفی الممالک، بخشـی از تاریخ 
تهـران نیـز مـرور شـد، گفـت: متاسـفانه 
امـروز در بسـیاری از شـهرهای کشـور و به 

خصـوص تهـران، هویت معمـاری تاریخی 
ایـران را از دسـت داده ایـم در صورتـی کـه 
در کشـورهایی کـه دارای هویـت تاریخـی 
هسـتند سـبک زندگـی و شـیوه معمـاری 
آنهـا حاکـی از تاریـخ و فرهنـگ آن هـا 
اسـت. وی با اشـاره به اینکه فرهنگ غنی 
مـا از هویـت تاریخی ما نشـات مـی گیرد، 
خاطر نشـان کرد: در منطقـه مرکزی تهران 
بافـت  احیـای  بـرای  بسـیاری  اقدامـات 
تاریخی انجام شـده اسـت تا آثـار به جای 
مانـده از گذشـته در ایـن منطقـه حفـظ و 

نگهـداری شـود.

به رغـم اهمیـت قلعـه تاریخـی »فلـک االفـالک«  همچنان 
طـرح استحکام بخشـی »فلک االفالک« با مشـکالت جدی 
درزمینـٔه تخصیـص اعتبـار مواجـه اسـت. قلعـه باسـتانی 
فلـک االفـالک یکـی از شـاخص ترین آثـار تاریخی ایـران و 
جهـان اسـت، بنـای عظیم آجـری مربـوط به دوره ساسـانی 
کـه همچنـان اسـتوار بـر روی تپـه ای باسـتانی در مرکـز 
شـهر خرم آبـاد میزبـان دوسـتداران میـراث فرهنگـی ایـن 
مرزوبوم اسـت.طی سـال های گذشـته همـواره موضوع ثبت 
جهانی»فلـک االفالک«به عنـوان شـاهکار معمـاری جهـان 
مطـرح بـوده اسـت تـا این اثـر تاریخـی در فهرسـت موقت 
ثبـت جهانـی قرار گیرد ولی به رغم گذشـت سـال ها با فراهم 
نشـدن زمینه ثبت جهانی، فلک االفالک در فهرسـت موقت 

خـاک می خـورد.
طـرح استحکام بخشـی و لرزه خیـزی قلعـه تاریخـی فلـک 
االفـالک سال هاسـت که بـه دالیل مختلفی مسـکوت مانده 
و امـروز شـاهد مشـکالتی در ایـن بنـای تاریخـی هسـتیم، 
مشـکالتی که با هشـدار مسووالن ملی و اسـتانی نیز مواجه 

شـده تـا نماینـده ولی فقیه در لرسـتان بگوید که با اسـتمرار 
بی توجهی هـا ایـن بنـای عظیـم بـه تلـی از خـاک تبدیـل 

خواهد شـد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری لرستان 
در آخریـن اظهـارات خـود گفتـه بـود که »متأسـفانه به دلیل 
نبـود اعتبـار ایـن طـرح استحکام بخشـی در نطفـه خفـه و 

رهاشـده است. «
قاسـمی گفـت کـه  در ایـن رابطـه پیگیری هایـی در حـال 
انجـام داریـم و اگـر امسـال بتوانیـم اعتبـاری بگیریـم کار 
استحکام بخشـی قلعـه را آغـاز می کنیـم و اگـر آسـیبی بـه 

قلعـه واردشـده را ترمیـم می کنیـم.
آن طـور کـه مهـر نوشـته وی در واکنـش به اخبـار و تصاویر 
منتشرشـده در رسـانه ها درزمینـٔه تـرک برداشـتن دیوارهای 
فلـک االفـالک، معتقد اسـت کـه نمی تـوان به طورقطع گفت 
کـه قلعه »ترک برداشـته اسـت« اما نیازمنـد تعمیر، مرمت 
و بهسـازی اسـت . مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشـگری لرسـتان درباره اعتبـارات موردنیاز بـرای مرمت و 
استحکام بخشـی فلـک االفـالک می گویـد: در بحـث مرمت 
قلعه 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز اسـت که در صورت تأمین 

اعتبـار، عملیات استحکام بخشـی آن آغاز خواهد شـد.

قاسـمی مرمـت ایـن بنـای باسـتانی را ضـروری می دانـد و 
یـادآور می شـود: قلعـه فلـک االفـالک سـازه ای اسـت کـه 
مربـوط به دو هزار سـال پیـش بـوده و در دوره قاجاریه یک 
بازسـازی و مرمتـی در آن صـورت گرفتـه اسـت، اآلن از زمان 
مرمت جدی آن 300 سـال می گذرد؛ بنابراین قطعًا یکسـری 
ایـرادات جـدی دارد. این اظهارات در حالی اسـت که بارها در 
دیدارها و سـفرهای مسـووالن ملی درخواسـت تأمین اعتبار 
استحکام بخشـی و مرمت فلک االفالک مطرح شـده اسـت، 
مونسـان رییس سـازمان میراث فرهنگی از جمله کسانی به 
شـمار مـی رود که قـول تخصیص اعتبـار در خصوص مرمت 

ایـن اثر تاریخـی را داده بود.

مرمت خانه »مستوفی الممالک« 
قبل از پایان دولت دوازدهم

معاون صنایع دستی کشور:

ابالغ ممنوعیت واردات 

صنایع دستی خارجی

معاون صنایع دسـتی کشور از ممنوعیت واردات صنایع دستی خارجی )غیرایرانی( 
بـه کشـور خبـر داد و گفـت که دسـتور این ممنوعیت به گمرک کشـور ابالغ شـده 

است.
پویـا محمودیـان  معـاون صنایـع دسـتی سـازمان میـراث فرهنگـی، بـا اعـالم 
ایـن خبـر افـزود: »یکـی از دغدغـه ها و چالش هـای همیشـگی تولیدکنندگان 
و صادرکننـدگان صنایـع دسـتی کشـور حضـور صنایـع دسـتی خارجـی از جمله 
ترکیه ای، چینی و هندی در بازار ایران اسـت.«محمودیان افزود: »در جلسـه ای 
که با گروه های مختلف صادرکننده صنایع دسـتی کشـور داشـتیم، گالیه جدی 
داشـتند کـه وقتـی محصـوالت خارجـی وارد بازار می شـود، سـبد خریـد صنایع 
دسـتی وطنـی ضعیـف تر خواهـد شـد.«او ادامـه داد: »در طول دو مـاه مذاکره 
و جلسـات فشـرده بـا سـازمان توسـعه تجـارت ایـران، وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت و گمـرکات کشـور، سـرانجام ایـن تصمیـم اتخـاذ شـد.«محمودیان 
تاکیـد کـرد: »هـم اکنـون وزارت صنعت،کاالهـای وارداتـی صنایـع دسـتی را در 
فهرسـت اقـالم ممنوعـه وارداتـی قـرار داده و ایـن موضـوع به صورت رسـمی به 
گمـرکات کشـور ابـالغ شـده اسـت.«او دربـاره نحوه تشـخیص کاالهـای قاچاق 
اظهـار کـرد: »تشـخیص ایـن موضوع با ارزیابان گمرک هسـت اما بـرای تقویت 
توانمنـدی ارزیابـان گمـرک تفاهم کرده ایم تا هرجا احسـاس کردنـد که به توان 
کارشناسـان تخصصـی مـا احتیـاج دارند بـه آن ها کمک خواهیم کـرد.« معاون 
صنایع دسـتی کشـور گفت: »تفاهمنامه ای هم با سـازمان مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز منعقـد کـرده ایـم که بر اسـاس آن، ایـن اجازه طبق قانون به ما داده شـده 
چـون از دسـتگاه هـای کاشـف هسـتیم، یـگان حفاظتـی سـازمان ما هـم این 

قـدرت را داشـته باشـد کـه وارد عمـل شـده و اعالم قاچـاق کند.«

طرح استحکام بخشی 

»فلک االفالک« در پیچ کمبود اعتبار

اســتاندار  خادمــی  موســی  ســید 
لرســتان هــم ضمــن تاکیــد بــر لــزوم 
حفــظ و مرمــت فلــک االفــالک گفتــه اســت: 
و  فرهنگــی  میــراث  از  حفاظــت  موضــوع 
طبیعــی مســاله بســیار مهمــی بــرای اســتان 
ــت  ــه هوی ــن حــوزه ب ــا بررســی ای اســت و ب
ــرد.  ــم ب ــی خواهی ــتر پ ــود بیش ــتانی خ باس
وی بــر لــزوم حفــظ ایــن میــراث بــرای 
هویــت  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  آینــدگان 
ــم  ــرای نســل های بعــد بســیار مه تاریخــی ب
اســت بنابرایــن وظیفــه مــا حفــظ، صیانــت و 

ــت. ــار اس ــن آث ــداری از ای نگه

امسال حفاری کمتری در مناطق باستانی خواهیم داشت
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: امسال عمده کارما بررسی شناسایی و 

تعیین عرصه و حریم هست و کمتر کار حفاری وسیع خواهیم داشت.

پیام میراث

ن
الی

رآن
هن

س:
عک

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

امور قراردادهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان

شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش اســتان کرمــان در نظــر دارد بــر اســاس دســتورالعملهای ابالغــی شــرکت مــادر 
تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران انجــام عملیــات تصــدی و مدیریــت خدمــات حمــل و نقــل و جابــه جایــی حــدود 12۵000 تــن 
)یکصدوبیســت و پنــج هزارتــن( کاال از مبــدا اســتان کرمــان بــه ســایر نقــاط کشــوررا از طریــق مناقصــه عمومــی بــرای مدت یکســال 
بــه شــرکتهای حمــل و نقــل معتبــر و واجــد شــرایط دارای مجــوز فعالیــت از ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور و یــا 
امــکان صــدور بارنامــه حمــل اســتانی از اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و دارای بنیــه مالــی کافــی و توانایــی پرداخــت 

کرایــه حمــل راننــدگان قبــل از وصــول مطالبــات خــود از دســتگاه مناقصــه گــذار را داشــته باشــند واگذارنمایــد.

لــذا کلیــه شــرکتهایی کــه امکانــات و توانایــی الزم را در ایــن زمینــه در اختیــار دارنــد مــی تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل جهــت دریافــت اســناد و شــرایط 
مناقصــه بــرگ پیشــنهاد قیمــت بــه امــور قراردهــای شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه 6 واقــع در اســتان کرمــان مراجعــه نمایــد.

1-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان
2-آدرس دستگاه مناقصه گذار: کرمان-بلوارشهید صدوقی-روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

3-موضــوع مناقصــه: تصــدی و مدیریــت خدمــات حمــل و نقــل و جابــه جایــی مقــدار 12۵000 تــن کاال )گنــدم، دانــه روغنــی، برنــج،...( از ســیلوها و مراکــز 
دخیــره ســازی اســتان کرمــان بــه ســایر نقــاط کشــور

4-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2/900/000/000 ریال )معادل دویست و نود میلیون تومان( واریز به حساب با شماره شبا
 ir30-0100-0040-010۵-8906-3768-34 تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش نــزد بانــک مرکــزی و یــا 

معــادل ریــال آن ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبــار حداقــل 3ماهــه و قابــل تمدیــد بــه نــام شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش
۵-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/4/30 لغایت 1397/۵/4 )تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه(

6-مهلت تحویل پاکات پیشنهادات: از تاریخ 1397/۵/6 لغایت 1397/۵/17 )تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه(
7-تاریخ و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1397/۵/18 – به آدرس ردیف )2(

8- هزینــه خریــد اســناد: ارائــه فیــش واریزبــه مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب بــا شــماره شــبا ir2۵-0100-0040-010۵-8904-0209-88  نزد بانــک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران بنــام تمرکــز درآمــدی شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی منطقه شــش

9- سایرشرایط و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.
10-آگهی فوق در سایت مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل رویت است.

