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بازار کرمان 
در محاصره »مال«ها

ساخت دو پروژه گودال خشت مال ها و سیتی سنتر وکیل 
روزانهم صبح اریاندر حریم بازار تاریخی کرمان ادامه دارد

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
نوبت دوم)همراهباارزیابیکیفی(

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم 
اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 02/ 05/ 1397 می باشـد.

مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : تا سـاعت 13 روز یک شـنبه مـورخ 07/ 05/ 1397- مهلت زمانی ارائه پیشـنهاد: تا 
سـاعت 13 روز یکشـنبه مـورخ 21 / 05/ 1397- زمـان بازگشـایی پاکت ها : سـاعت 8 صبح روز دوشـنبه  مـورخ 22 / 05 / 1397- 
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الف : نشـانی: 
اداره كل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفـت – کیلومتر 5 جـاده کرمان_پایانـه بار جیرفت 
و تلفـن : 03443352139 و 03443352169- اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحل عضویت در سـامانه : مرکز 

تمـاس : 02141934 ،  دفتـر ثبت نـام : 88969737 و 85193768
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0۸/الف/97/46
بهسازی وروکش آسفالت گرم محورهای 

بن گود – چاه ریگان ،چاه علی – کولگان و محور 
جیرفت – عنبرآباد )تجدید3(
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20/الف/97/46
بهسازی و رفع نقاط پرحادثه محور جیرفت –

اسفندقه کیلومتر صفرالی چهار+شانه سازی و 
تعریض )ترانشه()عملیات خاکی و ابنیه فنی(

29،931،975،1301،496،59۸،757

21/الف/97/46
خرید ،نصب ،تعمیرات ،نورد و صافکاری حفاظ 
فلزی گاردریل دوموج و سه موج در محور های 

حوزه استحفاظی جنوب استان کرمان 
19،923،655،522996،1۸2،777

22/الف/97/46
روکش آسفالت محور قلعه گنج-فنوج

)12کیلو.متر ادامه کالت مالک –صوالن(
22،۸42،426،۸061،142،121،341

43،929،046،6112،196،452،331روکش آسفالت محور کهنوج – قلعه گنج23/الف/97/46

24/الف/97/46
بهسازی ،درزگیری و روکش سطح حوزه 

استحفاظی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای جنوب استان کرمان

6،999،999،4۸7349,999,975

25/الف/97/46
بهسازی و روکش آسفالت محور خیرآباد –حسن 

آباد و علی آباد از توابع شهرستان قلعه گنج
9،920،305،107496,015,256

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان كرمان 

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده   
شماره 97/8/ع

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد "طراحـی، خریـد و سـاخت ، نصب و 
ایجـاد سـازه هـای دسترسـی به تجهیزات کارخانه گندله سـازی شـماره 2 " خـود را بصـورت EPC و از 
طریـق مناقصـه عمومی بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا کلیه متقاضیان مـی توانند جهت 
اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکـی WWW.GER.IRمراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه 
فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین کنندگان از قسـمت تأمین کنندگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلود 
نماینـد . مهلـت تحویل پاکات سـاعت 9 الی 14 روز شـنبه مـورخ 97/5/13 در محل دفتر کمیسـیون 
معامـالت مجتمـع و یا دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران می باشـد. ضمن بازدید از محل اجـرای پروژه روز 

شـنبه مـورخ 97/5/6 بـرای متقاضیان الزامی می باشـد. 

وزیر راه در نامه ای به جهانگیری پیشنهاد داد دولت تصویب کند که اجاره خانه هر سال حداکثر 10 درصد افزایش یابد

بازیآخوندیدرزمینمستاجران
2
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 قطعـی بـرق ایـن روزهـا رنج آفرین اسـت. 
هـر قطعـی بـرق یعنـی کودکانـی که بـر اثر 
گرمـا رنـج می کشـند، کارگرانی که سـاعاتی 
بیـکار می شـوند و دسـتمزدی را از دسـت 
می دهنـد، بیمارانـی کـه در مراکـز درمانـی 
معـرض تهدیـد قـرار می گیرنـد و خالصـه 
بـه  برخـی  می بیننـد.  آزار  هم وطنانـی کـه 
هـر دلیلـی در »آگاهـی انکار« فـرو رفته اند 
و بـر اثـر ناامیـدی یـا هـر دلیـل دیگـری 
قصـدی بـرای کمک کـردن به بهبود شـرایط 
ندارنـد. نظـر ایـن گروه هـم محترم اسـت، 
امـا دسـته دومـی هسـتند که فکـر می کنند 
در ایـن شـرایط بایـد بـه فکـر ایـران بـود و 
کوشـید تـا مردم کمترین رنـج و ناراحتی را 
تحمـل کنند. دانسـتن اعداد میـزان مصرف 
بـرق مصرفـی وسـایل برقـی بـه ایـن عـده 
کمـک می کنـد تـا تصمیـم بهتـری دربـاره 

بگیرنـد.  مصرف شـان 

ادامه در صفحه 12

به فکر هم باشیم
یادداشت مهمان

چالشادامهدارمحمد فاضلی

بیآبیدربرازجان

صبح دیروز تعدادی از مردم 
در اعتراض به ادامه دار شدن 

کمبود شدید آب آشامیدنی 
جاده برازجان-بوشهر را بستند

معاون فرماندار دشتستان: 
مردم هر سه روز یک بار به 
آب دسترسی پیدا می کنند
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رییـس جمهـور کشـورمان خطـاب بـه دونالد 
ترامـپ گفـت کـه مـا مـرد شـرف و ضامـن 
امنیت آبراه منطقه و امنیت مسـیر کشتیرانی 
در طـول تاریـخ هسـتیم، بـا دم شـیر بـازی 
فکـر  شـما  اسـت.  پشـیمان کننـده  نکـن، 
مـی کنیـد ایـران ایـن قـدر ضعیـف اسـت 
کـه اجـازه دهـد کـه شـما بـه خواسـته و بـه 
اهداف تـان برسـید؟ به گزارش ایسـنا، حسـن 
روسـای  همایـش  در  گذشـته  روز  روحانـی 
نمایندگی هـای جمهـوری اسـالمی ایـران در 
خـارج از کشـور با بیان اینکـه رفتارهای هیأت 
حاکمـه فعلـی آمریـکا خطـرات زیـادی برای 
جهـان بوجـود آورده، امـا در دل ایـن خطرهـا 
فرصت هـای بزرگـی نیـز وجـود دارد، گفـت که 
بـا وضعیتـی کـه امـروز در سـایه حمایت های 
بی منطـق هیأت حاکمه فعلی آمریـکا از رژیم 
صهیونیسـتی بوجود آمده، اسـتدالل علیه این 

رژیم نیز آسـان تر شـده اسـت. او با اشـاره به 
توافق هسـته ای اظهـار کرد که ایـن بزرگترین 
موفقیـت جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت که 
شـش قدرت بـزرگ دنیا بگویند مطلبی که 12 
سـال عنوان می کردند، اشـتباه بوده و بپذیرند 
که ایران باید فناوری هسـته ای داشـته باشـد 
و نـه تنهـا آنهـا بلکـه شـورای امنیت سـازمان 
ملـل هـم این موضـوع را مـورد پذیـرش خود 
قـرار دهـد. رییس جمهور کشـورمان به خروج 
آمریـکا از برجـام و وضـع تحریم هـای جدیـد 
علیـه ایران اشـاره کرد و گفـت: »آمریکا امروز 
بـا اشـتباه محاسـباتی به دنبـال آن اسـت که 
بـر ملـت ایـران فشـار وارد کند تا مـردم صبور 
و مقـاوم ایـران را تبدیل به ملتی اغتشاشـگر 
کنـد. نمی داننـد که ملـت ایران هیچـگاه و در 
هیچ شـرایطی نوکر هیچ کس نخواهد شـد.« 
روحانـی اضافـه کـرد کـه مـا بـا هیـچ کـس 

دعـوا و جنـگ نداریـم اما دشـمنان باید خوب 
بفهمنـد کـه جنـگ بـا ایـران مـادر جنگ هـا و 
صلـح بـا ایـران مـادر صلح هـا اسـت و مـا 
هیچ وقـت از تهدید نترسـیده و در برابر تهدید، 
تهدیـد خواهیـم کرد. وی در بخـش دیگری از 
سـخنانش گفت: »ما خواسـتار برقراری رابطه 
خـوب با دنیا هسـتیم. حتی اگر همسـایه ای 
مانند عربسـتان هـم از لجاجت هـا و اقدامات 
خـود دسـت برداشـت و نسـبت بـه روابـط 
اظهـار تمایـل کـرد، باید اختالفـات را حل کرده 
و دوسـتی را برقـرار کنیـم. در مـورد امـارات و 
بحریـن نیـز اینگونـه اسـت و مـا در شـرایط 
جدیـد بدنبـال اصـالح روابـط بـا این کشـورها 
هسـتیم.« رییـس جمهور همچنیـن گفت که 
وقتـی مـا می گوییـم هنگامـی که نفـت ایران 
صـادر نشـود، هیچ کس نمی توانـد نفت صادر 
کنـد بـه دنبـال بسـتن تنگـه هرمـز هسـتیم 
در صورتـی کـه راه هـای فراوانـی وجـود دارد و 
بسـتن تنگـه هرمـز روش سـاده آن اسـت، 
امـا بسـیاری تنگه هـای دیگر برای ایـن کار در 

اختیـار داریم.

روحانی خطاب به ترامپ:

با دم شیر بازی نکن، پشیمان کننده است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــس شــورای  ــد مجل رییــس فراکســیون امی
اســالمی خواســتار تعامــل و همدلــی بیشــتر 
در سیاســت داخلــی کشــور شــد. محمدرضــا 
ــتور  ــان دس ــق می ــته در نط ــارف روز گذش ع
ــن  ــه در ای ــت ک ــس گف ــی مجل ــه علن جلس

روزهــا کــه اســتکبار جهانــی علیــه مــا بســیج 
شــده اســت و پــروژه انــزوای اقتصــادی 
ملــی ایــران را دنبــال می کنــد بیــش از هــر 
ــی   ــود تحریم ــا و خ ــد خودزنی ه ــی بای زمان
او  ایســنا  بــه گــزارش  بگذاریــم.  را کنــار 

ــع  ــلیقه ای مان ــورداری س ــه کش ــه داد ک دام
تنگ نظری هــای  اســت.  شــده  پیشــرفت 
ــا  ــه ای دله ــی و قومــی و قبیل ــی، جریان حزب
ــد کــرد  را از هــم دور کــرده اســت. وی تاکی
کــه امــروز بایــد کدورت هــا را کنــار بگذاریــم 
و آغــوش خــود را بــاز کنیــم همــه بایــد 
دســت بــه دســت هــم دهیــم و محصوریــن 
دلســوز انقــالب را دوبــاره بــه آغــوش جامعــه 

ــم. بازگردانی

بازی آخوندی در زمین مستاجران
وزیر راه در نامه ای به جهانگیری پیشنهاد داد دولت تصویب کند 

که اجاره خانه هر سال حداکثر 10 درصد افزایش یابد

افزایش 50 درصدی اجاره خانه در سه ماه اخیر، مستاجران را نقره داغ کرده است

حالــی  در  مســکن  بــازار  آشــفتگی 
ادامــه دارد کــه وزیــر راه خواســتار 
افزایــش  بــرای  قانــون  تصویــب 
اســت. شــده  اجاره خانــه  ســالیانه 
بــا  نامــه ای  تصویــر  گذشــته  روز 
آخونــدی خطــاب  عبــاس  امضــای 
ــاون اول  ــری، مع ــه اســحاق جهانگی ب
ــزاری  ــوی خبرگ ــور از س ــس جمه ریی
ــر  ایســنا منتشــر شــد کــه در آن  وزی
راه پیشــنهاد اضافــه شــدن یــک مــاده 
ــط  ــون رواب ــه قان ــره را ب ــد تبص و چن
ســال  مصــوب  مســتاجر  و  موجــر 
مهم تریــن  کــرده.  مطــرح   1376
افزایــش  آخونــدی،  پیشــنهاد 
حداکثــری  ســالیانه اجاره خانــه تــا 

10 درصــد اســت. 

پیش نویس الیحه
ــدی پیش نویــس الیحــه الحــاق  آخون
یــک مــاده و چنــد تبصــره بــه قانــون 
ســال  مســتاجر  و  موجــر  روابــط 
پیوســت  خــود  نامــه  بــه  را   1376
ــس،  ــن پیش نوی ــاس ای ــرده. براس ک
ایــن مــاده بــه قانــون یــاد شــده 
ــه  ــتاجران کلی ــود: »مس ــه می ش اضاف
عــادی  یــا  و  رســمی  قراردادهــای 
ــان  ــکونی از زم ــای مس ــاره واحده اج
ــا  ــد ت ــون مــی توانن تصویــب ایــن قان
ــان  ــای زم ــس از انقض ــال پ ــک س ی
بــا رعایــت شــرایط ذیــل  قــرارداد 
ــد.« در  ــد نماین ــاره تمدی ــرارداد اج ق
ــده  ــم آم ــاده ه ــن م ــک ای ــره ی تبص
کــه قیمــت اجــاره بهــا حداکثــر تــا 10 
درصــد نســبت به اجــاره بهــای قبلی از 
طــرف موجــر در زمــان تمدیــد قــرارداد 

ــا  ــه ب ــت. چنانچ ــش اس ــل افزای قاب
ــغ  ــش 10 درصــدی مبل تقاضــای افزای
ننمایــد  موافقــت  مســتاجر  اجــاره، 
ــه  ــیدگی ب ــه و رس ــل تخلی ــد قاب واح
ــورای  ــت ش ــوع در صالحی ــن موض ای
حــل اختــالف اســت. »چنانچــه در 
قــرارداد اجــاره مــدت زمــان بیشــتری 
ــان  ــرای زم ــون ب ــن قان ــه ای نســبت ب
گرفتــه  نظــر  در  قــرارداد  انقضــای 
ــر  ــراردادی معتب شــود مــدت زمــان ق
ــنهادی  ــره پیش ــن تبص ــت« دومی اس
ــار  ــه و چه ــای س ــت.  در تبصره ه اس
هــم آمــده کــه »مــالک مســکونی 
بــودن واحــد، کاربــری آن اســت و 
ــن  ــاد ای ــالف مف ــق برخ ــه تواف هرگون
قانــون در مــدت زمــان اجــرای آن 
ــر اســت.« در ســال 76  ــل و بالاث باط
ــط موجــر و مســتاجر  ــون رواب کــه قان
ــش  ــزان افزای ــه می ــد، ب ــب ش تصوی

ــده  ــاره نش ــه اش ــاره خان ــالیانه اج س
ــود. ب

فوریت الیحه
ــنهادات  ــن پیش ــی ای ــر راه در حال وزی
ــه کــرده کــه خواســتار »بررســی  را ارائ
ــران  ــات وزی ــوری در هی ــب ف و تصوی
بــه مجلــس شــورای  ارســال آن  و 
اســالمی در قالــب الیحــه دو فوریتــی« 
شــده اســت. او در ایــن خصــوص 
نوشــته کــه بــازار مســکن در حــال 
شــدیدی  نوســانات  دچــار  حاضــر 

ــت. ــده اس ش

افزایش افسارگسیخته اجاره
ــان  ــدی در پای ــاس آخون ــی عب در حال
اولیــن مــاه تابســتان، داغ تریــن فصــل 
ــر  ــه فک ــکن، ب ــازار مس ــال ب نقل وانتق
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــب قانون تصوی
رشــد افسارگســیخته اجاره بهــا افتــاده 
ــا  ــش ت ــت از افزای ــا حکای ــه  خبره ک
ــای  ــرخ در ماه ه ــن ن ــدی ای 50 درص
ــارم  ــر چه ــزاری مه ــر دارد.  خبرگ اخی
خصــوص  ایــن  در  امســال  تیــر 
گــزارش کــرد کــه در شــرق تهــران 
در منطقــه تهرانپــارس )فلکــه اول( 

مســکونی  واحــد  حاضــر  حــال  در 
ــه  ــاخت ب ــال س ــا دو س ــری ب 60 مت
ــون و  ــک میلی ــای ی قیمــت اجــاره به
ــکن  ــه مس ــان و ودیع ــزار توم 700 ه
ــی رود.  ــاره م ــان اج ــون توم 50 میلی
ــای  ــه واحده ــی اســت ک ــن در حال ای
مســکونی مشــابه در ســال گذشــته بــا 
ــک  ــر از ی ــه کمت ــای ماهیان ــاره به اج
میلیــون تومــان و ودیعــه 40 میلیــون 
ــرار  ــتأجران ق ــار مس ــی در اختی تومان
می گرفــت. در حالــی اجــاره خانــه 
داشــته کــه  افزایــش چشــمگیری 
ــی از  ــه اعالم ــاالنه و ماهیان ــورم س ت
ــک ســال  ــزی در ی ــک مرک ســوی بان
ــوده  ــا 12 درصــد ب ــن 10 ت گذشــته بی
اســت. کارشناســان معتقدنــد نبــود 
کنتــرل  بــرای  مشــخص  قوانیــن 
و  بانکــی  ســود  اجاره بهــا، کاهــش 
بــازار مســکن  بــر  نظــارت  فقــدان 
ــده  ــی ش ــن التهاب ــاد چنی ــث ایج باع
ــدید در  ــم ش ــن تالط ــت. همچنی اس
بــازار ارز و ســکه موجــب شــده فضــای 
ــم  ــه ه ــم ب ــکن ه ــازار مس ــی ب روان
در  نتیجــه مســتاجران  در  و  بریــزد 
تابســتان امســال نقــره داغ شــوند.

وزیــر راه و شهرســازی بــا ارســال نامــه ای بــه معــاون اول 
ــوری  ــب ف ــی و تصوی ــتار بررس ــور، خواس ــس جمه ریی
ــرای الحــاق یــک  ــه ب الیحــه پیشــنهادی ایــن وزارت خان
مــاده و چنــد تبصــره بــه قانــون روابــط موجر و مســتاجر 
ــدی  ــاس آخون ــت. عب ــده اس ــال 1376 ش ــوب س مص
ــازار  ــدید ب ــانات ش ــرل نوس ــرای کنت ــنهاد داده ب پیش
ــا ســالیانه  ــرخ اجــاره به ــه ن مســکن، تصویــب شــود ک
حداکثــر  10درصــد افزایــش یابــد. ایــن در حالــی اســت 
ــش  ــت از افزای ــا حکای ــر گزارش ه ــاه اخی ــه م ــه در س ک
حــدود 50 درصــدی اجــاره بهــا در برخــی مناطق داشــت. 
ایــن افزایــش چشــمگیر موجــب شــد کمیســیون عمران 
مجلــس در ابتــدای تیــر امســال در نامــه ای خطــاب بــه 
حســن روحانــی، رییــس جمهــور کشــورمان نســبت بــه 
ــودی  ــن صع ــاال رفت ــکن و ب ــازار مس ــردن  ب ــم نک تنظی

ــد. ــاد کن ــا انتق قیمــت اجــاره  خانه ه

مجلس

عــارف تاکیــد کــرد کــه گفت وگــو و تعامــل 
ســروصداهای  و  دعواهــا  جایگزیــن  بایــد 
ــالف  ــا و اخت ــد تفاوت ه ــود. بای ــل ش بی حاص
ســالیق را بپذیریــم و در جهــت رشــد و پیشــرفت 
کشــور از آنهــا اســتفاده کنیــم. هرچنــد بــا هــم 
ــل  ــا فص ــیم، ام ــته باش ــز داش ــی نی تفاوت های
ــران  ــدار ای ــرفت و اقت ــا پیش ــه م ــترک هم مش

ــت. ــالمی اس اس

شــوراها  کمیســیون 
داخلــی  امــور  و 
ــی در  ــس طرح مجل
دســتور کار دارد کــه 
براســاس آن 10 وزیــر منطقــه ای بــرای 31 

می شــود. تعییــن  کشــور  اســتان 
بــه گفتــه ابوالفضــل ابوترابــی، عضــو ایــن 
کمیســیون بــرای هــر ســه اســتان، یــک 
ــکالت  ــه مش ــا هم ــود ت ــن می ش ــر تعیی وزی
منطقــه ای را پیگیــری کنــد. او دربــاره چرایــی 
کلیــد خــوردن ایــن طــرح بــه خبرگــزاری خانــه 
ــتان ها  ــکالتی در اس ــون مش ــه اکن ــت گفت مل
وجــود دارد کــه نــه اســتانی و نــه ملــی اســت 
و بــه شــدت همــه را درگیــر خــود کــرده، 

ــر از  ــکالت فرات ــه مش ــاد اینگون ــن ابع همچنی
ــال در حــوزه  ــرای مث ــه اســت ب ــک وزارتخان ی
ــن اســتان های همجــوار  ــی بی آب درگیری های
وجــود دارد. وزرای منطقــه ای بایــد رای اعتمــاد 
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
ــه  ــکیل وزارتخان ــن تش ــد و ُحس ــب کنن را کس
منطقــه ای ایــن اســت کــه نماینــدگان، درگیــر 
کارهــای محلــی و مناقشــات دو یــا چنــد 
اســتان نمی  شــوند. ابوترابــی اضافــه کــرده کــه 
جدیدتریــن مُتــد اجــرای ایــن طرح را فرانســه 
انجــام داده و کشــور را بــه 9 قســمت تقســیم 
ــنهاد  ــدگان پیش ــه او نماین ــه گفت ــد. ب کرده ان
دهنــده ایــن طــرح، مطالعــات تطبیقــی ســایر 

ــد. ــام داده ان کشــورها را انج

اصرار جهرمی برای 
رفع فیلتر توییتر

وزیر ارتباطات: منتظر اقدام 
دادستانی کشور هستیم

وزیــر ارتباطــات هنــوز امیــدوار اســت توییتــر 
رفــع فیلتــر شــود.

