
طبـق اعـام دولت و مجلس، سیاسـت ارزی 
بانـک مرکـزی در حـال بازنگـری اسـت و به 
زودی ایـن بسـته جدیـد ارائـه می شـود امـا 
آنچه از مسـووالن اتاق بازرگانی شـنیده شده، 
بـر اسـاس ایـن بسـته، از ایـن پـس مرجـع 
رسـمی نـرخ دالر بـازار ثانویه اسـت که قیمت 
پیشـنهادی آن ۸۰۰۰ تـا ۸۵۰۰ تومـان خواهـد 
بـود و دالر ۴۲۰۰ تومانـی فقـط بـرای واردات 
کاالهـای اساسـی و دارو اختصـاص می یابـد 
و ارز صادرکننـدگان عمده غیرنفتی از سـامانه 
نیمـا به بازار ثانویه منتقل می شـود. همچنین 
میزان ارز مسـافری نصف خواهد شـد. آنطور 
که ایسـنا نوشـته، مسـعود کیمیایی اسـدی، 
عضـو هیات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ایران 
در ایـن رابطـه گفتـه دولـت می خواهـد روی 

بـازار ثانویه نظارت داشـته باشـد و صادرکننده 
و واردکننـده بـا یـک نـرخ توافقـی، ارز خـود 
را تبـادل کننـد و دولـت فقـط ناظـر باشـد. به 
گفتـه او در بسـته جدید، بـازار ثانویه به عنوان 
مرجـع نـرخ رسـمی کشـور مدنظـر خواهـد 
بـود و دالر ۴۲۰۰ تومانـی فقـط بـرای واردات 
کاالهـای اساسـی و دارویـی تخصیـص داده 
شـود و دیگر وارد سـامانه نیما نشـود. بر این 
اسـاس بقیـه ارزهـای پتروشـیمی، فـوالد یا 
ارزهایـی کـه بعـد از نفت قابل توجه هسـتند، 
بـه سـمت بـازار ثانویـه می رونـد و در آنجـا 
قیمـت توافقـی بیـن صادرکننـده و واردکننده 
صـورت می گیـرد و صادرکننـده، ارز خـود را به 
واردکننـده اختصـاص می دهـد. طبـق اعـام 
اتـاق بازرگانـی بـر اسـاس سیاسـت جدیـد 

ارزی بانـک مرکـزی، دولـت به دنبـال تثبیت 
بـازار و در ادامـه جلوگیـری از توزیـع رانـت 
ارزی  انتقـال مبـادالت  اعـام  شـده اسـت. 
صادرکننـدگان عمـده بـه بـازار ثانویـه، پایـه و 
اسـاس بسـته جدیـد ارزی بانـک مرکـزی 
اسـت کـه البتـه نحوه دقیـق اجـرای آن پس 
از اظهارنظـر سـازمان برنامه وبودجه مشـخص 
خواهـد شـد. سـومین برنامـه بانـک مرکزی 
در حـوزه مدیریـت بـازار ارز، احتمـال کاهش 
۵۰ درصـدی ارز مسـافری اسـت کـه بـا نـرخ 
مصوب به مسـافران واجد شـرایط تخصیص 
می یابـد. بـر اسـاس قواعـد فعلـی تخصیص 
ارز مسـافری، بسـته بـه دوری یـا نزدیکـی 
مقصـد، هـر مسـافر معـادل ۵۰۰ یا هـزار یورو 
ارز بـا نـرخ دولتـی دریافـت می کند کـه بهای 
آن بـه طبـق نـرخ مصـوب حـدود ۲.۵ تا پنج 

میلیـون تومـان خواهـد بود .

آخرین خبرها از بسته جدید ارزی
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فرصت یک ماهه
روحانی برای پاسخگویی 
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پلمپ موقت باغ وحش مشهد
پس از کشف پوست ببر، دامپزشکی خراسان رضوی 

روزانهم صبح اریان»مسائل بهداشتی« را علت تعطیلی اعالم کرد

براساس مصوبه مجلس، دولت نباید نیروی انسانی وزارت خانه جدید را افزایش دهد

سازمانمیراثفرهنگی،وزارتخانهمیشود
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 ایـن روزهـا بسـیاری ایـن سـوال را دارنـد کـه 
برنامـه حسـن روحانـی و ژنرال هـای دولـت 
دوازدهـم بـرای بحـران اقتصـادی ایجاد شـده 
برجـام چیسـت؟  از  آمریـکا  از خـروج  بعـد 
ایـن  بـرای  دولـت  تقریبـا  گفـت  می شـود 
وضعیـت برنامـه ای نداشـت چـون اصـا فکر 
نمی کـرد برجـام بـه اینجـا برسـد. برنامـه او 
بـرای تـدوام برجـام بـود. برنامه هـای دولـت 
بـرای سـرمایه گـذاری و درهـای بـاز اقتصادی 
بود.روحانـی در سـال 96 شـعارهایش حـول 
محـور برجـام بـود. او تصـور می کرد کـه برجام 
ادامـه پیـدا می کنـد و ایـران همچنـان باثبات 
به مسـیر خود ادامـه می دهد. برنامـه روحانی 
بـرای فـردای ایران بود نه بازگشـت به گذشـته 
بـه خاطـر همیـن االن مانـده اسـت کـه بـا 
وضعیـت موجـود چه کنـد. او یک بـار با برجام 
قیمـت دالر و بسـیار از اقـام اساسـی و غیـر 
اساسـی مـردم را ثابت نگه داشـته و توانسـته 
بـود دریـای متاطم اقتصـاد ایـران را آرام کند. 
حـاال امـا داسـتان فرق کـرده اسـت. ترامپ از 
برجـام خـارج شـد و گفت بـرای توافـق جدید 
بـا ایـران آمـاده اسـت. او از ینگـه دنیـا همـه 
جهـان را تهدیـد کرده اسـت کـه با ایـران رابطه 
نداشته باشـند. ترامپ رودرو با روسای جمهور 
جهـان بـه آنها گفـت اگر بـا ایران رابطه داشـته 
باشـید دچار خشـم آمریـکا می شـوید. برنامه 

از شوک باید خارج شویم
بیتوجهیسه

دستگاهدولتی

بهآلودگیهوا

میزان پیشـرفت مصوبات 
کارگـروه ملی کاهش آلودگی 

از کم کاری  هوا حکایت 
وزارت کشور، اقتصاد و 

دارد صنعت 

از 18 مصوبه مربوط به این 
وزارت خانه ها، تنها چهار مصوبه 

اجرایی شده است
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سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
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فراخوانمناقصاتعمومی
یکمرحلهای

روحانـی برای بودن شـرکت های بـزرگ جهـان در ایران بود 
نـه نبـودن آنهـا. برای مـدرک بهتر این معنا می شـود مثالی 
از فوتبـال زد. مربـی برنامـه اش این اسـت کـه در نیمه دوم 
بازی گل بزنند و از گل شـان مخافظت کنند اما در آغاز نیمه 
دوم گل می خورنـد و ناگهـان تمـام برنامه هـای آنهـا برهـم 
می خـورد. سـرمربی احتیـاج به زمـان دارد تـا تاکتیک ها و 

تعویض هـای مـورد نظر خـود را در بازی اعمال کند. درسـت 
در همـان لحظاتـی که سـرمربی در حال چیـدن برنامه های 
خـود اسـت، تیـم بـی نظم و سـردرگم بـازی می کنـد چون 
برنامـه ای بـرای این حالت نداشـته اسـت. روحانـی هم در 
شـوک گل خـورده از ترامـپ بـود. تمـام آنچـه سـاخته بود 
در حـال آوار شـدن اسـت. اروپایی هـا قـول همـکاری بـه 

ایـران می دهنـد امـا جـرات مقابله با آمریـکا را هـم ندارند. 
شـرکت ها در حـال رفتن از ایران هسـتند. بـازار ایران تبدیل 
بـه دریـای طوفـان زده  ای شـده اسـت کـه به نظر می رسـد 
خیـال آرام شـدن هـم نـدارد. هرچـه زودتـر بایـد روحانـی 
تکلیـف خـود را با این دریا مشـخص کند چـون او ناخدای 
ایـن کشـتی اسـت و بایـد آن را سـالم بـه سـاحل آرامـش 

برسـاند. تغییـرات در کابینه نشـان می دهد کـه روحانی راه 
خـود را پیـدا کـرده اسـت و کـم کـم در حال خارج شـدن از 
شـوک وارده اسـت. شـاید او بتوانـد بـا یـک مذاکـره دیگر 
همچـون برجـام شـرایط کشـور را بـه سـال 9۲ برگرداند. به 
خصـوص اینکـه مـا دیگر تبدیل به اسـتاد مذاکره شـده ایم  
و می توانیـم دسـت طـرف مقابـل را بخوانیـم./ عصـر ایران
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــورمان در  ــال کش ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی س
پایــان قــراردادش بــا فدراســیون فوتبــال 
ایــران پیامــی منتشــر کــرد. در پیــام کی روش 
ــبختی دارم.  ــاس خوش ــت: »احس ــده اس آم
هفــت و نیــم ســال گذشــت. چــه ماجراجویــی 

قــرارداد  دومیــن  ایــن  شــگفت انگیزی. 
طوالنــی مــدت مــن پــس از ســرمربیگری تیم 
ملــی فوتبــال پرتغــال بــه مــدت 10 ســال بــود 
کــه یــادآور تجربیاتــی فراتــر از فوتبــال برایــم 
اســت کــه همگــی در مــورد زندگــی هســتند. 

هیــچ واژه ای نمی توانــد مراتــب قدردانــی، 
غــرور و افتخــار مــن بابــت عضویــت در ایــن 
دو خانــواده فوتبالــی فرامــوش نشــدنی و 
فوق العــاده یعنــی تیم هــای ملــی فوتبــال 
پرتغــال و ایــران را توصیــف کنــد. از همــه 
ــا بعــد«. کــی روش متنــی  شــما متشــکرم. ت
منتشــر کــرده کــه می تــوان برداشــت های 
مختلفــی از آن کــرد؛ از جملــه خداحافظــی یــا 

ــران.  ــی از ای ــا تشــکر و قدردان تنه

کی روش از ایران رفتنی شد؟
قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال به پایان رسید

فرصت یک ماهه روحانی برای پاسخگویی به مجلس
روز گذشته طرح سوال از روحانی و استیضاح وزیر کار در 

خانه ملت اعالم وصول شد

روحانی یک ماه و ربیعی 10 روز برای حضور در مجلس فرصت دارند

ــا اعــام وصــول  نماینــدگان مجلــس ب
و  رییــس جمهــور  از  طــرح ســوال 
اســتیضاح وزیــر کار، بــرای دولــت 

خــط و نشــان کشــیدند.
حســن  از  ســوال  طــرح  چهارمیــن 
ــی  ــوال قبل ــه س ــاف س ــی برخ روحان
رییــس  حــاال  رســید.  نتیجــه  بــه 
ــرای  ــا ب جمهــور یــک مــاه وقــت دارد ت
پاســخگویی بــه بهارســتان بیایــد. ایــن 
ــی،  ــی الریجان ــه عل ــه گفت ــه ب ســوال ک
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
ــت در کنتــرل  ــج محــور ناکامــی دول پن
قاچــاق کاال و ارز، اســتمرار تحریم هــای 
ــاره  ــت درب ــی دول ــدام ناکاف ــی، اق بانک
کاهــش نــرخ بیــکاری، رکــود اقتصــادی 

شــدید چنــد ســاله و افزایــش شــتابان 
نــرخ ارز خارجــی و کاهش شــدید ارزش 
پــول ملــی طرح شــده، بــا پافشــاری 80 
نماینــده اعــام وصــول شــد. براســاس 
قانــون اساســی و آیین نامــه داخلــی 
ــوری  ــس جمه ــوال از ریی ــس، س مجل
در مرحلــه اول بــه کمیســیون مرتبــط بــا 
ــه  ــود و ب ــاع می ش ــوال ارج موضــوع س
مــدت یــک هفتــه در کمیســیون مــورد 
ــان  ــر در پای ــرد. اگ ــرار می گی بررســی ق
ایــن مــدت، نماینــدگان رییــس جمهــور 
نتوانســتند نماینــدگان را قانــع کننــد 
و ســوال کنندگان همچنــان بــر طــرح 
ســواالت خــود باقــی مانــده باشــند 
و تعــداد آنــان دســت کم بــه یــک 
چهــارم تعــداد کل نماینــدگان برســد، 
ــد.  ــول می کن ــام وص ــس آن را اع مجل
پــس از قرائــت ســوال از ســوی رییــس 
مجلــس، رییــس جمهــور موظف اســت 

ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــام وصــول 
ــه  ســوال، در مجلــس حاضــر شــود و ب

ــد. ســواالت پاســخ ده

سه تالش ناکام
در حالــی چهارمیــن طــرح ســوال از 
ــاند  ــس می کش ــه مجل ــی، او را ب روحان
کــه پیــش از ایــن ســه طــرح ســوال از 
رییــس جمهــور بــه نتیجــه نرســیده بود. 
خــرداد ســال گذشــته طــرح ســوالی 
ــاری  ــی و اعتب ــا محــور موسســات مال ب
افتــاد.   الزم  حدنصــاب  از  غیرمجــاز 
ــی هــم اســفند  دومیــن ســوال از روحان
ســال گذشــته با محورهای شــبیه ســوال 
چهــارم کلیــد خــورد کــه ایــن طــرح هــم 
از حدنصــاب افتــاد. ســومین طــرح 
ســوال نیــز در اواخــر اســفند بــا 102 امضا 
و بــا همــان محوریــت موسســات مالــی 
و اعتبــاری در مجلــس کلیــد خــورد کــه 
بــاز ایــن طــرح هــم منتفــی شــد. حــاال 