شناسه آگهی 20601۴

 1397/3/7 مـورخ   13976031۸022001331 شـماره  رای  برابـر 
هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک ماسـال تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی نصرت 
نصیـری فرزنـد غالمعلی بشـماره شناسـنامه 3 صادره از ماسـال 
در ششـدانگ یـک قطعه زمین بـه مسـاحت 313/53 مترمربع  
مشـتمل بـر یـک انبـاری فاقد مجـوز بـه مسـاحت 25 مترمربع 
پـالک 603۴ فرعـی از 23 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
16 فرعـی از 23 اصلـی واقـع در قریـه چلمـه سـرا بخـش 26 
گیـالن خریـداری از مالـک رسـمی ممتـاز نصرتی محـرز گردیده 
اسـت . لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 

15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره ثبـت محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظرف یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۴/13                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/۴/2۸ 
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی               42۵0

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رونوشت آگهی حصروراثت  
 7 حـوزه   970106 پرونـده  کالسـه  در 
آقـای  تالـش  اختـالف  شـورای حـل 
نـوروز  فرزنـد  ریـک  خلیقـی  عـارف 
دارای شـماره شناسـنامه 377 از ایـن شـورا گواهـی 
حصروراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده اسـت که 
مرحـوم سـیکنه دادائی ریک در تاریـخ  1377/5/20 
در شهرسـتان تالـش اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود 
زندگـی گفتـه و ورثـه آن مرحـوم منحصـر اسـت به: 
1- زهـرا مردوانـی ریـک دارای سـند سـجلی شـماره 
656 صـادره از حـوزه 3 تالش مـادر متوفی 2-عارف 
دارای سـند سـجلی شـماره 377  ریـک  خلیقـی 
صـادره از حـوزه 3 تالـش نسـبت پسـر 3- نـوروز 
خلیقـی ریک دارای سـند سـجلی شـماره 30 صادره 
از حـوزه 3 تالـش همسـر اینـک با انجام تشـریفات 
قانونـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت بـه مدت 
یـک مـاه آگهـی مـی نمایـد تا کسـی اعتـراض  دارد 
و یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر 
اگهـی ظرف مـدت یک ماه به شـورای حـل اختالف 
حـوزه 7 تالـش واقع خیابان طالقانی – دادگسـتری 
سـابق تقدیـم دارد و اال گواهی صـادرو  هر وصیتنامه 
جز سـری و رسـمی که بعد از این موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط و بالاثـر خواهـد بود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش           
4892

آگهی ابالغ اخطاریه  
ابـالغ شـونده  پرونـده 97099۸5252000۸5 مشـخصات  شـماره 
حقیقـی: محمـد رحیـم حقـی چوبـر – نـام پـدر: محمـد حسـین 
– نشـانی: گیـالن – تالـش خیابـان امـام –بانـک صـادرات شـعبه 
مرکـزی – تاریـخ حضور: 97/5/27 روز شـنبه سـاعت 15 عصـر – محل حضور: 
گیالن تالش میدان امام )ره( خیابان طالقانی – کدپسـتی ۴37196675 تلفن: 
۴۴23065۴-013 در خصوص دعوی سـیدرضا رضائی و بهمن فتحعلی و محمد 
نبـی رضائـی و شـرکت کارسـازان آینده به طرفیت شـما در وقت وقـرر فوق جهت 

رسـیدگی در این شـعبه حاضر شـوید.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تالش                               4893

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  
خواهـان/ شـاکی: علـی محمـد محمـدزاده خوانده/ متهـم: خیراله 
دویـران خواسـته/ اتهـام: مطالبـه خسـارت دادرسـی- الـزام بـه 
فـک رهـن – الـزام بـه تنظیـم سـند رسـمی ملـک – الزام بـه اخذ 
صورتمجلس تفکیکی مطرح که به این شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 
97099۸2290500222 شـعبه 5 دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان ربـاط کریـم 
ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 97/6/۴ سـاعت 9/30 تعیین که حسـب دسـتور 
دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی بـه علـت مجهـول 
المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتب یـک نوبت در یکـی از جراید 
کثیراالنتشـار آگهـی مـی گـردد تـا خوانـده ظرف یـک ماه پـس از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خود نسـخه ثانی 
دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقرر فوق جهت رسـیدگی در دادگاه 

حاضر گـردد.
م/الف: 9121-  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان رباط کریم                                                                  49001
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روزنامـه اصفهـان زیبـا تیتـر خـود را بـه 
دیـدار شـهرداران کالن شـهرها بـا رییـس جمهـور  

اسـت. داده  اختصـاص 

روزنامه مهدتمدن نوشت: وزیر آموزش و 
پرورش با خط قرمز خواندن زبان فارسی، آموزش 

زبان محلی را محدود به خانواده می داند.

روزنامه افسانه از برگزاری هفتمین نمایشگاه 
بین المللی خودرو و ورود برندهای جدید خودرو 

در نمایشگاه شیراز خبر داد.

روزنامـه خبـر شـمالاز پرداخت بیـش از 
50۸میلیـارد ریـال بـه گندمـکاران  مازندرانی  خبر 

داد.

روزنامه دریا به نقل از مدیر کل امور مالیاتی 
هرمزگان نوشت: شناسایی فعاالن اقتصادی فاقد 

پرونده مالیاتی در فضای مجازی

روزنامه کاغذ وطن به نقل از نماینده مردم 
عنبر آباد و جیرفت در مجلس نوشت: قطعی برق 

در مناطق گرمسیری شکنجه است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

»نایبند« ماسوله ی کویر   /  ایسنا تمرین تیم ملی فوتبال زیر 19 سال بانوان   /   باشگاه خبرنگاران جوان

آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصر    /   مهرروستای هنام – لرستان  /  تسنیم 27تیر1364 -پیوستن ناو "الوان"به ناوگان نیروی دریایی ایران
عکس نشنال جئوگرافیک یک مزرعه الله را در هلند می بینید 

که کشاورزی در حال برداشت گل های آن است.
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

خبرگزاری سـی ان ان دربـاره دیـدار ترامپ 
را  پوتیـن  ترامـپ می خواهـد  نوشـته:  پوتیـن  و 

برنـده نگـه دارد.

خبرگـزاری فرانـس24 از اوبامـا نقـل قـول 
کـرده: تنـوع نژاد در تیم ملی فرانسـه نماد گوناگونی 

در جـام جهانی اسـت.

خبرگـزاری اسـپوتنیک بـه توییـت ترامپ 
اشـاره کـرده کـه گفتـه: مـن و پوتین باهـم خوبیم 
و ایـن واقعـا بعضـی کسـانی را کـه مـا را دوسـت 

ندارنـد آزار می دهـد.

روزنامـه گاردیـن تیتر یـک خـود را همچنان 
بـه مخالفیـن و موافقیـن نخسـت وزیـر بریتانیـا 
و خـروج ایـن کشـور از اتحادیـه اروپـا اختصـاص 

می دهـد.

پایـگاه شـبکه خبـری الجزیـره از تخلیـه دو 
شـهر شیعه نشـین سـوریه خبـر داده.

خبرگـزاری یورونیـوز مصاحبـه ای بـا دکتـر 
ظریـف، وزیر خارجه کشـورمان انجـام داده و از قول 
ایشـان نوشـته: اروپا باید در عمل ثابت کند که پای 

تعهداتش هسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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با ایجاد لندفیل جدید در رشت مخالفیمپیام ایران
رییس اداره نظارت و پایش محیط زیست گیالن گفت: به شدت با ایجاد لندفیل 
جدید مخالفیم و نباید به هیچ وجه زمین جدیدی در جنگل های زیبای سراوان 
تخریب شود.

معـاون وزیـر راه ضمن تشـریح چگونگی سـاخت 
بیمارسـتان 300 تختخوابی شهید جلیل یاسوج، 
تاکیـد کـرد: براسـاس نـوع طراحی هـای انجـام 
شـده اتاق هـای ایـن بیمارسـتان بـه ویـژه اتـاق 

نـوزادان، امـکان جابجایـی و تعویض نـوزادان با 
هـم بـه صفـر می رسـد.محمدجعفر علیـزاده در 
بازدیـد از بیمارسـتان شـهیدجلیل یاسـوج گفت: 
شـما در برخـی از فیلم هـای تلویزیونی می بینید 

کـه نـوزادان را در بیمارسـتان ها جابجـا و عـوض 
صـورت  طراحی هـای  براسـاس  امـا  می کننـد 
گرفتـه در ایـن بیمارسـتان امـکان جابجایـی و 
عوض کردن نوزادان در بیمارسـتان شـهید جلیل 
یاسـوج وجـود نـدارد.وی گفـت:  اینجـا بجـای 
اینکـه دو اتـاق عمـل زایمـان و یک سـالن نوزاد 
داشـته باشـد براسـاس آخریـن اسـتانداردهای 
سـازمان جهانـی بهداشـت هـر اتاق زایمـان یک 

سـوییت است .

امکان تعویض نوزادان در بیمارستان 
جدید یاسوج وجود ندارد

صنعتی سبز به شیرینی عسل

بیش از یک میلیون و 119 هزار کندو در آذربایجان غربی وجود دارد

طبق آمار ارائه شـده در سرشـماری سـال 139۵ بیش از 
200 هـزار نفـر و به تعریفـی دیگر، حـدود 32.8 درصد 
جمعیـت اسـتان در حـوزه کشـاورزی اشـتغال دارنـد و 
دام، طیـور، آبزیـان و زنبـور عسـل بـا 130 هـزار نفـر از 
زیربخـش های مهم اشـتغال بهـره بـرداران این بخش 
اسـت. بـر اسـاس آخرین آمـار سرشـماری زنبورسـتان 
هـای آذربایجـان غربـی 6 هـزار و 117 نفر بهره بـردار به 
صـورت مسـتقیم و چهـار هـزار و 12۵ نفـر بهره بـردار به 
صـورت فصلـی در این صنعت مشـغول به کار هسـتند و 
چـرخ ایـن صنعت صـادرات محـور را در این اسـتان به 
حرکـت در می آورنـد. رییس سـازمان جهاد کشـاورزی 
صادراتـی  هـای  ظرفیـت  بـه  نیـز  غربـی  آذربایجـان 
ایـن محصـول اشـاره کـرد و گفـت: عسـل اسـتان بـه 
کشـورهای حـوزه خلیج فـارس، اقلیم کردسـتان، عراق 

و ترکیـه صـادر می شـود. 

مجـری  سـازمان  مدیرعامـل  و  راه  وزیـر  معـاون 
سـاختمان ها و تاسیسـات دولتی و عمومی کشـور 
افزود: بیمارسـتان شـهید جلیل یاسـوج هم اکنون 
292 تختـی اسـت کـه امـکان افزایـش تخت هـا 
براسـاس طراحی هـای پیـش بینـی شـده بـه 300 
تخـت و حتـی بیشـتر هـم مـی رسـد. وی گفـت: 
در بیمارسـتان شـهید جلیـل یاسـوج بیـش از 1۵0 

میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری شـده  اسـت.

