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انس طال          1.230.93

مثقال طال       11.765.000

گرم طالی 1۸   2.705.192

گرم طالی 2۴   3.607.7۸5

انس نقره               15.60

انس پالتین        ۸۴3.000

انس پاالدیوم        926.000

بهار آزادی        32.510.000

امامی           3۴.550.000

نیم             17.010.000

ربع              ۸.610.000

گرمی           ۴.600.000

دالر                   ۴2.000

یورو                 109.090

پوند                 122.000    

درهم امارات           25.12

لیر ترکیه                19.15

یوان چین            13.770

ین ژاپن                ۸.37    

دالر کانادا             70.950

دالر استرالیا           69.160  @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
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تهران

30  تا  41

وزیر بهداشت:

تالش می کنیم دچار 
کمبود دارو نشویم
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کیخا، نماینده مردم زابل در مجلس: 

قانون کار برای محیط بانان 
روزانهم صبح اریانرعایت نمی شود

کالنتری: کاری نمی شود کرد، مردم خوزستان با ماسک از بیماری های ناشی از دود پیشگیری کنند
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از  و  همـواره  فرمانـده"  رفیـق  "بله،اطاعـت 
جملـه  فهم تریـن  قابـل  تاکنـون،  گذشـته 
یک طرفـه و تحکم آمیـز مـورد عالقـه آقـای 
والدیمیـر پوتیـن ایـن افسـر ارشـد بسـیار 
مرموز سـابق دایره جاسوسـی ویژه سازمان 
کی.جی.بـی و رئیس جمهـور کنونی روسـیه 
روح  از  سرشـار  جملـه ای  اسـت.  بـوده 
تبعیـت و وفـاداری، از آن نـوع کـه ساشـا 
اخالقـی  ازجنبه هـای  اسـت!  آن  خواهـان 
و نـه الزامـا خصلت هـای بورکراتیـک یـک 
سیاسـتمدار شـاید نتـوان بـه آقـای پوتیـن 
دوران  از  او  حالـی کـه  در  ایـرادی گرفـت 
عرصـه  بـه  ورود  از  قبـل  تـا  و  نوجوانـی 
رسـمی سیاسـت، تحـت تعلیـم و تربیـت 
و  اطالعاتـی  سیسـتم  یـک  شـبانه روزی 
امنیتـی به شـدت حرفـه ای و کار کشـته ای 
قـرار داشـت کـه جمله موصـوف نقطـه اوج 
وفـاداری و کارآمـدی در آن تلقـی می شـده 
بـه همیـن دلیـل در روان شناسـی  اسـت. 
ایـن  بـه  توجـه  پوتیـن  آقـای  شـخصی 
پیشـینه و تاثیـر دائمـی ایـن جمله بسـیار 
مهـم و حیاتی اسـت. آقـای پوتین هیچ گاه 
ایـن نظـر خـود را کـه موضوعـات و مسـائل 
بین المللـی خصوصـًا در حوزه هـای امنیتـی 
بـرای او صرفـأ پروژه هایی با اسـتانداردهای 
مشـخص هسـتند پنهان نکـرده. پروژه های 
مشـخص، ادبیـات مشـخصی هـم دارنـد. 
روسـی،  کمونیـزم  بورکراتیـک  کاسـت  در 
زمانـی عضویـت در کی.جی.بـی بـه عنـوان 
یک افسـر ارشـد ضد اطالعاتی-جاسوسـی 
)هماننـد آقـای پوتیـن(، بـه خـودی خـود 
یـک مزیـت تلقـی نمی شـد اگـر آن افسـر 
عملیاتـی  قابلیت هـای  اوالً،  نمی توانسـت 
و تجزیـه و تحلیل هـای میدانـی از محـل 
ماموریـت خـود ارائـه دهـد. ثانیـًا، در آلمان 
شـرقی خدمت نکرده باشـید. آقـای پوتین 
البتـه در هـر دو مـورد یـک سـوپر سـتاره 
برای مسـووالن کشـورش بود. آقـای پوتین 
قابـل  شـخصی  خصلت هـای  از  صرف نظـر 
مالحظـه کـه داشـته و دارد، مانند کم حرفی، 
امـا بانـگاه حـرف زدن، لـو نـدادن افـکار و 
ایده هـا و نیز تـالش موفق در ایجاد تفکیک 
میـان گفته هـا با افـکار پنهانـش، بی حوصله 
و کالفـه کـردن کـردن طـرف مذاکـره، عالقه 
وافـر بـه تنهایـی و نهایتـًا  بیـان کوتـاه و 
بی رحمانـه نظراتـش بـه مخاطبـان، تربیـت 
خشـک،  سیاسـی-امنیتی  مکتـب  شـده 
آندره پـوف  یـوری  یک سـویه  و  بی رحمانـه 
از آخریـن دیوان سـاالران ایدئولوژیک محور 
جماهیـری شـوروی سـابق در دهـه ۸0 بـه 
شـمار مـی رود. فلسـفه سیاسـی او مبتنـی 

قدرت روسیه؛ 
اصالت یا توهم؟

»سیف«هواشد
همتی رییس کل بانک 
نمایندگان  مرکزی شد، 
استقبال کردند مجلس 

مقایسه وضعیت بازار دالر و 
سکه در آغاز و پایان ریاست 

سیف بر بانک مرکزی
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دستگاه مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

دفتر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضــوع مزایــده: اجــاره ســالیانه چندبــاب مغــازه و واحــد آموزشــی 
واقــع در شهرســتان کرمــان

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 4روز
نحــوه دریافــت اســناد مزایــده: مراجعــه حضــوری بــه اداره 
پشــتیبانی و خدمــات )کارشــناس امــور قراردادهــا( اداره کل 

آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان
مهلــت تکمیــل و تحویــل اســناد مزایــده: حداکثــر تــا پایــان وقــت 
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و  بـود  فرمانـده"  رفیـق  اطاعـت  "بلـه،  بـر 
شـخصًا هـم به کم تـر از آن راضی نمی شـد. 
و  روحیـه  همـان  بـا  امـروز  پوتیـن  آقـای 
قدرتـی کـه به دلیل نبـود نهادهای مسـتقل 
دقیقـی  ارزیابـی  اجتماعـی،  و  سیاسـی 
روسـیه  بـر  نداریـم،  آن  حصـر  و  حـد  از 
توصیفـی  الزامـًا  ایـن  می کنـد.  حکم رانـی 
رادیـکال نیسـت امـا برلیـن و دیـوار جدایی 
شـرم آورش در آخریـن لحظـات نابـودی به 
والدیمیـر فهمانـد کـه فقـدان قـدرت برتـر و 
نداشـتن دسـت باالتـر در سیاسـت جهانی، 

می توانـد چه عواقبی داشـته باشـد. او همه 
چیـز را در دفترچـه قهوه ای رنـگ مرموزخود 
شـاید بـا خشـم یادداشـت می کـرد. یـک 
دیپلمـات ارشـد سـابق آلمان سـرقی که هم 
می گویـد  دارد  اقامـت  بریتانیـا  در  اکنـون 
"آلمان هـا خیلـی خوش شـانس بودنـد کـه 
آن زمـان پوتیـن در شـوروی حاکـم نبـود".  
پوتیـن از یـک زاویـه ایدئولوژیـک کم تـر به 
سیاسـت مداران عصر شوروی شـباهت دارد 
بیشـتری  جنبه هـای  از  آن کـه  طرفـه  .امـا 
در  روسـی  ملی گرایـی  ترویـج  ویـژه  بـه 

کنـار بسـط فـالت امنیتـی و توسـعه طلبی 
بـه  را  هماننـدی  بیشـترین  کشـورش، 
آن هـا دارد. ظاهـرًا همیـن تفـاوت ظریـف 
و نـازک و عـدم توجـه بـه آن، علـت اصلـی 
بـروز بزرگ تریـن اشـتباه در محاسـبات و 
ارزیابی هـای امنیتـی ناتو از اهـداف کرملین 
خطـر  بـه  مرزهـای  و  اروپـا  در  حداقـل 
افتـاده آن بـه ویـژه پـس از بحـران کریمـه 
نتیجه گیـری  در  آن گاه کـه  اسـت.  بـوده 
پوتیـن  اولیـه  قـدرت رسـیدن  بـه  علـل  از 
و  اروپـا  و مشـخصًا  غـرب   ،2000 در سـال 

دوران  کردنـد  تصـور  آلمـان،  مشـخص تر 
)تصـوری  اسـتراتژیک  آغازهمکاری هـای 
کامـالً بی مبنا( با مسـکو فرار سـیده اسـت. 
امـا واقعیـت غیـر از ایـن بـود. ناتـو زمانـی 
کـه  شـد  خـود  فاحـش  اشـتباه  متوجـه 
روسـیه بـا تغییر مرزهـای اروپا شـبه جزیره 
کریمـه را بـه خـاک خود ملحق کـرد. اکنون 
و در ورای شـرایط پـس پایـان جنگ سـرد، 
ازهـر رهبـر سیاسـی  بیـش  پوتیـن  آقـای 
دیگـری جلـب توجـه می کنـد. او تقریبا در 
همـه جـا و بـه هـر بهانـه ای حضـور دارد و 

ایـن خواسـت خـود را که مایل اسـت نتایج 
هـم آن گونـه باشـند کـه ساشـا مـد نظـر 
دارد پنهـان نمی کنـد. هنـری کیسـنجر وزیر 
خارجـه اسـبق ایـاالت متحده هفته گذشـته 
در گفت وگویـی بـا نشـریه فایننشـیال تایم 
تمامـی  در  روسـیه  اسـت  "معتقـد  گفـت: 
نقـاط جهـان کـه ایـن کشـور را تحـت تاثیر 
و فرصـت  پیـدا کـرده  ورود  قـرار می دهـد 

می کنـد".  ایجـاد 
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ــت  ــورد وضعی ــت: در م ــت گف ــر بهداش وزی
تــالش  نداریــم.  مشــکلی  فعــال  دارو 
ــا  ــد و ب ــش نیای ــه مشــکلی پی ــم ک می کنی
ــزارش  ــه گ ــویم. ب ــه نش ــود دارو مواج کمب

ایســنا، سیدحســن هاشــمی در حاشــیه 
جلســه هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران 
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــه یک ــان این ک ــا بی ب
ــی  ــد فضاســازی روان ــرای جامعــه بای مــا ب

ــع  ــی از مواق ــه خیل ــرد ک ــار ک ــد، اظه باش
در شــرایط خــاص کســی برنــده اســت 
کــه افــکار عمومــی را در ســطح ملــی و 
مــا  پــس  مدیریــت کنــد،   بین المللــی 
ایــن  بایــد مراقبــت کنیــم کــه در  هــم 
ــیم. مــا در  ــه زنــگ باش ــه گــوش ب زمین
ــه تــالش می کنیــم کــه مشــکلی  ایــن زمین
پیــش نیایــد و بــا کمبــود دارو مواجــه 

نشــویم.

وزیر بهداشت:

تالش می کنیم دچار کمبود دارو نشویم

»سیف« هوا شد
همتی رییس کل بانک مرکزی شد، مقایسه وضعیت بازار ارز و 

سکه در آغاز و پایان ریاست سیف 

نفر دوم همتی است که به ریاست بانک مرکزی منصوب شده

تغییــر در کابینــه از بانــک مرکــزی آغاز 
. شد

ــت  ــات دول روز گذشــته در جلســه هی
کنونــی  ســفیر  همتــی،  عبدالناصــر 
ــاد  ــن توانســت رای اعتم ــران در چی ای
بگیــرد. بدیــن ترتیــب ولــی هللا ســیف، 
رییــس پیشــین بانــک مرکــزی پــس 
از چهــار ســال و 11 مــاه بــا ایــن ســمت 
خداحافظــی کــرد. ایــن تغییــر در حالی 
صــورت گرفــت کــه در ماه هــای اخیــر، 
التهــاب بــازار در ایــران و نوســانات نرخ 
ارز، ســکه و طــال چنــان شــدت گرفتــه 
ــر روز  ــه ه ــر در کابین ــدای تغیی ــه ن ک
بلندتــر می شــد. از نامــه 2۸7 نماینــده 
ــن  ــور در ای ــس جمه ــه ریی ــس ب مجل

ــت های  ــا درخواس ــه ت ــوص گرفت خص
پیاپــی کارشناســان اقتصــادی. تغییــر 
رییــس کل بانــک مرکــزی در شــرایطی 
صــورت گرفــت کــه ســیف شــهریور 92 
بــه ایــن ســمت منصــوب شــد و هنــوز 
ــج  ــت پن ــان ماموری ــا پای ــاه ت ــک م ی

ســاله اش باقــی مانــده بــود.

همتی کیست؟
و  دارد  61 ســال  عبدالناصــر همتــی 
تــا تیــر گذشــته رییــس کل بیمــه 
ــس از آن  ــا پ ــود ام ــران ب ــزی ای مرک
ــه  یعنــی کمتــر از چهــار هفتــه اخیــر ب
ســمت ســفیر ایــران در چیــن منصــوب 
ــن  ــه حس ــی ک ــود. او در زمان ــده ب ش
ــت  ــی امنی ــر شــورای عال ــی دبی روحان
ملــی بــود، بــه مــدت پنــج ســال 
ــورا  ــن ش ــادی ای ــه اقتص ــو کمیت عض
ــام  ــان ام ــی در زم ــت. همت ــوده اس ب
خمینــی )ره(معــاون سیاســی ســازمان 

ــت هللا  ــت دوم آی ــیما و در دول صداوس
هاشــمی رفســنجانی، در رییــس کل 
ــال ۸5  ــد. او در س ــزی ش ــه مرک بیم
مدیرعامــل بانــک ســینا شــد و تــا 
ســال 92 در ایــن ســمت باقــی مانــد. 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــال ب ــن س او در ای
ــه  ــد ک ــی ش ــران معرف ــی ای ــک مل بان
ــور  ــمت حض ــن س ــال 95 در ای ــا س ت

ــت. داش

استقبال از انتصاب همتی
در حالــی کــه حســن روحانــی، همتــی 
را فــردی تحصیل کــرده، آگاه و دارای 
ــه،  ــک و بیم ــده در بان ــات ارزن تجربی
بــا نشــاط، فعــال و دارای روحیــه، 
ــی  ــوان معرف ــوی و خــوب و دارای ت ق
کمیســیون  رییــس  کــه  می کنــد 
ــر  ــن تغیی ــم ای ــس ه اقتصــادی مجل
را مثبــت ارزیابــی می کنــد. محمدرضــا 
پورابراهیمــی در ایــن رابطــه بــه ایســنا 

ــک  ــس کل بان ــر ریی ــه تغیی ــه ک گفت
مرکــزی واکنــش مثبتی به درخواســت 
ــود.  ــت ب ــادی دول ــم اقتص ــر تی تغیی
ــا در  ــردی، توان ــر ف ــی را از نظ او همت
ــی و ارزی و  ــازار پول ــت ب ــود وضعی بهب
ــته  ــادی دانس ــای اقتص ــایر مولفه ه س
منتظــر  بایــد  کــه  می گویــد  امــا 
همیــن  در  باشــیم.  او  برنامه هــای 
حــال  حمیدرضــا فوالدگــر، رییــس 
کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد 
ــت از  ــه مل ــا خان ــو ب ــم در گفت وگ ه
ایــن تغییــر اســتقبال کــرده اســت. او 
البتــه گفتــه رفتــن »ســیف« از بانــک 
ــه بهبــود وضعیــت  ــد ب مرکــزی می توان

ــد. ــک کن ــازار کم ب

سیف در منگنه
جلســه  در  جمهــور  رییــس  اگرچــه 
ــر  ــتادگی در براب ــت »ایس ــات دول هی
ــاز  ــاری غیرمج ــی اعتب ــات مال مؤسس
دولــت«  سیاســت های  اجــرای  و 
در دوران ریاســت ســیف را از نــکات 
برجســته مدیریــت او دانســت امــا  
ــازار، مســیر رفتــن  شــرایط نامســاعد ب
ــدای  ــود. ج ــرده ب ــوار ک ــیف را هم س
مالــی  موسســات  کــه  بحرانــی  از 

غیرمجــاز بــرای دولــت روحانــی پیــش 
ــت  ــه دول ــا ب ــه منشــا آن ه ــد  ک آوردن
ــرل  ــی در کنت ــل برمی گشــت، ناتوان قب
ــم  ــازار ارز و ســکه، پاشــنه آشــیل تی ب
ــت تحــت نظــر حســن  اقتصــادی دول
ــس  ــی ریی ــود. ســیف وقت ــی ب روحان
از  بانــک مرکــزی شــد، کشــور  کل 
رخ   91 ســال  در  کــه  ارزی  شــوک 
داده بــود )نــرخ دالر از 1000 تومــان 
ــرده  ــذر ک ــید( گ ــان رس ــه 3500 توم ب
ســال  در  دالر  نــرخ  متوســط  بــود. 
92، ســه هــزار و ۴00 تومــان بــود. 
ــرخ  ــا ن ــت ســیف ام ــان ماموری در پای
ــان  ــزار توم ــرز 9 ه ــازار آزاد م دالر در ب
ــم  ــکه ه ــت س ــرده. قیم ــم رد ک را ه
ــون  ــک میلی در شــهریور 92، حــدود ی
ــه  ــر قطع ــروز ه ــا ام ــود ام ــان ب توم
ســکه نزدیــک بــه ســه میلیــون و 500 
هــزار تومــان قیمــت می خــورد. بــه 
ــاد رییــس کمیســیون اقتصــادی  اعتق
سیاســت  بــر  پافشــاری  مجلــس، 
ارز )۴200(  واحــد  نــرخ  غیراصولــی 
ــه  ــود ک ــتی ب ــن سیاس غیرمنطقی تری
بانــک مرکــزی در دوره ریاســت ســیف 

ــود. ــال ب ــه آن مبت ب

اولویت های بانک مرکزی
ــت  ــات دول ــه هی ــته در جلس ــور روز گذش ــس جمه ریی
ــی و  ــی، پول ــت های مال ــی، سیاس ــام بانک ــالح نظ اص
ــای  ــعه پیمان ه ــا و توس ــا دنی ــی ب ــط بانک ــود رواب بهب
پولــی دو جانبــه و حفــظ و مراقبــت از ذخائــر ارزی را از 
اولویت هــای رییــس کل جدیــد بانــک مرکــزی دانســت. 
ایســنا در ایــن رابطــه گــزارش داده کــه روحانــی در حالــی 
حفــظ منابــع و ذخائــر ارزی را خواســتار شــده کــه بایــد 
گفــت بــازار ارز در شــرایط خاصــی بــوده و افزایــش بیــش 
از حــد دالر  در بــازاری کــه بــه رســمیت شــناخته نشــده و 
معامــالت آن قاچــاق اعــالم می شــود تــا بیــش از 9000 
ــوده  ــی ب ــول مل ــزش ارزش پ ــرای ری ــی ب ــان، عامل توم
اســت. بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان اگــر بــازار بــه 
درســتی کنتــرل و مدیریــت نشــود بحــران ارزی را بیــش 

از پیــش گســترش خواهــد داد.

وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر این کــه در مــورد 
ــت  ــم، گف ــکلی نداری ــال مش ــت دارو فع وضعی
کــه ایــن موضــوع بــدان معنــی نیســت کــه در 
ــم داشــت و تیم هــای  ــده مشــکلی نخواهی آین
مختلــف مــا کار می کننــد و امیدواریــم همــان 
ــق  ــوع محق ــن موض ــم ای ــه آرزو داری ــور ک ط
ــودی  ــیم و کمب ــان برس ــه اهداف م ــود و ب ش

ــد. بوجــود نیای

گزارش
پیام ما

پیام خبر
احتکار گسترده کاال
امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که ۴۴ میلیارد 
دالر ارز برای واردات داده شده که کاالیی وارد نشده است گفت که در گمرک های ما 
باالی 60 میلیارد دالر کاال و اقالم و اجناس و خوراکی هاست که ترخیص و در انبارها 
احتکار می شود و کاال به بازار نمی رود.

رنا
 ای

س:
عک

مشخص شدن وظایف دولت و 
قوه قضاییه در حمایت از کودکان

ــواده  ــان و خان ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون ریی مع
گفــت کــه دولــت و قــوه قضاییــه وظایفــی نســبت 
ــد  ــان دارن ــودکان و نوجوان ــت از ک ــه الیحــه حمای ب
ــه مشــخص شــده اســت.  ــه صــورت جداگان کــه ب
معصومــه ابتــکار اضافــه کــرد کــه قــوه قضاییــه در این الیحــه مســوولیت هایی 
دارد بایــد دفاتــری بــرای حمایــت از کــودکان و نوجوانــان ایجــاد کننــد. همیــن 
ــه دارد. دســتگاه های دولتــی مثــل  ــن زمین ــت هــم تکالیفــی در ای طــور دول
ســازمان بهزیســتی، وزارت دادگســتری، وزارت کشــور، بهداشــت و آمــوزش و 
پــرورش وظایف شــان مشــخص شــده اســت. بــه گفتــه او جنبــه کیفــری و 
عمومــی ایــن الیحــه هــم در نظــر گرفته شــده اســت. بــه اعتقــاد ابتــکار الیحه 
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان یکــی از مهم تریــن لوایحــی اســت کــه دولــت 
بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای اســالمی داده اســت. هفــت مــاده از ایــن 
الیحــه تصویــب شــده و بســیار الیحــه مهمــی اســت، چــرا کــه ابعــاد مختلــف 

ــرد. ــر می گی ــود را در نظ ــودکان وارد می ش ــه ک ــه ب ــی ک آزار و اذیت های

با متخلفان بازار کاغذ 
برخورد جدی می شود

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفــت کــه قیمــت 
کاغــذ در فضــای نشــر و مطبوعــات تعییــن شــده و 
اگــر بیــش از ایــن قیمــت عرضــه شــود، ســازمان 
حمایــت تعهــد داده کــه بــا آن برخــورد جــدی کنــد. 
ســید عبــاس صالحــی در پاســخ بــه این پرســش کــه موضــع وزارت ارشــاد در 
خصــوص شــرکت هایی کــه بــا دریافــت ارز اختصاصــی بــرای وارد کــردن کاغــذ 
ایــن کار را بــه شــکل دیگــری انجــام داده و مشــکالتی را بــرای رســانه هــای 
مکتــوب بــه وجــود آورده انــد چیســت؟ گفــت کــه همانطــور کــه می دانیــد خود 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد مســوول پیگیــری کننــده نیســت و ســازمان حمایــت 
بایــد ایــن موضــوع را پیگیــری کنــد کــه نامــه ای بــه وزیــر صنعــت و معــدن در 
ایــن زمینــه نوشــتم کــه بخشــی از کاغــذ وارد شــده بــه خوبــی در فضــای بــازار 
توزیــع نشــده کــه در پاســخ بــه ایــن نامــه آقــای شــریعتمداری نوشــته اند کــه 
در ســه ماهــه اول بیــش از ده هــزار بازرســی داشــتیم کــه در هفتصــد مــورد 
تخلــف گــزارش شــده کــه حــدود 10 میلیــارد تومــان ارزش آنــان بــوده اســت.

اســت کمیتــه  قــرار 
و  دولــت  مشــترک 
امیــد  فراکســیون 
شــورای  مجلــس 
ــی،  ــا رحیم ــود. علیرض ــکیل ش ــالمی تش اس
عضــو هیــات رییســه فراکســیون امیــد در این 
ــر  ــزاری جلســه اخی ــه برگ ــا اشــاره ب رابطــه ب
ــس  ــا ریی ــن فراکســیون ب ــات رییســه ای هی
جمهــور گفتــه یکــی، دو ســال قبــل و در 
جریــان نخســتین نشســت مشــترک هیــات 
رییســه فراکســیون امیــد و رییس جمهــور، 
ــای  ــی از راهکاره ــوان یک ــارف به عن ــای ع آق
توســعه روابــط میــان فراکســیون امیــد و 
دولــت بــه آقــای روحانــی پیشــنهاد داده بــود 
کــه کمیتــه مشــترکی میــان فراکســیون امیــد 

ــود. وی  ــکیل ش ــد تش ــر و امی ــت تدبی و دول
ــوی  ــه ازس ــنهادی ک ــر پیش ــرده بناب ــه ک اضاف
رییــس فراکســیون امیــد در آن زمــان مطــرح 
شــد، قــرار بــود بــا برگــزاری جلســات منظــم 
ماهیانــه در کمیتــه مشــترک فراکســیون امید 
و دولــت تدبیــر و امیــد، مســائل و موضوعــات 
مختلــف کشــور نیــز در ایــن کمیتــه مشــترک 
ــرار  ــه او ق ــه گفت ــه بحــث گذاشــته شــود. ب ب
را  نفراتــی  واعظــی  و  شــده رییس جمهــور 
به نمایندگــی از دولــت بــرای عضویــت در ایــن 
ــدادی  ــد و تع ــی کنن ــترک معرف ــه مش کمیت
ــد  ــز از طــرف فراکســیون امی ــدگان نی از نماین
معرفــی شــوند و در ادامــه، ایــن کمیتــه 
مشــترک جلســات خــود را به صــورت منظــم 

ــد. ــال کن دنب

کمیته مشترک دولت و فراکسیون امید 
تشکیل می شود

سیاستفرهنگجامعه

استعفای ناتمام
نوبخت همچنان رییس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی است
و  جمهــور  رییــس  مخالفــت  اســتعفا، 
ــر  ــرای محمدباق ــروز ب ــب اســتعفا. دی تکذی
ــس  ــه ریی ــت. او ک ــه گذش ــت اینگون نوبخ
و  ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
در  اســت،  دولــت  ســخنگوی  همچنیــن 
ســوی  از  شــدیدا  روزهــا  ایــن  حالــی 
منتقــدان تیــم اقتصــادی دولــت بــرای 
کناره گیــری تحــت فشــار اســت، انــگار 

می مانــد. دولــت  در  فعــال 
ــزب  ــه ح ــته روزنام ــه روز گذش ــی ک در حال
کارگــزاران ســازندگی خبــر داده بــود کــه 
او بــه زودی از دولــت مــی رود، وی پــس 
از جلســه هیــات دولــت بــه خبرنــگاران 
گفــت کــه »ترجیــح دادم بــرای اینکــه 
زمینــه بــرای اصــالح فراهــم شــود و دســت 
رییــس جمهــور بــاز باشــد داوطلبانــه و 
شــخصا از تمــام مســوولیت هــای موجــود 
ــن  ــه ای ــم، صمیمان ــری کن ــاره گی ــت کن دول
جمهــور  رییــس  آقــای  بــه  را  اســتعفا 
بــا  او  اظهــارات  ایــن  کــردم.«  تقدیــم 
ــد.  ــره ش ــت« مخاب ــتعفای نوبخ ــر »اس تیت
نقــل  بــه  دیگــری  اظهارنظــر  ادامــه  در 
از او منتشــر شــد کــه گفتــه بــود »مــن 
ــرای  ــور را ب ــس جمه ــای ریی ــتم آق نتوانس
ایــن کار قانــع کنــم و امیــدوارم کــه ایشــان 
تصمیــم مقتضــی را بگیرنــد.« ایــن اظهــارت 
»مخالفــت  عنــوان  بــا  رســانه ها  را  او 
رییــس جمهــور بــا اســتعفای نوبخــت« 
ــد. ســاعتی بعــد امــا محمــود  منتشــر کردن
واعظــی، رییــس دفتــر رییــس جمهــور بــه 
طــور کامــل ماجــرای اســتعفای نوبخــت را 
ــانی  ــگاه اطالع رس ــه پای ــرد. او ب ــب ک تکذی
دولــت گفــت کــه »رییــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه گفتــه در هــر جایگاهــی از معلمــی 
ــه  ــری ک ــوولیت دیگ ــر مس ــا ه ــگاه ت دانش
آمادگــی  کننــد  امــر  جمهــوری  رییــس 
و  دولــت  بــه  و خدمتگــزاری  مســاعدت 
ملــت را دارد. از ایــن نظــر انتشــار خبــر 
ــه  ــازمان برنام ــمت س ــتعفای وی از س اس
ــدارد.«  ــچ وجــه صحــت ن ــه هی و بودجــه ب
ــت در  ــد کــرده کــه »ســخنگوی دول او تاکی
پــی مباحثــی کــه درخصــوص تغیییــرات در 
دولــت بوجــود آمــده اســت صرفــا بــا اعــالم 
آمادگــی و بــاز گذاشــتن دســت رییــس 
ــا  ــی را ب ــرات بحث ــن تغیی ــوری در ای جمه

رســانه ها مطــرح کردنــد.«
نوبخــت دبیــرکل حــزب اعتــدال و توســعه، 
حزبــی کــه حســن روحانــی را پــدر معنــوی 
آن  می داننــد، اســت. محمــود واعظــی هــم 

معــاون سیاســی ایــن حــزب اســت.

سوژه
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این صفحه می خوانیم
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تــا  گفــت:  مازنــدران  اســتاندار 
پایــان امســال در هیــچ نقطــه ای 
ــه  ــه ب ــه ک ــیرابه زبال ــدران ش از مازن
زمیــن نفــوذ کنــد، نخواهیــم داشــت. 
ــع  محمــد اســالمی در همایــش موان
ــدران  ــدار مازن ــعه پای ــی توس فرهنگ
بــا بیــان ایــن کــه مقابلــه بــا آســیب 
ــه اکوسیســتم، محیــط  هــای وارده ب
زیســت، جامعــه و ســالمت و امنیــت 

محــوری  برنامه هــای  از  غذایــی 
ــت  ــا جدی ــان ب ــم چن ــوده و ه ــا ب م
تــداوم خواهــد داشــت، تصریــح کرد: 
بالــغ بــر 1۴00 تــن زبالــه را در قالــب  
پایــان  تــا  نیروگاهــی  پروژه هــای 
ــم  ــاماندهی خواهی ــاری س ــال ج س
ــذاری  ــرمایه گ ــت س ــا جدی ــرد و ب ک
هــای الزم در خصــوص پــروژه هــای 
تعییــن تکلیــف نشــده را دنبــال 

می کنیــم. وی افــزود: در تالشــیم تــا 
پســماند را بــا یــک فرهنــگ واحــد 
ســاماندهی  و  متوقــف  خانــه  در 
کنیــم و طــرح تفکیــک زبالــه از 
نماینــده  کردیــم.  آغــاز  را  مبــدا 
ــدران  ــتان مازن ــت در اس ــی دول عال
ــرزمین  ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
قابــل  هــای  ظرفیــت  دارای  مــا 
بهــره بــرداری و تــوان الزم بــرای 
اتصــال بــه بازارهــای بیــرون اســت، 
یــادآور شــد: توســعه زیرســاخت 
ــا  ــذاری ه ــرمایه گ ــام س ــا و انج ه
از ســوی بخــش خصوصــی دو بــال 
ــه  ــه ب ــدران هســتند ک توســعه مازن

ــم. ــی کنی ــری م ــد پیگی ج

پرونــده ویالســازی منطقــه حفاظــت شــده خاییــز بهبهــان 
ــای  ــبکه انجمن ه ــکایت ش ــا ش ــتان ب ــتان خوزس در اس
ــت.  ــرار گرف ــز دادگاه ق ــتان، روی می ــت اس ــط زیس محی
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و اجــرای طــرح هــای 
توســعه ای بــدون مجــوز، از جملــه چالــش هایــی اســت 
کــه خوزســتان ســال هاســت بــا آن درگیــر اســت. بحــران 
هــای زیســت محیطــی کنونی ایــن اســتان در واقــع اثرات 
و تبعــات ایــن طــرح هــای مخربــی اســت کــه در یکــی 
دو دهــه گذشــته اجــرا شــده و اکنــون بــه صــورت آلودگــی 
هــوا، آب و خــاک خــود را نشــان مــی دهــد و مــردم ایــن 
اســتان را در تنگنــا قــرار مــی دهــد. امــا بــه گفتــه هژیــر 
کیانــی عضــو هیــات مدیــره شــبکه انجمــن هــای زیســت 
محیطــی خوزســتان، ایــن نخســتین بــار اســت کــه ایــن 
ــان محیــط زیســت  ــده قضایــی علیــه مخرب شــبکه پرون
تشــکیل مــی دهــد. ایــن پرونــده کــه بــا پیگیــری فعــاالن 
ــرای  ــاره اج ــده درب ــکیل ش ــان تش ــت بهبه ــط زیس محی
ــه  ــدون مجــوز در منطق طــرح گردشــگری و ویالســازی ب
حفاظــت شــده خائیــز در ایــن شهرســتان اســت. منطقــه 
ــا مســاحتی بیــش از 33 هــزار  حفاظــت شــده خاییــز ب
هکتــار در ســال 1377 بــه عنــوان منطقــه حفاظــت شــده 

ثبــت شــد. ایــن منطقــه در فاصلــه 15 کیلومتــری بهبهــان 
اســت و در حــوزه جغرافیایــی اســتان هــای خوزســتان و 
ــی  ــرار دارد. عضــو شــورای عال ــر احمــد ق ــه و بوی کهگیلوی
شــبکه انجمــن هــای مــردم نهــاد خوزســتان علــت طــرح 
شــکایت را آغــاز دوبــاره ســاخت و ســازهای بــدون مجــوز 
در منطقــه حفاظــت شــده خائیــز عنــوان کــرد. عبدالصاحب 
عبــودی توضیــح داد: کمیتــه حقوقــی شــبکه انجمــن های 
زیســت محیطــی اســتان نســبت به تغییــر کاربــری بیش 
از 30 هکتــار از منطقــه حفاظــت شــده خاییز برای ســاخت 
ویــال و مجتمــع تفریحــی اعتــراض کــرده و در ایــن رابطــه 
ــل داده اســت.  ــه دادگاه تحوی ــم و ب شــکوائیه ای را تنظی
وی افــزود: طــرح گردشــگری در منطقــه حفاظــت شــده با 
هــدف ســاخت 1۴0 واحــد ویــال از دو ســال پیــش مطــرح 
شــد امــا عملیــات ســاخت و ســاز از اواخــر پارســال آغــاز 
ــا اعتــراض فعــاالن محیــط زیســت، از ســوی  شــد کــه ب
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت کهگیلویــه و بویــر احمــد 
ــک  ــدود ی ــرد: ح ــه ک ــودی اضاف ــود. عب ــده ب ــف ش متوق
هفتــه پیــش مطلــع شــدیم کــه ســاخت و ســازها دوبــاره 
ــژه در  ــه وی ــرح ب ــذار ط ــرمایه گ ــده و س ــرگیری ش از س
روزهــای تعطیــل در منطقــه فعالیــت هایــی انجــام مــی 
ــا می نویســد مدیرعامــل جمعیــت  ــه ایرن دهــد. آنطــور ک
فعــاالن محیــط زیســت بهبهــان، تغییــر کاربــری و فروش 
زمیــن هــای مناطــق حفاظــت شــده را بــر اســاس قانــون 

ممنــوع دانســت و تاکیــد کــرد: خواســته فعــاالن محیــط 
زیســت بهبهــان، حفــظ منطقــه حفاظــت شــده خاییــز و 
توقــف ویالســازی و تخریــب هــا در این منطقه اســت. وی 
اظهــار داشــت: زمیــن هایــی کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح 
واگــذار شــده انــد، اراضــی روســتای تنگــه تــکاب هســتند 
ــه  ــا اشــاره ب کــه اکنــون متروکــه شــده اســت. عبــودی ب
ارزش ایــن زیســتگاه گفــت: ایــن منطقــه بــا قدمــت چنــد 
هــزار ســاله دارای چندیــن چشــمه طبیعــی و تنهــا چشــمه 
ــت،  ــران اس ــوب ای ــوه( در جن ــرق ک ــی )ع ــای مومیای ه
همچنیــن گونــه هــای کل و بــز در ایــن محــل زندگــی مــی 
کننــد کــه در صــورت ســاخت ویــال و مجتمــع تفریحــی، 
آرامــش ایــن محیــط از بیــن مــی رود و زیســتگاه بــه کلی 

تخریــب مــی شــود.

مازندران تا پایان سال از 
شیرابه پاک می شود

اعتراضبهممنوعیت

کاشتچمندرتهران

»انجمــن متخصصــان فضــای ســبز و منظــر ایــران« با انتقــاد از ممنوعیت کاشــت 
چمــن در تهــران، تاکیــد کــرد: ایــن مصوبــه، چالش هــا و تبعــات فراوانــی بــرای 
صنعــت منظــر ایجــاد می کنــد و اثــرات آن در وضعیــت کیفــی محیــط زیســت 
شــهری پدیــدار می شــود. انجمــن متخصصــان فضــای ســبز و منظــر ایــران در 
نامــه ای خطــاب بــه مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهر تهــران و با 
اشــاره بــه اینکــه مشــکل کــم آبــی در کشــور محــدود بــه چنــد ســال اخیر نیســت، 
آمــده اســت: چالــش منابــع آبــی در کشــور محــدود بــه چنــد ســال اخیــر نیســت 
و حــدود دو دهــه اســت کــه کشــور بــا ایــن بحــران مواجــه اســت. صــدور دو نامــه 
و ابالغیــه دربــاره زمــان آبیــاری و ممنوعیــت کشــت چمــن ظــرف چند روز گذشــته 
و آن هــم پــس از درخواســت عضــو شــورای شــهر، بــه خوبــی گویــای ایــن مطلــب 
اســت کــه در چنــد ســال اخیــر اقدامــات زیرســاختی الزم نظیــر مبحــث بســیار 
مهــم »هوشمندســازی آبیــاری« بــرای مدیریــت فضــای ســبز در کالنشــهر تهــران 
بــه خوبــی صــورت نگرفتــه اســت و اگــر هــم فعالیت هایــی انجام شــده به نســبت 
زمــان و منابــع موجــود در اختیــار بــه هیــچ عنــوان کافــی نبــوده اســت. در ادامــه 
ایــن نامــه بــا انتقــاد از اینکــه فرآیندهــای آموزشــی بــرای مدیریــت پیمانــکاران 
طــی نشــده اســت، عنــوان شــده اســت: اگــر فرآیندهــای الزم و آموزشــی بــرای 
مدیریــت پیمانــکاران تحــت نظــارت ســازمان صــورت می گرفــت دیگــر نیــازی بــه 
اســتفاده از واژه »جریمــه« دربــاره پیمانــکاران فضــای ســبز نبــود. در ایــن نامــه بــا 
تاکیــد بــر اینکــه در دانــش فضــای ســبز، مدیریــت برنامه ریــزی و طراحی کاشــت 
اصولــی و روش منــد بــر هــر اقــدام دیگــری مقــدم اســت، ایــن ســوال مطــرح 
شــده کــه در ســازمان چــرا بــه جــای انجــام اقــدام ایجابــی مدیریت کاشــت چمن 

اقــدام ســلبی ممنوعیــت اســتفاده از چمــن صــورت گرفتــه اســت؟

از سر گیری ساخت ویال در منطقه 
حفاظت شده بهبهان

رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت بهبهان 
گفـت: اگـر چـه بخشـی از منطقـه حفاظـت 
شـده خاییز در خوزسـتان قـرار دارد امـا مدیریت آن 
منطبق بر تقسـیمات کشوری نیسـت و زیرنظر اداره 
کل حفاظـت محیط زیسـت کهگیلویـه و بویر احمد 
و شهرسـتان دهدشـت اسـت، بنابرایـن هـر گونـه 
عملیـات و تصمیـم گیـری در این منطقـه حفاظت 
شـده مربوط به آن اسـتان اسـت. وی افزود: صدور 
هـر گونه مجـوز در مناطـق چهارگانه جـزو اختیارات 
ادارات کل نیسـت و سازمان حفاظت محیط زیست 
در ایـن زمینـه تصمیـم گیری مـی کند کـه در مورد 

ایـن طرح تـا کنـون مجوزی صادر نشـده اسـت.