در شــرایطی چهارمیــن ســوال از روحانــی 
ــی دچــار  ــه سرنوشــت ســوال های قبل ب
نشــده کــه حســینعلی امیــری، معــاون 
ایــن  در  جمهــور  رییــس  پارلمانــی 
خصــوص بــه مهــر گفتــه »بنــده حاضــرم 
ــرح  ــه ط ــم ک ــره کن ــون مناظ در تلویزی
ســوال هــای متعــدد از رییــس جمهــور 
جــز هــدف سیاســی چیــز دیگــری 
نــدارد.« بــه گفتــه او »بــه دنبــال از حــد 
نصــاب افتــادن ســوال چهــارم از روحانــی 
متاســفانه ســوال کننــدگان رفتنــد و 
ــد و  ــع کردن ــر جم ــوال دیگ ــدادی س تع
تعــدادی از نماینــدگان بــا عــده ای دیگــر 
کــه قانــع شــده بودنــد صحبــت کردنــد تا 
از انصرافشــان، انصــراف دهنــد کــه خاف 
ــورد  ــتین م ــن نخس ــت.« ای ــون اس قان
ســوال مجلــس از رییــس جمهــوری در 
ــوال  ــال 1٣٩0، س ــت. در س ــران نیس ای
نماینــدگان از محمــود احمــدی نــژاد، 
رییــس جمهــور وقــت، اعام وصول شــد 
ــرای پاســخگویی در مجلــس  و او نیــز ب
حضــور یافــت هــر چنــد نحــوه برخــورد و 
ــاد  ــار او در جلســه پاســخگویی، انتق رفت
شــماری از نماینــدگان را در پــی داشــت. 
حــال بایــد دیــد حضــور روحانــی در 

بهارســتان  چه نتیجــه ای دارد. براســاس 
ــه  ــس، چنانچ ــی مجل ــه داخل آیین نام
اکثریــت نماینــدگان حاضــر در جلســه از 
پاســخ رییــس جمهــور بــه ســوالی قانــع 
نشــده باشــند و موضــوع مــورد ســوال، 
ــون  ــون و یــا اســتنکاف از قان نقــض قان
محســوب شــود، آن ســوال بــه قــوه 

ــود. ــال می ش ــه ارس قضایی

استیضاح ربیعی
روز گذشــته همچنیــن علــی اصغــر 
رییســه  هیــات  عضــو  یوســف نژاد، 
مجلــس طــرح اســتیضاح علــی ربیعی، 
ــا  ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــدگان را اعــام  امضــای ۴۰ تــن از نماین
ــت  ــر کار 10 روز فرص ــرد. وزی ــول ک وص
دارد تــا در مجلــس حاضــر شــود و بــه 
نماینــدگان توضیــح دهــد. در پایــان 
جلســه اســتیضاح، در مــورد ایــن طــرح 
رای گیــری می شــود. تصویــب طــرح 
اســتیضاح بــه معنــی لــزوم کناره گیــری 
وزیــر مربوطــه اســت. اســفند ســال 
گذشــته هــم ربیعــی از ســوی مجلــس 
ــا اختــاف یــک  اســتیضاح شــد امــا ب
رای، طــرح اســتیضاح او بــه نتیجــه 

نرســید.

ــوردی  ــر م ــی، در ه ــون اساس ــل 88 قان ــاس اص ــر اس ب
کــه حداقــل یــک چهــارم کل نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی از رییــس جمهــور و یــا هــر یــک از نماینــدگان از 
وزیــر در بــاره یکــی از وظایــف آنــان ســوال کننــد، رییــس 
جمهــور یــا وزیر مربوطــه موظف اســت در مجلــس حاضر 
شــده و بــه ســؤال جــواب دهــد. خبرگــزاری خانــه ملــت 
کــه بــه مجلس شــورای اســالمی منتســب اســت پــس از 
اعــالم وصــول طــرح ســوال از روحانــی در ایــن خصــوص 
ــخ دادن  ــاری در پاس ــور اختی ــس جمه ــه ریی ــت ک نوش
ــه موظــف  ــدارد بلک ــدگان ن ــه ســوال نماین ــدادن ب ــا ن ی
اســت بــه ســوال آنهــا پاســخ دهــد. چــرا کــه اگــر رییــس 
جمهــور ســوال نماینــدگان مجلــس را بــدون پاســخ گذارد 
مجلــس ممکــن اســت ســراغ اصــل 89 قانــون اساســی 
رفتــه و اســتیضاح رییــس جمهــور را در دســتور قــرار دهــد 
کــه ایــن امــر تبعــات زیانبــاری بــرای وی خواهد داشــت.

روز گذشــته برخــی رســانه های الجزایــری از 
توافــق فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور بــا 
کــی روش بــرای ســرمربیگری تیــم ملــی فوتبال 
الجزایــر خبــر دادنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
مهــدی تــاج، رییــس فدراســیون فوتبــال ایــران 
پــس از جــام جهانــی 2018 گفــت کــه کــی روش 
ــی  ــم مل ــیا در تی ــای 2019 آس ــام ملت ه ــا ج ت

ــی شــده اســت. ماندن

گزارش
پیام ما

برخی از نمایندگان شب ها در مجلس می خوابندپیام خبر
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس گفته »نمایندگانی همچون حسینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار و ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم 
نجف آباد، تیران و کرون شب ها در مجلس می خوابند.«
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عمومــی  هیــات 
ــت اداری  ــوان عدال دی
بــا شــکایت دیــوان 
کشــور،  محاســابات 
دریافــت آبونمــان از مشــترکان تلفن هــای 
ثابــت را فاقــد مجــوز قانونــی دانســت و آن را 
ابطــال کــرد. بــه گــزارش تســنیم، کمیســیون 
تنظیــم مقــررات ارتباطــات در مصوبــه شــماره 
ــورخ ۲۵ اســفند  ســه جلســه شــماره 1۸۴ م
139۲، آبونمــان ماهیانــه هــر خــط تلفــن 
بــه شــرح  را  ابتــدای ســال 93  از  ثابــت 
ــام  ــن و اع ــه، تعیی ــدرج در مصوب جــدول من
ــده  ــن ش ــان تعیی ــال آبونم ــود: اعم ــرده ب ک
ــرح  ــرای ط ــس از اج ــًا پ ــد، صرف ــن بن در ای
یکسان ســازی کــد در ســطح هــر اســتان و از 

آغــاز اولیــن دوره صورتحســاب پــس از اجرای 
ایــن  در  می شــود.  انجــام  مذکــور  طــرح 
ــل  ــان قاب ــه آبونم ــود ک ــد شــده ب ــه قی مصوب
دریافــت از مشــترکین تلفــن ثابــت، مجمــوع 
دیــوان  اســت.  متغیــر  و  ثابــت  آبونمــان 
ــکایت نامه   ــب ش ــه موج ــور ب ــبات کش محاس
مــورخ هشــتم تیــر 139۵، از هیــات عمومــی 
ابطــال  درخواســت  اداری  عدالــت  دیــوان 
مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات 
دیــوان  عمومــی  هیــات  نهایتــًا  کــرد.  را 
عدالــت اداری پــس از بررســی دفاعیــات 
ــررات و  ــم مق ــازمان تنظی ــی س ــر حقوق دفت
ارتباطــات رادیویــی، تشــکیل جلســه داد و 
اعــام کــرد کــه مجــوزی بــرای اخــذ آبونمــان 
ــت. ــده اس ــی نش ــون پیش بین ــن در قان تلف

دریافت آبونمان 
از تلفن های ثابت ممنوع شد

جامعه

ادامه واکنش ها به 
پیشنهاد مذاکره با آمریکا

مشاور روحانی: بدون پیش شرط 
یعنی بدون اعمال تحریم

ــه  ــورمان ب ــف کش ــات مختل ــش مقام واکن
پیشــنهاد اخیــر رییــس جمهــور آمریــکا 
مبنــی بــر مذاکــره »بــدون پیش شــرط« بــا 

ــه دارد. ــران ادام ای
ــه  ــخ ب ــنبه در پاس ــپ روز دوش ــد ترام دونال
ــا  ــش ب ــاره تن ــگار درب ــک خبرن ــش ی پرس
ایــران گفــت کــه »حاضریــم بــدون هیچگونه 
پیش شــرطی بــا ایــران مذاکــره کنیــم.« 
ــر،  ــن اظهارنظ ــس از ای ــاعتی پ ــه س اگرچ
ــن  ــرای ای ــکا ب ــه آمری ــر خارج ــو، وزی پومپئ
مذاکــره شــرط تعییــن کــرد امــا مســووالن 
ــای  ــپ واکنش ه ــنهاد ترام ــه پیش ــران ب ای
مختلفــی نشــان دادنــد. در اولیــن واکنــش، 
ــی، مشــاور سیاســی حســن  ــد ابوطالب حمی
روحانــی در توییتــر خــود نوشــت کــه بــرای 
انجــام هرگونــه مذاکــره، آمریــکا بایــد ابتــدا 
برجــام را بپذیــرد. علــی اکبــر ناطــق نــوری، 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام هم 
پیشــنهاد داد موضــوع مذاکــره بــا آمریــکا در 
شــورای عالــی امنیــت ملــی مطرح و ســپس 
ــن  ــود. در همی ــواب  داده ش ــکا ج ــه آمری ب
حــال شــامگاه سه شــنبه، محمــد جــواد 
ظریــف، وزیــر خارجــه کشــورمان در توییتــی 
ــران و  ــه »ای ــت ک ــی نوش ــان انگلیس ــه زب ب
ــا  ــا ب ــد. م ــو کردن ــال گفت وگ ــکا دو س آمری
اتحادیــه اروپــا، تروییــکای اروپایــی، روســیه 
و چیــن موفــق بــه ایجــاد یــک توافــق 
ــدیم.  ــام- ش ــه برج ــوم ب ــه -موس چندجانب
ــکا  ــوده اســت. آمری ــاز ب ــق، کارس ــن تواف ای
ــت خــروج از  ــد خــودش را باب ــا می توان تنه
ایــن توافــق و تــرک میــز ]مذاکــره[ مقصــر 
تردســتی های  و  تحریــم  تهدیــد،  بدانــد. 
تبلیغاتــی موثــر واقــع نخواهنــد شــد.« 
حســام الدین آشــنا، مشــاور حســن روحانــی 
ــه ایــن توییــت ظریــف نوشــت  ــا اشــاره ب ب
کــه بــه نظــر می رســد ظریــف  می گویــد کــه 
ــرات  ــای مذاک ــا ادع ــور شــما از برجــام ب عب
ــا اعــام  بــدون شــرط منافــات دارد. شــما ب
اقتصــادی  جنگــی  تحریم هــا  بازگشــت 
ــگ را   ــن جن ــد، ای ــاز کردی ــا آغ ــه م را علی
ــره  ــت مذاک ــد، آن گاه درخواس ــف کنی متوق
کنیــد. »بــدون پیــش شــرط« یعنــی »بدون 
ــن حــال ســردار  ــم«.  در همی ــال تحری اعم
ــداران در  ــپاه پاس ــه کل س ــری، فرمادن جعف
ــه پیشــنهاد ترامــپ اعــام کــرده  واکنــش ب
ــه  ــه ب ــت ک ــمالی نیس ــره ش ــران ک ــه »ای ک
ــت  ــپ پاســخ مثب ــات ترام درخواســت ماق

ــد.« بده

سوژه

کمیســیون اصــل 9۰ مجلــس در گــزارش عملکــرد 
دســتگاه های خدمت رســان و ســتاد بازســازی 
بــه مــردم زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه، از نامقــاوم 

بــودن مســکن مهــر انتقــاد کــرد.
نویســندگان ایــن گــزارش نوشــته اند کــه تخریــب 
ــر  ــای مســکن مه بیمارســتان و برخــی از بلوک ه
ــی  ــای دولت ــا ارگان ه ــداث آن ه ــی اح ــه متول ک
ایمنــی  مباحــث  رعایــت  می بایســت  و  بــوده 
ــاختمان  ــی س ــررات مل ــاز و مق ــاخت و س در س
ــل آن،  ــام مراح ــی در تم ــام مهندس ــون نظ و قان
اعــم از تهیــه مصالــح اســتاندارد، اجــرای فنــی و 
منطبــق بــر موازیــن علمــی و قانونــی و همچنیــن 
ــورت  ــرا در آن ص ــد اج ــر رون ــح ب ــارت صحی نظ
می پذیرفــت، بــه هیــچ وجــه توجیــه پذیــر نبــوده 

