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اما و اگرهای تشکیل وزارت آب
مرکز پژوهش های مجلس تشکیل وزارت 

روزانهم صبح اریان)آب و محیط زیست( را توصیه نمی کند

پیرو ایجاد #پزشک_فراری_از_کارتخوان در توییتر به این موضوع پرداختیم که چرا برخی پزشکان از مراجعه کنندگان فقط پول نقد می گیرند

فریب مالیاتی با پول نقد
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ایـاالت  هـای  تحریـم  از  بخشـی  بازگشـت 
متحـده علیـه ایران، ایـن تصـور را در برخی از 
مـردم ایجـاد کـرده که تکاپـوی روحانـی برای 
توافـق هسـته ای ویـن یـا همـان برجـام بی 
حاصـل بـوده یـا بـاد هـوا شـده و نقطـه سـر 
خـط و بـه تعبیـر شـاعر: مـا همچنـان دوره 
مـی کنیـم شـب را و روز را هنـوز را و حـال کـه 
چنین اسـت و مـدام دور خودمـان می گردیم 
راهـی نیسـت جـز ایـن کـه از ایـن دور باطـل 
خالصـی یابیـم. ایـن در حالـی اسـت که قبل 
از برجـام ارادۀ غالـب جهانـی بـر پایه قطعنامه 
هـای سـازمان ملـل بـه تحریـم ایـران تعلـق 
گرفتـه بود و اکنون زور دونالد ترامپ پشـتوانۀ 
تحریـم هاسـت. پر زور اسـت اما مشـروعیت 
نـدارد و کشـورها از تـرس، همراهـی مـی کنند 
نـه بـاور بـه آن. برخـی نیـز ایـن پرسـش را 
مطـرح مـی کننـد کـه اگـر ایـن تحریـم های 
جدیـد خطرنـاک تـر از 7 سـال قبـل نیسـت 
چـرا مـردم نگـران ترنـد؟ پاسـخ ایـن اسـت: 
مـردم یـک بـار تحریـم را تجربـه کـرده انـد و 
مـی داننـد چقـدر تلـخ اسـت حـال آن کـه 
نوبـت پیـش و در دورۀ احمـدی نـژاد هنـوز 
نمـی دانسـتند چـه خواهـد شـد. ضمـن این 
که احسـاس می  کننـد به عقب برگشـته اند و 
بخشـی از اندوخته یا سـرمایه یا قدرت خرید 
خـود را از دسـت داده انـد و از ایـن رو نگـران 
ترنـد. بـا ایـن حـال نبایـد فرامـوش کنیم که 
در سـال 90 هـم آمریـکا و هـم وروسـیه وهم 
اروپـا و چیـن، تحریـم کـرده بودنـد و تحـت 
پوشـش سـازمان ملـل انجـام می شـد وحاال 
تنهـا آمریـکا خارج شـده ضمن این کـه نباید 
فرامـوش کنیـم ایـن آمریـکای ترامپ اسـت 
که بیرون رفته و چنانچه در سـاختار سیاسـی 
ایـاالت متحـده تغییـری رخ دهد آمریـکا باز 
مـی گـردد. نمـی خواهـم امیـد بیهـوده بدهم 
کـه اتفاقـا این یـک جنگ واقعی اسـت. یک 
جنـگ ارزی. امـا مصداق آن حکایت هم نباید 
بشـویم که فردی نزد دوسـتی رفـت و 100هزار 
تومـان دسـتی خواسـت و آن دوسـت نگاهی 
بـه دخـل دکان انداخـت و گفـت 50 تومـان 
بیشـتر نـدارم و عـذر خواسـت و آن فرد گفت: 
همـان 50 تومـان هـم کار مـرا راه می انـدازد و 
گرفـت و رفـت.روز هـای بعـد امـا بـاز آن مرد 
مـی آمـد و در مغـازه مـی نشسـت و وقتـی 
دکان دار پرسـید: مگر کارت راه نیفتاد؟ پاسـخ 
داد: چـرا؟ ولـی 50 تومان بقیه را کی می دهی 
و کـم کـم لحن طلـب کار به خود گرفـت و کار 
بـه دعـوا و مرافعـه کشـید! همه مـا را تحریم 
کـرده بودنـد و داشـتیم به قهقرا مـی رفتیم و 
با توافق وین بیرون آمدیم و داشـتیم نفسـی 
مـی گرفتیـم که سـر وکلـه ترامپ پیدا شـد و 
حاال او دوباره از درِ تحریم وارد شـده و دیگران 
در حـرف یـا عمـل باقـی مانـده انـد. ممکـن 
اسـت بـه روحانی خـرده بگیرند کـه چرا پس 
از برجـام وارد فـاز های بعدی نشـد یا شـرکت 
هـای آمریکایـی را درگیـر نکـرد یـا بـا سـنگ 
انـدازی هـا آشـکارا مقابلـه نکرد امـا نمی توان 
بـه خاطر خروج آمریـکا، پایان تحریم دیگران 
را نادیده انگاشـت. روان شناسان به زوج های 
در حـال جدایـی توصیـه مـی کننـد روزهـای 
خـوب گذشـته را تخریب نکنیـد. این که پس 
از 10 سـال بـه ایـن نتیجه رسـیده اید که دیگر 
نمـی توانید بـا هم ادامه بدهیـد به این معنی 

ارزش برجام
محیط زیست؛ 
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کالنتری می گوید اگر قوانین 
محیط زیست به طور کامل 

اجرا شوند، 80 درصد صنایع 
ایران تعطیل می شوند

بیشترین آمار اشتغال زایی 
در استان های کویری بر دوش 
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نیسـت کـه تمام 10 سـال گذشـته هـم راه به 
خطـا رفتـه ایـد. مگـر با هـم خاطـرات خوب 
نداشـته ایـد و مگـر بـا هم سـفر نرفتـه اید و 
مگـر از تجـارب این 10 سـال لذت نبـرده اید؟ 
چـرا آنهـا را تخریـب مـی کنیـد؟ هـر اتفاقی 
کـه بیفتـد وضـع مـا از سـال 90 بهتـر اسـت. 
چـون آن مسـیر یا به جنـگ و درگیری ختم 
مـی شـد یـا انـزوای کامـل یـا فقـر و قحطی 
و بدتـر از همـه غیـر قابـل بازگشـت بـه نظـر 
می رسـید. اکنون اما سـایۀ جنگ دور اسـت 
و نبایـد گمـان کـرد کـه تهدید به بسـتن تنگۀ 
هرمـز کـه در گزارش اخیر تکـرار و حتی بۀ آن 
اشـاره نشـد همان صدای جنگ اسـت. چون 
غالـب کشـورها بـا ایـاالت متحده دسـت کم 
در لفـظ همراهـی نمی کننـد به انـزوای کامل 
ایـران نمـی انجامـد و اگـر اروپـا خریـد یـک 
میلیون بشـکه نفت ایـران را تضمین کند نیز 
کاالهـای اساسـی تأمیـن خواهـد شـد. نکتۀ 
مهـم تـر اما این اسـت کـه آن تحریم ها غیر 
قابـل بازگشـت به نظـر می رسـید در حالی که 
اکنـون خـود ترامـپ هـم چه بسـا دسـت از 
لجاجـت بـردارد و کنـار بیاید چه رسـد به این 
کـه دموکـرات هـا سـر کار بیاینـد. پـس اگر 
هـم در تونـل تاریـک افتـاده باشـیم انتهـای 
تونـل روشـن اسـت. ایـن کـه بگوییـم پـس 
برجـام چـه فایده داشـت مثل این اسـت که 
بگوییـم چـرا وقتی تنهـا یک نفر در مسـابقۀ 
دو قهرمـان مـی شـود، صـد نفـر مـی دوند؟ 
یـک بـار دیگـر داسـتان را مـرور مـی کنیـم. 
غنـی سـازی 20 درصـدی اورانیـوم در ایـران، 
مایۀ نگرانی کشـورهای صنعتی شده بود. زور 
مـی گفتنـد ولی به هر حـال اراده کـرده بودند 
ایـران، اتمی نشـود و به این خاطـر ایران را در 
چنبـرۀ تحریم گرفتـار کردند. نـه فقط آمریکا 
کـه اروپـا و روسـیه و چیـن نیز. برجـام، حق 
فعالیـت هسـته ای را تثبیت کـرد و از تحریم 
هـا هم ِجسـتیم. حـاال بخـش آمریکایی آن 
بازگشـته و بقیـه هم تق و لق شـده درسـت. 
امـا هنوز هـم ممکن اسـت آمریکا برگـردد و 
هـم ترامـپ ماندگار نیسـت. صریح وروشـن 
مـی خواهـم نتیجـه بگیـرم هـر اتفاقـی کـه 
بیفتـد بـاز بهتـر از هفـت سـال پیش اسـت. 
اروپـا  بـه  شـدن  نزدیـک  ضـرورت  چـون 
معیارهـای حقـوق بشـری را ارتقـا می دهـد 

و بـا مخالفـت اروپـا و روسـیه و چیـن ولـو 
لفظـا گرفتـار انـزوای کامـل نمی شـویم. این 
واقعیـت هـا امـا به ایـن معنی نیسـت که از 
شـرایط ایجاد اسـتقبال کنیم. اتفاقـا روحانی 
و دولـت باید سیاسـت مدارانه تر و جسـورتر 
رفتـار کننـد و یکـی از مهم تریـن کارهایی که 
بایـد انجـام دهنـد این اسـت که طـرف های 
تجـاری ایـران و خصوصـا کشـورهایی چـون 
عـراق کـه حـاال بـازی درآورده انـد بداننـد هر 
آن احتمـال توافقـی اسـت کـه آنـان را ضایع 
می کنـد. در مثـل مناقشـه نیسـت ولـی مهم 
تریـن دلیلـی کـه بسـتگان در دعـوای زن و 
شـوهر کمتـر مداخله مـی کنند یـا در مداخله 
از جانـب داری شـدید از یک طـرف خودداری 
می کنند این اسـت که اگر آن دو آشـتی کنند 
و کـدورت هـا را به فراموشـی بسـپارد مواضع 
بسـتگان طرفیـن علیه خـود را فراموش نمی 
کننـد. اگـر حیـدر عبادی نخسـت وزیـر عراق 
حـدس بزنـد که ممکن اسـت توافقی صورت 
پذیرد بیشـتر احتیاط می کند و نگران اسـت 
کـه در آن موقـع شـرمندۀ ایـران نباشـد ولـی 
وقتـی بـه گونـه ای رفتـار کنیـم که انـگار قرار 
نیسـت در زمانـی نزدیـک اتفاقی بیفتـد آنان 
جسـور می شـوند. تحریـم ها برگشـته؟ بله! 
امـا نـه همـه در حالـی کـه پیـش از برجـام 
تحـت تحریـم همـه بودیـم. ممکـن اسـت 
آمریـکا دسـت از تحریـم بـردارد؟ بلـه! حتی 
در زمـان ترامـپ شـاید. بعـد ازاو کـه محتمل 
تـر اسـت. بـا این اوصـاف ایـن گزاره کـه این 
وضـع بـاز هـم از قبـل از برجـام بهتـر اسـت 
ایـن خواسـت کـه  نیسـت.  ادعایـی گـزاف 
دولـت امـا بایـد جسـورتر باشـد و نهادهـای 
مالـی و اعتباری خارج از کنترل دولت را مهار 
کنـد و تحـت اختیـار خـود آورد و یک صدای 
رسـمی شـنیده شـود و هـر کـه از گوشـه ای 
خط و نشـان نکشـد نیز درسـت اسـت. مهم 
تریـن دسـتاورد دوره جدیـد ایـن اسـت کـه 
تحریـم قبلـی بـه انـزوای کامل مـی انجامید 
و تحریـم کنونی در صورتی برچیده می شـود 
کـه روابط مـا با اروپا گسـترش یابد و منزوی 
نباشیم و منزوی نبودن، الزامات و اقتضائاتی 
دارد کـه بـه سـود مردم اسـت و خواهیم دید. 
ایـن دوران گذراسـت و بـه تعبیـر نیچـه آنچه 
مرا نکُشـد مقاوم ترم می سـازد.../عصر ایران
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ســخنگوی شــورای نگهبــان می گویــد کــه هنــوز 
طــرح ممنوعیــت به کارگیــری بازنشســتگان در 
ــعلی  ــت. عباس ــده اس ــی نش ــورا نهای ــن ش ای

کدخدایــی بــه مهــر گفتــه دو روز دیگــر فرصــت 
داریــم تــا در خصــوص ایــن طــرح بــه نتیجــه 
ــم  ــالم خواهی ــس از آن اع ــی برســیم و پ نهای

کــرد. چنــدی پیــش نماینــدگان مجلــس 
ــتگان  ــری بازنشس ــت به کارگی ــون ممنوعی قان
ــن  ــه از ای ــد ک ــالح کردن ــورت اص ــن ص را بدی
ــان اســتاندار و ســفرا  پــس اســتانداران، معاون
نمی تواننــد بازنشســته باشــند و همچنیــن 
ماننــد  سیاســی  پســت های  هم تــرازان 
ــدگان مجلــس،  ــوه، وزرا، نماین روســای ســه ق
ــمول  ــم مش ــان و ... ه ــورای نگهب ــای ش اعض

ایــن قانــون می شــوند.

بازنشستگان در انتظار شورای نگهبان
کدخدایی: هنوز طرح ممنوعیت به کارگیری 

بازنشستگان نهایی نشده است

فریب مالیاتی با پول نقد
پیرو ایجاد #پزشک_فراری_از_کارتخوان در توییتر به این موضوع 

پرداختیم که چرا برخی پزشکان از مراجعه کنندگان فقط پول نقد می گیرند

جمالی، نماینده مجلس می گوید حذف کارت خوان ترفندی برای فرار مالیاتی است

ماجــرای حــذف دســتگاه کارت خــوان از 
مطــب برخــی پزشــکان در حالــی ادامــه 
ــد  ــر قصــد دارن ــران توییت ــه کارب دارد ک

بــه معرفــی ایــن پزشــکان بپردازنــد.
ایــن کاربــران بــا راه انــدازی #پزشــک_

فراری_از_کارتخــوان بــه ایــن موضــوع 
فــرار  از  چــرا  دارنــد کــه  اعتــراض 
ــی  ــه راحت ــکان ب ــی پزش ــی برخ مالیات
چشم پوشــی می شــود در حالــی کــه 
خیلــی  درآمــدی  بــا  حقوق بگیــران 
ــود را  ــات خ ــا مالی ــد حتم ــر، بای کمت
ــن هشــتگ  ــر ای ــد. اگرچــه عم بپردازن
ــه چهــار روز نرســیده امــا هــر لحظــه  ب
ــده  ــر ش ــای منتش ــداد توییت ه ــر تع ب
کاربــران  از  یکــی  می شــود.  اضافــه 

ایــن رابطــه  نــام شــهریوری در  بــا 
ــر  ــار دكت ــه چه ــوال ب ــه »معم نوشــت ک
ــه صــورت دوره ای در  متخصصــی كــه ب
اهــواز  مراجعــه می كنــم كارت خــوان 
ندارنــد. البتــه دو پزشــک عمومی محله 
مــا دارن.« یکــی دیگــر از کاربــران هــم 
دلیــل ایــن کار پزشــکان را »شــفاف 
مالیــات  محاســبه  نحــوه  نبــودن 
پزشــکان« دانســته. علــی کاظمــی هــم 
بــا نوشــتن »پزشــكى كــه بــه قانــون و 
رفــاه و ســالمت مــردم احترام نميــذاره، 
ــدر  ــت.! هرچق ــرام نيس ــته احت شايس
اعتــراض  باشــه«  حــاذق  هــم كــه 
ــرد.  ــان ک ــرا بی ــن ماج ــه ای ــود را ب خ
ــا  ــام ده ه ــا ن ــن توییت ه ــان ای در می
پزشــک در اســتان های مختلــف بــه 
ــان از  ــه در مطبش ــکانی ک ــوان پزش عن
کارت خــوان اســتفاده نمی کننــد، دیــده 
می شــد. در عیــن حــال برخــی کاربــران 

هــم بــا اعــالم نــام پزشــکانی کــه 
دســتگاه کارت خــوان مطبشــان را حذف 
نکــرده بودنــد، نوشــتند کــه نبایــد همــه 

ــم. ــوب برانی ــک چ ــه ی ــکان را ب پزش

چرایی نه به کارت خوان
ــب  ــت تصوی ــه دول ــه ک ــاس آنچ براس
عمومــی  پزشــک  ویزیــت  کــرده، 
ویزیــت  500تومــان،  و  24هــزار 
و  400تومــان  و  متخصــص 3۸هــزار 
ویزیــت فــوق تخصــص 47هــزار و 
900تومــان در بخــش خصوصــی اســت.  
اگرچــه میــزان مالیاتــی کــه بــرای 
بیشــتر  می شــود  بریــده  پزشــکان 
نظــام  میــان  تفاهم نامــه  براســاس 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  و  پزشــکی 
بــه گفتــه  امــا  مشــخص می شــود 
حیدرعلی عابدی، ســخنگوی کمیســیون 
ــی  ــده مالیات ــس »پرون ــت مجل بهداش
ــج  ــر از پن ــه  در ســال کمت پزشــکانی ک

میلیــارد تومــان درآمــد داشــته باشــند، 
ــد.« در  ــرار نمی گیرن ــیدگی ق ــورد رس م
ــژاد،  ــل تقوی ن ــید کام ــال س ــن ح همی
رییــس ســازمان امــور مالیاتــی آذر 
ســال گذشــته گفتــه بــود کــه »جامعــه 
بــه  نزدیــک  رقمــی  بایــد  پزشــکی 
۸00 میلیــارد تومــان مالیــات بدهــد 
ــه پرداخــت  ــی ک ــه دســت آخــر رقم ک
میلیــارد   200 بــه  نزدیــک  می شــود، 
تومــان اســت.« بــا ایــن حســاب تنهــا 
ــج  ــاالی پن ــه ب ــکانی ک 25 درصــد پزش
میلیــارد تومــان در ســال )دســت کم 
ــد  ــان( درآم ــون توم ــی 416 میلی ماه
ــن در  ــد.  ای ــات می پردازن ــد، مالی دارن
ــزارش  ــاس گ ــه براس ــت ک ــی اس حال
مرکــز آمــار ایــران متوســط درآمــد هــر 
ــون  ــی در ســال 36 میلی ــواده ایران خان
و 694 هــزار تومــان بــوده کــه افــراد بــا 
ــون و  ــر از 27 میلی ــاالنه کمت ــد س درآم
ــات  ــان، از پرداخــت مالی ــزار توم 600 ه

ــتند. ــاف هس مع

هشدارهای بی نتیجه
ــب  ــوان از مط ــی حــذف کارت خ در حال
ادامــه  همچنــان  پزشــکان  برخــی 
دارد کــه دی ســال گذشــته، محمــود 

عباســی، معــاون وزیــر دادگســتری 
دســتگاه  حــذف  کــه  بــود  گفتــه 
کارت خــوان در مطــب برخــی پزشــکان 
ــه مــردم و بیمــاران اســت و  توهیــن ب
نشــان مــی دهــد کــه آن پزشــک، فــرد 
ــوان  ــه عن ــا ب ــت و حتم ــی اس متخلف
تخلــف انتظامــی قابــل تعقیــب کیفری 
اســت. البتــه بابــک پورقلیــچ، بــازرس 
ایــران  عمومــی  پزشــکان  انجمــن 
معتقــد اســت کــه »هیــچ قانونــی 
بــرای اســتفاده از دســتگاه کارت خــوان 
در مطب هــا وجــود نــدارد، از طرفــی 
هــم اســتفاده نکــردن از ایــن دســتگاه 
میــزان درآمــد را کتمــان نخواهــد کــرد؛ 
چراکــه اداره هــای امــور مالیاتــی از 
ــود دارد  ــه وج ــتم هایی ک ــق سیس طری
اعتبــاری،  مالــی،  حســاب های  بــه 
و  ملکــی  دارایی هــای  مشــخصات 
ســرمایه ای دسترســی دارنــد.« ایــن در 
حالــی اســت کــه محمــد جــواد جمالی، 
مجلــس  در  فســا  مــردم  نماینــده 
کارت خــوان  حــذف  کــه  می گویــد 
ــی  ــی برخ ــرار مالیات ــرای ف ــدی ب ترفن

ــت. ــکان اس پزش

ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ــهریاری، ریی ش
مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرده کــه تاکنــون 
از ســوی وزارت بهداشــت یــا دیگــر ســازمان های 
در  قانونــی  خــأ  درخصــوص  مربوطــه گزارشــی 
ــکان  ــای پزش ــوان در مطب ه ــود کارت خ ــوع نب موض
بــه کمیســیون بهداشــت مجلــس ارســال نشــده 
اســت تــا ایــن کمیســیون نســبت بــه تصویــب 
قانــون در ایــن زمینــه اقــدام کنــد. خبرگــزاری مهــر 
ــه  ــه ب ــت ک ــه نوش ــن رابط ــش در ای ــدی پی ــم چن ه
طــور متوســط بــرای احــداث هــر تخــت بیمارســتانی 
تومــان هزینــه  میلیــون   500 در حــدود  چیــزی 
مالیــات  کامــل  تحقــق  صــورت  در  اســت.  الزم 
 1000 از محــل درآمدهــای آن  پزشــکان می تــوان 
تخــت بیمارســتانی جدیــد بــه نظــام ســالمت کشــور 

ــرد. ــه ک اضاف

ــری  ــت به کارگی ــون ممنوعی براســاس اصــالح قان
بازنشســتگان، بازنشســتگان نیروهــای مســلح 
ــًا در دســتگاه  ــوا صرف ــر فرماندهــی کل ق ــا تدابی ب
ــن   ــتند. همچنی ــه کار هس ــاز ب ــود مج ــوع خ متب
ــا  ــات ت ــتگان در وزارت اطالع ــری بازنشس به کارگی
ســقف یــک درصــد از مجمــوع نیروهــای شــاغل 
رســمی ایــن وزارتخانــه در هــر رده مدیریتــی صرفــًا 

ــت. ــاز اس ــور مج ــه مذک در وزارتخان

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا)ع( با حضور رهبر انقالبپیام خبر
همزمان با ماه ذی القعده و ایام زیارت مخصوص رضوی، مراسم غبارروبی مضجع 
شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا )ع( با حضور آیت هللا خامنه ای 
رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.