رییــس پژوهشــکده آرتمیــا و معــاون پژوهشــکده مطالعــات 
ــای  ــا روش ه ــه ب ــه ارومی ــت: دریاچ ــه گف ــه ارومی دریاچ
ــای  ــه احی ــان اینک ــا بی ــا ب ــود.آق ب ــی ش ــا نم ــادی احی ع
دریاچــه ارومیــه بــا روش هــای عــادی امــکان پذیــر نیســت 
ــرایط  ــا ش ــازگار ب ــب و س ــد  متناس ــا بای ــزود: روش احی اف
فعلــی منطقــه باشــد، بــا توجــه بــه اینکــه بحــران آب کشــور 
را فــرا گرفتــه نبایــد انتظــار داشــت دریاچــه هماننــد زمانــی 
کــه اســتان جــز مناطــق پــراب بــود، در ابعــاد وســیع و بــا آب 
ــل  ــا کام ــار احی ــه انتظ ــان اینک ــا شــود. وی بابی ــراوان احی ف

ــراز 127۴  ــی در ت ــا حت ــه و ی ــکل اولی ــه بش ــه ارومی دریاچ
متــر باوجــود کمبــود اب و بارشــها منطقــی نیســت ادامــه داد: 
تغییــرات غیــر قابــل برگشــتی کــه در بســتر دریاچــه اتفــاق 
افتــاده چنیــن اجــازه ای را نمــی دهــد و مــا تمامــی فرصتهــا 
ــرای احیــای یکپارچــه آن از دســت داده ایــم، مــا چــاره  را ب
ای نداریــم جــز اینکــه دریاچــه را در حــد نیمــی از مســاحت 
ــم،  ــا کنی ــی احی ــاز پیاپ ــم در دو ف ــود انه ــابق خ ــه و س اولی
ــن  ــی تری ــا و منطق ــه تنه ــردن دریاچ ــدی ک ــه فازبن ــرا ک چ

ــوب اســت. ــه نتیجــه مطل ــه رســیدن ب ــرای ب روش ب

ــا حضــور  ــی جامعــه و محیط زیســت ب کنفرانــس بین الملل
دانشــجویان و محققــان جــوان نزدیــک بــه 100 کشــور جهــان، 
11 شــهریور 1397 در دانشــگاه تهــران برگــزار می شــود. 
امــروزه مشــکالت محیط زیســتی تبدیــل بــه مســائلی 
مهــم و بخشــی از مباحــث اجتماعــی تمامــی جوامــع شــده 
اســت؛ تــا حــدی کــه برخــی از بزرگ تریــن متفکــران جهــان 
ــه  ــد ک ــی می دانن ــان بحران ــت را چن ــکالت محیط زیس مش
معتقدنــد اگــر امــروز بــرای حــل آن هــا چــاره ای اندیشــیده 
نشــود، نــه تنهــا فــردا دیــر اســت، بلکــه دیگــر فردایــی وجــود 

نخواهــد داشــت تــا بگوییــم دیــر شــده اســت. در ایــن راســتا 
نهادهــای مختلــف علمــی و سیاســت گذاری در حــوزه محیط 
ــن کنفرانــس حمایــت کــرده و در برگــزاری آن  زیســت از ای
حضــور خواهنــد داشــت. بــر اســاس اعــالم دبیرخانــه ایــن 
کنفرانــس، پذیــرش مقالــه کنفرانــس بین المللــی جامعــه و 
ــا 25 مــرداد ادامــه  محیط زیســت از 20 تیــر آغــاز شــده و ت
ــالم  ــهریور اع ــاالت 5 ش ــج داوری مق ــت. نتای ــد داش خواه
می شــود و ارائه دهنــدگان مقــاالت از 6 تــا 10 شــهریور 

ــد داشــت. ــس را خواهن ــام در کنفران فرصــت ثبت ن

دانشگاه تهران میزبان کنفرانس بین المللی محیط  زیستدریاچه ارومیه با روش های عادی احیا نمی شود

پیام زیست مدیرکل سازمان محیط  زیست استان البرز : شایعه شیوع بیماری طاعون در 
نشخوارکنندگان کوچک استان البرز را تکذیب می کنم و هیچ گونه بیماری در 

حیات وحش منطقه خود نداریم.

خبر

تولد 12 نوزاد تمساح در 
ایستگاه »ریکوکش«

محیط زیســت  مدیــرکل 
بلوچســتان  و  سیســتان 
نــوزاد  شــماری  تولــد  از 
تمســاح در ایســتگاه پــرورش تمســاح ریکوکــش 
خبــر داد. »نیــره پورمالئــی« گفــت: در بازدیــدی 
ــتگاه ها  ــت زیس ــن وضعی ــالع از آخری ــرای اط ــه ب ک
داشــتم  و حومــه  و تمســاح های منطقــه چابهــار 
ــش  ــتگاه ریکوک ــاح ایس ــوزادان تمس ــد ن ــاهد تول ش
خســتگی  و  بــود  لذت بخــش  بســیار  بــودم کــه 
ناشــی از کار و خشکســالی های پیاپــی را از تــن 

زدود. همکارانــم  و  مــن 

       آگهی ابالغ ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوســیله بــه آقــای محمــد عربــی ســاکن اسالمشــهر احمدآبــاد کــوی افســران گــذر دوم 
ــه اســتناد رای  ــالغ مــی شــود کــه شــهرداری اسالمشــهر ب دومیــن ملــک دســت چــپ اب
کمیســیون شــهرداری شــماره 1669 مــورخ 1389/6/16 جهــت وصول مبلــغ 213/189/375 
ریــال تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه 
کالســه 8900275 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1389/11/23 مامــور پســت محــل 
اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده ، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 
آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی 
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف 
مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 

اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی علیــه شــما اقــدام خواهــد شــد.م/الف: 680
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر        5460

     آگهی فقدان / از بین رفتن سند مالکیت
                 ) موضوع ماده 120(

آقــای فــرض هللا مدیــری فرزنــد خیــرهللا بــه شــماره شناســنامه 1243 
ــه شــماره 131471  ــه اســتناد وکالتنام ــک ب ــل مال ــران وکی صــادره از ته
مــورخ 1396/7/2 و شــماره 128222 مــورخ 1395/10/15 دفتــر 3 شــهریار بــا تســلیم 
ــورخ 1396/7/18  ــه شــماره وارده 14746 م ــرگ استشــهادیه و درخواســتی ب ــک ب ی
اعــالم داشــته ســند مالکیــت مســاحت 2 ســهم از 8663 مترمربــع مشــاع باســتثنای 
ــی  ــن اول ــه زمی ــدانگ دو قطع ــع از شش ــاحت 22316مترمرب ــی از مس ــه اعیان ثمنی
ــع پــالک 689 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  بمســاحت 138226 مترمرب
ــی از 42  ــالک 690 فرع ــع پ ــاحت 64090 مترمرب ــی و دوم بمس ــی از اصل 478 فرع
ــع در شهرســتان  ــی واق ــی از اصل ــالک 477 فرع ــروزو مجــزی شــده از پ ــی مف اصل
اســالم شــهر بخــش دوازده تهــران ذیــل ثبــت 220955 صفحــه 456 دفتــر 969 بنــام 
رجبعلــی شــعبانی ثبــت و ســند چاپــی 639218 صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس 
وکیــل ورثــه مالــک طبــق گواهــی انحصــار ورثــه شــماره 9609973037301144 مــورخ 
ــی وراث  ــه همگ ــس ک ــالف فردی 1396/10/15 صــادره از شــعبه 3 شــورای حــل اخت
ــه  ــهریار و وکالتنام ــر 3 ش ــورخ 1385/12/12 دفت ــماره 45040 م ــه ش ــق وکالتنام طب
ــماره  ــای ش ــه تقاض ــا ارای ــهریار و ب ــر 3 ش ــورخ 1395/10/15 دفت ــماره128222 م ش
ــه تقاضــای صــدور  ــود شــدن ســند اولی ــت  مفق ــه عل ــورخ 1396/7/18 ب 14746 م
ــاده 120  ــق م ــن راســتا وف ــوده اســت در همی ــور را نم ــالک مذک ــه پ ــی ب ســند المثن
آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مصــوب 80/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی 
گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت 
در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه المثنــی ســند مالکیــت پــالک مذکــور طبــق مقــررات و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. م/الــف:885
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                          آگهی حصر وراثت
آقــای  علینقــی  شــهرت مــراد پــور شــهرکردی بــا وکالــت محمــد صــادق شــکیبا امیــن  نــام 
پــدر خــان بابــا  بشناســنامه 83 صــادره از شــهرکرد درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  محســن  شــهرت مــراد پــور 
شــهرکردی بشناســنامه 445 صــادره اهــواز در تاریــخ 97/04/10 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت 
ــه ش ش 83  ــا ب ــد خــان باب ــور شــهرکردی فرزن ــراد پ ــد از : 1- متقاضــی علینقــی م ــه اش عبارتن ورث
صــادره از شــهر کــرد )پدرمتوفــی( 2- صدیقــه رحمانــی فرزنــد جعفــر بــه ش ش 644 صــادره از شــهرکرد 
)مــادر متوفــی( 3- شــیبا شــینی کــرم فرزنــد ســیاوش ش ش 209 صــادره از اهــواز )زوجــه متوفــی( 
ــه شــماره 970299/13/97 حقوقــی مــی باشــد. ــه شــورا ب ــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ب و ال غیــر ب
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.
5187 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان اهواز   

 آگهی فقدان سند مالکیت 
الــه  عبــد  فرزنــد  الهیــاری  علــی  آقــای 
ــماره 23322- 97/4/11  ــه ش ــق وکالتنام طب
دفتــر 144 از ســوی شــیدا بهــادری برابــر 
 97/4/25 بــه شــماره وارده 701/17788 –  درخواســت 
ــدق  ــی مص ــهادیه محل ــرم استش ــرگ ف ــم دوب ــا تقدی وب
ــر 144 مدعــی اســت ســند  ــه شــماره 13462 دفت شــده ب
ــی  ــی از 533 فرع ــالک 6370فرع ــدانگ پ ــت شش مالکی
از 94 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه 
ــام  ــر 1/420بن ــت 83291 وصفحــه 338 دفت ــل ثب کــه ذی
کهــزاد بهــادری صادروتســلیم ســپس طبــق ســند قطعــی 
83661- 87/1/21 دفتــر 29 بنــام شــیدا بهــادری منتقــل 
گردیــد وبموجــب اســناد رهنــی 83663 -87/1/21 دفتــر 
29 در رهــن بانــک مســکن وشــماره 13272و13273- 
ــد  ــی باش ــت م ــک مل ــن بان ــر 144 در ره 93/9/29 دفت
بعلــت جابجایــی ســند مالکیــت بــه ســریال 159602 
مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده 120- آییــن 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان نام
چانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود 
ســند مالکیــت در نــزد آنــان میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــالم  ــن اداره اع ــه ای ــب را ب ــدت 10 روز مرات ــه م ــی ب آگه
دارنــد در غیــر اینصــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــه  ــه از درج ــت اولی ــند مالکی ــدام وس ــررات اق ــق مق طب
ــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد % رونوشــت :جهــت  اعتب
ــام )ره (    ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــه س ــدام ب ــالع و اق اط

جعفر نظری سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان 
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این صفحه می خوانیم
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فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
میــزان  کــه  گفــت  مازنــدران  روســتایی 
آبدهــی چشــمه های ییالقــی اســتان کــه 
آب روســتاییان را تامیــن مــی کننــد ، در 

ــی  ــد و بعض ــف ش ــته نص ــال گذش ــج س پن
ــکیدن  ــرض خش ــا در مع ــمه ه ــن چش از ای
قــرار دارنــد. مجیــد عبداللهــی همچنیــن 
از خشــکیدن کامــل بیــش از 20 چشــمه 

اســتان در ایــن مــدت خبــر داد و افــزود کــه 
ــق  ــه مناط ــوط ب ــن چشــمه ها مرب ــتر ای بیش
ییالقــی مناطــق مرکــزی و شــرقی مازنــدران 
هســتند. وی یکــی از مهــم تریــن دالیــل 
کاهــش شــدید آبدهــی و خشــکیدن چشــمه 
ــده آب آشــامیدنی مناطــق  هــای تامیــن کنن
ــن چشــمه هــا  ــت ای ــود مدیری ــی را نب ییالق
و توزیــع آب آنهــا بــا شــرکت آب و فاضــالب 

روســتایی برشــمرد.

آب چشمه های
 ییالقی مازندران نصف شد

مدیرکل حفاظت از محیط زیست هرمزگان گفت: در حال حاضر ۴7 محیط بان در 
استان هرمزگان داریم در صورتی  که مطابق استانداردها باید برای یک میلیون هکتار 
منطقه تحت حفاظت خود ۴00 محیط بان داشته باشیم.

ــتایی  ــالب روس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــمه  ــی چش ــزان آبده ــه می ــت ک ــدران گف مازن
ــتاییان را  ــه آب روس ــتان ک ــی اس ــای ییالق ه
تامیــن مــی کننــد ، در پنــج ســال گذشــته 
نصــف شــد و بعضــی از ایــن چشــمه هــا 
در معــرض خشــکیدن قــرار دارنــد. مجیــد 
عبداللهــی همچنیــن از خشــکیدن کامــل بیــش 
ــر داد. ــدت خب ــن م ــتان در ای ــمه اس از 20 چش

خبر

پیام زیست

هورالعظیم همچنان می سوزد
کالنتری: کاری نمی شود کرد، مردم با ماسک از بیماری پیشگیری کنند

اتش هورالعظیم همچنان زبانه می کشد

در  ســوزی  آتــش  از  هفتــه  ســه 
و  می گــذرد  عراقــی  هورالعظیــم 
ایــن آتــش هنــوز زبانــه می کشــد. 
نیروهــای امــدادی ایــران حــدود یــک 
ــار آن وارد  ــرای مه ــه ب ــت ک ــه اس هفت
ــای  ــون خبره ــده اند واکن ــات ش عملی
ضــد و نقیضــی از اطفــا آن بــه گــوش 

می رســد.
 حــدود 25 روز اســت کــه هورالعظیــم 
آتــش گرفتــه اســت. مهــار آتــش 
قســمت ایرانــی آن چنــد روزی بیشــتر 
ــه  ــراق ب ــور ع ــا کش ــید ام ــول نکش ط
ــن  ــات و همچنی ــل نداشــتن امکان دلی
ــاالب،  ــمت ت ــن قس ــودن ای ــک ب خش
آتــش همچنــان شــعله ور اســت و 
ــظ ناشــی از  ــه می کشــد. دود غلی زبان
آتــش ســوزی شــهرهای خوزســتان را 

ــرای  ــه و مشــکالت بســیاری را ب گرفت
مــردم ایجــاد کــرده اســت بــه همیــن 
دلیــل مدیریــت بحــران اقــدام بــه 
اعــزام بالگردهــای آب پــاش بــرای 
مهــار ایــن آتــش گرفــت و اکنــون 
عملیــات  ایــن  آغــاز  از  روز  شــش 
ــی  ــد و نقیض ــای ض ــذرد و خبره می گ
ــد.  ــوش می رس ــه گ ــش ب ــا آت از اطف
در حالیکــه کالنتــری رییــس ســازمان 
ــت  ــیه نشس ــت در حاش ــط زیس محی
بــودن  دار  ادامــه  از  دولــت  هیــات 
ایــن آتــش ســخن می گویــد و اعــالم 
می کنــد بــه طــور دقیــق نمی دانــم چنــد 
روز دیگــر مهــار آن طــول خواهد کشــید 
ــه از  ــپاه در اطالعی ــی س ــط عموم رواب
مهــار کامــل آتــش خبــر می دهــد. 
اطــالع  بــرای  مــا  پیــام  خبرنــگار 
یافتــن از صحــت اخبــار و اینکــه ایــن 
ــت  ــه اس ــه مرحل ــوزی در چ ــش س آن
بــا روابــط عمومــی محیــط زیســت 

خوزســتان تمــاس گرفــت. موســوی در 
ایــن خصــوص اعــالم کــرد: ایــن آتــش 
ــار نشــده  ــل مه ــه صــورت کام ــوز ب هن
ســه  چهارشــنبه  صبــح  از  و  اســت 
ــای  ــر بالگرده ــار براب ــه چه ــا ک هواپیم
قبلــی تــوان دارنــد بــه علمیــات اضافــه 
ــنبه  ــر چهارش ــن ظه ــده اند. همچنی ش
ــه شــد.  ــر اضاف ــای دیگ ــک هوایپیم ی
موســوی اضافــه کــرد: اینکــه ایــن 
اتــش کــی خامــوش خواهــد شــد، 
در آینــده مشــخص خواهــد شــد و 
نمی تــوان در حــال حاضــر اظهــار نظــر 

ــرد. ــان ک ــورد آن بی ــی در م قطع

در حال تالشیم آتش 
به ایران نرسد

خبرگــزاری  چهارشــنبه   روز  صبــح 
ــای  ــق در نیزاره ــر »حری ــا تیت ــا ب ایرن
قــول  از  شــد«،  مهــار  هورالعظیــم 
ــق  ــت: طب ــپاه نوش ــی س ــط عموم رواب
اطالعیــه روابــط عمومــی کل ســپاه، 

نیــروی  هوایــی  عملیــات  فرمانــده 
ــرده اســت:  هوافضــای ســپاه اعــالم ک
ــای  ــروی هوافض ــای نی ــالش ه ــا ت ب
ــق در نیزارهــای  ســپاه پاســداران، حری
گســتردگی  رغــم  بــه  هورالعظیــم 
بــه طــور کامــل مهــار شــده اســت 
و مشــکلی در حــال حاضــر وجــود 
نــدارد. در همیــن زمــان اســت کــه 
ــری در حاشــیه نشســت  عیســی کالنت
تــالش  می گویــد:  دولــت  هیــات 
می کنیــم آتــش ســوزی وارد ایــران 
نشــود. او اضافــه مــی کنــد: دود و غبــار 
ــی  ناشــی از آتش ســوزی بخــش عراق
ــد  ــران می آی ــه ســمت ای ــم ب هورالعظی
امــا تــالش می کنیــم کــه خــود آتــش 
ــد. در  ــران نرس ــمت ای ــه س ــوزی ب س
ایــن مــورد همچنیــن کیامــرث حاجــی 
بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر  زاده 
خوزســتان اعــالم مــی کنــد: »بــا توجــه 
بــه افزایــش دمــا امــکان آتش ســوزی 
مجــدد نیــزار در بخــش عراقــی تــاالب 