گذشــته  روز  جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
گفتــه  ایســنا  بــه  خصــوص  ایــن  در 
پیگیری هــای الزم را جهــت رفــع فیلتــر 
ــن  ــه ای را در ای ــام داده ام و نام ــر انج توییت
ــه امضــای شــش  ــرده ام ک ــم ک ــه تنظی زمین
وزیــر پــای آن اســت. امیــدوارم ایــن مســاله 
ــع  ــاهد رف ــرد و ش ــرار بگی ــتور کار ق در دس
ــه کــرده کــه  ــر باشــیم. او اضاف ــر توییت فیلت
ــه  ــه بایــد دادســتانی نســبت ب در ایــن زمین
ــدام  ــر اق ــا منتظ ــد و م ــدام کن ــن کار اق ای

دادســتانی کشــور هســتیم.
در حالــی آذری جهرمــی خواســتار رفــع 
فیلتــر توییتــر شــده کــه یــک خرداد گذشــته 
حجت االســالم محمــد جعفــر منتظــری، 
دادســتان کل کشــور دربــاره رفــع فیلتــر 
ــب  ــر به موج ــه توییت ــود ک ــه ب ــر گفت توییت
ــه همیــن  دســتور قضایــی فیلتــر شــده و ب
ــن  ــروه تعیی ــرح در کارگ ــت ط ــت قابلی جه
مصادیــق محتــوای مجرمانــه را نــدارد و 
لــذا مطــرح نخواهیــم کــرد. ایــن اظهارنظــر 
ــه  ــه نام ــش ب ــور در واکن ــتان کل کش دادس
شــش وزیــر و دو نماینــده مجلــس در 
ــود. آذری  ــر ب ــر توییت ــع فیلت ــوص رف خص
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  جهرمــی، 
و  آمــوزش  بطحایــی،  وزیــر  اطالعــات، 
ــی،  ــات، آوای ــر اطالع ــوی، وزی ــرورش، عل پ
 وزیــر دادگســتری، غالمــی، وزیــر علــوم 
همــراه  بــه  ارشــاد  وزیــر  صالحــی،  و 
رمضانعلــی ســبحانی فــر، نماینــده ســبزوار 
بــا  مالیــر  نماینــده  محمــد کاظمــی،  و 
ــور  ــتان کل کش ــه دادس ــه ای ب ــال نام ارس
خواســتار رفــع فیلترینــگ توییتــر شــده 
بودنــد. در ایــن نامــه تاکیــد شــده بــود 
ــی  ــرای نقــش آفرین ــی ب ــر فضای ــه توییت ک
موثرتــر فعــاالن رســانه ای و جوانــان در 
ــی  ــد. در حال ــی فراهــم می کن جامعــه جهان
توییتــر همچنــان در ایــران فیلتــر اســت کــه 
بســیاری از سیاســت مداران ایرانــی در ایــن 
ــر  ــتند. توییت ــو هس ــی عض ــبکه اجتماع ش
پــس از انتخابــات جنجالــی 1388 در ایــران 
ــا  ــا امــروز ادامــه داشــته. ب فیلتــر شــد و ت
ایــن حــال وزیــر ارتباطــات همچنــان پیگیــر 
ــن شــبکه اجتماعــی اســت،  ــر ای ــع فیلت رف
بــه خصــوص کــه ایــن روزهــا زمزمــه فیلتــر 

ــت. ــده اس ــد ش ــم بلن ــتاگرام ه اینس

سوژه

پیشنهاد کمیسیون شوراها؛ 
10 وزیر برای 10 منطقه کشور

بازداشت مدیران کانال های تلگرامی از سوی اطالعات سپاه انجام شدپیام خبر
محمود علوی، وزیر اطالعات روز گذشته در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال 51 
نماینده در خصوص دلیل دستگیری ادمین های کانال های تلگرامی در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 گفت که بازداشت مدیران تلگرامی از سوی اطالعات سپاه 
انجام شد. وزارت اطالعات نمی تواند برای سایر دستگاه های اطالعاتی تعیین تکلیف کند.
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محمدرضا عارف:

خودتحریمی  را کنار بگذاریم

گزارش
پیام ما

تســهیالت پرداختــی بانک هــا بــه بخش هــای 
مختلــف اقتصــاد کشــور اگرچــه رونــد رو بــه 
ــت  ــا ثاب ــا تقریب ــهم بخش ه ــا س ــدی دارد ام رش

ــت. ــده اس مان
مرکــزی،  بانــک  گــزارش  آخریــن  براســاس 
ــد  ــال 16 درص ــار امس ــهیالت در به ــت تس پرداخ
بــوده.  بیشــتر  قبــل  ســال  بهــار  بــه  نســبت 
بانک هــا امســال در ایــن بــازه زمانــی 117۸.6 
هــزار میلیــارد ریــال بــه کشــاورزی، صنعــت 
بازرگانــی  و  خدمــات  مســکن،  معــدن،  و 
ــد  ــا 40.67 درص ــات ب ــش خدم ــد. بخ پرداخته ان
بیشــترین ســهم از وام را داشــته. پــس از آن، 
ــی  ــدن 29.35، بازرگان ــت و مع ــای صنع بخش ه

13.96، مســکن ۸.39 و کشــاورزی 7.55 درصــد 
از تســهیالت بانکــی را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
ــک  ــزارش بان ــم در گ ــی ه ــهیالت بانک 0.0۸4 تس
ــام متفرقــه آمــده اســت. براســاس  ــا ن مرکــزی ب
مرکــزی،  بانــک  در ســایت  موجــود  آمارهــای 
ــوده.  ــت ب ــته ثاب ــال گذش ــه س ــد در س ــن رون ای
در ســال 96 ســهم بخــش خدمــات از تســهیالت 
41.1۸ درصــد بــوده اســت. کمتریــن ســهم را 
ــا ۸.02 درصــد داشــته. در ایــن  هــم کشــاورزی ب
ســال صنعــت و معــدن 2۸.37، بازرگانــی 13.۸7 
ــه  ــی را ب ــهیالت بانک ــد تس ــکن ۸.4 درص و مس
ــال های 95  ــد.  در س ــاص داده بودن ــود اختص خ
و 94 هــم بــه ترتیــب خدمــات، صنعــت و معــدن، 

ــی، مســکن و کشــاورزی بیشــترین ســهم  بازرگان
را از تســهیالت بانکــی داشــتند.

در گــزارش بانــک مرکــزی مربــوط بــه تســهیالت 
ــد  ــه بای ــده ک ــار 97 آم ــا در به ــی بانک ه پرداخت
ــه  ــوط ب ــات مرب ــاری مالحظ ــير ج ــداوم مس در ت
ــواره  ــت و هم ــر گرف ــز در نظ ــورم را ني ــرل ت کنت
مراقــب قــدرت گرفتــن پتانســيل تورمــی ناشــی از 
فشــار تقاضــای کل در اقتصــاد نيــز بــود. بــر ايــن 
اســاس ضــروری اســت بــه افزايــش تــوان مالــی 
بانک هــا از طريــق افزايــش ســرمايه و بهبــود 
کفايــت ســرمايه بانک هــا، کاهــش تســهيالت 
غيرجــاری و بازگردانــدن آن هــا بــه مســير صحيــح 
اعتباردهــی بانک هــا، افزايــش بهــره وری بانک هــا 
ــز  ــدی، پرهي ــردش تولي ــرمايه در گ ــن س در تامي
از فشــارهای مضاعــف بــر دارايــی بانک هــا و 
ترغيــب بنگاه هــای توليــدی بــه ســمت بــازار 
ــن  ــم درتامي ــزار مه ــک اب ــوان ي ــه عن ــرمايه ب س
مالــی طرح هــای اقتصــادی )ايجــادی( توجــه 

ــرد. ــژه ای ک وي

سهم ثابت بخش های مختلف اقتصاد از وام
در سه سال اخیر کشاورزی کمترین و خدمات بیشترین سهم 

را از تسهیالت بانکی داشته اند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان خــاش گفــت: کارشناســان 
ایــن اداره بــا همــکاری و همراهــی 
ــاز  ــورد نی ــرب م ــی آب ش ــردم بوم م
حیوانــات وحشــی و مــردم عشــایر 
منطقــه گــرز ســنگان خــاش را تامیــن 
ــد  ــرب مجاه ــواد ع ــد ج ــد. محم کردن
ــمه و  ــی دو چش ــرد: کار الیروب ــان ک بی
ــایری  ــه عش ــرب در منطق ــاه آب ش چ

ــام و  ــنگان انج ــرز س ــوزه گ ــک ح کال
یــک حوضچــه ذخیــره آب نیــز در جــوار 
چشــمه شــور حــوزه گــرز ســنگان ایجاد 
ــه  ــه در منطق ــه اینک ــه ب ــا توج ــد . ب ش
ــرد  ــای منحصربف ــنگان، گونه ه ــرز س گ
جانــوری حضــور دارنــد و حیــات وحش 
می بــرد،  بهــره  خوبــی  تنــوع  از  آن 
اجــرای ایــن پروژه هــا را در دســتور کار 
ــادی  ــا کاری جه ــم و ب ــرار دادی خــود ق

توانســتیم چشــمه ها و چــاه آب شــرب 
را احیــاء کنیــم تــا مــردم منطقــه و 
حیوانــات بتواننــد نیازهــای آبــی خــود را 
در ایــن فصــل گرمــا و شــرایط ســخت 
خشکســالی تامیــن کننــد . عــرب ادامــه 
داد: در مناطــق دیگــر خــاش هــم کــه 
ــتند،  ــه هس ــرایط مواج ــه ش ــا اینگون ب
کارهــای عمرانــی را بــا مشــارکت مــردم 
انجــام خواهیم داد . وی افزود: بســیاری 
ــز و  ــد آهــو و ب از وحــوش منطقــه مانن
قــوچ کوهــی و غیــره در شــرایط ســخت 
خشکســالی و نیــز حضــور شــکارچیان 
ــذا تــالش  ــود شــده اند، ل ــی رحــم ناب ب
ــی  ــای باق ــراض گونه ه ــم از انق می کنی

ــده پیشــگیری نماییــم . مان

رییـس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت نسـبت به افزایـش بیابان زایی در کشـور هشـدار داد. 
مسـعود زندی )رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت( گفـت: مشـکالت تغییر اقلیـم در 
سـال های اخیـر بسـیار زیـاد شـده به طـوری که در چندسـال 
گذشـته مشـکل گرد و غبار خوزسـتان فرامرزی بود، در حالی 
کـه کانون هـای داخلـی در حـال حاضـر افزایش پیدا کـرده با 
افزایـش بیماری هـای ناشـی از کمبـود آب مواجـه هسـتیم. 
همچنیـن طغیـان آب رودخانـه و از دسـت رفتـن منابـع آبی 
از مشـکالت عدیده ناشـی از تغییر اقلیم اسـت. وی با اشـاره 
بـه برنامه هـای تغییـر اقلیم تصریح کـرد: برنامه هـای مرتبط 
بـا تغییـر اقلیـم به طور عمـده شـامل برنامه هایـی در رابطه با 
کاهـش گازهـای گلخانـه ای اسـت. کاهـش این گازهـا زمانی 
اتفـاق می افتـد کـه کاهـش مصـرف انـرژی صـورت گیـرد. 
رییـس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت بـا تاکیـد براینکه شـدت مصرف انـرژی در کشـور ما 
بسـیار باالسـت، بیان کرد: در برنامه پنجم تاکید شـده بود که 
شـدت انتشـار انرژی تا 30 درصد کاهش پیدا کند. همچنین 

در برنامه ششـم تاکید شـده اسـت که 50 درصد شدت انرژی 
کاهش پیدا کند، اما متاسـفانه به دلیل بسـیاری از مشـکالت 
این کاهش شـدت انتشـار انرژی صورت نگرفته اسـت. زندی 
بـا بیـان اینکـه در مصوبات دولت بـر اقتصاد کـم کربن تاکید 
شـده اسـت و همـه دسـتگاه ها مکلـف هسـتند؛ برنامه هـای 
خـود را در راسـتای کاهش انتشـار انرژی ارائـه دهند، تصریح 
کـرد: برنامه هـای تغییـر اقلیـم بـه طور عمـده در بحـث حوزه 
نفـت و افزایـش کارآیـی و راندمـان انـرژی اسـت. همچنیـن 
انـرژی  صنعتـی کـه  واحدهـای  در  تجهیـزات  از  اسـتفاده 
کمتـری مصـرف می کننـد، اسـتفاده از انـرژی تجدیدپذیر به 
عنـوان جایگزینـی برای بخشـی از سـوخت مصرفـی از جمله 
انتشـار گازهـای  برنامه هایـی اسـت کـه در بحـث کاهـش 
گلخانـه ای ذیـل توافقنامـه پاریس مطرح می شـود. وی بیان 
کـرد: اجرای برنامه های کاهش انتشـار گازهـای گلخانه باعث 
کاهش مصرف انرژی و کاهش آالینده های سـوخت فسـیلی 
خواهـد شـد، بی شـک مـا از اجـرای ایـن برنامه هـا هیـچ گاه 
خسـارت نخواهیم دید. ضمن اینکه کشـورهای توسـعه یافته 
وظیفـه دارنـد، کمک هـای مالـی و فنـی، ظرفیت سـازی در 
خصـوص کاهـش انتشـار گاز های گلخانـه ای برای کشـورهای 
درحال توسـعه داشـته باشـند. رییس مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیـم سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه سـند 

indc )سـند مشـارکت معیـن بـرای کاهش انتشـار( تصریح 
کـرد: سـند راهبـردی در بحـث تغییـر اقلیـم برای کشـور تهیه 
شـده و در ایـن سـند همه دسـتگاه ها برنامه هـای کوتاه مدت، 
میان مـدت و بلنـد مـدت ارائه کرده اند، اما متاسـفانه مشـکل 
ما این اسـت که در اجرا مشـارکت دسـتگاه ها بسـیار ضعیف 
اسـت. بخشـی از این مشـکالت نیز به دلیل مشـکالت مالی 
اسـت. در بحـث آلودگـی هوا نیز بـا کمبود منابـع مالی مواجه 
هسـتیم. متاسـفانه کمبـود منابـع مالی یک ضعف بـزرگ در 
اجـرای برنامه ها اسـت. زنـدی تاکید کرد: به همه دسـتگاه  ها 
تکلیـف شـده تـا برنامه هـای اجرایـی بـرای کاهـش گازهای 
گلخانـه ای را به سـازمان حفاظت محیط زیسـت ارائه دهند. از 
سـوی دیگـر نظارت بر دسـتگاه ها بـرای اجرای ایـن برنامه ها 

نیـز موضـوع جـدی اسـت کـه باید به شـدت دنبال شـود.

تامین آب شرب حیوانات 

حیات وحش خاش

تمدید خاموشی ها تا شهریور 
در حالی خاموشی ها تا شهریور تمدید شد که 
پیش از این اعالم شده بود خاموشی برق تا 

اواسط مردادماه خواهد بود

بعــد از قطعی هــای موقتــی بــرق در اســتان های مختلــف، آرش کــردی 
ــه   ــا دو هفت ــر ت ــی ها حداکث ــن خاموش ــت ای ــر گف ــرکت توانی ــل ش مدیرعام
ــد روز  ــا گذشــت چن ــون ب ــا اکن ــد داشــت ام ــه خواه ــاه  ادام اواســط مردادم
ــاه  ــهریور م ــا ش ــا را ت ــن قطعی ه ــرق ای ــت ب ــخنگوی صنع ــر، س ــن خب از ای
ادامــه دار می دانــد. محمودرضــا حقی فــام ســخنگوی صنعــت بــرق روز 
)یکشــنبه31تیرماه( در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه کاهــش تولیــد برقابــی 
ــطح  ــدن س ــن آم ــارش و پایی ــش ب ــل کاه ــه دلی ــرد: ب ــار ک ــور اظه در کش
ــت.  ــته اس ــدی داش ــش 50 درص ــی کاه ــرژی برقاب ــد ان ــزان تولی ــدها می س
ســخنگوی صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه نقــش دولــت در کاهــش مصــرف بــرق 
تصریــح کــرد: همــکاری دولــت در کاهــش ســاعت ســازمان های اداری و 
ــا اشــاره  ــی شــده اســت.وی ب ــی 2 هــزار مگاوات ــه جوی ــی موجــب صرف دولت
ــا،  ــش دم ــل افزای ــه دلی ــرد: ب ــان ک ــه، بی ــارج از برنام ــی های خ ــه خاموش ب
ــالل در  ــار اخت ــرق دچ ــی ب ــرای قطع ــپاچینگ ب ــای دیس ــی واحده پیش بین
شــبکه توزیــع بــرق می شــود بــا ایــن وجــود مــا از طریــق رصــد و  گزارش هــای 
دریافتــی 95 درصــد خاموشــی ها بــا برنامــه انطبــاق دارد و در تالشــیم میــزان 
ــارت  ــت خس ــه پرداخ ــاره ب ــا اش ــام ب ــی ف ــم. حق ــش دهی ــات را کاه تناقض
هــای ناشــی از پرداخــت بــرق بــه مشــترکان اظهــار کــرد: ســالیانه در قبــوض 
مشــترکان شــهری 1000 تومــان بابــت بیمــه وســایل برقــی در نظــر گرفتــه شــده 
ــت  ــرارد دارد، پرداخ ــر ق ــا توانی ــه ب ــذار ک ــه گ ــرکت بیم ــق ش ــت و از طری اس
ــارد  ــدود 16 میلی ــال 96 ح ــه داد: س ــرق ادام ــت ب ــخنگوی صنع می شود.س
ــزات و وســایل  ــه تجهی ــرق ب ــی ب ــل قطع ــه دلی ــه ب ــه مشــترکانی ک ــان ب توم

ــا آســیب وارد شــده، خســارت پرداخــت شــد. ــی آنه برق

رییس مرکز ملی تغییر اقلیم مطرح کرد 

مشارکت ضعیف دستگاه های اجرایی 
برای مقابسله با تغییر اقلیم

رییـس مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا بیان 
اینکه روز به روز سـطح بیشـتری از کشـور گرفتار 
بیابان زایـی می شـود، گفـت: مشـکالت تغییـر 
اقلیـم در سـال های اخیـر بسـیار زیـاد شـده به 
طـوری کـه در چندسـال گذشـته مشـکل گرد و 
غبـار خوزسـتان فرامـرزی بـود، در حالـی کـه 
افزایـش  کانون هـای داخلـی در حـال حاضـر 
پیـدا کـرده بـا افزایـش بیماری هـای ناشـی از 
کمبـود آب مواجـه هسـتیم. همچنیـن طغیان 
آب رودخانـه و از دسـت رفتـن منابـع آبـی از 
مشـکالت عدیـده ناشـی از تغییـر اقلیم اسـت.