رنا
 ای

س:
عک

افزایش نرخ 13 ارز رسمی، 
دالر ثابت ماند

طبــق اعــالم بانــک مرکــزی نــرخ 13 ارز در روز پنــج 
شــنبه افزایــش و نــرخ 13 ارز نیــز کاهــش یافــت؛ 
ــکا  ــه دالر آمری ــز از جمل ــرخ 13 ارز نی ــن ن همچنی
ثابــت مانــده اســت. بانــک مرکــزی نــرخ 39 ارز را 
بــرای هجدهــم مردادمــاه اعــالم کــرد کــه نــرخ هــر دالر آمریــکا 4200 تومــان 
و نــرخ هــر پونــد انگلیــس بــا 273 ریــال کاهــش نســبت بــه روز چهارشــنبه 
ــال کاهــش در مــدت زمــان  ــا 12 ری ــورو نیــز ب ــال و هــر ی 54 هــزار و 114ری
مشــابه 4۸ هــزار و 7۸4 ریــال ارزش گــذاری شــد. هــر فرانــک ســوییس 42 
هــزار و 307 ریــال، کــرون ســوئد 4 هــزار و 693 ریــال، کــرون نــروژ 5 هــزار 
ــال،  ــد 614 ری ــال، روپیــه هن ــال، کــرون دانمــارک 6 هــزار و 545ری و 114 ری
درهــم امــارات متحــده عربــی 11 هــزار و 437 ریــال، دینــار کویــت 13۸ هــزار و 
591ریــال، یکصــد روپیــه پاکســتان 33 هــزار و ۸7۸ ریــال، یکصــد یــن ژاپــن 
37 هــزار و ۸9۸ ریــال، دالر هنــگ کنــگ 5 هــزار و 351 ریــال، ریــال عمان 109 

هــزار و 235 ریــال و دالر کانــادا 32 هــزار و 279ریــال قیمــت خــورد.

قیمت پروازهای خارجی با ارز 
مصوب تعیین می شود

ــی  ــازمان هواپیمای ــخنگوی س ــرزاده، س ــا جعف رض
کشــوری اعــالم کــرد کــه از ایــن پــس نــرخ 
پروازهــای بیــن المللــی بــر اســاس نــرخ مصــوب 
ــد  ــد. از چن ــد ش ــی خواه ــزی اجرای ــک مرک ارز بان
ــرخ  ــران، ن ــال افزایــش قیمــت ارزهــای خارجــی در ای ــه دنب هفتــه قبــل و ب
پروازهــای خارجــی، بــه شــکلی قابــل توجــه افزایــش یافتــه بــود. تــا جایــی 
کــه هزینــه ســفر بــه شــهرهای کشــورهای منطقــه کــه تــا پیــش از تکانه هــای 
اخیــر ارزی کمتــر از یــک میلیــون تومــان تعییــن مــی شــد در حــال حاضــر 
بــه بیــش از دو میلیــون تومــان نیــز رســیده اســت. بــا اعــالم سیاســت های 
جدیــد بانــک مرکــزی، تخصیــص دالر 4200 تومانــی بــه مســافران نیــز متوقف 
ــا  ــا حضــور در صرافــی هــا ب شــد و در حــال حاضــر مســافران مــی تواننــد ب
قیمــت موجــود، تــا ســقف 5000 دالر یــا یــورو ارز مســافری بگیرنــد. بر اســاس 
آمارهــای وزارت راه و شهرســازی، ایرانی هــا در طــول ســال حــدود چهــار 

ــد. ــی کنن ــد م ــای خارجــی خری ــت از ایرالین ه ــارد دالر بلی میلی

ســتاد  جلســه  در 
دولــت  اقتصــادی 
کــه روز پنــج شــنبه 
ــس  ــت ریی ــه ریاس ب
جمهــور تشــکیل شــد، وزیــران صنعــت، معدن 
و تجــارت، جهــاد کشــاورزی و بهداشــت و 
درمــان، بســته هــای تأمیــن، توزیــع و نظــارت 
ــه  ــد. ب ــه کردن کاالهــای اساســی و دارو را ارائ
ــا،  ــن بســته ه ــزارش ایســنا،  براســاس ای گ
ــه  ــاماندهی ارز« تهی ــرح س ــه در تکمیل»ط ک
ــای  ــه کااله ــت گان ــالم بیس ــت، اق ــده اس ش
ــه  ــردم ک ــاز م ــورد نی ــروری م ــی و ض اساس
ــه  ــی ب ــا، ارز دولت ــد آنه ــا تولی ــه ی ــرای تهی ب
کلیــه  در  تأمیــن می شــود،  نــرخ رســمی 
ــا  ــن ارز ت ــفارش و تأمی ــت س ــل، از ثب مراح

مراحــل ترخیــص، حمــل و توزیــع، مــورد 
ــره  ــور به ــه منظ ــرد و ب ــی گی ــرار م ــارت ق نظ
گیــری از نظــارت مردمــی، بــا شــفافیت کامــل 
ــر  اطــالع رســانی عمومــی می شــود. عــالوه ب
ــازمان  ــی، س ــوول تخصص ــتگاه های مس دس
حمایــت از مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
ــا تقویــت امکانــات خــود در اســتان ها،  نیــز ب
وظیفــه بازرســی و نظــارت بــرای جلوگیــری از 
ــده  ــه عه ــع را ب ــراف مناب ــتفاده و انح سوءاس
خواهــد گرفــت. واردکننــدگان ایــن کاالهــا باید 
از پیشــینه مثبــت عملکــرد برخــوردار باشــند و 
رعایــت کلیــه ضوابــط قیمــت گــذاری، عرضــه 
بــه موقــع و نحــوه توزیــع را تعهــد کننــد. 
ــرای  ــا را ب ــن کااله ــت ای ــت قیم وزارت صنع

ــد. ــالم می کن ــی اع ــده نهای ــرف کنن مص

ارائه بسته های تامین، توزیع و نظارت 
کاالهای اساسی و دارو

دولتاقتصادبازار

هشدار وزیر نفت به رییس 
دوره ای اوپک:

اعضای اوپک به 
سهمیه ها پایبند باشند

ــس  ــه ریی ــه ای ب ــا ارســال نام ــت ب ــر نف وزی
ــه  ــه هم ــدار داد ک ــه او هش ــک ب دوره ای اوپ
ــند. ــد باش ــهمیه ها پایبن ــه س ــد ب ــا بای اعض

آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان نوشــته، 
ــه یکــم اوت  ــه نام ــه در پاســخ ب ــژن زنگن بی
رییــس  المزروعــی،  ســهیل  مــرداد(   10(
ــده  ــورهای صادرکنن ــازمان کش ــس س کنفران
نفــت )اوپــک( اعــالم کــرده تالش هــای 
ــداف  ــازار و اه ــات ب ــظ ثب ــرای حف ــک ب اوپ
ــه  ــنامه گفت ــه در اساس ــه ک ــک، همانگون اوپ
شــده و در تصمیــم نشســت 171 کنفرانــس و 
قطعنامــه 174:513 بیــان شــده، بســیار مهــم 
و ضــروری اســت همــه اعضــای اوپــک ایــن 
تصمیم هــا را بــه جدیــت دنبــال و اجــرا کننــد. 
وی در ایــن نامــه بــه خطــای نظارتــی کمیتــه 
مشــترک وزارتــی نظــارت بــر توافــق اوپــک و 
ــت 171  ــم نشس ــرای تصمی ــک در اج غیراوپ
کنفرانــس و قطعنامــه 174:513 اشــاره کــرده 
و نوشــته کــه همانگونــه کــه در مکاتبــات 
ــح از  ــیر صحی ــردم، تفس ــاره ک ــین اش پیش
تصمیم هــای نشســت 174 کنفرانــس اوپــک 
بــرای نظــارت بــر حســن اجــرای آنهــا ضروری 
ــتین  ــده در نخس ــاذ ش ــم اتخ ــت. تصمی اس
ــی  ــه مشــترک وزارت جلســه فوق العــاده کمیت
نظــارت بــر توافــق اوپــک و غیراوپــک و ابــالغ 
ــورخ 1۸  ــترک در م ــی مش ــه فن ــه کمیت آن ب
ــب از تفســیر  ــای اینجان ــر نگرانی ه ــه، ب ژوئی
اشــتباه از تصمیم هــای کنفرانــس اوپــک 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت ب ــر نف ــت. وزی ــزوده اس اف
 JTC ایــن کــه ایــران در هجدهمیــن جلســه
ــرد و در  ــق رای شــرکت ک ــتن ح ــدون داش ب
کمــال نابــاوری شــاهد تــالش برخــی اعضای 
کمیتــه بــرای بازتوزیــع مــازاد پایبندی هــا 
میــان خــود و تــالش بــرای واگــذاری مــازاد 
ــورهای  ــه کش ــک ب ــورهای اوپ ــدی کش پایبن
غیراوپــک بــود، تصریــح کــرده کــه ایــن 
شــیوه عمــل JMMC و JTC، به طــور کامــل 
در تعــارض بــا جایــگاه نظارتــی آنهــا اســت و 
ــگاه  ــط JMMC از جای ــر تفســیر غل ــت ب دالل
ــه تصمیــم نشســت  خــود و توجــه نکــردن ب
ــد  ــه تاکی ــک دارد. زنگن ــس 174 اوپ کنفران
ــارت  ــی نظ ــه مشــترک وزارت ــه کمیت ــرده ک ک
ــه  ــف ب ــک موظ ــک و غیراوپ ــق اوپ ــر تواف ب
نظــارت بــر تصمیــم نشســت 174 کنفرانــس 
اســت و ضــروری اســت ایــن نظــارت آنچنــان 
ــک  ــم نشســت 174 اوپ ــن تصمی ــه در مت ک

ــرد. ــده، صــورت پذی آم

سوژه
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هواشناسـی  پایـش  شـبکه  رییـس 
روز  گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
چهارشـنبه سـرعت وزش بـاد در زابـل 
بـر سـاعت رسـید و  بـه 112 کیلومتـر 
هـوای  کیفیـت  حاصـل  گردوخـاک 
حـد  برابـر   16.5 تـا  را  شـهر  ایـن 
ایسـنا  آنطـور کـه  مجـاز کاهـش داد. 
اظهـار  دیانتـی  محمـود  می نویسـد 
کرد:دیانتـی خاطرنشـان کـرد: تصاویـر 
دریافتـی از ماهـواره هـای هواشناسـی 

دهـد کـه گردوغبـار  مـی  نشـان  نیـز 
بـه بخـش هـای غربـی افغانسـتان و 
بخـش قابـل توجهی از پاکسـتان نفوذ 
پیـدا کرده اسـت.افزود: حـدود 30 روز 
متوالـی اسـت کـه وزش بادهـای 120 
روزه در شـمال اسـتان سـبب کاهـش 
دیـد افقی می شـود به طوریکـه کمینه 
دیـد طـی ایـن مـدت در زابـل بـه 700 
متـر و در زهـک بـه کمتـر از 50 متـر 
بـاد  رسـیده و بیشـینه سـرعت وزش 

نیـز بین 72 تـا 112 کیلومتر بر سـاعت 
شـده اسـت. وی بـا بیـان اینکـه بـاد و 
گـرد و خـاک عـالوه بـر زابـل، کیفیـت 
شـمالی  شهرسـتان  چهـار  در  هـوا 
را  نیمـروز  و  هامـون  زهـک، هیرمنـد، 
اسـت،  داده  شـدت کاهـش  بـه  نیـز 
خـاک  و  گـرد  طوفـان  وزش  گفـت: 
روزچهارشـنبه در زهـک دیـد را بـه 200 
متـر کاهـش داد. دیانتـی اضافـه کرد: 
سـرعت بـاد در شهرسـتان هیرمنـد نیز 
در روز چهارشـنبه بـه مـرز 100 کیلومتـر 
بـر سـاعت رسـید و گردوغبـار ناشـی از 
خیـزش گـرد و خـاک از چشـمه های 
تولیـد گـرد و غبـار کیفیـت هـوای این 
شـهر را از حالـت عـادی خـارج کـرد.

بــه گفتــه رییــس ســازمان محیــط زیســت،در صــورت اجرای 
درســت قوانیــن زیســت محیطــی در کشــور، ۸0 درصــد از 

صنایــع کشــور تعطیــل خواهــد شــد. 
ــت روز  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــری ریی ــی کالنت عیس
ــی  ــورای عال ــی ش ــنبه در هشــتمین اجــالس عموم پنجش
ــزار شــد گفــت:  ــم برگ ــه در محــل مجلــس قدی اســتانها ک
ــه آن  ــرا و ب ــت را اج ــط زیس ــن محی ــم قوانی ــر بخواهی اگ
ــه  ــع کشــور از جمل ــم بیــش از ۸0 درصــد ازصنای عمــل کنی
ــواد  ــد م ــع تولی ــی صنای ــگاه ها و حت ــا، پاالیش ــروگاه ه نی
غذایــی تعطیــل خواهنــد شــد، بــه گفتــه او، از نظــر قوانیــن 
محیــط زیســتی عســلویه و پاالیشــگاه تهــران بایــد همیــن 
امــروز تعطیــل شــوند. کالنتــری می گویــد: بــه عنــوان مثــال 
اصفهــان آبــی بــرای خــوردن و شــرب نــدارد و در ایــن زمینــه 
ــت  ــان مشــغول فعالی ــی در اصفه ــا صنایع مشــکل دارد ام

ــاال اســت. ــا بســیار ب ــزان مصــرف آب آنه هســتند کــه می

استقرار صنایع آب بر در کویر
ــی،  ــت محیط ــن زیس ــاده 12 قوانی ــک م ــره ی ــق تبص طب
احــداث  نیروگاههــا، پاالیشــگاهها، کارخانجــات  پتروشــیمی ، 
کارخانجــات  صنایــع  نظامــی ، فرودگاههــا و ترمینالهــای  
بارگیــری ، موکــول  بــه  رعایــت  ضوابــط  و معیارهــای  ســازمان  
حفاظــت  محیط زیســت  از لحــاظ  محــل  اســتقرار هســتند. از 

نظــر محیــط زیســت، وقتــی در شــهرهایی همچــون کرمــان، 
شــیراز و اصفهــان، آب شــرب و تجدیــد پذیر محدودیــت دارد 
و رو بــه کاهــش اســت، درســت و عاقالنه نیســت ایــن آب به 
توســعه صنایــع اختصــاص یابــد، موضوعــی کــه هــم اکنــون 
در شــهرهای کویــری در حــال رخ دادن اســت. در حــال 
حاضــر صنایعــی همچــون ذوب آهــن اصفهان، صنایــع فوالد 
کرمــان و پتروشــیمی شــیراز بــه عنــوان صنایــع بســیار آب 
بــر در مناطــق کــم آب، توجیــه زیســت محیطــی و آمایشــی 

ندارنــد.

کاهش چشم گیر آب های زیر زمینی
بــه گفتــه کالنتــری، کشــورمان 110 درصــد از منابــع آب 
تجدیدپذیــر را برداشــت می کنــد ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن نــوع رفتــار معنــای واقعــی خودکشــی اســت چــرا 
ــع را مصــرف  ــن مناب ــد 40 درصــد ای ــا بای ــه کشــورها تنه ک
ــال  ــی 5 س ــه ط ــده ک ــبب ش ــوع س ــن موض ــد. همی کنن
گذشــته، میــزان آب هــای تجدیدپذیــر ایــران از 132 میلیــارد 
ــه  ــیده ک ــب رس ــر 100 میلیاردمترمکع ــه زی ــب ب ــر مکع مت
ــا  ــت. ب ــور اس ــی کش ــاعد آب ــت نامس ــان دهنده وضعی نش
وجــود کاهــش آب ســفره های زیــر زمینــی در کشــور 
ــا  ــران آب و مخصوص ــا بح ــهرها ب ــیاری از ش ــه بس و مواج
نبــود آب شــرب، بــاز همچنــان صنعــت در مناطــق کویــری 
ــی و ســدها  ــر زمین ــود را از ســفره های آب زی ســهم آب خ
ــد  ــع بای ــن صنای ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــی دارد ای ــر م ب
در مناطــق کویــری تعطیــل شــوند یــا در صــورت تمایــل بــه 
توســعه بایــد از آب هــای بازچرخانــی شــده اســتفاده کننــد یا 

بــه شــهرهای ســاحلی منتقــل شــوند، اقدامــی کــه در کشــور 
مــا رخ نمی دهــد.

17میلیون نفر به آب دسترسی ندارند
ــرد،  ــالم ک ــی اع ــش در گزارش ــدی پی ــر چن ــه مه ــور ک آنط
صنعــت در برخــی اســتان هــا ماننــد آذربایجان شــرقی دارای 
37.7 درصــد از کل اشــتغال زایــی منطقــه اســت. این ســهم 
ــرز 44 درصــد، تهــران  در اســتان اصفهــان 41.4 درصــد، الب
ــم  ــد، ق ــاری 39.6 درص ــال و بختی ــد، چهارمح 37.3 درص
ــد  ــزد 47.۸ درص ــد و ی ــزی 40.3 درص ــد، مرک 43.4 درص
ــه  ــویم ک ــه می ش ــار متوج ــن آم ــه ای ــی ب ــا نگاه ــت. ب اس
شــهرهای کویــری و بی آبــی همچــون قــم، اصفهــان، مرکزی 
و یــزد در حالــی صنعــت رو بــه رشــدی دارنــد کــه منابــع آبی 

در ایــن شــهرا رو بــه اتمــام اســت.

زابل در تاریکی طوفان 

ناپدید شد

زندگی مردم ۵۲۱ روستای 

سیستان در مسیر نابودی

ــذر آب 521  ــا اجــرای طــرح ن ــرکل جمعیــت هــالل احمــر کشــور گفــت: ب دبی
ــی هســتند شناســایی  ــش آب ــه دچــار تن روســتا در سیســتان و بلوچســتان ک
شــده اســت. محمــود محمــدی نســب در ســفر بــه شهرســتان مــرزی هیرمنــد 
ــی  ــرح مل ــرای ط ــد اج ــد از رون ــتان و در بازدی ــتان و بلوچس ــمال سیس در ش
ــدن  ــرف ش ــرای برط ــزود: ب ــتان اف ــن شهرس ــک ای ــتای داش ــذر آب در روس ن
ــت  ــا جمعی ــازن آب متناســب ب ــن روســتاها مخ ــی ای ــی اهال ــم آب مشــکل ک
روســتاها بــا ســرانه مصــرف 20 لیتــر آب در روز بــه ازای هــر نفــر در نظــر گرفتــه 
ــا کمــک اداره آب و فاضــالب روســتایی هــر  ــن مخــازن ب ــه ای شــده اســت ک
شهرســتان در روســتاها نصــب میشــود. وی بــا بیــان اینکــه تصاویــری کــه در 
روســتاهای سیســتان و بلوچســتان می بینیــم تصاویــر دردآوری اســت، گفــت: 
ــن اســتان  ــادی ای ــروری و صی ــد مــدت، کشــاورزی، دامپ خشکســالی های بلن
را کــه زمانــی از رونــق زیــادی برخــوردار بــوده از بیــن بــرده اســت. وی افــزود: 
همچنیــن 50 هــزار خانواده هــای محــروم و نیازمنــد در ایــن اســتان، شناســایی 
و بســته های غذایــی بــرای هــر خانــواده در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــت هالل احم ــس جمعی ــدی، ریی ــر پیون علی اصغ
ــه سیســتان و بلوچســتان گفــت: کاروان هــای ســالمت  ــر خــود ب در ســفر اخی
ــا 304  ــوع ب ــر در 19 شهرســتان سیســتان و بلوچســتان و در مجم ــالل احم ه
ــد.  ــانی می کنن ــتان خدمات رس ــردم اس ــه م ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م ــک ب پزش
ــت  ــب جمعی ــی و پیراپزشــکی داوطل ــم درمان ــا مشــارکت تی ــا ب ــن کاروان ه ای
ــه  ــه گفت ــد. ب ــه سیســتان و بلوچســتان آمده ان ــر 19 اســتان کشــور ب هالل احم
وی، بــرای کمــک بــه مــردم آســیب دیده از خشکســالی سیســتان و بلوچســتان 
حــدود 2000 تانکــر آبرســان خریــداری شــده کــه از امــروز در 502 روســتای ایــن 

اســتان در حــال توزیــع اســت.