دارد.« وجــود 

مردم ماسک بزنند
ــه  ــوزی ب ــش س ــن آت ــظ ای دود غلی
ــران و شــهرهای خوزســتان  ســمت ای

روز گذشــته  دو  در  و  اســت  روانــه 
ــای  ــی ادارات و بانک ه ــبب تعطیل س
ــنگرد شــد.  ــزه و سوس ــه، هوی حمیدی
کالنتــری در ایــن خصــوص اعــالم 
کــرده اســت:  دود از طــرف عــراق بــه 
ســمت ایــران می آیــد کاری نمی شــود 
کــرد جــز این کــه مــردم بــا اســتفاده 
الزم  پیشــگیری های  ماســک ها  از 
را انجــام دهنــد. البتــه آنطــور کــه 
مدیــر کل محیــط زیســت خوزســتان 
مــی گویــد عملیــات خامــوش کــردن 
ــت و  ــخت اس ــیار س ــش بس ــن آت ای
نیروهــای امــدادی واقعــا در حــال 
مایــه گذاشــتن از جــان خودشــان 
ایــن  در  زاده  الهیجــان  هســتند. 
»علمیــات  گویــد:  مــی  خصــوص 
ــط  ــا فق ــک بالگرده ــا کم ــی ب آبپاش
تــا دمــای ۴0 درجــه مقــدور اســت در 
حالیکــه شــرایط دمایــی ایــن منطقــه 
گاهــا تــا  بــاالی 50 درجــه می رســد. 
همچنیــن بــه دلیــل کاهــش دیــد در 
ــر از دود غلیــظ، شــرایط  منطقــه متاث
ــات را  ــده و علمی ــاد ش ــختی ایج س

ــرد.« ــش می ب ــختی پی ــه س ب

در حالیکــه کالنتــری رییــس ســازمان محیــط زیســت در 
حاشــیه نشســت هیــات دولــت از ادامــه دار بــودن ایــن 
آتــش ســخن می گویــد و اعــالم می کنــد بــه طــور دقیــق 
نمی دانــم چنــد روز دیگــر مهــار آن طــول خواهــد کشــید 
روابــط عمومــی ســپاه در اطالعیــه از مهــار کامــل آتــش 
خبــر می دهــد. خبرنــگار پیــام مــا بــرای اطــالع یافتــن از 
صحــت اخبــار و اینکــه ایــن آنــش ســوزی در چــه مرحلــه 
ــتان  ــت خوزس ــط زیس ــی محی ــط عموم ــا رواب ــت ب اس
تمــاس گرفــت. موســوی در ایــن خصــوص اعــالم کــرد: 
ایــن آتــش هنــوز به صــورت کامــل مهار نشــده اســت و از 
صبــح چهارشــنبه ســه هواپیمــا کــه چهــار برابــر بالگردهای 
قبلــی تــوان دارنــد بــه علمیــات اضافــه شــده اند. 
همچنیــن ظهــر چهارشــنبه یــک هوایپیمــای دیگــر اضافه 
ــی  ــش ک ــن ات ــه ای ــرد: اینک ــه ک ــوی اضاف ــد. موس ش
خامــوش خواهــد شــد، در آینــده مشــخص خواهــد شــد.
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تراکم الله تاالبی
در تاالب انزلی افزایش یافت

ــی  ــدر انزل ــط زیســت شهرســتان بن ــس محی ریی
گفــت: تــراک اللــه تاالبــی در تــاالب انزلی امســال 
ــی  ــاالب انزل ــت. ت ــته اس ــال گذش ــتر از س بیش
تاالب هــای  مهم تریــن  و  زیباتریــن  از  یکــی 
ــه عقیــده اکثــر کارشناســان محیــط زیســت کشــور، ایــن  کشــور اســت. ب
ــه اســت و از  ــان نمون ــه در جه ــران، بلک ــا در ای ــه تنه ــی ن ــاالب بین الملل ت
ــای  ــی از تاالب ه ــی یک ــت.تاالب انزل ــوردار اس ــادی برخ ــتی زی ــوع زیس تن
آب شــیرین کشــور اســت کــه مناظــر منحصــر بــه فــردی را می تــوان در آن 
مشــاهده کــرد. مناظــر شــگفت انگیــز و البتــه تنــوع زیســتی تــاالب انزلــی، 
ایــن مــکان را بــه عنــوان یکــی از پــر طرفدارتریــن مقاصــد طبیعت گــردی 
ــی  ــرای طبیعت گــردان و گردشــگران معرفــی کــرده اســت.الله هــای تاالب ب
یکــی از زیباتریــن گیاهــان ایــن تــاالب محســوب مــی شــوند کــه هرســاله 
گردشــگران زیــادی بــرای مشــاهده آنهــا از تــاالب انزلــی دیــدن می کننــد. 

فصــل رویــش ایــن گیاهــان تابســتان اســت. 

آتش سوزی جنگل ها در بهار 
امسال 72 درصد کم شد

ــازمان  ــات س ــی و مطالع ــر مهندس ــرکل دفت مدی
جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: در 
ســه ماهــه نخســت امســال نزدیــک بــه 400 هکتار 
ــوزی  ــش س ــر آت ــر اث ــور ب ــای کش ــگل ه از جن
ــدت مشــابه پارســال 72 درصــد کاهــش  ــه م ــه نســبت ب ــد ک آســیب دی
نشــان مــی دهــد. »رضــا بیانــی« افــزود: بــر اســاس تصاویــر ماهــواره ای، 
ــاس و  ــزرگ مقی ــواره ای ب ــر ماه ــار تصاوی ــک ب ــر 2 روز ی ــم ه ــی توانی م
ــاس از کشــور داشــته باشــیم. ــر کوچــک مقی ــار در روز تصاوی ــا 2 ب تقریب

ــا،  ــی، دم ــزان بارندگ ــار می ــا، آم ــزود: در بحــث آتــش ســوزی ه ــی اف بیان
ــگل  ــه جن ــاع شــیب، پوشــش گیاهــی و دسترســی انســان ب ــا، ارتف راه ه
را بــا نقشــه هــا و الیــه هایــی کــه داریــم مطابقــت مــی دهیــم و احتمــال 
ــه یــگان حفاظــت  ــده را پیــش بینــی و ب آتــش ســوزی در مــاه هــای آین
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری اعــالم مــی کنیــم کــه در نهایــت 

ــه جنــگل هــا منجــر مــی شــود. ــه کاهــش صدمــات ب ب

برنامـه  دفتـر  مدیـر 
ریـزی و تلفیـق سـتاد 
احیـای دریاچه ارومیه 
گفت:برداشت نمک از 
دریاچـه ارومیـه با مجوز محیط زیسـت امکانپذیر 
اسـت. مسـعود تجریشـی در جریـان دیـدار بـا 
اسـتاندار آذربایجـان غربی اظهارداشـت: برداشـت 
نمـک در کار سـتاد احیـای خللـی ایجـاد نمـی 
کنـد چـون در بخشـی از حاشـیه دریاچـه انجـام 
مـی شـود.وی ادامـه داد: برداشـت نمک از بسـتر 
دریاچـه با مجوز سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
امـکان پذیـر اسـت و اگـر اسـتان سـرمایه گذاری 
از آن حمایـت  باشـد  ایـن طـرح داشـته  بـرای 
مـی کنیم.تجریشـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بخشـی 

از ایـن نمـک دریاچـه ارومیه توسـط پتروشـیمی 
هـا برداشـت مـی شـود افـزود: ارزش اقتصـادی 
نمـک دریاچـه ارومیه خیلی بیشـتر از این اسـت 
کـه برداشـت مـی شـود. مدیـر دفتـر برنامه ریزی 
و تلفیـق سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه بـا ابـراز 
رضایـت از بهبـود نسـبی دریاچه ارومیـه ادامه داد: 
بارندگی هـای مناسـب بهـاره بیشـتر از افزایـش 
سـطح باعـث افزایش عمـق دریاچه ارومیه شـده 
می تـوان  می دهـد کـه  نشـان  همیـن  و  اسـت 
دریاچـه ارومیـه را احیـا کـرد. تجریشـی در ادامـه 
اظهارداشـت: دولـت بحـث احیای دریاچـه ارومیه 
وجـود  بـا  اسـت  و مصمـم  نکـرده  فرامـوش  را 
مشـکالت اقتصادی و مالی، اعتبـارات پروژه های 

احیـای دریاچـه را تامیـن کنـد.

برداشت نمک از دریاچه ارومیه با مجوز 
محیط زیست امکانپذیر است

خبرخبرخبر

قانون کار برای 
محیط بانان رعایت 

نمی شود
ــورای  ــس ش ــل در مجل ــردم زاب ــده م نماین
اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه الیحــه حمایت 
برخــوردار  الزم  کیفیــت  از  محیط بانــان  از 
نیســت، گفــت: هــر یــک از محیط بانــان بــار 
ــند  ــر دوش می کش ــر را ب ــک نف ــش از ی بی
و متاســفانه قانــون کار در خصــوص آنهــا 
ــی  ــا م ــه ایلن ــور ک ــود. آنط ــت نمی ش رعای
ــا بیــان اینکــه در دو محــور  نویســد کیخــا ب
الزم  حمایت هــای  محیط بانــان  از  بایــد 
صــورت بگیــرد، گفــت: یکــی از ایــن محورهــا 
اســت،  محیط بانــان  معیشــت  موضــوع 
محیط بــان  نقــاط کشــور  از  بســیاری  در 
ــون کار  ــاس قان ــر اس ــد ب ــه بای ــی ک در حال
2۴ ســاعت شــیفت بــوده و ۴۸ ســاعت 
اســتراحت کننــد، امــا بــه دلیــل کمبــود 
ــر  ــده و اگ ــت نش ــاله رعای ــن مس ــرو ای نی
ــر از 2۴  ــتند، کمت ــیفت هس ــاعت ش 2۴ س
بــه  دوبــاره  و  اســتراحت کــرده  ســاعت 
ــان  ــا بی ــد.وی ب ــاز می گردن ــود ب ــت خ پس
ــان  ــوص محیط بان ــون کار در خص ــه قان اینک
رعایــت نمی شــود، خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــک  ــان هــر ی ــروی محیط ب ــود نی ــل کمب دلی
از محیط بانــان، بــار بیــش از یــک نفــر را بــر 
دوش می کشــند. همچنیــن مبالــغ دریافتــی 
ایــن افــراد نســبت بــه دیگــر کارکنــان دولــت 
کمتــر اســت.نماینده مــردم زابــل در مجلــس 
ــن  ــرد: همچنی ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ش
ــر  ــان در نظ ــرای محیط بان ــه ب ــی ک اعتبارات
ــق  ــه صــورت کامــل محق ــه می شــود ب گرفت
نمی یابــد و آن  چیــزی کــه محقــق می شــود 
بــه مراتــب کمتــر از آن چیــزی اســت کــه در 
ــا ایــن مقــدار اعتبــار  نظــر گرفتــه شــده و ب
نمی تــوان تجهیــزات و وســایل الزم را بــرای 
ــن بودجــه  ــرد، بنابرای ــن ک ــان تامی محیط بان
اختصاصــی نــه تنهــا از لحــاظ پرداخــت 
حقــوق، اضافــه کاری و دســتمزد کــه از نظــر 
تامیــن نیازهــای اولیــه شغلشــان نیــز کافــی 
نیســت. کیخــا بــا اشــاره بــه محــور دیگــری 
کــه بایــد در حمایــت از محیط بانــان در نظــر 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب گرفتــه شــود، گفــت: ب
بــه  متجــاوزان  بــا  محیط بانــان کــه  کار 
ــرو هســتند،  عرصه هــای طبیعــی کشــور روب
ایــن افــراد همیشــه در معــرض آســیب 
ــان و  ــه قاچاقچی ــورد حمل ــد و م ــرار دارن ق
متجــاوزان قــرار گرفتــه و گاهــی در تعقیــب 
و گریــز دچــار حادثــه نیــز می شــوند. البتــه 
از نظــر بیمــه و مســائل حقوقــی و قضایــی 

ــرو هســتند. ــا مشــکالتی روب ــم ب ه

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حفاظـت از تپـه تاریخی فیروزان )رشـید( 
سـازهای  و  سـاخت  تکلیـف  تعییـن  و 
نهاونـد  فیـروزان  گسـترش حریـم شـهر 
کـه  شـهر  اصلـی  بافـت  در  همـدان  در 
آسـیب های جبـران ناپذیـری بـه آن وارد 
شـده بـا تعییـن عرصـه و حریم ایـن تپه 

جانجـان،  محسـن  شـد.  آغـاز  تاریخـی 
بـا  باستان شناسـی -  سرپرسـت هیـات 
اعـالم ایـن خبر گفـت: »تپه فیـروزان« یا 
در زبـان محلـی »تپـه رشـید«، محوطه ای 
)اشـکانی- تاریخـی  دوران  بـه  متعلـق 
سـوم  )سـده های  اسـالمی  و  ساسـانی( 

در شـمال شهرسـتان  قمـری(  و چهـارم 
نهاونـد و جنوب غربـی شـهر فیـروزان قـرار 
گرفتـه کـه در سـال 13۸۴ بـا شـماره ثبت 
130۴۴ در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت 
در  این کـه  بیـان  بـا  اسـت.وی  رسـیده 
حاشـیه  بافـت قدیمی شـهر فیـروزان تپه  
ای تاریخـی وجـود دارد کـه بـه بـاور اهالی 
شـهر و همچنین شـواهد باستان شناختی، 
ایـن تپـه فیروزآباد کهن بـوده که در جنگ 
نهاونـد نقش خطیـری در مقاومـت نهاوند 
در مقابـل سـپاه اعـراب داشـته و در نهایت 
با مرگ فیروز شـهر سـقوط و مـورد تاخت 

و تـاز اعـراب قرار گرفته اسـت، اظهـار کرد: 
در منابـع آمده اسـت که فیـروز یا فیروزان، 
نـام یکـی از امیـران ایران بوده که در سـال 
حکومـت  عمـر  هجـری  یکـم  و  بیسـت 
کوفـه را از سـعدبن وقـاص گرفت و عبدهللا 
عطفـان را بـه جای وی نصب کـرد، یزدگرد 
بـا آگاهـی از عـزل سـردار نـام آور عـرب در 
صـدد برآمـد بـا اعـراب وارد جنگ شـود از 
این رو از همه نقاط کشـور کمک خواسـت 
و لشـکری انبـوه مرکـب از 150 هـزار نفـر 
جمـع کرد و در رأس سـپاه ایـران فیروزان 

قـرار داشـت .

درحالی که قرار بود کاوش  های باسـتانی برای شناسـایی آثار 
مسـیرانتقال لوله گاز باز شـود منجر به کشـف گوردخمه های 
تاریخی شـد. سـومین فصل کاوش گورستان جنگجویان دوره 
اشـکانی درحالـی در »وسـتمین« کیاسـر آغـاز شـد که پیش 
بینی های باسـتان شناسـان حکایـت از وجـود 250 گوردخمه 
در ایـن منطقـه دارد، وسـتمین منطقه باسـتانی در جغرافیای 
سیاسـی دوره اشـکانیان اسـت کـه کاوش هـای باسـتانی در 
آن، یافته های پژوهشـی جدیدی را نصیب باسـتان شناسان 

کرده اسـت.
بررسـی های ابتدایی در محوطه و گورسـتان وسـتمین کیاسر 
سـاری نشـان داد که یافته های فرهنگی کشـف شـده در این 
محوطه به دوران اشـکانی) 250پیش از میالد -22۴میالدی( 
تعلـق دارد و کاوش اضطـراری در محوطه وسـتمین در جریان 
خـط انتقـال گازبـه اسـتان های شـمالی؛ از قوشـه سـمنان تا 
نیـروگاه نـکا صـورت گرفت و از سـال ۸۸کار مطالعـات در این 

محوطه شـروع و در سـال 9۴مجوز رسـمی برای کاوش نجات 
بخشـی از طـرف پژوهشـکده باسـتان شناسـی صـادر شـده 

است.
در ابتـدا قـرار بـود که بـا کاوش و شناسـایی آثار مسـیرانتقال 
لولـه بـاز شـود ولی بعـد از مـدت کوتاهی گـروه با کشـف گور 
دخمه هـا پـی بـه مهم بودن سـایت برد و کاوش های باسـتان 
شناسـی در مسـیر خـط لولـه  گاز شـروع شد.سـومین فصل 
کاوش محوطه باسـتانی وسـتمین از اول مردادماه آغاز شـد و 
بـه گفته سـیف هللا فرزانه مدیـرکل میراث فرهنگـی مازندران 
تـا ۴5 روز ادامـه دارد و ایـن فصـل کاوش بـا هـدف اتمـام 
تعییـن عرصـه و حریـم محوطه مذکور و آماده سـازی بسـتر 
ایجـاد سـایت مـوزه در وسـتمین بـا اعتبـاری قریـب بـه دو 
میلیـارد ریـال از اول مـرداد ماه سـال جاری به مـدت ۴5 روز 
صـورت می گیـرد.وی  اظهار داشـت: با ورود هیـات ایتالیایی 
بـه عنـوان مشـاور تهیـه طـرح سـایت مـوزه، پیگیـری بـرای 
تبدیـل ایـن محوطه باسـتانی منحصر بـه فرد به عنـوان یکی 
از سـایت موزه های شـاخص کشـور به طور جدی ادامـه دارد.

خط گاز دو سایت خوب میراثی را تخریب کرد
عبدالمطلب شـریقی سرپرسـت کاوش های باستان شناسی 

»وسـتمین« با اشـاره به اینکه شـرکت گاز از شـهر صد دروازه 
دامغـان یـک خـط ۴2 اینـچ بـه نیروگاه شـهید سـلیمی نکا 
وصـل مـی کنـد، اظهـار داشـت: ایـن مسـیر را ادامـه داده و 
متاسـفانه دو سـایت خـوب شـامل تپـه تـرکام حصـاری و 
وسـتمین سـایت اسـتقراری، گورسـتان و چشـمه آب فعال 
را بـا بولـدزر تخریـب مـی کننـد. محوطـه تاریخی وسـتمین 
ازگورسـتان غربـی، گورسـتان شـرقی، محوطـه اسـتقراری و 
قلعـه تشـکیل شـده اسـت و گورسـتان غربی محوطـه دارای 
معمـاری منحصـر بـه فردی از نـوع دخمه ای اسـت و به گفته 
باسـتان شناسـان، نمونه این گور دخمه ها تا کنون در گسـتره 

جغرافیایی فرهنگی اشـکانیان مشـاهده نشـده اسـت.