زنبـور عسـل یکی از شـگفت انگیزترین 
زنبـورداری  و  خداونـد  مخلوقـات 
در  پرطرفـدار  و  سـبز  مشـاغل  از 
آذربایجـان غربـی بـه شـمار مـی رود؛ 
ایـن صنعـت کام بیـش از 10 هـزار نفر 
از فعـاالن مرتبـط بـا تولیـد و عرضـه 
محصـول  ایـن  و  شـیرین  را  عسـل 
بـه سـوغات  را  پرخاصیـت و درمانـی 
گـرده  اسـت.  کـرده  تبدیـل  اسـتان 
بیشـتر  بسـیار  عسـل  زنبـور  افشـانی 
از عسـل و مـوم تولیـد شـده توسـط 
این حشـره مولد اسـت و کارشناسـان 
زنبـور  »حـذف  کـه  هسـتند  معتقـد 
منزلـه  بـه  تولیـد  چرخـه  از  عسـل 
و  اسـت  محیطـی  زیسـت  هشـدار 
زنبورهـا بـرای تنـوع زیسـتی و بقـای 

هسـتند«.  الزم  بشـریت 
در کنـار مـردم تالشـگری کـه پرورش 
و  نسـل  بـه  نسـل  را  عسـل  زنبـور 
ترویجـی  هـای  فعالیـت  طریـق  از 
جهـاد کشـاورزی آموختـه انـد، وجـود 
مسـاعد  هـوای  و  آب  و  غنـی  مراتـع 
موجـب توسـعه صنعت زنبـورداری در 

اول  رتبـه  و  شـده  غربـی  آذربایجـان 
تولیـد عسـل کشـور را بـه این اسـتان 
اسـت.  داده  اختصـاص  کوهسـتانی 
عسـل  زنبـور  و  طیـور  امـور  مدیـر 
سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجـان 
غربـی با اشـاره بـه مسـتندات آخرین 
اسـتان  در  عسـل  زنبـور  آمارگیـری 
 119 و  از یـک میلیـون  بیـش  گفـت: 
هـزار کنـدوی مـدرن و بومـی در ایـن 
اسـتان وجـود دارد و حـدود 21 هـزار 
تـن عسـل از آن هـا تولیـد می شـود. 
رضـا یوسـفی رضایـی بـا بیـان اینکـه 
در  کشـور  کل  عسـل  درصـد   27
آذربایجـان غربـی تولیـد می شـود، به 
کسـب رتبه اول اسـتان در سـال های 
متوالـی گذشـته اشـاره کـرد و افـزود: 
آذربایجـان غربـی بـا دارا بـودن یـک 
مـدرن  کنـدوی  هـزار   ۴3 و  میلیـون 
و 76 هـزار کنـدوی بومـی، رتبـه اول 
کشـور را از نظـر تعـداد کنـدوی مـدرن 

دارد.  اختیـار  در 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از هـر کندوی 
20.5 کیلوگـرم و هـر کنـدوی  مـدرن 

بومـی 6.۴ کیلوگرم عسـل اسـتحصال 
تـا  امیـدواری کـرد  ابـراز  شـود،  مـی 
ایـن  در  زنبـورداری  سـبز  صنعـت 
اسـتان مسـتعد روز بـه روز گسـترش 
یابـد. تـالش زنبورداران بـرای افزایش 
کمـی و ارتقـا کیفیـت عسـل تولیـدی 
شـدن  روز  بـه  غربـی،  آذربایجـان  در 
اسـتحصال،  و  تولیـد  هـای  فنـاوری 
فـرآوری  و  محصـوالت  از  رونمایـی 
هـای جدیـد و ایجـاد زنجیـره هـا در 
ایـن بخش دسـت به هم دسـت داده 
اسـت تا رشـد تولید عسـل در اسـتان 
بـه عـدد ۴.2 درصـد در سـال گذشـته 

برسـد. 
معـاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی آذربایجـان غربـی به 
زنبـورداران  از  دولتـی  هـای  حمایـت 
بـا هـدف توسـعه ایـن صنعـت اشـاره 
کـرد و گفـت: یـک اتحادیـه اسـتانی 
زنبـورداری  تعاونـی  شـرکت   1۴ و 
هـای  نهـاده  توزیـع  و  تأمیـن  جهـت 
غربـی  آذربایجـان  در  زنبـورداری 

مـی کنـد.  فعالیـت 

داد:  ادامـه  قریشـی  هللا  سـیدفضل 
زنبـورداران از طریـق صنـدوق توسـعه 
حمایـت از زنبورداری کشـور به نسـبت 
سـهام تخصیصـی، تسـهیالت کـم بهره 

دریافـت مـی کننـد. 
داشـت: شهرسـتان خـوی  اظهـار  وی 
بـا داشـتن بیـش از 390 هـزار کنـدو 
تـن  هـزار   10 از  بیـش  تولیـد  بـا  و 
عسـل مقـام اول اسـتان را در تولیـد 
خـود  بـه  مقـوی  غذایـی  مـاده  ایـن 

اسـت.  داده  اختصـاص 
زنبـور  محصـوالت  سـایر  دربـاره  وی 
عسـل نیـز گفـت: سـاالنه 92 کیلوگـرم 
ژلـه رویـال، دو هـزار و 212 کیلوگـرم 
۴25 کیلوگـرم  و  هـزار   70 گـرده گل، 
بـره مـوم و 12 هـزار و 732 کیلوگـرم 
مـوم از زنبورسـتان های اسـتان تولید 
طبـق  شـود.  مـی  عرضـه  بـازار  بـه  و 
آمـار ارائـه شـده در سرشـماری سـال 
بـه  و  نفـر  هـزار   200 از  بیـش   1395
تعریفـی دیگـر، حـدود 32.۸ درصـد 
جمعیـت اسـتان در حـوزه کشـاورزی 
اشـتغال دارنـد و دام، طیـور، آبزیـان 
نفـر  هـزار   130 بـا  عسـل  زنبـور  و 
اشـتغال  مهـم  زیربخش هـای  از 

اسـت.  بخـش  ایـن  بهره بـرداران 
بـر اسـاس آخریـن آمـار سرشـماری 
غربـی  آذربایجـان  هـای  زنبورسـتان 
شـش هـزار و 117 نفـر بهـره بـردار بـه 
صـورت مسـتقیم و چهـار هـزار و 125 
نفـر بهـره بـردار بـه صـورت فصلـی در 
ایـن صنعـت مشـغول بـه کار هسـتند 
و چـرخ ایـن صنعـت صـادرات محـور 
را در ایـن اسـتان بـه حرکـت در مـی 

آورند. 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 
ظرفیـت  بـه  نیـز  غربـی  آذربایجـان 
هـای صادراتـی ایـن محصـول اشـاره 
بـه  اسـتان  عسـل  گفـت:  و  کـرد 
فـارس،  خلیـج  حـوزه  کشـورهای 
اقلیـم کردسـتان، عـراق و ترکیه صادر 
بـه  بـا اشـاره  مـی شـود. کریـم زاده 
اقدامـات انجـام شـده بـرای ارتقـای 
اسـتان،  زنبـورداران  علمـی  سـطح 
گفـت: برگـزاری دوره هـای زنبورداری 
صنعتـی درجـه یـک و 2 و دوره هـای 
عالـی و پیشـرفته در خصـوص سـایر 
فـرآورده هـای زنبـور عسـل از جملـه 
از جملـه  ›ژلـه رویـال‹ و ›بـره مـوم‹ 
رود.  مـی  بـه شـمار  اقدامـات  ایـن 

نظر شورا در خصوص 
آلودگی هوای اراک بر 

اساس مستندات بوده است
رییـس شـورای شـهر اراک تاکیـد کـرد: اظهـار 
نظر اعضا شـورای شـهر اراک در خصوص سـهم 
منابـع آالینـده در آلودگی هوای اراک بر اسـاس 
اعـالم نظـر دسـتگاه های مسـوول بوده اسـت.

کاوه فلک افالکـی بیـان کـرد: موضـوع آلودگـی 
ایـن خصـوص  اراک و اظهـار نظـر در  هـوای 
مسـئله ای تخصصی است و قطعا اعضا شورای 
شـهر بـا توجه به اعـالم نظر کارشناسـی در این 

خصـوص اعـالم نظـر می کنند.
وی ادامـه داد: در رابطـه بـا موضـوع آلودگـی 
هوای اراک تحقیقات الزم توسـط دستگاه های 
مرتبـط انجـام و اعـالم شـده 40 تـا 45 درصـد 
آلودگی هوای این شـهر مربوط به تردد وسـایل 
نقلیه اسـت و شـورای شـهر نیز بر اسـاس این 
مسـتندات و اعالم نظر دسـتگاه های تخصصی 

مرتبـط ایـن موضـوع را مطرح کرده اسـت.
رییس شـورای شـهر اراک افزود: قطعا بخشی 
از آلودگـی هـوای اراک نیـز مربـوط بـه صنایـع 
اسـت، بـه هر حـال نمی توان صنایـع را تعطیل 
و کارکنـان ایـن محیط هـا را بیکار کـرد، اما باید 
تدابیـری اندیشـیده شـود کـه حجـم آالیندگی 

ایـن بخـش کاهش پیـدا کند.
فلک افالکـی گفـت: بـه عنـوان نمونـه قـرار بود 
بخـش آندسـازی شـرکت ایرالکـو به خـارج از 
محـدوده شـهری منتقـل شـود کـه هنـوز ایـن 
مهم محقق نشـده اسـت و باید مسـائلی مانند 
ایـن موضـوع بـا جدیـت پیگیـری کـه میـزان 
آلودگـی ناشـی از فعالیـت صنایـع بـه حداقـل 
برسـد و این مطالبه شـورای شـهر اراک اسـت.
وی اظهـار کـرد: در خصـوص وسـایل نقلیـه بـا 
شـهری  اتوبوس هـای  فرسـودگی  بـه  توجـه 
تعویـض ایـن وسـایل نقلیـه در شـورای شـهر 
قبـل تصویـب و ایـن شـورا در کنـار شـهرداری 
نیـز اجـرای مصوبـه مذکـور را بـا جدیـت مـورد 

پیگیـری قـرار دادنـد.
رییـس شـورای شـهر اراک بیـان کـرد: بـرای 
خریـد اتوبـوس بـا سـوخت CNG دو بـار بـه 
سـمنان سفر انجام شـد و در نهایت 50 دستگاه 
اتوبـوس خریـداری که جایگزیـن اتوبوس های 
فرسـوده شـود. وی ادامـه داد: تاکنون پیکانکار 
اعـالم  اتوبوس هـای شـهری  واگـذاری  بـرای 
آمادگـی نکـرده  و بـه همیـن دلیل ایـن تعداد 
اتوبـوس هنـوز وارد نـاوگان حمـل و نقـل اراک 
نشـده اسـت، اخیرا از سـوی سـازمان همیاری  
شـهرداری بـرای ایـن موضـوع اعـالم آمادگـی 
شـده که مسـئله در کمیسـیون عمران شـورای 
شـهر در کنـار کمیسـیون خدمـات شـهری در 

حال بررسـی اسـت.