سه قلو زایی 
میش اوریال 

محیــط  حفاظــت  رییــس 
مشــاهده  از  نیشــابور  زیســت 
ــه  ــده س ــر از پدی ــت تصوی و ثب
قلــو زایــی وحــوش در پناهــگاه حیــات وحــش حیــدری 
خبــر داد. محمــد مهــدی نوربخــش ادامــه داد: محیــط 
بانــان پناهــگاه حیــات وحــش حیــدری موفــق شــدند، 
از پدیــده  کــم نظیــر ســه قلــو زایــی یــک رأس میــش 
ــد. وی  ــرداری کنن ــر ب ــگاه تصوی ــن پناه ــی در ای وحش
ــر  ــت از ذخای ــت حراس ــادی جه ــات زی ــزود: اقدام اف
ــوع زیســتی  پناهــگاه حیــات  ارزشــمند  ژنتیکــی  و تن

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــدری  ص ــش حی وح

توقف ساخت و ساز 
در منطقه حفاظت شده

گلسـتان  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
گفـت: در گشـت و کنتـرل نیروهـای 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان 
شهرسـتان گـرگان یک مورد سـاخت و سـاز غیرمجـاز در منطقه 
حفاظـت شـده جهـان نمـا )گـرگان( مشـاهده و جلـوی انجـام 
عملیات گرفته شـد. امیر عبدوس اظهار داشـت: در همین راستا 
ماموریـن ایـن اداره ضمـن توقـف از ادامـه عملیـات بـا تنظیـم 
صورتجلسـه تخلـف، پرونـده این متخلـف را بـه مراجع قضایی 
ارجـاع کردنـد و قاضـی شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای گـرگان 
پـس از بررسـی پرونـده، حکم توفف عملیات سـاخت و سـاز را 

صـادر و بـه فـرد متخلـف ابـالغ کردنـد.

خبرخبر

روز شــنبه حجــت نظــری - عضــو شــورای شــهر تهــران- از 
ــی  ــاز آب ــه دلیــل نی ممنوعیــت کاشــت چمــن در پایتخــت ب
ــس  ــن راســتا ریی ــر داد. در ای ــی کشــور خب ــم  آب ــاد و ک زی
ــر اینکــه  اداره محیــط زیســت شــهر تهــران ضمــن تاکیــد ب
ــت،  ــه اس ــتی گرفت ــم درس ــاره تصمی ــهر دراین ب ــورای ش ش
گفــت: چمــن گیاهــی اســت کــه خدمــات اکولوژیــک پایینــی 
اقتصــادی  هزینه هــای  مقابــل  در  ولــی  می دهــد  ارائــه 
زیــادی دارد. محمدحســین بازگیــر رییــس اداره محیــط 
ــت  ــری اس ــاه آب ب ــن گی ــت: چم ــران گف ــهر ته ــت ش زیس

کــه بــا شــرایط فعلــی کشــور مــا ســازگاری نــدارد. در حــال 
حاضــر مــا بایــد از هــر راهــی بــرای صرفه جویــی در مصــرف 
ــه  ــا توج ــن ب ــت چم ــت کاش ــم و ممنوعی ــتفاده کنی آب اس
ــی  ــای صرفه جوی ــی از راه ه ــاه، یک ــن گی ــی ای ــاز آب ــه نی ب
ــت  ــات زیس ــا مطالع ــزود: ب ــت. وی اف ــرف آب اس در مص
ــط زیســت  ــدی از نظــر کارشناســان محی محیطــی و بهره من
و فضــای ســبز می تــوان گیاهانــی را پیــدا کــرد کــه مناســب 
ــه آبیــاری  ــاز ب ــا شــرایط آب و هوایــی تهــران باشــند و نی ب

ــری داشــته باشــند. کمت

ــه مــرگ ســیاه شــهرت  ــه ب ــون نشــخوارکنندگان ک ــاری طاع بیم
یافتــه، ســالهای اخیــر از حیــات وحــش و دام هــای اهلی اســتان 
کرمــان تلفــات بســیاری گرفتــه اســت و بــا وجــودی کــه هــر بــار 
خطــر آن بــا هجمــه هــای رســانه ای و دیــده بانــی ســازمان هــای 
مــردم نهــاد زیســت محیطــی بــه مســووالن گوشــزد مــی شــود 
امــا اقــدام اساســی در ایــن زمینــه انجــام نمــی شــود.آنطور  کــه 
ایرنــا می نویســد برخــی فعــاالن محیــط زیســت بــر ایــن باورنــد 
کــه ســرکوب ایــن بیمــاری یــک بــار بــرای همیشــه نیــاز امــروز 
حیــات وحــش بــه عنــوان بخشــی جدانشــدنی از محیــط زیســت 

و مالــکان طبیعــت اســتان کرمــان اســت و ایــن مســاله بارهــا از 
ســوی جریــان هــای مردمــی و دوســتداران طبیعــت به مســووالن 
ــد  ــون، چن هشــدار داده شــده اســت . از گذشــته هــای دور تاکن
بــار بیمــاری مــرگ ســیاه )طاعــون(، تلفــات زیــادی از مــردم قاره 
هــای اروپــا، آســیا و آفریقــا گرفتــه اســت و اکنــون حــدود چهــار 
ــه  ــون نشــخوارکنندگان کوچــک )PPR( ب ــه طاع ســال اســت ک
ــه حیــات  ــه 2 ســال اســت ب حیــات وحــش کشــور و نزدیــک ب
ــار تلفــات زیــادی  وحــش اســتان کرمــان حملــه ور شــده و هرب

بــر جــا گذاشــته اســت.

مرگ سیاه در کمین حیات وحش کرمانضرورت یافتن گیاهی مناسب برای جایگزینی با چمن

پیام زیست مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان چهارمحال و بختیاری
 از کشــف، ضبط و رهاســازی 8 قطعه طرقه چکاوکی

 در شهرســتان کیار خبر داد.

بـر طبـق دسـتور مـاده 12 قانـون ثبـت 
اسـناد و امـالک و مـواد اصالحـی 59 
و 64 آیین نامـه قانـون ثبـت اشـخاصی کـه در سـه 
ماهه اول سـال 1397 )فروردین اردیبهشـت خرداد( 
نسـبت بـه امـالک مجهول المالـک بخش هـای 13 
زرنـد  ثبتـی شهرسـتان  - 14 - 15 کرمـان حـوزه 
تقاضـای ثبـت نموده انـد و همچنیـن امالکـی کـه بر 
طبـق دسـتور هیـات نظـارت و اختیـارات تفویضـی 
آگهـی آنهـا تجدیـد می گـردد بـا ذکـر نـام متقاضـی 
و سـهام مـورد تقاضـا و محـل وقـوع ملـک به شـرح 

زیـر آگهـی می گـردد:
الف( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 13 کرمان

239۸ فرعـی از 236۸ اصلـی آقـای محمـد رحمانـی 
ششـدانگ خانـه واقـع در اراضـی حسـین آباد زرنـد بـه 

مسـاحت 42۸/90 مترمربـع
5 فرعـی از 5476 اصلـی آقـای احمـد چراغـی زرنـدی 
ششـدانگ دکان واقـع در زرنـد بـه مسـاحت 45 مترمربع 
1 فرعـی از 19436 اصلـی خانـم نـدا تهامـی زرندی 
بـه  زرنـد  در  واقـع  مغـازه  بـاب  یـک  ششـدانگ 

مترمربـع  43/۸4 مسـاحت 

1 فرعـی از 19437 اصلـی آقـای سیدحسـین تهامـی 
زرنـدی ششـدانگ یـک بـاب مغـازه واقـع در زرنـد بـه 

مسـاحت 72/61 مترمربـع
1 فرعـی از 1943۸ اصلـی آقـای سـیدمحمدرضا تهامی 
زرنـدی ششـدانگ یـک بـاب مغـازه واقـع در زرنـد بـه 

مسـاحت 4۸/51 مترمربـع
ب( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 14 کرمان

1 فرعـی از ۸776 اصلـی آقـای علی اکبـر حسـنخانی 
دهنـوی زمیـن مزروعـی واقـع در اکبرآبـاد هرزنـگ بـه 

مسـاحت 15۸۸2 مترمربـع
ج( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 15 کرمان

164۸ فرعـی مجـزی شـده از 379 از 3 اصلی آقای 
محمدعلـی مختـاری زرنـدی ششـدانگ خانـه واقع 

در حتکـن زرنـد بـه مسـاحت 236/65 مترمربع
لـذا بنـا بـه دسـتور مـاده 16 قانـون ثبـت اسـناد و 
امـالک کسـانی کـه بـر امـالک تقاضـای ثبت شـده 
در بخش هـای قیـد شـده در ایـن آگهـی واخواهـی 
و اعتراضـی دارنـد می تواننـد از اولیـن نوبت انتشـار 
آگهـی بـه مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبـا و 
مسـتقیما بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت 

دارنـد و عـالوه بـر آن ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض بـه ایـن اداره دادخواسـت الزم به 
مرجـع ذیصـالح قضایـی تسـلیم نماینـد و در غیـر 
ایـن صـورت متقاضـی ثبـت یـا نماینـده قانونـی او 
می تواننـد بـه دادگاه مربوطه مراجعـه و گواهی عدم 
تسـلیم دادخواسـت را دریافت دارنـد و به این اداره 
تسـلیم نماینـد و اداره ثبـت اسـناد و امـالک بدون 
رعایـت  بـا  را  ثبتـی  عملیـات  اعتـراض  بـه  توجـه 
تقاضـا  بیـن  و چنانچـه  ادامـه می دهنـد  مقـررات 
کننـدگان و اشـخاصی کـه قبـل از نوبـت اول ایـن 
آگهـی دعـوی اقامه و در جریان رسـیدگی می باشـد 
می بایسـتی گواهـی مشـعر بـر جریـان دعـوی را به 
ایـن اداره تسـلیم واال حـق او سـاقط خواهـد شـد 
ثبـت شـده  درخواسـت  امـالک  حـدود  تحدیـد  و 
بـر طبـق مـاده 14 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک به 
ترتیـب بخش و شـماره پـالک آگهی خواهد شـد و 
ایـن آگهـی در دو نوبت به شـرح زیر منتشـر خواهد 

شـد. م/الـف 5۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/1    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/1

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد 
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               آگهی حصر وراثت
آقــای علــی شــهرت ســالمی نــام پــدر حاچــم  بشناســنامه 8700 صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور 
گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم  مرحــوم  حاچــم  شــهرت ســالمی بشناســنامه 2045 صــادره 
اهــواز در تاریــخ 96/11/02 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی علــی ســالمی ش ش 
8700 -2- مالــک ســالمی ش ش 1263-3- مهــدی ســالمی ش ش 1742500651 -4- خدیجــه ســالمی ش ش 772-

5- جمیلــه ســالمی ش ش 1242-6- ملــوک ســالمی ش ش 1756197792 )همگــی فرزنــدان( 7- حمیــده چاملــی ش 
ش 4 )همســر متوفــی( و ال غیــر .اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا 
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختالف شهرستان کارون           5017

                                گواهی حصروراثت
ابوالفضــل ســعیدی مهیــن شــماره شناســنامه 6660046143  فرزنــد حمــزه علــی متولــد 1369/7/8  صــادره از 
تهــران بشــرح دادخواســت و بــه کالســه 307/4/97 از ایــن شــورا درخواســت حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان  حمــزه علــی ســعیدی مهیــن فرزنــد حمدالــه بــه شــماره شناســنامه 8  در تاریــخ 97/1/31در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- ابوالفضــل ســعیدی مهیــن فرزنــد 
حمــزه علــی شــماره شناســنامه 6660046143  نســبت فرزنــد متوفــی 2- رویــا ســعیدی مهیــن فرزنــد حمــزه علــی شــماره 
شناســنامه 40777  نســبت فرزنــد متوفــی 3- رقیــه ســعیدی مهیــن فرزنــد حمــزه علــی شــماره شناســنامه 614  نســبت 
فرزنــد متوفــی 4- زلیخــا قاســمی فرزنــد محمدقاســم شــماره شناســنامه 16  نســبت همســر متوفــی 5- ماهــرخ شــفاهی 
فرزنــد حکمعلــی شــماره شناســنامه 20 مــادر متوفــی اینــک پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی جهــت انتشــار در جرایــد 
ارســال مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا چنانچــه هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه نــزد او باشــد از تاریــخ 

نشراگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد. م/الف: 913 
شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم                                  5014

برابـر آرا صـادره هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختماهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتی رفسـنجان تصرفات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد 
تقاضـا بـه شـرح زیـر به منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی میشـود و در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را کتبا 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 
تقدیـم نماید. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت به نـام متقاضی صادر 

خواهد شـد
1-میثـم پیغـام بـر شـماره ملـی 3040204254 فرزنـد حمیـد در 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 1۸4.4 متـر مربع پـالک 3565 فرعی 
مجـزی شـده از 1051 فرعـی از 1۸1۸ اصلـی واقـع در اراضـی کمـال 
آبـاد رفسـنجان خیابـان کارگـر کوچـه 27 از بخش 9 کرمـان و فاقد 

بنچـاق از مالک رسـمی.
صـادره  شناسـنامه 167۸  شـماره  آبـاد  صالـح  زینلـی  2-ظهیـر 
رفسـنجان فرزند حسـن در ششدانگ خانه مسـاحت 2۸۸.50 متر 
مربـع پـالک 4741 فرعـی از 342 فرعـی از 1۸۸3 اصلـی واقـع در 
اراضـی عباس آباد خان رفسـنجان خیابان نهضـت کوچه 1 از بخش 

9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
3-سـکینه کارگر دیانتی شـماره شناسـنامه 9791 صادره رفسنجان 
فرزنـد محمـود در ششـدانگ خانه مسـاحت 1۸0 متـر مربع پالک 
229۸ فرعـی از 13 فرعـی از 1913 اصلـی واقـع در اراضـی اسـد آباد 
رفسـنجان بلـوار خلیـج فـارس کوچه 12 متـری از بخـش 9 کرمان 
و خریـداری شـده با واسـطه از محـل مالکیت مالک رسـمی گلبانو 

زاده. پهلوان 
4-حسـین طالبـی علـی آبـادی شـماره شناسـنامه 21۸ صـادره 
رفسـنجان فرزند اکبر در ششـدانگ خانه مسـاحت 252 متر مربع 
پـالک 2304 فرعی مجزی شـده از 6 فرعـی از 1913 اصلی واقع در 
اراضی اسـد آباد رفسـنجان خیابان شـهید روشـن کوچه 6 از بخش 

9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
5-حسـین مرادی حسـین آبادی شـماره شناسـنامه 1697 صادره 
رفسـنجان فرزند علی ششـدانگ خانـه مسـاحت 319.1 متر مربع 
پـالک 1756 فرعـی مجـزی شـده از 161 فرعـی از 1915 اصلی واقع 
در اراضـی حسـین آباد رفسـنجان خیابان دهقان رجبـی از بخش 9 

کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
آبـاد شـماره شناسـنامه 310 صـادره  6-صغـری کمالـی موسـی 
رفسـنجان فرزند حسـین در ششدانگ خانه مسـاحت 379.2 متر 
مربـع پـالک 1063 فرعی مجزی شـده از 309 فرعـی از 1916 اصلی 
واقـع در اراضـی فیـض ّآباد رفسـنجان بلوار امام رضـا )ع( کوچه 1 از 

بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.

7-سـید احمد دانشـمند شـماره شناسـنامه 73 صادره رفسـنجان 
فرزنـد سـید علی در ششـدانگ خانه مسـاحت 3۸2.50 متر مربع 
پالک 1279 فرعی مجزی شـده از 10۸ فرعی از 1916 اصلی واقع در 
اراضـی فیـض آباد رفسـنجان بلـوار امام رضا )ع( کوچـه ۸ از بخش 

9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
۸-محمدرضـا آخونـدی علـی آبـاد شـماره شناسـنامه 527 صـادره 
رفسـنجان فرزنـد احمد در ششـدانگ خانـه مسـاحت 21۸.5 متر 
مربـع پـالک 1۸۸6 فرعی مجزی شـده از 3۸ فرعـی از 1919 اصلی 
واقع در اراضی سـعادت آباد رفسـنجان بلوار امام رضـا)ع( کوچه 1.1 

از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
9- خانم ایران اشـکش شماره شناسـنامه 126 صادره بردسیر فرزند 
الـه قلـی در ششـدانگ خانه مسـاحت 244 متر مربع پـالک 124۸ 
فرعـی مجـزی شـده از 151 فرعـی از 1920 اصلـی واقـع در اراضـی 
عبداله آباد رفسـنجان بخش 9 کرمان به نشـانی رفسـنجان سعادت 

آبـاد خیابـان کوثر الیـت کوچـه 10 و فاقد بنچاق از مالک رسـمی.
10-زهـرا علـی نقـی پور رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 359 فرزند 
مختـار در ششـدانگ خانـه مسـاحت 1675.6 متـر مربـع پـالک 
6۸ فرعـی مجـزی شـده از 33 فرعـی از 1964 اصلـی واقـع در 
اراضـی محمـد آبـاد آقا غفور رفسـنجان بخـش 9 کرمان به نشـانی 
رفسـنجان روسـتای عباس آباد آقاغفور رفسـنجان و فاقد بنچاق از 

مالـک رسـمی.م-الف 3۸67
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مجلــس  در  خرمشــهر  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی گفــت: ســه روســتایی 
کــه در شهرســتان خرمشــهر ســالیان ســال 
از آب شــرب بــا کیفیــت مناســب برخــوردار 

نبودنــد، بــا اقداماتــی کــه در بهبــود کیفیــت 
و  خرمشــهر  شهرســتان های  شــرب  آب 
ــام  ــر 2 انج ــرح غدی ــرای ط ــا اج ــادان ب آب
بهره منــد  از آب شــرب شــیرین   گرفــت، 

ــرد:  ــار ک ــامری اظه ــدهللا س ــوند. عب می ش
ســه روســتا در شهرســتان خرمشــهر وجــود 
دارد کــه  پــس از جنــگ تاکنــون از آب 
شــیرین و بــا کیفیــت مناســب بهره منــد 
در  کــه  مشــکالتی  از  پــس  نشــده اند. 
بحــث آب شــرب در ســال های گذشــته 
بــرای شــهرهای آبــادان و خرمشــهر بــه 
ســه  شــرب  آب  وضعیــت  آمــد  وجــود 
ــره  ــرقی و معم ــار ش ــخ، حف ــتای منی روس
ــد. ــز ش ــته نی ــب تر از گذش ــنگور نامناس س

بهره مندی سه روستای خرمشهر

از آب شرب شیرین

چالش ادامه دار بی آبی در برازجان
معاون فرماندار دشتستان: 

مردم هر سه روز یک بار به آب دسترسی پیدا می کنند

مردم برازجان هرسه روز یکبار آب دارند

جــاده ورودی برازجــان کــه در اعتــراض 
ــن  ــهروندان ای ــط ش ــی، توس ــه کم آب ب
ــته  ــه بس ــدت 30 دقیق ــه م ــه ب منطق
شــده بــود، روز یکشــنبه بازگشــایی 
کــه  اســت  روز  بیســت  شــد.حدود 
مــردم شــهر برازجــان بــا کمبــود شــدید 
ــن موضــوع  آب مواجــه شــده اند وهمی
ــه  ــبت ب ــی نس ــده اعتراضات ــبب ش س
ایــن موضــوع شــکل بگیــرد. اولیــن بــار 
ــاه  ــده و هجدهــم تیرم در روزهــای هف
ــتار  ــع خواس ــا تجم ــان ب ــردم برازج م
حــل ایــن مشــکل شــدند و بعــد از این 
ــود کــه در روز بیســت و نهــم تیرمــاه  ب
حــدود هشــتاد نفــر از ســاکنان بــه 
ــش  ــهر آت ــراض ورودی ش ــانه اعت نش

ــه  ــدت 30 دقیق ــه م ــرده و ب روشــن ک
ــرددی  ــه ت ــد و هرگون ــت و آم ــع رف مان
شــدند. شــهر برازجــان مرکــز شهرســتان 
دهشســتان در اســتان بوشــهر قــرار 
ــد  ــه مانن ــت ک ــالی اس ــد س دارد و چن
بســیاری از شــهرهای کشــور، متوســط 
بارندگــی آن پاییــن آمــده و در معــرض 
خطــر خشکســالی و کمــی آب قــرار 

ــه اســت. گرفت

وعده حل مشکل آب
ســید علــی اکبــر فاطمــی نماینــده 
عالــی  شــورای  در  بوشــهر  مــردم 
روز  تجمــع  خصــوص  در  اســتان ها 
باعــث  ایــن کار  می گویــد:  یکشــنبه 
شــد تــا ســاعتی اختــالل در رفــت 
آیــد کــه  پیــش  شــهروندان  وآمــد 
ــدار و مســووالن  ــه فرمان پــس از مداخل
و  شهرســتان  ایــن  آبفــای  شــرکت 
و  یافــت  خاتمــه  موضــوع  پلیــس 

ــه شــهر بازگشــت. او  ــاره ب آرامــش دوب
ــووالن  ــد: مس ــه می کن ــن اضاف همچنی
دادنــد کــه  قــول  برازجــان  شــهری 
بــزودی بــه بحــران آب رســیدگی کــرده 
و آب مــورد نیــاز شهرســتان را بــا آوردن 
خواهنــد  حــل  دیگــر  مناطــق  از  آب 
خصــوص  ایــن  در  همچنیــن  کــرد. 
ــی  ــاون سیاســی، امنیت ــان زاده مع لقم
دشتســتان  فرمانــداری  اجتماعــی  و 
توضیــح می دهــد کــه بــا پیگیــری 
آینــده  ســاعت   24 تــا  مســووالن، 
بخشــی از آب آشــامیدنی شــهر برازجان 
تامیــن خواهــد شــد.  در همیــن رابطــه 
ــس  ــتعفای ریی ــه اس ــی، ب ــم فاطم ه
اداره آب و فاضــالب بوشــهر بــه  ناتوانــی 
در حــل مشــکل آب اشــاره کــرده و 
ــق  ــهر ح ــتان بوش ــردم اس ــد: م می گوی
ــرگاه  ــتن نی ــا داش ــه ب ــت ک ــان نیس ش
ــیالت،نفت  ــرک، ش ــهر، گم ــی بوش اتم

ــرده و  ــر ب ــت بس و گاز  و... در محرومی
ــی  ــی و بی برق ــج بی آب ــه رن ــن  هم ای
را تحمــل کننــد. اســتانی کــه در اوج 
ــر  ــش در فق ــیاری از مردم ــروت بس ث

می کننــد. زندگــی 

آب فقط سه روز یکبار
بــه گفتــه لقمــان زاده هــم اینــک هــر 
ســه روز یــک بــار آب بیــن شــهروندان 
چراکــه  می شــود  توزیــع  برازجــان 
بــرای توزیــع یــک روز در میــان آب 
برازجــان  در شــهر  مشــترکین  بیــن 
حداقــل روزانــه بایــد 27هــزار متــر 
ــانی  ــط آبرس ــق خ ــب آب از طری مکع
تصفیــه خانــه بوشــیکان وارد شــبکه 
ــم  ــه ه ــت ک ــی اس ــن درحال ــود، ای ش
ــر  ــزار مت ــا 10ه ــن 7ت ــه بی ــک روزان این
مکعــب آب از خــط آبرســانی کازرون 
اســتان فــارس وارد شــبکه توزیــع مــی 
شــود.  لقمــان زاده مــی گویــد: از 20روز 
ــارم  ــک چه ــبانه روز ی ــر ش ــته ه گذش
تواننــد  مــی  شــهر  ایــن  جمعیــت 

ــد. ــری کنن آبگی

کم آبی سابقه دار
بیــش  بــا  دشتســتان  شهرســتان 

قطــب  جمعیــت  نفــر  100هــزار  از 
کشــاورزی اســتان بوشــهر اســت و 
ــن شهرســتان  ــز ای شــهر برازجــان مرک
در فاصلــه 65کیلومتــری شــرق بوشــهر 
ــه  ــت ک ــت و مدتهاس ــده اس ــع ش واق
ــم  ــه ک ــبت ب ــتانی نس ــوولین اس مس
ــن اســتان هشــدار داده  ــود آب در ای ب
و راه کارهــای مختلفــی بــرای آن ارایــه 
ــاون  ــتوده مع ــرداد س ــد. مه داده بودن
ــت  ــهر درخواس ــتاندار بوش ــی اس عمران
جدای ســازی آب شــرب از آب فضــای 
ســبز را کــرده و مــی گویــد: تمــام 
بــه  اســتان  تابعــه  شــهرداری های 
هیــچ وجــه از آب شــرب بــرای آبیــاری 
ــا  ــد. وی ب فضــای ســبز اســتفاده نکنن
ــی  ــا کم آب ــه ب ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ی
مواجــه هســتیم گفتــه بــود: بــدون 
شــک گــذر از ایــن مرحلــه بــا همــکاری 
مدیــران  و  دهیــاران  و  شــهرداران 
و شــهروندان  اجرایــی  دســتگاه های 
و  بهینــه  میــزان مصــرف  رعایــت  و 
ــر  ــی امکان پذی ــه راحت ــی ب صرفه جوی
ــوب  ــه نحــو مطل ــم ب ــن مه اســت و ای

ــت. ــت اس ــل مدیری قاب

حــدود بیســت روز اســت کــه مــردم شــهر برازجــان 
بــا کمبــود شــدید آب مواجــه شــده اند وهمیــن 
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــده اعتراضات ــبب ش ــوع س موض
موضــوع شــکل بگیــرد. اولیــن بــار در روزهــای 
بــا  برازجــان  مــردم  تیرمــاه  هجدهــم  و  هفــده 
تجمــع خواســتار حــل ایــن مشــکل شــدند و بعــد از 
ــود کــه در روز بیســت و نهــم تیرمــاه حــدود  ایــن ب
هشــتاد نفــر از ســاکنان بــه نشــانه اعتــراض ورودی 
ــه  ــدت 30 دقیق ــه م ــرده و ب ــن ک ــش روش ــهر آت ش
مانــع رفــت و آمــد و هرگونــه تــرددی شــدند. شــهر 
ــتان  ــتان در اس ــتان دهشس ــز شهرس ــان مرک برازج
ــد  ــه مانن ــت ک ــالی اس ــد س ــرار دارد و چن ــهر ق بوش
بارندگــی  از شــهرهای کشــور، متوســط  بســیاری 
ــالی و  ــر خشکس ــرض خط ــده و در مع ــن آم آن پایی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی آب ق کم

نماینــده مــردم خرمشــهر در مجلــس شــورای 
در  کــه  روســتایی  ســه  گفــت:  اســالمی 
شهرســتان خرمشــهر ســالیان ســال از آب 
شــرب بــا کیفیــت مناســب برخــوردار نبودنــد، 
آب  بهبــود کیفیــت  در  اقداماتــی کــه  بــا 
شــرب شهرســتان های خرمشــهر و آبــادان 
ــت، از  ــام گرف ــر 2 انج ــرح غدی ــرای ط ــا اج ب

می شــوند. بهره منــد  شــیرین   شــرب  آب 

دود هورالعظیم 
در چشم خوزستان 

هورالعظیــم  کــه  اســت  روز   15 حــدود 
می ســوزد.آتش در بخــش ایرانــی ایــن تــاالب 
بــه دلیــل وجــود آب خامــوش شــد  امــا 
قســمت عراقــی آن هنوزخامــوش نشــده و دود 
غلیــظ آن شــهرهای خوزســتان را تحــت تاثیــر 
ــط  ــر کل محی ــه مدی ــت.به گفت ــرار داده اس ق
ــر از  ــدت کمت ــن م ــتان،  در ای زیســت خوزس
یــک هــزار هکتــار از بخــش ایرانــی تــاالب طی 
ــه  ــا ب ــت دچــار آتش ســوزی شــد ام ســه نوب
دلیــل ایــن کــه هــور در این بخــش از مقــداری 
آب بهره منــد اســت، آتــش پــس از چنــد 
ــوزی در  ــا آتش س ــد ام ــوش ش ــاعت خام س
بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیــم از 10 هــزار 
ــه دلیــل  ــه 15 هــزار هکتــار رســید. ب هکتــار ب
همیــن مســاله ایــران تصمیــم گرفــت بــا اعزام 
ــوش  ــراق در خام ــه ع ــاش ب ــای آبپ بالگرده
کــردن ایــن آتــش کمــک کنــد و االن در 
ســومین روز  عملیــات اطفــا حریــق همچنــان 
ادامــه دارد. آنطــور کــه ایرنــا گــزارش می دهــد  
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
گفت: در روزهای گذشــته موفق شــدیم بخش 
هایــی از آتــش ایــن تــاالب در خــاک عــراق را 
ــا اســتفاده از بالگردهــای آبپــاش خامــوش  ب
کنیــم. احمدرضا الهیجــان زاده افــزود: تصاویر 
ــم  ــی از هورالعظی ــد هوای ــواره ای و بازدی ماه
نشــان مــی دهــد کــه آتــش در قســمت هایــی 
ــوش  ــه خام ــام گرفت ــا انج ــات اطف ــه عملی ک
شــده و دودی در آنجــا دیــده نمــی شــود، امــا 
آتــش ســوزی در بخــش هــای دیگــر تــاالب 
هنــوز ادامــه دارد.بــه گفتــه ســید عــادل مــوال 
معــاون محیــط زیســت طبیعــی اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان ایــن 
ــورد آتــش ســوزی در تابســتان  ــن  م چهارمی
ــا  ســال جــاری در ایــن تــاالب اســت. مــوال ب
اشــاه بــه اینکــه احتمــال دارد خشــک شــدن 
تــاالب علــت وقــوع ایــن آتــش ســوزی باشــد، 
ــل  ــی عام ــی محل ــی از اهال ــود: برخ ــه ب گفت
انســانی و آتــش ســوزی عمــدی را دلیــل ایــن 
حادثــه عنــوان کــرده انــد کــه ایــن مســاله باید 
بررســی شــود. آنطــور کــه مســووالن محیــط 
ــد، اگــر چــه تامیــن  زیســت اســتان گفتــه ان
ــردن  ــوش ک ــن راه خام ــاالب بهتری ــه ت حقاب
آتــش اســت امــا بــا توجــه بــه کاهــش شــدید 
ــران  ــه در ای ــای کرخ ــه ه ــم آب رودخان حج
ــه  ــی تغذی ــع اصل ــه مناب ــراق ک ــه در ع و دجل
کننــده تــاالب هســتند، در حــال حاضــر امــکان 
ــدارد و  ــود ن ــور وج ــاز ه ــورد نی ــن آب م تامی
اطفــای حریــق بــه وســیله بالگــرد آبپــاش در 
شــرایط فعلــی تنهــا راهــکار به شــمار مــی آید.
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در حکمی از ســوی عیســی کالنتری معاون رییس جمهور و رییس ســازمان پیام زیست
حفاظــت محیــط زیســت، جلیل بادام فیروز بعنوان رییس پژوهشــکده محیط 
زیست و توســعه پایدار منصوب شد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوب شماره 
5/7/19/ش مورخ 97/1/15 شـوراي محترم اسـالمی شـهر، اجرای فاز 
اول پـروژه گـذرگاه فرهنگـی بلـوار امام علـی )ع(  را از طریـق برگزاری 
مناقصـه عمومـی به پیمانـکار واجد شـرایط واگـذار نمايد. لـذا از کلیه 
متقاضیـان واجد شـرایط که تجربه و توانايي انجـام كار را دارند، دعوت 
بعمـل مـي آيد جهـت دريافـت اسـناد و اطالع از شـرايط شـركت در 
مناقصـه بـه دفتر امـور قراردادها واقع در شـهرداري مركـزي به آدرس 
رفسـنجان، خيابان تختي يا به نشـانی www.rafsanjan.ir مراجعه 
و پيشـنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شـنبه  مورخ 97/05/20  
بـه دبيرخانه شـهرداري مركزي تسـليم نمايند. ضمنًا شـهرداری در رد 

یـا قبول تمـام یا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت .

آگهیمناقصهعمومی

روابط عمومی شهرداری رفسنجان 

نوبت اول

آگهیشماره26/ب/4-97م

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت اول

ــروحه  ــه مش ــر دارد مناقص ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
ــا برگــزاری مناقصــه  ــه شــرح جــدول زیــر را از محــل اعتبــارات داخلــی ب ب
عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای 
پیمانــکاری کــه دارای مجــوز در رشــته امــور بهــره بــرداری از تاسیســات آب و 
خطــوط انتقــال و مخــازن آب از آب و فاضــالب کشــور مــی باشــند دعــوت 
مــی شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری 97/5/8 
بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــای شــرکت مراجعــه نماینــد. مشــخصات ایــن 
ــه آدرس  ــالب ب ــرکت آب و فاض ــی ش ــرکت مهندس ــایت ش ــه در س مناقص

ــد. ــی باش ــود م www.abfakerman.ir موج
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آگهی اصالحی  
امالکـی کـه در آگهـی هـای پیشـین بـه شـماره 1167 
و 1179 روزنامـه پیـام مـا شـماره 246 و 236 روزنامـه 
کاغـذ وطـن مـورخ 97/02/25-97/03/0۸ موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف اشـتباها آگهـی و برابر اختیـارات تفویضی هیات هـای نظارت 
آگهـی هـای آنهـا تجدیـد و مهلـت اعتـراض بـر آنهـا از تاریـخ انتشـار 
بمـدت دو ماه میباشـد. برابر رای شـماره 139760319079000060 مورخ 
97/01/20هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک رودبارجنـوب تصرفات مالکانه بالمعـارض آقای عبدالحمید 
 53600۸2674 شناسـنامه  بشـماره  پنجشـنبه  فرزنـد  اسـدی  بنـی 
صـادره از رودبارجنـوب در یـک قطعـه و زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
260240 مترمربـع پـالک 67 فرعـی از 197 اصلـی قطعـه سـه واقع در 
رودبارجنـوب - آب حیـات جـدول نـو بخـش 46 کرمان خریـداری از 

مالـک رسـمی آقـای پنجشـنبه بنـی اسـدی محـرز گردیده اسـت. 
در آگهـی های منتشـر شـده قبلی پالک فرعی ملـک 62 فرعی از 197 

اصلـی درج گردیده بـود. م الف 573
علی رحمانی خالص – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رودبارجنوب – از طرف ایوب عابدزاد

هر
س:م

عک

عضو کمیسـیون مشـترک طرح تشـکیل 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی می گویـد در 
صـورت تصویـب طـرح تبدیـل سـازمان 
یـک  وزارتخانـه،  بـه  فرهنگـی  میـراث 
شـد.  خواهـد  حـذف  آن  از  معاونـت 
بـه  اشـاره  بـا  الهوتـی  بائـوج  مهـرداد 

تشـکیل  فوریتـی  یـک  طـرح  بررسـی 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
در  هفتـه  ایـن  طـی  صنایع دسـتی  و 
صحـن علنـی مجلس شـورای اسـالمی، 
گفـت: در صحـن علنـی در این خصوص 
خـالف  طـرح  ایـن  تصویـب  آیـا  کـه 

برنامـه ششـم توسـعه اسـت و  قانـون 
کلیـات آن نیـاز بـه دو سـوم رأی دارد 
یـا خیـر بررسـی شـد؛ نهایتـا مشـخص 
نیـاز  آیین نامـه کلیـات  براسـاس  شـد 
بـه دو سـوم رأی ندارد.نماینـده مـردم 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  لنگـرود 
ایـن  چـه کلیـات  اگـر  اینکـه  بیـان  بـا 
طـرح تصویب شـده اسـت امـا جزئیات 
بـه کسـب  نیـاز  بندهـا  از  آن در برخـی 
افـزود:  دارد،  نماینـدگان  رأی  دوسـوم 
از  راسـتا  ایـن  در  کمیسـیون مشـترک 
عنـوان  بـه  ایـراد کـرد؛  رفـع  بنـد  چنـد 

مثـال مطابـق بنـد )د( مـاده 29 قانـون 
وزارتخانه هـا هـر وزیـر نمی توانـد بیـش 
از 5 معاون داشـته باشـد بنابراین مقرر 
شـد در صـورت تبدیـل ایـن سـازمان به 
وزارتخانـه معاونت هـای سـازمان میراث 
معاونـت کاهـش   5 بـه   6 از  فرهنگـی 
پیـدا کنـد. بائـوج الهوتی خبـر داد: طبق 
ایـن طـرح اصالح شـده، رییس جمهور و 
وزیـر مربوطـه بایـد سـالی یـک بـار بـه 
برنامه هـا  مـورد  در  و  بیاینـد  مجلـس 
و اهدافـی کـه مشـخص شـده گـزارش 

ارائـه دهنـد.

بـازار تاریخـی کرمان با چالش سـاخت سـیتی سـنتر وکیل 
کرمـان در کنـار خـود دسـت و پنجـه نـرم مـی کند.رقابتـی 
نابرابـر میـان آهـن و بتـن در مقابـل دیـوار و سـقف آجـری 
بازار.بـازار کرمـان کـه به عنـوان بزرگ تریـن راسـته بازار ایران 
در سـال ۸0 ثبـت ملـی شـده در دوره تیموریـان بخشـی از 
آن سـاخته شـد و در دوران بعـد بخش هـای دیگـر آن کامل 
شـد و حـاال یکـی از باارزش تریـن بناهـای تاریخـی کرمـان 
و ایـران محسـوب می شـود. خصوصـًا کـه ایـن بـازار بـزرگ 
و البتـه تقریبـًا فرسـوده، مجموعه های بی نظیـری همچون 
ابراهیم خـان،  وکیـل، حمـام  حمـام گنجعلیخـان، حمـام 
کاروانسـرای هندوهـا، مدرسـه حیاتی، مدرسـه ابراهیم خان 
و چندیـن بنـای ارزشـمند دیگـر را در داخـل خود جـای داده 
اسـت. اگرچـه در دولـت تدبیـر و امیـد توجه به بـازار کرمان 
بیش ازپیـش شـده و تالش هـای زیـادی در ایـن دولـت 
بـرای مرمـت بـازار تاریخی کرمـان صورت گرفته اما سـاخت 
دو پروژه بزرگ سـیتی سـنتر وکیل و گودال خشـت مال ها و 

تعـرض بـه حریـم بازار می توانـد این تالش هـا را بی اثر کند. 
آغـاز عملیات سـاخت این پروژه ها، خصوصًا سـیتی سـنتر 
وکیـل، در حریـم بـازار کرمان اعتراض گسـترده بسـیاری از 
دوسـتداران و کارشناسـان میـراث فرهنگـی را برانگیخـت. 
گرچـه صحبتـی هایی از عـدم صدور مجوز میـراث فرهنگی 
بـرای سـاخت این سـینی سـنتر در محافل گفته می شـود 
امـا حمیـد روحـی، معاون میـراث فرهنگی سـازمان میراث 
فرهنگـی کرمـان در گفـت و گو بـا »پیام ما«  از حساسـیت 
سـازمان میـراث فرهنگـی در قبـال ایـن پـروژه خبـر داده و 
مـی گویـد  بـرای صدور مجـوز از  سـازمان میـراث فرهنگی  
بررسـی هـای بـا دقتی انجام شـده اسـت.به گفتـه وی بعد 
از تحویـل طـرح بـه سـازمان میـراث فرهنگـی ارتفـاع ایـن 
سـازه کـه قـرار بـود  بـاالی 20 متر باشـد بـه 14 متـر تقلیل 
داده شـد.روحی همچنیـن تاکید کرد که در طرح ارائه شـده 
طـرح  نمای این سـاختمان از  شیشـه و آلومینیـوم بود که 
بـا بررسـی های کارشناسـان میـراث تصمیم بر این شـد تا 
نمای آن اجری باشـد و طرح نمای آن نیز به پیمانکار ابالغ  
شـد و این طرح در حال اجرا اسـت.معاون میراث فرهنگی 
کرمـان در  جـواب بـه این سـوال کـه آیا چنین سـازه آهنی 
بـرای ثبـت جهانی بازار کرمان مشـکل ایجـاد نمی کند گفت 
که من کارشـناس یونسـکو نیستم که تشـخیص بدهم چه 

بنایـی واجـد ارزش تاریخـی اسـت یا خیر ولـی این امکان 
وجـود دارد کـه بـرای ثبـت جهانـی هر اثـری ایـرادی گرفته 
شـود کـه ایـن مسـاله بـرای بـازار کرمان نیـز صادق اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که  پـروژه »گودال  خشـت مـال ها« 
یکـی دیگـر از پـروژه هـای در حـال اجـرا در بافـت تاریخی 
کرمـان و نزدیـک بـه بـازار کرمـان و میـدان ارگ اسـت کـه 
بـه نوعـی در عرصـه و حریـم بـازار تاریخی کرمان به شـمار 
می رود.اردیبهشـت  سـال 91 بود که اسماعیل نجار استاندار 
وقـت کرمـان از احیـای پـروژه گـودال خشـت مال پـس از 
50 سـال بااعتبـار 300 میلیـارد تومـان خبـر داد. بااین حـال 

عملیـات اجرایـی این پـروژه از سـال 94 کلیـد خورد.