تالش برای نجات تپه فیروزان 
نهاوند از نابودی کامل

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان:
100شیتاریخیدرکرمان

درنوبتمرمتقراردارند

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان از 
ــر داد و  ــون خب ــال تاکن ــدای س ــی از ابت ــش از 50 شــی ء تاریخ ــت بی مرم
گفــت: »در حــال حاضــر نیــز 100 شــی دیگــر در نوبــت مرمــت در آزمایشــگاه 

ــد.« حفاظــت و مرمــت اشــیای تاریخــی ایــن اداره کل قــرار دارن
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــرکل میراث فرهنگــی اســتان  ب   غالمرضــا فرخــی مدی
ــون بیــش از 50 شــی تاریخــی مرمــت شــده اســت،  از ابتــدای ســال تاکن
افــزود: »ایــن اشــیا شــامل ســکه، مهــره هــای برنــزی هــزاره ســوم پیــش 
از میــالد و تعــدادی ســفال  و غیــره بــوده اســت.«او بــا بیــان اینکــه پیــش 
ــان ســال جــاری 100شــی تاریخــی دیگــر مرمــت  ــا پای ــی مــی شــود ت بین
شــود، اظهــار کــرد: »ســال گذشــته 1۸0 شــی از جنــس ســفال، ســکه، فلــز و 

کاشــی مــورد مرمــت قــرار گرفــت.«
ــه اینکــه ســال گذشــته آزمایشــگاه حفاظــت و مرمــت  ــا اشــاره ب فرخــی ب
ــن  ــرای دومی ــان ب ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــیا، تاریخ اش
بــار حائــز رتبــه برتــر کشــور شــد، تصریــح کــرد: »ایــن آزمایشــگاه در هفتــه 
میــراث فرهنگــی از ســوی رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور مــورد 
تقدیــر قــرار گرفت.«مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــده  ــت ش ــی مرم ــیای تاریخ ــتر اش ــت: »بیش ــه گف ــان در ادام ــتان کرم اس
حاصــل از حفــاری هــای انجــام شــده در بخــش هــای مختلــف ایــن اســتان 
بــوده اســت.«او بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه ارزشــی کــه اشــیای تاریخــی 
دارنــد، حفاظــت و مرمــت آنهــا الویــت بنــدی مــی شــود، خاطرنشــان کــرد: 
»بســیاری از ایــن آثــار آداب و رســوم و تفکــر گذشــتگان را عیــان می کنــد و 

نمایــش آن هــا باعــث هویــت بخشــی اجتماعــی خواهــد شــد.«

طرح گازرسانی عامل کشف 
گوردخمه های اشکانی در کیاسر

این  کاوش ها برای بازکردن مسیر انتقال لوله گاز آغاز شده بود

شهرسـتان  کیاسـر  شـهر  در  »وسـتمین« 
سـاری اسـتان مازندران قرار دارد و نخستین 
فصـل کاوش ان نیـز از سـال 94 همزمـان با ثبت 
این محوطه باسـتانی در لیسـت آثار ملی کشور آغاز 
شـد. در عین حال عبدالمطلب شـریقی سرپرست 
کاوش های باسـتان شناسـی وسـتمین نیز درباره 
ایـن کاوش هـا بـا بیان اینکه وسـتمین بـه عنوان  
یـک محوطـه اشـکانی منحصربفـرد در جغرافیای 
سیاسـی اشـکانی اسـت، می گوید: کاوش باستان 
شناسـی در ایـن محوطه در سـال 94 بـا جانمایی 
آن در نقشـه باسـتان شناسی کشـور و ثبت این اثر 

تاریخـی در لیسـت آثـار ملی آغاز شـد.

اجرای حکم 2 سال زندان برای ساخت وساز غیرمجاز در عرصه 
شهر کهن نیشابور

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور از اجرای حکم دو 
سال زندان برای ساخت وساز غیرمجاز درعرصه شهر کهن نیشابور خبر داد.
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آگهیمناقصهشماره200971501000004
اداره کل پست استان کرمان در نظر دارد امور بهنگام سازی و داده آمایی واصالح ژئوکدهای پستی اطالعات کدپستی ده رقمی اماکن 

شهری و روستایی در سطح شهر کرمان را مطابق با شرایط عمومی ، فنی و طرح قرارداد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

1- نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل پست استان کرمان واقع در کرمان بلوار شهید صدوقی 

ــات کدپســتی ده رقمــی اماکــن شــهری و  ــی واصــالح ژئوکدهــای پســتی اطالع ــگام ســازی و داده آمای ــذاری اموربهن 3- موضــوع مناقصــه: واگ
روســتایی در ســطح شــهر کرمــان

ــامانه  ــق س ــنبه 97/5/9از طری ــه ش ــاعت 19روزس ــت س ــنبه 1397/5/2 لغای ــه ش ــح روز س ــاعت 8 صب ــه : ازس ــناد مناقص ــروش اس ــان ف 4- زم
 www.setairan.ir الکترونیــک دولــت

5- مهلــت ارائــه پیشــنهادات از ســوی مناقصــه گــران در ســامانه الکترونیکــی دولــت : از روزچهارشــنبه 97/5/10 تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه 
1397/5/20 برابــر قانــون مناقصــات

6- محــل دریافــت اســناد مناقصــه  : ســامانه الکترونیکــی دولــت www.setairan.ir  جهــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره 09131420742 آقــای 
اصغرتوکلــی تمــاس حاصــل شــود .

7- ضمانتنامه شرکت در مناقصه به دو روش :
* ارائــه یــک فقــره ضمانتنامــه بانکــی مطابــق فرمــت نمونــه غیــر قابــل بازگشــت و بــدون قیــد و شــرط و بــا مــدت اعتبــار اولیــه حداقــل ســه مــاه 
از تاریــخ آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها و قابــل تمدیــد بــه هــر مــدت بنــا بــه درخواســت اداره کل پســت اســتان بــه مبلــغ 270000000 ریــال و 

بــه حــروف ) دویســت وهفتــاد میلیــون ریــال ( صــادره توســط یکــی از بانکهــا یــا موسســات مالــی تحــت نظــارت بانــک مرکــزی 
* فیــش واریــزی بابــت ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب 2174773816001 بــه مبلــغ 270/000/000 ریــال و بــه حــروف )دویســت وهفتــاد 

میلیــون ریــال ( نــزد بانــک ملــی شــعبه مرکــزی کرمــان بــه نــام تمرکــز وجــوه ســپرده پســت اســتان کرمــان 
ضمــن بارگــزاری در ســایت ســامانه الکترونیکــی دولــت بــه صــورت پاکــت الک و مهــر شــده تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 97/5/20 بــه دبیرخانــه 

اداره کل پســت اســتان کرمــان خانــم حمــزه تحویــل و رســید دریافــت گــردد
8- مدت اعتبار پیشنهادها : از آخرین روز مهلت ارائه پیشنهادات بمدت سه ماه 

9- تاریخ بازگشایی پاکات: از طریق سامانه الکترونیکی دولت : ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1397/5/21 در دفتر مدیر کل پست استان کرمان 
10- برای اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه و اشخاص حقیقی با ارائه کارت شناسایی حضور در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.

11-هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 www.setairan.ir 12- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت

اداره کل پست استان کرمان) سامانه ستاد تدارکات ( مراجعه نمایند .

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139704019063000045.1 
بدینوسـیله به آقای محمد حسـین زاده جعفری فرزند علی  شـماره ملی 

5۴29923303 بدهـکار پرونده کالسـه 13970۴0190630000۴5.1 که برابر 

گـزارش مامـور ابـالغ  در محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته 

نگردیـده ایـد  ابالغ میگـردد که برابر قرارداد بانکی شـماره 2731116۴۸095312بین شـما 

و بانـک اقتصـاد نویـن   مبلـغ ۸۸0.۸1۴.1۴0 ریال بدهـکار  و روزانه از تاریـخ 1397.1.16 

مبلـغ 62۴.027 ریـال بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد که بـر اثر عـدم پرداخـت وجه 

بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیه صـادر و به 

کالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبـق ماده 1۸ آئیـن نامـه اجرائی مفاد 

اسـناد رسـمی به شـما ابـالغ میگـردد از تاریخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه 

محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ  و منتشـر می گردد ظرف مدت ده روز 

نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و در غیـر این صورت بـدون انتشـار آگهی دیگری 

عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی حصر وراثت
دارای  درویـش   فرزنـد  پاریـزی  رودینـی  فاطمـه  خانـم 

شناسـنامه 11999  بشـرح دادخواسـت شـماره 970161 مورخ  

1397.5.1 توضیـح داده شـادروان  سـکینه کریمـی هنسـیج 

فرزنـد نصـرا...  بشناسـنامه 3 در تاریـخ 93.12.27 در شهررفسـنجان  فوت 

شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1-فاطمـه رودینـی 

پاریـزی فرزنـد درویـش  ش ش 11999 متولـد 1352 صـادره رفسـنجان 

فرزنـد متوفی2-صدیقـه رودینـی پاریـززی فرزنـد درویـش ش ش 2۸۴ 

متولـد 13۴2 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی3-درویـش رودینـی پاریزی 

ش ش 106 متولـد 1302 صـادره رفسـنجان همسـر متوفی- لـذا مراتب یک 

نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 

اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 

یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. م-الف3۸۴۸

 دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

دادنامه 
پرونده کالسـه 97099۸3۴92500070 شـورای حل اختالف 

شـماره 5 شهرسـتان رفسـنجان تصمیـم نهایـی شـماره 

رجبـی  جـواد  خواهان:آقـای   -9709973۴925002۴۴1

فرزند علی به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان رفسـنجان شـهر رفسنجان 

الهیجـان فخـر آباد خ شـهیدان کهنوجی جنـب بانک ملـت- خوانده:خانم 

طاهـره عباسـیان فرزنـد اکبر به نشـانی مجهول المکان- خواسـته: مطالبه 

وجـه چـک- گردشـکار:خواهان دادخواستی/درخواسـتی بخواسـته فـوق 

بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته کـه پـس از ارجـاع بـه شـورا و ثبت به 

کالسـه فوق جری تشـریفات قانونـی در وقت فـوق العاده/مقرر تحت نظر 

اسـت مالحضـه می گردد اعضای شـورا نظریه مشـورتی خـود را کتبا اعالم 

داشـته لـذا بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی را اعالم 

و بـه شـرح آتـی  مبـادرت بـه صـدور رای مـی گـردد: رای قاضی شـورا: در 

خصـوص دادخواسـت خواهـان  بـه طرفیـت خوانـده  بـه خواسـته مطالبه 

مبلـغ 15.000.000ریـال بابـت شـش فقـره چک بانـک رفاه به شـماره های 

166552 و 16655۸ و 166557 و 166556 و 166555 و 166553  شـورا 

بـا توجـه بـه مـدارک ارائه شـده توسـط خواهـان و وجـود رسـید مذکور که 

نشـانه طلبـکار بـودن خواهـان اسـت و خوانده در جلسـه دادرسـی حاضر و 

هیـچ گونـه دلیـل و مدرکی کـه موید برائت ذمه خود باشـد را به شـورا ارائه 

نمـوده  لـذا شـورا دعـوی خواهـان را ثابـت تشـخیص  و مسـتندا بـه ماده 

19۸ قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی حکم بـر محکومیت خوانده بـه پرداخت 

مبلـغ 15.000.000 ریـال  بابت اصل خواسـته و مبلـغ 2.025.000 ریال هزینه 

دادرسـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان سررسـید لغایـت اجـرای کامل 

حکـم توسـط اجـرای احکام محاسـبه و در حـق خواهان صـادر و اعالم می 

دارد رای صـادره غیابـی و ظـرف بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل واخواهـی 

در همیـن شـورا و سـپس ظـرف  20 روز قابـل اعتـراض در محاکم عمومی 

دادگسـتری رفسـنجان می باشد.

قاضی شعبه5 شورای حل اختالف رفسنجان-محمدرضا محمدی

متن آگهی 
بـه خانـم  و ضمائـم  دادخواسـت  و  رسـیدگی   وقـت  ابـالغ  آگهـی 

سـمیه آقائـی فرزنـد آصـف ا.../ خواهـان آقـای غالمعلی ناصـری  با 

وکالـت خانـم فاطمـه حـاج جعفـری دادخواسـتی به طرفیـت خوانده 

خانـم سـمیه آقائـی بـه خواسـته مطالبـه وجـه  مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و به 

شـماره پرونـده کالسـه 97099۸3۴92200160 شـورای حل اختالف شـماره 2 شهرسـتان 

رفسـنجان ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 1397.6.13سـاعت 16:00 تعییـن کـه حسـب 

دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی بـه علـت مجهـول 

المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیر 

االنتشـار آگهـی مـی گـردد تا خوانده ظـرف یک ماه پس از تاریخ انتشـار آگهـی به دفتر 

دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خود نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم را 

دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان-فاطمه نجاتی

بحرانآبراجدیبگیریم

نوبت دوم
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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. 

بجنورد؛ فرار از گرمای تابستان    /  ایرنا پنجمین روز عملیات اطفای حریق در تاالب هورالعظیم /  ایرنا

تیم ملی جودو بانوان ایران   /   باشگاه خبرنگاران جوانکشت برنج در خوزستان...!  /   ایسنا سر در باغ ملی ، خيابان سپه تهران، سال 1٣0٩خورشیدی پل مه آلود گلدن گیت درعکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نوشت: 
موسیقی و کنسرت نباید خالف موازین دانسته 

شود.

روزنامه مهدتمدن تیتر خود را به بازدید 
استاندار آذربایجان شرقی از واحدهای در حال 

احداث اختصاص داده است.

روزنامه افسانه نوشت : باتصویب مجلس17 
استاندار و ۸0معاون استاندار بازنشسته می شوند.

روزنامه خبر شمال  به نقل از رییس 
حراست وزارت آموزش و پرورش نوشت: 

آسیب های احتماعی بین دانش آموزان نگران 
کننده است

روزنامه دریا از افزایش تولید بنزین 
درپاالیشگاه ستاره خلیج فارس  در هرمزگان 

خبر داد.

روزنامـه بشـارت یـزد بـه نقـل از رییـس 
مرکـز فوریـت هـای پزشـکی نوشـت:  افزایـش 

مراجعـان گرمازدگـی بـه مراکـز درمانـی 

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد
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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.

خودروهای وارداتی در گمرک منطقه آزاد اروند /  مهر بجنورد؛ فرار از گرمای تابستان    /  ایرنا

خانه ملک در بازار بزرگ تهران   /   ایسنا برداشت گندم در همدان  /  باشگاه خبرنگاران جوان تیم ملی جودو بانوان ایران   /   باشگاه خبرنگاران جوان

گـزارش  یـک  سـی ان ان  خبرگـزاری 
بـا  مکالماتـش  از  کـرده  منتشـر  اختصاصـی 
مایـکل کوهـن، وکیل رییـس جمهـوری آمریکا.

روزنامـه نیویـورک تایمز تصویـر و تیتر 
یـک خـود را بـه موضـوع آتش سـوزی در یونـان 

اختصـاص داده اسـت.

ترامـپ  داده  اسـپوتنیکخبر  خبرگـزاری 
قصـد دارد تمامـی تعرفه هایش در تجـارت را برای 

بـردارد. اروپایی هـا 

روزنامـه گاردین در مـورد آتش سـوزی یونان 
نوشـته: یک تراژدی غیرقابل وصف؛ 7۴ کشـته در 

آتش سـوزی طبیعی یونان.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره به 
پوشـش انتخابـات پاکسـتان پرداختـه اسـت.

خبرگـزاری یورونیـوز یـک گـزارش ویدیویی 
دردنـاک از آتش سـوزی یونـان منتشـر کـرده کـه 
ابـدان قربانیـان در حالـی کـه یکدیگـر را در آغـوش 

کشـیدند نشـان می دهـد.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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ادارات خوزستان یکشنبه آینده تعطیل استپیام ایران
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: براساس اطالعیه هواشناسی مبنی بر 
افزایش دما و به منظور کاهش مصرف برق، ادارات و بانکهای استان روز یکشنبه 
هفتم مرداد تعطیل است .

کارشناس تخصصی آرایشی و بهداشتی معاونت 
غـذا و دارو آذربایجان شـرقی بـا بیـان این که آمار 
مشـخصی از وضعیـت محصوالت »بهداشـتی - 
آرایشـی« در اسـتان ما وجـود نـدارد، گفت: طبق 

اعـالم سـازمان غـذا و دارو، 60 درصـد محصوالت 
آرایشـی - بهداشـتی موجود در بـازار ایران تقلبی 
بـوده و قاچـاق وارد کشـور شـده اند، امـا به علـت 
وجـود مناطـق آزاد و مـرزی در اسـتان ما، ممکن 

اسـت ایـن آمار کمـی بیشـتر باشـد، از همین رو 
برنامـه چهار سـاله معاونـت غذا و داروی اسـتان 
در راسـتای کاهـش 10 درصدی محصوالت تقلبی 
به ازای هر سـال است.»روح هللا حسـین زاده« در 
ادامـه با اشـاره به راه های تشـخیص اصالت مواد 
»آرایشـی - بهداشـتی« تولیـد داخـل تصریـح 
برچسـب  بایـد  حتمـًا  محصـوالت  ایـن  کـرد: 
فارسـی داشـته و نـام تجـاری محصول، شـرکت 
تولیدکننـده و آدرس،  روی آن درج شـده باشـد.

60 درصد محصوالت 
»آرایشی - بهداشتی« تقلبی است

توزیع رایگان آرد میان مردم 
سیستان و بلوچستان

به مدت دو ماه آرد رایگان میان مردم سیستان و بلوچستان توزیع می شود

سرپرسـت معاونـت هماهنگی امـور اقتصادی و توسـعه 
بـا  گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتانداری  منابـع 
محرومیت زدایـی  برنامـه  موضـوع،  اهمیـت  بـه  توجـه 
منطقـه سیسـتان در 101 مصوبـه بـا 108 محـور توسـط 
رییس جمهـوری مـورد تصویـب قـرار گرفـت و بالفاصلـه 
وزارتخانـه   18 بـه  جمهـوری  ریاسـت  دفتـر  سـوی  از 
دسـت اندکار ابالغ شـد.وی پرداخت خسـارت های ناشـی 
از خشکسـالی به کشـاورزان، حمایت مالی از صنعت گران 
و کارآفرینان دچار خسـارت، توزیع رایـگان آرد بین مردم، 
تأمیـن اعتبار بـرای راه انـدازی بازارچه های جدیـد مرزی، 
تخصیص سـهمیه سـوخت به طور کامل یعنی هـزار و 500 
لیتـر بـه هر خانـوار، تکمیـل طـرح گازرسـانی از »زاهدان 
- زابـل« و انتقـال آب از دریـای عمان به شـمال اسـتان 
از مهم تریـن مصوبـات سـفر وزیـر کشـور بـه سیسـتان و 

برنامـه محرومیت زدایـی سیسـتان اسـت.

این کارشـناس تخصصی آرایشـی و بهداشتی معاونت 
غـذا و دارو آذربایجان شـرقی خاطرنشـان کـرد: هـر 
محصول ایرانی که ایزو و اسـتاندارد هم داشـته باشد، 
در صـورت نداشـتن آرم سـازمان غـذا و دارو و شـماره 
پروانـه بهداشـتی سـاخت، تقلبـی و غیرمجـاز تلقـی 
می شـود، مصرف کننـدگان در صورت شـک به اصالت 
محصـول ایرانـی، می تواننـد بـا معاونـت غـذا و دارو 
تمـاس گرفتـه و از اصالت کاال اطمینـان حاصل کنند.