محیط زیست؛ شکست خورده بازی صنعتی ها
بیشترین آمار اشتغال زایی در استان های کویری بر دوش صنعت است

عیسـی کالنتـری رییـس سـازمان محیط 
زیست روز پنجشـنبه در هشتمین اجالس 
عمومی شـورای عالی استانها که در محل مجلس 
قدیـم برگـزار شـد گفـت: اگـر بخواهیـم قوانین 
محیـط زیسـت را اجـرا و به آن عمـل کنیم بیش 
از 80 درصـد ازصنایع کشـور از جمله نیـروگاه ها، 
پاالیشـگاه ها و حتـی صنایـع تولید مـواد غذایی 
تعطیـل خواهند شـد، به گفتـه او، از نظـر قوانین 
محیط زیسـتی عسـلویه و پاالیشـگاه تهـران باید 
همین امـروز تعطیل شـوند. کالنتـری می گوید: 
بـه عنـوان مثـال اصفهـان آبـی بـرای خـوردن و 

شـرب نـدارد و در ایـن زمینه مشـکل دارد .

ــه ای  ــرداری شــرکت آب منطق ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــه باغــات غــرب  ــه منظــور آبرســانی ب ــان گفــت: ب اصفه
ــده  ــان از شــامگاه ســه شــنبه خروجــی ســد زاین اصفه
رود افزایــش یافت.حســن ساســانی بــا اشــاره بــه 
ــر  ــرد: ب ــار ک ــده رود، اظه ــد زاین ــی س ــش خروج افزای
اســاس تصمیمــی کــه در جلســه ای بــا نماینــدگان 
صنــف کشــاورزی گرفتــه شــد، از شــانزدهم مــرداد 
ــده رود افزایــش یافــت. مــاه خروجــی آب از ســد زاین
ــرداری شــرکت آب منطقــه ای  معــاون حفاظــت و بهره ب

اصفهــان خاطــر نشــان کــرد: آب بــه مــدت 10 روز بــرای 
باغــات غــرب اصفهــان افزایــش یافتــه، تــا منطقــه ســد 
نکوآبــاد جریــان دارد و بــه محــدوده شــهر اصفهــان 
نخواهــد رســید.گفتنی اســت؛ بــر اســاس مصوبــات 
مدیریــت  هماهنگــی  شــورای  جلســه  شــانزدهمین 
ــی  ــده رود، حجم ــز زاین ــه آبری ــته حوض ــم پیوس ــه ه ب
معــادل 30 میلیــون متــر مکعــب بــرای آبیــاری باغــات 
ــد  ــازی خواه ــده رود رهاس ــد زاین ــان از س ــرب اصفه غ

شــد.

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فارس با اشـاره به 
تنـش آبـی موجـود در این اسـتان یادآور شـد کـه هم اینک آب 
آشـامیدنی مـورد نیـاز 750 روسـتا در فـارس بـا تانکـر تامیـن 
می شـود. عنایـت هللا رحیمـی گفـت: بـرای حل مشـکل کـم آبی 
17 شـهر اسـتان کـه در وضعیـت بـدی قـرار دارند نیـز اقدامات 
زیـادی نظیـر حمـل آب بـا تانکر، حفـر چاه های جدیـد، تجهیز 
و اجـرای خـط انتقال، اجرای پروژه های آبرسـانی و اسـتحصال 
آب در دسـتور کار اسـت . او افـزود: بـرای تامیـن اعتبـار الزم 
آبرسـانی روسـتایی و سـیار  از طرح هـای  و تکمیـل بخشـی 

روسـتایی، مبلـغ 145 میلیـارد و 469 میلیـون ریـال در اختیـار 
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان قـرار خواهـد گرفـت . 
رحیمـی اضافـه کـرد: عـالوه بر ایـن، امسـال مبلـغ 504 میلیارد 
ریـال نیـز بـرای مقابلـه بـا خشکسـالی بـه شـرکت های آب و 
فاضـالب فـارس، آب منطقـه ای فـارس و آب و فاضالب شـیراز 
تعلـق خواهـد گرفـت تـا در زمینـه تکمیـل طرح هـای آبرسـانی 
هزینـه شـود. رحیمی گفـت: امیدواریم با تخصیـص این اعتبار 
و تجمیـع آن بـا دیگـر اعتبـارات ملی و اسـتانی بتـوان از کمبود 
آب آشـامیدنی اسـتان کاسـت و مشـکالت مـردم را حـل کـرد.

آب آشامیدنی ۷۵۰ روستای فارس با تانکر تامین می شودافزایش رهاسازی آب سد زاینده رود

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست دلفان 
از تشکیل 23 پرونده تخلف زیست محیطی در این شهرستان خبر داد.

خبرخبر

56 سد کشور وضعیت 
»بحرانی« دارند

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
ــه ۸۸ ســد  ــان اینک ــا بی کشــور ب
ــده آب شــرب کشــور  ــن کنن تامی
وضعیــت مناســبی ندارنــد، گفــت: از ایــن تعــداد 56 ســد در 
ــش  ــاز از تن ــد. حمیدرضــا جانب ــرار دارن ــی ق ــت بحران وضعی
ــهرها  ــن ش ــزود: ای ــر داد و اف ــور خب ــهر کش ــی در 107 ش آب
عمدتــا شــهرهای پرجمعیــت کشــور هســتند و هــم اکنــون 
ــد. وی  ــی مواجه ان ــش آب ــا تن ــور ب ــر در کش ــون نف 17 میلی
ــاط کشــور  ــه مشــکالت کیفــی آب در برخــی نق ــا اشــاره ب ب
گفــت: در حاضــر 40 شــهر و 700 روســتا بــا تنــش کیفــی آب 

مواجــه هســتند.

فرونشست زمین؛ 
مشکل اصلی اصفهان

رییــس مرکــز تحقیقــات مســکن 
و شهرســازی اســتان اصفهــان، 
موضــوع فرونشســت زمیــن در 
ــه  ــتان را ب ــن اس ــای ای ــت ه دش
انــدازه گســل ها جــدی دانســت و گفــت: در کنــار خطــر 
گســل ها، مشــکل اصلــی فعلــی اســتان اصفهــان، موضــوع 
ــوار،  ــت برخ ــد دش ــت هایی مانن ــن در دش ــت زمی فرونشس
ــزود:  ــت. وی اف ــگان اس ــت گلپای ــه دش ــا دامن ــان ی اصفه
براســاس قراردادهایــی کــه بــا دانشــگاه هــای معتبــر کشــور 
داشــتیم، همــه گســل هــای اســتان توســط تجهیــزات 

ــت. ــده اس ــخص ش ــواره ای مش ماه

آگهی حصر وراثت  
فرزندغالمعبـاس    پـران  مجیـد  اقـای 
دارای شناسـنامه 15  بشـرح دادخواسـت 
 1397.5.16 مـورخ   شـماره970293  
توضیـح داده شـادروان غالمعباس پور جعفـر فرزند جعفر 
بشناسـنامه 10  در تاریـخ 1397.4.31در شهررفسـنجان  
فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد 
از: 1- مجیـد پـران فرزنـد غالمعبـاس ش ش 15 متولـد 
1360 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی 2-محمـد پران 
فرزنـد غالمعبـاس ش ش ۸023 متولـد 1365 صـادره 
فرزنـد  پـران  3-نصـرت  متوفـی  فرزنـد  رفسـنجان  از 
از  صـادره   135۸ متولـد   16446 ش  ش  غالمعبـاس 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی 4- فاطمـه پـران فرزنـد نجـف 
ش ش 1 متولـد 1331 صـادره از بردسـیر همسـر متوفـی 
ش  ش  غالمعبـاس  فرزنـد  جعفـر  پـور  5-محمدرضـا 
3050214403 متولـد 1371 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 
متوفـی 6-حمیـد پـران فرزند غالمعبـاس ش ش 469۸ 
متولـد 135۸ صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی - لـذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد 
واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

متن اگهی   
اگهـی ابالغ وقت رسـیدگی و دادخواسـت و ضمائم بـه اقای مهدی عقیلی 
مهریـزی فرزنـد میـرزا حسـین خواهان اقای محمـد زارع دادخواسـتی به 
طرفیـت خوانـده اقـای مهـدی عقیلـی مهریزی  به خواسـته تنظیم سـند 
خـودرو مطـرح که به این شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 97099۸34922002۸5 
شـورای حـل اختـالف شـماره 2 شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 
1397.6.27 سـاعت 16:00 تعیین که حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
اییـن دادرسـی مدنـی به علت مجهـول المکان بودن خوانـده و درخواسـت خواهان مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار اگهـی مـی گـردد تـا خوانـده ظرف یـک ماه 
پـس از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامل خود 
نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگی در 

دادگاه حاضـر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان –فاطمه نجاتی 

آگهی مزایده   
دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد بـرای مرتبـه دوم در پرونـده کالسـه 
336/96 در اجـرای دسـتور فـروش مشـاعی پـالک 965 فرعـی از یـک 
اصلـی مشـتمل بـر شـش فقـره منـزل مسـکونی و زمیـن خالـی متعلـق 
بـه ورثـه مرحـوم محمـد حسـین فـوالدی و خانم نصـرت کالنتـری و ورثه مرحوم قاسـم 
میرزایـی راینـی و حسـین برزگر علی آبـادی و ورثه مرحوم علی فـوالدی و احمد راحمی با 
قیمت کارشناسـی شـده پایه جمعا پالک مذکور بیسـت و پنج میلیارد و سـیصد وبیسـت 
و هفـت میلیـون ریـال از طریـق مزایـده عمومـی بـه فـروش برسـاند و کسـانی کـه قصد 
شـرکت در مزایـده فـوق را دارنـد حداکثـر میتوانند پیشـنهادات خود را به انضمـام 10درصد 
ودیعـه مبلـغ پیشـنهادی طـی یـک فقـره چـک تضمینـی در وجـه اجـرای احـکام دادگاه 
ماهـان تـا روز چهارشـنبه مـورخ 1397/6/7 سـاعت 11 صبـح اعـالم میگـردد. م الـف 1023
دادورز – اجرای احکام مدنی ماهان – شیروانی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
    139704019063000260.1
علـی  اقـای  بـه  وسـیله  بدیـن 
خنامـان  گواشـیری   اصغـر 
فرزنـد کرمشـاه به شـماره ملـی 3051557۸11 
و خانـم طیبـه حداد فتح ابادی فرزند حسـین 
بـه شـماره ملـی 3050363762 وراث مرحـوم 
سـلمان گواشـیری خنامـان سـاکن رفسـنجان  
ابـالغ مـی شـود کـه خانـم افسـانه شـهربابکی 
جهـت وصـول مبلـغ 4.216.024.304 لاير بـه 
اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 
496 دفتـر خانـه ازدواج 1۸۸ رفسـنجان علیـه 
شـما اجرائیه صـادر نموده و پرونـده اجرائی به 
کالسـه 9700272 درایـن اداره تشـکیل شـدهو 
طبـق گـزارش مامـور، محـل اقامـت شـما بـه 
شـرح متـن سـند شـناخته نشـده ،لـذا بنـا به 
تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 1۸ ائیـن نامـه 
اجـرا مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکی 
از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی اگهـی 
مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از 
تاریـخ ایـن اگهـی کـه روز ابالغ محسـوب می 
گـردد نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدام 
خواهـد  جریـان  اجرائـی  ننمایید،عملیـات 

یافـت. م الـف 3943
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا
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  آگهی فقدان سند مالکیت پالک 88/949 
آقــای ارژنــگ الهــی نــاو برابــر وکالــت نامــه شــماره 18757 مورخــه 
ــه  ــاو ب ــی ن ــی اله ــرف قربیعل ــش از ط ــر 164 تال 1397/4/30 دفت
اســتناد دو بــرگ گواهــی شــهادت شــهود بــه شــماره هــای 11838 
الــی 11839 مورخــه 97/5/3 دفتــر 164 تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و 
ــه و محوطــه  ــاب خان اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک ب
ــاک 44 و  ــروز از پ ــی 949 مف ــماره فرع ــه ش ــع ب ــه مســاحت 886/09 مترمرب ب
ــا حــدود و  ــان ب ــی 88 بخــش 27 گی ــاورود ســنگ اصل ــه ن ــع در قری 274 واق
مشــخصات معیــن ذیــل ثبــت و صفحــه 37/8865 دفتــر 27/65 بــه نــام آقــای 
ــر  ــپس براب ــت و س ــده اس ــادر گردی ــت و ص ــک( ثب ــاو ) مال ــی ن ــی اله قریبعل
ســند رهنــی بــه شــماره 166983 مورخــه 1392/9/11  دفتــر 67 تالــش در قبــال 
ــه  ــرار گرفت ــش ق ــعبه تال ــادرات ش ــک ص ــن بان ــال در ره ــغ 360/000/000 ری مبل
ــر نامــه شــماره 9610111827500258 مورخــه 1396/7/20 صــادره از  اســت و براب
دادیــار محتــرم شــعبه 5 دادســرای تالــش در قبــال مبلــغ 600/000/000 ریــال تحــت 
ــن  ــت بدی ــده اس ــود ش ــی مفق ــر جایجائ ــت و در اث ــه اس ــرار گرفت ــت ق بازداش
لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا 
بــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجود ســند مرقــوم در 
نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات 
رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر ایــن صــورت 
پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده 
و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام وی اقــدام خواهــد نمــود. 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
تاریخ انتشار: 97/5/20  
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  آگهی فقدان سند مالکیت پالک 88/8218  
آقــای ابراهیــم نیــک خــواه برابــر وکالــت نامــه شــماره 22767 مورخــه 
1397/4/25 دفتــر 106 تالــش از طــرف بهنــاز ســلطانی بــه اســتناد دو 
ــی 14174  ــای 14172 ال ــماره ه ــه ش ــهود ب ــهادت ش ــی ش ــرگ گواه ب
مورخــه 97/5/6 دفتــر 106 تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــام نمــوده اســت کــه 
ــت خــاص  ــان مســکونی ) وضعی ــک دســتگاه آپارتم ــت ششــدانگ ی ســند مالکی
ــی  ــه 6 تفکیک ــی 8 قطع ــی ســنگ اصل ــی 8218 از 8 اصل ــماره فرع ــه ش ــق( ب طل
مفــروز از پــاک 3672 فرعــی از اصلــی مذکــور ناحیــه ســنگی بخــش 28 گیــان 
بــه مســاحت 67/76 مترمربــع واقــع در ســمت جنوبــی طبقــه 3 کــه مقــدار 2/60 
متــر آن بالکــن مســقف 4/94 مترمربــع آن پیشــرفتگی در دو قســمت اســت فاقــد 
ــر امــاک الکترونیکــی  ــه شــماره دفت ــن ب ــا حــدود و مشــخصات معی ــگ ب پارکین
1396203180190002237 بــه نــام بهنــاز ســلطانی ) مالــک( ثبــت و صــادر گردیــده 
اســت و ســپس برابــر ســند رهنــی بــه شــماره 15281 مورخــه 1394/10/2 دفتــر 106 
ــی  ــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه امــام خمین ــغ 705889889 ری ــال مبل در قب
تالــش قــرار گرفتــه اســت و در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده اســت  بدیــن لحــاظ 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا بــر اســاس 
تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب فقــدان 
ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد 
ــا  ــزد خــود ی ــوم در ن ــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرق ــا چنانچــه شــخص ی ت
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی خــود را 
در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء  تالــش در قب
مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور 

ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام وی اقــدام خواهــد نمــود.
 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(  

تاریخ انتشار: 97/5/20 
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  آگهی فقدان سند مالکیت 
         پالک 10/4069 

ــک  ــتناد ی ــه اس ــتگو ب ــراب راس ــای مح آق
بــرگ گواهــی شــهادت شــهود بــه شــماره  30341 – 
ــن اداره  ــه ای ــش ب ــه 102 تال ــی دفترخان 97/5/10 تنظیم
مراجعــه و اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت 
ــه  ــر محوط ــه مشــتمل ب ــان خان ششــدانگ عرصــه و اعی
بــه شــماره فرعــی 4069 از ســنگ اصلــی 10 ناحیــه بخــش 
28 گیــان بــه مســاحت 162/70 مترمربــع بنــام محــراب 
رســتگو ثبــت و صــادر گردیــده کــه در اثــر جابجایــی 
ــدور  ــای ص ــاظ تقاض ــن لح ــت بدی ــده اس ــود گردی مفق
ــذا  ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت ل
بــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه 
ــت  ــند مالکی ــدان س ــب فق ــت مرات ــون ثب ــی قان اصاح
پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی 
ــی  ــخاص مدع ــا اش ــخص ی ــه ش ــا چنانچ ــردد ت ــی گ م
وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر 
گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی 
ــن  ــار ای ــخ انتش ــت ده روز از تاری ــرف مهل ــود را در ظ خ
ــال  ــش در قب ــاک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــی ب آگه
اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر ایــن صــورت پــس از 
انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود 
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــود.  ــد نم ــدام خواه ــام وی اق ــه ن ب
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

تاریخ انتشار: 97/5/20
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فریدن نورزاده     5709

بخشــی از زمیــن در حاشــیه روســتای هرمزآبــاد از 
توابــع بخــش وردشــت در شــمال غربــی ســمیرم 
ــه دلیــل نامعلومــی نشســت  بامــداد پنجشــنبه ب
کــرد. بخشــداربخش وردشــت گفــت: ایــن پدیــده 

نزدیکــی روســتاهای پیراِســفنه و هرمــز آبــاد روی 
داده اســت. فخــری زاده افــزود: محــل ایــن حادثــه 
طبیعــی آخریــن نقطــه مــرز شهرســتان ســمیرم با 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه تعدادی 

بــاغ ســیب نیــز در یــک کیلومتــری آن قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن رویــداد طبیعی خســارتی 
بــه اهالــی منطقــه وارد نکــرده اســت ، افــزود: ایــن 
نشســت گودالــی بــه عمــق پنــج تــا 6 متــر ایجــاد 
کــرده اســت.او افــزود: علــت ایــن پدیده در دســت 
ــش از  بررســی اســت. بخــش وردشــت دارای بی
ــه از  ــت اســت ک ــت ثاب ــر جمعی ــزار نف هشــت ه
ــه بیــش از 14  ــت آن ب اواســط اردیبهشــت جمعی

هــزار نفــر مــی  رســد.

بخشی از زمین در هرمز آباد 
سمیرم نشست کرد

توله یوزپلنگ آسیایی که بر اثر برخورد با خودرو 
در جاده سمنان – مشهد مجروح شد، قطع نخاع شده است.

بخشــی از زمیــن در حاشــیه روســتای هرمزآبــاد 
ــی  ــمال غرب ــت در ش ــش وردش ــع بخ از تواب
ســمیرم بامــداد پنجشــنبه بــه دلیــل نامعلومی 
نشســت کــرد. بخشــداربخش گفــت: ایــن 
پدیــده نزدیکــی روســتاهای پیرِاســفنه و هرمــز 
آبــاد روی داده اســت. او بیــان کــرد: ایــن 
ــه  ــی منطق ــه اهال ــارتی ب ــی خس ــداد طبیع روی

ــت. ــرده اس وارد نک

گزیده ها

پیام زیست

اما و اگرهای تشکیل وزارت آب
مرکز پژوهش های مجلس تشکیل وزارت آب و محیط زیست 

را توصیه نمی کند

مرکز پژوهش ها مجلس تشکیل وزارت آب را قابل دفاع ندانست

»انـرژی«  وزارتخانه هـای  تشـکیل  طـرح 
و »آب و محیـط زیسـت« در خردادمـاه 
امسـال توسـط جمعـی از نماینـدگان بـه 
مجلـس ارائـه شـد. مرکـز پژوهش هـا در 
گزارشـی نقـاط قـوت و ضعـف ایـن طرح 
را بررسـی کـرده و درآخـر نتیجـه گرفته که 

اجـرای ایـن طـرح توصیـه نمی شـود.
 در این طرح پیشـنهادی، سازمان حفاظت 
محیط زیسـت، سـازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیـز داری و سـازمان هواشناسـی بایـد 
بـه وزارت نیـرو منتقـل شـوند و در عـوض 
و  آب  عنـوان  تحـت  جدیـدی  دسـتگاه 

محیـط زیسـت ایجاد شـود. 