یک معاونت از سازمان 
میراث فرهنگی حذف می شود

معاون صنایع دستی:

شهرهاوروستاهایملی

صنایعدستیانتخابشدند

ــتی  ــی صنایع دس ــتاهای مل ــهرها و روس ــت: »ش ــتی گف ــاون صنایع دس مع
ــهر و  ــد، دو ش ــه بع ــدند، در مرحل ــاب ش ــس از بررســی شــاخص ها انتخ پ
یــک روســتا بــرای ثبــت جهانــی بــه شــورای جهانــی صنایع دســتی معرفــی 

می شــوند.«
 پویــا محمودیــان معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی  بــا اعــالم ایــن 
ــه  ــا ب ــی آنه ــی و معرف ــتاهای جهان ــهرها و روس ــاب ش ــزود: »انتخ ــر اف خب
شــورای جهانــی صنایع دســتی، دلیــل آغــاز فرآینــدی بــرای انتخــاب شــهرها 

ــود.« ــتی ب ــی صنایع دس ــتاهای مل و روس
ــورای  ــکیل ش ــا تش ــته ب ــال گذش ــد از دو س ــن فرآین ــرد: »ای ــح ک او تصری
ــورا  ــن ش ــت ای ــه ریاس ــد ک ــاز ش ــی آغ ــتاهای مل ــهرها و روس ــاب ش انتخ
ایــن معاونــت و  برعهــده معــاون صنایع دســتی اســت و مدیــران کل 
ــای   ــم اعض ــی ه ــازمان میراث فرهنگ ــای س ــایر معاونت ه ــی از س نمایندگان

ــتند.« ــورا هس ش
ــان ادامــه داد: »در جلســه شــورای انتخــاب شــهرها و روســتاهای  محمودی
ــئوالن  ــود، مس ــزار می ش ــار در ســال برگ ــه یــک ب ــتی ک ــی صنایع دس مل
ــه  ــا روســتایی ک ــدگان مجلــس شــهر ی ــا نماین ــدار، شــهردار ی ارشــد، فرمان
متقاضــی ثبــت ملــی هســتند، پــس از ارائــه گزارشــی از شــاخص ها و نقــاط 

ــد.« ــاع می کنن ــورد نظــر خــود دف ــه م ــوت منطق ق
معــاون صنایع دســتی اظهــار کــرد: »اعضــای شــورا پــس از بررســی 
ــتاهای  ــهرها و روس ــک از ش ــر ی ــه ه ــاخص ها ب ــی ش ــا و ارزیاب پرونده ه
مطــرح شــده امتیــاز می دهنــد و در نهایــت مناطقــی کــه حدنصــاب امتیــاز 

ــوند.« ــاب می ش ــی انتخ ــت مل ــرای ثب ــد ب ــب کنن را کس

دوست داران میراث 
نگران تر از همیشه

ــراث  ــا مجــوز ســازمان می ــا ب ــن بن گرچــه  ای
ــه  ــه گفت ــرده  و ب ــه کار ک ــروع ب ــی ش فرهنگ
ــاخت  ــی در س ــار تاریخ ــط آث ــوولین ضواب مس
آن رعایــت شــده امــا ابراهیمــی  فعــال میراث 
فرهنگــی معتقــد اســت  ایــن ســیتی ســنتر در 
ــی و  ــری، کیف ــی، منظ ــم فن ــه، حری در عرص
ــووالن از آن  ــه مس ــه همیش ــی ک ــی ارتفاع حت
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــد، ق ــت می کنن صحب
تنهــا یــک معجــزه مــی توانــد ایــن قســمت از 

ــان را نجــات دهــد. بافــت تاریخــی کرم

گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
مازنــدران از فعالیــت بهتریــن تیــم ارزیابــی، طراحــی و نظــارت 
ــر داد. ــرای مرمــت و بازآفرینــی مســجد جامــع ســاری خب ب
 ســیف هللا فرزانــه مدیــرکل میراث فرهنگــی اســتان بــا اشــاره 
ــزود:  ــاری اف ــع س ــجد جام ــوزی مس ــش س ــه آت ــه حادث ب
ــم  ــن تی ــه بهتری ــجد بالفاصل ــوزی مس ــش س ــس از آت »پ
ــت شــدند  ــی، طراحــی و نظــارت مشــغول فعالی ــرای ارزیاب ب

ــم  ــظ کنی ــجد را حف ــی مس ــای تاریخ ــم بن ــد داری ــا قص و م
ــی  ــی اصل ــا متول ــود ت ــی ش ــبب م ــه س ــت یکپارچ و مدیری

ــود.« ــن ش ــش روش تکلیف
ــی  ــا دارد مســجد زیبای ــه شــهرداری بن ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
ــی و  ــای فرهنگ ــم ارزش ه ــی توانی ــا نم ــت: »م را بســازد گف
ــط  ــه ضواب ــد ب ــهرداری بای ــم و ش ــده بگیری ــی را نادی تاریخ

ــد.« ــه کن ــی توج میراث

آغاز فعالیت تیم ارزیابی و طراحی مرمتی 
مسجد جامع ساری

چال تپه فامنین همدان تعیین حریم شد
سرپرست هیات باستان شناسی چال تپه فامنین همدان گفت: این محوطه به 

دلیل تهدید بر اثر ساخت وسازهای احتمالی آینده، تعیین حریم شد.

پیام میراث

بازار کرمان در محاصره »مال«ها
ساخت دو پروژه گودال خشت مال ها و سیتی سنتر وکیل 

در حریم بازار تاریخی کرمان ادامه دارد

النه
گی

س:
عک

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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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. 

روزنامه اصفهان زیباتیتر خود را به رای 
قاطع  مجمع تشخیص مصلحت به حضور 
اقلیت های دینی در شورا ها اختصاص داده 

است .

روزنامه مهدتمدن از برگزاری بزرگداشت 
»مشروطه«در سرای »مشروطه خواهی«در تبریز 

خبر داد.

روزنامه افسانه از قطعی برق بی برنامه و 
مختل شدن زندگی شهروندان شیرازی خبر داد.

روزنامه خبر شمال به نقل از رییس خانه 
صنعت٬ معدن وتجارت نوشت:تحریم ها برای 

صنایع ٬ نعمت نیستند.

روزنامه دریا به نقل از امام جمعه بندر عباس 
نوشت:دولت با مفسدان اقتصادی برخورد کند.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از نماینده مردم 
جیرفت  و عنبر آباد نوشت: تاکنون 20جلسه برای 
گرفتن مجوز مرز هوایی با مسووالن ذیربط برگزار 

کردیم.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

آیین سنتی نورگون، تیرماه هرسال در روستای ییالقی نوا واقع در دوازده کیلومتری گزنک مابین شهرستان آمل و تهران برگزار می شود.  / میزان مسافران تابستانی در آبشار گنجنامه – همدان  /  تسنیم

اسب »کاسپین«، قیمتی ترین اسب دنیا   /  ایرنامسابقات سنگ نوردی دختران نونهال کشور   / ایرنا لوطی ها در یزد    /   خبرآنالین
عکس نشنال جئوگرافیک غروب زیبای آفتاب و یک درخت منحصر به فرد 

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

خبرگـزاری سـی ان ان با اشـاره بـه جنگ های 
اقتصـادی  وضعیـت  و  غـرب  و  شـرق  تجـاری 
 1930 آشـوب های  بـه  داریـم  آیـا  پرسـیده:  جهـان 

برمی گردیـم؟

روزنامـه ایندیپندنـت تصویـر یک خـود را 
بـه فاطیما ابوشـدگ، نوجوان فلسـطینی اختصاص 
داده که نخسـتین شـناگر فلسـطینی المپیک 2020 

است. 

رژیـم  داده  خبرگـزاری اسـپوتنیک خبـر 
صهیونیسـتی تعداد بسـیار زیـادی از اعضای گروه 
موسـوم »کاله سـفیدها« را از خاک سـوریه خارج 

اسـت. کرده 

روزنامـه نیویـورک تایمـز گـزارش یک 
خـود را بـه موضـوع تغییـرات اقلیمـی اختصـاص 
داده و نوشـته: ایـن تغییـرات سـدارهای لبنـان را 

از بیـن می بـرد؟

الجزیـره  خبـری  شـبکه  اینترنتـی  پایـگاه 
مسـئوالن  جمـع  در  انقـالب  رهبـر  سـخنان 
نمایندگی هـای ایـران در خـارج از کشـور را بازتـاب 

اسـت. داده 

خبرگـزاری یورونیوز نیز خروج کاله سـفیدها 
از خـاک سـوریه و انتقـال بـه اردن توسـط رژیـم 

صهیونیسـتی خبـر داده.

آمریکا

انگلستان

روسیه

آمریکا

خاورمیانه 

اروپا

هنر »های الین« در روستای انجدان   /  ایرنا آیین سنتی نورگون، تیرماه هرسال در روستای ییالقی نوا واقع در دوازده کیلومتری گزنک مابین شهرستان آمل و تهران برگزار می شود.  / میزان

آلودگی هوای اهواز /  مهر دیدار نهایی لیگ یک بیسبال قهرمانی کشور   /  باشگاه خبرنگاران جوان اسب »کاسپین«، قیمتی ترین اسب دنیا   /  ایرنا
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غرق شدن 2 جوان 20 ساله در رودخانه های چهارمحال و بختیاریپیام ایران
دوجوان 20 ساله به علت عدم آشنایی به فنون شنا در رودخانه های ارمند و دوپالن بر 
اثر غرق شدگی جان باختند.

علیرضـا صلواتـی اظهارکرد: نصب سـرعت گیر 
امـا  نیسـت،  شـهرداری  دغدغـه  شـهر  در 
بـا  راننـدگان  از  برخـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
سـرعت غیـر مجـاز در معابـر شـهری رانندگی 
می کننـد و جـان سـایر شـهروندان بـه ویـژه 
بـه خطـر  را  دانش آمـوزان  و  پیـاده  عابـران 
سـرعت گیر  نصـب  بـه  ناچـار  می اندازنـد، 

پالسـتیکی در برخـی از معابر شـهر هسـتیم.
ناشـی  تخلفـات  درصـدی   30 کاهـش  وی 
رسـیدن  حداقـل  بـه  و  غیرمجـاز  سـرعت  از 
تخلـف عبـور از چراغ قرمز را از دسـتاوردهای 
و  تصویـری  نظـارت  دوربین هـای  توسـعه 
ثبـت تخلـف در اصفهـان دانسـت و افـزود: 
هـدف اعمـال قانـون و جریمه کردن نیسـت، 

بلکـه داشـتن شـهری آرام و قانونمنـد، آرمان 
مدیریـت شـهری اصفهـان اسـت.وی گفـت: 
بـرای  نیـاز  مـورد  اعتبـارات  گذشـته  سـال 
تخلفـات  ثبـت  و  تصویـری  نظـارت  پایـش 
ترافیکـی شـهر اصفهـان جـذب و تعـدادی از 
سـامانه ها نصـب شـد، البتـه برخـی دیگـر از 
سـامانه های نظـارت تصویـری نیـز در انتظـار 
تامیـن بـرق و دریافـت کـد اعمـال قانـون از 

پلیـس راهـور اسـت.

سرعت گیرها حذف می شوند

صنعت پوشاک، مشکالت ارزی
و بارقه های امید

سالیانه 150 هزار تن پنبه در صنایع ریسندگی و نساجی مصرف می شود

عضـو هیـات مدیـره جامعه متخصصـان نسـاجی ایران 
گفـت: در سـال های گذشـته و بـا رفع تدریجـی تحریم 
هـا، سـالیانه 400 تـا 450 میلیـون دالر ماشـین آالت 
نسـاجی بـرای نوسـازی این صنعت وارد کشـور شـد در 
حالـی کـه ایـن صنعت در دولـت دهم به دلیـل تحریم 

ها لطمـات زیـادی دید.
بـه گفته حائری، حدود 50 زیر رشـته در صنعت نسـاجی 
موجـود اسـت کـه برخـی از آنها نظیـر پلی اسـتر و فرش 
ماشـینی در دوره پسـابرجام رشـد و توسـعه خوبـی را 
تجربـه کردند.عضـو هیـات مدیـره جامعـه متخصصـان 
نسـاجی ایـران خاطرنشـان کـرد: مـواد اولیه مـورد نیاز 
ایـن صنعت مشـمول اولویـت های دریافت ارز رسـمی 
4200 تومانـی قـرار گرفتـه امـا اعالم مـواد، ارائـه آنها به 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و در نهایـت تخصیص 

ارز زمانبر اسـت.

معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردار اصفهـان با 
بیـان اینکـه در سـال هـای گذشـته ناهنجاری هـای 
ترافیکـی در شـهر نهادینه شـده بود خاطرنشـان کرد: 
باتوجـه بـه فرهنگ سـازی های صورت گرفتـه و نصب 
دوربین هـای ثبت تخلف در شـهر، آمار تخلفات عبور 
از چـراغ قرمـز و توقـف روی خـط عابرپیـاده نسـبت 
بـه گذشـته کاهـش یافته کـه ایـن امر نشـان دهنده 

قانون مندتـر شـدن شـهروندان اصفهانی اسـت.

فعـاالن صنعـت پوشـاک امیدوارنـد با 
تغییـر اولویـت تخصیـص ارز بـه ایـن 
صنعـت از گـروه سـوم بـه گـروه دوم 
کاالیـی، نه تنهـا افزایـش قیمت تمام 
نباشـد،  چشـمگیر  محصـوالت  شـده 
بلکـه اشـتغال در ایـن صنعـت را نیـز 
از  پوشـاک  صنعـت  بخشـد.  رونـق 
جملـه صنایعـی اسـت کـه بـا سـرمایه 
گـذاری انـدک می توانـد اشـتغالزایی 
بـه  بانـوان  بـرای قشـر  بویـژه  باالیـی 
بـا  رو  ایـن  از  باشـد  داشـته  دنبـال 
دسـتور وزیـر صنعت، معـدن و تجارت 
تامیـن ارز مـواد اولیـه آن بـا تغییـر 
از گـروه سـوم بـه گـروه دوم اولویـت 

هـای تخصیـص ارز انتقـال یافـت.
کـه  اسـت  معنـی  بـدان  کار  ایـن 
مـواد  واردات  بـرای  نیـاز  مـورد  ارز 
نیـاز  مـورد  آالت  ماشـین  و  اولیـه 
صـادرات  محـل  از  پوشـاک  صنعـت 
و  معدنـی  پتروشـیمی،  محصـوالت 
نیـازی  و  تامیـن مـی شـود  فـوالدی 

بـرای گرفتـن  واردکننـده  نیسـت کـه 
ارز، در بـازار ثانویـه بـه دنبـال خریـد 
اظهارنامـه صادراتـی صادرکننـدگان آن 
هـم بـا نـرخ توافقـی باشـد. »علیرضا 
حائـری« عضـو هیـات مدیـره جامعـه 
دربـاره  ایـران  نسـاجی  متخصصـان 
بـه  صنعـت  ایـن  وضعیـت  آخریـن 
افزایـش  بـه  توجـه  بـا  ایرنـا گفـت: 
قیمـت و وابسـته بـودن عمـده مـواد 
اولیـه صنعـت نسـاجی و بـازار فروش 
بـه اسـعار خارجـی، رشـد بهـای نـخ و 
پارچـه در بـازار اجتنـاب ناپذیر اسـت.

در  صنفـی،  مقـام  ایـن  گفتـه  بـه 
هـای  هزینـه  همـه  اخیـر  هـای  مـاه 
تولیدکننـدگان افزایـش داشـته اسـت 
اینکـه در گذشـته  بـا فـرض  و حتـی 
تومانـی   3۸00 ارز  صنعـت  ایـن  بـه 
مـواد  باالخـره  شـد،  مـی  پرداخـت 
اولیـه وارد شـده بـا ایـن ارز، مصـرف 
شـده و بایـد بـا نرخ هـای جدید مواد 

شـود. تامیـن  اولیـه 

وی بیـان داشـت: تولیدکننـدگان نـخ 
ریسـندگی، چـه آنهایـی کـه ارز 4200 
تومانـی دریافـت کـرده و چـه آنهایـی 
انـد،  نکـرده  دریافـت  دولتـی  ارز  کـه 
بـا  را  خـود  محصـوالت  تواننـد  نمـی 
زیـرا  عرضـه کننـد،  متفـاوت  نـرخ   2
پیـدا شـود  فـرد منصفـی  اگـر حتـی 
 4200 ارز  بـا  را  خـود  تولیـدات  کـه 
تشـکیل  شـاهد  بفروشـد،  تومانـی 
صـف، سـهمیه بنـدی و حتی دعـوا بر 
سـر خریـد تولیـدات آن خواهیـم بود. 
حائـری گفـت: سـالیانه 150 هـزار تـن 
پنبـه در صنایـع ریسـندگی و نسـاجی 
مصـرف مـی شـود کـه تنها یک سـوم 
آن تولیـد داخـل اسـت و بقیـه یعنـی 
100 هـزار تـن آن از خـارج تامیـن می 
شـود.وی به الیاف »ویسـکوز« اشـاره 
کـرد کـه مرغـوب تـر از پنبـه بـوده و 
از همـان خصوصیـات پنبـه برخـوردار 
اسـت و گفت: سـالیانه 30 تا 40 هزار 
تـن از ایـن الیـاف در کشـور مصـرف 

مـی شـود در حالـی کـه تولیـد داخلی 
جامعـه  مدیـره  هیـات  ندارد.عضـو 
متخصصان نسـاجی ایران یادآور شـد: 
عمـده ایـن الیـاف از فنالنـد، اندونزی 
و هنـد وارد مـی شـود کـه پارچه های 
ویسـکوز  از  درصـدی   100 تهیـه شـده 
تولیـد  بـرای  و  بـوده  مرغـوب  بسـیار 
انـواع لبـاس زنانـه، شـال هـا و لباس 
هـای شـب اسـتفاده مـی شـود؛ حتی 
ایـن الیـاف را بـا پنبـه و پلـی اسـتر 
مخلـوط کـرده و محصـوالت بـا کیفیت 
دیگـری تولیـد مـی کنند.»بهـای ایـن 
افزایـش  ارز،  نـرخ  تغییـر  بـا  الیـاف 
تولیـدات  نهایـی  قیمـت  بـر  و  یافتـه 
صنعت پوشـاک تاثیرگذار اسـت«.وی 
بـا اشـاره بـه شـرایط غیرقابـل پیـش 
بینـی ایـن روزهـای بـازار، تاکیـد کرد: 
ایـن  بـازار  در  کمبـودی  اکنـون  اگـر 
بـه  شـود،  مـی  مشـاهده  محصـوالت 
تولیدکننـدگان  اسـت کـه  ایـن  دلیـل 
حفـظ  انبارهـا  در  را  خـود  کاالهـای 
کـرده انـد تـا تکلیف مشـخص شـود؛ 
اساسـًا در ایـن شـرایط نـه کسـی کاال 
مـی خـرد و نـه مـی فروشـد.»گرانی 
ارز بـه خـودی خـود مشـکل نیسـت، 

بـودن  نامشـخص  و  ثباتـی  بـی  امـا 
اسـت؛  اساسـی  مشـکل  آن  قیمـت 
آفـت اقتصـاد ایـران، غیرقابـل پیـش 
ایـن  در  و  اسـت  آینـده  بـودن  بینـی 
بسـیار دشـوار  اخـذ تصمیـم  شـرایط 
اسـتر  پلـی  الیـاف  شـود«.وی،  مـی 
اولیـه مـورد  را سـومین دسـته مـواد 
عنـوان  نسـاجی  در صنعـت  اسـتفاده 
کـرد کـه ایـن روزهـا نـه تنها مشـمول 
افزایـش قیمـت ارز شـده اسـت بلکه 
بخشـی از گرانـی هـم منشـاء نفتـی 
دارد.بـه گفتـه حائـری، سـالیانه 250 
اسـتر«  پلـی  »چیپـس  تـن  هـزار 
تولیـدی مجتمع پتروشـیمی »شـهید 
تندگویـان« در صنایع نسـاجی مصرف 
مـی شـود که البتـه با وجـود تولید در 
داخـل، قیمـت جهانـی دارد.وی ادامه 
خطـوط  اصلـی  آالت  ماشـین  داد: 
کشـور،  نسـاجی  صنعـت  تولیـدی 
بافندگـی،  ریسـندگی،  کارخانجـات 
چـاپ، رنگـرزی و غیـره نیـز وارداتـی 
اسـت و بطـور عمـده از اروپـای غربی 
سـوئیس،  بلژیـک،  آلمـان،  بویـژه 
ایتالیـا، ترکیـه و حتـی چیـن و هنـد 

وارد مـی شـود.