ــور  ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری 
در  گفــت:  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــرای کمــک  حــوزه صنعــت سیســتان ب
بــه صنعت گرانــی کــه فعالیت شــان 
درخواســت  اســت  شــده  متوقــف 
کردیــم 35 میلیــارد تومــان بــرای یارانه 
ــه آن هــا اعطــا شــود و  ســود کارمــزد ب
ــه  ــواری ک ــت دش ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
مــردم سیســتان از نظــر معیشــتی 
دارنــد مقــرر شــد کــه بســته حمایتــی 
از ســوی دولــت در اختیــار مــردم قــرار 
ــگان  ــاه آرد رای ــه مــدت دو م ــرد و ب گی

ــود. ــع ش ــا توزی ــان آن ه می
خبرنــگاران  جمــع  در  نــورا  علیرضــا 
در  بلوچســتان  و  سیســتان  افــزود: 
جــذب  زمینــه  در  اخیــر  ســال های 
خارجــی  ســرمایه گذاری های 
رتبه هــای برتــر کشــوری را بدســت 
آورده اســت و هم اینــک در رده نخســت 

دارد. قــرار 
وی ادامــه داد: بخــش عمــده ایــن 
ــروگاه  ــانی، نی ــوزه گازرس ــا در ح طرح ه
بــادی و خورشــیدی و توســعه بنــدر 
ــرمایه گذارانی از  ــط س ــه توس ــت ک اس
کشــورهای مختلــف نظیــر چیــن و کــره 

ــت. ــده اس ــام ش انج
صنعــت  حــوزه  در  داد:  ادامــه  وی 
خواســتار اجــرای بزرگ تریــن پــروژه در 
ــرر شــد  ــه رامشــار هســتیم و مق منطق
کارخانــه تایــر سیســتان کــه در گذشــته 
کلنــگ احــداث آن بــه زمیــن زده شــد، 
ــاز  ــی آن آغ ــات اجرای ــریع و عملی تس

شــود.
ــور  ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری 
سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد: 
ــک  ــور کم ــاورزی به منظ ــوزه کش در ح
ــه محصــوالت  ــه خســارت دیدگان بیم ب
غرامــت  پرداخــت  کشــاورزی، 

ــای  ــاورزی و اعط ــارت دیدگان کش خس
امهــال ســه ســاله بــه 360 نفــر از 
در  صیــادان  و  دامــداران، کشــاورزان 
ــنهاد  ــان پیش ــارد توم ــب 260 میلی قال

ــد. ش
وی تصریــح کــرد: اجــرای طرح هــا  
ســبب  پیشــنهادی  پروژه هــای  و 
بحــران  از  سیســتان  کــه  می شــود 
ــه  ــکاری در منطق ــکل بی ــارج و مش خ
مرزنشــینان  مشــکالت  و  سیســتان 
برطــرف شــود، یکــی از درخواســت های 
اســتان تأمیــن اعتبــار بــرای راه انــدازی 
ــت،  ــد در تخــت عدال بازارچه هــای جدی
ــدازی  ــت، راه ان ــروز اس ــاه گل و نیم ش
ــد در واردات  ــن ســه بازارچــه می توان ای
ــا  ــت آن ه ــینان و معیش کاالی مرزنش

ــد. ــک کن کم
نــورا تصریــح کــرد: دربــاره ســهمیه 
ــه اقتصــاد  ــه ب ســوخت مرزنشــینان ک
ــوخت  ــاق س ــا قاچ ــه ب ــا و مقابل آن ه

شــد  درخواســت  می کنــد  کمــک 
اســتان  بــه  ســوختی کــه  ســهمیه 
اختصــاص پیــدا می کنــد بــه طــور 
ــه  ــه در مصوب ــر اســاس آن چ ــل ب کام
ــر  ــی 1500 لیت ــده اســت یعن ــت آم دول
ــوار تعلــق گیــرد تــا ســبب  ــه هــر خان ب
افزایــش درآمــد و کمــک بــه معیشــت 
تکمیــل،  بــرای  شــود.  مرزنشــینان 
تســریع و تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز 
بــه منظــور اجــرای پــروژه گازرســانی از 
زاهــدان بــه زابــل و بزرگــراه هــای مهــم 

ــد. ــد ش ــز تأکی ــتان نی سیس
موضــوع  مهم تریــن  گفــت:  وی 
کــه  اســت  کم آبــی  و  خشکســالی 
ــرای  ــتان اج ــنهادهای اس ــی از پیش یک
طرح هایــی اســت کــه در دراز مــدت 
می توانــد مشــکل را رفــع کنــد از جملــه 
پیگیــری حقابــه هیرمنــد از طریــق 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــال ک ــی فع دیپلماس
ــه معاهــده ســال  این کــه افغانســتان ب
1351 عمــل نکــرده اســت قــرار شــد از 
طریــق وزارت امــور خارجــه بــرای تأمین 
آورده رودخانــه سیســتان پیگیــری الزم 
ــال آب از  ــد، موضــوع انتق ــه عمــل آی ب
ــروژه ای  ــوان پ ــای عمــان هــم به عن دری

کــه می توانــد مشــکل آب سیســتان و 
بلوچســتان و اســتان های همجــوار را 
ــف  ــد در کمیســیون های مختل ــع کن رف
مجلــس مطــرح اســت و هفتــه جــاری 
ــیون  ــرح در کمیس ــن ط ــات ای ــا کلی ب
شد.سرپرســت  موافقــت  عمــران 
معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
ــتان  ــتانداری سیس ــع اس ــعه مناب توس
ــات  ــه مصوب ــاره ب ــا اش و بلوچســتان ب
ــتان در  ــه سیس ــور ب ــر کش ــفر وزی س
تیــر امســال نیــز گفــت: بــا توجــه 
فرهنگــی،  اقتصــادی،  اوضــاع  بــه 
اجتماعــی، سیاســی و امنیتــی منطقــه 
ــم  ــوار حاک ــت دش ــتان و وضعی سیس
ــالی های  ــه ناشــی از خشکس ــر منطق ب
ــاه  ــر م ــر کشــور 17 تی ــی وزی ــی درپ پ
ــرد. ــفر ک ــتان س ــن اس ــمال ای ــه ش ب

ــر  ــفر وزی ــش از س ــه داد: پی ــورا ادام ن
ــا حضــور  کشــور نشســت تخصصــی ب
ــس  ــردم اســتان در مجل ــدگان م نماین
ــتاندار،  ــان اس ــورای اســالمی، معاون ش
کارشناســان وزارتخانه هــای مختلــف 
بــرای  پیشــنهادی  بســته  و  برگــزار 
منطقــه  مشــکالت  از  برون رفــت 

ــد. ــن ش ــه و تدوی ــتان تهی سیس

بانک رفاه

شرکت گاز مازندران چهره ماندگار 
در رضایتمندی مشتری شد

شــده  انجــام  هــای  ممیــزی  اســاس  بــر 
عملکــرد  و  مدیریرتــی  هــای  توانمنــدی  از 
اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل  ســازمانی، 
مازنــدران از ســوی بنیــان چهــره هــای مانــدگار 
ایــران بــه عنــوان چهــره مانــدگار و نامــدار در حــوزه رضایتمنــدی 

مشــتری شــد.
بــا توجــه بــه ایــن مهــم، نخســتین طــرح و کنگــره کشــوری تجلیــل از 
چهره هــای نامــدار و مانــدگار در حــوزه رضایتمنــدی مشــتری بــا رویکــرد 
تبییــن ثبــات و مانــدگاری بنــگاه هــا و رهبــران اقتصــادی و اداری 
کشــور بــا حضــور »دکتــر ایمــان مصــدری« مدیــرکل گــروه متخصصیــن 
ــران و  ــدگار و صاحبنظ ــای مان ــره ه ــی چه ــاد مل ــس بنی ــران و ریی ای
ــی از  ــه طــی آن از جمع ــزار شــد ک ــران برگ ــن حــوزه در ته ــان ای محقق
ــدی  ــوزه رضایت من ــدار در ح ــدگار و نام ــای مان ــره ه ــدگان و چه برگزی

ــی شــد. مشــتری قدردان

پاکسازی شهر از زوائد 
بصری و تبلیغات غیر مجاز

در راســتای صیانــت از حقــوق شــهروندی، 
هــای  نازیبایــی  حــذف  و  ســازی  ایمــن 
بصــری بیــش از یــک هــزار مــورد بنــر و 
منطقــه  ســطح  از  مجــاز  غیــر  تابلوهــای 
جمــع آوری شــد.  سرپرســت منطقــه پنــج اظهــار کــرد: حــذف 
ــی از  ــای تبلیغات ــازه ه ــاز و س ــای غیرمج ــری و تابلوه ــد بص زوائ
چهــره شــهر ضرورتــی اســت کــه بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه 
ــات  ــن اقدام ــه آخری ــاره ب ــن اش ــن ضم ــی خدابی ــرار گیرد.مصطف ق
صــورت گرفتــه در راســتای ارتقــا ســیما و منظــر شــهری، همچنیــن 
ــا و  ــهری زیب ــتن ش ــه داش ــود در زمین ــات موج ــا و مطالب دغدغه ه
ــاز و  ــر مج ــای غی ــر و تابلوه ــع آوری بن ــرح جم ــزود: ط ــالم، اف س
ــا  ــژه  در  دســتور کار واحــد زیب ــی بصــورت وی ــد فیزیک حــذف زوائ
ــال  ــف در ح ــالش مضاع ــت و ت ــا جدی ــراردارد و ب ــه ق ســازی منطق

ــت. ــام اس انج

وســومین  بیســت 
نکوداشــت  مراســم 
و  ملــی صنعــت  روز 
اصفهــان  در  معــدن 
ــگان اقتصــادی  ــران و نخب ــا حضــور صنعتگ ب
برگــزار شــد. در ایــن مراســم اغلــب ســخنرانان 
ــاد  ــق اقتص ــی و تحق ــوان داخل ــر ت ــه ب تکی
مقاومتــی را رمــز عبــور از ایــن پیــچ تاریخــی 

ــد. ــوان کردن ــران عن ــت ای ــرای مل ب
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و  صنایــع کوچــک  ســازمان  مدیرعامــل  و 
ــران در ایــن مراســم  شــهرک های صنعتــی ای
ــرای  ــژه ب گفــت: الزم اســت ســتاد تدابیــر وی
بررســی، پیگیــری و رفــع مســائل و مشــکالت 
واحدهــای صنعتــی اســتان اصفهــان تشــکیل 

شــود.صادق نجفــی افــزود: ایــن ســتاد بایــد 
مســائل ارزی، کنترلــی، تأمیــن مــواد اولیــه و 
مالــی مربــوط بــه واحدهــای تولیــدی مشــکل 
ــع  ــرای رف ــای ب ــر ویژه ــی و تدابی دار را بررس
مشــکالت ایــن واحدهــا در کوتاهتریــن زمــان 
ــا در  ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدوی ب ــاذ کن اتخ
ــوب  ــادی و مطل ــرایط ع ــر در ش ــان حاض زم
نیســتیم، اظهــار کــرد: وضعیــت اکنــون ماننــد 
شــب های عملیــات در دفــاع مقــدس اســت 
ــی  ــاالن صنعت ــران و فع ــه مدی ــه ازجمل و هم
ــم.  ــرار داری ــی ق ــه وضع ــد در چ ــد بدانن بای
ــان   ــدگان اســتان اصفه ــع نماین ــس مجم ریی
ــاد اســت  ــران زی ــر صنعتگ ــزود: فشــارها ب اف
ــت و  ــرود کاالی باکیفی ــار می ــا انتظ و از آن ه

ــد. ــد کنن ــت تولی ــل رقاب قاب

شرکت فوالد مبارکه باید الگویی 
برای سایر صنایع باشد

اصفهانالبرزمازندران

نگارش جدید تبلت 
بانک رفاه به بهره 

برداری رسید
رفــاه  بانــک  تبلــت  جدیــد  نــگارش 
ــه  ــد ب ــل اندروی ــر سیســتم عام ــی ب مبتن

بهــره بــرداری رســید.
بــه رشــد توســعه  ادامــه رونــد رو  در 
خدمــات بانکــداری الکترونیــک، نــگارش 
ــاه نســخه 2.0.0  ــک رف ــت بان ــد تبل جدی
اندرویــد  عامــل  سیســتم  بــر  مبتنــی 

ــد. ــرداری ش ــره ب ــاده به آم
هــای  قابلیــت  و  هــا  ویژگــی  برخــی 
ــکان  ــد از: ام ــخه عبارتن ــن نس ــد ای جدی
انتقــال وجــه دوره ای، نمایــش نــام و 
ــال  ــبا در انتق ــده ش ــی دارن ــام خانوادگ ن
وجــه هــای پایا/ســاتنا، پرداخــت اقســاط 
ــه  ــل، اضاف ــارژ رایت ــد ش ــهیالت، خری تس
کــردن شــارژ 50 هــزار تومانــی همــراه 
اول، انتقــال وجــه مبتنــی برشــماره تلفــن 
ــه  ــان ب ــزودن مخاطب ــکان اف ــراه، ام هم
ــا، یکپارچــه ســازی  ــده ه فهرســت برگزی
ــخصی  ــی ش ــت مال ــتم مدیری ــا سیس ب
)ســمیم(، امــکان مشــاهده صورتحســاب 
ــدی شــده، امــکان  ــه صــورت دســته بن ب
امــکان  هــا،  تراکنــش  بنــدی  دســته 
تعریــف بودجــه و مشــاهده وضعیــت آن، 
ــع  ــرای وقای ــا ب ــکان مشــاهده یادآوره ام
مالــی، امــکان مشــاهده گــزارش درآمــد/ 
مشــاهده  مــاه گذشــته،  ســه  هزینــه 
وضعیــت چــک، تعییــن و تغییــر حســاب 
ــاب  ــال صورتحس ــه کارت، ارس ــل ب متص
بــه  ارســال صورتحســاب  ایمیــل،  بــه 
امــکان  شــبا،  شــماره  ارائــه  فکــس، 
تعییــن نــام مســتعار بــرای حســاب، 
ــرای حســاب  ــبورد ب ــات داش ــه اطالع ارائ

ــا. ــاب ه ــه حس ــا هم ــر ی ــورد نظ م
بــر ایــن اســاس مشــتریانی که از ســامانه 
موبایــل بانــک اســتفاده مــی کننــد، مــی 
بــه  مراجعــه حضــوری  بــدون  تواننــد 
شــعب و تنهــا از طریــق دانلــود نــرم 
افــزار و راهنمــای تبلــت بانــک از پورتــال 
www. اینترنتــی  نشــانی  بــه  بانــک 
refah-bank.ir و بــا وارد کــردن نــام 
کاربــری و رمــز عبــور موبایــل بانــک خــود 
از خدمــات تبلــت بانــک اســتفاده کننــد. 
همچنیــن آن دســته از مشــتریانی کــه از 
ــرده  ــتفاده نک ــک اس ــل بان ــامانه موبای س
ــه شــعب  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد مــی توانن ان
بانــک رفــاه پــس از اخــذ نــام کاربــری و 
رمــز عبــور موبایــل بانــک، از خدمــات هــر 

ــد شــوند. ــره من ــامانه به دو س
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران نوزاد خوشابی در بالگرد اورژانس هوایی متولد شد
 مسوول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

سبزوار گفت: ظهر امروز یک نوزاد پسر در شهرستان خوشاب پیش از رسیدن مادرش 
به بیمارستان حین انتقال در بالگرد اورژانس هوایی متولد شد.
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امـور  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 
البـرز گفـت:  اقتصـادی اسـتانداری 
ایـن  ذخیره سـازی  در  خوشـبختانه 
و  شـده  عمـل  خوبـی  بـه  اقـالم 
تاکنـون بـه مشـکلی بـر نخورده ایـم 
بـه عنـوان مثـال در حـال حاضـر بـه 
البرزی هـا  دو سـال  انـدازه مصـرف 

اسـت. شـده  ذخیـره  گنـدم 
پرویـز زرگر با اشـاره بـه اولویت بندی 
کاالهـای اساسـی گفت: مـا 21 مورد 

کاالی اساسـی داریـم کـه چنـد مورد 
از آنهـا از سـوی اعضـای تنظیـم بازار 
کشـور اهمیـت زیـادی دارد. برنـج، 
گوشـت، نـان، گنـدم، روغـن، مـرغ 
سـتاد  اولویت هـای  جـزء  میـوه  و 
تنظیـم بـازار اسـتان اسـت و نظارت 
صـورت  آنهـا  قیمـت  بـر  دقیقـی 
هیـچ  کـرد:  تاکیـد  می گیـرد.وی 
بیـان  و  شفاف سـازی  مثـل  چیـز 
نمی توانـد  اقتصـادی  واقعیت هـای 

راه گشـایی برای تحمـل این روزهای 
اگـر  داد:  ادامـه  باشـد.وی  سـخت 
مسـوولین با مردم رو راسـت باشـند 
و نمایـی از وضعیـت واقعـی اقتصاد 
ارائـه دهنـد؛ همراهـی مـردم را برای 
اقتصادی کـه  جنـگ  در  پیـروزی 
بـه  مـا  علیـه کشـور  اسـت  مدتـی 
ایـن  داشـت.  خواهنـد  افتـاده،  راه 
ایـن  بـرای  مـردم  افـزود:  مسـوول 
آب و خـاک دلشـان می تپـد و اگـر 
از آنچـه در حـال وقـوع اسـت مطلع 
راحت تـر  را  سـخت  شـرایط  شـوند 
هـا  آن  انتظـار  و  می کننـد  تحمـل 
از مسـوولین هـم چیـزی جـز ایـن 

نیسـت.

گندم مصرف 2 سال 
البرزی ها ذخیره شد

50درصدناوگاناتوبوسرانی

اصفهانفرسودهاست

اصفهـان سـمیه کربالیـی/ قدرت افتخـاری در آییـن بهره بـرداری از طرح های 
جدیـد شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهـان با تبریک فرارسـیدن دهـه کرامت 
اظهـار کـرد: امـروز از 50 دسـتگاه جدیـد رونمایی شـد که در خطـوط مختلف 

تنـدرو بـه کار گرفته می شـود.
مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهـان و حومـه بـا بیـان اینکـه در 
حـال حاضـر هـزار و 100 دسـتگاه اتوبـوس در شـهر اصفهـان بـه مسـافران 
سـن  بـه  اتوبوسـرانی  نـاوگان  درصـد   50 می کننـد، گفـت:  سـرویس دهی 
بـه  خدمات رسـانی  کیفـی  سـطح  ارتقـاء  رو  ایـن  از  رسـیده،  فرسـودگی 

اسـت. گرفتـه  قـرار  اتوبوسـرانی  اولویت هـای  در  شـهروندان 
تنـدرو در خیابان هـای شـیخ  افتخـاری خاطرنشـان کـرد: خطـوط ویـژه و 
بهایـی و امـام خمینـی)ره( در راسـتای ارتقـاء کیفیـت خدمات رسـانی بـه 
شـهروندان اصفهانـی راه انـدازی شـد.وی بـا بیـان اینکـه طـی شـش ماهـه 
گذشـته اقدامـات زیـادی در این سـازمان انجام شـده اسـت، افـزود: در این 
مـدت بالـغ بـر 60 دسـتگاه اتوبوس بـه دلیل فرسـودگی و دودزایـی از چرخه 
حمـل و نقـل خـارج شـد و در حـال حاضـر نیـز 6 خـط جدیـد بـه مجموعـه 
خطـوط اتوبوسـرانی اصفهـان اضافه شـده که امروز آیین رسـمی بهـره برداری 
از آن برگـزار شـد.مدیرعامل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهـان و حومـه بـا 
اشـاره بـه ارتبـاط تنگاتنـگ اتوبوسـرانی بـا سیسـتم قطار شـهری گفـت: پنج 
خـط جدیـد اتوبـوس کـه امـروز راه انـدازی شـد، بـه پایانـه قـدس در انتهای 
خـط یـک قطـار شـهری منتهـی می شـود.افتخاری بـا اشـاره بـه رونمایـی از 
لبـاس و فـرم ویـژه راننـدگان خاطرنشـان کـرد: لبـاس آشکارسـازی راهبـران 
اتوبوسـرانی امـروز مـورد بهره بـرداری قرار گرفت، شـعار »خـوب ببینیم، خوب 
دیـده شـویم، ایمـن باشـیم« بـر این لبـاس ها حک شـده که امید اسـت در 

زمینـه افزایـش ایمنـی در حـوزه حمـل و نقـل شـهری اثرگذار باشـد.