اراک

کشت بی رویه شالی ظلم 
به نسل آینده است

اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
گلســتان از کشــت بــی رویــه شــالی بــا اســتفاده 
انتقــاد  گلســتان  در  زیرزمینــی  هــای  آب  از 
کــرد و آن را ظلــم بــه نســل آینــده دانســت.
میرمحمــد غــراوی در جلســه شــوای اداری شهرســتان مــراوه تپــه، اظهــار 
ــه  ــل طــرح هــای نیم ــرد بودجــه، تکمی ــه ک ــت نخســت هزین ــرد: اولوی ک
ــه  ــت.غراوی اضاف ــد اس ــش از 70 درص ــی بی ــرفت فیزیک ــا پیش ــام ب تم
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط بودجــه ای کشــور، اســتاندار گلســتان تکمیــل 
ــن اســتان  ــی ای ــش از 70 درصــد پیشــرفت فیزیک ــای دارای بی طــرح ه
ــار آن هیــچ طــرح عمرانــی  ــه مدیــران اجرایــی توصیــه کــرده و در کن را ب
ــفانه  ــرد: متاس ــح ک ــد شــد. وی تصری ــی نخواه ــگ زن ــم کلن ــدی ه جدی
ــادی در ســطح اســتان گلســتان  ــروژه هــای زی در ســال هــای گذشــته پ
گلنــک زنــی شــده کــه عملیــات اجرایــی بیشــتر آنــان بــا پیشــرفت پنــج 

ــود. ــف شــده ب ــا 50 درصــد متوق ت

ترمیم یك جاده روستایی با 
همت شركت نفت مسجدسلیمان

جــاده دسترســی روســتاهای راهــدار و کرایــی 
بــا همــت شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز 
ــرار  ــازی ق ــت و بهس ــورد مرم ــلیمان م مسجدس

گرفــت .
ایــن اقــدام در راســتای توجهــات وزارت نفــت بــه مســئولیت هــای اجتماعی 
در مــدت زمــان شــش مــاه و بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 500 میلیــون 
تومــان توســط مدیریــت مهندســی و ســاختمان ایــن شــرکت انجــام شــد .

ــه  ــورد اســتفاده روســتاییان ک ــه ، جــاده م ــام المنفع ــدام ع ــن اق طــی ای
ــادی از  ــگام بارندگــی قســمت هــای زی ــودن در هن بدلیــل غیراســتاندارد ب
آن دچــار آبشســتگی و تخریــب قــرار گرفتــه بــود بطــور اساســی مرمــت و 

ــد . اصــالح گردی
ــزی -  ــب خاکری ــر مکع ــرداری و 900 مت ــب خاکب ــر مکع ــام 2000 مت انج
احــداث 2 دهانــه پــل کوچــک و دیــوار حایــل ســنگی بــه مقــدار 1700 متــر 

ــود. ــه اقدامــات شــرکت نفــت و گاز مســجد ســلیمان ب مکعــب از جمل

اصفهانخوزستانگلستان
ــزدی زاده   ــور ی منص
ذوب  مديرعامــل 
اصفهــان  آهــن 
گــزارش  ارائــه  در 
ــرد ســال  ــه عملك ــوط ب ــره مرب ــات مدي هي
96 و برنامــه هــاي آتــي ايــن شــركت 
گفــت:  تفــاوت اساســی بیــن فراینــد تولیــد 
در ایــن شــرکت و ســایر تولیدکننــدگان 
ــان  ــن اصفه ــود دارد. ذوب آه ــی وج داخل
اســت تنهــا شــرکت فــوالدی بــزرگ کشــور 
ــد  ــه روش کــوره بلن ــد آن ب اســت کــه تولی
انجــام مــی شــود در حالــی کــه عمــده 
تولیــد فــوالد کشــور بــه شــیوه احیــاء 
مســتقیم اســت و یکــی از دالیــل ســودهی 
ــرق  ــه گاز و ب ــه از یاران ــت ک ــن اس ــا ای آنه

اســتفاده  مــی کننــد و ذوب آهــن اصفهــان 
ــر ایــن  ــره اســت و ب ــی به ــه ب از ایــن یاران
اســاس تفــاوت ســهم انــرژی ذوب بــا 
ــه ازای  ــان ب ــا ۴36 توم ــرکت ه ــه ش بقی

هــر کیلوگــرم اســت . 
تفــاوت  ایــن  میــزان  خصــوص  در  وی 
افــزود : اگــر تولیــد ســال گذشــته بــه 
میــزان دو میلیــون و 200 هــزار تــن را مــد 
ــارد  ــدود 900 میلی ــیم ح ــته باش ــر داش نظ
ــن  ــرای ذوب آه ــتیم ب ــی توانس ــان م توم
ســود رقــم بزنیــم. امــا ذوب آهــن مجبــور 
ــی  ــرخ جهان ــا ن ــال و کک را ب ــت ، زغ اس
تفــاوت  موضــوع  ایــن  نمایــد کــه  وارد 
فــوالدی  واحدهــای  بــا  را  چشــمگیری 

داخلــی بوجــود مــی آورد.

نقشه راه ذوب آهن اصفهان برای 
افق1404 ، تحقق عدد 6 میلیون تن است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران خطر جرثقیل کج شده در یک چهاراه کرج
سرپرست شهرداری کرج ضمن اعالم رفع خطر جرثقیل کج شده چهاراه طالقانی 

برای ساختمان های مجاور گفت: متأسفانه اکثر تاورکرین های فعال در کالنشهر کرج 
مستعمل و با کارکرد باالست و نظارت بر استاندارد این دستگاه ها نیز متولی خاصی 

ندارد.
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اســتاندار گلســتان گفــت: یکــی از 
دالیــل اصلــی کــه موجــب شــده 
گلســتان طــی ۴0 ســال گذشــته بعــد 
از انقــالب اســالمی، مســیر توســعه را 
طــی نکنــد، نگاه هــای مفرط سیاســی 
استســید منــاف هاشــمی، اظهــار کــرد: 
بــه اعتقــاد مــن، یکــی از دالیــل اصلــی 
ــتان  ــتان گلس ــده اس ــب ش ــه موج ک
طــی ۴0 ســال گذشــته بعــد از انقــالب 
اســالمی، مســیر توســعه را طــی نکنــد، 

نــگاه هــای مفــرط سیاســی اســتوی با 
تأکیــد بــر ایــن کــه همیشــه مخالفــت 
و جــدال باعــث عقــب ماندگــی اســت، 
تصریــح کــرد: معتقــد هســتم بــا 
گفتگــو و تعامــل دوســویه مــی تــوان 
بســیاری از اختــالف نظرهــا را حــل 
ــه 100 پــروژه  ــا اشــاره ب کرد.هاشــمی ب
ــت:  ــتان گف ــذار اس ــوری و تأثیرگ مح
اگــر بتوانیــم بــا اتحــاد و همدلــی، 
حداقــل 20 پــروژه مهــم و اولویــت 

دار نظیــر راه آهــن گــرگان مشــهد، 
ــع  ــوراده، مجتم ــرح گردشــگری آش ط
)آرمــان  بندرگــز  تفریحــی ســاحل 
علــی  نیــروگاه  توســعه  طبیعــت(، 
آبــاد کتــول، پتروشــیمی و غیــره را 
ــاق  ــن اتف ــانیم ای ــرانجام برس ــه س ب
موجــب اشــتغالزایی بــرای جوانــان 
همیــن اســتان و توســعه یافتگــی آن 
ــر اهمیــت  ــد ب ــا تأکی مــی شــودوی ب
ــار  ــات اظه ــاد و تخلف ــا فس ــارزه ب مب
کــرد: وظیفــه مــا دفــاع از حــق النــاس 
اســت و بــر همیــن اســاس، مبــارزه بــا 
فســاد در اولویــت هــای کاری مــا قــرار 
دارد و بــدون تعــارف بــا هیــچ کســی با 

ــرد. ــم ک ــارزه خواهی آن مب

نگاه مفرط سیاسی مانع 
توسعه گلستان شده است

ظرفیت گندله سازی فوالد 
مبارکه 7.5 میلیون تن است

ــت: در  ــی گف ــتغال زای ــه در اش ــوالد مبارک ــر ف ــوص تاثی ــبحانی در خص س
ــر، در  ــبا 1650 نف ــوالد س ــر، در ف ــزار و 800 نف ــه 11 ه ــوالد مبارک ــع ف مجتم
شــرکت فــوالد هرمــزگان 2600 نفــر و حــدود 7000 نفــر هــم نیــروی خدماتــی 
ــزار فرصــت  ــی 350 ه ــه طورکل ــد و ب ــه کارن ــن ســه واحــد مشــغول ب در ای
ــده  ــاد ش ــوالد ایج ــروه ف ــتقیم در گ ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــغلی ب ش

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه همیشــه در مســیر توســعه بــوده اســت؛ 
بــه نحــوی کــه تولیــد شــرکت از شــش میلیــون و 650 هــزار تــن، در ســال 
91 بــه 9 میلیــون و 450 هــزار تــن افزایــش یافتــه اســت و 10 میلیــون و 300 
هــزار تــن را در برنامــه دارد. بــه عبــارت دیگــر، در فاصلــۀ زمانــی ســال هــای 
91 تــا 97 شــرکت 40 درصــد افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد داشــته اســت و 
ایــن دســتاوردها نشــان دهنــدۀ ایــن اســت کــه همــواره برنامــه ریــزی هــای 

دقیقــی در ایــن مجموعــه صــورت گرفتــه اســت.
ــا تأکیــد بــر اینکــه محصــوالت فــوالد مبارکــه  مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه ب
بــا رویکــرد تأمیــن حداکثــری بــازار داخــل عرضــه میگــردد، گفــت: صــادرات 
ــامل  ــرکت را ش ــن ش ــول ای ــد محص ــا 30 درص ــدود 20 ت ــه ح ــوالد مبارک ف

مــی شــود.
ــواع ورق  وی از تولیــد ورق هــای آجــدار در مجتمــع فــوالد ســبا و تولیــد ان
هــای API در فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای فــوالد مبارکــه در 
تولیــد محصــوالت خــاص و اســتراتژیک یــاد و تصریــح کــرد: دســتیابی بــه 
دانــش فنــی محصوالتــی کــه در کشــور تولیــد نمیشــود، یکــی از راهبردهــای 
ــاز  ــای موردنی ــواع ورقه ــد ان ــا تولی ــن راه ب ــت و در ای ــرکت اس ــی ش اساس
ــد  ــوع تولی ــعه و تن ــواره توس ــوده و هم ــق ب ــور موف ــف کش ــع مختل صنای

محصــوالت خــود را در همیــن راســتا متمرکــز کــرده اســت.

آغاز تحویل سکه های 
پیش فروش بانک ملی

پیــش  هــای  ســکه  تحویــل 
ــه  ــد س ــا موع ــده ب ــروش ش ف
ماهــه در شــعب بانــک ملــی 

ایــران آغــاز شــد
 کســانی کــه از 26 فروردیــن مــاه ســکه بهــار آزادی 
ــد،  ــرده ان ــد ک ــش خری ــه را پی ــه ماه ــید س ــا سررس ب
ــا  ــت کنند.ســکه ه ــود را دریاف ــای خ ــد ســکه ه می توانن
ــد در آن  ــش خری ــات پی ــه عملی ــعبه ای ک ــان ش در هم
ــدگان  ــه کنن ــد. مراجع ــد ش ــل خواه ــده، تحوی ــام ش انج
ــراه  ــه هم ــی ب ــعبه، کارت مل ــور در ش ــگام حض ــد هن بای
اســناد پیــش خریــد ســکه را بــه همــراه داشــته باشــند.

افزایش بازدهی پست 
اهواز جنوبی

عملیـات نصـب و راه انـدازی یـک 
بانـک خازنـی 33 کیلـو  دسـتگاه 
ولـت در پسـت 33/132/230 کیلـو 
بـرق  اهـواز جنوبـی شـرکت  ولـت 
منطقـه ای خوزسـتان بـه پایـان رسـید و برقـدار شـد.مجری 
طرح پسـت های شـرکت ظرفیت این دسـتگاه بانک خازنی 
را ۸/۴ مـگاوار اعـالم کرد.نیمـا دریاپـور در خصـوص اهـداف 
انجـام ایـن پـروژه گفـت: کاهـش تلفـات، افزایـش ولتـاژ و 
اصـالح تـوان در مناطقـی از شهرسـتان کارون و اهـواز و آزاد 
سـازی بخشی از ظرفیت ترانسفورماتورT۴ و باسبار 132 کیلو 

ولـت پسـت اهـواز جنوبـی بوده اسـت.

پیدا شدن جسد در سد 
ماکو پس از 12روز

ــر  ــالل احم ــت ه ــس جمعی ریی
ماکــو گفــت: جســد پــدری کــه 
بــرای نجــات فرزنــدش در ســد 
ــود پــس  شــهید قنبــری ایــن شهرســتان غــرق شــده ب
از 12 روز جســت وجــو از آب بیــرون کشــیده شد.ســجاد 
ــار کــرد: ســرانجام لحظــه ای ســهل  اســماعیل زاده اظه
را  همشــهریانمان  تــن  دو  فــوت  موجبــات  انــگاری 
فراهــم ســاخت.وی افــزود: عوامــل امــدادی و انتظامــی 
ــگ  ــی درن ــه ب ــن حادث ــوع ای ــر وق ــب خب ــس از کس پ
ــه  در محــل حاضــر شــده و جســد کــودک ۴ ســاله را ب

ــد . ــال دادن ــتان انتق بیمارس

مرکز درمانی قلعه گنج 
کرمان در آتش سوخت

دانشـگاه  عمومـی  روابـط  مدیـر 
علـوم پزشـکی جیرفـت گفـت : 
بـر اثـر اتصـال بـرق در کانکـس 
محـل اسـتقرار مرکـز جامـع سـالمت و آزمایشـگاه تنهـا 
مرکـز درمانـی شهرسـتان قلعـه گنـج ، ایـن درمانـگاه بطور 
کامل در آتش سـوخت . عباس حسـام عارفی سـه شـنبه 
شـب در جمـع خبرنـگاران افـزود: ایـن آتـش سـوزی بـا 
تالش بیش از دو سـاعته آتش نشـانان و همکاری سـایر 
نهادهـای دولتـی مهـار شـد . وی افـزود: هـر چنـد آتـش 
از یـک نقطـه شـروع شـد امـا بـه دلیـل مشـتعل شـدن 
سـیم های بـرق  در نهایـت درمانـگاه در آتـش سـوخت.

کرمانماکوبانک ملی خوزستان

ــی  ــره کارخانجــات داروی ــات مدی ــر موســوی رییــس هی امی
ــالش در  ــه خاطــر ت ــدن ب ــك صنعــت و مع ــالک از بان بایراف
ــکالت  ــل مش ــه و ح ــن مجموع ــی ای ــن مال ــتای تامی راس
ــی از  ــرد.در بخش ــی ك ــورمان قدردان ــدی كش ــای تولی واحده
ــه  ــاب ب ــالک خط ــی بایراف ــه داروی ــل مجموع ــه مدیرعام نام
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل بانــك صنعــت و معــدن 

آمــده اســت: حمــد و ســپاس خــدای ســبحان را کــه تــالش 
و فعالیــت مســتمر ایــن مجموعــه بــه بــار نشســته و امــروز 
ــیم.  ــی باش ــور م ــر کش ــت برت ــار صنع ــب افتخ ــاهد کس ش
یقینــا موفقیــت و پیشــرفت مجموعــه داروســازی بایرافــالک 
مرهــون تــالش بــی دریــغ مســوولین مدبــر و خــدوم و 

ــوده اســت. ــی ب دلســوزی چــون جنابعال

بانــک صــادرات ایــران ماهانــه نیــم میلیــون ســپهر کارت جدیــد 
ــای  ــداد کارت ه ــوع تع ــد. مجم ــی کن ــادر م ــتریان ص ــرای مش ب
ــه گســتردگی شــعب  ــا توجــه ب ــران ب ــک صــادرات ای صــادره بان
ــوع بانکــی در حــال افزایــش اســت و ایــن  ــه خدمــات متن و ارائ
رونــد تنهــا بــرای کارت هــای ســپهری کــه قابلیــت اتصــال بــه همــه 
حســاب های ســپهری و دریافــت خدمــات متنــوع بانکــی را دارد بــا 

تقاضــای متوســط 500 هــزار عــددی در هــر مــاه روبــه رو اســت.بنابر 
ایــن گــزارش، ســپهر کارت هــای صادرشــده توســط بانــک صــادرات 
ایــران در اســفندماه 96 بالــغ بــر 564 هــزار، در اردیبهشــت ماه 97 
ــدد  ــزار ع ــش از 460 ه ــاه 97 بی ــزار و در خردادم ــش از  514 ه بی
ــان  ــا پای ــاه 96 ت ــفند م ــدای اس ــا از ابت ــوع آن ه ــه مجم ــوده ک ب

خــرداد 97 بــه یــک میلیــون و 539 هــزار عــدد رســیده اســت.

تقدیر رییس هیات مدیره کارخانجات دارویی 

بایرافالک از بانک صنعت و معدن

صدور ماهانه نیم میلیون »سپهر کارت« جدید در 

شعب بانک صادرات ایران

معاون اول رییس جمهور: 

کاهش 75 درصدی مصرف آب
در صنعت فوالد مبارکه

داد:  ادامـه  جهانگیـری 
عرصـه دیگـری کـه امریـکا 
در حـال برنامـه ریـزی اسـت ایـن 
صادراتـی  اگـر  حتـی  کـه  اسـت 
هـم داشـتیم پـول ان را نتوانیـم 
دریافـت کنیـم کـه در ایـن بخـش 
عرصـه  در  را  ریزی هایـی  برنامـه 
اذعـان  ایـم.وی  کـرده  بانکـداری 
ناخواسـته و  ایـن جنـگ  کـرد: در 
ظالمانـه ای کـه علیـه ایران شـکل 
گرفتـه هـدف اصلـی آن هـا نظـام 
اسـت. ایـران  اسـالمی  جمهـوری 

اســحاق  کربالیی-اصفهــان/  مریــم 
جهانگیــری در مراســم افتتــاح طــرح 
ــار  ــان اظه ــبا در اصفه ــوالد س ــعه ف توس
کــرد: مــا هیــچ تحــول سیاســی وفرهنگی 
و اجتماعــی در کشــور نداریــم کــه اصفهان 
در آن نقشــی نداشــته باشــد و هیــچ 
ــتیم  ــت نداش ــه صنع ــرفتی در عرص پیش
ــد. ــی آن نباش ــون اصل ــان کان ــه اصفه ک
وی بــا بیــان اینکــه اعــالم رییــس جمهور 
ــش  ــه و ش ــه ماه ــک دوره س ــکا ی امری
ماهــه دارد تــا تحریــم هــا برگــردد، ادامــه 
ــا  ــه اروپ ــن اســت ک ــا ای داد: برداشــت م
مصمــم اســت بــه نحــوی عمــل کنــد کــه 
خواســته هــای ایــران محقــق شــود ولــی 
اینکــه در عمــل چــه اتفاقــی بیفتــد خــدا 

مــی دانــد.
جهانگیــری ابــراز کــرد: وزارت خزانــه داری 
امریــکا بــه یــک اتــاق جنگ علیــه اقتصاد 
ــدف  ــه ه ــت ک ــده اس ــل ش ــران تبدی ای
ان هــا زمیــن گیــر کــردن اقتصــاد ایــران 
ــه  ــردم و ادام ــر م ــار ب ــع آن فش ــه تب و ب

ــداف  ــه اه ــردم و رســیدن ب ــی م نارضایت
ــرد  شــوم خودشــان اســت کــه ایــن راهب
امریکایــی هــا همــراه بــا اســرائیلی هــا و 

عربســتان اســت.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا بیــان 
اینکــه خیلــی از کشــورهایی کــه مــا روی 
انهــا حســاب کردیــم در مقابــل فشــارهای 
ــزود:  ــد، اف ــم آورده ان ــکا ک ــدید امری ش
مــا در چنــد جبهــه کــه مــورد توجــه 
ــزی  ــه ری ــد برنام ــا اســت بای امریکایی ه
ــورد  ــاط م داشــته باشــیم، یکــی از آن نق
توجــه آمریــکا صــادرات نفــت ایــران 
اســت کــه تــا ابــان مــاه بــه صفــر برســد 
ــه  ــا اینگون ــزی م ــه ری ــل برنام و در مقاب
ــدا  ــت پی ــرای نف ــتری ب ــه مش ــت ک هس
ــت  ــروش نف ــر ف ــرای حداکث ــم و ب کنی
اقــدام کنیــم.وی اضافــه کــرد: عرصــه 
از صــادرات  آمریــکا جلوگیــری  دیگــر 
بخــش هــای مختلــف و عمــده صــادرات 
غیــر نفتــی ایــران اســت کــه 50 میلیــارد 
تومــان بــوده و فــوالد یکــی از ایــن مــوارد 

ــد از خــود  ــوالد بای ــران ف ــذا مدی اســت ل
ــر  ــار دیگ ــد و ب ــان دهن ــتگی نش شایس
خــود را ثابــت کننــد، انتطــار ملــت و 
دولــت از فرزنــدان خــود در صنعــت فــوالد 
ــکا، امســال  ــل هــدف شــوم امری در مقاب
میــزان تولیــد و صــادرات خــود را افزایــش 
عرصــه  داد:  ادامــه  دهند.جهانگیــری 
دیگــری کــه امریــکا در حال برنامــه ریزی 
اســت ایــن اســت کــه حتــی اگــر صادراتی 
هــم داشــتیم پــول ان را نتوانیــم دریافــت 
کنیــم کــه در ایــن بخــش برنامــه ریــزی 
هایــی را در عرصــه بانکــداری کــرده ایــم.

ــت از واردات  ــه ممانع ــان اینک ــا بی وی ب
ــتیرانی  ــم کش ــور و تحری ــاز کش ــورد نی م
ــت،  ــکا اس ــوم امری ــداف ش ــر اه از دیگ
اذعــان کــرد: مــا در ایــن جنــگ ناخواســته 
و ظالمانــه ای کــه علیــه ایــران شــکل 
ــام  ــا نظ ــی آن ه ــدف اصل ــه ه ــه ک گرفت
جمهــوری اســالمی ایــران اســت بایــد بــا 

ــر شــویم. ــوان ظاه ــام ت تم
معــاون اول رییــس جمهــور عنــوان کــرد: 

ــم  ــه در تحری ــی ک ــت های ــد از فرص بای
ــد  ــی آی ــش م ــا پی ــور م ــرای کش ــا ب ه
ــه  ــه ب ــر توج ــار دیگ ــرده و ب ــتفاده ک اس
تولیــدات داخلــی و دســتورالعمل بــه 
خودکفایــی داخلــی و توجــه بــه ظرفیــت 
هــای داخلــی انجــام گیــرد. وی بــا بیــان 
اینکــه ممنــوع کــردن وارداتــی کــه امــکان 
تولیــدش در کشــور اســت و ظرفیــت 
داخلــی تولیــد آن وجــود دارد بایــد انجــام 
شــود، تصریــح کــرد: مــا کســانی کــه در 
ایــن شــرایط وخیــم کــه امریــکا در حــال 
شــاخ و شــانه کشــیدن علیــه ایران اســت 
بــه فکــر زدن جیــب مــردم و خالــی کردن 

ــم. ــی کنی ــتند را ادب م آن هس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی
فعالیت آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای مسافربری »سانی« با حضور استاندار هرمزگان در 
بندر شهید باهنر بندرعباس آغاز شد.استاندار هرمزگان پس از بازدید از بخش های مختلف 
کشتی اقیانوس پیمای مسافربری »سانی« ، عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی هایی که برای 
توسعه گردشگری دریایی در هرمزگان صورت گرفته است، کشتی اقیانوس پیمای مسافربری 
»سانی« در سفری آزمایشی در بندر شهید باهنر بندرعباس پهلو گرفت.

سرپرســت اســتانداری کرمــان بــا تقدیــر از راه 
انــدازی ســامانه ارتبــاط مردمــی 1526 ، اظهــار 
داشــت: اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اقــدام 
ارزنــده ای در جهــت فراهــم کــردن زمینــه 
ارتبــاط ســریع و آســان مودیــان بــا کارشناســان 
مالیاتــی، بــا تشــکیل گــروه مشــاوران مالیاتــی 

انجام داده است.
 محمــد جــواد فدایــی ، سرپرســت اســتانداری 
کرمــان در بازدیــد از اداره کل امــور مالیاتــی 
ــه مناســبت هفتــه فرهنــگ مالیاتــی  اســتان ب
ــی  ــور مالیات ــان ام ــالش کارکن ــکر از ت ــا تش ب
ــد  ــا بای ــزارش ه ــر اســاس گ ــار داشــت: ب اظه
50 درصــد از مــازاد وصــول درآمــد اســتانی هــر 
ســال بــه اســتان بازگــردد کــه بایــد ایــن 
مســاله بــه صــورت کارشناســی و دقیــق همــراه 
ــورت  ــا در ص ــود ت ــی ش ــتندات بررس ــا مس ب
الزم  پیگیــری  مبلــغ  ایــن  بازگشــت  عــدم 

انجام شود.
ــع  ــی از مناب ــات یک ــه مالی ــان اینک ــا بی وی ب

ــد هــم  ــت اســت،گفت: بای درآمــدی مهــم دول
مــردم از پرداخــت مالیــات خــود راضــی باشــند 
ضمــن اینکــه حــق دولــت نیــز تضییــع نشــود 

که این کار دشــواری است.
بــرای  مناســب  بسترســازی  بــر  فدایــی 
مالیاتــی  فرآیندهــای  کــردن  الکترونیکــی 
تاکیــد کــرد و افــزود: بــر اســاس گــزارش 
حــد  تــا  اســتان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
ــورت  ــه ص ــی ب ــان مالیات ــور مودی ــادی ام زی
الکترونیکــی انجــام مــی گیــرد کــه ایــن نکتــه 
است.سرپرســت  مثبتــی  و  توجــه  قابــل  ی 
اســتانداری کرمــان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
مالیاتــی  نظــام  بــه  سیســتماتیک  نگــرش 
ــای  ــی از فراینده ــپاری بخش ــرون س ــت: ب گف
ــت  ــا رعای ــی ب ــر دولت ــش غی ــه بخ ــی ب مالیات
و  هزینــه  در  جویــی  صرفــه  باعــث  قانــون 
کاهــش مراجعــات حضــوری بــه امــور مالیاتــی 
گرفتــن  جــدی  خواســتار  شــود.وی  مــی 
مشــاوره در مباحــث تخصصــی مالیاتــی شــد و 

ــد  اظهــار داشــت : مودیــان مالیاتــی حــق دارن
نســبت بــه تکالیــف قانونــی کــه بــه نفــع 
آنهاســت آشــنا شــوند و مشــاوره تخصصــی در 
همــه کشــورهای دنیــا امــری رایــج اســت.

فدایــی ضمــن تاکیــد بــر نقــش مهــم آمــوزش 
ــی،  ــگ مالیات ــت فرهن ــانی در تقوی و اطالع رس
گفــت : رعایــت قانــون و اشــراف مامــوران 
ــه قوانیــن باعــث مــی شــود مــردم  مالیاتــی ب

با رضایــت مالیات خود را پرداخت کنند.

تشکیل گروه مشاوران مالیاتی 
اقدام ارزنده ای است

اسالمشهراصفهان

برگزاری نشست تخصصی عفاف و 
حجاب و دهه کرامت دراداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمشهر 
ــن  ــت، چهارمی ــه کرام ــام ده ــیدن ای ــرا رس ــتانه ف در آس
ــا  ــاف و حجــاب و دهــه کرامــت ب نشســت تخصصــی عف
حضــور حســینی رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اسالمشــهر و مســئول امــور بانــوان فرمانــداری و نماینــدگان 

ادارات شهرستان 19 تیر ماه برگزار شد.  
ایــن نشســت در راســتای ترویــج فرهنــگ عفــاف و 
حجــاب و اســتحکام بنیــان خانــواده و بــه منظــور مقابلــه 
بــا تهاجــم فرهنگــی توســط دســتگاههای اجرایــی و 
تشــکل هــای مردمــی برگــزار شــد و پیرامــون دســتورالعمل 
ــتان  ــاب در شهرس ــاف و حج ــه عف ــن هفت ــی عناوی اجرای

بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــه ریی ــن جلس ــدای ای درابت
اســالمی شهرســتان اسالمشــهر ضمــن خیــر مقــدم و 
ــک  ــه و تبری ــن در جلس ــه حاضری ــی ب ــد گوی ــوش آم خ
ایــام دهــه کرامــت بــه بخــش هایــی از فعالیــت هــای اداره 
ارشــاد در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و افــزود : مقولــه حجــاب 
و عفــاف الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند کــه بانــوان جامعــه 
ــا لحــاظ نمــودن آن مــی تواننــد باعــث رشــد ، ارتقــاء و  ب

بالندگی نسل های آینده شوند. 
ــا  ــاف تنه ــه حجــاب و عف ــم ک ــن مه ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
اختصــاص بــه بانــوان جامعــه نــدارد، افــزود: یقینــا« 
مــردان جامعــه نیــز بایــد خــود را از لحــاظ پوشــش 
ــن اصــول  ــه رعایــت ای ــد ب ــی مقی ظاهــری و عفــاف باطن

نمایند. 
وی بــا تأکیــد بــر توجــه هــر چــه بیشــتر بــه بهــره گیــری 
از وســایل و رســانه هــای نویــن ارتباطــی توجــه بیشــتر بــه 
ــژه  ــگاه وی ــودکان را دارای جای ــوان و ک ــوان، نوج ــل ج نس

برشمرد. 
ــبختانه  ــزود: خوش ــز اف ــت نی ــه کرام ــوص ده وی در خص
ــه عملکــرد بســیار مثبــت اداره و  ــا توجــه ب ــز ب امســال نی
اســتقبال پرشــور مــردم از برگــزاری جشــنواره آواهــا و 
ــروه  ــان شــش گ ــاه میزب ــر م ــای رضــوی، روز 29 تی نواه
داخلــی و بیــن المللــی کــه در شهرســتان بــه اجــرای 

برنامه می پردازند ، خواهیم بود.
در پایــان ایــن جلســه ، مســوول امــور بانــوان فرمانــداری 
ــا رییــس اداره  ــدگان ادارات ب ــه همــراه تعــدادی از نماین ب
ــداف  ــق اه ــای تخصصــی تحق ــه راهکاره ــدار و در زمین دی

مدنظر به بحث و تبادل نظر پرداختند.  

مجتمع فوالد سبا با 
استفاده از پساب 

صنعتی در حال کار است
مراسـم  در  کربالیی-اصفهـان/  سـمیه 
افتتاحیۀ طرح توسـعۀ مجتمع فوالد سبا، 
محسـن کوهکـن نمایندۀ مـردم لنجان در 
ابـراز  ضمـن  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
خرسـندی از افزایـش تولیـد در مجتمـع 
فـوالد سـبا گفت: خـدا را شـاکریم کـه در 
نظام ارزشـی جمهوری اسالمی و در مسیر 
توسـعه و پیشرفت کشـور و خدمت مردم 
قدم برمیداریـم. وی ضمن قدردانی از این 
دسـتاورد افـزود: از مدیرعامل فوالد مبارکه 
و تمامی کسـانی که دسـت به دسـت هم 
دادنـد تا توسـعه و افزایش تولیـد در گروه 
فـوالد مبارکه به سـرانجام برسـد صمیمانه 
تشـکر میکنـم. کوهکن واگـذاری مجتمع 
فوالد سـبا به فوالد مبارکه را اقدامی مثبت 
ارزیابـی کـرد و بـا بیـان اینکـه در زمـان 
واگـذاری از ایـن اقـدام حمایـت کردیـم، 
گفـت: در آن مقطـع تـالش کردیـم ایـن 
ایـن حمایتهـا و  و  اتفـاق صـورت گیـرد 
تالشـها باعث شـد تا در ادامۀ بهره برداری 
از خطوط تولید این مجتمع، توسـعه های 
آن هـم امـروز به بار نشـیند. نمایندۀ مردم 
لنجان خاطرنشـان کرد: مـردم عزیز بدانند 
اگـر امـروز ایـن صنعـت همچنـان پویـا و 
مقتـدر پابرجـا مانـده اسـت بـه آن دلیـل 
اسـت که در بخش آب توانسـته اسـت به 
صرفـه جویـی 75 درصـدی دسـت یابد و 
تولیـد و طـرح هـای  مشـخصا خطـوط 
توسـعۀ مجتمع فوالد سـبا با اسـتفادۀ 70 
درصـدی از پسـاب صنعتی در حـال کارند. 
این کار به ظاهر سـاده اسـت، اما به خوبی 
واقفیـم کـه چقدر برای تبدیـل فاضالب به 
در صنعـت سـرمایه  اسـتفاده  قابـل  آب 
گـذاری شـده اسـت. بـه خاطـر داشـته 
باشـیم امـروز اصـال آبـی وجـود نـدارد کـه 
کسـی سـوال کند آب موردنیاز این توسعه 

از کجا تأمین می شود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

ــه  ــبت ب ــر دارد نس ــالم در نظ ــتان ای ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم اداره کل راه
ــد: ــدام نمای ــل اق ــه ذی ــزاری مناقص برگ

 شماره
 مبلغ تضمین –مدت اجراموضوع مناقصهمناقصه

 رشته موردبرآورد – ریالریال
نیاز

راه و ترابری6706/397/7291۴/127/95۴/5۸9لکه گیری و روکش آسفالت محور ایالم - حمیل83/97/13

۸3/97/1۴
 لکه گیری و روکش آسفالت محور

میمه – زرین اباد
راه و ترابری6256/622/35۸5/132/۴۴7/161

۸3/97/15
 لکه گیری و روکش آسفالت محور دره شهر

آبدانان – دشت عباس
راه و ترابری67۸2/560/60515/651/212/113

۸3/97/16
 لکه گیری و روکش آسفالت راه های اصلی – فرعی

– روستایی شهرستان های بدره و دره شهر
راه و ترابری6۸57/297/3۸917/1۴5/9۴7/791

۸3/97/17
 لکه گیری و روکش آسفالت محور سر ابله پل

 سیمره – راه های روستایی شله کش
و چشمه چاهی

راه و ترابری666۸/۴55/36313/369/107/260

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: 97/4/31
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 97/۵/10

تاریخ بازگشایی پاکات: 97/۵/13 ساعت 10 
ــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای  ــه صــورت یــک ی تضمیــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ب
ــورخ  ــماره 123402/ت ۵06۵9 ه م ــی ) ش ــالت دولت ــن معام ــه تضمی ــن نام ــاده 4 آیی ــف ، ب، پ، ج، چ و ح م ال

ــد. ــی باش 94/9/22 م
ــاکات و  ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پ ــا ارائ ــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت کلی
مراحــل بعــد از آن تــا پرداخــت صــورت وضعیــت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد( بــه آدرس
www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
)جهــت ثبــت نــام در ســامانه ســتاد بــا شــماره تمــاس 09187410286 – آقــای شــهری بــه آدرس ایــالم خ پیــروزی – 

نبــش پیــروزی 9 تمــاس حاصــل فرماییــد(
محل تحویل پاکات:ایالم – بلوار مدرس- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم – واحد دبیرخانه

ــر ایــن صــورت پاکــت پیشــنهادی  ــز ارســال گــردد در غی ــق ســامانه ســتاد نی ــه پیشــنهادات از طری )ضــروری اســت ارائ
مفتــوح نمــی گــردد(

ــی  ــت ایمن ــد صالحی ــه تایی ــن دارای گواهینام ــر و همچنی ــت معتب ــی صالحی ــت دارای گواه ــی بایس ــدگان م ــرکت کنن ش
ــند. ــه باش ــوع مناقص ــا موض ــط ب ــی مرتب ــاه اجتماع ــاون کار رف ــکاری از اداره کل تع پیمان

جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
تلفن تماس 0843333019۵ – 08433338400 – 08433362922 اداره پیمان و رسیدگی – فاکس 3341638

 اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان ایالمهزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۴۸۸۸

 1397/3/3 مـورخ   13976031۸022001213 شـماره  رای  برابـر 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک ماسـال تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای کاظم بادپا 
فرزند قسـمت بشـماره شناسـنامه 11 صادره از ماسـال در ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 111۴/۴3 مترمربع  مشـتمل بر یک 
بابخانـه بـه مسـاحت 126/۸۸ مترمربع پالک 2۸0 فرعـی از 7 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 7 اصلـی واقـع در قریـه 
کوچـکام بخش 26 گیالن خریداری از نسـق ولـی بادپا محرز گردیده 
اسـت . لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 

روز آگهـی می شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ثبـت 
محـل تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/۴/13                    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/۴/2۸ 
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برابر رای شـماره 13976031۸0220013۸۸ مورخ 1397/3/12 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ماسـال 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مهیـن توکلـی فرزنـد 
غالمحسـین بشماره شناسنامه 62۸۸ صادره از تهران در ششدانگ یک 
قطعه زمین به مسـاحت ۴7/67 مترمربع  مشـتمل بر دوباب مغازه در 
همکف و یک باب خانه در طبقه اول کال به مسـاحت 95/35 مترمربع 
پـالک ۸۸۴ فرعـی از 29 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 63 
فرعـی از 29 اصلـی واقع در قریه سـیاهمرد بخـش 26 گیالن خریداری 
از مالـک رسـیم نازآقا اسـتوار محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره ثبـت محـل تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۴/13                     
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/۴/2۸ 
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برابر رای شـماره 13976031۸02200136۸ مورخ 1397/3/12 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ماسـال 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی همافر نعمتی وشـمه سـرا فرزند 
نظرمحمـد بشـماره شناسـنامه ۴ صـادره از ماسـال در ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 167 مترمربـع  مشـتمل بـر سـاختمان دو 
طبقـه تجـاری و مسـکونی بـه مسـاحت 30۸/۸9 مترمربع پـالک 10۸ 
فرعـی از 20 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 25 فرعی از 20 اصلی 
واقـع در قریـه لیپـا  بخـش 26 گیـالن خریـداری از مالک رسـمی نظر 
محمـد نعمتـی وشـمه سـرا محرز گردیده اسـت . لـذا به منظـور اطالع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره ثبـت محـل تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۴/13                     
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/۴/2۸ 

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسالـ  آرمان کاظمی                    4249

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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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

در  را  اجتماعـی  شـبکه های  ویدیوهـای 
ویدیوهـای  درسـت کنیـد.  ثانیـه  چنـد 
انیمیشـنی بـا نوشـته های خیـره کننـده، 
بـرای  جـذاب  صحنه هـای  و  گیـف 
فیس بـوک،  اسـنپ چت،  اینسـتاگرام، 

بسـازید. غیـره  و  یوتیـوب 

خواهـد  اجـازه  بـه شـما  میکـر  موجـی 
کنیـد  درسـت  ایموجی هایـی  تـا  داد 
کـه بـه صـورت اتوماتیـک بـا کیبـورد و 
هماهنـگ  شـما  مسـیج  اسـتیکر های 

شـد. خواهـد 

نقاشـی های  اپ  ایـن  از  اسـتفاده  بـا 
معـروف هنرمنـدان را دوباره رنـگ آمیزی 
کنیـد و اوقـات خوشـی را بـرای خـود رقم 
بزنیـد. گالـری واقعیت افـزوده این اپ به 
شـما اجازه می دهد نقاشـی ها را به دنیای 
خـود و دیـوار خانـه و محـل کار وارد کنیـد.

معرفی
 Flyr – Social Video

Studio

معرفی
Moji Maker

معرفی
 Colorfy: Coloring

Book

این کاربر تصویر زیر را از »مرداب گمشده کرد محله« 
واقع در بندر انزلی همرسانی کرده.

@aidin_inm

احسان خواجه امیری، خواننده با انتشار ویدیویی از 
شروع به کار ضبط کارهای جدیدش خبر داده.

@ehsankhajeamiri

بخش بزرگی از مشکالت فرهنگی ما از آن جایی 
شروع شد که درآمد بخشی از جامعه که الیق آن 

نبودند از فرهنگ اجتماعی آن ها جلو زد!
@tahminehmilani

گروه موسیقی »دنگ شو« با انتشار پوستر زیر از 
کنسرتش در اوایل مرداد خبر داده.

@dangshow

می گوید: زهرا 
ــا  از ایــن ســیب کوچیــک ســبزا ســه هــزار تومــن گــرون شــده. گفتــم این
ــه رو از 6  ــم صــاب مغــازه کرای ــه خان ــوه فــروش گفــت ن ــد؟ می ــا دالر میخری رو ب

تومــن کــرده نزدیــک 9 تومــن.
آخــه مگه یه میوه فروشــی چقدر میــاره که 9 تومن کرایه بده؟!

صادق حســینی می گوید:
ــون  ــران تلگــرام، بیــش از 30 میلی ــه ۴0درصــد کارب معــاون دادســتان گفت
ــه  ــودن نرم افــزار هاتگــرام و تلگــرام طالیــی ب ــه داخلــی ب ــا علــم ب ــر ایرانــی ب کارب
ــی را  ــکن ایران ــادار فیلترش ــار معن ــک رفت ــا ی ــع ب ــد. در واق ــه کرده ان ــا مراجع آن ه

ــد. ــح داده ان ــر فیلترشــکن خارجــی ترجی ب

علــی صابری می گوید:
دموکراســی هرجــا شــروع شــده باشــد در شــبکه های اجتماعــی بــه پایــان 
ــی اســت  ــن در مســیر موج های ــرار گرفت ــا شــرط شــنیده شــدن، ق می رســد. اینج

ــاح و مســتمر می شــوند! ــه شــاخ افتت ــا اراده یــک اقلیــت موســوم ب کــه ب

مریــم مهذبیه می گوید:
ــن  ــا ای ــاط ب ــع ارتب ــه قط ــه روســیه و اصــرار ب ــده ای ب ــب ع ــی عجی بدبین
ــا  ــد ب ــدن غــرب غیرمنطقــی اســت.ایران می توان ــل تعامــل دی ــد غیرقاب کشــور مانن
ــه هیــچ کــدام منافــع خــود را  شــرق و غــرب تعامالتــی کنــد و بــدون وابســتگی ب

ــد. تامیــن کن

محمــود صادقی، نماینده مردم تهــران در مجلس می گوید:
ــا عنايــت  ــا پولشــویی را ب ــارزه ب ــون مب ــان اليحــه اصــالح قان شــورای نگهب
بــه قضایــی بــودن آن، مغايــر بنــد 2 اصــل 156 قانــون اساســی شــناخت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه شــورای نگهبــان در تاریــخ 17/11/۸6 الیحــه اصــل قانــون مبــارزه 

بــا پولشــویی را بــدون چنیــن ایــرادی تأییــد کــرد!

صــدف فاطمی می گوید:
ــه  ــی از س ــهروند تهران ــر ش ــرا )س(: ه ــت زه ــازمان بهش ــل س مدیرعام
ــی  ــه باق ــد و دو طبق ــت می کن ــگان دریاف ــورت رای ــه را بص ــک طبق ــر، ی ــه قب طبق
ــت  ــان دریاف ــون توم ــک میلی ــت ی ــا قیم ــه ای ب ــورت یاران ــه ص ــی را ب ــده خال مان

ــرد.  ــد ک خواه
قــدرت خدا از زندگی فعال فقط قبر رایگان شــو داریم…

اپل برخی از 70 ایموجی جدید خود را معرفی کرد. این ایموجی ها در آپدیت بعدی 
آی اواس اواخر سال جاری میالدی به دستگاه های اپل اضافه خواهد شد اما اپل به 

مناسبت روز جهانی ایموجی، از تعدادی از این ایموجی های جدید رو نمایی کرده 
است. روز جهانی ایموجی چهار سالی است که در روز 17 جوالی جشن گرفته می شود.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این روزها که دنیای مجازی به پخش اخبار و موضوعات 
خبری سرعت بخشیده است، تشخیص اخبار درست و رسمی 

از اخبار جعلی همچنان که یک مهارت محسوب می شود، کار 
سختی است. پس از مواجهه با خبری داغ یا جالب انجام موارد 

زیر به کشف واقعیت کمک می کند.

این تصویری از نقطه عطف زندگی است. موفق ترین چهره فوتبال 
ایران بر بلندای قله تکیه زده و زنی که پشت او ایستاده تا مرد 

زندگی اش بی دغدغه و استوار به قله صعود کند. معنای واقعی یک زندگی، 
عبور از آتش و رسیدن به گلستان، بی اعتنا به تلخی های روزگار و ایستاده 
@saeedaghaee۵6                                                        در اوج

با فرض اینکه گوگل ›متعلق به سرویس های جاسوسی 
آمریکا‹ست، من سوالم اینه که که چرا نامه علیه یه سرویس 

تبلیغات کلیکی میزنن، بعد با لوگو و اسمش، سربرگ می سازن 
نامه شونو با اون سربرگ پرینت و ارسال می کنن!؟

@amirx
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جشنواره آواها و نواهای رضوی از 2۸ تیر ماه 
به مدت سه روز به میزبانی استان تهران 

برگزار می شود.

فیلم سینمایی 

»پارادایس« 
ساخته علی عطشانی به بخش مسابقه جشنواره 

بین المللی فیلم »های کُوست« کشور سوئد راه یافت.

دولت در چنین روزهایی 
تصمیم گرفت برای کوچک 

کردن صف وام ازدواج، طرح 
پرداخت ضربتی را اجرا کند. 

امسال هم صف وام ازدواج طوالنی شده.

فراخوان دریافت آثار متقاضی شرکت در 
هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی 

هنر جوان منتشر شد.
حسین پناهی: چرا به بتهای 
مرده سنگ بزنم وقتی بتهای 

زنده فراوانند 
روز واقعه-شهرام اسدی

فیلم : روز واقعه 

موسیقیفراخوان

فیلم

سال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

دیدار داریوش 
از مصر و دستور 

تاریخ مصریان تدوین 
تقویـــم  مبـــدأ  باستانشناســـی،  كشـــفیات 

مصری هـــای عهـــد باســـتان را روزی مصـــادف 

بـــا 19 جـــوالی ســـال 27۸1 پیـــش از میـــالد )2۸ 

تیرمـــاه( بـــه دســـت داده اســـت کـــه از آن پـــس 

ــق داده  ــا آن تطبیـ ــتان بـ ــر باسـ ــای مصـ رویدادهـ

ـــاه  ـــزرگ ـ ش ـــوش ب ـــتور داری ـــه دس ـــود. ب ـــی ش م

هخامنشـــی ایـــران بـــود کـــه شـــرح رویدادهـــای 

مصـــر باســـتان )از آغـــاز پیدایـــش خـــط و عالئـــم 

ـــع آوری  ـــش( جم ـــرن پی ـــا 25 ق ـــدن ت ـــل خوان قاب

شـــدند و در نتیجـــه محفـــوظ مانـــده انـــد.

ـــق  ـــان و تطبی ـــم مصری ـــدأ تقوی ـــف مب ـــس از کش پ

آن بـــا ســـال میـــالدی، زمـــان وقـــوع رویدادهـــای 

ـــده  ـــل ش ـــالدی تبدی ـــم می ـــه تقوی ـــتان ب ـــر باس مص

اســـت. داریـــوش كـــه در ســـال 517 پیـــش از 

میـــالد بـــرای دیـــدار از ســـاتراپی مصـــر بـــه ایـــن 

ـــس  ـــود پ ـــه ب ـــران باســـتان رفت ـــی ای ـــه متصرف منطق

ـــر،  ـــه مص ـــی و ابنی ـــار تاریخ ـــدن و آث ـــاهده تم از مش

ــری و  ــان مصـ ــب از آگاهـ ــات مركـ ــك هیـ ــه یـ بـ

ــود  ــی و یهـ ــی، فنیقـ ــی، یونانـ ــگران ایرانـ پژوهشـ

ماموریـــت داده بـــود کـــه تاریـــخ مصریـــان تـــا آن 

ـــه  ـــد ك ـــن كنن ـــم و تدوی ـــع آوری، تنظی ـــان را جم زم

باقـــی مانـــده و از مآخـــذ تاریـــخ مصـــر در قـــرون 

قدیـــم قـــرار گرفتـــه اســـت. 

ــی  ــر جنوبـ ــن در مصـ ــزرگ همچنیـ ــوش بـ  داریـ

ــا  ــه تقریبـ ــاخته كـ ــان سـ ــرای مصریـ ــدی بـ معبـ

دســـت نخـــورده باقـــی مانـــده اســـت و تصویـــر او 

بـــر دیـــوار معبـــد وجـــود دارد. ایرانیـــان در زمـــان 

ـــد  ـــه مـــدت 120 ســـال و چن دودمـــان هخامنشـــیان ب

مـــاه بـــر مصـــر حکومـــت کردنـــد.

منزل ار یار قرینست چه دوزخ چه بهشت
سجده گه گر بنیازست چه مسجد چه کنشت
جای آسایش مشتاق چه هامون و چه کوه

رهزن خاطر عشاق چه زیبا و چه زشت
عشقبازی نه ببازیست که دانندٔه غیب

عشق در طینت آدم نه به بازیچه سرشت
تا چه کردم که ز بدنامی و رسوائی من

ساکن دیر مغانم بخرابات نهشت
گر سر تربت من بازگشائی بینی

قالبم سوخته و گل شده از خون همه خشت
همچو باالی تو در باغ کسی سرو ندید

همچو رخسار تو دهقان به چمن الله نکشت
بر گل روی تو آن خال معنبر که نشاند

بر مه عارضت آن خط مسلسل که نوشت
هر که بیند که تو از باغ برون می آئی

گوید این حور چرا خیمه برون زد ز بهشت
تا به چشمت همه پاکیزه نماید خواجو
خاک شو بر گذر مردم پاکیزه سرشت

خواجوی کرمانی 

هزاران کوچه در خوابست
هزاران کوچه ی تاریک

هزاران چهره ی ترسیده 
پنهان

میان کوچه ی تنها
میان شهر

میان رفت و آمدهای بی 
حاصل

میان گفت گوهای مالل 
آور

شعر: م آزاد

عکس نوشت

عکس:
 زینب آهنگر

طنزیمات

نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس گفت:»روش های آموزش در 

 دوران 12 سال تحصیل به هیچ وجه منسجم و کاربردی نبوده است.«

تفسـیر ایـن فرمایش نایب رییـس فالن و بهمان مجلس این اسـت 

که ما و ما و نصفه ای از نصف ما در طول 12 سال به اصطالح تحصیل 

و سـر بـه زیـری در حال سـابیدن کشـک بـوده ایم. مـِن طنزیماتچی 

کـه عقلـم نمـی رسـید؛ مثـل چـی درس مـی خواندم کـه نمراتـم 20 

شـود. 20 هـم مـی گرفتـم و مثـل چـی لـذت هم می بـردم. امـا بعدًا 

کـه بـزرگ و بـزرگ تر شـدم با خـودم اندیشـیدم.)بله ما بـا خودمان 

هـم مـی اندیشـیم. کجای مـان از  آقـای نایب رییس کمتر اسـت؟( 

خالصه اندیشـیدم که اگر صابون را سـابون بنویسـم، کجای آسـمان به 

زمیـن مـی چسـبد؟ آن هـم در روزگاری  که رییس فرهنگسـتان زبان 

فارسـی، »سپاسـگزارم« را »سپاسـگذارم« می نویسـد. یا وزیر سـابق 

آمـوزش و پـرورش »خدشـه« را »خطشـه« می نویسـد. حـاال اگر ما 

دهـه شـصتی هـای بخت برگشـته همین هـا را تـوی برگـه امالیمان 

اشـتباه مـی نوشـتیم، معلـم بـا خـط کـش مـی افتاد بـه جـان مان! 

انـگار نـه انـگار کـه همین خط کش غیـر از کتـک زدن کاربـرد دیگری 

 هـم دارد. مثـالً گاهـی مـی توان با آن یـک چیزی را هم انـدازه گرفت.

تاریـخ را کـه اصـالً نگـو و نپـرس! حذفـش کننـد خیلـی بهتـر اسـت. 

شـما یـک نفـر را پیـدا کن کـه از تاریـخ درس گرفتـه باشـد! جغرافی 

را هـم کـه نمـی دانـم کجـای دلـم بگـذارم. روزی روزگاری رییـس 

جمهـوری داشـتیم کـه معتقـد بود:»انگلسـتان جزیـره کوچولویـی 

کـدام  بفهمیـم  کـه  کشـتیم  را  خودمـان  آفریقاسـت!«  غـرب  در 

رودخانـه بـه کـدام دریـا مـی ریـزد، غافـل از ایـن کـه وقتـی بـزرگ 

 شـدیم گفتنـد کـه آب خلیـج فـارس بـه کارون ریختـه و شـور شـده! 

موافقـم آقایـان! موافقـم! همـه دروس را حـذف کنیـد. اصـالً مدرسـه 

هـا را ببندیـد و کارخانـه تولیـد انبـوه تغـار را بیندازیـد. صـادر کنیـم به 

کشـورهایی که توان تولید کشـک را دارند. بسـابند و بخورند و بگویند 

خـدا پدرشـان را بیامـرزد. شـاید دعـای خیرش شـب اول قبر دسـت 

متولیـان آموزشـی کشـورمان را بگیرد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تغار بی کارُبرد

 متروپلیس 1
نمایشگاه گروهی 

 طراحی با رویکرد شهر
گشایش 29 تیرماه 

 ساعت 6:30 عصر
نمایشگاه تا ۴ مرداد 

 ادامه دارد
کرمان، خ.شریعتی، بین 
طهماسب آباد و باغ ملی، 

گالری یادگاران

ادامه یادداشت از صفحه 1نمایشگاه
صــادرات،  فرآینــد  آغــاز  از  پیــش  هرســال 
ــد  ــا بازدی ــه م ــرکت از کارخان ــن ش ــان ای بازرس
ــه  ــد اتحادی ــورد تأیی ــه م ــا گواهينام ــد ت می کنن
ــرای بســياری  ــد. ب ــد کنن ــد و تمدي ــا را تأيي اروپ
ازخريــداران مغــز ســبز پســته در كشــورهای 
شــركت های  از  كاال  خريــد  اروپــا،  اتحادیــه 
ایــن  اســت.  ممنــوع  گواهــی  ايــن  فاقــد 
ــن  ــه همی ــان ب ــا کارم ــود ام ــوک ب ــن ش دومی
جــا ختــم نشــد. بایــد بــرای هــردو شــوک 
ــه  ــود ک ــن ب ــم. ای ــزی می کردی ــزرگ برنامه ری ب
از کارهــا  هرکــس را مأمــور پی گیــری یکــی 
ــه از  ــد ک ــن شــرایط اطــالع دادن ــردم. در همی ک
ــی  ــواد غذای ــگاه م ــدگان نمایش ــوی برگزارکنن س

ــده  ــال ش ــری ارس ــه نماب ــیال)SIAL( فرانس س
ــذاری  ــد امســال از واگ ــه در آن اطــالع داده ان ک
غرفــه بــه شــرکت های ایرانــی معذورنــد. در 
نمابــر خواســته بودنــد کــه شــماره حســابی 
ــت  ــت دریاف ــزی باب ــا وجــه واری ــم ت ــالم کنی اع
ــت  ــال اس ــد. 30 س ــا بازگردانن ــه م ــه را ب غرف
بــزرگ  نمایشــگاه  دو  ثابــت  مشــتری  کــه 
ــوگا و ســیال هســتیم.  صنایــع غذایــی یعنــی آن
حتــی در دوره جنــگ نیــز از حضــور در ایــن 
ــم.  ــده بودی ــروم نش ــر مح ــگاه های معتب نمایش
روز  یــک  در  کــه  بــود  شــوک هایی  این هــا 
گل  از  راســتی  شــد.  وارد  مــا  بــه  بیــرون  از 
قوی تــری  آرام  بخــش  نوشــیدنی  گاوزبــان، 

ــد؟ ــراغ داری س
رییس پیشــین اتاق بازرگانی ایران