افزایش رضایتمندی 
مشتریان فوالد مبارکه 

نتایـج ارزیابی هـای بـه عمـل آمـده در پایـان 
سـال 1396 درزمینـۀ شـاخص ها و معیارهای 
میـزان  می دهـد  نشـان  ارزیابـی  مـورد 
خارجـی  و  داخلـی  مشـتریان  رضایتمنـدی 
شـرکت فوالد مبارکه نسـبت به سـال 1395 به 

میـزان دو درصـد افزایـش داشـته اسـت.
مدیـر پشـتیبانی فـروش و بازاریابـی فـوالد 
مبارکـه ضمـن تأیید ایـن خبر گفـت: ازآن جا 
که بقای هر سـازمانی در گرو وجود مشـتریان 
وفادار اسـت، در برنامه ریزی های اسـتراتژیک 
بـه  منظـر مشـتریان  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 
تابلـوی  چهارگانـۀ  مناظـر  از  یکـی  عنـوان 
اسـتراتژی و اهداف شـرکت از جایـگاه ویژه ای 
اسـتراتژی  منظـر،  ایـن  در  اسـت.  برخـوردار 
تعریـف  مشـتریان«  »رضایتمنـدی  شـرکت 
شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس، پیشـنهاد 
ارزش فـوالد مبارکـه برای مشـتریان بر مبنای 
ارائـۀ محصـوالت بـا کیفیـت مطلـوب و پایدار، 
تأمیـن پایـدار و تحویـل بـه موقـع، توسـعۀ 
سـبد محصـوالت، ارائـۀ محصـوالت بـا قیمت 
و شـرایط پرداخـت رقابتـی و پاسـخگویی و 
ارائـۀ راهنمایی هـای تجـاری و فنـی تدویـن 
شـده اسـت.محمد تاجمیر ریاحی درخصوص 
رضایتمنـدی  میـزان  سـنجش  اهمیـت 
مشـتریان گفـت: بـه منظـور سـنجش میـزان 
موفقیـت شـرکت در تحقق این اهـداف، واحد 
بازاریابـی همـه سـاله  و  فـروش  پشـتیبانی 
اقـدام به نظرسـنجی سیسـتمی از مشـتریان 
فعال شـرکت می کند و نتایج به دسـت آمده 
پـس از تجزیـه و تحلیـل بـه منظـور برنامـه 
ریـزی و بهبود مسـتمر بـرای واحدهای مرتبط 
ارسـال می شـود.وی با تأکید بر اینکه شـرکت 
فـوالد مبارکـه درزمینۀ فعالیتهـای مختلف نیز 
رونـد افزایـش یـا تثبیـت رضایـت مشـتریان 
را داشـته اسـت، افـزود: میـزان رضایتمنـدی 
درزمینـۀ فعالیـت لوله و پروفیـل بیش از یک 
درصـد، صنایـع فلـزی دو درصـد و سـازه های 
فلـزی 3 درصـد رشـد داشـته اسـت و ایـن 
بـه  منجـر  مشـتریان  رضایـت  افزایـش 
وفاداری بیشـتر مشـتریان خواهد شـد.مدیر 
پشـتیبانی فـروش و بازاریابـی فـوالد مبارکه 
از تـالش و تعهـد تمامـی کارکنـان شـرکت 
فـوالد مبارکـه بـه عنـوان عاملـی اثرگـذار در 
کسـب ایـن موفقیت هـا یـاد و تصریـح کرد: 
بیشـتر شـاخص هـای تأثیرگـذار در رضایـت 
مشـتریان رونـد روبه رشـدی داشـته اسـت. 
برخـی از مهمتریـن ایـن شـاخص ها تحویل 
بـه موقـع محصـوالت و رضایـت از کیفیـت 

محصـوالت اسـت.

اصفهان

مبارزه غیرشیمیایی علیه آفت 
پوست خوار درختان کاج

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
غیرشــیمیایی  مبــارزه  از  کرمــان  شــهرداری 
خبــر  درختــان کاج  پوســت خوار  آفــت  علیــه 
ــدای اردیبهشــت مــاه امســال  داد و گفــت: از ابت
بیــش از 600 عــدد تلــه فرمونــی بــرای مبــارزه غیرشــیمیایی علیــه آفــات 
پوســت خوار بــر روی درختــان کاج در مناطــق مختلــف فضــای ســبز شــهر 

ــت. ــده اس ــب ش ــان نص کرم
ایمــان ســیف الهی افــزود: تله هــای یــاد شــده روی درختــان کاج موجــود 
ــوار  ــر، بول ــی باهن ــارک جنگل ــمالی، پ ــزرگ راه ش ــم، ب ــان قائ در پردیس
ــد و ...  ــه تولی ــت، مجموع ــای شــهید، طبیع ــوری اســالمی و پارک ه جمه

نصــب شــد.
وی گفــت: ایــن اقــدام، عملکــرد خوبــی در کاهــش جمعیــت آفــت مهــم 
و خطرنــاک سوســک پوســت خوار کاج داشــته و جمعیــت زیــادی از ایــن 

آفــت در ایــن تله هــا شــکار شــده اســت. 

دیدار نماینده گرگان در مجلس با 
مدیر شرکت نفت گلستان

در ایـن دیـدار تربتـی نـژاد رییس مجمـع نمایندگان 
گلسـتان و نماینـده مـردم گـرگان ضمـن تبریـک 
انتصـاب و تقدیـر از عملکـرد مدیریـت و مجموعـه 
کارکنـان شـرکت نفـت اسـتان، آمادگـی خـود را در 
مـواردی کـه ضـرورت دارد نماینـدگان اسـتان جهـت بـرون رفت از مشـکالت یا 
بهبـود فعالیـت هـا ورود نماینـد اعـالم تـا در صـورت نیـاز موضوعـات را از طریق 
مقامـات اسـتانی، کشـوری و پارلمانـی پیگیری نمایند.عیسـی افتخـاری مدیر 
شـرکت نفـت گلسـتان پیرامـون فعالیت هـای شـرکت و راجـع بـه نحـوه توزیع 
سـوخت ماشـین های کشـاورزی براسـاس سـطح زیـر کشـت بیـن شـهرهای 
اسـتان،نظارت و کنتـرل  بر سـوخت کامیون هـای ایرانی و خارجـی در مزر اینچه 
بـرون و بررسـی زمینـه توسـعه و رفـع موانـع آن، کنتـرل کمـی و کیفـی مجاری 
عرضـه باهـدف رعایـت حقـوق شـهروندی، توسـعه انبـار نفـت و سـوختگیری 
هواپیمایـی گرگان، تقاضای هدایت سـرمایه گذاران جهـت احداث مجاری عرضه 
و همچنیـن برقـی کردن چاهای کشـاورزی مطالب و مراتبی را تشـریح نمودند.

خوزستانگلستانکرمان
مدیر سـامانه تدارکات 
دولـت  الکترونیکـی 
از مدیرعامـل شـرکت 
منطقـه ای  بـرق 
سـامانه   « انـدازی  راه  خاطـر  بـه  خوزسـتان 
تحقـق   « و  دولـت«  الکترونیکـی  تـدارکات 
دولـت الکترونیـک« تقدیر و تشـکر کرد.سـید 
امیـر اصغـری توچائـی در لـوح تقدیـر اهدایی 
در  اسـت؛  آورده  بـزرگ  دشـت  محمـود  بـه 
راسـتای پیشـبرد و راه اندازی سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت و در جهـت تحقـق دولـت 
الکترونیـک و اهـداف ترسـیمی دولـت تدبیر و 
امید در سـال مزین به شـعار حمایـت از کاالی 
ایرانـی، مصدر خدمـت ارزشـمندی گردیده اید.

لـذا ضمـن اغتنـام فرصت و به مصـداق حدیث 

شـریف ) مـن لـم یشـکر المخلوق، لم یشـکر 
الخالـق( بدینوسـیله از تـالش هـای ارزشـمند 
شـما تقدیـر و تشـکر مـی گـردد.در ادامـه ایـن 
توفیقـات  مزیـد  اسـت:  آمـده  تقدیـر  لـوح 
جنابعالـی را در کلیـه عرصـه هـای خدمتـی از 
درگاه احدیـت مسـئلت مـی نمایم.شـایان ذکر 
اسـت در اردیبهشـت ماه سـال جاری، شـرکت 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان به واسـطه فعالیت 
هـای انجـام گرفتـه در راسـتای سیاسـت های 
و  شـفافیت  ایجـاد  مقاومتـی،  اقتصـاد  کلـی 
توسـعه عدالـت اقتصـادی در معامـالت دولتی 
و بـا عنایـت بـه شـاخص هـای تعییـن شـده 
سـامانه  در  فعـال  و  پیشـرو  هـای  دسـتگاه 
تـدارکات الکترونیکی دولت ) سـتاد( در ردیف 

10 شـرکت برتـر قـرار گرفتـه بـود.

تقدیر مدیرسامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت از مدیرعامل برق خوزستان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران قاتالن کودکان مشهدی به دار مجازات آویخته شدند
فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: هر دو قاتل کودکان مشهدی امروز به دار مجازات 

آویخته شدند. فرمانده انتظامی شهرستان مشهد با بیان اینکه قاتل 41 ساله دختر خردسال 
مشهدی با نام ندا و قاتل محمدحسین پسرِ 10 ساله مشهدی به دار آویخته شدند، ادامه داد: 

امروز شاهد اجرای حدود الهی هستیم.
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شـهردار کرمـان گفت: همـه فضاهای 
عمومـی و فرهنگی شـهرداری کرمان 
در خدمـت ادارات و نهادهایی اسـت 
مـردم  بـرای  قدمـی  بخواهنـد  کـه 

بردارند. کرمـان 
جشـن  در  عالـم زاده  سـیدمهران 
پیشـگیری  محوریـت  بـا  سـالمت 
مـادر گفـت:  بوسـتان  در  اعتیـاد  از 
اعتقـاد داریـم کـه بایـد از ظرفیـت 
عمومـی  و  فرهنگـی  فضاهـای 

شـهرداری کرمـان در جهـت آموزش 
شـهروندان نهایـت اسـتفاده صـورت 
مرکـز  از  تشـکر  ضمـن  گیـرد.وی 
بـرای  شهرسـتان کرمـان  بهداشـت 
آموزشـی  دوره هـای  طرح ریـزی 
مرتبـط بـا سـالمت در ابعاد شـهری، 
عمومـی  فضاهـای  همـه  گفـت: 
در  کرمـان  شـهرداری  فرهنگـی  و 
اسـت  نهادهایـی  و  ادارات  خدمـت 
مـردم  بـرای  قدمـی  بخواهنـد  کـه 

شـریف کرمـان بردارند.مدیـر مرکـز 
بهداشـت شهرسـتان کرمـان هـم در 
ایـن مراسـم گفـت: با بررسـی هایی 
کـه انجـام دادیـم بـه ایـن نتیجـه 
آموزش هـای  جـای  کـه  رسـیدیم 
در  چهـره  بـه  چهـره  و  مسـتقیم 
معضـالت مهـم و همه گیـر در حوزه 
سـالمت خالی اسـت و بایـد در این 
کنیم.ارسـالن  برنامه ریـزی  زمینـه 
اسـکندری ادامـه داد: بـا همـکاری 
فوق العـاده خـوب شـهرداری کرمان، 
اولیـن برنامـه از سلسـه برنامه های 
آموزشـی عمومـی مرکـز بهداشـت با 
در  اعتیـاد  از  پیشـگیری  محوریـت 

بوسـتان مـادر برگـزار شـد.

فضاهای عمومی  شهرداری در 

اختیار ادارات قرار می گیرد

حقوقمعوقکارگرانراهآهن

آذربایجانپرداختمیشود

مدیـرکل راه آهـن آذربایجـان گفـت: مطالبـات کارگـران ایـن منطقـه از بابت 
حقـوق اردیبهشـت و خـرداد مـاه پرداخت می شـود. شـاپور ارصالنـی افزود: 
در پـی اعتـراض کارگـران راه آهـن بـه عقـب افتـادن حقـوق دو مـاه شـان، 
جلسـه ای در اسـتانداری تشـکیل و مقـرر شـد راه آهـن و شـرکت پیمانکار 
نسـبت بـه تامیـن منابـع مالـی و پرداخـت حقـوق معـوق آنـان اقـدام کنـد.

وی بـا بیـان اینکـه حـدود 600 نفـر از کارگـران شـاغل در راه آهـن منطقـه 
آذربایجـان دو مـاه حقـوق دریافـت نکـرده انـد، اظهـار داشـت: پرداخت حق 
سـنوات کارگـران از سـوی پیمانـکار قبلـی راه آهـن از دیگـر خواسـته هـای 
آنـان بـود کـه مقـرر شـد نماینـدگان شـان از طریـق اداره کار اقـدام کننـد 
تـا بعـد از صـدور حکـم قضایـی، راه آهـن از محـل ضمانـت نامـه شـرکت 
پیمانـکار  داد:  ادامـه  پرداخـت کند.ارصالنـی  را  آنـان  مطالبـات  پیمانـکار، 
موظـف اسـت تمـام مطالبـات کارگـران را پرداخت و برگه تسـویه حسـاب را 
بـه دسـتگاه هـای ذی ربـط ارایـه کنـد تـا راه آهـن نیـز ضمانت نامـه وی را 
عـودت کند.معـاون سیاسـی و امنیتی اسـتاندار آذربایجان شـرقی نیز گفت: 
پیـش از ظهـر دیـروز جلسـه ای برگزار شـد و در حـال مکاتبه بـرای پرداخت 
معوقـات راننـدگان و کارگـران راه آهـن هسـتیم.رحیم شـهرتی فر افـزود: در 
حـال مکاتبـه بـا راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران هسـتیم تـا مطالبـات و 
معوقـات راننـدگان و کارگـران راه آهـن پرداخـت شـود و مشـکل به سـرعت 
حـل شـود. ب نخسـتین خـط راه آهـن ایـران یـک قـرن قبل در حـد فاصل 
تبریـز تـا بنـدر شـرفخانه دریاچـه ارومیـه توسـط روس هـا سـاخته شـد. 
راه آهـن آذربایجـان بـه عنـوان یکـی از نواحـی نوزده گانـه راه آهـن ایـران در 
محورهـای تبریـز - میانـه، تبریز- جلفا، تبریـز- رازی، مراغه - ارومیه و در 
آینـده نزدیـک میانـه - بسـتان آبـاد فعال اسـت و خطـوط ریلی ایـن ناحیه 

بـه حـدود یـک هـزار و 100 کیلومتـر می رسـد.

طـی مراسـم تودیـع و معارفـه ای کـه در محل دفتـر مدیر 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان گلسـتان برگـزار 
شـد، داوود مقدسـی بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت امـور 
زحمـات  از  همچنیـن  و  منصـوب گردیـد  اداره کل  جنـگل 
سـید هاشـم موسـوی نـژاد معـاون سـابق امـور جنـگل که 
بـه تازگـی طی حکمـی از جانب ریاسـت سـازمان جنگل ها 
، مراتـع و آبخیـزداری کشـور بـه عضویـت شـورای عالـی 

جنـگل درآمـده انـد، قدردانـی بعمـل آمـد.  الزم بـه ذکـر 
ریاسـت  مقدسـی  داوود  آقـای  ایـن  از  پیـش  اسـت کـه 
داشـتند.  عهـده  بـه  را  جنگلـداری  و  فنـی  اداره  معاونـت 
همچنیـن در ایـن مراسـم  نصـرت جرجانـی  طـی حکمـی 
فنـی  اداره  سرپرسـت  عنـوان  بـه  کل  مدیـر  جانـب  از 
جنگلـداری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 

گلسـتان منصـوب شـد.

روابــط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز 
ــن ســرآمدی«  ــوب »نشــان 4 ســتاره تندیــس زري جن
ــط  ــر از ســرآمدان رواب ــن تقدی ــن دوره آیی را در هفتمی
عمومــی ایــران کســب کرد.مراســم اختتامیــه هفتمیــن 
ــط عمومــی ایــران  ــر از ســرآمدان رواب دوره آییــن تقدی
مطبوعاتــی  معــاون  ســلطانی فر  محمــد  حضــور  بــا 
و اطالع رســانی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 

مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  حیــان  جابربــن  ســالن 
برگــزار شــد.روابط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق نفــت 
ــن دوره،  ــود در ای ــور خ ــن حض ــوب در دومي ــز جن خی
بــا کســب 712 امتیــاز طبــق آراي مميــزان و ارزيابــان، 
ــود  ــه خ ــرآمدی« را ب ــن  س ــتاره زري ــس 4 س »تندی

اختصــاص داد.

سرپرست معاونت امور جنگل و اداره فنی 
جنگلداری منصوب شد

روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب برنده 
تندیس زرین سرآمدی شد

رییس منظر و فضای سبز زرند:

تهدید سوسک ها بیخ گوش درختان شهر زرند
رییس سـامان سیما، منظر 
شـهرداری  سـبز  فضـای  و 
زرنـد بـه سیاســت کاشـت درخت 
و  کـرد  اشـاره  آمریـکا  کشـور  در 
بیشـترین  مـا  متاسـفانه  گفـت: 
درگیـری و کمترین اسـتفاده را در 
ایـن حـوزه داشـته ایم امـا در نظـر 
داریـم با توجـه به افزایـش میزان 
شـوری آب، افزایش دما و شـرایط 
اقلیمی و کمبود اعتبـارات؛ گیاهی 
را بکاریم کـه 50 درصد آب کمتری 

مصـرف می کنـد.