بــا توجــه بــه کمبــود تولیــد انــرژی نیــروگاه هــای بــرق آبــی 
و تاثیــر مســتقیم آن بــر روی شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع 
ــرکت  ــک( ش ــوش، اندیمش ــول، ش ــمال ) دزف ــه ش در ناحی
بــرق منطقــه ای خوزســتان، رصــد مســتمر و پایــش شــبکه 
بــرای حفــظ پایــداری بــرق در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .
مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه شــمال گفــت: هــدف 

از پایــش شــبکه بــرق شناســایی نقــاط بحرانــی در اثــر 
ــع  ــرای رف افزایــش درجــه حــرارت و انجــام اقدامــات الزم ب
ایــن نقــاط بحرانــی است.محســن مــرادی افــزود: تامیــن بــار 
پســت هــای دانیــال و چغازنبیــل، افزایــش پایــداری پســت 
چغازنبیــل از طریــق امــکان بارگیــری دومــداره از پســت 
ــه اســت. ــای صــورت گرفت ــال،  بخشــی از کاره ــد دانی جدی

ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مرکـزی  بانـک  تحلیـل گـزارش 
پـروژه  در  ایـران  بانـک ملـی  10 درصـدی  از سـهم  حاکـی 
تعدیـل تعـداد شـعب در میـان بانک های دولتـی طی فصل 
مرکـزی  بانـک  توسـط  شـده  منتشـر  اسـت.اطالعات  بهـار 
شـبکه  داخـل کشـور  شـعب  تعـداد کل  دهـد  مـی  نشـان 
بانکـی در پایـان خـرداد مـاه 1397 نسـبت بـه پایان اسـفند 

مـاه سـال گذشـته، 0.6 درصـد کاهـش یافتـه اسـت.بر ایـن 
اسـاس تعـداد شـعب بانـک های دولتـی شـامل بانک های 
تجـاری و تخصصـی در سـه ماه نخسـت امسـال ۸۴ شـعبه 
کمتـر از مدت مشـابه سـال گذشـته بـوده اسـت. بانک ملی 
ایـران نیـز در ایـن دوره زمانـی هشـت شـعبه کم بـازده خود 

را در شـعب دیگـر ادغـام کـرده اسـت.

حفظ پایداری برق دزفول، شوش و اندیمشک 
با رصد مداوم شبکه

سهم 10 درصدی بانک ملی ایران
از پروژه کاهش شعب بانک های دولتی

با هدف مدیریت و کاهش ریسک های عملیاتی؛

از سامانه ریسک عملیاتی 
بانک دی رونمایی شد

دی  بانــک  مدیرعامــل 
یــادآور شــد کــه افزایــش 
ــا  ــت رویداده ــکاری در ثب هم
بانــک  واحدهــای  توســط 
موجــب انطبــاق عملیــات و 
ــا  ــد ب ــر واح ــای ه ــت ه فعالی
ماموریــت و مســئولیت واحــد 
ــود و در  ــی ش ــه اش م مربوط
ــق  ــره وری و تحق ــش به افزای
اهــداف و برنامــه هــای اصلــی 

ــود. ــد ب ــر خواه ــک موث بان

طـی مراسـمی در جلسـه شـورای مدیران 
بانـک دی  بـا حضـور محمدرضـا قربانی، 
ارشـد  مدیـران  از  جمعـی  و  مدیرعامـل 
عملیاتـی  ریسـک  سـامانه  از  بانـک 

شـد. رونمایـی 
و  عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه 
تبلیغـات، محمدرضـا قربانـی، مدیرعامـل 
بانـک دی در مراسـم رونمایـی از سـامانه 
کـه  ایـن  بیـان  بـا  عملیاتـی  ریسـک 
ریسـک عملیاتـی و شـیوه مدیریـت آن، 
تاثیـرات بالقـوه ای بـر عملکـرد بانـک ها 
و موسسـات مالـی دارد گفـت: بـا توجـه 
بانـک  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت  بـه 
المللـی  بیـن  اسـتانداردهای  و  مرکـزی 
بـه ویـژه کمیتـه بیـن المللـی بال توسـط 
بانک هـا، انـدازه گیری سـرمایه مـورد نیاز 
بـرای ریسـک عملیاتی به منظـور مواجهه 
بـا هرگونـه بحـران احتمالـی و همچنیـن 
اعمـال آن در نسـبت کفایـت سـرمایه، از 
اهمیـت خاصـی برخـوردار گردیده اسـت.
قربانـی افزود:ثبت و توسـعه یـک پایگاه 

اطالعاتـی از حـوادث زیـان بـار عملیاتـی 
کـه در گذشـته بـه وقـوع پیوسـته انـد، 
بـا  عملیاتـی  ریسـک  ارزیابـی  امـکان 
و  کنتـرل  جهـت  هـای کمـی،  تخمیـن 
در چارچـوب  ریسـک عملیاتـی  کاهـش 
حاکمیـت شـرکتی را بـرای بانـک فراهـم 

مـی نمایـد. 
شـد کـه  یـادآور  دی  بانـک  مدیرعامـل 
رویدادهـا  ثبـت  در  همـکاری  افزایـش 
توسـط واحدهـای بانـک موجـب انطبـاق 
عملیـات و فعالیـت هـای هـر واحـد بـا 
مأموریـت و مسـئولیت واحد مربوطه اش 
می شـود و در افزایش بهره وری و تحقق 
اهـداف و برنامـه هـای اصلی بانـک موثر 
خواهـد بـود.در ادامـه مراسـم رونمایی از 
سـامانه ریسـک عملیاتـی ، زاوش راه نو، 
رئیـس اداره مدیریـت ریسـک و تطبیـق 
نقدینگـی،  اعتبـاری،  هـای  ریسـک  نیـز 
جملـه  از  را  تطبیـق  و  بـازار  عملیاتـی، 
ریسـک هـای اصلـی بانـک هـا برشـمرد 
و گفـت: در ایـن میـان، ریسـک عملیاتی 

بـه دلیـل اینکه عناصر پرتفـوی آن تمامی 
فعالیـت هـا و فرآیندهای بانک را شـامل    
می شـود از سـایر ریسـک ها گسـتردگی 

بیشـتری دارد.
از  هرچـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نـو  راه 
بـه  سـاده  گیـری  انـدازه  رویکردهـای 
رویکردهـای پیشـرفته مدیریـت ریسـک 
عملیاتـی نزدیـک ترمی شـویم بـه پایـگاه 
از  غنی تـری  و  منسـجم تر  اطالعاتـی 
نیازمندیـم  عملیاتـی  زیان بـار  حـوادث 
منظـور  بـه  و  راسـتا  همیـن  در  گفـت: 
محاسـبات  دقـت  و  صحـت  افزایـش 
بانـک،  سـرمایه  نسـبت کفایـت  تعییـن 
وجـود سـامانه ای جهـت ثبـت اطالعـات 
و تشـکیل پایـگاه داده از پیـش نیازهـای 
اندازه گیـری  رویکـرد  از  اسـتفاده  اصلـی 
پیشـرفته می باشـد که در سامانه ریسک 
عملیاتـی مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.

رییـس اداره مدیریـت ریسـک و تطبیـق 
بانک دی افـزود: در این پایگاه اطالعاتی، 
داده هـای مربوط بـه نوع رویـداد زیان بار، 

ایجـاد  عامـل  خسـارت،  ریالـی  مبلـغ 
رویـداد زیان بـار، زمان ایجـاد آن و دیگر 
اطالعـات مهـم و مرتبط، ثبـت و نگهداری 

می شـود.
گفتنـی اسـت سـامانه ریسـک عملیاتـی 
مدیریـت  اداره  همـت  بـه  دی  بانـک 
ریسـک و تطبیـق و بـا همـکاری معاونت 
فنـاوری اطالعات و بانکـداری الکترونیک 
در راسـتای مدیریـت و کاهـش ریسـک 
رویدادهـای  از  ناشـی  عملیاتـی  هـای 
هـا،  روش  و  فرآیندهـا  بـه  مربـوط 
اختـالالت کاری و نواقـص سیسـتم هـا 
بـرون  و  سـازمانی  درون  رویدادهـای  و 

اسـت. شـده  طراحـی  سـازمانی 

ساوجبالغلنگروداهواز تبریز

از مدیرعامل شرکت 
آبیاری کرخه قدردانی شد

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شهرسـتان خرمشهر و کشاورزان 
سـه روستای شـهرهای آبادان و 
خرمشـهر، از مدیرعامـل و پرسـنل شـرکت آبیـاری کرخـه 
و شـاوور در تامیـن آب کشـاورزی مـورد نیـاز، قدردانـی 
کردند.مدیـر جهـاد کشـاورزی و کشـاورزان سـه روسـتای 
شـهر هـای آبـادان و خرمشـهر، خدمات »یعقـوب کرمی« 
و  مدیـر  شـاوور،  و  کرخـه  آبیـاری  شـرکت  مدیرعامـل 
کارکنـان حـوزه کارون جنوبـی را در تامیـن آب کشـاورزی 
مـورد  روسـتاها  آن  کشـاورزی  زمین هـای  و  نخیـالت 

قدردانـی قـرار دادنـد.

آتش سوزی  در کارخانه 
تولیدی کاغذ

سـازمان  عامـل  مدیـر 
خدمـات  و  آتش نشـانی 
ایمنـی شـهرداری تبریـز گفـت: 
کارخانـه تولیـدی کاغـذ در شـهرک صنعتـی آخـوال دچار 
آتش سـوزی شـد.آتش پـاد »داود طالب نـژاد« در جمع 
خبرنـگاران، اظهـار کـرد:  بـا اعالم وقوع آتش سـوزی در 
کارخانـه تولیـدی کاغـذ واقـع در شـهرک صنعتـی آخوال 
بـه سـامانه 125 آتش نشـانان جهـت بررسـی و اطفـاء 
حریـق، عـازم محـل حادثـه شـدند. طالب نـژاد یـادآور 
شـد: خوشـبختانه ایـن حادثـه خسـارت جانی نداشـت.

»راتون« برنجی کم 
هزینه و با کیفیت

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرود گف لنگ
شــرایط آب و هوایــی پیــش  
ــتر از  ــال بیش ــون« امس ــرورش »رات ــود، پ ــی می ش بین
ــام  ــتان انج ــن شهرس ــالیزارهای ای ــته در ش ــال گذش س
ــت  ــه  برداش ــان اینک ــا بی ــم پور ب ــود.محمدباقر قاس ش
ــاز  ــروز آغ ــتان از ام ــن شهرس ــالیزارهای ای ــج از ش برن
شــده اســت، گفــت:  شهرســتان لنگــرود، 9 هــزار و 
صــد هکتــار اراضــی شــالیزاری دارد و بــه طــور میانگیــن 
ســاالنه ۴0 هــزار تــن شــلتوک در ایــن شهرســتان تولیــد 

د. می شــو

اماکن به گالری هنری 
ساوجبالغ مجوز نمی دهد

ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
امـکان  گفـت:  البـرز  اسـالمی 
اسـتفاده از گالـری2500 متـری 
سـاوجبالغ بـه دلیـل عـدم صـدور مجـوز از سـوی اماکـن 
وجـود ندارد.ناصـر مقـدم اظهار کـرد: یکی از شـاخصه های 
توسـعه فرهنگـی هـر اسـتان تعـداد گالری هـای هنـری 
شـاهد  این گالری هـا  در  داد:  ادامـه  آنهاسـت.وی 
رویدادهایـی چون برگـزاری نمایشـگاه های مختلف هنری 
هسـتیم کـه از طریـق آن هـا هـم مـردم هنرمندان اسـتان 
را بهتـر می شناسـند و هـم بـا فضاهـای هنـری و فرهنگی 

می گیرنـد. بیشـتری  الفـت  و  انـس 
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محمــد طاهــری رییــس هیــات مدیــره و 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه میــزان بارندگــی در 
ــن  ــان میانگی ــتان کرم ــت: در اس ــتان گف اس
بارندگــی قبــل از 15 ســال،به 1۴0 تــا 150 
میلیمتــر مــی رســیده  و در چنــد ســال اخیــر 
ایــن میــزان کمتــر از 130 میلیمتــر بــوده و در 
میلیمتــر   60 حــدود  جــاری  آبــی  ســال 
بارندگــی داشــتیم کــه تاثیــر مثبتــی بــر 

منابع زیرزمینی نداشــته است .
محمــد طاهــری  اســتان افــزود: تامیــن آب 
ــر  ــزرگ ب ــتای ب ــهر و ۴۸ روس ــرب 71 ش ش
عهــده شــرکت آبفــا اســتان مــی باشــد کــه در 
ــر  ــه ۸500 لیت ــاز ب ــک مصــرف نی شــرایط پی
آب در شــبانه روز دارنــد درحالــی کــه ظرفیــت 

تامین ما به مراتب کمتر اســت.
وی افــزود:در ایــن وضــع موجــود و اســتانی 
بــا ایــن میــزان بارندگــی و اقلیــم گــرم و 
ــه کمــک مــا آمــده اول  خشــک  آنچــه کــه ب
ــودن مــردم کرمــان کــه انســان هایی  ــم ب کری

ــاال هســتند و  ــا فرهنــگ ب بســیار فرهیختــه ب
ــتان  ــه در اس ــی ک ــوب و آرام ــای خ دوم فض
کرمــان بیــن ارکان مختلــف حاکمیــت برقــرار 
اســت  و تــالش همــکاران زحمــت کــش آبفــا 

در سراســر استان می باشد.
ــش از  ــان بی ــتان کرم ــت: در اس ــری گف طاه
350 حلقــه چــاه داریــم کــه عمــق حفــر آنهــا 
بیــن 100 تــا 350 متــر مــی باشــد .یعنــی آب 
از عمــق 350 متــری اســتحصال مــی شــود ، 
ــه  ــال ب ــط انتق ــر خ ــیله 19۸0 کیلومت ــه وس ب
مخــازن ذخیــره مــی آیــد و بــا 10 هــزار 
اختیــار  در  منــازل  درب  شــبکه  کیلومتــر 
ــا  مــردم قــرار مــی گیــرد . آب شــرب بایــد ب
صــورت  بــه  و  مناســب  فشــار  و  کیفیــت 
مســتمر و پایــدار در اختیــار مشــترکین قــرار 
و  گــذاری  ســرمایه  میــزان  ایــن  گیــرد. 
خدمتــی کــه نظــام انجــام مــی دهــد بســیار 
ــا ارزش اســت  و اگــر مــردم شــریف ایــن  ب
انــدازه و درســت  بــا   ، موضــوع را بداننــد 
را  همــکاری  نهایــت  آب،  کــردن  مصــرف 

خواهند داشت.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان در رابطــه بــا 
میــزان مصــرف آب شــرب در شــهر و اســتان 
ــهر  ــرف آب در ش ــزان مص ــت: می ــان گف کرم
کرمــان در زمــان پیــک مصــرف حــدود 3 
مترمکعــب )3000 لیتــر درثانیــه( اســت و 
حداکثــر تــوان تولیــد مــا در ایــن شــهر 1950 
لیتــر اســت یعنــی بیــش از 1000 لیتــر در 

ثانیه کمبود آب داریم.

تشریح وضعیت آبی استان کرمان خبرخبر

ساخت 1000 خانه برای 
مددجویان بوشهر آغاز شد

عملیــات اجرایــی ســاخت یکهــزار واحــد مســکن مددجویی 
در 301 روســتای اســتان بوشــهر روز چهارشــنبه آغــاز شــد. 
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان بوشــهر 
در آییــن آغــاز ســاخت ایــن خانــه هــا در روســتای بنــه گــز 
شهرســتان تنگســتان گفــت: یکــی از مهمتریــن برنامه هــای 
ایــن نهــاد توانمندســازی خانــواده هــای مددجــو اســت کــه 
ــی آن حــل مشــکل مســکن  یکــی از شــاخص هــای اصل

است. 
احمــد لطفــی افــزود: درایــن ارتبــاط در کنــار اعتباراتــی کــه 
ــکن  ــر مس ــاخت و تعمی ــه س ــداد ب ــه ام ــق کمیت از طری
ــتفاده از  ــال اس ــه دنب ــد ب ــی یاب ــاص م ــی اختص مددجوی
تــوان خیــران مســکن ســاز و عقــد تفاهــم نامــه بــا ســایر 

مجموعه های خارج از کمیته امداد هستیم. 
وی اضافــه کــرد: تجربــه موفــق همــکاری کمیتــه امــداد و 
مجموعــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در ســال 
گذشــته بــرای ســاخت یکهــزار و 121 واحد مســکونی ســبب 
ــد  ــزار واح ــم کار ســاخت یکه ــز بتوانی ــه امســال نی شــد ک
ــا مشــارکت ایــن مجموعــه در اســتان  مســکونی دیگــر را ب

بوشهر آغاز کنیم. 
لطفــی بیــان کــرد: در مجمــوع و بــر اســاس نیازســنجی های 
ــد مســکونی  ــزار و 700 واح ــه ه ــاخت س ــده، س ــام ش انج
ــه امــداد در اســتان بوشــهر هــدف  ــان کمیت ــرای مددجوی ب
گــذاری شــده و در صــدد هســتیم در یــک زمــان ســه تــا 
ــن اســتان  ــان در ای ــج ســاله مشــکل مســکن مددجوی پن

برطرف شود. 
ــام  ــای انج ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــد: براس ــادآور ش وی ی
شــده امــروز کار ســاخت یکهــزار واحــد مســکن مددجویــی 
ــی  ــگاه دوم دریای ــام صــادق)ع( و پای ــا کمــک ســپاه ام ب
ســپاه در 301 روســتای اســتان بوشــهر آغــاز مــی شــود و 
پیــش بینــی مــی شــود در مــدت یــک ســال ایــن واحدهــا 
ســاخته و تحویــل مددجویــان شــود. مدیــرکل کمیتــه امداد 
اســتان بوشــهر بیــان کــرد: تفاهمــی نیــز بــرای ســاخت دو  
هــزار واحــد مســکونی میــان اســتانداری بوشــهر و کمیتــه 
امــداد انجــام شــده کــه در هفتــه دولــت عملیــات اجرایــی 
یکهــزار خانــه از ایــن شــمار آغــاز مــی شــود. نماینــده ولــی 
ــاز کار  ــت: آغ ــهر گف ــه بوش ــام جمع ــتان و ام ــه در اس فقی
ســاخت خانــه بــرای مســتمندان بیانگــر ایــن پیــام بــزرگ 
اســت کــه انقــالب اســالمی هیچــگاه محرومــان جامعــه را 

فراموش نمی کند. 