نقاط قوت طرح
مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گزارشـی 

بـا  را  مخالفـت خـود  و  موافقـت  دالیـل 
اجـرای ایـن طـرح بیان کـرده اسـت. این 
وفرصـت  قـوت  نقـاط  توضیـح  در  مرکـز 
و  »اهـداف  اسـت کـه  آورده  طـرح  ایـن 
ماموریت های بخش آب و محیط زیسـت 
تجمیع شـده و عـدم هماهنگی هـا در این 
بخـش کاهـش می یابـد.« چراکـه در حال 
حاضـر یکـی از مهمترین وظایف سـازمان 
محیـط زیسـت و وزارت نیـرو مسـاله آب 
اسـت و شـاید تجمیع این مجموعه بتواند 
از مـوازی کاری و ناهماهنگی هـای موجـود 
در ایـن بخـش جلوگیـری کند.همچنیـن 
ایـن طـرح»  مزیت هـای  از  دیگـر  یکـی 
عنـوان  فرابخشـی آب«  تقویـت جایـگاه 
می شـود بـه ایـن معنی که در حـال حاضر 
توسـعه تمامـی فعالیت ها در کشـوراعم از 
صنعت، کشـاورزی و معدن وابسـته به آب 
اسـت و تجمیع وظایف بـه تقویت جایگاه 
آب کمـک می کنـد. نقطـه قـوت دیگر این 

طـرح »تسـهیل سیاسـت گـذاری دربـاره 
مولفه هـای مختلـف آب، محیط زیسـت و 
منابـع طبیعـی«  اسـت بـه ایـن معنی که 
بـا تجمیع سـازمان های دخیل در مدیریت 
آب کشـور در قالـب یـک دسـتگاه، برنامـه 
ریزی هـا قوی تر و عـدم هماهنگی ها کمتر 
خواهـد بـود. » اعمـال مدیریـت یکپارچـه 
منابـع آب« مزیـت دیگـر اشـاره شـده در 
ایـن پژوهـش اسـت بـه ایـن معنـی کـه 
تجمیـع همه بخش هـای مدیریتی دخیل 
در منابـع آب و اعمـال مدیریـت یکپارچـه، 

منابـع آب را همـوار خواهـد کرد. 

نقاط ضعف طرح
امـا مرکـز پژوهش هـا در کنـار مزیت هـای 
ایـن  اجـرای  بـه ضعف هـای  ذکـر کـرده 
ایـن گـزارش  در  می کنـد.  اشـاره  طـرح 
آمـده اسـت کـه » خلـط امـور حاکمیتـی 
و امـور تصدی گـری« از چالش هـای ایـن 
طـرح اسـت بـه ایـن معنـی کـه در صورت 

ترکیـب ایـن چهار سـازمان، وظایـف آن ها 
بـا هـم تداخـل خواهـد داشـت، چـرا کـه 
سـازمان محیـط زیسـت بایـد از محیـط 
زیسـت حفاظـت کند در حالی که سـازمان 
منابـع طبیعـی  و  نیـرو  جنگل هـا، وزارت 
سـازمان هایی هسـتند کـه از ایـن منابـع 
بهـره بـرداری می کننـد. » مناسـب نبـودن 
پذیـرش  بـرای  کشـور  فعلـی  شـرایط 
تغییـرات ناشـی از تغییر سـاختار مذکور« 
ایـن معنـی  بـه  چالـش دیگـری اسـت 
کـه بـا توجـه بـه وضعیـت کشـور هرگونـه 
تغییـر شـتاب زده باعـث عقـب ماندگـی 
منافـع  تضـاد  »ایجـاد  بیشـتر می شـود. 
غیـر همسـو  ماموریت هـای  و  اهـداف  و 
در یـک دسـتگاه« ایـن مـورد هـم ماننـد 
مـورد قبـل، بـر تداخـل وظایـف حاکمیتی 
سـازمان محیط زیسـت بـا وظایف تصدی 
دارد.  اشـاره  دیگـر  سـازمان های  گـری 
چالـش » افزایـش پتانسـیل عـدم توجه 
بـه سـایر ارکان محیـط زیسـت« بـه ایـن 
معنـی اسـت کـه ایـن ادغـام بـر محوریت 
آب اسـت پـس ایـن احتمـال کـه جنبه ها 
و وظایـف دیگـر ایـن چنـد سـازمان مـورد 
ضعـف  دارد.  وجـود  گیـرد  قـرار  غفلـت 
دیگـری کـه در صورت اجـرای این طرح بر 

آن وارد اسـت »کم رنـگ شـدن مـرز بیـن 
نظـارت و اجراسـت« بـه ایـن معنـی کـه 
وظایف نظارتی سـازمان محیط زیسـت به 
حاشـیه خواهـد رفت. ضعف دیگـر »عدم 
تعییـن تکلیـف بـرای بخش هـای مرتبط 
بـا آب تحـت مدیریـت جهاد کشـاورزی« 
بـرای  فقـط  طـرح  ایـن  یعنـی  اسـت 
بخـش کشـاورزی وزارت جهاد کشـاورزی 
برنامـه دارد و در صـورت ایـن ادغـام بایـد 
آب  بـا  مرتبـط  کـه  دیگـر  بخش هـای 
هسـتند و تحـت مدیریـت ایـن سـازمان، 
در نظـر گرفته شـوند. در بند » گسـتردگی 
دسـتگاه جدیـد بـه لحـاظ موضوعـات در 
حیطـه وظایـف« گفته شـده کـه وزارتخانه 
جدیـد بـه لحـاظ وظایف بسـیار گسـترده 
خواهـد بـود که مدیریت آن بسـیار دشـوار 
خواهـد بـود. »ابهـام در سـاختار درونـی 
دسـتگاه جدید« هم به این موضوع اشـاره 
دارد کـه باید روی سـاختار وزارتخانه جدید 
مطالعـات بیشـتری صـورت گیـرد. ضعف 
آخـر ایـن طـرح هم »تبعـات گسـترده در 
دسـتگاه  در  سـومدیریت  وقـوع  صـورت 
جدیـد« اسـت که بـر لـزوم مدیریت قوی 

وکارآمـد سـازمان جدیـد اشـاره دارد.

و  »آب  و  »انــرژی«  وزارتخانه هــای  تشــکیل  طــرح 
محیــط زیســت« در خردادمــاه امســال توســط جمعــی 
ــرح  ــن ط ــد.  در ای ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــدگان ب از نماین
پیشــنهادی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان 
ــز داری و ســازمان هواشناســی  ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
بایــد بــه وزارت نیــرو منتقــل شــوند و در عــوض دســتگاه 
ــاد  ــت ایج ــط زیس ــوان آب و محی ــت عن ــدی تح جدی
ــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی اعــالم  شــود. مرک
کــرد اجــرای ایــن طــرح نقــاط قوتــی دارد کــه مهمتریــن 
آن تمرکــز اهــداف و ماموریت هــا در یــک دســتگاه اســت 
امــا ایــن طــرح ضعف هــای مهمــی همچــون خلــط امــور 
حاکمیتــی و تصدی گــری و تضــاد منافع اســت. در نتیجه 
ــا توجــه بــه شــرایط کشــور و بخش هــای آب و محیــط  ب
ــن  ــرای ای ــای اج ــد ضعف ه ــر می رس ــه نظ ــت ب زیس

ــت. ــوت آن اس ــاط ق ــر از نق ــیار پررنگ ت ــرح بس ط

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

سنا
 ای

س:
عک

مــردم  نماینــده 
ــی  ــل شــورای عال اردبی
اســتان ها بــا تاکیــد 
اقــدام  لــزوم  بــر 
ــرای  ــط زیســت ب ــت محی ــازمان حفاظ ــدی س ج
ــن ســازمان  ــه از ســکوت ای نجــات دریاچــه ارومی
در مقابــل خشــک شــدن ایــن دریاچــه انتقــاد کرد. 
غالمرضــا ریاحــی میــری گفــت: بی تردیــد کشــور 
ــاظ دارا  ــه لح ــورها ب ــن کش ــی از غنی تری ــا یک م
ــد  ــه شــمار می آی ــودن از موهبت هــای طبیعــی ب ب
و صــد البتــه ایــن موهبت هــا از کوه هــا،  دشــت ها،  
جنگل هــا و تاالب هــا ســرمایه عظیــم و البتــه 
امانتــی در دســت مدیــران کشــور اســت کــه باید در 
جهــت حفــظ آنهــا همگی تــالش کننــد. وی افــزود: 

متاســفانه بــه دلیــل سیاســی کاری های مســتمر و 
کار کارشناســی نکــردن همچنیــن زیــر پــا گذاشــتن 
شایســته ســاالری و وجــود ســوءمدیریت ها روزی 
ــط  ــوص محی ــوار درخص ــری ناگ ــه خب ــت ک نیس
زیســت کشــور به گوشــمان نرســد. متاســفانه امروز 
چهــار گوشــه ایــران بــا مشــکالت عظیــم زیســت 
ــق  ــد و عم ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی دس محیط
ایــن مشــکالت در مناطــق مرکــزی کشــور تــا حــد 
بحــران پیــش رفتــه اســت. ریاحــی میــری ادامــه 
داد: زمانــی قطعــا نمایــان خواهــد شــد کــه مدیــران 
ــردی و  ــت خونس ــا نهای ــوزه ب ــن ح ــا ای ــط ب مرتب
گاهــی در کمــال بــی تفاوتــی ایــن مشــکالت را بــه 
ــه می دهنــد در حالــی کــه ناکارآمــدی  مــردم حوال
آنــان علــت اصلــی بــروز چنیــن مشــکالتی اســت.

لزوم اقدام جدی سازمان محیط زیست 
برای نجات دریاچه ارومیه

خبر

دو حیوان آزار به 500 ساعت 
خدمت رایگان محکوم شدند

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
شــرقی  آذربایجــان  هورانــد  شهرســتان 
گفــت: دو مجــرم حیــوان آزار بــه انجــام 500 
ســاعت خدمــت رایــگان بــه محیــط زیســت 
و مطالعــه و پخــش کتــاب محیــط زیســتی 
ــزود:  ــور اف ــی پ ــی تق ــدند. عل ــوم ش محک
ــوان آزار  ــرد حی ــد دو ف ــی هوران دادگاه عموم
را کــه یــک قــالده روبــاه گرفتــار در چــاه را بــا 
ــد را  ســنگ و چــوب شــکنجه و کشــته بودن
محکــوم کــرد.وی ادامــه داد: ایــن دو مجــرم 
حیــوان آزار بــه انجــام 500 ســاعت خدمــات 
رایــگان بــه عنــوان همیــار محیــط زیســت و 
خوانــدن یکــی از کتــاب هایــی کــه در مــورد 
نقــش و اهمیــت حیوانــات در طبیعــت و یــا 
نحــوه ارتبــاط انســان بــا حیوانــات زیــر نظــر 
ــع 50  ــت و توزی ــط زیس ــت محی اداره حفاظ
ــوان  ــه عن ــاب در روســتا ب ــد از همــان کت جل
جایگزیــن 5 مــاه حبــس تعزیــری محکــوم 
شــدند.تقی پــور گفــت: در صــورت تخلــف از 
ــرای  ــی اج ــنهاد قاض ــه پیش ــم دادگاه، ب حک
احــکام و رای دادگاه بــرای بــار نخســت یــک 
چهــارم تــا یــک دوم بــه مجــازات مــورد 
حکــم افــزوده مــی شــود و در صــورت تکــرار، 
مجــازات حبــس اجــرا مــی شــود. وی اظهــار 
داشــت: چنانچــه رعایــت مفــاد حکــم دادگاه 
از ســوی محکومیــن حاکــی از اصــالح رفتــار 
ــنهاد  ــه پیش ــد ب ــی توان ــد، دادگاه م وی باش
قاضــی اجــرای احــکام بــرای یــک بــار بقیــه 
ــا نصــف کاهــش دهــد. مــدت مجــازات را ت

حفاظت از 220 هزار هکتار عرصه 
طبیعی تنها با 8 محیط بان

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــاس  ــه براس ــم اینک ــه رغ ــت: ب ــمر گف کاش
ــط  ــار توس ــزار هکت ــه ه ــر س ــتانداردها ه اس
ــا 220  ــان حفاظــت شــود ام ــط ب ــک محی ی
هــای  عرصــه  و  مناطــق  از  هکتــار  هــزار 
ــط  ــط ۸ محی ــا توس ــمر تنه ــتان کاش شهرس
ــه  ــدی جمع ــوند. مه ــی ش ــت م ــان حفاظ ب
ــایت  ــا س ــگاران از تنه ــد خبرن ــور در بازدی پ
ــان  ــال خراس ــش اوری ــوچ و می ــرورش ق پ
رضــوی در کاشــمر اظهــار کــرد: خوشــبختانه 
خبرنــگاران شهرســتان بــه حــوزه محیــط 
زیســت بســیار توجــه داشــته و از ایــن 
بابــت بســیار تشــکر مــی کنیــم. وی بــا بیــان 
اینکــه محیــط زیســت در ســه حــوزه محیــط 
انســانی، عرصــه هــای طبیعــی و تنویــر 
ــزود:  ــد، اف ــی کن ــت م ــی فعالی ــکار عموم اف
ــا  ــه توســط انســان ه در بخــش پســماند ک
تولیــد مــی شــود در شــهر ۸50 گــرم و روســتا 

ــت. ــه اس ــد زبال ــرانه تولی ــرم س 250 گ
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آگهی حصر وراثت  
خانـم معصومـه  علیرضائـی فرزنـد محمـد  دارای 
شناسـنامه 364  بشـرح دادخواست شـماره9701۸1  
مـورخ  1397.5.17 توضیـح داده شـادروان علـی 
علیرضائـی بـن تـوت فرزنـد حاجـی بشناسـنامه 293  در تاریـخ 
1396.9.6در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن 
الفـوت وی عبارتنـد از: 1- معصومـه علیرضائـی بـن تـوت فرزنـد 
محمد ش ش 364 متولد 1339 صادره از شـهربابک همسـر متوفی 
2-محسـن علیرضائـی بـن تـوت فرزنـد علـی ش ش 722 متولـد 
1360 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی3-غالمعلـی علیرضائـی بن 
تـوت فرزنـد علـی ش ش 1735 متولـد 1364 صـادره از رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی 4-فاطمـه علیرضائـی بـن تـوت فرزند علـی ش ش 
فرزنـد متوفـی  از رفسـنجان  3040426796 متولـد 1376 صـادره 
5-زهـرا علیرضائـی بن تـوت فرزند علـی ش ش 1695 متولد 1359 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی6-زهره علیرضائی بـن توت فرزند 
علـی ش ش 3040193724 متولـد 1371صـادره از رفسـنجان فرزند 
متوفـی 7- سـجاد علیرضائـی بن تـوت فرزند علـی ش ش 1413۸ 
متولد 1367 صادره از رفسـنجان فرزند متوفی ۸-حسـین علیرضائی 
بـن تـوت فرزنـد ش ش  6097 متولـد 1365 صـادره از  رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی   - لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار 
محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه ای 
از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر 
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
فرزندغالمعبـاس    پـران  مجیـد  آقـای 
دارای شناسـنامه 15  بشـرح دادخواست 
 1397.5.16 مـورخ   شـماره970293  
توضیـح داده شـادروان غالمعبـاس پـور جعفـر فرزنـد 
1397.4.31در  تاریـخ  در    10 بشناسـنامه  جعفـر 
شهررفسـنجان  فوت شـده  و وراثت منحصر حین الفوت 
وی عبارتنـد از: 1- مجیـد پـران فرزنـد غالمعبـاس ش 
ش 15 متولـد 1360 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی 
2-محمـد پـران فرزند غالمعبـاس ش ش ۸023 متولد 
1365 صادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی 3-نصرت پران 
فرزنـد غالمعبـاس ش ش 16446 متولـد 135۸ صادره 
از رفسـنجان فرزنـد متوفی 4- فاطمه پـران فرزند نجف 
ش ش 1 متولـد 1331 صـادره از بردسـیر همسـر متوفی 
غالمعبـاس ش ش  فرزنـد  جعفـر  پـور  5-محمدرضـا 
3050214403 متولـد 1371 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 
متوفـی 6-حمید پران فرزنـد غالمعباس ش ش 469۸ 
متولـد 135۸ صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی-  لـذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد 
واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیت نامـه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
فرزنـد  دهنـوی  شمسـی  علـی  اقـای 
بشـرح    11 شناسـنامه  دارای  محمـد  
مـورخ   شـماره970247   دادخواسـت 
حبیـب  صغـری  شـادروان  داده  توضیـح   1397.5.15
زاده عیـش ابـادی فرزنـد حبیـب هللا   بشناسـنامه ۸  در 
تاریـخ 1397.7.6در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثت 
منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1- علـی شمسـی 
 1351 متولـد   3051754617 ش  ش  محمـد  فرزنـد 
صـادره از رفسـنجان پسـر متوفـی 2- رضا شمسـی فرزند 
از  محمـد ش ش 3050479507 متولـد 1346 صـادره 
رفسـنجان پسـر متوفی3-عبـاس شمسـی فرزنـد محمد 
ش ش 3051762431 متولـد 1354 صـادره از رفسـنجان 
پسـر متوفی4-حسـین شمسـی فرزنـد محمـد ش ش 
3051794090 متولد 1363 صادره از رفسنجان پسر متوفی 
5-فاطمه شمسـی فرزند محمـد ش ش 305174۸455 
متولـد 1349 صـادره ازرفسـنجان دختـر متوفـی 6- زهـرا 
شمسـی فرزند محمد ش ش 3051766161 متولد 1357 
صـادره از رفسـنجان - لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه 
هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
احمـدی  قاسـمی  النسـاء  خیـر  خانـم 
  5 شناسـنامه  دارای  صفرعلـی    فرزنـد 
بشـرح دادخواسـت شـماره970299  مورخ  
نـژاد  علـی  صغـری  شـادروان  داده  توضیـح   1397.5.2
دهنوی فرزند  رضا بشناسـنامه 3  در تاریـخ 1394.7.7در 
وراثـت منحصـر حیـن  و  فـوت شـده   شهررفسـنجان  
الفـوت وی عبارتنـد از: 1- علیرضا قاسـمی احمـدی فرزند 
صفرعلـی ش ش 2۸7 متولـد 135۸ صـادره از رفسـنجان 
پسـر متوفی2-معصومـه قاسـمی احمـدی فرزنـد صفـر 
علـی ش ش 12 متولـد 1337 صـادره از رفسـنجان دختر 
متوفی3-محمـد قاسـمی احمـدی فرزنـد صفرعلـی ش 
ش 207 متولـد 1352 صـادره از رفسـنجان پسـر متوفـی 
4-خیر النسـاء قاسمی احمدی فرزند صفرعلی ش ش 5 
متولد 1345 صادره از رفسـنجان دختر متوفی 5-حسـین 
قاسـمی احمـدی فرزنـد صفرعلـی ش ش 3052100416 
متولـد 1364 صـادره از رفسـنجان پسـر متوفی6-ناهیـد 
قاسـمی احمدی فرزنـد صفرعلـی ش ش 30512۸5927 
متولـد 1359 صادره از رفسـنجان دختر متوفی- لذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از 
متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر 
آگهـی به شـورای حل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر 
خواهـد شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که 
بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
خانـم معصومـه  علیرضائـی فرزنـد محمـد  دارای 
شناسـنامه 364  بشرح دادخواسـت شماره9701۸1  
مـورخ  1397.5.17 توضیـح داده شـادروان علـی 
علیرضائـی بـن تـوت فرزنـد حاجـی بشناسـنامه 293  در تاریـخ 
1396.9.6در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن 
الفـوت وی عبارتنـد از: 1- معصومـه علیرضائـی بـن تـوت فرزنـد 
محمـد ش ش 364 متولـد 1339 صـادره از شـهربابک همسـر 
علـی ش ش  فرزنـد  تـوت  بـن  علیرضائـی  متوفـی 2-محسـن 
722 متولـد 1360 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی3-غالمعلـی 
علیرضائـی بـن توت فرزند علـی ش ش 1735 متولد 1364 صادره 
از رفسـنجان فرزنـد متوفـی 4-فاطمـه علیرضائـی بـن تـوت فرزند 
علی ش ش 3040426796 متولد 1376 صادره از رفسـنجان فرزند 
متوفـی 5-زهـرا علیرضائـی بـن تـوت فرزنـد علـی ش ش 1695 
متولـد 1359 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی6-زهـره علیرضائی 
بـن تـوت فرزند علـی ش ش 3040193724 متولـد 1371صادره از 
رفسـنجان فرزنـد متوفی 7- سـجاد علیرضائی بن تـوت فرزند علی 
ش ش 1413۸ متولـد 1367 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی 
۸-حسـین علیرضائـی بـن توت فرزنـد ش ش  6097 متولد 1365 
صـادره از  رفسـنجان فرزنـد متوفـی   - لـذا مراتـب یـک نوبـت 
در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـالف تقدیم 
دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی 
و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان

متن اگهی   
اگهـی ابـالغ وقت رسـیدگی و دادخواسـت و ضمائـم به اقای مهـدی عقیلی 
مهریـزی فرزنـد میـرزا حسـین خواهـان اقـای محمـد زارع دادخواسـتی به 
طرفیـت خوانـده اقـای مهـدی عقیلـی مهریـزی  بـه خواسـته تنظیم سـند 
خـودرو مطـرح کـه به این شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونـده کالسـه 97099۸34922002۸5 
مـورخ  رسـیدگی  وقـت  و  ثبـت  رفسـنجان  شهرسـتان   2 شـماره  اختـالف  حـل  شـورای 
1397.6.27 سـاعت 16:00 تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضوع مـاده 73 قانون 
اییـن دادرسـی مدنـی بـه علت مجهـول المـکان بودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار اگهـی می گـردد تا خوانـده ظرف یـک ماه پس 
از تاریـخ انتشـار اگهـی به دفتـر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانی کامل خود نسـخه ثانی 
دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضر گردد.