مدتی اسـت که درختان کاج در سطح شهر 
زرند به آفت خطرناک سوسـک پوستخوار 
مبتـال شـده اند کـه عـدم کنتـرل ایـن آفت 
می توانـد عـالوه بـر خسـارت مسـتقیم بـه 
درختـان کاج، منجـر به قطع تعـداد زیادی 
سـازمان  شـود.رییس  درختـان  ایـن  از 
سـیما، منظر و فضای سـبز شـهرداری زرند 
بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان حـدود دو 
سـال اسـت که درگیـر این آفت می باشـد، 
گفـت: درختان کاج زرند در سـال جاری به 
ایـن آفت گرفتار شـدند که خوشـبختانه در 
بحث پیشـگیری و مقابله نسـبت به سایر 
 شـهرها در وضعیـت بهتـری قـرار داریـم.
ایـن  اقدامـات  بـه  عبـدا...زاده  احمـد 
سـازمان بـرای مقابلـه بـــا آفـت درختـان 
کاج اشـاره کـرد و افـزود: در اولیـن قـدم 
بـا  فرومونـی  تله هـای  از  اسـتفاده  بـا 
آن هـا  گونـه  حشـرات،  از  نمونه بـرداری 
شناسـایی و مشـخص شـد کـه ایـن آفت 
از نوعـی اسـت کـه بـا حملـه بـه درختـان 
می پـردازد.  آن هـا  تضعیـف  بـه   شـاداب، 
وی پنهـان شـن سوسـک های پوسـتخوار 
در درون درخـت را مشـکل اصلـی مقابلـه 
بـا ایـن آفـت دانسـت و یـادآور شـد: ایـن 
بـا  نتوانیـم  می شـود کـه  باعـث  مسـاله 

اسـتفاده از روش سمپاشـی آفـت را دفـع 
موقـع  فقـط  حشـره  ایـن  چراکـه  کنیـم 
جفتگیـری و تخمگـذاری از درخـت خارج 
می شـود. عبـدا...زاده از وقـوع یـک اتفـاق 
در آینـده خبـر داد و عنـوان کـرد: بـا وجـود 
این آفت، درختان سـرباغ زرند )شـاهرمز( 
می آورنـد. دوام  دیگـر  سـال   3  تنهـا 

کوددهـی و دوره هـای آبیـاری 20 روزه برای 
دفـع آفـت شـهردار زرنـد نیـز در اینبـاره بـا 
اشـاره بـه شـرایط اقلیمـی این شـهر، ابراز 
و  عبـدا...زاده  پیش بینی هـای  بـــا  کـرد: 
مکاتبـات صـورت گرفته با دانشـگاه شـهید 
مناسـبی  اقدامـات  خوشـبختانه  باهنـر، 
بـرای پیشـگیری از پیشــرفت ایـن آفـت 
انجـام شـده اســـت. محمدرضـا مهدلو به 
تغییـر دوره آبیـاری درختـان کاج در زرنـد 
ایـن  حالـی کـه  در  و گفـت:  اشـاره کـرد 
درختـان در گذشـته بعضـا سـالی یکبـار 
آبیـاری  اکنـون  نمی شـدند  آبیـاری  هـم 
 آن هـا هـر 20 روز یکبـار انجـام می شـود. 
وی از کوددهی به 20 هکتار از فضای سـبز 
و درختـان کمربنـد ســبز زرنـد خبـر داد و 
خاطرنشـان کـرد: با توجه به تجربه تلـــخ 
نارون هـا و قطـع این درخت ها در گذشـته، 
سـعی داریـم جلـوی ضعـف درختـان کاج 

را بگیریـم. مهدلـو بـا توجـه بـه امکانـات و 
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه، احتمـال 
موفقیـت در دفـع سوسـک پوسـتخوار را 
بسـیار بـاال دانسـت و تصریـح کرد: بـا این 
احتمـال کـه ممکـن اسـت اقدامـات ما در 
دفـع سوسـک پوسـتخوار اثرگذار نباشـد و 
مجبـور بـه قطع درختـان کاج شـویم، برای 
آنکـه خیابان هـا بـار دیگـر شـکل بـدی بـه 
خود نگیرند، درختان کاج یک تا سـه ساله 
کاشــته ایم تا در صورت قطعی آن درختان، 
کاج هـای جدید زیبایی شـهر را حفظ کنند. 
 خداحافظـی کاج، اقاقیـا و چمـن از زرنـد

در ادامـه رییـس سـامان سـیما، منظـر و 
فضـای سـبز شـهرداری زرند به سیاســت 
کاشـت درخت در کشـور آمریکا اشـاره کرد 
و گفت: متاسـفانه ما بیشـترین درگیری و 
کمترین اسـتفاده را در این حوزه داشته ایم 
امـا در نظر داریم با توجه به افزایش میزان 
شـوری آب، افزایش دما و شـرایط اقلیمی 
و کمبـود اعتبـارات؛ گیاهـی را بکاریم که 50 
درصـد آب کمتری مصـرف می کند و چمن 
را بـه جـای کاشـت در وسـط بلـوار، تنها در 
جایـی می کاریـم کـه مـردم حضور داشـته 
باشـند. وی از حـذف کاشـت غیـر ضروری 
چمـن خبـر داد و اضافه کـرد: گونه هایی که 

مشـــغول کاشت آن ها هســـتیم با اقلیم 
شـــهر سـازگری دارنـد و کاشـت درختانی 
 ماننـد کاج و اقاقیـا دیگـر ممکـن نیسـت. 
رییس سـازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شـهرداری زرنـد عنـوان کرد: طی 2 سـالی 
کـه در ایـن منصـب فعالیـت دارم، اجـازه 
کاشـت هیـچ یـک از گونه هـای وارداتی را 
ندادیـم و از کشـــت چمـن در پروژه هـای 
نیـز  طبیعـت  بوسـتان  و  مسـافر  پـارک 
خـودداری کردیـم و در عـوض اقـدام بـه 
درختچـه ای  و  درخـت  کاشـت گونه هـای 
سـازگار بـا اقلیـم زرنـد کردیـم. وی با بیان 
اینکـه سیســـتم تک کشـتی در دنیا اجرا 

نمی شـود،

   آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
ــه  ــع ب ــاحت 7833/71 مترمرب ــه مس ــاری ب ــه و انب محوط
ــع  ــی 10 واق ــنگ اصل ــده از 108 از س ــزی ش ــی 4125 مج ــماره فرع ش
در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای نصیــب 
ــان انتقالــی ملــک از مالــک رســمی نظــام  ــد چوپ قنبــری مریــان فرزن
ــون  ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قان ــذا ب ــده ل ــزاده گردی ــن علی الدی
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام نصیــب قنبــری مریان 
ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه  ــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحب ب
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 97/6/13 راس ســاعت 11 صبح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن 
ــی  ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق مل
ــدی  ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
ــت اســناد و  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب ظــرف مــدت ســی روز اعت
امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابر مــاده 86 آئیــن نامه 
اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
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   آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــه موجــب اجرائیــه کاســه 940193 اجــرای احــکام مدنــی  ب
شــورای حــل اختــاف بخــش کرگانــرود موضــوع دعــوی غام 
مهــذب بطرفیــت اقــای علــی اکبــر اســامی بخواســته مطالبــه، بــا توجــه 
ــا  ــع ب ــه مســاحت 13 مترمرب ــه توقیــف مــال ) یــک قطعــه زمیــن ب ب
ــاب  ــای ب ــک آق ــه مل ــل ب ــر متص ــول 13 مت ــماال بط ــه ش ــدود اربع ح
ــا  ــه جنوب ــه راه کوچ ــر ب ــانتی مت ــول 75 س ــرقا بط ــم زاده ش هللا ابراهی
ــا  ــر اســامی( غرب ــی اکب ــده) آقــای عل ــه ملــک خوان ــر ب بطــول 13 مت
ــع در  ــو( واق ــرم یاه ــوم ک ــک وراث مرح ــه مل ــر ب ــول 1/25 مت ــه بط ب
لیســار – خ امــام – ک پیــروزی – پــس از ارجــاع بــه کارشــناس رســمی 
ــک  ــذا مل ــده ل ــی گردی ــال ارزیاب ــغ 78/000/000 ری ــه مبل ــتری ب دادگس
موصــوف در تاریــخ 1397/5/30 ســاعت 10 صبــح در دفتــر اجــرای 
احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف بخــش کرگانــرود از طریــق مزایــده 
بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع وبــه 
کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد و 
ده درصــد بهــای پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت 
ــه پرداخــت  ــاه نســبت ب ــک م ــا ی ــر ت ــف اســت حداکث ــرده مکل و نامب
باقیمانــده ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد و در غیــر ایــن صــورت ده درصــد 
ــردد  ــی گ ــد م ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــدوق دول ــع صن ــه نف ــه ب اولی
متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل ازموعــد مزایــده بــه 
دفتــر اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف بخــش کرگانــرود مراجعــه 

نماینــد تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بخش کرگانرود – پوراصغر  5003

                     تصمیم نهایی
پرونــده کاســه 9509986111000801 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اهــواز تصمیــم نهایــی شــماره - خواهــان : آقــای علــی کریمــی فرزنــد حمــود 
بــا نمایندگــی آقــای خلیــل نواصــر بــه نشــانی خوزســتان- اهــواز- مجتمــع قضایی شــهید 
باهنــر- طبــق اول- دفتــر حمایــت حقوقــی قضایی ایثارگــران اهــواز و خانم جمیلــه نواصر 
بــه نشــانی مجتمــع قضایــی باهنــر ط اول دفتــر حمایــت حقوقــی و قضایــی ایثارگــران 
ــتان –  ــانی خوزس ــه نش ــعل ب ــواز مش ــران اه ــرکت صنعتگ ــدگان: 1- ش ــواز- خوانن اه
شهرســتان اهــواز کــوی ملــت- خ شــیخ نــواب- پــاک 2/3 -2- آقــای احمــد اقتصــادی 
فرزنــد عبــدی بــه نشــانی اســتان خوزســتان – بندامــام خمینــی- شــرکت پتروشــیمی 
بنــدر امــام خمینــی کیمیــا- خواســته هــا:1- مطالبــه وجــه چــک 2- اعســار از پرداخــت 

هزینــه دادرســی 3- مطالبــه خســارت دادرســی 4- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه
»رأی دادگاه«

در مــورد دعــوی آقــای علــی کریمــی بــا وکالــت خانــم جمیلــه نواصــر و آقــای خلیــل نواصر 
بــه طرفیــت 1- شــرکت صنعــت گــران اهــواز مشــعل2- آقــای احمــد اقتصــادی به خواســته 
اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی کــه پــس از ورود بــه دفتــر محاکــم عمومــی بــه ایــن 
شــعبه از دادگاه ارجــاع و تحــت کاســه فــوق ثبــت گردیــد بــا توجــه بــه اینکــه خواهــان 
ــه اســتماع شــهادت شــهود مســتفاد نمــود در ایــن راســتا  جهــت اثبــات ادعــای خــود ب
مبــادرت بــه تعییــن وقــت دادرســی گردیــد و پــس از اســتماع شــهادت شــهود مشــخص 
گردیــد خواهــان توانایــی پرداخــت هزینــه دادرســی را نــدارد لــذا مســتندا بــه مــاده 506 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه قبــول اعســار موقــت خواهــان بــه پرداخــت هزینــه 
دادرســی صــادر و اعــام مــی گــردد حکــم صــادره ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل 

تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان خوزســتان مــی باشــد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی اهواز- مهدی خندانی                        5016

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

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
هیــأت   1397/2/15 مــورخ   139760301022000235 شــماره  رأی  برابــر 
رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــر حس ــم ب ــاط کری رب
ــال  ــد انتق ــر تاکی ــی ب ــمی ثبت ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــادی  ــک آب ــی کل ــعید نجف ــای س ــه متقاضــی آق ــات مالکان ــادی و   تصرف ع
ــه  ــبت ب ــراب نس ــادره از س ــنامه 1036 ص ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد محس فرزن
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 107/15 متــر 
ــه  ــروز از قطع ــاک - فرعــی مف ــروز و مجــزی شــده قســمتی از پ ــع مف مرب
ــم از  ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از 153 اصل 5 تفکیک
مالکیــت رســمی، ولــی الــه بشــیری محــرز گردیــده اســت. لــذا منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فــا صلــه 15 روز آ گهــی مــی شــود در صورتیکــه 
شــخص یــا شــاخصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آ گه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــه  ــا ب ــد ت ــذا نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
ــه حکــم قطــی دادگاه گــردد  ــه ارائ ــه و اقدامــات مــوکل ب دادگاه صالحــه احال
بــد یهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند 
مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود م/الــف : 911
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/1   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/16

رئیس اداره ثبت اسناد رباط کریم – منوچهر کاظم اصالنی                   5015
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معاون امور عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به اضافه شدن 6 سکونتگاه غیررسمی 
به محدوده اهواز، گفت: از این به بعد این شهرها بر اساس اصول شهرسازی هدایت 
و مدیریت خواهند شد.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان 
ــتان و  ــت اس ــد جمعی ــی رش ــگ منف از آهن
بــه تبــع آن جمعیــت دانش آمــوزی طــی 

ســال های اخیر سخن گفت.
ــوان  ــه عن ــزود: رســانه ب ــور داود اف ــد پ محم
رکــن چهــارم دموکراســی ابــزار برومنــدی 
ــی  ــه خوب ــد ب ــه دســتگاه ها می توانن اســت ک
نقــد  طوریکــه  بــه  اســتفاده کننــد  آن  از 
شــناختن ســره از ناســره اســت و اگــر نقــد 
را بپذیریــم و بــاب نقــد داشــته باشــیم، 

حتما رشــد خواهیم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ویژگی هــا و 
اســت،  انتقادپذیــری  تفکــر  مؤلفه هــای 
ادامــه داد: اعتقــاد کامــل دارم اگــر رســانه ها 
نقــد  بیاینــد،  هــر دســتگاهی  بــه کمــک 
ســازنده داشــته و اهدافــش را نیــز حمایــت 
آن  بــاالی  بهــره وری  و  تعالــی  در  کننــد 
بود.مدیــرکل  خواهنــد  اثرگــذار  دســتگاه 

ــان  ــدان بی ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ آم
ــد  ــال جدی ــرورش در س ــوزش و پ ــرد: آم ک
در ســطح  و چــه  اســتان  در ســطح  چــه 
ــود  ــاص خ ــای خ ــرد و برنامه ه ــتاد، رویک س
را دارد بــه طوریکــه اولویــت اصلــی آمــوزش 
شهرســتان ها  و  اســتان ها  در  پــرورش  و 
اجــرای ســند تحــول بنیادیــن اســت کــه ایــن 
ــرورش اســت. ــوزش و پ ســند نقشــه راه آم
بخش هــای  در  ســند  ایــن  افــزود:  وی 
مختلــف هدفگــذاری شــده و در تمــام ابعــاد 
دانش آمــوزان  و  معلمــان  آموزشــی، 
ســند  ایــن  صــورت گرفتــه،  برنامه ریــزی 
مفاهیــم زیــادی را دربرمی گیــرد و شــامل 
دو بخــش مبانــی نظــری در زمینــه مختلــف 
تعلیــم و تربیــت و مبانــی عملیاتــی اســت و 
6 زیــر نظــام هــم ایــن ســند را حمایــت 
برســند.  اهــداف  ایــن  بــه  تــا  می کننــد 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان 

برنامه هایــی  راســتا  ایــن  در  داد:  ادامــه 
وزرات کشــور در نظــر دارد کــه شــامل نظــام 
مدیــران  حرفــه ای  صالحیــت  ســنجش 
مــدارس اســت و در مرحلــه آزمایشــی در 
و  آن  شهرســتان های  و  تهــران  اســتان 
اســتان البــرز در حــال اجراســت و در صــورت 
موفقیــت، قصــد تســری بــه کل کشــور را 

دارند.

 آهنگ منفی رشد جمعیت 
دانش آموزی در همدان

خبرسوژه

پرداخت 500 میلیارد ریال 
تسهیالت به 37 طرح 

سمنان نیمه تمام 
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ســمنان گفــت: 37 طــرح نیمــه   تمــام در اســتان ســمنان ، 
507 میلیــارد ریــال تســهیالت رونــق تولیــد دریافــت 
ــه  ــن جلس ــد و پانزدهمی ــودی در یکص ــروز اس کرده اند.به
کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان اظهــار 
کــرد: طــی یــک ســال گذشــته در قالــب تســهیالت رونــق 
ــای  ــود فض ــد و بهب ــع تولی ــع موان ــور رف ــد و به منظ تولی
کســب و کار ، 37 طــرح نیمــه تمــام در اســتان ، 507 
ــد  ــد دریافــت کرده ان ــق تولی ــال تســهیالت رون ــارد ری میلی
کــه از ایــن تعــداد 16 طــرح مربــوط بــه بخــش صنعــت و 
21 طــرح نیــز مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت .وی بــه 
ــرد و  ــاره ک ــتانی اش ــروه اس ــن کارگ ــروز ای ــات ام مصوب
افــزود: در ایــن نشســت نیــز بــا تصمیــم اعضــای کارگــروه 
5 طــرح صنعتــی جهــت دریافــت تســهیالت بــه ارزش 55 
میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی 19 نفــر بــه بانک هــای عامــل 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  شــده اند.رییس  معرفــی 
تجــارت اســتان ســمنان افــزود: تاکنــون ۸90 واحــد 
تولیــدی اســتان از تســهیالت رونــق تولیــد ســال 96 
ــن تعــداد 195 واحــد صنعتــی و  اســتفاده کــرده   کــه از ای
ــال  ــارد ری ــوع 5452 میلی 695 واحــد کشــاورزی در مجم
تســهیالت دریافــت کرده اند .اســودی بــا اشــاره بــه دســتور 
جلســه دیگــر ایــن کارگــروه افــزود: در ایــن نشســت 
ــارس  ــدی پ ــات ســه واحــد تولی مشــکالت بانکــی و مالی
ــر  ــی چــرم مه ــا ســنگ و تعاون ــی آری ــرو ، معدن ــون نی آلت
ــع  ــش رف ــرد: در بخ ــار ک ــد .وی اظه ــارگاد بررســی ش پاس
ــد  ــکالت 601 واح ــون مش ــا کن ــروه ت ــد کارگ ــع تولی موان
ــع 1449  ــع موان ــت رف ــی و در جه ــتان بررس ــدی اس تولی
مصوبــه بــه تصویــب اعضــای کارگــروه رســیده اســت کــه 
ــرا  ــت اج ــی در دس ــی و مابق ــات اجرای ــد مصوب 70 درص
ــات  ــه تحلیــل فراوانــی مصوب ــا اشــاره ب اســت. اســودی ب
ایــن کارگــروه تصریــح کــرد: امــور بانکــی و تســهیالت 45 
در صــدر مشــکالت واحدهــای تولیــد قــرار دارد کــه حــدود 
45 درصــد مصوبــات کارگــروه مربــوط بــه آن اســت کــه در 
ایــن جهــت و به منظــور تســهیل و تســریع در رفــع موانــع 
تولیــد و افزایــش راندمــان و اشــتغال همــکاری بیــش از 

پیش بانک ها را می طلبد .

آسانسور  سقوط 
جان شهروند 

کرمانی را گرفت
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان از 
فــوت یــک نفــر از شــهروندان بــه 
ــر  علــت ســقوط اتاقــک آسانســور خب

داد.
ــط عمومــی ســازمان  ــزارش رواب ــه گ ب
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی 
کرمــان، علــی عســکری گفــت: در 
 29 دقیقــه،  شــش  و   12 ســاعت 
ــوط  ــه مرب تیرمــاه از یــک مــورد حادث
بــه ســقوط آسانســور واقــع در خیابــان 

هزار و یک شب مطلع شدیم.
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــدت 
و  امــداد  تیــم  بالفاصلــه  حادثــه، 
ایســتگاه  نزدیک تریــن  از  نجــات 
آتش نشــانی بــه محــل حادثــه اعــزام 
شــد.مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی 
ایمنــی کرمــان گفــت:  خدمــات  و 
در محــل  بــا حضــور  آتش نشــانان 
حادثــه بــه ســرعت عملیــات امــداد و 
ــه  ــار حادث ــرد دچ ــال ف ــات و انتق نج
شــده از داخــل چالــه آسانســور را آغــاز 
ــر از  ــک نف ــزود: ی ــکری اف کردند.عس
ــور  ــام ام ــت انج ــه جه ــهروندان ک ش
ــه آسانســور  ــه داخــل چال ــی ب خدمات
وارد شــده بــود، بــه علــت ســقوط 
اتاقــک آسانســور دچــار حادثه شــده و 
متاســفانه فــوت کــرد.وی خاطرنشــان 
بــه  شــهروندان  اســت  الزم  کــرد: 
صــورت ویــژه، ایمنــی مربــوط بــه 
ــدون  ــد و ب ــت کنن ــورها را رعای آسانس
حضــور متخصصــان مربوطــه هیــچ 
گونــه اقدامــی نســبت بــه تعمیــر و یــا 
انجــام امــور خدماتــی آسانســورها 
ــا دیگــر شــاهد ایــن  ــد ت انجــام ندهن

گونه حوادث دلخراش نباشیم.

فقی ا
1- از عوامــل و متغیرهــای مهم در 

 صــادرات اروپا - بی خبر

2- ســاده - لحظه - بی جان - 

فر  مسا

3- گــرد و غبار - دربند - زن 

 گندمگون

4- اســتدعا - همیشــگی - مجموعه 

 آثار منظوم یک شــاعر

5- آشــنا به کار - محیطی در 

اردبیــل که قرار اســت در آنجا منطقه 

ویژه اقتصادی تاســیس شود - 

 جنگ

 6- نوبــت - رییــس - منت گذارنده

 7- طرف - منفک و ســوا - آب بند

۸- اولیــن کتاب »گان« که از 

پیشــگامان تحلیل هــای تکنیکال 

درباره رفتارهای بازار اســت، این 

 کتاب در ســال 1924 منتشر شد

 9- زمینــه - بوی بد - پایه

 10- بی همتــا - خبر دادن - دوا

11- نوعی باالپوش - اســاس - 

 بدگو

12- پیوســته و بــدون فاصله - یار 

 زیبا - عقب

13- ایالتــی در آمریکا - از ابزار 

 مطبخ - روح

14- راکب - کشــتی کوچک - 

 هزارکیلوگــرم - مجرای خون

15- مقیم - از مشــهورترین و 

موفق تریــن معامله گــران که هرگز در 

بــازار معامله از کامپیوتر اســتفاده 

نکرد.

عمودی 
1- ســعادت معنوی - بیزاری - زهر 

 و شرنگ

 2- گواه - فرخنده - ســاز

3- تراز ســخن - واحد پول این 

 کشــور آسیایی دالر است

4- از ســه رقمی ها - اولین قوم - 

 شهر شــرقی آلمان - چاقو

5- مهیــا - زمان - ریســمان از لیف 

خرما پوست   یا 

6- همســر حضرت ابراهیم)ع( - 

 بــدن - برق زننده

7- پوســیده - مورچه - کپه ترازو 

 - برجســتگی الستیک

۸- امــر به درآوردن - مرحله کمال و 

 فنــا بنابر آیین بودا - امر به ســکوت

9- حــرف فاصلــه - میانه بدن - 

 خویشــاوندی - منتقل کننده

 10- خرســندی - پدربزرگ - اسوه

11- واحد پولی در ایران باســتان - 

 پــس غذا - روپوش زنانه

12- قوم ایرانی - چراغ آســمان - 

 درخــت اعدام - جنس مذکر

13- یکی از پیشــروان 

ســرمایه گذاری و نویسنده روزنامه 

 »ســهام« - دم صبحگاهی

14- حــرف تصدیق - صورتگر - 

برف روبی  ابزار 

15- صــورت تنبیه - ارز آفریقای 

جنوبــی - یکی از محدودترین 

شــاخص های تکنیکال

جدول شماره 1220

سودوکو شماره 1220

پاسخ سودوکو شماره 1219
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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

اخیـرًا شـایعاتی در مـورد پـروژه پنهانـی 
اینترنـت  سـاخت  بـرای  فیس بـوک 
ماهـواره ای منتشـر شـده بـود، کـه پـس 
از تاییـد کمپانـی ایـن خبر رسـمی  شـد. 
ایـن ماهـواره آتنـا نـام دارد و فیس بوک 
 ،CNET بـا وایـرد و آن را در مصاحبـه 

تاییـد کـرده.

ایـن سـرویس بسـتری فراهـم کـرده که 
هـم فریلنسـرها بتوانند بسـته بـه مهارت 
هـم کارفرماهـا  و  بگیرنـد  پـروژه  خـود 
پـروژه هایشـان را بـه افـراد متخصـص 

بـرون سـپاری کننـد.

ایـن پلتفرم ابزاری در اختیارتان گذاشـته 
کـه در بعضـی خصوصیات آیکـن آپ ها 
دسـت ببریـد: این که شـکل آیکن لزوما 
کنـد،  تغییـر  ابعـادش  نباشـد،  مربعـی 
عـوض  را  آن  چرخـش  جهـت  بتوانیـد 

… کنید

خبر
فیس بوک

معرفی
کاریشه

معرفی
Adapticons

سینا حجازی، خواننده با انتشار متن خبر زیر بازداشت 
شخصی به نام »س.ح« به جرم تجاوز را شیطنت 

رسانه ای خواند و نوشت این من نیستم.
@sinahejazi

علیرضا بیرانوند، فوتبالیست تصویر زیر را در کنار 
وحید امیری دوست قدیمی و همبازی اش در 

پرسپولیس همرسانی کرده.
@alirezabeyranvand.official

شناسه آیت هللا ناطق نوری تصویر تاریخی زیر را از 
لحظه رای گیری بازگشت سپنتا نیکنام، به شورای شهر 

یزد بارگذاری کرده.
@nategh_ir

پایگاه خبری جماران خبر فوری 
زیر را منتشر کرده است.

@jamaran.ir

سیریش می گوید:
بــرو شــخم بــزن پروفایــل مســیح علینــژاد و قاســمی نــژاد و بقیــه جنگ طلبهــا 
ــی  ــارزه مدن ــام بهــش داده شــده و مب ــی حــق ســپنتا نیکن رو ببیــن از اینکــه از راه قانون
ــا نشــون دادن  ــرای اون ــه, چــرا؟ چــون ب ســالم نتیجــه داده چیــزی نوشــتن؟ معلومــه ن
ــت  ــاره حقیق ــرن درب ــول نمی گی ــون پ ــون, چ ــای خودش ــی رد دروغ ه ــزا یعن ــن چی ای

بنویســن!

مهدی امیرپور می گوید:
ــرق  ــد، ع ــم دوی ــرای تی ــود، ب ــا در پرســپولیس ب ــری! ت ــد امی ــرام وحی ــه احت ب
ریخــت و مفیــد بــود؛ بــدون ذره ای حاشــیه  و جنجــال. حــاال کــه از تیــم جــدا شــده جــای 
نوشــتن از دوگانــه ی بی وفایی-وفــاداری، بــد نیســت قدردانــش باشــیم. آرزوی موفقیــت 

بــرای ســتاره ای کــه شــبیه آدم هــای معمولــی بــود.

فرشید غضنفرپور می گوید:
ــده  ــن زن ــه او آنت ــه ب ــود ک ــم شــده ب ــون مته ــی در تلویزی مگــر احســان علیخان

ــد؟ ــاع کن ــا از خــودش دف ــد ت دادن

زهرا عرب می گوید:
مــن کار نــدارم دادن تریبــون بــه احســان علیخانــی خــودش یــک رانــت بزرگــه 
ــده  ــه کنن ــک تهی ــه ی ــش دادن و اینک ــردم به ــهم م ــی از س ــانه مل ــووالن رس ــه مس ک
می تونــه بــه اســم گرفتــن اسپانســر وارد بشــه؛ فقــط اون تریــپ غمبــارش وقــت افطــار 

ــده!  ــوم مون ــو گل ــم، ت ــم هضــم کن ــده رو نمــی تون ــر مــردم درمان در براب

معصومه ناصری می گوید:
ــایه  ــه دو همس ــا فاصل ــی ایالت ه ــت. در بعض ــی اس ــت و پهن ــور پ ــکا کش آمری
ــع آوری  ــرای جم ــی را ب ــه محل ــد بلک ــا را از دم در نمی برن ــت و زباله ه ــر اس ــد کیلومت چن
زبالــه مشــخص کرده انــد. شــما هــر بــار آشــغال  تفکیــک شــده را بــار ماشــین می کنیــد 

ــد. ــز بریزی ــا را در آن مرک ــا زباله ه ــد ت ــر می رانی ــد کیلومت چن
مدیریتش سخت نیست.

صادق حسینی می گوید:
ــم...  ــر دشــمن خارجــی متحدی ــا در براب ــم. م ــر تروریســت ها متحدی ــا در براب م

مــا بــه آینــده ایــران مــان امیــد داریــم.
در حملــه تروریســت های پــژاک و انفجــار زاغــه مهمــات پاســگاه مرکــزی قــرارگاه حمــزه 

در روســتای دری مریــوان 10 پاســدار بــه شــهادت رســیدند.

به تازگی بزرگترین ســرقت اطالعاتی تاریخ کشــور ســنگاپور رخ داده و طی آن 
هکر ها موفق شــده اند اطالعات پزشــکی و شــخصی 1.5 میلیون نفر از ســاکنین این 
کشــور را بربایند. در میان این 1.5 میلیون نفر، نام نخســت وزیر این کشــور نیز به 

چشم می خورد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

آن که می خندد  هنوز خبر هولناک را
    نشنیده است…
        تغییر اقلیم

اینجا کیلومتر 35 جاده اسالم به خلخال است، جنگل های 
اطراف روستای اسب بونی! این حجم از زباله وسط جنگل یعنی 
چی؟ یکی از محلی ها می گفت نه تنها گردشگران بلکه اهالی روستا هم 
زباله هایشان را داخل جنگل می ریزند چون سیستمی برای جمع آوری 

@nahidmolavi                                           !زباله وجود ندارد

بیرانوند همیار محیط زیست می شود.در آستانه روز ملی محیط بان
) 3 مرداد( علیرضا بیرانوند با تعدادی از محیط بانان دیدار کرد. ضعف در 
برنامه های آموزشی، نامناسب بودن تجهیزات و امکانات و تعداد اندک 

آن ها برخی از دالیلی است که   سبب شده محیط بانان به مامورانی 
@reportersgreen      . آسیب پذیر بدل شوند
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به آهنگسازی علی پژوهشگر

آلبوم »صورتگر« به خوانندگی ساالر 
عقیلی منتشر شد

کتاب های 

»به من نگاه کن« 
نوشته الهام فالح، ترجمه 

»شاعری« ارسطو و 
»کمبود« اثر ِسندهیل موالی ناتان و اِلدار سفیر 

به تازگی منتشر شده  است.

»تیوال« نوشته و کارگردانی علی عابدی 
مرداد و شهریور در خانه نمایش مهرگان روی 

صحنه خواهد رفت.

وقتی همه چیز خوب و خوشه، 

زندگی کردن هنر نیست.

 فیلم:آااادت نمی کنیم

موسیقیتیاتر

کتاب

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سالمرگ احمد شاملو
احمد شـاملو شـاعر، داسـتان نگار، نمایشـنامه نویس 

و روزنامـه نـگار معاصـر وطن 23 جوالی سـال 2000 بر 

اثـر عـوارض بیماری قند درگذشـت. شـاملو كه در عین 

حـال یـك مبارز سیاسـی بـود در طول عمر چنـد بار به 

زندان افتاده بود. انتقادهای او مخصوصا در سـه سـال 

آخر عمر نظام سـلطنتی معروفند. وی مبارزه سیاسـی 

خودرا از سـفر آمریكا در سـال 1976 شـدت و گسترش 

داده بـود. از شـاملو دههـا مجموعـه شـعر، داسـتان، 

داسـتان كوتـاه، كتـاب كـودكان و مقاالت متعـدد باقی 

مانـده اسـت. وی در عیـن حـال یـك مترجـم كتـاب 

و مقالـه از زبانهـای فرانسـه و آلمانـی بـه پارسـی بـود. 

شـاملو كـه هنـگام وفات 74 سـاله بـود در طـول عمر 

چنـد نشـریه عمومی تهران را نیز سـردبیری كـرده بود. 

شـاملو در تهـران و در یك خانواده نظامـی به دنیا آمده 

بود. او می كوشـید كه در اشـعار خود ذائقه ایرانی را كه 

بـا سـبك حافـظ و ... آشناسـت رعایت كند.

انتقال احمد شاه خردسال از 
سفارت روسیه به کاخ گلستان

یكـم مـرداد 12۸۸ سـلطان احمـد شـاه كـه كودكـی 

بیش نبود از سـاختمان تابسـتانی سـفارت روسـیه در 

زرگنـده قلهـك بـه كاخ گلسـتان انتقال یافـت. پدرش، 

شـاه مخلـوع، تا ایـن روز حاضر نمـی شـد او را از خود 

دور سـازد كـه ایلخـان قاجـار )پـس از تبانـی بـا دولت 

روسـیه( بـا یـك واحـد قـزاق به سـفارت روسـیه رفت 

و احمـد شـاه را كـه بـا پـدر و اعضـای خانـواده در آنجا 

متحصـن بودنـد بیـرون آورد. احمـد شـاه سـی ام تیر 

1293هجـری خورشـیدی پـس از رسـیدن بـه سـن 

قانونـی، تاجگـذاری كـرد و دولـت وقـت یكصـد هـزار 

تومان هزینه مراسـم تاجگذاری او را از بانك انگلسـتان 

در تهـران )بانـك شـاهی، و در آن زمـان واقـع در ضلـع 

بانـك  فعلـی  ـ سـاختمان  توپخانـه  میـدان  شـرقی 

تجـارت( وام گرفتـه بـود.

ترک من ترک من بی سر و پا کرد و برفت
جگرم را هدف تیر بال کرد و برفت

چون سر زلف پریشان من سودائی را
داد بر باد و فرو هشت و رها کرد و برفت
خلعت وصل چو بر قامت من راست ندید

برتنم پیرهن صبر قباکرد و برفت
عهد می کرد که از کوی عنایت نروم

عاقبت قصد دل خسته ما کرد و برفت
هدهد ما دگر امروز نه بر جای خودست

باز گوئی مگر آهنگ سبا کرد و برفت
ما نه آنیم که از کوی وفایش برویم

گر چه آن ترک ختا ترک وفا کرد و برفت
چون مرا دید که بگداختم از آتش مهر
همچو ماه نوم انگشت نما کرد و برفت

می زدم در طلبش داو تمامی لیکن
مهرٔه مهر برافشاند و دغا کرد و برفت
آن ختائی بچه چون از برخواجو برمید

همچو آهوی ختن عزم ختا کرد و برفت

خواجوی کرمانی 

ببار بر من
 بر صورتکم

 نقاب از چهره ام بردار
 دلم تنگ است و بس 

بی تاب
 بیا این فاصله را بردار

شعر : فاطمه حبیبی  

عکس نوشت

عکس: 
سما احسنی

طنزیمات

ــن طــی اقدامــی ســراپا هــوش  حراســت شــهرداری قزوی

بــرای  را  آســتین کوتــاه  پیراهــن  اســتعمال  زکاوت،  و 

راننــدگان تاکســی ایــن شــهر ممنــوع اعــالم کــرد. بنــا بــه 

ــنیدن  ــس از ش ــرم پ ــنوندگان محت ــوز ش ــار نی ــزارش تغ گ

ــد و  ــن غلتیدن ــر زمی ــد. ب ــا را گرفتن ــکم ه ــر ش ــن خب ای

ــا  ــتند. بن ــتانه گذاش ــدان مس ــه چن ــه ای ن ــر قهقه ــا را ب بن

ــون  ــه ایــن قان ــه گــزارش ایــن خبرگــزاری مجهــول الهوی ب

ــاف  ــدگان تاکســی الزم االجراســت و اصن ــرای رانن ــًا ب صرف

ــابان« از آن  ــک س ــرم »کش ــف محت ــه صن ــر از جمل دیگ

معــاف هســتند. فعــاالن حــوزه کشــک ســابی ضمــن 

ــق  ــف را در ح ــن لط ــه ای ــهرداری ک ــت ش ــر از حراس تقدی

ــد  ــازه داده ان ــاده و اج ــت نه ــته، مّن ــال داش ــا اعم آن ه

ــود  ــتین خ ــداری آس ــک مق ــابیدن کش ــگام س ــه در هن ک

ــه  ــًا ب ــان خــود را کتب ــب تشــکر و امتن ــد، مرات ــاال بزنن را ب

ــد.  ــته ان ــالم داش ــن اع ــهرداری قزوی ــرم ش ــت محت ریاس

ــک  ــال نی ــه ف ــهرداری را ب ــتور ش ــن دس ــی ای طنزیماتچ

مشــکالت  همــه  بداننــد  گفت:»بدخواهــان  و  گرفتــه 

ــز  ــچ مشــکلی نیســت ج ــر هی ــل شــده و دیگ ــن ح قزوی

ــدد  ــه م ــم ب ــه آن ه ــدگان تاکســی! ک ــاه رانن ــتین کوت آس

ــه  ــن ک ــه ای ــت حــل شــد.« وی در پاســخ ب ــن ممنوعی ای

ــت:»آن  ــار داش ــده اظه ــل ش ــه ح ــهر چگون ــکالت ش مش

دیگــر از قــوه فهــم شــما خــارج اســت. شــهردار دراز جامــه 

قزویــن، مشــکالت را بــه شــکل مــاده ای در آآورده و 

در یــک بشــکه آب حــل کــرده اســت!« وی در پاســخ 

ــم  ــده گفت:»گفت ــار پرســش کنن ــدر تغ ــل ان ــگاه عاق ــه ن ب

ــوه عقــل شــما خــارج اســت!« یکــی از روزنامــه  کــه از ق

هــای کثیــر االنتشــارِ قلیــل التیــراژ بــا الصــاق چنــد تصویــر 

ــاه  ــتین کوت ــن آس ــش پیراه ــود، از نق ــه اول خ در صفح

ــرده  ــا ایــن پ ــرده برداشــته اســت. ب ــران پ در سیاســت ای

ــی  ــم م ــی ه ــدگان تاکس ــه رانن ــه ک ــه گرفت ــرداری نتیج ب

ــا  ــک القب ــی ی ــند. طنزیماتچ ــاه بپوش ــتین کوت ــد آس توانن

ضمــن فــوت بــر دیــواره تغــار خــود، ایــن حرکــت روزنامــه 

ــاس  ــک قی ــن ی ــرد و گفت:»ای ــح ک ــراژ را تقبی ــل التی قلی

مــع الفــارق اســت. آن هــا کــه در سیاســت دســتی دارنــد، 

جــزو بزرگاننــد. راننــدگان تاکســی بخــش کوچکــی از 

ــتند.  ــزرگان نیس ــزو ب ــه ج ــم ک ــردم ه ــتند. م ــردم هس م

پــس نمــی تواننــد هــر کار کــه بــزرگان کردنــد آن هــا هــم 

بکننــد.« وی دوبــاره نگاهــی بــه پرســش کننــده انداخــت و 

گفــت یــک بــار دیگــر نــگاه عاقــل انــدر تغــار بکنــی، مــن 

ــت! ــتین های ــو و آس ــم و ت ــی دان م

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

آستین کوتاه 
در گذر تاریخ

ادامه یادداشت از صفحه 1
اعـداد زیـر را از سـایت شـرکت های توزیـع بـرق اسـتخراج 
کـرده ام و بـه ترتیـب از پرمصرف تریـن بـه کم مصرف تریـن 

وسـایل مرتـب شـده اند.
1. سرمایش مرکزی: 5000 وات

2. ماشین لباسشویی: 2500 وات
3. کولر گازی: 2400 وات

4. ماشین ظرفشویی: 2000 وات
5. اتو بخار: 1۸00 وات
6. سشوار: 1200 وات

7. اتو: 1100 وات
۸. جاروبرقی: 1000 وات

9. ماشین خشک کن لباس: 1000 وات
10. اتو: 1000 وات

11. سماور برقی: 1000 وات
12. پلوپز: ۸00 وات

13. مایکروفر: 900 وات
14. کولر آبی: 600 وات

15. چرخ گوشت: 500 وات
16. غذاساز: 500 وات

17. کامپیوتر شخصی: 250 وات
1۸. تلویزیون پالسما 42 اینچ: 2۸0 وات

19. تلویزیون معمولی: 1۸0 وات
20. چرخ خیاطی: 100 وات

21. پنکه: ۸0 وات
22. المپ مهتابی: 40 وات

23. المپ کم مصرف: 20 وات
سـاعات اوج مصـرف بیـن 12 ظهـر تا سـاعت 16 و هم چنین 
از غـروب آفتـاب تـا حـدود سـاعت 22 شـب اسـت. اگـر 

و  بـرق  قطعـی  احتمـال  کاهـش  در  سـهمی  می خواهیـم 
کاسـتن از رنج هم وطنان خود داشـته باشـیم، سـعی کنیم: 
وسـایل ردیـف 1 تـا 13 را در سـاعات اوج مصـرف روشـن 
نکنیـم. عمده تریـن مصـارف تابسـتان ناشـی از کولرهـای 
گازی اسـت. هم وطنـان اسـتان های شـمالی و جنوبـی مـا 
واقعـًا بـه اسـتفاده از کولرهـای گازی نیاز دارند، اما در سـایر 
اسـتان ها واقعـًا می توانیـم بـا یـک پنکـه ۸0 واتـی، گرمـای 
هـوا را تعدیـل کرده و از روشـن کردن کولـر گازی 2400 واتی 
خـودداری کنیـم. اگر به هـر دلیلی مایلید کولر گازی روشـن 
کنیـد، لطفـًا کولـر را روی دمـای 26 درجـه تنظیـم کنیـد.  
صنعـت بـرق کشـور، سـرزمین ایـران و هم وطنان مـان بـه 
ایـن همراهی نیـاز دارند. لطفًا بـه کودکان، بیمـاران، کارگران، 
سـالمندان و همـه هم وطنانـی فکر کنید که بر اثـر ناهمراهی 

مـا در رنـج و سـختی قـرار خواهنـد گرفت.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