آذربایجان غربی  فعال 
در تولید کنسانتره 

رییس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
آذربایجـان غربـی گفـت: در حـال حاضـر 
اسـتان بیـش از 55 درصـد از کنسـانتره 

کشور را تولید می کند.
جعفـر صـادق اسـکندری  بـا بیـان اینکه 
هـم اکنـون نزدیـک 190 الی 200 هـزار تن 
کنسـانتره در کشـور تولید می شود افزود: 
از ایـن میـزان بیـش از 100 هزارتـن آن در 
اسـتان آذربایجـان غربـی تولیـد و روانـه 

بازار می شود.
وی بـا بیـان اینکه در زمـان حاضر تعیین 
قیمـت و بـازار کنسـانتره کشـور در دسـت 
آذربایجـان غربـی اسـت اظهارداشـت:1۸ 
واحد تولید کنسـانتره و لبنیات در اسـتان 
فعـال اسـت که بـه دلیل کشـاورزی بودن 
اسـتان کنسـانتره و صنایع غذایی صنعت 
غالب اسـتان به شـمار می رود. اسکندری 
بـا اشـاره بـه ارزآوری و اشـتغال بـاال در 
بخـش صنعت کنسـانتره و صنایع غذایی 
در اسـتان گفت: 12 واحد تولید لبنیات در 
اسـتان هـم اکنـون مشـغول بکار بـوده و 
نیـز ظرفیـت تولیـد آبمیـوه در اسـتان بـه  
اسـت.رییس  رسـیده  تـن  هـزار   ۴00
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
آذربایجـان غربـی در خصـوص مسـایل و 
اسـتان  صنایـع  روی  پیـش  مشـکالت 
گفـت: امسـال بزرگتریـن چالـش پیش 
روی صنایـع اسـتان بحث نیازهـای ارزی 
برگـزاری  بـا  داریـم  تـالش  کـه  اسـت 
نشسـت های مختلـف به همـراه کارگروه 
رفـع موانع تولید ضمن احیـای واحدهای 
تولیـدی راکـد این مشـکل را نیـز برطرف 
پایـش تمـام  اتمـام  از  کنیم.اسـکندری 
مـاه  طـی  اسـتان  تولیـدی  واحدهـای 
گذشـته خبـر داد و افـزود: نتایـج ایـن 
پایش پس از بررسـی توسـط کارشناسان 
اسـتان تبدیـل بـه برنامـه ریـزی اصولـی 
بـرای رفع مسـایل و مشـکالت واحدهای 

تولیدی و صنعتی استان خواهد بود.
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شهردار جدید کرج انتخاب شد
اعضای شورای اسالمی کالنشهر کرج با اکثریت آرا محمدرضا احمدی نژاد را به عنوان 
شهردار این کالنشهر انتخاب کردند.

افقی
1- نام ها - خانه - وسیله آرد کردن 

 گندم و جو و غالت

2- همدم - بندری در فرانسه - خوشی 

 زیاد

3- پدر آذری - خدای باستان - 

 زهرآلود - نیکوکاران

4- رود اروپایی - مادر - عامه مردم 

 تحت سرپرستی سلطان

5- از بازیکنان اسبق مطرح در تیم ملی 

 فوتبال - بدسلیقه - پیشوند روز و سال

 6- کامل - پول کاغذی - نهی کردن

7- مساوی - پایه - دریاچه ترکیه - 

 بادبان کشتی

 8- از نام های مردانه - گناه - خیمه

9- خاندان - درخت چهار مغز - لحظه 

 کوتاه - از ضمایر فرنگی

10- انجیر - مقام و حالت شهر یا 

کشوری نسبت به شهرها یا کشورهای 

 تابع آن - ورم عضوی

 11- رود اروپایی - گالیه - گزارش

 12- بصیر - دلجویی - تکیه دادن

13- روشنی شعاع آفتاب - چرک - 

 ضمیر مخاطب - دارو

14- راه فرار - کشو - دارای اختالفات 

 روحی

15- جانوری از رده عنکبوتیان - کشوری 

که پرچم خود را تغییر داد - اولین 

شهیده اسالم

عمودی 
1- رتبه هفتم جهان به لحاظ رشد 

اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی این 

کشور 8/6درصد است - اقتصاددانی 

که معتقد است اصالح قیمت ها نهایت 

توسعه نیست؛ ولی قیمت های نادرست 

غالبا به بی فرجام ماندن توسعه منجر 

 می شود

2- نوعی پارچه براق - سرور - پول 

سامورایی ها - نقدینه ترین ابزار تجاری 

 انرژی در بازارهای جهانی

 3- کوهی در مکه - قافله - نامی زنانه

4- ضمیر غایب - آماس - پهلوان - 

 روشنی بخش

5- خانه بزرگ - طمع - شبیه - 

 تصدیق روسی

6- از عمده کاالهای صادراتی کشورهای 

 آفریقایی - آنچه به ذهن خطور کند

7- شرنگ - ظرف غذا - مستمری - 

 سرپرست مردم

8- پیاله - روشنی اندک - محل نان 

 پختن

9- لطیــف - جایگاه درندگان - 

واحد شــمارش غذا - عالمت مفعول 

 بی واسطه

 10- از توابع اســتان کرمان - راهنمایی

11- حرف ندا - از حبوب - ســوراخ 

 سوزن - ده هزار

12- کار کلنگ - پاره کردن - هنر 

 انگلیسی - همان بس است

 13- چراگاه ایالت - لطافت

14- از مواد ساختمان سازی - لحظه 

 کوتاه - دارو - نام مردانه فرنگی

15- از آفت های مهم سیستم بانکی - 

پول اولیه تجارت و معامله

جدول شماره 1223

سودوکو شماره 1223

پاسخ سودوکو شماره 1222
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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

معرفـی  پلتفـرم  یـک  اپلیکیشـن  ایـن 
مشـتریان  بـه  مختلـف  کسـب وکارهای 
دیگـر  طـرف  از  و  اسـت  بالقوه شـان 
پیـدا  از  پـس  می تواننـد  کاربـران  نیـز 
از  فروشـگاه ها  نزدیک تریـن  کـردن 
تخفیف هـای مختلـف آن هـا و اطالعـات 

شـوند. آگاه  نیازشـان  مـورد 

ایـن اپ اقـدام بـه ثبـت نـام از کارگـران 
اطالعـات  بـا  خانگـی  و  سـاختمانی 
مختصـری از آن هـا می کنـد و بر اسـاس 
موقیعـت مکانـی و امتیـاز کسـب شـده 
کارگـران آنـان را بـه کارفرمایـان معرفـی 

می کنـد.

 »Explore« تـب جدید یوتیـوب به نـام
تـا کاربـران  بـه گونـه ای طراحـی شـده 
تـازه  ویدیوهـای  کشـف  بـه  بتواننـد 
سـوی  از  بـار  ایـن  البتـه  بپردازنـد، 
آن هـا  بـا  محتوایـی کـه  تولیدکننـدگان 

نیسـتند. آشـنا 

معرفی
وین وین

معرفی
123

خبر
یوتیوب

علی دایی با انتشار تصویر زیر در کنار مهدی مهدوی کیا 
تولد 41 سالگی او را تبریک گفت.

@alidaei

با یک سطل آب ماشین می شست و می گفت: داریم 
وضعیت رو که می بینیم… خودمون باید حواسمون 

باشه.
@sadramohaqeq

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه از دید تصاویر 
ماهواره ای در یک مرداد 97.

@mohitzeest.Iran

ایسنا با انتشار این عکس در شناسه اش نوشت اگر برنامه 
»حاال خورشید« را رپورتاژ آگهی علیخانی حساب کنیم، 

این آگهی 86 میلیارد و 455 میلیون هزینه داشته.
@isna.news

مهناز می گوید:
شــوهر عمــه ام فکــر  می کنــه حــاال مــن چــون آمریــکام هــر شــب دارم بــا ترامــپ 
فالــوده می خــورم! زنــگ زده بــه نظــرت ترامــپ جدیــه؟ گفتــم بابــا بــه خــدا همونقــدر کــه 

ــد! ــه شکســت نفســی نفرمایی ــم می بینمــش. می گ ــش من ــو می بینی ت

آسیه باکری می گوید:
نمی دونم چرا این روزها این جمله توی ذهنم هی تکرار می شه:

“من که می دوُنم...این وسط گوشت قربونی عباسه”

سمانه نصیحت کن می گوید:
شــما تــوی ســایت بوکینــگ اگــر مبنــای نــرخ رو روی ریــال بــذاری، یــورو رو 4148 

تومــن در نظــر می گیــره
حــاال تصــور کــن مســافر رفتــه نــرخ هتــل رو چــک کــرده تــوی ســایت بوکینــگ بــه ریــال، 

زنــگ میزنــه بــه مــا تــوی آژانــس مســافرتی و در نهایــت فحــش مــی ده…

اشکان خسروپور می گوید:
ــرای  ــال ب ــگار مث ــم. ان ــتاگرام نداری ــردن اینس ــر ك ــرای فیلت ــه ای ب ــد برنام گفتن

ــالص! ــی و خ ــت،  میزن ــه اس ــه دكم ــوده! ی ــه ای ب ــرام برنام ــتن تلگ بس

اسماعیل آذری می گوید:
بســیاری از روســتاها کــه مــی روم، وقتــی می گویــم بچه هــای زیــر شــش ســال 
هــم بیاینــد، یــا هنــگام گفت وگــو می خواهــم در بحــث مشــارکت کننــد و فکــر خودشــون 

را بیــان کننــد، بزرگترهــا می گوینــد ایــن هنــوز مدرســه نرفتــه.
انــگار فکــر کــردن و پــرورش فکــر، مدرســه و ســواد می خواهــد و ایــن ِســن عمــال مــورد 

ــی کــه مهم تریــن اســت. غفلــت اســت در حال

محمدرضا باقری می گوید:
کاشــکی ایــن قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان کــه تصویــب شــد، یــه متمــم 
ــه  ــینن ب ــون نش ــته ها جاش ــای بازنشس ــل و بچه ه ــک و فامی ــه ف ــذارن ک ــراش ب ــم ب ه

ریــش مــا بخنــدن!

علیرضا شیرازی می گوید:
ایــن نظــرات فــوق کارشناســی مــا در توییتــر بــرای شــوخی و تفریــح اســت وگرنــه 
ــم  ــل می کردی ــی تحلی ــم مجان ــر بودی ــه اگ ــا کارشــناس سیاســت و... هســتیم و ن ــه م ن

برایتــان!

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

هکرها اکانت توییتر یک ســریال شــبکه فاکس رو هک 
کردند و با سواســتفاده از وریفای بودن ایــن اکانت و با تغییر 

 TRON اســمش به مدیر یک اســتارتاپ بالک چین به اسم
کاربرها رو فریب دادند. 

نصب بنرهای آموزشی در ارتباط با موضوع »کودک آزاری« 
توسط شهرداری شیراز در سطح این شهر مورد توجه و تشویق کاربران 

توییتر قرار گرفته است.

 دختران فوتسالیست و فوتبالیست حاضر در مراسم برترین های 
فوتبال ایران؛ ولی این بار خوش سلیقگی در طراحی لباس شان 

چشم گیر بود.
@amirpoormehdi

گوشی های هوآوی با فروش 200 میلیونی در سال جاری، قصد دارد تا آی فون های 
اپل را به چالش جدیدی دعوت کند. اپل سال گذشته حدود 215 آی فون را به فروش 
رساند و اگر فروش گوشی های هوآوی با موفقیت قابل توجهی مواجه شود، می توانند 

با کوپرتینویی ها به رقابت پرداخته و آن ها را به چالشی داغ دعوت کنند.
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میالد درخشانی 
1۸ مرداد ماه با اجرای 
قطعاتی از دو آلبوم با 

کالمش یعنی 

»اشارات نظر« 
و »حرف بزن« 

در سالن ایوان شمس روی 
صحنه می رود.

پنجشنبه ۴ مرداد ماه 2 سریال جدید رادیویی 

»چکامه« و »کسب و کار من« 

به کارگردانی مهدی نمینی مقدم از رادیو نمایش پخش می شود. مخمل: نمیشه بمونی؟ آخه اگه 
بری جات تو خونه خالی می 

مونه!
هاپوکومار: مخمل کوماراهه، 

زندگی همینه، یک روز آمدن 
کرتاهه، یک روز هم رفتن 

کرتاهه...

خونه مادربزرگه

فراخوانرادیو دیالوگ

طنزیمات

امـروز نوشـت:»رد پـای یـک زن در ثبـت سـفارش  آرمـان 
خـودرو« تغـار تحلیلگـر که ایـن روزهـا به چپ و راسـت غش 
مـی کند، به سـمت وزارت صنایـع ثابت ماند. طنزیماتچی؛ یک 
چشـمش را بسـت. چشـم دیگـرش از حدقـه بیرون آمـد. ته 
تغـار را نـگاه کـرد. کشـک هـای باقـی مانده شـکل یـک زن با 
یک اتومبیل را نشـان می داد. طنزیماتچی گلوی خود را صاف 

کـرد. چینـی بـه پیشـانی انداخـت و گفت:»البتـه مـا از همان 
اول هـم مـی دانسـتیم که پـای یـک زن در میان اسـت. اصالً 
از همـان آغـاز خلقـت و درخـت سـیب و  خوشـه گنـدم و این 
چیزهـا همیـن زنـان...« از اتـاق فرمـان بـه او اشـاره کردنـد که 
اآلن وقـت ایـن حـرف ها نیسـت. مفسـر تغـار بر کف، دسـت 
کشـکی اش را از آسـتین بیـرون آورد. دهانـه تغـار را نـوازش 
کـرد. نگاهی به اطرافـش انداخت و افزود:»ایـن روزنامه آرمان 
امـروز بـه چه دلیل چنین تیتری زده اسـت. طـرف گفته چهار 
نفـر را در ایـن خصـوص دسـتگیر کرده ایـم. یکـی از آن ها زن 
بـوده اسـت. آن وقـت شـما آمـده ایـد ایـن را تیتـر کـرده ایـد 
کـه چه؟ ای زن سـتیزان! ای ضد فمینیسـم هـا! ای...« و هر 
چـه فکـر کـرد فحش بـا کالس دیگری یـادش نیامـد. مجبور 
شـد ادامـه دهد:»اصـالً شـما از همـان آغاز خلقـت و آفرینش 
درخـت سـیب و  خوشـه گنـدم و ایـن چیزهـا با زنـان مخالف 
بودیـد. حـاال یـک مردی در یـک جایی هوس کرده که سـیبی، 

گندمـی، چیـزی بخورد. همه تقصیرهـا را انداختیـد گردن یک 
زن! حـاال هـم نمـی دانم قاچاق خودرو و هـزار کوفت و زهر مار 
دیگـر بـوده، یک تعداد مـرد هوس کرده انـد دور همدیگر، یک 
قاچاقـی هـم بکننـد. فـوری مـی آییـد تیتر مـی زنید کـه:»رد 
پـاااای یـک زن و...« یعنـی مـی خواهید بگویید زن؛ مـردان را 
فریـب داد کـه برویـد قاچاق خـودرو بکنید. نه آقـا! قابل قبول 
نیسـت. ما خودمان تا حاال دو تا کامیون سـیب خورده ایم. از 
اول عمرمـان بـه انـدازه یک سـیلو گنـدم زده ایم به بـدن! پای 
هیـچ زنـی هـم در میـان نبـوده! زن مـان کـه دسـت به سـیاه 
و سـفید نمـی زنـد. خودمـان مـی رویـم کنار یخچال و سـیب 
برمـی داریـم و گاز مـی زنیـم. حاال هـم آقایان خودشـان رفته 
انـد خـودرو هـا را قاچـاق کـرده انـد و گاز داده انـد.« حاضـران 
ضمـن تأییـد حرف هـای صد من یـک غـاز طنزیماتچی همه 
بـا صـدای بلنـد گفتند:»اوهـوم!« طنزیماتچـی تعظیمـی کرد. 

تغـار را برداشـت و در البـه الی خودرو هـا ناپدید شـد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

ردپای یک زن 

ادامه یادداشت از صفحه 1 
کیسـینجر افزود: "غرب حتی از سـال ها پیش از الحاق کریمه به روسـیه این فرض 
اشـتباه را در سـر داشـته کـه می توانـد نظام جهانی مبتنـی بر چارچوب هـای غربی را 
اعمال کند. در همین راسـتا سـازمان پیمان آتالنتیک شـمالی )ناتو( نیز رویکردهای 
روسـیه را بـه اشـتباه تأویـل کـرده اسـت. اشـتباهی که ناتو مرتکب شـد ایـن بود که 
فکـر کـرد تحولـی تاریخـی شـکل گرفته کـه اوراسـیا را فراخواهـد گرفـت و البته ناتو 
فهـم درسـتی از ایـن مسـئله نداشـت کـه چنین تحولـی با پدیـده ای کامـال متفاوت 
بـا ماهیـت معاهـده وسـتفالی مواجـه خواهد شـد".اما تا آن جا کـه به امـروز مربوط 
می شـود شـکی نیسـت روسـیه و آقـای پوتین هـر دو قدرتمندنـد. اما سـوال اصلی 
ایـن اسـت کـه ایـن توان واقعا ناشـی از بازیابی قدرت و آزاد شـدن پتانسـیل نیروی 
محرکه روسـی اسـت؟ به دیگر سـخن هسـته قدرت سـخت و اصیل است؟ یا خیر! 
علت را باید بیشـتر در ضعف، آشـفتگی، بی برنامگی و سـردگمی طرف مقابل و خالء 
یـک قدرت متوازن کننده فوق اسـتراتژيک جسـتجو کـرد؟ دقیقًا نمی دانیـم! رهبران 
ناتـو هـم تاکنـون نتوانسـته اند به این سـوال پاسـخ روشـنی بدهند. همیـن ناتوانی 

شـاید پاسـخ سـوال ما باشـد، البته شـاید!  / خبر آنالین

آگهیاعالمرایکمیسیونتشخیصنوعیتزمین)ماده12قانونزمینشهری(
کمیســیون تشــخیص موضــوع مــاده 12 قانــون زمیــن شــهری ، طبــق مختصــات منــدرج در جــدول ذیــل، زمیــن هــای مذکــور را مــوات تشــخیص داده، لــذا مســتندا بــه مــاده واحــد مصوبــه مــورخ 1٣70/11/0٣ مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، جهت 

اعــالم بــه مالــکان و ســایر مدعیــان و دارنــدگان حقــوق قانونــی در امــالک مذکــور، ایــن نظریــه در دو نوبــت بــه فاصلــه 10 روز منتشــر مــی گــردد، تــا در صــورت اعتــراض تــا ٣ مــاه از تاریــخ آگهی ، اعتــراض خــود را بــه دادگاه صالحــه تســلیم و گواهــی آن را به 
دبیرخانــه کمیســیون مــاده 12 واقــع در اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان اتــاق 115 )دبیــر کمیســیون( تســلیم و رســید دریافــت نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعتــراض در مهلــت مذکــور، این نظریــه قطعــی و الزم االجرا خواهــد بود.

مختصاتمشخصاتردیف
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 قسمتی از پالک
 593 اصلی بخش
 3۴ کرمان  شهر

 درب بهشت روستای
 گنزیل به مساحت
3200 متر مربع

32333۸25327611

3233۴۴3532۸0۴2

3233۴2۴532۸393

323333353279۸۴

32333525327715

32333705327۸16
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 قسمتی از پالک
 60۸ اصلی بخش
 3۴ کرمان  شهر

 درب بهشت موسوم
 به کهن مهدی به
 مساحت 152۸90

متر مربع

3233۸725316231

32337۴553135۴2

3233۸5653106۸3

323۴133531195۴

323۴32۸5315335

323۴31۴5315376
روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیجنوبکرمان