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

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139704019063000260.1    
بدیـن وسـیله بـه اقـای علـی اصغـر گواشـیری  خنامـان فرزنـد کرمشـاه 
بـه شـماره ملـی 3051557۸11 و خانـم طیبـه حـداد فتـح ابـادی فرزنـد 
حسـین بـه شـماره ملـی 3050363762 وراث مرحـوم سـلمان گواشـیری 
خنامـان سـاکن رفسـنجان  ابـالغ می شـود که خانم افسـانه شـهربابکی جهت وصـول مبلغ 
4.216.024.304 لاير بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 496 دفتـر خانـه 
ازدواج 1۸۸ رفسـنجان علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه 9700272 
درایـن اداره تشـکیل شـدهو طبـق گـزارش مامـور، محـل اقامـت شـما بـه شـرح متن سـند 
شـناخته نشـده ،لـذا بنـا بـه تقاضای بسـتانکار طبـق مـاده 1۸ ائین نامـه اجرا مفـاد اجرائیه 
فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی اگهـی می شـود و چنانچه 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن اگهـی که روز ابالغ محسـوب می گردد نسـبت به پرداخت 

بدهـی خـود اقـدام ننمایید،عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافت. م الـف 3943
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

سنا
:ای

س
عک

گزارش
پیام ما

فرهنگی،صنایـع  میـراث  کل  مدیـر 
کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی 
از آغـاز مرمـت فـاز دوم قـالع تاریخـی 
اردشـیر و دختـر ایـن اسـتان خبر داد.

ادامـه  بـه  اشـاره  بـا  فرخـی  غالمرضـا 
دختـر  و  اردشـیر  قـالع  مرمـت  طـرح 

پـی  طـرح  ایـن  در  افـزود:  کرمـان، 
مرمـت  و  سـازی  خوانـا  و  گـردی 
حفاظتـی بقایـای معمـاری موجـود در 

پذیـرد. مـی  انجـام  هـا  قلعـه  ایـن 
فـاز  مرمتـی  هـای  فعالیـت  بـه  وی 
تاریخـی  هـای  قلعـه  ایـن  در  اول 

خاکبـرداری  کـرد:  تصریـح  و  اشـاره 
کارگاه  انـدازی  راه  باستانشناسـی، 
خشـت زنـی و تجهیـز کارگاه از فعالیت 
انجـام  اول  فـاز  در  اسـت کـه  هایـی 
خوشـبختانه  داد:  ادامـه  گرفت.فرخـی 
دسـتگاه های  اخیـر  سـال های  در 
و  به سـازی  راسـتای  در  اجرایـی 
مرمـت آثـار تاریخـی بـا ایـن اداره کل 
و  داشـته اند  خوبـی  همکاری هـای 
امیدواریـم این رونـد ادامـه یابد.آنطور 
اینکـه  بیـان  بـا  نوشـته وی  ایسـنا  کـه 
ایـن دو  بازسـازی و مرمـت  مقدمـات 

بنـای ارزشـمند تاریخـی از مدتهـا قبـل 
فراهـم شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
اعتبـارات  تخصیـص  بـا  امیدواریـم 
الزم، مرمـت و بازسـازی ابنیـه تاریخی 
بافـت تاریخـی کرمـان نیز بـه وضعیت 
مطلوبـی برسـد. قلعـه اردشـیر بـر فراز 
تپـه جنـوب شـرقی شـهر کرمـان قـرار 
باعـث  آن  طبیعـی  موقعیـت  و  دارد 
»قلعـه کـوه«  را  آن  اسـت کـه  شـده 
از خشـت  بنامنـد. دیـواره هـای قلعـه 
خـام ضخیم سـاخته شـده و »اردشـیر 

اسـت.  نهـاده  بنـا  را  آن  ساسـانی« 

الـواح هخامنشـی ازجملـه میـراث فرهنگـی و گنجینـه ایـران 
باسـتان اسـت که بیش از هشـت دهه از توقیف آن در آمریکا 
می گـذرد. بـا وجود آنکـه امید می رفـت با رای قضایـی دادگاه 
مبنی بر بازپس گیری این الواح، شـاهد بازگشـت آن به ایران 
باشـیم امـا معـاون میراث فرهنگی در آسـتانه آغـاز دور جدید 
تحریم هـا از انتظـار ایران برای اجـازه خزانـه داری آمریکا برای 
خـروج الـواح هخامنشـی طی چند مـاه آینده خبـر داد. الواح 
هخامنشـی بخـش مهمـی از گنجینـه خزانـه تخت جمشـید 
شـیراز هسـتند که پیـش از انقالب از سـوی باستان شناسـان 
دانشـگاه شـیکاگو آمریـکا بعد از کشـف بـه صـورت امانی به 
ایـن دانشـگاه بـرای بررسـی بـرده شـدند امـا بخـش مهمی 
از آنهـا هیچـگاه بـه کشـور بازگردانده نشـدند. تاکنون سـه بار 
بخش هایـی از این گنجینه به کشـور بازگردانده شـده که دوبار 
آن مربـوط بـه پیـش از انقـالب و یـک مرتبـه آن مربـوط بـه 
سـال ٨3 بـوده اسـت. ایـن الـواح در اصل سـندهای تاریخی 
از زندگـی در دوره هخامنشـیان و اداره حکومـت در ایـن دوره 

است.اسـفند مـاه سـال 1396 بـود کـه علـی اصغـر مونسـان 
)معـاون رییـس جمهوری و رییس سـازمان میراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری( از رأی مثبـت دیـوان عالـی 
آمریـکا مبنی بـر مصادره نشـدن الواح هخامنشـی ایران خبر 
داد گفتـه بـود با صدور ایـن رأی اقدام عملی بـرای بازگرداندن 
الـواح هخامنشـی از آمریـکا آغـاز می شـود. امـا بـا آغـاز دور 
جدیـد تحریم هـای آمریـکا علیـه ایـران؛ بیـم آن مـی رود که 
الـواح هخامنشـی کـه قـرار بـود بـه ایـران بازگردانـده شـوند، 
همچنـان در آمریـکا توقیف بماند.مونسـان معتقد بـود »برای 
بازپس گیـری الـواح گلیـن نه تنهـا حکم قضایی گرفته شـده  
اسـت بلکـه باتوجـه بـه فضـای تحریـم بایـد مراحـل قانونی 
بازگشـت آن طـی شـود. درعیـن حال همین که جلـوی حراج 
ایـن الـواح گرفتـه می شـود و بـه نـام ایـران ثبـت می شـوند، 
گام مهمـی اسـت و گام بعدی اسـترداد آن ها بـه ایران خواهد 
بود.« اما اکنون محمدحسـن طالبیان معاون میراث فرهنگی 
کشـور بـه ایلنا می گویـد  »پیگیر بازگشـت الواح هخامنشـی 
بـه ایـران هسـتیم و منتظریـم تـا خزانـه داری آمریـکا اجـازه 
خـروج ایـن الـواح را بدهد. حتا طی چند روز گذشـته ایمیلی 
از خزانـه داری آمریـکا دریافـت کردیم مبنـی بر اینکه طی چند 
مـاه آینـده تدابیـر الزم بـرای خـروج ایـن آثـار انجـام خواهد 

شـد.«او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چنـد مـاه پیـش نیـز 
چنیـن پاسـخی از سـوی خزانـه داری آمریـکا دریافـت کـرده 
بودیـم و گویـی ایـن پاسـخ هـر از چنـد مـاه تکـرار می شـود، 
گفـت: »موسسـه شـرق شناسـی می گویـد در انتظار دسـتور 
خزانه داری اسـت.«الواح هخامنشـی شـامل بیش از 30 هزار 
لوح بود که در سـال 1314 براسـاس مصوبه دولت وقت ایران 
از طریق کشـتی به موسسـه شرق شناسـی دانشگاه شیکاگو 
فرسـتاده شـد و سـال 1316 به آنجا رسـید. قرار بود در مدت 
سـه سال، بررسی های کارشناسـی و مطالعات روی این الواح 
انجـام و بـه ایـران برگردانـده شـود. چنـد سـال نخسـت این 

اقـدام انجام نشـد.

مرمت فاز دوم قالع 
اردشیر و دختر آغاز شد

مدیر مجموعه جهانی پاسارگاد:

پاسارگاد متفاوت 

از گذشته معرفی می شود

مدیــر مجموعــه جهانــی پاســارگاد از آغــازِ اجرائــی شــدِن طــرح ســاماندهی 
و بازنگــری تابلوهــای معرفــی بناهــای تاریخــی، در مســیر راِه محوطه هــا از 
اصفهــان بــه شــیراز و برخــی محوطه هــای تاریخــی اســتان فــارس خبــر داد.
حمیــد فدایــی گفــت: ســاماندهی و بازنگــری یکســری تابلوهــای جــاده ای 
ــا  ــه ی ایزدخواســت ت ــارس از منطق ــه ســمت اســتان ف ــان ب از جــاده اصفه
شــیراز در دســتور کار قــرار گرفتنــد تــا معرفــی بهتــر پاســارگاد، تخت جمشــید 

و نقش رســتم انجــام شــود.
او بــا بیــان این کــه در مرحلــه ی اول کار، در فاصلــه ی هــر 40 کیلومتــر 
ــرای معرفــی محوطه هــا نصــب شــده اند، ادامــه  ایــن تابلوهــا در مســیر و ب
ــا  ــن تابلوه ــر ای ــر 10 کیلومت ــار در ه ــری آث ــدود 40 کیلومت ــد: از ح می ده
نصــب شــده اند کــه اعتبــار بــرای نصــب تابلوهــای جــاده ای از محــل 

ــد. ــن ش ــال 95 تامی ــارات س اعتب
وی بــا تاکیــد بــر این کــه در طــرح بســامان کــردن ایــن وضعیــت، از 
ــود و  ــا پاســارگاد مســیری حــدود 200 کیلومتــری پیشــرو ب ایزدخواســت ت
ــود،  ــده ب ــب ش ــو نص ــط دو تابل ــارگاد فق ــا پاس ــان ت ــان از اصفه ــا ان زم ت
ادامــه می دهــد: ایــن کار کمــک بزرگــی بــرای معرفــی و نشــان دادن مســیر 
ــرانجام  ــه س ــرارداد ب ــک ق ــب ی ــه آن در قال ــود ک ــارگاد ب ــه پاس ــیراز ب از ش
ــام  ــا وزارت راه انج ــاده ای را ب ــن ج ــای بی ــه تابلوه ــکاری ک ــید و پیمان رس
مــی داد ایــن کار را بــر عهــده گرفــت. او بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر در 
ــد:  ــه می ده ــا هســتیم، ادام ــرای نصــب تابلوه ــا ب ــی مکان ه ــال جانمائ ح
ــا  ــوند و ت ــام می ش ــزری انج ــرش لی ــورت ب ــه ص ــا ب ــته ها روی تابلوه نوش

ــد. ــی بوده ان ــان فارس ــه زب ــون ب کن

معاون میراث فرهنگی کشور: 

منتظرصدور مجوز خروج الواح 
هخامنشی از آمریکا هستیم

انفجــاری  در  دیگــر  ســوی  از 
در  میــالدی   1997 ســال  در  کــه 
بیت المقــدس رخ داد چنــد یهــودی بــه 
بهانــه جبــران خســارت و ارتبــاط واهــی 
ایــران بــا ایــن انفجــار، درخواســت توقیــف 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــواح را مطــرح کردن ل ا
ــا این کــه در چنــد  ــار توقیــف شــدند ت آن آث
مرحلــه ایــران در جلســات دادگاه هایــی کــه 
ــت  ــور یاف ــد، حض ــزار ش ــه برگ ــن زمین در ای
و ثابــت کــرد کــه الــواح جنبــه  تجــاری 
و  فرهنگــی  جنبــه   بــا  آثــاری  و  ندارنــد 
ــتند. ــف نیس ــل توقی ــه قاب ــد ک مطالعاتی ان

رییـس گروه توسـعه صنایع دسـتی سـازمان میـراث فرهنگی 
گفـت: آثـاری کـه مهر اصالت یونسـکو را دریافت کـرده اند مهر 
ماه امسـال با حضور رییس منطقه اسـیا و اقیانوسـیه شـورای 
جهانـی صنایـع دسـتی معرفـی مـی شـوند.مرضیه ترکمانیـان 
رییـس گروه توسـعه صنایع دسـتی سـازمان میـراث فرهنگی 
گفـت: از روز 13 تـا 16 مـرداد مـاه در هتـل اللـه تهران مراسـم 
داوری آثـار منتخـب بـرای دریافت مهـر اصالت یونسـکو برگزار 
شـد و داوران بیـن المللـی کـه دو نفـر آنهـا ایرانـی بودنـد بـه 
همـراه سـه نفر دیگر به بررسـی آثار پرداختنـد و از آثار برگزیده 

طـی مراسـمی بـا حضور غـدا هیجـاوی، رئیس منطقه آسـیا و 
اقیانوسـیه شـورای جهانـی صنایع دسـتی در مهر مـاه رونمایی 
مـی شـود. اکنـون نیز داوران بـرای بازدیـد از کارگاههای صنایع 
دسـتی بـه شـهر زنجـان رفتـه انـد. ترکمانیـان بیـان کـرد: آثار 
صنایـع دسـتی ایران به لحـاظ تعداد، تنوع و کیفیت در سـطح 
باالیـی برخـوردار بود و صنایع دسـتی کشـورهای دیگـر در برابر 
ایـران قابـل قیـاس نبـود. ایـن موضـوع مـی طلبـد کـه چنین 

گنجینـه هـای بشـری در دنیا بیشـتر معرفی شـود. 

سرپرســت معاونــت صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان زنجــان از ثبت اثــر ملیله 
ــه جشــنواره آش زنجــان  ــا آییــن افتتاحی زنجــان همزمــان ب
بــه دســت رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی خبــر داد.النــاز 
خدایــی فــرد اظهــار داشــت: توانســتیم مجــوز ثبــت اثــر ملیلــه 
زنجــان را اخــذ کنیــم و همزمــان بــا آییــن افتتاحیــه جشــنواره 
آش توســط رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی رونمایــی مــی 
شــود.وی بــا بیــان اینکــه ثبــت اثــر ملــی ملیلــه یــک فرصــت 
ــک فرصــت  ــن ی ــت: ای ــی شــود، گف ــی م ــان تلق ــرای زنج ب

ــت  ــود .سرپرس ــی ش ــوب م ــگران محس ــرای گردش ــی ب خوب
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــع دســتی اداره کل می ــت صنای معاون
ــه  ــزی ب ــه گری ــان در ادام ــتان زنج ــتی و گردشــگری اس دس
ممنــوع شــدن صــادرات مــواد اولیــه مــس زد و افــزود: ایــن 
تصمیــم دولــت بــه نفــع تولیدکننــدگان مــس اســتان زنجــان 
شــد.وی گفــت: انتظــار داریــم بــا ایــن تصمیــم صــادرات بــی 
رویــه بــه کشــورهای افغانســتان و عــراق جلوگیــری شــود و بــه 

طــور رســمی صــادرات مــواد اولیــه لغــو شــده اســت .

ملیله زنجان ثبت ملی می شودمعرفی آثار دارای مهر اصالت یونسکو در مهر ماه

مرمت کاروانسرای »میرزا صیدرضا« در خرم آباد آغاز شد
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: کار مرمت و 
بازسازی کاروانسرای تاریخی ›میرزا صیدرضا‹ در شهرستان خرم آباد آغاز شد .

پیام میراث

رنا
س:ب

عک
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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. 

خاکستر شدن 600 اصل نخل در خنافره شادگان    /  مهر صیادان جزیره هنگام    /   ایسنا

غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا )علیه السالم( با حضور 
غبار روبی ضریح مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(  /   فارسرهبر معظم انقالب  /  باشگاه خبرنگاران جوان میدان امام همدان در گذشته

عکس نشنال جئوگرافیک طلوع طالیی آفتاب در شهر ماندالی میانمار را 
نشان می دهد.

روزنامه اصفهان زیبا نوشت: صرافی ها ، 
همچنان منتظر ارز برای داد و ستد هستند.

روزنامه مهدتمدن تیتر خود را به استیضاح 
وزیر کار و به وسط کشیدن پای دختر نماینده 

تبریز  اختصاص داده است.

روزنامه افسانه از بسته شدن دو اغذیه 
فروشی و دو بستنی بندی مشهور شیراز به علت 

تخلف بهداشتی خبر داد.

روزنامه خبر شمال  به نقل از مدیر کل 
حفاظت محیط زیست گیالن نوشت: تراز آب 
دریای خزر 43سانتی متر افزایش می یابد.

روزنامه دریا به نقل از معاون سیاسی امنیتی 
استاندار هرمزگان نوشت:مدیران مدیون خبرنگاران  

هستند. 

روزنامـه بشـارت یزد بـه نقـل از اسـتاندار 
یزد نوشـت: مشـکالت حقوقـی انتقـال آب به یزد 

رفع شـده اسـت.

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.

ورود فاضالب شهری و صنعتی به خلیج فارس   /   میزان خاکستر شدن 600 اصل نخل در خنافره شادگان    /  مهر

همه ما در حال دامن زدن به بحران آب هستیم که نهایتا دامن همه مان 
را خواهد گرفت.  /  ایسنا اهواز؛ 50 درجه باالی صفر  /   باشگاه خبرنگاران جوان غبار روبی ضریح مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(  /   فارس

خبرگـزاری سـی ان ان از به قتل رسـاندن 
دو شـخص سـیک در کالیفرنیـا طی یـک هفته 

گذشـته خبر داده اسـت.

روزنامـه نیویورک تایمز در سـرمقاله خود 
در ارتبـاط بـا تاکسـی یاب های آنالیـن ایـن شـهر 
نوشـته شـهر نیویورک سـرگردانی را محدود می کند. 

خبرگـزاری اسپوتنیک از حمله جنگنده های 
رژیم صهیونیسـتی به 140 نقطـه در غزه خبر داده.

روزنامـه تایمـز چـاپ لنـدن از تحریم هـای 
آمریـکا علیه روسـیه در پی مسـمویت اسـکریپال 

خبـر داده اسـت.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
کشـته شـدن مادر آبسـتن و فرزنـدش در جریان 
حملـه جنگنده هـای رژیـم صهیونیسـتی بـه نـوار 

غـزه در تیتـر یـک خـود خبـر داده.

خبرگـزاری یورونیـوز نیز مانند تایمـز لندن از 
تحریم هـای آمریکا علیه روسـیه نوشـته اسـت.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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راه اندازی منطقه آزاد ویژه کشاورزی در گیالنپیام ایران
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی از موافقت وزیر با راه اندازی منطقه 
آزاد ویژه کشاورزی در گیالن خبر داد و گفت: منطقه آزاد ویژه کشاورزی با هدف وضع 
و اجرای مقررات آسان برای صادرات محصوالت کشاورزی سالم بدون عوارض گمرکی 
ایجاد می شود.

جـواد طوسـی مدیـر امـور منابـع آب سـاری و 
میانـدرود گفـت: 30 سـردهنه زراعـی در منطقه 
چهاردانگـه سـاری کـه در سـیل یازدهـم مرداد 
سـال جـاری تخریـب شـده بودنـد بازسـازی و 

آبگیـری مجـدد آن آغـاز شـد.  وی بـا بیـان 
محـدوده  در  کـه  هـا  سـردهنه  ایـن  اینکـه 
سـاری  چهاردانگـه  بـرد  و  چالـو  روسـتاهای 
قـرار دارنـد در سـیل مـرداد مـاه سـال جـاری 

صددرصـد تخریـب شـده بودنـد کـه بـا تـالش 
دفتـر  و  شهرسـتان  آب  منابـع  امـور  بخـش 
مشـارکت مردمـی و طـرح هـای زودبـازده آب 
منطقـه ای بازسـازی آنهـا پـس از یـک هفتـه 
تـالش شـبانه روزی بـه انجـام رسید.طوسـی 
میـزان هزینـه بازسـازی ایـن سـردهنه هـای 
و  اعـالم کـرد  تومـان  میلیـون   150 را  زراعـی 
افـزود: اراضـی تحـت پوشـش ایـن سـردهنه 
حـدود 200 هکتـار مـی باشـد کـه تحت کشـت 

شـالی مـی باشـد.

بازسازي و مرمت 3۰ سردهنه زراعي 
در بخش چهاردانگه ساري 

سه کشور، هدف جدید صادراتي 
خراسان رضوي قرار گرفتند

در چهار ماهه نخست امسال به سه کشور تونس، لبنان و کنیا محصوالت صادر شده اند

رییـس اداره بازرگانـی خارجـی سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت خراسـان رضوی گفت: هـم اینک 
88 کشـور از سراسـر جهـان هـدف صادراتـی ایـن 

هسـتند. استان 
امسـال،  اول  ماهـه  چهـار  در  امیرفخریـان گفـت: 
721 میلیـون دالر  بـه ارزش  849 هـزار تـن کاال 
از گمـرک و بازارچـه هـای مـرزی خراسـان رضوی 
رقـم  ایـن  بـه کشـورهای هـدف صـادر شـده کـه 
نظـر  از  قبـل  بـا مـدت مشـابه سـال  مقایسـه  در 
ارزشـی 29 درصـد رشـد داشـته اسـت.وی افزود: 
شـامل  اسـتان  صادراتـی  عمـده کاالهـای  اقـالم 
سـیب،  کفپـوش،  زعفـران،  شـامل  غذایـی  مـواد 
روغن هـای سـبک، هـادی هـای بـرق، رب گوجـه 
و  پریفـرم  نـورد شـده،  هـای گـرم  میلـه  فرنگـی، 

سـیب زمینـی اسـت.

طوسـی میزان هزینه بازسـازی این سـردهنه های 
زراعـی را 150 میلیـون تومـان اعـالم کـرد و افزود: 
اراضـی تحـت پوشـش ایـن سـردهنه حـدود 200 
هکتار می باشـد که تحت کشـت شـالی می باشـد.
شـایان ذکر اسـت در اسـتان حدود 1800 سـردهنه 
زراعـی وجـود دارد کـه حدود 100 سـردهنه مدرن و 
مابقی سـنتی میباشـد که پـس از هر سـیل نیاز به 

بازسـازی و مرمت دارد.

رییـس اداره بازرگانی خارجی سـازمان 
خراسـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
رضـوی گفـت: در چهـار ماهـه نخسـت 
امسـال سـه کشـور تونس، لبنان و کنیا 
در زمـره اهـداف صادراتـی اسـتان قرار 
گرفتنـد. محمدعلـی امیـر فخریان روز 
پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
شـش  مـدت  ایـن  در  افـزود:  ایرنـا 
نشسـت ارتقـا و ایجـاد روابـط تجـاری 
بـا کشـورهای هـدف صادراتـی برگـزار 
شـد که سـه نشسـت مربوط بـه ایجاد 
و  تونـس  بـا کشـورهای کنیـا،  روابـط 

بود. لبنـان 
دروازه  تونـس  بیـان کـرد: کشـور  وی 
ورود بـه قـاره آفریقا و اروپا اسـت و از 
طریـق ایـن کشـور می تـوان صـادرات 
بـه کشـورهای اروپایـی را نیـز افزایش 

داد.
وی اظهار داشـت: تونـس بازار جدیدی 
صـادرات خشـکبار،  زمینـه  اسـت کـه 
پسـته و کشـمش بـه این کشـور وجود 

دارد، از سـوی دیگر تونسـی ها زعفران 
را نمـی شناسـند و می تـوان برای این 
محصـول در آن کشـور بازارسـازی کرد.

امیرفخریـان اضافـه کـرد: یکـی دیگـر 
از اهـداف برقـراری روابـط تجـاری بـا 
تونـس، انجـام تولیـدات مشـترک بـا 
آن کشـور در زمینـه محصـوالت آب بـر 

ست. ا
رییـس اداره بازرگانی خارجی سـازمان 
خراسـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
رضـوی گفـت: لبنـان جـزو کشـورهای 
تعرفـه  و  بـوده  عـرب  اتحادیـه  عضـو 
واردات و صـادرات در ایـن کشـور صفر 
نامـه  تفاهـم  دیگـر  سـوی  از  اسـت، 
هایـی بـا اتحادیـه اروپا دارد کـه تعرفه 
آن  بـرای  را  صـادرات کاال  یـا  واردات 

کشـور نیـز صفـر کـرده اسـت.
تعرفـه  داشـت:  اظهـار  امیرفخریـان 
صفـر بـرای لبنـان فرصـت خوبـی بـه 
شـمار مـی رود کـه کاالهـای ایرانـی از 
طریـق لبنـان بـا تعرفـه صفـر وارد بازار 

کشـورها  دیگـر  و  عربـی  کشـورهای 
شـود.

وی بیـان کـرد: لبنـان تجـار خوبی دارد 
کشـورهای  در  آنـان  از  بسـیاری  کـه 
جنوبـی  آمریـکای  جملـه  از  دیگـر 
تواننـد زمینـه  سـاکن هسـتند و مـی 
حضـور کاالهای ایرانی را در کشـورهای 

دیگـر فراهـم کننـد.
وی ادامـه داد: کنیـا بـازار بکری اسـت 
و شـرکت هـای ایرانـی مـی تواننـد در 
زمینـه صـدور خدمات فنی و مهندسـی 
در حـوزه کشـاورزی، صنعـت، سـاخت 
و سـاز، آبرسـانی، سدسـازی و مـوارد 

مشـابه بـه کنیـا فعال شـوند.
رییـس اداره بازرگانی خارجی سـازمان 
خراسـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
صنایـع  صـدور  زمینـه  گفـت:  رضـوی 
غذایـی و مصالـح سـاختمانی از ایـران 
بـه کنیـا وجـود دارد، از سـویی از آنجـا 
کـه کنیـا اقلیـم مناسـبی دارد می توان 
در زمینـه کشـت فراسـرزمینی در ایـن 

کشـور برنامـه ریـزی داشـت.
سـه  داشـت:  اظهـار  امیرفخریـان 
کـه  تجـاری  روابـط  ارتقـای  نشسـت 
امسـال در اسـتان انجـام گرفت مربوط 
به کشـورهای ازبکسـتان و افغانسـتان 
بـود تـا زمینـه افزایش صـدور کاالهای 
ایرانـی در بخـش هـای مختلـف به آن 

کشـورها فراهـم شـود.
وی افـزود: در نشسـت ارتقـای روابـط 
بـه  توجـه  بـا  ازبکسـتان  بـا  تجـاری 
سـاخت و سـازهایی کـه در آن کشـور 
در حـال انجـام اسـت، افزایـش صدور 
سـیمان  بویـژه  سـاختمانی  مصالـح 
طریـق  از  تـا  گرفـت  قـرار  نظـر  مـورد 
مسـیر ریلـی بـا قیمـت مناسـب تـری 

بـه آن کشـور صـادر شـود.
وی بیـان کـرد: طـی دو نشسـتی که با 
تجـار افغانسـتانی انجام شـد، افزایش 
و  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  صـدور 
تجهیـزات مـورد نیـاز در حـوزه پرورش 
هـای  نهـاده  آبزیـان،  و  طیـور  و  دام 
دامـی، داروهـای دام و طیـور در برنامه 
ارتقـای روابـط تجـاری بـا ایـن کشـور 

گرفت. قـرار 
رییـس اداره بازرگانی خارجی سـازمان 

خراسـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
رضـوی گفـت: هـم اینـک ۸۸ کشـور 
از سراسـر جهـان هـدف صادراتـی این 

اسـتان هسـتند.
امیرفخریـان گفـت: در چهـار ماهه اول 
امسـال، ۸49 هـزار تـن کاال بـه ارزش 
721 میلیـون دالر از گمـرک و بازارچـه 
بـه  رضـوی  خراسـان  مـرزی  هـای 
کشـورهای هـدف صـادر شـده کـه این 
رقـم در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
قبـل از نظـر ارزشـی 29 درصـد رشـد 

داشـته اسـت.
کاالهـای  عمـده  اقـالم  افـزود:  وی 
صادراتـی اسـتان شـامل مـواد غذایـی 
سـیب،  کفپـوش،  زعفـران،  شـامل 
روغـن هـای سـبک، هادی هـای برق، 
میلـه هـای گـرم  فرنگـی،  رب گوجـه 
نـورد شـده، پریفـرم و سـیب زمینـی 

اسـت.
وی گفـت: مهمتریـن کشـورهای هدف 
صادراتـی اسـتان در مـدت یـاد شـده 
عـراق،  ترکمنسـتان،  افغانسـتان، 
امـارات متحـده عربـی، هنـگ کنـگ، 
پاکسـتان،  اسـپانیا،  تاجیکسـتان، 

انـد. بـوده  قزاقسـتان  و  ازبکسـتان 

کرمان

خبرنگاری عرصه مقدسی است که 
باید حرمت و قدر آن شناخته شود

مدیرعامـل بانـک سـپه طـی پیامـی بـا تبریـک 
خبرنـگاری  و  خبـر  عرصـه  گفـت:  خبرنـگار  روز 
عرصـه مقدسـی اسـت کـه حضـور در آن حرمـت 
رییـس  چقـازردی  محمدکاظـم  پیـام  دارد.در 
هیئـت مدیـره و مدیرعامـل بانـک سـپه بـه مناسـب روز خبرنـگار آمـده 
اسـت: مناسـبت ها فرصـت هسـتند بـرای یـادآوری برخـی رویدادهـا و 
حـوادث مهـم و حائـز اهمیـت، از جملـه ایـن رویدادهای پـر اهمیت، 17 
مـرداد سـالروز شـهادت شـهید محمـود صارمـی اسـت کـه به عنـوان روز 
خبرنـگار در تقویـم پرافتخـار جمهـوری اسـالمی ثبـت شـد.در ادامـه این 
پیـام آمـده اسـت: بـر ایـن بـاورم کـه بـه یمـن و برکـت آیـه شـریفه ن 
َواْلَقَلـِم َوَمـا یْسـُطُروَن )سـوگند بـه قلـم و آنچـه مینویسـند(، عرصه خبر 
و خبرنـگاری عرصـه مقدسـی اسـت که حرمـت و قدر آن را باید شـناخت 
و فعالیـن و تالشـگران ایـن عرصـه نیـز بـا آگاهـی کامـل از مسـوولیت و 

جایـگاه خویـش بایـد قـدم در ایـن مسـیر بگذارنـد

دریافت وام بیشتر در طرح 
»اعتبار سپهر« بانک صادرات 

بانـک  سـپهر«  »اعتبـار  طـرح  در  وام  دریافـت 
صـادرات ایـران تـا سـقف٨0 درصد افزایـش یافت. 
ایـن بانـک 10 روز پیـش از طـرح »اعتبـار سـپهر« 
مشـتریان  طـرح  ایـن  قالـب  در  رونمایـی کـرد. 
میتواننـد بـا افتتاح حسـاب سـپرده سـرمایهگذاری یکسـاله اعتبار سـپهر، از 
سـود سـپرده بلنـد مـدت مطابق با نرخهای اعالم شـده شـورای پـول و اعتبار 
بهرهمنـد شـوند و در قالـب عقد مرابحه تسـهیالت نیز دریافت کنند که سـقف 
دریافتی وام با توجه به اسـتقبال و درخواسـت مشـتریان، اکنون از 70 درصد 
مبلـغ سـپرده، بـه ٨0 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. مـدت زمـان بازپرداخـت 
تسـهیالت ایـن طـرح حداکثر 36 ماهه اسـت و برای دریافت این تسـهیالت 
بـه وثیقـه ای غیر از خود سـپرده نیاز نیسـت. بانـک صادرات ایـران به منظور 
خلـق ارزش افزوده بیشـتر برای مشـتریان، به تولید محصـوالت جدید بانکی 
از جمله سـپرده سـرمایهگذاری یکسـاله »اعتبار سـپهر« و گواهی سپرده سکه 

طـال )خزانـه زریـن سـپهر( اقدام کـرده و ایـن روند همچنـان ادامـه دارد.

توجیهـی  جلسـه 
نگهداشـت  طرح هـای 
تولیـد 2۸  افزایـش  و 
مخزن  مناطق نفتخیز 
جنوب در شـرکت بهره بـرداری نفت و گاز کارون 
برگـزار شـد.این جلسـه در راسـتای هماهنگی و 
برنامـه ریـزی جهـت پیشـبرد اهـداف تعریـف 
شـده طـرح نگهداشـت و افزایـش تولیـد چهار 
مخـزن منتخـب شـرکت کارون در قالـب 2۸ 
مخـزن منتخـب شـرکت ملـی مناطـق نفتخیز 
جنـوب بـا حضـور نماینـدگان مدیریـت هـا و 

ادارات مختلـف ایـن شـرکت برگـزار گردیـد.
در این نشسـت ضمن تشـریح اهـداف و پروژه 
هـای تعریـف شـده در قالب بسـته هـای چهار 
گانـه، بر لزوم همکاری هرچه بیشـتر با شـرکت 

ملی مناطق نفتخیز جنوب در راسـتای پیشـبرد 
اهـداف طـرح نگه داشـت و افزایـش تولید 2۸ 
مخـزن  مناطـق نفتخیـز جنـوب تأکید شـد.بر 
اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه ، پیـش بینی 
مـی شـود در این طرح با حفر چـاه های جدید، 
تعمیـر چـاه هـای موجـود و اجرای سـایر پروژه 
هـای تحـت االرضـی و سـطح االرضـی ، تولیـد 
روزانـه نفت در شـرکت کارون به میزان 114 هزار 
بشـکه افزایـش یابد. شـركت بهرهبـرداری نفت 
و گاز كارون بزرگتریـن شـرکت بهـره بـردار تابـع 
مناطـق نفتخیـز جنـوب اسـت که بـا تامین 25 
درصـد نفـت خام کل کشـور مسـووليت راهبری 
و توليـد صيانتـي نفت، گاز و مايعـات گازي را با 
تولیـد بیـش از یـک میلیـون و 30 هـزار بشـکه 

نفـت خام برعهـده دارد.

برگزاری جلسه توجیهی طرح نگهداشت  
28 مخزن در شرکت نفت و گاز کارون

بانک سپه
خوزستانصادرات 

شناسایی انبارهای 
احتکارکنندگان در کرمان

بــا  مبــارزه  دادســتان کرمــان گفــت: 
دانــه درشــتها و احتــکار کننــدگان عمــده 
در اولویــت کار دادســتانی اســت و در 
ــی  ــیار خوب ــات بس ــی اطالع ــع کنون مقط
ــان  ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــوی س از س
اســتان  اطالعــات  ادره کل  در  )عــج( 
ــه شناســایی انبارهــای  کرمــان نســبت ب
ــت. ــت آمــده اس احتکارکننــدگان بدس

آغــاز  حاشــیه  در  ســاالری  دادخــدا   
مبــارزه  ویــژه  طــرح  دوم  مرحلــه 
جمــع  در  گرانفروشــی  و  احتــکار  بــا 
و  کننــدگان  احتــکار  بــه  خبرنــگاران 
گــران فروشــان هشــدار داد و اظهــار 
خــاص  شــرایط  در  قانونگــذار  کــرد: 
مجازاتهــای بســیار ســنگینی از جملــه 
ــالق  ــدت، ش ــد م ــهای بلن ــدام، حبس اع
در مــالء عــام و مصــادره امــوال را بــرای 
احتکارکننــدگان تعییــن کــرده اســت.

وی بــا اشــاره بــه عملیات هایــی کــه 
طــی چنــد روز گذشــته بــا محوریــت 
در  اســتان کرمــان  قضایــی  دســتگاه 
راســتای مبــارزه بــا گــران فروشــی آغــاز 
ــار کــرد: قصــد داریــم  شــده اســت، اظه
ــه  ــجمی علی ــات منس ــز عملی ــزودی نی ب
ــورد  ــای ضــروری م ــه کااله ــی ک انبارهای
ــام  ــد، انج ــان کردهان ــردم را پنه ــاز م نی
دهیــم.وی تاکیــد کــرد: مبــارزه بــا دانــه 
در  عمــده  احتکارکننــدگان  و  درشــتها 
اولویــت کار دادســتانی مرکــز اســتان 
اطالعــات  مقطــع کنونــی  در  و  اســت 
ســربازان  ســوی  از  خوبــی  بســیار 
گمنــام امــام زمــان )عــج(در ادره کل 
اطالعــات اســتان کرمــان نســبت بــه 
احتکارکننــدگان  انبارهــای  شناســایی 
بدســت آمــده است.دادســتان کرمــان در 
ــا  ــن عملیاته ــا نحــوه اجــرای ای ــه ب رابط
یکســری  انجــام  از  پــس  گفــت: 
اداره کل  توســط  اطالعاتــی،  اقدامــات 
ــاز  اطالعــات اســتان، اطالعــات مــورد نی
جمــع آوری و اخــالل گــران در نظــام 
و  می شــوند  شناســایی  اقتصــادی 
ســپس تیمهــای عملیاتــی بــا محوریــت 
وانقــالب  عمومــی  دادســرای  قضــات 
وعملیــات  همــکاری  بــا  و  کرمــان 
پلیــس، اداره کل تعزیــرات حکومتــی، 
ــدن وتجــارت وارد  ــت، مع ســازمان صنع
ــتگیری،  ــات دس ــوند و عملی ــل میش عم
کاالهــای  انبارهــای  پلمــب  و  کشــف 
احتــکار شــده صــورت خواهــد پذیرفــت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران رفع موانع استانی پروژه آزاد راه تهران – شمال
استاندار البرز با اشاره به اینکه اجرای پروژه ادامه آزاد راه تهران – شمال برای کاهش 

بار ترافیک ورودی البرز و جاده کرج چالوس بسیار حائز اهمیت است، گفت: موانع 
استانی این پروژه ملی را با اهتمام ویژه ای پیگیری و رفع کردیم.
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مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 
اصفهـان گفـت: خبرنـگاران می تواننـد 
واقعیـات را به جامعه منتقل و ارتباطی 
قـوی بیـن ذی نفعـان صنعـت فوالد و 
جامعـه ایجـاد کنند.بهـرام سـبحانی با 
تبریـک روز خبرنـگار به همـه اصحاب 
رسـانه، اظهار کرد: امیـدوارم خبرنگاران 
پررنـگ و پرتـالش همـه جـا حضـور 
داشـته باشـند زیرا میتواننـد واقعیات 
را بـه جامعـه منعکـس کننـد.وی بـا 

بیـان اینکـه بهعنـوان یـک تولیدکننده 
از ارتبـاط بـا خبرنـگاران بـرای ارایـه و 
دریافـت اطالعـات اسـتفاده مـی کنم، 
ادامه داد: بسـیاری از افـراد جامعه در 
صنعـت فـوالد ذی نفـغ هسـتند و بـه 
نوعـی کل کشـور از ایـن صنعت سـود 
مـی بـرد بنابرایـن بایـد ارتبـاط قـوی 
جامعـه  بـا  مجموعه هـا  ایـن  میـان 
خبرنـگاران  و  باشـد  داشـته  وجـود 
زمینـه  ایـن  در  را  بیشـترین رسـالت 

خبرهـای  اطالعرسـانی  بـا  تـا  دارنـد 
را  صنعـت  ایـن  واقعـی  و  صحیـح 
منعکـس  منصفانـه  و  غـرض  بـدون 
کنند.مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه 
اصفهـان گفـت: مشـکل مـا مدیـران 
تلخـی و شـیرینی سـوال خبرنـگاران 
نیسـت، امـا در برخـی مواقـع برخـی 
خبرنـگاران دقت الزم را ندارند. سـوال 
میکننـد و پاسـخی که داده شـده را با 
کوچکترین اشـتباه مینویسـند به طور 
مثـال دالر را ریـال یـا تومـان را ریـال 
مـوج  یـک  متاسـفانه  و  مینویسـند 
منفـی بـه وجـود میآیـد، البتـه ایـن 
اشـتباهات هیچکـدام عمدی نیسـت 

و نیـاز بـه دقـت بیشـتری دارد.

خبرنگاران مي توانند 

واقعیات را منعکس کنند

هنر دولت جذب 

منتقدان است

ــال رأی  ــده دنب ــدگان هرمــزگان در مجلــس گفــت: بن رییــس مجمــع نماین
ــراد و  ــذب اف ــت ج ــر دول ــدم هن ــتم و معتق ــتی نیس ــات پوپولیس و اقدام
منتقــدان اســت امــا هربــار انتقــاد کنــم مــی شــوم یــک فــرد پوپولیســت.

 احمــد مــرادی در پنجمیــن جلســه شــورای اداری اســتان هرمــزگان اظهــار 
کــرد: دولــت و تمامــی قــوا و شــاکله نظــام حمهــوری اســالمی دو وظیفــه 
ــه مــردم و دیگــری ایجــاد  ــه خدمــات عمومــی ب ــد، نخســت ارائ مهــم دارن

نظــم و انضبــاط عمومــی در جامعــه.
وی بــا بیــان اینکــه در کشــورمان وقتــی صحبــت توســعه سیاســی می شــود 
بــه دنبــال احــزاب مــی رویــم امــا ثابــت شــده هیــچ یــک از جنــاح هــای 
ــی  ــان نم ــان را بی ــردم و انتظارتش ــای م ــته ه ــی خواس ــه خوب ــی ب سیاس
کننــد، افــزود: متاســفانه حقــوق شــهروندی در طــول ایــن ســال هــا مغفــول 

مانــده اســت.
رییــس مجمــع نماینــدگان هرمــزگان در مجلــس خاطرنشــان کــرد: رئیــس 
جمهــور در پاســخ بــه ســوال مجلــس، احســاس کــرد حقــش ضایــع شــده 
ــون  ــوری کــه مجــری قان ــه رییــس مجلــس زد، رئیــس جمه و نامــه ای ب
اســت مــی دانــد چــه میــزان از حقــوق شــهروندان کشــورش ضایــع شــده 

امــا حاضــر نیســت اشــاره ای بــه آن کنــد.
مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه در هرمــزگان در دو جلســه مفصــل بــا رییــس 
جمهــور اعــالم کــردم کــه مــردم هرمــزگان قانــون گریــز نبــوده و محجوبنــد 
امــا مردمــی کــه ایــن میــزان قانــون شــناس و بــا نظــام جمهــوری اســالمی 
ــوالد  ــرد: ف ــه ک ــی حقشــان نیســت، اضاف ــه فعل ــن روی همــواره هســتند، ای
مبارکــه اصفهــان زاینــده رود را خشــک کــرد بــه خاطــر لجاجــت یــک 
اســتان کــه ایــن صنعــت بــه هرمــزگان نیایــد در گذشــته و امــروز پــی بــه 

ــد. ــرده ان اشتباهاتشــان ب

ــزار  ــازی 31 ه ــان از زیرس ــار کرم ــه چه ــهردار منطق ش
ــاه  ــه م ــه در س ــر ســطح منطق ــع از معاب و 397 مترمرب
گذشــته خبــر داد.  محمدحســین مومنــی بــا بیــان 
ارتقــای ســطح  در جهــت  عمرانــی  اقدامــات  اینکــه 
ــهیل در  ــهری و تس ــر ش ــازی مناظ ــر، بهس ــی معاب کیف
ــتا  ــن راس ــت: در ای ــرد، گف ــورت میگی ــرور ص ــور و م عب
در ســه مــاه گذشــته، 31 هــزار و 397 مترمربــع از 
مترمربــع   2990 و  زیرســازی  منطقــه  ســطح  معابــر 
ــان  ــدت زم ــه داد: در م ــت.وی ادام ــده اس ــفالت ش آس

یــاد شــده،2549 متــر از معابــر جدولگــذاری و 54 
مترمربــع نیــز   کفســازی شــده اســت.مومنی بــا اشــاره 
بــه اینکــه همــواره اقدامــات متعــددی بــرای بهبــود 
شــرایط کوچه هــا و خیابانهــای ســطح منطقــه اجــرا 
ــن  ــام ای ــت انج ــد اس ــرد: امی ــان ک ــود، خاطرنش میش
فضــای  توســعه  و  افزایــش  اقدامــات ســبب  گونــه 
ــی و  ــر فرع ــود معاب ــالح و بهب ــن اص ــهری و همچنی ش
اصلــی ســطح شــهر شــود و رضایــت همشــهریان را نیــز 

در برداشــته باشــد.

شـعب بانک ملی ایران در سراسـر کشـور تا روز دوشـنبه 22 مرداد 
مـاه جـاری، تعـداد محـدودی اوراق گواهـی سـپرده مدتـدار ویـژه 
سـرمایه گـذاری )عـام ( را بـا نـرخ سـود علـی الحسـاب 1۸ درصد 
سـاالنه عرضـه مـی کننـد.  ایـن اوراق با سررسـید یکسـاله، بـا نام، 
غیرقابـل انتقـال و قابل باز خرید قبل از سررسـید با نـرخ 16 درصد 
سـاالنه از تاریـخ انتشـار اسـت.معامله ثانویـه اوراق در بازار سـرمایه 

از طریـق شـرکت هـای بـورس اوراق بهـادار تهـران و یـا فرابـورس 
ایران امکان پذیر اسـت.اوراق مذکور معاف از مالیات اسـت و سـود 
علی الحسـاب آن ماهانـه پرداخـت می شـود. سـود 1٨ درصدی این 
اوراق، فرصـت مناسـبی برای هموطنان عزیز اسـت تـا از این امکان 
ویـژه سـرمایه گـذاری اسـتفاده کننـد، در عیـن حـال این کـه مدت 

عرضـه اوراق محـدود اسـت و تمدید نخواهد شـد.

فروش اوراق گواهي سپرده 18 درصدي 31 هزار مترمربع معابر منطقه 4 زیرسازي شد

در بانک مّلي ایران

بهره برداري از سامانه گاما 

در شرکت گاز استان اصفهان 

ــی  ــه جوی ــن صرف همچنی
واســطه  بــه  زمــان  در 
هــای  درخواســت  ارســال 
ــامانه،رفع  ــق س ــران ازطری کارب
ــران  ــکالت کارب ــائل و مش مس
بــا ســرعت بیشــتر، امــکان 
درخواســت  دهــی  اولویــت 
واحــد  روســای  توســط  هــا 
ــک ضــرب  ــن اتوماتی ــا، تعیی ه
از  یــک  هــر  بــرای  العجــل 
ــات  ــر خدم ــات IT  از دیگ خدم

ســامانه گامــا مــی باشــد.

پــس از بررســی ســامانه هــای متعــدد 
در حــوزه خدمــات فنــاوری اطالعــات، 
پیــش بینــی بــرون ســپاری خدمــات 
IT ، مدیریــت هزینــه هــا ، تجهیــزات 
و  تســریع  هــدف  بــا  خدمــات  و 
ــت  ــات در جه ــه خدم ــهیل در ارائ تس
کارکنــان،  رضایتمنــدی  ارتقــای 
ســامانه گامــا خریــداری و راه انــدازی 

ــد. گردی
الزم به ذکر است،

 ITIL)Information Technology
)Infrastructure Library

مجموعــه ای از روش هــا و تجربیــات 
موفــق بــرای مدیریــت زیرســاخت 
از جملــه  اطالعــات  فنــاوری  هــای 
نــرم افــزار، ســخت افــزار، شــبکه 
ــی  ــازمان م ــانی در س ــروی انس و نی
  Help desk باشــد کــه در نــرم افــزار
هماهنگــی  مدیریــت،  وظیفــه  کــه 
و رفــع مشــکالت ناشــی از وقایــع 
و درخواســت هــا  را در کوتاهتریــن 
مــدت زمــان را بــر عهــده دارد بــه 
ــن شــده اســت. ــع تدوی صــورت جام

نــرم افــزار Help Deskکــه بــه نوعــی 
میــز خدمــت فنــاوری اطالعــات اســت 
ــت،  ــت درخواس ــازی مدیری خودکارس
ســر و ســامان بخشــیدن بــه مدیریــت 
تجهیــزات ســازمانی و کاهــش هزینــه 
ها،کاهــش زمــان الزم جهــت  پاســخ 
بــه تمــاس هــای تلفنــی یــا  مراجعــه 
مشــکالت،  مدیریــت  و  حضــوری 
ــخ و  ــک پاس ــال اتوماتی ــت ارس قابلی
،ســازماندهی،  درخواســت  پیگیــری 
تمامــی  مشــاهده  و  پیگیــری 
ــای صــورت  ــا و اقدام ه درخواســت ه
گرفتــه در قالبــی منســجم، پرســش و 
پاســخ در راســتای یادگیــری و صرفــه 
جویــی در زمــان از ویژگــی هــای بــارز 
ــی باشــد. ــی م ــن ســامانه مدیریت ای

شــایان ذکــر اســت، امــکان رصــد 
درخواســت  و  مشــکالت  کــردن 
توســط  زیرمجموعــه،  هــای 
ریــزی  روســا،برنامه  و  مدیرعامــل 
خریــد  و  گــذاری  ســفارش  بــرای 
تجهیــزات و پیــش بینــی نیازهــای 
آینــده )تصمیــم گیــری و تصمیــم 

ــری  ــی و پیگی ــکان ردیاب ــازی( ،ام س
کاربران،آگاهــی  درخواست هاتوســط 
از زمــان صــرف شــده بــرای حــل 
هــر یــک از درخواســت هــا و نظــارت 
ــات  ــان و خدم ــرد کارشناس ــر عملک ب
واحــد IT  از جملــه مزایــای اســتفاده 
ــت. ــمند اس ــزار هوش ــرم اف ــن ن از ای
همچنیــن صرفــه جویــی در زمــان 
ــه واســطه ارســال درخواســت هــای  ب
کاربــران ازطریــق ســامانه،رفع مســائل 
ســرعت  بــا  کاربــران  مشــکالت  و 
دهــی  اولویــت  امــکان  بیشــتر، 
درخواســت هــا توســط روســای واحــد 
هــا، تعییــن اتوماتیــک ضــرب العجــل 
 ،  IT خدمــات  از  یــک  هــر  بــرای 
ــه  ارجــاع اتوماتیــک درخواســت هــا ب
ــش  ــا دان ــه ، ارتق ــان مربوط کارشناس
کل  کــردن  رصــد  ســازمانی،امکان 
تجهیــزات توســط مدیرعامل،معاونیــن 
و روســا، تحویــل داشــبورد گــزارش 
گیــری بــه مدیرعامــل، معاونیــن و 
روســا و گــزارش SLA از مزیــت هــای 
ــه  ــد ک ــی باش ــا م ــامانه گام ــر س دیگ

و  مدیــران  اختیــار  در  توانــد  مــی 
ــرد. ــرار گی ــدان ق کارمن

ــی اســت در حــال حاضــر عــدم  گفتن
موجــودی  اطالعــات  کامــل  ورود 
ســخت  و  افــزاری  نــرم  تجهیــزات 
 ،  ITرابطیــن طریــق  از  افــزاری 
تجهیــزات مخــدوش و تغییــر رابطیــن 
و جابجایــی افــراد و عــدم انتقــال 
ــش  ــن چال ــش مهمتری ــب دان مناس
ــامانه در  ــن س ــش روی ای ــای پی ه
شــرکت گاز اســتان اصفهــان اســت 
ــازی  ــگ س ــوزش و فرهن ــا آم ــه ب ک
مــی تــوان اســتفاده از ایــن نــرم 

افــزار نویــن توســعه داد.

خوزستانخوزستانخبر البرز

صادرات میگو 150 میلیون 
دالر ارز آوری داشته است

پــروری  آبــزی  معــاون 
ایــران  شــیالت  ســازمان 
میگــوی  درصــد   ۸0 گفــت: 
ســال  در  تــن  22هــزار  معــادل  ایــران  تولیــدی 
فــارس،  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای  بــه  گذشــته 
ــه  ــد ک ــادر ش ــپانیا ص ــه و اس ــان، فرانس ــام، آلم ویتن
آوری  ارز  بــرای کشــور  دالر  میلیــون   150 از  بیــش 
چابهــار  در  عبدالحــی   حســینعلی  اســت.  داشــته 
در  میگــو  تــن  هــزار   32 پارســال  داشــت:  اظهــار 
ــه نقــش مهمــی در صــادرات  کشــور برداشــت شــد ک

اســت. داشــته  بــرای کشــور  آوری  ارز  و 

کشف داروی بدنسازی 
قاچاق در ساوجبالغ 

انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
کشــف  از  البــرز  اســتان 
داروهــای بدنســازی قاچــاق بــه 
ارزش یــک میلیــارد ریــال در 
ــر حســینی  ــر داد.ســید جعف شهرســتان ســاوجبالغ خب
در تشــریح جزییــات ایــن خبــر گفــت: در پــی دریافــت 
گــزارش هایــی، مبنــی بــر دپــوی انــواع مکملهــای 
ــی  ــد صنف ــک واح ــن ی ــر زمی ــاق در زی ــازی قاچ بدنس
در هشــتگرد، بالفاصلــه بررســی موضــوع در دســتور 
ــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس  ــارزه ب کار مأمــوران اداره مب

آگاهــی شهرســتان ســاوجبالغ قــرار گرفــت.

اجرای پروژه های فعال 
در کوی مهدیس 

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضــالب اهــواز گفــت:در مجمــوع 
بــا اعتبــاری حــدود 13۸ میلیــارد 
ریــال در حــال اجــرای پــروژه هــای فعــال در کــوی مهدیــس 
هســتیم. وی افــزود: تــا قبــل از ســال 96حجــم مشــکالت 
بــه جــا مانــده از ســال هــای قبــل بــه طــور عمــده در ایــن 
ــت  ــود داش ــالب وج ــژه فاض ــه وی ــوزه آب و ب ــه در ح منطق
ــد  ــر تعه ــدود ۸/23 کیلومت ــزی در ح ــزان چی ــن می ــه ای ک
اجــرای شــبکه فاضــالب و ۸/17 کیلومتــر در بخــش آب بــود. 
وی اجــرای بخــش باقیمانــده کار را نیــز در دســتور کار ایــن 

ــوان نمــود. مجموعــه عن

پیام  مدیر برق  خوزستان 
به مناسبت روز خبرنگار

امیـن  قاصـدان  خبرنـگاران، 
و  اطالعـات  صدیـق  راویـان  و 
اخبارنـد کـه بـی قـرار بـر مـدار 
تشـنه  هـای  جـان  تـا  مـی کاونـد  حـوادث  و  رویدادهـا 
دانسـتن سـیراب شـوند . هفدهم مرداد ماه  به مناسـبت 
خبرنـگار  روز  صارمـی  محمـود  شـهید  شـهادت  سـالروز 
نامگـذاری شـده اسـت، ایـن فرصـت را مغتنـم شـمرده و 
این روز بزرگ و شـکوهمند، روز پاسداشـت قلم را به همه 
ی خبرنـگاران ، نویسـندگان و روزنامـه نـگاران، صاحبـان 
اندیشـه و قلـم و آزادگان عرصـه اطـالع رسـانی صمیمانـه 

تبریـک و تهنیـت عـرض مـی نمایـم .
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی

مدیـر عامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز 
مسجدسـلیمان از افزایـش دو برابـری اجـرای 
بازرسـی تاسیسـات فرآورشـی ایـن شـرکت به 
روش آلتراسـونیک نسـبت بـه سـال قبـل خبـر 
داد .قبـاد ناصـری بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار 
از  بیـش  بازرسـی  روش  ایـن  طـی   : داشـت 
تأسیسـات  مربـع  متـر  دسـی  هـزار   367
تسـهیالت  شـامل  شـرکت  ایـن  فرآورشـی 
 ، هـا  شـیرگاه   ، لولـه  خطـوط   ، سـرچاهی 
سیسـتم هـای لولـه کشـی و تجهیـزات ثابـت 
ایـن شـرکت قـرار  بازرسـی کارشناسـان  مـورد 
گرفـت .وی بـا اعـالم اینکـه ایـن مقـدار 2/2 
برابـر بیشـتر از سـال قبـل اسـت افـزود : ایـن 
بازرسـی هـا با صـرف زمانـی معـادل 15000 نفر 
روز محقـق گردیـد و طـی آن 11732 نقطـه از 
تأسیسـات فرآورشـی مـورد بازرسـی مـدون و 
برنامـه ریـزی شـده کارشناسـان بازرسـی فنـی 
قـرار گرفـت و در خاتمـه با جمـع آوری و آنالیز 
خوردگـی  دارای  نقـاط   ، مربوطـه  هـای  داده 

شناسـایی و ترمیـم گردیـد .ایـن مقام مسـوول 
گاز  و  نفـت  بـرداری  بهـره  شـرکت  در 
بازرسـی  مزایـای  در خصـوص  مسجدسـلیمان 
به روش آلتراسـونیک نسـبت به سـایر روش ها 
گفـت : بازرسـی بـه روش آلتراسـونیک یکی از 
از روش هـای بـه روز و فراگیـر در بازرسـی فنی 
صنایـع مـی باشـد کـه طـی آن امـواج صوتـی 
ایجـاد شـده بوسـیله دسـتگاه آلتراسـونیک بـه 
. شـود  مـی  ارسـال  قطعـه  ضخامـت  داخـل 

ناصـری بـا عنـوان اینکـه دسـت کـم 11 نقطه از 
دارای  شـرکت  ایـن  مختلـف  تاسیسـات 
خوردگـی شـدید تشـخیص داده شـد افـزود : 
ایـن خوردگـی هـا کـه مـی توانسـت بـه نشـت 
نفـت و خسـارت هـای زیسـت محیطـی منجـر 
بـا اقدامـات بموقـع کارشناسـان بخـش  شـود 
تعویـض  یـا  ترمیـم  شـرکت  ایـن  تعمیـرات 
کردیـد .وی بـا بیان اینکه شـرکت بهـره برداری 
نفـت و گاز مسجدسـلیمان با در اختیار داشـتن 
بیـش از 2000 کیلومتـر انـواع خطـوط لولـه نفت 

وگاز و پسـاب صنعتـی و قدمتـی فراتـر از 110 
سـال قدیمـی تریـن تولیـد کننـده نفـت و گاز 
کشـور و خاورمیانه اسـت اظهار داشـت : پایش 
وضعیـت و تضمین سـالمت عملکرد تاسیسـات 
فرآورشـی در راسـتای تولیـد ایمـن و پایـدار از 
و  ایمنـی  هـای  جنبـه  رعایـت  و  تاسیسـات 
زیسـت محیطـی از اهـداف و برنامه هـای مهم 

اداره بازرسـی فنی این شرکت است .

افزایش بازرسی آلتراسونیك در 
شركت نفت و گاز مسجدسلیمان

خبربیمه

9000 خانوار سیستان و 
بلوچستانی فقیرتر شده اند

معـاون حمایـت و سـالمت خانـواده کمیتـه امـداد اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان گفت: در سـال جاری 9 هزار و 7۸9 
اسـتان  آبـی  و کـم  خانـوار گرفتـار وضعیـت خشکسـالی 
سیسـتان و بلوچسـتان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد قـرار 

گرفتند.
 محمدرضـا میـری افـزود: باتوجه به خشکسـالی و ضریب 
محرومیـت بـاالی این اسـتان، در مدت تیرمـاه و مردادماه 
سـال جـاری 97۸9 خانـوار جدیـد تحـت حمایت ایـن نهاد 
قـرار گرفتنـد و بـا اجـرای ایـن طـرح متقاضیـان ورود بـه 
چرخه حمایتی کمیته امداد اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 

به صفر رسید .
وی افـزود: تمامـی خانوارهای پشـت نوبت کمک معیشـت 
موجـود و سـاکن در مناطـق محـروم و مـرزی براسـاس 
شـاخص های فقـر، محرومیـت و نـوع نیـاز آنهـا تقسـیم 

بندی و مدنظر قرار می گیرند.
معـاون حمایـت و سـالمت خانـواده کمیتـه امـداد اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان یـادآور شـد: در ایـن رابطه سـهمیه 
اعتبـار ریالـی و حجم خانوار ادارات شهرسـتان های مختلف 
ضریـب  و  بودجـه  توافقنامـه  براسـاس  اسـتان  ایـن 
محرومیـت از طریـق سـتاد مرکـزی، تعییـن و توسـط این 
اسـتان بـه همان تناسـب بـرای ادارات تابعه مشـخص می 
شـود.میری اعـالم کـرد: شـرایطی از قبیل شـیوه نامه حوزه 
حمایـت و سـالمت خانـواده، بانـک اطالعـات و گزارشـات 
مشـخص  متقاضیـان  حمایـت  تحـت  بـرای  شهرسـتانی 
کردیـم کـه بایـد ایـن شـرایط در فـرد محـرز شـده باشـد؛ 
تحقیقـات میدانـی یعنـی حضور مـددکار در محل سـکونت 
فـرد بـه شـکلی که عـزت نفس افـراد محفوظ باشـد، انجام 
و یـا اینکـه بـه صـورت محرمانـه جویـای وضعیـت فـرد 
می شـود.وی گفـت: هـم اکنون 10۸ هـزار و 65 خانوار تحت 
مـاه  مـرداد  پایـان  تـا  و  دارنـد  قـرار  نهـاد  ایـن  حمایـت 
سـال جاری ایـن تعـداد به 10۸ هـزار و 699 خانـوار افزایش 
خواهـد یافـت .معـاون حمایـت و سـالمت خانـواده کمیته 
امـداد اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا اشـاره بـه تکمیل 
بانک اطالعاتی مددجویان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
افـزود:  همچنیـن در این مـدت اطالعات کامـل خانوارهای 
تحـت حمایت در سیسـتم  نظـام جامع حمایتـی این نهاد 
ثبت شـده که نسـیت به سـال گذشـته شـش درصد رشـد 

داشته است.

بیمه ایران بدهی 1000 
میلیارد تومانی به وزارت 

بهداشت را تسویه کرد 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
ــران گفــت:  شــرکت ســهامی بیمــه ای
ــه  ــود ب ــی خ ــه بده ــران هم ــه ای بیم

وزارت بهداشت را پرداخت کرد.
ــی خاطرنشــان  ــدی اعالی ــد مه  محم
کــرد: بــا حســن تعامــل میــان بیمــه 
ایــران و وزارت بهداشــت حــدود هــزار 
میلیــارد تومــان حســاب فــی مــا 
بیــن طرفیــن از بابــت 10 درصــد حــق 
بیمــه شــخص ثالــث و سرنشــین کــه 
بــرای  بایــد  قانــون  اســاس  بــر 
پذیــرش رایــگان مصدومــان تصادفات 
رانندگــی بــه وزارت بهداشــت پرداخــت 
شــود تســویه شــد.معاون توســعه 
ــهامی  ــرکت س ــع ش ــت و مناب مدیری
از  حمایــت   : ایــران گفــت  بیمــه 
ــوب  ــب و مطل ــانی مناس ــت رس خدم
بخــش بهداشــت و درمــان کشــور بــه 
خــود  اولویت هــای  از  را  مــردم 
میدانیــم و در زمــان حاضــر نــه از 
حــق  از  درصــدی  ده  ســهم  بابــت 
ــت  ــه از باب ــث و ن ــخص ثال ــه ش بیم
و  هزینــه هــای دیگــر تشــخیصی 
ــی تحــت پوشــش بیمــه هــای  درمان
درمــان تکمیلــی ، بدهــی قابــل توجــه 
بــه مراجــع درمانــی  غیــر جــاری 
ــن  ــاد ای ــزود: ایج ــی اف نداریم.اعالی
ــه وزارت بهداشــت ناشــی از  بدهــی ب
ــد  ــران از چن ــه ای ــات کالن بیم مطالب
دســتگاه دولتــی بــه دلیــل نپرداختــن 
حــق بیمــه درمــان تکمیلــی از ســوی 
ایــن  از  بخشــی  کــه  بــود  آنهــا 
مطالبــات خوشــبختانه بــا حمایــت 
و  برنامــه  ســازمان  تقدیــر  قابــل 
بودجــه و وزارت امــور اقتصــادی و 

دارایی دریافت شد.
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مسمومیت 27 نفر در یکی از مجتمعهای آبی مشهد
رییس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مسمومیت 27 نفر در یکی از 
مجتمعهای آبی مشهد خبر داد.

افقی
1 - اقتصاددان فرانسوی متولد 1694 که 

در سال های 1757-1756 مقاالتی درباره 

اقتصاد برای انسیکوپدی نوشت - نوعی 

 جامه بلند.

 2 - آهسته - به رو خفته - با اجازه.

3 - گل سرخ - مادر تازی - شایسته - 

 مخفف شاد - تکبر و غرور.

4 - خراب شده - از ایاالت دیدنی و 

 توریستی هند.

5 - زاییدن - خدای یگانه و دانای مطلق - 

 ناپخته - چاشنی ساالد.

 6 - گاز تنفسی - خاندان - صلح - وسیله.

 7 - هنگام عصر - از فلزات - درخت انگور.

 ۸ - نماینده - نابسامان - نیک اندیش.

9 - بینی - قوم آتیال - آن که بی دعوت به 

 میهمانی ها می رود.

10 - جنگ - سنگین - حرف راندن حیوانات 

 - آموختنی مدرسه.

11 - ورزش مادر - ماده گندزدا - از استان 

های کشورمان که در سال 13۸3 رتبه 47 را 

از 100 به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی کسب 

 کرد - واحد سطح.

 12 - افزایش - ردیاب.

13 - سایه گاه - نام آذری - میخ - بلندا - 

 دوش و کتف.

 14 - شتر تیزگام - رنج - دستوری.

15 - حیا و آزرم - دفتری که معامالت 

بازرگانی یک موسسه به طور مرتب و روز به 

روز در آن ثبت می شود.

عمودی 
1 - سنگ گرانمایه - از وظایف و عملکردهای 

 پول.

2 - روشنی زمین - سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت دنیای سوم با هدف ایجاد 

هماهنگی در سیاست نفتی - امر به رفتن - 

 ملعون ابدی تاریخ.

3 - عدد فوتبالی - دستگاه آرد سازی - 

 پیشوند روز و سال.

 4 - عالمت - دالبر - از بیماری ها.

5 - بخشی از استان ایالم که قرار است در 

آینده منطقه ویژه اقتصادی تاسیس شود - 

 از فلزات اساسی در بازار جهانی.

6 - رها - ورم چرکین - زربافت - حرف 

 تنفر.

7 - راز - مسافر - از رئوس اصلی تصمیم 

 گیری در مورد بودجه در هر کشور.

۸ - جالیزی تنبل - از شاخص های بورس 

 معروف دنیا - خرمای هندی.

9 - از القاب پادشاهان ترک - گریه با 

 صدای بلند - بازی تخته.

10 - جنس مذکر - عریان - امیدواری - 

 جدید و تازه.

 11 - گله - معرب سراپرده.

 12 - عزا و سوگ - حیوان تیزپا - جاهل.

13 - ردیف - از پرفروش ترین محصوالت 

شرکت خودروسازی هوندا موتور ژاپن - من 

 و تو.

14 - غذای مرغ - نت بیمار - مردنی - 

 شاد.

15 - رتبه پنجم جهان به لحاظ نرخ تورم، 

نرخ تورم این کشور 14/5 درصد است - پول 

و ابزار کار و زمین و مالی که به کار باشد 

و باعث تولید و بهره دهی و مزدپردازی و 

دادوستد و توسعه اجتماعی شود.

جدول شماره 1236

سودوکو شماره 1236

پاسخ سودوکو شماره 1235
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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

موبایلـی  نرم افـزار  همتـا  اپلیکیشـن 
سـامانه همتا اسـت که بـرای انجام همه 
امـور مربـوط بـه طـرح ثبت تلفـن همراه 
)رجیسـتری( و نیز اسـتعالم رجیستری 

موبایـل توسـعه داده شـده اسـت.

اپلیکیشـن  جدیـد  نسـخه  در  جیمیـل 
خـود بـرای حالـت مکالمه دکمه روشـن و 
خامـوش در نظـر گرفتـه اسـت تـا کاربران 
ایمیلـی  مکالمـات  راحتـی  بـه  بتواننـد 
خودشـان را مدیریت کنند. با اضافه شـدن 
ایـن ویژگی کاربـران هر زمـان که بخواهند 
مـی توانند حالت مکالمه را غیرفعال کنند.

نوزدهـم مردادمـاه سـال 1373، عرضـه 
سـیم کارت تلفـن همـراه در ایـران رسـما 
ایرانـی  سـیم کارت  حـاال  و  شـد  آغـاز 

دارد. سـاله  عمـری 24 

معرفی
همتا

خبر
جیمیل

آمار
سیم کارت

علی دایی در پاسخ به نفرت پراکنی هایی که علیه او 
صورت گرفت تصویری در کنار کودکان زلزله زده پست 

کرده و پیامی نوشته است.
@alidaei

مسیر دوچرخه سواری رو به روی پاساژ طال فروشان 
تهران هر روز همین وضعیت رو داره، با وجود تابلو 

راهنمایی و رانندگی اما نادیده گرفته میشه.
@cycling1212

تهمینه میالنی، بازیگر تصویر زیر را در کنار همسرش به 
مناسبت تولد او به اشتراک گذاشته.

@tahminehmilani

احسان خواجه امیری، خواننده با انتشار تصویری در 
کنار روزبه بمانی از همکاری تازه شان خبر داده.

@ehsankhajeamiri

مائده امینی می گوید:
ــه خــودم می پیچــم،  ــه از خشــم ب ــادم می افت ــه نحــوی ی ــار کــه ب مــن کــه هــر ب
ــت. دوران  ــت داش ــت 131 دالر قیم ــل نف ــت قب ــدارت دول ــم. در دوران ص ــما رو نمی دون ش
طالیــی درآمدهــای ارزی کشــور گذشــت بــدون آن کــه یــک ریــال در صنــدوق ذخیــره ارزی 

باقــی بمانــد.

احسان می گوید:
دیجــی کاال یــک کولــه پشــتی اســمًا 50 لیتــری رو بــا 50% تخفیــف گذاشــته بــود. 
ــه  ــت گذاشــتم ک ــودم، کامن ــده ب ــکاال خری ــه رو از خــود دیجی ــن کول ــال همی ــن چــون قب م
ــا  ــرت ب ــت مغای ــه عل ــما ب ــر ش ــواب دادن نظ ــری ه. ج ــه 20 لیت ــتباه و کول ــخصات اش مش

قوانیــن منتشــر نشــد.

مهدی امیرپور می گوید:
جیــری ســاناک دســتیار شــفر در اســتقالل از خوش اخالق تریــن حاضــران در 
ــد. او  ــران را می خندان ــد و دیگ ــود. همیشــه می خندی ــات فصــل گذشــته اســتقالل ب تمرین
پيــش از ايــن يــک بــار ســرطان را شكســت داده بــود ولــی حــاال بــاز هــم بيمــاری او عــود 
كــرده. جــای او روی نیمکــت اســتقالل خالــی اســت؛ آرزوی ســالمتی بــرای مــرد مقــاوم!

صوفلنگ می گوید:
ــه  ــرم، ديگ ــس بگي ــی عك ــدازه كاف ــه ان ــا ب ــه از آدم ــه اگ ــردم ك ــر می ك ــالً فك قب
هيچ وقــت امــكان نــداره ازم دور بشــن. امــا راســتش حــاال عكس هــام نشــون مــی دن كــه 

ــتن! ــارم نيس ــه كن ــدر آدم، ديگ چه ق

شهاب می گوید:
وســط ایــن شــلوغیا بــرا اولیــن بــار ایــران قهرمــان شــطرنج آقایــان آســیا شــد. هــر 

ســه قســمت کالســیک و رپیــد و بلیتــس تیمــی طــال آوردیــم.
علیرضــا فیروزجــا 6 طــال آورد و پرهــام مقصودلــو 5 طــال و یــه نقــره. )بــا شــمردن ســه تــا 

طــالی تیمــی(
در قســمت خانم هــا، بعــد از مســابقات ســارا خادم الشــریعه )میــز یکمــون( رتبــه 37 جهــان 

. شد

شکس می گوید:
دیــروز یــک خریــد آنالیــن انجــام دادم؛ تــا االن چهــار بــار موقعیــت مکانــی ش رو 
چــک کــردم ببینــم کجاســت. دیگــه کاال اآلن پیــام داد عزیــزم داریــم می ریــم تــوی تونــل 

آنتــن نداریــم؛ نگــران نشــو.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

گوگل روز پنجشــنبه گذشته برای بزرگداشت ابن سینا 
دانشــمند دوران طالیی اســالمی لوگوی خود را به شکل زیر 

تغییر داد.

آمستردام شهر عجایب اروپایی به حدی کشتی و قایق شخصی دارد 
که بیشتر با ترافیک دریایی درون شهری مواجه می شوید تا ترافیک 

خیابانی! این عکس را نشنال جئوگرافیک منتشر کرده.

بر اســاس گزارش وب ســایت ســی نت، بر اســاس آمارهای منتشر شده از نیمه 
نخســت ســال جاری میالدی، اپل کمترین میزان فروش رایانه های شــخصی و 

لپ تاپ های مک بوک را به خود اختصاص داده اســت. هفته گذشــته اپل عنوان 
کرد که بالغ بر 3 میلیون رایانه مک بوک را در ســه ماهه دوم ســال مالی جاری 

میالدی به فروش رســانده است.

من این عکس را  با فاصله حدود یکسال گرفتم، »چشمه علی« 
کامال خشک شده، چشمه ای به قدمت تقریبی 8000 سال، بعضی 
میگن به علت حفاری مترو و بعضی دیگه میگن روند خشکسالی 
اینکارو با چشمه علی کرده، این وسط تنها دلخوشی بچه های شهر ری از 

بین رفت، دیگه چشمه علی ندارن برای آبتنی…       
@foadashtari  



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده                 09382399083

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی
محیط زیست: تیوا صمدیان

استان ها: فاطمه نامجو
فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
دنیای مجازی: سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
زنان: راضیه زنگی آبادی

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پالک 7- واحد ۱2
تماس: 26325268-02۱ , 223۱7469-02۱، نمابر:02۱-89776547

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

 شنبه 20 مرداد 1397  سال چهاردهم  شماره پیاپی 1236

توزیع:موسسه اطالعات   )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

ایمیل سازمان آگهی ها: payamema.adv@gmail.comچاپ کرمان: مهدوی )03432134838(
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161
روابط عمومی: عبادی زاده  09373128240 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

»من بن الدن 
را کشتم« 

پنجمین اثر مهدی رضایی 
است که در آن، مخاطب با 

یک رمان اکشن، جسورانه و 
هیجان انگیز روبه رو است.

»مثل یک پروانه 
روی قلب« 

پنجمین حضور بین المللی خود 
را در چهاردهمین جشنواره فیلم و موسیقی چجان کره 

جنوبی تجربه می کند.

پژمان جمشیدی به جمع 
بازیگران فیلم سینمایی 

»دینامیت« پیوست.

مدیرعامل موسسه تصویر شهر 
گفت: پردیس های سینمایی 

شهرداری تهران به مناسبت 
روز خبرنگار تا پایان شهریورماه برای خبرنگاران رایگان 

خواهد بود.

»اسطوره های ایرانی« که روزهای 
دوشنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو فرهنگ 

پخش می شود به بررسی و خواندن »شاهنامه« 
حکیم ابوالقاسم فردوسی می پردازد.

کاله قرمزی: پسر خاله جان 
این پیرزن همسایه رو دیدی 

چقد بداخالقه؟
پسرخاله: بچه هاش نمیان 

بهش سر بزنن
کاله قرمزی: آره دیگه از بس 

بداخالق بوده تنها شده 
پسر خاله: شایدم از

بس تنها بوده بد اخالق شده... 

کاله قرمزی

کتابرادیو

انیمیشن

سینماسینما

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

جنگ دریایی ایران و یونانیان در 
دماغه آرتمیسیوم در دریای اژه

یازدهم آگوسـت سـال 4۸0 پیش از میـالد، »اوریبیادس
نـاوگان  از  بخشـی  اسـپارتی  فرمانـده   »Eurybiades
اتحادیـه یونانیـان كـه از نتیجـه جنـگ ترموپیل و كشـته 
شـدن لئونیداس پادشـاه اسـپارت با همه نیروهایش در 
ایـن تنگـه، آگاه نبـود تصمیـم گرفـت كـه با 127 كشـتی 
سـه ردیـف پاروزن )تریـرمTrireme( به نـاوگان ایران كه 
بـه مـوازات نیـروی زمینـی خـود در حركـت بـود و آذوقه 
رسـانی مـی كـرد شـبیخون بزنـد. هـدف از ایـن حملـه 
آسـیب رسـانی به كشـتی های حامل خواربار بود كه زیر 
حمایـت كشـتی هـای جنگـی قـرار داشـتند. اوریبیادس 
گمـان كـرده بـود كه با از دسـت رفتن كشـتی های حامل 
خواربـار، ارتـش عظیـم ایـران ناچـار بـه بازگشـت خواهد 
شـد.فرماندهی نـاوگان ایران کـه فعالّیت نـاوگان اتحادیه 
را زیـر نظـر داشـت با مشـاهده برخـی تحـرّكات در میان 
كشـتی هـای یونانـی، متوجـه نقشـه حمله شـده بـود و 

بـرای خنثـی كـردن آن، شـماری از كشـتی هـای خـود را 
مامـور كـرده بـود كـه جزیـره »اوویـا« را دور بزننـد و 127 
كشـتی یونانـی را محاصره كننـد كه اوریبیـادس از طریق 
یـك یونانـی زبان فراری از نـاوگان ایران )از مـردم ایونیـ  
غـرب تركیـه امروز که در آن زمان بخشـی از قلمـرو ایران 
بـود( متوجه قضیه شـد و بـی درنگ )همان روز( دسـت 
بـه حملـه زد. اوریبیـادس در جریـان زد و خـورد كـه دریا 
هـم توفانی شـده بـود اطالع یافـت كه لئونیداس كشـته 
شـده و جنگ ترموپیل پایان یافتـه و نیروی زمینی ایران 
حركـت بـه سـوی آتـن را آغـاز كـرده اسـت كـه از ادامـه 
جنـگ دسـت كشـید و با كشـتی هایـش كه تعـدادی از 
آنهـا هـم از دسـت رفتـه بودنـد بـا عجله عازم سـاالمیس 
شـد تـا در انتقـال خانـواده هـای آتنـی از شـهر و انتقـال 
آنـان بـه جزایر دوردسـت كمـك كند. چون جنـگ دریایی 
یازدهـم آگوسـت در دماغـه آرتمیسـیوم واقـع در شـمال 
جزیـره »اوویـا« روی داده بـود ایـن جنـگ در »تاریـخ« 
بـه نبرد دریایی آرتمیسـیوم Artemisium معروف شـده 

اسـت. معبـد آرتمیـس در همـان داغه قـرار دارد. 

رسانه در آینه تصویر
پنجاه و دومین شماره  ماه نامه  

 »اندیشه پویا« منتشر شد.
امیرانتظام، گلی ترقی، محمدحسن لطیفی، 

علیرضا رجایی، محمدعلی موحد، رضا داوری 
اردکانی، احمد منتظری و احمد زیدآبادی

ببوی زلف تو دادم دل شکسته بباد
بیا که جان عزیزم فدای بوی تو باد

ز دست ناله و آه سحر بفریادم
اگر نه صبر بفریاد من رسد فریاد

چو راز من بر هرکس روان فرو می خواند
سرشک دیده از این رو ز چشم من بفتاد

هنوز در سر فرهاد شور شیرینست
اگر چه رفت بتلخی و جان شیرین داد
ز مهر و کینه و بیداد و داد چرخ مگوی
که مهر او همه کینست و داد او بیداد
ببست بر رخ خور آسمان دریچه بام

چو پرده زان رخ چون ماه آسمان بگشاد
ز بندگی تو دارم چو سوسن آزادی
ولی تو سرو خرامان ز بندگان آزاد

گمان مبر که ز خاطر کنم فراموشت
ز پیش می روی اما نمی روی از یاد

ز باد حال تو می پرسم و چو می بینم
حدیث باد صبا هست سربسر همه باد

خواجوی کرمانی 

غرور رفته می ميرد 
بسان فصل سردی ها

 مرا يخ بسته از اين راه 
كجا گمگشته ام تنها

شاعر: مجتبی امینی

عکس نوشت

عکس: 
هانیه باقری

طنزیمات

قالیباف گفته:»حاضرم به دولت کمک کنم.«

تغار؛ تلو تلو خورد. شروع به جستجو کرد تا ببیند آیا این

همان قالیباف پارسال است یا یک قالیباف دیگر است.

 دیــد نــه بابــا خــود خــودش اســت. همــان کــه بــه دولــت 4 درصدی 

ــه! همــان گاز انبــر  هــا مــی تاخــت! همــان محمدباقــر! همــان لول

ــی خواســت  ــه م ــان ک ــر خلب ــردار دکت ــان س ــان اســت! هم خودم

ــد. ــی ش ــات، پوشش ــه انتخاب ــا در میان ــود ام ــور ش ــس جمه  ریی

ــه دور خــودش چرخیــد. شــاهد عینکــی مــی  تغــار مثــل فرفــره ب

ــه  ــرد ک ــی ک ــی م ــان چرخش ــار آنچن ــه تغ ــدم ک ــودم دی گوید:»خ

ــان  ــر خودمــان!« تغــار همچن ــان دکت ــه ســردار خلب صــد رحمــت ب

بــه چرخــش فرفــره وار خــود ادامــه مــی داد کــه ناگهــان »مخاطــب 

خــاص« از راه رســید. دســتش را روی ُلپــش گذاشــت و گفــت:»وا! 

ــی  ــاهد عینک ــده؟« ش ــی ش ــون! چ ــار ج ــده، تغ ــم ب ــدا مرگ خ

دســتی بــه پشــت کلــه اش کشــید. لبخنــدی زد و پرســید:»خانم، 

شــما؟« ناگهــان دســت ســنگینی را روی شــانه خــود حــس کــرد. 

ــه نگاهــش  ــه در رفت ــای ســرخ از حدق ــا چشــم ه طنزیماتچــی ب

ــان  ــه ایش ــه ک ــو چ ــه ت ــر گفت:»ب ــک تحلیلگ ــدار ی ــا اقت ــرد و ب ک

کیســت؟ قــرار نیســت تــو در اینجــا شــاهد همــه چیــز و همــه کــس 

ــه ســایت  ــا کســی ک باشــی! ایشــان مخاطــب خــاص اســت. تنه

ــو  ــه ت ــه ب ــرس ک ــدی؟ بیشــتر نپ ــد. فهمی ــی خوان ــوز را م ــار نی تغ

 ربطــی نــدارد. از ایــن لحظــه بــه بعــد هــم شــتر دیــدی ندیــدی!«

مخاطــب خــاص آدامســش را بیــن لــب هــای گنــده اش بــاد کــرد و 

ترکانــد و گفت:»طنزیماتچــی جــون! تغار جون ســرگیجه گرفتــه! داره 

دور اینگیلیســی میزنــه! داره لولــه میشــه! حیوونکــی!« طنزیماتچــی 

بــادی بــه غبغــب انداخــت. از تــوی جیبــش گازانبــری بیــرون آورد و 

دهانــه تغــار را گرفــت. تغــار؛ متوقــف شــد. مخاطــب خاص کــف زد و 

هــورا  کشــید. شــاهد عینکــی گفت:»جنــاب تغــار! ایــن چــه وضعــی 

بــود؟« تغــار؛ باقــی مانــده کشــکها را عــق زد و گفت:»چــی بگــم. هــر 

چــه بــا خــودم فکــر کــردم باقــر چــه جــوری مــی خواهــد بــه حســن 

کمــک کنــد عقلــم بــه جایــی قــد نــداد. 

ــان اســت.  ــدم هم ــی گشــتم. دی ــری م ــر دیگ ــال باق ــتم دنب داش

ــر، همــان...« مخاطــب  ــان، همــان دکت همــان ســردار، همــان خلب

و  هایــش گذاشــت  لــپ  روی  را  هایــش  دســتش  خــاص 

ــی  ــه م ــون ک ــور، هم ــو ب ــان م ــگل، هم ــان خوش ــغ زد:»هم جی

ــه کمــر انداخــت  ــری ب ــار ق ــور...« تغ خواســت بشــه رییــس جمه

ــد.  ــش برگردان ــای اول ــر ج ــر را س ــی ق ــر طنزیماتچ ــا تذک ــه ب  ک

طنزیماتچــی گفت:»درســت اســت که ایشــان پارســال دولــت را چهار 

درصــدی مــی دانســتند؛ امــا قــرار نیســت  کــه همیشــه تغــار بــر یک 

مــدار بچرخــد. تغــار؛ حرکــت وضعــی و انتقالــی دارد. جنــس کشــک 

هــم فــرق مــی کنــد. ایــن عوامــل دســت به دســت هــم می دهــد تا 

ســردار خلبــان دکتــر قالیبــاف بــه عنــوان یــار کمکی بــه دولــت بیاید. 

در ایــن صــورت 4 درصــد حســن، 96 درصــد هــم باقــر جمعــًا مــی 

 شــود 100 درصــد، علــی برکــت ا... ! شــاهد عینکــی، تو شــاهد باش!« 

مخاطب خاص گفت:»آره، من این جوری دوست دارم!«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

حرکت وضعی 
و انتقالی تغار