ــردن اقدامــات  ــر ســوال ب و ایــن امــر موجــب زی
دولتــی شــده و مــردم ایــن موضــوع را ناشــی از 
فســاد حاکــم در سیســتم دانســته و ایــن بحــث 
ــبکه  ــاد در ش ــل فس ــر از قبی ــائل دیگ ــه مس را ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــم می دادن ــی تعمی بانک
ضمــن برخــورد قاطــع بــا مســببین ایــن اتفاقــات، 
بــر روی  ایــران  اینکــه کشــور  بــه  توجــه  بــا 
گســل های مختلــف زلزلــه واقــع شــده، در حــوزه 
مقاوم ســازی بایــد اقدامــات حمایتــی، الــزام آور و 

ــرد. ــری در سراســر کشــور صــورت پذی موثرت
از  یکــی  ایــن گــزارش  از  دیگــری  بخــش  در 
مــردم  خاطــر  رنجــش  مــوارد  و  نگرانی هــا 
ــام  ــور اع ــی کش ــبکه بانک ــرد ش ــه زده عملک زلزل
شــده. از جملــه اینکــه »علیرغــم مصوبــات هیــات 

ــیب  ــه آس ــاله ب ــس دو س ــر تنف ــی ب ــت مبن دول
دیــدگان بــرای پرداخــت تســهیات بانکــی، برخــی 
ــبت  ــاری نس ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانک ه
ــرای  ــه ارســال پیامک هــای سررســید اقســاط ب ب
ــن امــر موجــب  ــد کــه ای ــدام کردن ــه زدگان اق زلزل
ــن  ــت.« همچنی ــده اس ــی ش ــی اجتماع نارضایت
ضمانت هــای  تعییــن  هنــگام  ســخت گیری 
توســط  تســهیات  دریافــت  زمــان  در  بانکــی 
ضمانت هــای  پذیــرش  تقاضــای  و  بانک هــا 
ــوی  ــده از س ــر ش ــوارد ذک ــر م ــره ای از دیگ زنجی
ــه در  ــس از زلزل ــکات پ ــوان مش ــه عن ــردم ب م
ــای  ــودن کمک ه ــی نب ــت. کاف ــزارش اس ــن گ ای
باعــوض و تســهیات اعطایــی بــرای احــداث 
مجــدد ســاختمان ها و اســکان دائــم زلزلــه زدگان، 
ــه مشــکات معیشــتی  ــدید نســبت ب ــی ش نگران
ــن  ــق نیافت ــی از تحق ــده، نگران ــتغال در آین و اش
بــه  نکــردن  توجــه  و  مســووالن  وعده هــای 
ــده  ــاره ش ــای اش ــتاجران نگرانی ه ــت مس وضعی
ــس اســت. ــزارش کمیســیون اصــل 9۰ مجل در گ

مهر تایید مجلس بر نامقاوم بودن مسکن مهر
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از زلزله کرمانشاه: 

مردم تخریب برخی بلوک های مسکن مهر را ناشی از فساد می دانند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــی هــوا و تغییــر  رییــس مرکــز مل
ــی  ــفانه کارای ــت: متأس ــم، گف اقلی
 3۰ حــدود  کشــور  نیروگاه هــای 
ــش  ــد افزای ــه بای ــت ک ــد اس درص
امــا  باشــند  داشــته  کارایــی 
ایــن  در  پیشــرفتی  متأســفانه 
اســت. نشــده  حاصــل  زمینــه 
مســعود زنــدی در نشســت خبــری 
ــش  ــی کاه ــروه مل ــات کارگ اقدام
ــی  ــت: یک ــوا، اظهارداش ــی ه آلودگ

از منابــع آالینــده هــوا بــه ویــژه در 
هســتند.  نیروگاه هــا  کانشــهرها 
ــم  ــه داری ــن زمین ــی در ای مصوبات
و ســازمان محیــط زیســت هــم 

اقداماتــی انجــام داده اســت.
وی افــزود: یــک نیــروگاه دو هــزار 
ــت  ــدود هش ــزی ح ــی چی مگاوات
میلیــون لیتــر ســوخت مصــرف 
می کنــد. اگــر مــازوت اســتفاده 
ــی آن  ــزان آالیندگ ــد می ــد ببینی کن

ــدازه  ــه ان ــد چ ــرد 3 درص ــا گوگ ب
. د می شــو

زنــدی ادامــه داد: یکــی از مســائلی 
می کــرد  دنبــال  ســازمان  کــه 
نیروگاه هــا  ســوخت  جایگزینــی 
بــود و االن در اطــراف شــهر تهــران 
و کــرج نیروگاهــی کــه مــازوت 
اینکــه  مگــر  نداریــم  بســوزاند 
شــرایط  ســال  ســرد  فصــل  در 
اضطــراری ایجــاد شــود. نخســتین 
حتــی  گذشــته  ســال  در  بــار 
مازوت ســوز  مشــعل  توانســتیم 
چنــد نیــروگاه را پلمــب کنیــم و 
جایگزیــن  گاز  ســوخت  عمدتــا 

ســوخت مــازوت شــده اســت.

ــازه   ــه ای ت ــر در مرحل ــاده بب ــت ق ــرگ هش ــده م پرون
ــز خراســان  ــاق، دادســتانی مرک ــن اتف ــاده و در آخری افت
ــط   ــت محی ــکی و حفاظ ــی از دامپزش ــوی نمایندگان رض

ــرد. ــار ک ــتان را احض ــت اس زیس
ــر در  ــت بب ــرگ هش ــر م ــار خب ــس از انتش ــه پ بافاصل
باغ وحــش وکیل آبــاد، ایــن موضــوع توســط محیــط 
زیســت تکذیــب شــد و همتــی اعــام کــرد: »تلف شــدن 
هشــت قــاده ببــر تــا کنــون در هیــچ دوره ای رخ نــداده و 
ــورد ســابقه تلف شــدن  ــا م ــاً بی اســاس اســت. تنه کام
ببــر در خــرداد امســال رخ داد کــه آن هــم ناشــی از 
درگیــری دو ببــر نــر و مــاده در قفــس بــود کــه موجــب 
ــرگ آن  ــدید و م ــت ش ــاده، عفون ــگ م ــی دم پلن بریدگ
شــد.« رییــس ســازمان محیــط زیســت نیــز ایــن 
ــت  ــه محیط زیس ــرای تخطئ ــه ای ب ــازی ها را حرب خبرس
دانســت. کانتــری گفــت: »مگــر در باغ وحــش چقــدر ببــر 
هســت کــه هشــت تــای آن هــا را بکشــند و قربانــی کنند؟ 
بــا ایــن کار می خواهنــد روز محیط بــان را تحت تأثیــر 

ــد«.  قــرار دهن
امــا دو روز بعــد، معــاون دادســتانی مرکــز خراســان رضوی 

از پیداشــدن هفــت تختــه پوســت و چهــار جمجمــه 
ببــر در باغ وحــش مشــهد خبــر داد و تصریــح کــرد: 
ــته  ــال گذش ــتان س ــا در زمس ــات، تنه ــاس اطاع »براس
ــی  ــه تنهای ــن ب ــه ای ــف شــده اند ک ــر تل ــاده بب ــت ق هف
آمــار نگران کننده ای ســت و برخــاف نظــر مســووالن بــاغ 
وحــش کــه ببرهــا بــر اثــر کهولــت ســن تلــف شــده اند، 
ــای  ــتانی، جمجمه ه ــناس دادس ــر کارش ــای نظ ــر مبن ب
پیداشــده جــوان بوده انــد.« بخشــی محبــی بــا اشــاره بــه 
ســخنان اخیــر مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان، 
آن را خــاف واقــع دانســت و گفــت: »مســئوالن ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان منکــر پیداشــدن ایــن 
مــوارد شــدند، امــا طــی بازرســی کــه به دســتور دادســتانی 

انجــام شــد، ایــن مــوارد تاییــد شــدند.«
بخشــی محبی در ادامــه گفــت: بنــا شــده اســت تــا 
ــط بهداشــتی و  ــق رواب ــرای اجــرای دقی ــه ب ــه ای ک مصوب
ــق  ــت، مطاب ــا اس ــا باغ وحش ه ــط ب ــای مرتب آئین نامه ه
ــاغ وحــش  ــاغ شــود. مالــک ب کمیتــه فنــی مــاده ۸ اب
ــه آن داده می شــود،  هــم در مهلــت یــک هفتــه ای کــه ب
ــردن  ــه اجرایی ک ــود را در زمین ــای کاری خ ــد برنامه ه بای
ایــن مصوبــات اعــام کنــد.وی تصریــح کــرد: بــاغ وحــش 
ــژه، تمامــی  مشــهد در حــال حاضــر به طــور خــاص و وی
زوایایــش در دادســتانی مرکــز اســتان بررســی می شــود.
بخشــی محبی گفــت: از جملــه مــواردی کــه واکاوی 

شــد، داروهایــی بــود کــه در بــاغ وحــش وجــود داشــت 
و بعضــی از آن هــا تاریــخ مصرفشــان گذشــته بــود. 
همین طــور محــل نگهــداری حیوانــات مطابــق آیین نامــه 
حتمــًا بایــد شــرایط مناســبی داشــته باشــد. نبــود 
تجهیــزات جراحــی و تجهیــز بــاغ وحــش به دســتگاه آون 
ــر نقص هــای  ــه دســتگاه اســتریل کردن اســت، از دیگ ک
ــر را  ــاده بب ــرگ آن ق ــت م ــوان عل ــود. می ت ــود ب موج
ــی  ــد از جراح ــت ُدم آن بع ــی از عفون ــاه ناش در خردادم
ــور  ــت حض ــت: عل ــه گف ــی محبی در ادام ــت. بخش دانس
نماینــده دامپزشــکی ایــن بــوده کــه مباحــث کارشناســی 
نســبت به بــاغ وحــش کــه شــامل مدیــران محیــط 
زیســت، دامپزشــکی و ســایر مدیــران متولــی می شــود، 

ــرد. ــرار گی ــق ق ــورد تحقی ــر م بیش ت

در افزایش کارایی نیروگاه ها 

دستاوردی نداشته ایم

گردوخاککشور

رافرامیگیرد
برای زابل باد شدید پیش بینی می شود 

ــرده طــی روزهــای پیــش رو بخش هــای  ســازمان هواشناســی اعــام ک
مختلفــی از کشــور شــاهد وقــوع گــرد و خــاک اســت امــا در همیــن بــازه 

زمانــی در برخــی از نقــاط جنــوب کشــور بــاران می بــارد.
مدیــرکل پیــش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی  اعــام کــرد: 
ــرز و  طــی امــروز و فــردا در برخــی مناطــق شــمال غــرب، ارتفاعــات الب
برخــی نقــاط ســواحل دریــای خــزر افزایــش ابــر، رگبــار پراکنــده، گاهــی 

رعــد و بــرق و وزش بــاد پیــش بینــی مــی شــود.
احــد وظیفــه گفــت: امــروز  پنــج شــنبه و فــردا در برخــی نقــاط 
هرمــزگان، جنــوب کرمــان و جنــوب شــرق فــارس افزایــش ابــر، رگبــار و 

ــد داد. ــرق رخ خواه ــد و ب رع
ــع در شــرق  ــای واق ــرای اســتان ه ــردا ب ــروز و ف ــه وی طــی ام ــه گفت ب
ــا  ــاد شــدید همــراه ب ــل وزش ب ــه ویــژه در منطقــه زاب و جنــوب شــرق ب
ــرای  ــی ب ــازه زمان ــن ب ــن در ای ــد و همچنی ــش دی ــاک و کاه ــرد و خ گ
ــار  ــاد و گــرد و غب ــوب غــرب وزش ب اســتان هــای واقــع در غــرب و جن

ــی مــی شــود. پیــش بین
ــران،  ــوب ته ــرای جن ــردا ب ــروز و ف ــر ام ــرد: بعدازظه ــد ک ــه تأکی وظیف
ســمنان، قــم و شــمال اصفهــان وزش بــاد نســبتا شــدید و گاهــی گــرد و 
خــاک پیــش بینــی مــی شــود. خلیــج فــارس نیــز امــروز مــواج اســت 

ــی ــواج پیــش بین ــده م ــان طــی ســه روز آین ــای عم و شــرق دری
می شود.

ــده و  ــی ش ــش بین ــاد پی ــی وزش ب ــاف و گاه ــروز ص ــران ام ــوای ته ه
بیشــترین دمــای هــوای پایتخــت امــروز بــه 39 درجــه خواهــد رســید.

پلمپ موقت باغ وحش مشهد
پس از کشف پوست ببر، دامپزشکی خراسان رضوی 

»مسائل بهداشتی« را علت تعطیلی اعالم کرد

باغ وحش مشهد پلمپ شد
سـالمت  معـاون  رشـتی باف،  محمـد 
گفـت  خراسـان رضوی  دامپزشـکی  اداره کل 
مـورد  چنـد  مالحظه شـدن  به علـت  کـه 
غیربهداشـتی در سـردخانه باغ وحش مشـهد، 
اسـت.  تعطیـل شـده  موقتـًا  ایـن مجموعـه 
او گفتـه تعطیلـی ایـن مجموعـه بسـتگی بـه 
سـرعت عمل دوسـتان ما در باغ وحـش دارد، 
مـوارد مالحظـه  ایـن  رفـع  در  زودتـر  هرچـه 
شـده بپردازنـد زودتـر بازگشـایی خواهد شـد. 
بـه گفتـه او »منظـور از پلمـپ، تعطیـل کـردن 

دائـم ایـن مجموعـه نیسـت.«

ــش  ــت: آت ــز گف ــط زیســت درگ رییــس اداره حفاظــت محی
ســوزی پــارک ملــی تنــدوره بــا حضــور به موقــع محیط بانــان 

مهــار شــد.
ــا اشــاره به اینکــه آتــش ســوزی پــارک   حســین اصاحــی ب
ــد  ــار ش ــان مه ــع محیط بان ــور به موق ــا حض ــدوره ب ــی تن مل
ــگاه  ــگران در تفرج ــی از گردش ــهل انگاری برخ ــا س ــت: ب گف
چهلمیــر، شــرایط بــرای آتــش ســوزی در پــارک فراهــم کــه 
بــا حضــور به موقــع محیط بانــان و اقــدام ســریع آنهــا آتــش 

مهــار و از ادامــه آتــش ســوزی جلوگیــری شــد.

ادامــه  درگــز  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
مســتقر  درگــز  تنــدوره  ملــی  پــارک  محیط بانــان  داد: 
پایــش  حــال  در  کــه  چهلمیــر  محیط بانــی  پاســگاه  در 
ــه  ــد ک ــی برخوردن ــه دود غلیظ ــد ب ــتحفاظی بودن ــوزه اس ح
ــود را  ــن رو خ ــود، از ای ــارک ب ــوزی در پ ــانه های آتش س نش
ــش  ــد، آت ــاهده کردن ــه مش ــانده ک ــیر دود رس ــریعا به مس س
در حــال پیشــروی اســت، بنابرایــن، بــا امکانــات در اختیــار 
ســریعا و قبــل از گســترش آتــش آن را اطفــا و به طــور 

ــد. ــوش کردن ــل خام کام

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت سـرخه از دسـتگیری عامان 
شـکار غیرمجـاز در این شهرسـتان خبـر داد و گفـت: از متخلفان 
الشـه یک رأس قوچ وحشـی کشـف و ضبط شـد.محمد قندالی  
بابیـان اینکـه عامان شـکار غیرمجـاز یک رأس قوچ وحشـی در 
سـرخه دسـتگیر شـدند، ابراز داشت: به دنبال کسـب اخبار موثق 
واصلـه مبنـی بر شـنیده شـدن صدای شـلیک دو تیـر در منطقه 
شـکارممنوع خنار سـرخه، نیروهای یگان حفاظت محیط زیسـت 
ایـن شهرسـتان با همکاری یگان حفاظت اسـتان عـازم محدوده 
مـورد نظـر شـدند.وی افـزود: محیط بانان با ردزنی شـکارچیان به 

محـل اخفـای آن ها رسـیدند تـا هنگام بازگشـت قبـل از تاریکی 
هـوا در مسـیر آن هـا به کمین کـرده و در اقدام فوری شـکارچیان 
را دسـتگیر کنند.رییـس حفاظـت محیط زیسـت سـرخه بابیـان 
اینکـه پـس از تاریکـی هـوا و رسـیدن شـکارچیان بـه کمیـن، 
مأمـوران بـرای برخورد قانونـی با متخلفان وارد عمل شـدند، ابراز 
داشـت: مأمـوران حفاظـت محیط زیسـت توانسـتند یـک نفـر را 
بازداشـت و نفـر دوم بـا اسـتفاده از تاریکـی هوا متواری شـد که 
با توجه به شناسـایی شـدن او توسـط مأموران به زودی دسـتگیر 

خواهد شـد.

دستگیری عامالن شکار غیرمجاز یک رأس قوچ وحشیآتش سوزی پارک ملی تندوره مهار شد

پیام زیست »مرمر« خاطرخواه زیاد دارد
رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت:اردک مرمری در سطح جهانی در خطر 

انقراض و نادر است به همین سبب در زمره پرندگان حمایت شده سازمان حفاظت 
محیط زیست قرار دارد.

ــه اجــرای  ــن نام ــاده 101 آئی اخطــار م
اســناد رســمی

آقــای بهــرام زائــری و بهمــن زائــری – نشــانی: فاقــد 
ــماره 94/1001  ــزارش وارده بش ــر گ ــند – براب ــن س ــانی در مت نش
پــاک   -1 دادگســتری  رســمی  94/1/16 کارشــناس  مــورخ 
ــری  ــد زائ ــام محم ــی بن ــی ملک ــی از 42 اصل ــی 13254 فرع ثبت
ــغ 2/000/000/000  ــه 8900063 مبل ــی کاس ــده اجرای ــون پرون مدی
ریــال 2- پــاک ثبتــی 13525 فرعــی از 42 اصلــی ملکــی بنــام 
ــغ  ــوق مبل ــی کاســه ف ــده اجرای ــون پرون ــن حســینعلی مدی مهی
2/000/000/000 ریــال3- پــاک ثبتــی 13451 فرعــی از 42 اصلــی 
ملکــی بنــام مهیــن حســینعلی مدیــون پرونــده اجرایــی کاســه 
ــال4- پــاک ثبتــی 13523 فرعــی  ــغ 2/000/000/000 ری فــوق مبل
ــده  ــون پرون ــینعلی مدی ــن حس ــام مهی ــی بن ــی ملک از 42 اصل
اجرایــی کاســه فــوق مبلــغ 2/000/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــده 
لــذا وفــق مــاده 101 آئیــن نامــه اجــرا چنانچــه بــه مبلــغ مذکــور 
معتــرض هســتید اعتــراض خــود را حداکثــر ظــرف مــدت 5 روز 
ــاغ ایــن اخطاریــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد  از تاریــخ اب
ــه  ــز ب ــال واری ــغ 23/600/000 ری ــه مبل ــد نظــر ب کارشــناس تجدی
حســاب ســیبا شــماره 0103134800001 نــزد بانــک ملــی بــه نــام 
کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری بــه ایــن اداره واقــع 
ــارک  ــروی پ ــب روب ــن ابیطال ــی ب ــان عل ــهر – خیاب در اسامش
ــد و  ــارج از موع ــه خ ــی ک ــه اعتراض ــا ب ــل و ضمن ــدی تحوی مفی
یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس باشــد ترتیــب اثــر 
ــا  ــه ادع ــی و هیچگون ــک قطع ــی مل ــد و ارزیاب ــد ش داده نخواه
و اعتراضــی مســموع نیســت، و چنانچــه ملــک فــوق بیمــه مــی 

ــف: 965 ــد. م/ال ــام فرمائی ــن اداره اع ــه ای باشــد ب
مسئول اجرای ثبت اسالمشهر                                            5462

     آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه اکبــر یوســف زاده بــا وکالــت از ســید محمــود 
مــورخ  نامــه 132398  وکالــت  طبــق  یمقانــی  حســینی 
89/12/12 دفتــر 8 اسامشــهر بــا تســلیم بــرگ استشــهادیه 
ــمی  ــناد رس ــر اس ــه 97/3/30 دفت ــماره 125441 مورخ ــده بش ــی ش گواه
شــماره 8 تهــران بضمیمــه درخواســت وارده 6697 مورخــه 97/3/31 
ــاحت  ــوم بمس ــه س ــان طبق ــد آپارتم ــک واح ــدانگ ی ــوده شش ــام نم اع
58/20 مترمربــع قطعــه 3 تفکیکــی پــاک 1862 فرعــی از 42 اصلــی 
ــه  ــه 2 ب ــگ قطع ــام پارکین ــور بانضم ــی مذک ــی از اصل ــروز از 1862 فرع مف
مســاحت 10/8 متــر و انبــاری قطعــه ســوم بــه مســاحت 3/24 متــر واقــع 
ــت 53642  ــه 343 ثب ــر 356 صفح ــل دفت ــه ذی ــرن ک ــش 12 ته در بخ
ــه شــماره  بنــام ســید محمــود حســینی یمقانــی ثبــت و ســند مالکیــت ب
ــورخ  ــق ســند 174901 م ــه طب ــده اســت ک 0146171 صــادر و تســلیم گردی
1387/12/28 دفتــر 4 اسامشــهر در رهــن بانــک ملــی ایــران مــی باشــد و 
طبــق مندرجــات استشــهادیه تســلیمی و گواهــی دفتــر امــاک در بازداشــت 
نمــی باشــد کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت تقاضــای صــدور 
المثنــی ســند مالکیــت ملــک مذکــور را نمــوده اســت لــذا باســتناد تبصــره 
یــک اصاحــی مــاده 120 – آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 
ــک  ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج ــی مدع ــه کس ــود تاچنانچ ــی ش م
ــور  ــا وجــود ســند مالکیــت مزب ــوق و ی ــور در ف ــوارد مذک ــر از م ــوم غی مرق
ــه  ــدت ده روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــود باش ــزد خ ن
ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
و یــا ســند معاملــه تســلیم و رســید دریافــت دارد بدیهــی اســت چنانچــه 
ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا در صــورت اعتــراض ســندی ارائــه 
نگــردد المثنــی ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 

ــف: 963 ــد شــد. م/ال خواه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی 5463

                              دادنامه 
پرونــده کاسه9609988340401641شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی بخــش بیســتون 
تصمیــم نهایــی شــماره ......خواهــان :آقــای هللا رضــا رضوانــی پــور فرزنــد شــهباز بــه 
نشــانی اســتان کرمانشــاه – شهرســتان هرســن – شــهر بیســتون – روســتای بلــوردی 

......خوانــده : آقــای پرویــز یــاوری فرزنــد امامقلــی بــه نشــانی 
خواسته :مطالبه وجه سفته 

)) رای دادگاه ((
 در خصــوص دعــوی آقــای الــه رضــا رضوانــی پــور بــه طرفیــت آقــای پرویــز یــاوری ،بــه خواســته 
ــر عــدم تمکــن  ــه مــودای شــهادت شــهود کــه ب ــا توجــه ب ــه دادرســی ب اعســار از پرداخــت هزین
ــواد  ــتناد م ــه اس ــرد وب ــی پذی ــد م ــی داده ان ــه دادرســی گواه ــان در پرداخــت هزین ــی خواه مال
ــرده  ــت نامب ــه اعســار موق ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن ــون آیی 504- 505- 506 – 511 و 513 قان
ــرف  ــد . رای صــادره حضــوری اســت وظ ــی نمای ــام م ــه دادرســی صــادر و اع از پرداخــت هزین
ــر اســتان  ــد نظ ــم تجدی ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــاغ قاب ــس از اب ــت بیســت روز پ مهل

کرمانشــاه مــی باشــد .
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش بیستون – یعقوب حبیبی شمس                                 5483

                                اجرائیه
ــه نشــانی محــل اقامــت: جــاده ســاوه –  ــری ب ــد مظف ــه: حمی ــوم ل مشــخصات محک
نبــش کمربنــدی آزادگان – گاراژ نجــات پــاک 1201 – مشــخصات محکــوم علیــه: ســید 
ــه: بموجــب دادنامــه شــماره  ــه نشــانی مجهــول المــکان – محکــوم ب باقــر پیغمبــری ب
387 مــورخ 96/8/6 شــورای حــل اختــاف شــعبه دوم حقوقــی کــه وفــق دادنامــه شــماره – شــعبه 
ــه:  ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــت: محک ــرده اس ــل ک ــت حاص ــتان قطعی ــر اس ــد نظ – دادگاه تجدی
ــخ  ــه از تاری ــک هشــت چــرخ 2- پرداخــت اجــور معوق ــر فابری ــی تریل 1- اســترداد یکدســتگاه کف
ــه  ــه دادرســی ب ــان 3- پرداخــت هزین ــه پانصــد هــزار توم ــرار ماهیان ــل از ق ــت تحوی 95/8/18 لغای
مبلــغ دویســت و پنجــاه و شــش هــزار و دویســت و پنجــاه تومــان 4- پرداخــت نیــم عشــر دولتــی 

ــف: 853 ــدوق دادگســتری. م/ال ــه صن ب
شعبه دوم شورای حل اختالف                                         5461

          اجرائیه 
محکــوم   / لــه  محکــوم  مشــخصات 
نــام  خانوادگــی  نــام  نــام  ردیــف  لهــم  
آراش جمشــیدی محمــد   1 نشــانی  پــدر 
خانمــراد اســتان کرمانشــاه- شهرســتان کرمانشــاه – 
ــی  شــهر کرمانشــاه – شــریعتی – کوچــه ثبــت کــوی مان
– پــاک 164 مشــخصات محکــوم علیــه / محکــوم 
ــدر  ــام پ ــی – ن ــام خانوادگ ــام – ن ــف  - ن ــم  ردی علیه
– نشــانی - مجتبــی – هژبــری خلیانــی – موالمــراد 
– کرمانشــاه – خیابــان نقلیــه کــوی آریــا پــاک 42 
ــه بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه  محکــوم ب
بــه شــماره 9710098311800045 وشــماره دادنامــه مربوطــه 
ــیصد  ــغ س ــت مبل ــه پرداخ ــم ب 9609978311800640 حک
میلیــون ریــال معــادل ســی میلیــون تومــان وجــه رایــج 
ایــران ونیــز پرداخــت 8/630/000 هزینــه دادرســی و 
ــه  ــر اســاس تعرف ــل ب ــه وکی ــال حــق الوکال 8/400/000 ری
ــبه  ــی محاس ــکام مدن ــرای اح ــد اج ــه در واح ــی ک قانون
خواهــد شــد و پرداخــت مبلــغ 15/000/000 ریــال بابــت نیــم 
عشــر دولتــی ...........مدیــر دفتــر شــعبه هیجدهــم دادگاه 
عمومــی ) حقوقــی ( شهرســتان کرمانشــاه – حجــت الــه 
ــر دادگاه :  محکــوم  ویســی  محــل امضــاء رئیــس و مه
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : 1-  ظــرف 
ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی (2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــرا  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد .3- مال ــه بده ــوم ب محک
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد . چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 

ــدار  ــا مق ــداد ی ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
ــور  ــه ط ــول ،ب ــر منق ــول وغی ــوال منق ــه ام ــت هم و قیم
ــه هــر  ــزان وجــوه نقــدی کــه ب ــر می مشــروح مشــتمل ب
ــاری ایرانــی  ــزد بانکهــا وموسســات مالــی و اعتب ــوان ن عن
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ــز  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب ــث دارد و کلی ثال
فهرســت نقــل و انتقــاالت وهــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
ــه مقــام قضائــی ارائــه  بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار ب
ــی  ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک ــه درخواس ــد واال ب نمای
شــود ) مــواد 8 و 3 قانــون نحــو اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394 (. 4- خــوداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
ــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ،حبــس  صــورت امــوال ب
تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد . ) مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی ومــاده 20ق.م.ا   و مــاده 16 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394 ( 5- انتقــال مــال 
بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه 
نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــی  ــازات م ــا دومج ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
شــود .)مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــت ســی  ــس از مهل ــوال پ 1394 .6- چنانچــه صــورت ام
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه 
موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
ــاده  ــره 1 م ــود . ) تبص ــد ب ــه خواه ــوم علی ــط محک توس
ــی 1394( 5484 ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال 3 قان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کاهش 32 درصدی مصارف آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از کاهش ٣2 درصدی مصارف آب در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد.

خبر

پیام زیست

میزان تخم میگوی آب شور 
در دریاچه ارومیه کاهش یافت

رییــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــا و جانــوران 
ــوری آب  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــزی کش آب
دریاچــه ارومیــه بــه حالــت اشــباع رســیده، 
ــن  ــا در ای ــت)تخم( آرتمی ــزان سیس ــت: می گف
دریاچــه بــه صــورت چشــمگیر کاهــش یافتــه و بــه ۰.1 عــدد در هــر لیتــر 
رســیده اســت. علــی نکوئــی فــر افــزود: ایــن میــزان حــدود 3۰ روز قبــل 
بیــش از 19 عــدد در هــر لیتــر بــود امــا بــه دلیــل کاهــش آب دریاچــه بــر 
اثــر تبخیــر و افزایــش شــوری آن کاهــش یافتــه اســت. وی در خصــوص 
ــل‹،  ــد‹ و ›زنبی ــتگاه ›آق گنب ــود در دو ایس ــای موج ــت ه ــداد سیس تع
بیــان کــرد: تعــداد سیســت هــای ایســتگاه زنبیــل در نیمــه دوم تیرمــاه 
۰.6۵ عــدد در لیتــر و ایســتگاه آق گنبــد ۰.1 عــدد در لیتــر بــوده اســت. 
وی همچنیــن بــا اعــام اینکــه بانــک سیســت آرتمیــای کشــور تــا پایــان 
ســال جــاری راه انــدازی مــی شــود، گفــت: ۵۰ درصــد از فرآینــد احــداث 

ــه اتمــام رســیده اســت.  ایــن بانــک ب

از سوی برخی دستگاه ها 
تحت فشاریم

 رییــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیزداری 
کشــور گفــت: بخــش عمــده تصــرف عرصــه هــای 
منابــع طبیعــی مربــوط بــه بخــش دولتــی اســت 
ــا  ــتگاه ه ــی دس ــوی برخ ــه از س ــن زمین و در ای
ــاز کنــم. خلیــل  تحــت فشــارم امــا نمــی توانــم بیشــتر ایــن موضــوع را ب
آقایــی در دومیــن جشــنواره ملــی »روز جنگلبــان« اضافــه کــرد: سیســتم 
ــع  ــای مناب ــه ه ــه عرص ــرای ورود ب ــازه ب ــب اج ــه کس ــون ب ــی تاکن دولت
طبیعــی اعتقــادی نداشــته اســت امــا از ایــن پــس بایــد مجــوز دریافــت 
کند.آقایــی تصریــح کــرد: در صــورت نــدادن مجــوز بــه نهــاد دولتــی، بایــد 

»نــه« ســازمان جنــگل هــا بــرای آنهــا نیــز »نــه« باشــد. 
وی توضیــح داد: دو گــروه بــرای آنچــه از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
جنــگل و مرتــع باقــی مانــده اســت مشــکل درســت مــی کننــد کــه یکــب 
از آن هــا، مردمــی کــه در اقصــی نقــاط کشــور از طریــق ایــن منابــع زندگــی 

مــی گذراننــد.

محیـط  معـاون 
انسـانی  زیسـت 
حفاظـت  سـازمان 
محیـط زیسـت گفت: 
تمـام کانـون هـای بالقـوه گـرد و خـاک در 
سـال  شـهریورماه  پایـان  تـا  داخـل کشـور 
جـاری شناسـایی و بافاصلـه برنامه اجرایی 
تهیـه مـی شـود. مسـعود تجریشـی  آن هـا 
افـزود: بعـد از شناسـایی ایـن کانـون هـا و 
تهیـه برنامـه اجرایـی تـاش مـی کنیـم تـا 
در 6 مـاه دوم سـال برنامـه اجرایـی بـرای 
مهـار ایـن کانـون ها را آغـاز کنیـم.وی اظهار 
داشـت: تـا کنـون ذرات معلـق کمتـر از دو و 
نیـم میکـرون موجـب آلودگـی هـوا بـه ویژه 
در کانشـهری ماننـد تهـران بـود اما امسـال 

ازن هـم بـه عنـوان آالینـده اضافـه شـد کـه 
بـه علـت تابش شـدید خورشـید ایـن اتفاق 
افتاد.تجریشـی گفـت: عمـده علـت آلودگـی 
هـوا در کشـور طـی 6 ماهه اول سـال به گرد 
و خـاک مربـوط اسـت که به خشـک شـدن 
تـاالب هـا بر مـی گردد؛ این مشـکلی اسـت 
کـه امـروزه دامـن خوزسـتان را نیـز گرفتـه 
ایـن  در  مشـکل  ایـن  رفـع  بـرای  دولـت  و 
اختصـاص  دالر  میلیـون   1۰۰ مبلـغ  اسـتان 
کرد:کارهـای  تصریـح  وی  اسـت.  داده 
شناسـایی کانـون گرد و خاک در 31 اسـتان 
انجـام شـد کـه اقدامـات مربوط بـه انتخاب 
محیطـی  زیسـت  نیـاز  تعییـن  مشـاور، 
تاالب هـا و چگونگـی اجـرا در نیمـی از ایـن 

اسـتان هـا انجـام شـده اسـت.

کانون های بالقوه گرد و خاک تا پایان 
شهریور شناسایی می شوند

گرد و خاکجنگلخبر

ذرات معلق تهران 
دوبرابر استاندارد آمریکا

گــزارش »بررســی کیفیــت هــوای ســه 
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــران ب ــاله ته س
نظــری  لیــا  شــد.  منتشــر  جهانــی« 
ــرل کیفیــت هــوای  ســخنگوی شــرکت کنت
تهــران در ایــن بــاره گفــت: در ایــن گــزارش، 
ــه غلظــت آالینده هــای  ــوط ب داده هــای مرب
ــت  ــتگاه ثاب ــده در ۲۰ ایس ــری ش اندازه گی
پایــش کیفیــت هــوا از ابتــدای ســال 139۴ 
تــا انتهــای ســال 1396 بــا چنــد معیــار بــه 
روز مربــوط بــه اســتانداردهای مختلــف 
رایــج جهــان بررســی شــده اند. آنگونــه کــه 
نظــری گفتــه، شــدت حضــور آالینــده گازی 
ازن از منظــر تمامــی اســتانداردهای بــه کار 
ــازه رو  ــرده شــده، در فصــول گــرم ایــن ب ب
ــش  ــن افزای ــوده اســت. ای ــش ب ــه افزای ب
بــه حــّدی بــوده کــه شــاخص آلودگــی 
ــدودًا  ــش ح ــاه 1396 افزای ــوا در مردادم ه
قبــل  ســال  بــه  نســبت  را  واحــدی   ۲۰
ــت  ــی کیفی ــتاندارد مّل ــرده و اس ــه ک تجرب
هــوای محیطــی آمریــکا )NAAQS( تنهــا 
در یــک ایســتگاه از میــان ایســتگاه هــای 
حائــز شــرایط بررســی در ایــن ســال برقــرار 
ــادآور شــد کــه ایــن  گشــته اســت. بایــد ی
آالینــده در فصــول گــرم ســال و بــا تابــش 
ــن برخــی  شــدید خورشــید و شــدت گرفت
ــد ازن  ــه تولی ــه ب ــیمیایی ک ــهای ش واکنش
بــه  پررنگــی  حضــور  می شــوند،  منجــر 
ــران  ــده شــاخص در هــوای ته ــوان آالین عن
ــروه  ــر دو گ ــرد: ه ــان ک دارد. وی خاطرنش
ــده PM ۲.۵ و PM 1۰ از  ــق آالین ذرات معل
ــا  ــه تنه ــتانداردها ن ــک از اس ــر هیچ ی منظ
ــه از  ــد، بلک ــته ان ــی نداش ــت مطلوب وضعی
حــدود پیشــنهاد شــده اســتانداردها فاصلــه 
زیــادی را نشــان مــی دهنــد. بــه گونــه 
ای کــه حــدود میانگیــن غلظــت هــای 
PM ۲.۵ بــه طــور متوســط در ایســتگاه 
برابــر  دو  تقریبــًا  انــدازه گیــری  هــای 
اســتانداردهای آمریــکا و ژاپــن بوده اســت. 
ــده، جــّدی  ــه دســت آم ــج ب ــن نتای بنابرای
را در  ایــن ذرات  بــودن معضــل حضــور 
شــهر تهــران نشــان مــی دهنــد ســخنگوی 
تهــران  هــوای  شــرکت کنتــرل کیفیــت 
تصریــح کــرد: از ســویی غلظــت هــای دی 
اکســید نیتــروژن نیــز تغییــرات عمــده 
ــد. حــد  ــن ســه ســال نداشــته ان ای در ای
بلندمــدت ســازمان بهداشــت جهانــی در 
ــرار  هیــچ یــک از ســال هــای بررســی برق
ــای  ــد از روزه ــدود 7۰ درص ــوده و در ح نب
بــازه مــورد بررســی، اســتاندارد محیــط 

ــت. ــده اس ــد ش ــن تایی ــت ژاپ زیس

بی توجهی سه دستگاه دولتی به آلودگی هوا
میزان پیشرفت مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا 

حکایت از کم کاری وزارت کشور، اقتصاد و صنعت دارد

مقابلــه بــا آلودگــی هــوا در حالــی 
یکــی از اولویت هــای دولــت دوازدهــم 
عنــوان شــده کــه برخــی وزارت خانه هــا 
زیــر بــار اجــرای مصوبــات ایــن حــوزه 

نمی رونــد.
اظهارنظــر  ایــن  از  پــس  مــاه  دو 
ــازمان  ــاون س ــی، مع ــعود تجریش مس
محیط زیســت کــه گفتــه  حفاظــت 
بــود »برخــی دســتگاه ها در اجــرای 
مصوبــات مربــوط بــه کاهــش آلودگــی 
هــوا بهانه جویــی می کننــد« ادعــای 
ــینی،  ــد حس ــوی وحی ــابهی از س مش
دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی 
روز  او  اســت.  شــده  مطــرح  هــوا 
گذشــته در نشســتی خبــری گفــت 
همــکاری نکــردن دســتگاه ها، برخــورد 
اجــرای  و  مصوبــات  بــا  ســلیقه ای 
ناقــص و غیرکاربــردی مصوبــات در 
زمینــه آلودگــی هــوا از چالش هــای 
ملــی  پیــش روی کارگــروه  اصلــی 
آلودگــی هواســت. اگرچــه او بــه طــور 
از  مصوبــات  نگفتــه کــدام  واضــح 
ســوی کــدام دســتگاه ها اجــرا نشــده، 
ــروه  ــه ســایت کارگ ــه ب ــا مراجع ــا ب ام
آلودگــی  کاهــش  مصوبــات  ملــی 
ــرفت  ــش پیش ــه بخ ــی ب ــوا و نگاه ه
دســتگاه های  می تــوان  مصوبــات، 

مــورد اشــاره را شــناخت.

11 دستگاه مسوول
دو  کــه   بخشــنامه ای  براســاس 
اســحاق جهانگیــری،  پیــش  ســال 
در  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
ملــی  کارگــروه  تشــکیل  خصــوص 
کاهــش آلودگــی هــوا و در تکمیــل 
الــزام   1393 اردیبهشــت  بخشــنامه 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــتگاه های اجرای دس
ــرد،  ــاغ ک ــوا اب ــی ه ــا آلودگ ــر ب موث
وزارت کشــور، وزارت  اقتصــاد، وزارت 
صنعــت، بانــک مرکــزی، وزارت نفــت، 
پلیــس راهــور، وزارت ارتباطــات، وزارت 
ــرورش،  ــوزش و پ بهداشــت، وزارت آم
حفاظــت  ســازمان  و  صداوســیما 
ــوول  ــتگاه های مس ــت دس محیط زیس
شــدند.  اعــام  خصــوص  ایــن  در 
در ایــن اباغیــه تاکیــد شــده بــود 
مذکــور  کارگــروه  »تصميمــات  کــه 
مقــررات  و  قوانيــن  رعايــت  بــا 
دســتگاه های  کليــه  بــرای  مربــوط 
شــهرداری های  و  ذيربــط  اجرايــی 
کشــور الزم االجــرا اســت.« بــا ایــن 
حــال اطاعــات موجــود در ســایت 
می دهــد  نشــان  یادشــده  کارگــروه 
ــه عملکــرد ضعیفــی در  ســه وزارت خان

داشــتند. مصوبــات  اجــرای 

وزارت کشور
ــده  ــش برعه ــه اجرای ــه ای ک از 9 مصوب
ــون  وزارت کشــور گذاشــته شــده، تاکن

تنهــا ســه مصوبــه تخصیــص کــد 
ــوده  ــای فرس ــرای خودروه ــه ب جریم
در محــدوده کانشــهرها، راه انــدازی 
ویــژه  )ســامانه  ســیمفا  ســامانه 
ســاختار  ایجــاد  و  فنــی(  معاینــه 
یکپارچــه معاینــه فنــی بــه صــورت 
اطاعــات  بــا  منطبــق  الکترونیکــی 
معاونــت پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
ــده  ــی ش ــون اجرای ــال قان ــت اعم جه
اســت.  مصوبــه اجــرای طــرح کنتــرل 
آلودگــی هــوای شــهر در کانشــهرها 
ــان  ــه پای ــت آذر 139۵ ب ــه می بایس ک
ــام  ــران انج ــهر ته ــا در ش ــد، صرف برس
تعویــض  شــده. همچنیــن مصوبــه 
کاتالیســت خودروهــای عمومــی درون 
شــهری کــه بایــد تــا آبــان 1393 
ــدود  ــورت مح ــه ص ــد، ب ــام می ش انج
تنهــا در شــهر تهــران در ســال های 93 
و 9۴ بــه اجــرا رســیده. ایــن در حالــی 
اســت کــه چهــار مصوبــه اســتفاده 
خودروهــای  بــرای  ذرات  فیلتــر  از 
تکلیــف  تعییــن  ســنگین،  دیزلــی 
تاکســی های غیر فعــال و جایگزینــی 
آن هــا بــا تاکســی های هیبریــدی و 
برقــی، ســاماندهی نــاوگان حمــل بــار و 
مســافر درون شــهری از بــرون شــهری 
ــای   ــت تقاض ــه مدیری ــن برنام و تدوی
ــت کاهــش ســفرهای درون  ســفر جه
ــال  ــه در ح ــن وزارت خان ــهری در ای ش

ــتند. ــوردن هس ــاک خ خ

وزارت اقتصاد
ــی  وزارت اقتصــاد هــم عملکــرد ضعیف
در اجــرای مصوبــات کارگــروه ملــی 
ــوط  ــوا داشــته. من ــی ه کاهــش آلودگ
کــردن صــدور بیمه نامــه شــخص ثالــث 
بــه ارائــه مفاصــا حســاب تخلفــات 
نرخ گــذاری  اصــاح  و  رانندگــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــایط نقلی ــه وس بیم
کاهــش  بــر  تأثیرگــذار  اهرم هــای 
افزایــش  بــا  متناســب  و  آلودگــی 
ســن خــودرو، دو وظیفــه ای بودنــد 
ــده  ــه داده ش ــن وزارت خان ــه ای ــه ب ک
امــا هیچکــدام رنــگ اجــرا را بــه خــود 
ــبت  ــم نس ــزی ه ــک مرک ــد. بان ندیدن
ــازی  ــهیات نوس ــص تس ــه »تخصی ب
ــای  ــق بانک ه ــی از طری ــاوگان عموم ن

ــت. ــرده اس ــدام نک ــل« اق عام

وزارت صنعت
آلودگــی  کاهــش  ملــی  کارگــروه 
بــه  هــوا همچنیــن هفــت وظیفــه 
ــط  ــه فق ــرد ک وزارت صنعــت محــول ک
یکــی از آن هــا اجرایــی شــده کــه 
آن هــم ممنوعیــت ثبــت ســفارش 
بــوده  کاربراتــوری  موتورســیکلت 
ــرا  ــه اج ــن مصوب ــه همی ــت.  البت اس
بــه  نکــردن  عمــل  بــا  هــم  شــده 
شــماره  و  تولیــد  »توقــف  مصوبــه 
گــذاری موتورســیکلت کاربراتــوری« 
بااثــر شــده. چــرا کــه ایــن وزارت خانــه 
بــا افــزودن یــک تبصــره، مجــوز پــاک 
را  موتورکاربراتــوری   ۴3۰۰ گــذاری 
ــط توســعه  صــادر کــرد.  تدویــن ضواب
برقــی،   موتورســیکلت  از  اســتفاده 
ارائــه برنامــه جایگزینــی موتورســیکلت 
ــد و واردات  ــه تولی ــه برنام ــی،  ارائ برق

موتورســیکلت های  و  خودروهــا 
ــور  ــل کش ــدی در داخ ــی و هیبری برق
ــه نوســازی و بازســازی  ــه برنام و  ارائ
آلــوده  صنایــع  فنــاوری  ارتقــای  و 
کانشــهرها چهــار وظیفــه دیگــر وزارت 
ــرای  ــار اج ــر ب ــه زی ــد ک ــت بودن صنع
ــن  ــال ای ــن ح ــه. در همی ــا نرفت آن ه
درخواســت محــول  بــا  وزارت خانــه 
انتشــار  قیمــت  »تعییــن  شــدن 
الــزام  و  محیط زیســت  آالینده هــای 
هزینه هــای  محاســبه  بــه  بنگاه هــا 
بــه   » پروژه هــا  اجــرای  در  مذکــور 
دســتگاه دیگــری، ایــن وظیفــه را هــم 

انجــام نــداده اســت.

برخورد سلیقه ای
دبیــر کارگــروه ملــی مقابلــه بــا کاهش 
ــکاری  ــوص هم ــوا در خص ــی ه آلودگ
بــرای  دســتگاه ها  برخــی  نکــردن 
ــه  ــد ک ــوا می گوی ــی ه ــش آلودگ کاه
ــتگاه های  ــد دس ــای ب ــی از آفت ه یک
در  اســت کــه  نامه نــگاری  دولتــی 
نامــه ای می نویســند »در حــال انجــام 
ــی کــه  ــد ایــن، درحال ــا مانن اســت« ی
در عمــل بایــد دیــده شــود. آنطــور 
کــه مهــر نوشــته، او می افزایــد کــه  
برخــورد ســلیقه ای مشــکل بعــدی 
ــا  ــم ام ــت داری ــه دول ــت. مصوب ماس
مدیــر می گویــد مــن ایــن مصوبــه 
تغییــر  بــا  و  نــدارم  دوســت  را 
ــوض  ــلیقه ها ع ــن س ــم ای ــران ه مدی
کشــور  وزارت  مثالــش  می شــود. 
اســت کــه در موضــوع نصــب فیلترهــا 
می گویــد شــنیده ایم ایــن فیلترهــا 
ــی  ــد. وقت خــوب نیســت و کار نمی کن
مصوبــه داریــم »شــنیدن« کــه مــاک 

ــت. نیس

براســاس اطالعــات موجــود در ســایت کارگــروه ملــی 
کاهــش آلودگــی هــوا، ســه دســتگاه اجرایــی مســوول 
در مقابلــه بــا آلودگــی هــوا  زیــر بــار اجــرای مصوبــات 
نرفته انــد. وزارت کشــور از 9 وظیفــه ای کــه داشــته، 
ــه داده اســت. وزارت  ــه اجــرای ســه مصوب ــا تــن ب تنه
اقتصــاد دو مصوبــه مربــوط بــه خــود را انجــام نــداده 
ــن حــال وزارت صنعــت هــم از هفــت  اســت. در همی
ــه را اجرایــی کــرده  ــه  مربوطــه، تنهــا یــک مصوب مصوب
اســت. بــه گفتــه حســینی، دبیــر کارگــروه ملــی کاهش 
ــتگاه های  ــد دس ــای ب ــی از آفت ه ــوا یک ــی ه آلودگ
دولتــی نامه نــگاری اســت کــه در نامــه ای می نویســند 
ــی  ــن، درحال ــد ای ــا مانن ــت« ی ــام اس ــال انج »در ح
کــه در عمــل بایــد دیــده شــود. او می گویــد مدیــران 
برخــی دســتگاه ها هــم بــه طــور ســلیقه ای بــا اجــرای 

ــد. ــورد می کنن ــات برخ مصوب

جدول مربوط به اجرای مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا توسط دستگاه های مختلف

تعداد مصوبات در حال انجام تعداد مصوبات انجام شدهدستگاه مسوول
یا اجرای ناقص

تعداد مصوبات 
انجام نشده

۲۴ )اجرای ناقص(٣وزارت کشور

002وزارت اقتصاد

1۵ )اجرای ناقص(1وزارت صنعت

001بانک مرکزی

۵0 )دو مصوبه اجرای ناقص(۴وزارت نفت

10 )در حال انجام(2پلیس راهور

10 )در حال انجام(0وزارت ارتباطات

100وزارت بهداشت

100وزارت آموزش و پرورش

10 )اجرای ناقص(0صداوسیما

۸0 )در حال انجام(0سازمان محیط زیست

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما
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سیاسـت  خراسـان رضوی  اسـتاندار 
زائرسـراهای  نـدادن  توسـعه  را  دولـت 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  و  دولتـی 
مراکـز اقامتـی بخـش خصوصـی اعـام 
کرد.علیرضـا رشـیدیان در جلسـه سـتاد 
در  کـه  خراسـان رضوی  سـفر  خدمـات 

بـه  اشـاره  بـا  شـد،  برگـزار  اسـتانداری 
میراث فرهنگـی  مدیـرکل  صحبت هـای 
خراسـان رضوی در این بـاره اظهـار کـرد: 
زائـر  نـدادن  توسـعه  دولـت  سیاسـت 
سـراهای دولتـی اسـت و اگر سـازمانی 
بـه دنبـال مراکـز  ارائـه خدمـات  بـرای 

اقامتـی اسـت از ظرفیـت مراکـز اقامتی 
بخـش خصوصی اسـتفاده کنـد.او ادامه 
داد:  اولویـت ایـن اسـت کـه هتل هـا و 
مراکـز اقامتـی بخـش خصوصـی مـورد 
اسـتفاده ادارات و نهادهـا قـرار گیرنـد.

وی بـا ذکـر مثالـی در زمینـه مقـرون به 
صـرف بـودن اسـتفاده از ظرفیت بخش 
نهادهـا  و  ادارات  گفـت:  خصوصـی 
می تواننـد بـا بخـش خصوصـی قـرارداد 
را  اقامتـی  خدمـات  بهتریـن  و  ببندنـد 
بـا هزینـه کمتـر بـه کارکنـان خـود ارائـه 
کنند.رشـیدیان یادآورشـد: بحـث تنـش 

ارز، اگـر چـه بـرای مـا بسیارنامناسـب 
وضعیـت  هتـل داران  بـرای  امـا  بـود 
اقبـال،  و  اسـت  ایجـاد کـرده  مناسـبی 
مقـدس  مشـهد  در  اقامـت  و  اسـتفاده 
را افزایـش داده اسـت.وی بـا اشـاره به 
ضرورت ایمن سـازی و استانداردسـازی 
دولتـی  زائرسـراهای  و  اقامتـی  مراکـز 
گفت: اسـتانداردهای ایمنی و بهداشـتی 
را مراکـز اقامتـی و زائر سـراهای دولتی 
البتـه  کننـد  رعایـت  تـا  شـود  اعـام 
استانداردسـازی بـه معنـای تایید وجود 

و توسـعه ایـن مراکـز نیسـت.

نمایندگان مجلس شـورای اسامی با تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی موافقت کردند.

درحالـی نمایندگان مجلـس به تشـکیل وزارت خانه میراث 
رای مثبـت دادند که قبـا این طرح در صحن علنی مجلس 
رای نیـاورده بود.یکـی از دالیلـی که نمایندگان مخالف با این 
طـرح مـی کردند ایجاد بـار مالی اضافه بـر دوش دولت بود. 
دلیـل بعـدی آن هـا بـزرگ شـدن بدنه دولـت بود کـه آن را 
مخالـف بـا قانون اساسـی می دانسـتند.نمایندگان مجلس 
در اقـدام دیگـری در ارجـاع جزییـات طـرح تشـکیل وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری به کمیسـیون 
مشـترک موافقت کردند  و این طرح برای بررسـی بیشـتر 
بـه کمیسـیون مشـترک برگشـت. بـا ایـن اوضـاع امـا روز 
گذشـته  طرح تشـکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی در دسـتور کار جلسـه علنی صبح  مجلس 
قـرار گرفـت و نمایندگان بـا 137 رای موافق، ۴1 رای مخالف 
و یـک رای ممتنـع از مجمـوع 199 نماینده حاضـر به آن رای 
دادنـد. در ماده واحده طرح تشـکیل وزارت میراث فرهنگی، 

گردشـگری و صنایـع دسـتی آمـده اسـت: سـازمان میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی با کلیه اختیـارات و 
وظایفـی که بـه موجب قوانین و مقررات داراسـت، با رعایت 
بنـد »د« مـاده ۲9 قانـون خدمـات کشـوری و بنـد »الـف« 
مـاده ۲۸ قانـون برنامـه ششـم و بدون توسـعه تشـکیات 
بـه وزارت میـراث فرهنگـی،  انسـانی  نیـروی  افزایـش  و 
گردشـگری و صنایـع دسـتی تبدیـل می شـود و بـار مالـی 
ناشـی از تعییـن عنوان از محل منابـع داخلی و صرفه جویی 

تامین خواهد شـد.
طبـق تبصـره 1 ماده واحده این طرح، کلیـه امکانات، اموال 
و نیروی انسـانی سـازمان مزبور در اختیـار وزارتخانه جدید 
قـرار می گیـرد.در تبصـره ۲ ماده واحده ایـن طرح هم آمده 
اسـت: شـرح وظایـف ایـن وزارتخانـه مطابق قوانیـن مورد 
عمـل سـازمان مذکـور خواهـد بـود و دولـت موظف اسـت 
تغییرات در شـرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف 

مـدت یـک سـال برای تصویـب به مجلـس ارائه کند.
طبـق تبصـره 3 مـاده واحـده ایـن طـرح، هرگونـه افزایش 
نیروی انسـانی، امکانـات و بار مالی بـرای وزارتخانه موضوع 
ایـن مـاده در طـول دوران اجـرای برنامـه ششـم توسـعه 

اسـت. ممنوع 

سـیده فاطمـه ذوالقـدر ، نماینـده مـردم تهـران در مجلس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه اگـر وزارتخانـه میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری تشـکیل شـود، 
زیرسـاخت هـای الزم نیـز فراهـم خواهد شـد،  گفت که ما 
باید از گردشـگری درآمدزایی داشـته باشیم، ایران از ترکیه 
چـه چیزی کم دارد؟  متاسـفانه گردشـگری ایـران مغفول 
مانـده اسـت.نایب رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
عنـوان کـرد: تشـکیل وزارت گردشـگری بـرای دولـت بـار 
مالـی نـدارد، بلکـه خألهای موجـود را رفع می کنـد، ما باید 
زیرسـاخت های الزم برای مسـافرت گردشـگران داخلی را 

نیـز فراهـم کنیم.

توسعه زائرسراهای 
دولتی ممنوع

عشرتآبادمغمومتر
ازهمیشه

بعد از گذشت چند سال از تصمیم برای  مرمت 
این اثر تاریخی هنوز اقدام عملی صورت نگرفته 

عمارت تاریخی »عشـرت آباد« که از سـال 9۲ بعد از بازدید مسـووالن از این اثر 
بـا ارزش تاریخـی  تصمیـم به مرمت آن گرفته شـد بعد از پنج سـال باتکلیفی 
همچنـان رونـد تخریبـی خـود را ادامـه مـی دهد. درسـت چهار سـال و هشـت 
مـاه پیـش یعنـی 13 دی مـاه 9۲ بـود که احمد مسـجد جامعـی، رییس وقت 
شـورای شـهر تهران، با تهران گردی هایش سـبب خیر شـد تا بعد از سـال ها، دِر 
عمارت تاریخی »عشـرت آباد« در میدان سـپاه )عشـرت آباد سـابق( باز شـود و 
دسـت کم چنـد خبرنـگار بتوانند از ایـن عمارت تاریخـی دیدن کننـد.در آن زمان 
احمـد مسـجد جامعی،  رجبعلی خسـرو آبادی، مدیـر کل وقت میراث فرهنگی 
اسـتان تهران و سـردار ریوندی، معاون هماهنگ کننده سـپاه پاسـداران انقاب 
اسـامی، پـس از بررسـی وضعیـت داخلـی عمـارت کاه فرنگی »عشـرت آباد« 
بـه آغـاز عملیـات مرمـت و نجات بخشـی عمارت عشـرت آبـاد تا پایـان همان 
سـال تاکیـد کردنـد. می تـوان گفـت، همـه ی صحبت هـای مطـرح شـده بـرای 
نجـات »عشـرت آباد« روی کاغـذ و در حـِد همـان جلسـات باقی ماندنـد و خبر 
دیگـری منتشـر نشـد، بـه جـز روزی کـه »جرثقیل هـا« وارد گوِد ایجاد شـده در 
چنـد متری عشـرت آباد شـدند و در پشـت دیوارهای سـنگی پـادگان که انبوهی 
خـاک و سـنگ ریزه تـا نرده هایـش بـاال آمده اسـت، سرنوشـت سـهمگین تری 
بـرای »عشـرت آباد« رقـم زدند.پیگیـری هـای شـهرداری و میـراث تهـران برای 
جلوگیـری از سـاختمانی آهنـی در حریم این اثر فایده نداشـت و به هر دری که 
زدند بسـته بود. این شـرایط را اما دالور بزرگ نیا، مدیر اداره کل میراث فرهنگی 
اسـتان تهران درسـت مانند گذشـته تعبیه می کند؛ او که از اواسـط اسـفند سـال 
گذشـته بـه ایـن اداره آمـده اسـت، بـه ایسـنا می گویـد؛ »پرونده ساخت وسـاز 
میدان سـپاه  بین میراث فرهنگی و دوسـتان باز اسـت و رویه قضایی در مورد 

ساخت وسـاز در حریـم عمـارت »عشـرت آباد« در حال انجام اسـت.«      

سازمان میراث فرهنگی، وزارت خانه می شود
براساس مصوبه مجلس، دولت نباید نیروی انسانی 

وزارت خانه جدید را افزایش دهد

وزارتخانه معجزه نمی کند 
اما وضع بهتر می شود

دبیـر مجمع تشـکل های گردشـگری بـه دنبال 
تصویـب روز چهارشـنبه طـرح تبدیـل سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
بـه وزارتخانه گفـت: می دانیم معجزه نمی شـود 
امـا اوضـاع بهتـر خواهـد شـد، دسـت کم ایـن 
می شـود. خـارج  خلوتـی  حیـاط  از  سـازمان 
جمشـید حمزه زاده تالش تشـکل های خصوصی 
را از یک سـال گذشـته بـرای بـه ثمـر نشسـتن 
ایـن طـرح کـه بارهـا در مجلـس رد شـده بود، 

تاثیرگـذار دانسـت.

مدیـر پایـگاه پل هـای تاریخـی لرسـتان گفـت: »مرمـت پـل 
معمـوالن شهرسـتان  بخـش  در  آفرینـه  دهسـتان  تاریخـی 
پل دختـر آغـاز شـد.«علی مصطفی نـژاد مدیر پایـگاه پل های 
تاریخـی لرسـتان بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: »مرمـت ایـن 
پـل متعلـق بـه دوره پهلـوی اول از محـل اعتبـارات اسـتانی 
آفرینـه  »پـل  افـزود:  نـژاد   مـی گیرد.«مصطفـی  صـورت 
پل هـای  فهرسـت صدگانـه  از  تاریخـی  هـای  پـل  از جملـه 
تاریخـی لرسـتان اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار بـا حجـم 
فرهنگـی  میـراث  کار  دسـتور  در  مختلـف  مرمتـی  عملیـات 

اسـتان لرسـتان قـرار گرفتـه اسـت.«به گفتـه او ایـن پـل تا 
چنـد سـال پیـش ، محـور تـردد خـرم آبـاد و حتـی پیش از 
آن تهـران بـه سـمت خوزسـتان بـوده کـه بـا تعریـض جـاده 
و سـاخت پـل جایگزیـن تـردد وسـایط نقلیـه بـر روی ایـن 
پـل متوقف شـده اسـت. مصطفی نـژاد  افزود: »قـرار گیری 
ایـن پـل در مجـاورت آبشـار آفرینـه موجـب شـد تـا پایـگاه 
فرهنگـی،  میـراث  اداره کل  هماهنگـی  بـا  لرسـتان  پلهـای 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان لرسـتان برنامه حفاظت 
و مرمـت از ایـن اثـر تاریخـی را در دسـتور کار قـرار دهـد.«

اداره کل  میراث فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
گلســتان  گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
ــی  ــه تاریخ ــا خان ــه بن ــیب های وارده ب ــده آس ــت: عم گف
ــا  ــرگان در ســقف مرمــت شــده و چوب ه ــی شــهر گ داروی
و تخته هــای زیــر ســفال ایــن بنــای تاریخــی بــوده اســت.
ــا پــس  ــده بن ــار کــرد: ســقف آســیب دی ســارا اخــوت اظه
از مستندســازی بــه طــور کامــل جمــع آوری شــد و مرمــت 
مجــدد بنــا آغاز شــده اســت. مــدت زمــان الزم بــرای مرمت 
ایــن بنــا حــدود ٣5 تــا 40 روز تخمیــن زده می شــود.

ــه  ــقف طبق ــوزی در س ــه آتش س ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــیب های وارده ب ــزود: آس ــت، اف ــوده اس ــا ب ــن بن اول ای
ــازک کاری و  ــه ن ــیب ب ــامل آس ــف ش ــه همک ــقف طبق س
چوب هــای پلــور و گــچ کاری ســقف بــوده و دیواره هــا 
ــرد:  ــح ک ــوت تصری ــت. اخ ــالم اس ــه س ــن طبق ــف ای و ک
ــا  ــات بن ــه تزیین ــی کلی ــه تاریخــی داروی ــه اول خان در طبق
شــامل گچ بری هــای ســقف و ســیمان بری ها در نمــا و 
ــچ  ــه هی ــن طبق ــف ای ــن ک ــا هم چنی ــا در بدنه ه گچ بری ه

آســیبی وارد نشــده اســت.

آغاز مرمت مجدد سقف خانه تاریخی دارویی گرگانمرمت پل تاریخی آفرینه لرستان آغاز شد

شهرکرد به عنوان »شهر ملی نمد« ثبت شد
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: 

با توجه به ظرفیت باالی تولید نمد در این استان، شهرکرد به عنوان »شهر ملی 
نمد« ثبت شد.

پیام میراث

رنا
:ای

س
عک

خبر

برگزاری بزرگ ترین آزمون 
نساجی سنتی کشور 

آموزشــی  دوره  اولیــن  آزمــون 
نســاجی  کارگاه  بزرگ تریــن 
خردادمــاه  کــه  ســنتی کشــور 
ــد، روز  ــاح ش ــاری افتت ــال ج س
10 مــرداد در روســتای حاجی آبــاد بیرجنــد  چهارشــنبه 

ــد. ــزار ش برگ
ــی  ــان گواه ــر از متقاضی ــش از 200 نف ــون  بی ــن آزم در ای

ــد. آموزشــی  شــرکت کردن
بــرای شــرکت کننــدگان حاضــر در ایــن دوره کــه حــد 
ــته  ــارت رش ــی مه ــی آموزش ــد، گواه ــره را کنن ــاب نم نص

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص توباف

اختــاف  حــل  شــورای  دوم  شــعبه 
ســنندج شهرســتان 

و  رســیدگی  وقــت  ابــاغ  آگهــي   (  
ــهابی  ــا ش ــم لی ــه خان ــم ب ــت و ضمائ دادخواس

کنــاری( پاچــه 
خواهــان آقــای امجــد هاشــمی دادخواســتی بطرفیــت خوانده 
خانــم لیــا شــهابی پاچــه کنــاری بــه خواســته مطالبــه وجــه 
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک مط
کاســه 970330 شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
ســنندج ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/06/21 وســاعت 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــه حســب دس ــن ک 16 تعیی
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهی بــه دفتــر دادگاه 
ــی  مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود، نســخه ثان
دادخواســت وضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. 6424/م الــف
ــورای  ــعبه دوم ش ــاف ش ــل اخت ــورای ح ــر ش ــئول دفت مس
ــری5485  ــژ ناص ــنندج ـ گاوی ــتان س ــاف شهرس ــل اخت ح
اســتان کردســتان ـ ســنندج ـ میــدان آزادی ـ مجتمــع 
ــن 8733227183  ــنندج ـ تلف ــاف س ــل اخت ــورای ح ش

کــد پســتی 6618634741

مفقودیگواهیکشف
ــر ده  ــدن مرم ــف مع ــی کش ــه گواه ــر باینک نظ
ســیاهان به شــماره 46372 مــورخ 1393/10/29 
بــا کــد 2091128 بنــام عــزت آبــادی پــور مفقــود 
گردیــده اســت لــذا بدینوســیله باطــالع میرســاند 
کلیــه مفــاد مــدارک مزبــور از درجــه اعتبــار 
ســاقط و گواهــی کشــف مزبــور هیچگونــخ ارزش 

ــدارد. ــی ن ــار قانون و اعتب

نوبت اول
آگهی 

خواهـان اقـای علـی بارانـی برواتی با وکالت خانم سـاره سـاالری دادخواسـتی 
بـه طرفیـت 1- رضـا جال الدینـی ۲-بیژن عامـری نژاد 3- احمد شهسـواری 
نـژاد ۴- حمیدالـه شـهریاری ۵- جمیلـه برخـورداری برواتـی 6- سـید باقـر 
خـوش نظـر 7- احمـد بارانـی برواتـی ۸- موسـی پـور گلسـتانی 9- احمد شهسـواری 1۰- 
صدیقـه معیـن زاده 11- نصـرت سـیدی1۲-مریم قاسـمی 13- رضا ترک پور بوسـتانی 1۴- 
مظفـر معمـاری 1۵- طیبـه حبیـب الهـی 16- حمید سـپهر 17- معصومه ترک پور بوسـتانی 
1۸- عبـاس ابراهیمـی 19-احمـد بارانـی ۲۰-کبـری صعـی پنـاه ۲1- علیرضا تـرک پور ۲۲- 
نرجـس سـرحدی نـژاد ۲3- جلیـل سـدیر ۲۴- ناصـر گـوری بمـی ۲۵- صدیقـه رشـیدی 
دهنـه بـه خواسـته افـراز مالکیـت مشـاعی از پـاک 3۵77 اصلی بخـش ۲9 کرمـان تقدیم 
دادگاه عمومـی شهرسـتان بـم نمـوده کـه جهـت رسـیدگی به شـعبه دوم حقوقی شهرسـتان 
بـم واقـع در اسـتان کرمـان شهرسـتان بـم بزرگـراه خلیـج فـارس دادگسـتری شهرسـتان 
بـم کدپسـتی 766167۴۴۸۵ تلفـن ۰3۴۴۴3۴۰397-۰3۴۴۴3۴۰۴۰۲ ارجـاع و به کاسـه 
9۵۰99۸3۴۲9۲۰۰7۲۵ ثبـت گردیـده و هـم اکنـون در مرحلـه ابـاغ نظریـه کارشناسـی می 
باشـد و بـه علـت مجهـول المـکان بـودن مشـارالیه ها و بـه درخواسـت خواهان و بـه تجویز 
مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومی  انقـاب در امور مدنی و دسـتور دادگاه 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار اگهـی مـی شـود تـا خوانده پس از نشـر 
اگهـی و اطـاع از مفـاد ان بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـام نام کامل و نشـانی خـود و نیز 
ماحظـه نظریـه کارشـناس و اظهـار هـر مطلبی نفیا و اثباتـا ظرف مهلت 7 روز از تاریخ نشـر 

اگهـی در ایـن شـعبه حاضر شـوند.م/الف 761
منشی دادگاه شعبه دوم عمومی و حقوقی شهرستان بم- محمدحسین بابایی

آبجارونیست
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در 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. 

تکان دهنده از بحران خشکسالی در خراسان شمالی   /   ایرنا برداشت برنج – مازندران  /  میزان

معدن زباله – هند  /  سید یوسف علی نقوی
مجموعه طاق بستان یکی از بی نظیرترین آثار تاریخی ایران و جهان است     

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان قدیم رخ به رخ با ماهی مرکب در عکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از استاندار 
اصفهان نوشت : در چهارروز آینده جلوگیری جدی 

از برداشت های غیر مجاز آب آغاز می شود.

روزنامه مهدتمدن نوشت:مدیر کل جدید 
اطاعات آذر بایجان شرقی در حضور وزیر اطاعات 

معارفه شد.

روزنامه افسانه نوشت: رییس جمهور آمریکا 
از آمادگی کشورش برای مزاکره بدون قید و شرط 

با ایران خبر داد.

روزنامه خبر شمال  نوشت:مدیر عامل 
شرکت پخش فراورده های نفتی گیان شایعات 

کمبود و گرانی بنزین را تکدیب کرد.

روزنامه دریا به نقل از مدیر کل امور مالیاتی 
استان هرمزگان نوشت:کسب رتبه سوم هرمزگان 

در تسلیم اظهارنامه حقوقی

روزنامه کاغذ وطن به نقل از مدیر شیات 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب نوشت: مجوز 

پرورش تیاپیا درجنوب صادر نشده است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان
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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.

تخریب کومه های غیرمجاز ساحل گمیشان دریای خزر   /    ایرنا تکان دهنده از بحران خشکسالی در خراسان شمالی   /   ایرنا

مسابقه تانک ها در روسیه  /    مهر برداشت طالبی از مزارع دشت پرزان شهرضا   /  مهر
مجموعه طاق بستان یکی از بی نظیرترین آثار تاریخی ایران و جهان است     

باشگاه خبرنگاران جوان

آسـتانه  در  سـی ان ان  خبرگـزاری 
انتخابـات میـان دوره ای سـوالی را مطـرح کرده: 
 ،۲۰16 بـرای  ترامـپ  انتخاباتـی  جـادوی  آیـا 

اسـت؟ کارسـاز  دوبـاره 

روزنامـه نیویورک تایمز از سیسـات های 
جدید ریاسـت جمهوری چین نوشـته.

فرانسـه  داده  اسـپوتنیکخبر  خبرگـزاری 
امیـدوار اسـت اجـازه آمریـکا را بـرای فرسـتادن 

بگیـرد. ایـران  بـه  هواپیماهـای مسـافربری 

روزنامـه تایمز لندن نوشـته درخواسـت خروج 
رییـس  مکـرون،  بـه  اروپـا  اتحادیـه  از  بریتانیـا 

جمهـور فرانسـه داده شـد.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیره خبر 
داده حـزب حاکـم زیمبابوه اکثریـت مجلس را به 

دسـت آورده است.

خبرگـزاری یورونیوز از سـقوط یک هواپیمای 
مسـافربری مکزیک با 1۰3 مسـافر خبر داده است.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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مجوز مرز هوایی و پایانه صادراتی دزفول صادر شدپیام ایران
سرپرست فرمانداری دزفول گفت: پس از سالها پیگیری سرانجام مجوزهای مرز 
هوایی، نمایشگاه بین المللی و پایانه صادراتی این شهرستان صادر شد.

انتظامـی  فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
اسـتان کرمانشـاه گفـت: بـه دنبـال اختافـات 
خانوادگـی جوانـی 20 سـاله در شـهر هرسـین 
بـا مراجعـه بـه درب منـزل پدرهمسـرش، وی 

را بـه قتـل رسـاند و همسـر و مادر همسـرش 
محمدرضـا  سـرهنگ  کـرد.  زخمـی  نیـز  را 
آمویـی اظهـار  کـرد: بـه دنبـال اعـام مرکـز 
فوریت هـای پلیسـی 110 مبنـی بـر وقـوع یک 

فقـره درگیری شـدید با سـاح سـرد که عصر 
روز سـه شـنبه )٩ مـرداد( در یکـی از محات 
بـه  افتـاد، مامـوران پلیـس  اتفـاق  هرسـین 
سـرعت در محـل حادثـه حاضـر شـدند.وی 
محـل  در  مامـوران  حضـور  از  پـس  افـزود: 
درگیـری مشـخص شـد جوانـی 20 سـاله بـه 
بـه درب منـزل  اختافـات خانوادگـی  دنبـال 
پدرهمسـرش مراجعـه و ابتـدا همسـر خـود را 

بـا ضربـه چاقـو مجـروح می کنـد. 

قتل »پدرزن« به دست
»داماد« 20 ساله در کرمانشاه

»آبشوران« رگ مسموم شهر کرمانشاه

منشا این رودخانه سراب قنبر در جنوب غرب کرمانشاه است 

از  آبشــوران  ســاماندهی  طــرح  مجــری  بیگونــد 
پیشــرفت 47 درصــدی ایــن طــرح خبــر داد و گفــت: 
از چهــار پیمانــکار ایــن طــرح دو پیمانــکار هــم اکنون 
فعــال اســت و بــا دو پیمانــکار دیگــر نیــز بــرای آغــاز 

ــی انجــام شــده اســت. ــی مذاکرات ــات اجرای عملی
او بــه مشــخص شــدن پیمانــکار طــرح در حدفاصــل 
ســه راه بــرق تــا میــدان وزیــری اشــاره کــرد و 
افــزود: ایــن پیمانــکار مشــغول تجهیــز کارگاه اســت 
ــی خــود را  ــات اجرای ــده عملی ــاه آین ــک م و ظــرف ی
ــال  ــودن فع ــاره ب ــا اش ــد ب ــی کند.بیگون ــاز م ــز آغ نی
بــودن پــروژه در محوطــه ســاختمان دادگســتری 
افــزود: در قســمت میــدان آزادگان بــه دلیــل رفــت 
ــه پیــش  و آمــد خودروهــا کار در قالــب دو خــط لول
ــن  ــد کار در ای ــوع 10 درص ــه در مجم ــت ک ــه اس رفت

ــت. ــده اس ــی مان ــش باق بخ

گفـت:  کرمانشـاه  پلیـس  اجتماعـی  معـاون 
افـراد مجروح توسـط اورژانـس به بیمارسـتان 
پدرخانـواده  متاسـفانه  امـا  می شـوند،  منتقـل 
خـود  جـان  وارده  جراحـات  شـدت  علـت  بـه 
از دسـت می دهـد.وی تصریـح کـرد: حـال  را 
عمومـی مـادر و دختـر خانـواده نیـز کـه مورد 
بودنـد،  گرفتـه  قـرار  چاقـو  ضربـه  اصابـت 

رضایـت بخـش گـزارش شـده اسـت.

آبشـوران رودخانـه ای کـه از دل شـهر 
مـی  عبـور  کرمانشـاه  میلیونـی  یـک 
کنـد و محلـی بـرای ریـزش فاضـاب 
شـهر  ایـن  سـیمای  هـا کـه  زبالـه  و 
در  هرچنـد  اسـت.  کـرده  زشـت  را 
سـال هـای اخیـر اقـدام هایـی بـرای 
سـاماندهی ایـن رودخانه انجام شـده 
بسـیاری  ماننـد  نیـز  طـرح  ایـن  امـا 
در  ای  توسـعه  طرحهـای  از  دیگـر 

دارد. کنـدی  بسـیار  رونـد  اسـتان 
منشـا ایـن رودخانـه کـه سـراب قنبـر 
بـا  در جنـوب غـرب کرمانشـاه اسـت 
را  راهـش  از دل محـات شـهر  عبـور 
تـا رودخانـه قـره سـو در ضلع شـمال 
شـرقی کرمانشـاه ادامـه مـی دهد و با 

ایـن رودخانـه یکـی مـی شـود.
باعـث  تنهـا  نـه  رودخانـه  ایـن  امـا 
بلکـه  آبادانـی و زیبایـی شـهر نشـده 
بـا ریـزش بخـش زیـادی از فاضـاب 
شـهر بـه داخل آن بـه تهدیـدی بزرگ 
آن  اطـراف  محـات  سـاکنان  بـرای 
تبدیـل شـده و نـه تنهـا چهـره شـهر را 
زشـت کـرده بلکـه بـوی تعفنـش نیـز 

باعـث آزار عابـران و سـاکنان اطـراف 
آن مـی شـود.

شـاید اگـر شـهر کرمانشـاه در ابتـدای 
مسـیر توسـعه خود از نعمـت مدیریت 
صحیـح برخـوردار بـود امروز بـه جای 
اینکـه شـاهد معضلی به نام آبشـوران 
ایـن  گردشـگران  و  سـاکنان  باشـیم 
شـهر از زیباییـش لـذت مـی بردنـد. 
آبشـوران  طـرح  از  کیلومتـر   ۲.۵

اسـت سرپوشـیده 
رضـا بیگوند مجـری طرح سـاماندهی 
چگونگـی  خصـوص  در  آبشـوران 
اجـرای ایـن طرح بـه ایرنا مـی گوید: 
طـرح آبشـوران بـه صـورت روبـاز اجرا 
مـی شـود امـا قسـمت هایـی ماننـد 
خیابـان  پارکینـگ،   ، اجـاق  راه  چهـار 
حدادعـادل ، سـه راه بـرق تـا میـدان 
وزیـری و همچنیـن باالدسـت خیابان 
 ۲.۵ طـول  بـه  مجمـوع  در  فاطمـی 
کیلومتـر چون شـاهراه هـای ترافیکی 
بـه  شـوند  مـی  محسـوب  کرمانشـاه 
صـورت سرپوشـیده اجرا خواهد شـد.

پـروژه  تـوان  مـی  ای  عـده  بـاور  بـه 

طراحـی  ای  گونـه  بـه  را  آبشـوران 
شـهر  دل  از  رودخانـه  یـک  کـرد کـه 
ایـن  و  بیایـد  بیـرون  کرمانشـاه 
موضـوع زیبایـی و طـراوت خاصـی به 

دهـد. مـی  شـهر  ایـن  چهـره 
امـا مهرداد سـاالری معـاون هماهنگی 
امـور عمرانی اسـتانداری کرمانشـاه در 
گفـت و گـو بـا ایرنـا ایـن موضـوع را 
منتفـی اعـام کـرد چـرا کـه بـه بـاور 
نیسـت  رودخانـه  اصـا  آبشـوران  او 
کـه تمام ایام سـال آب داشـته باشـد 
بلکـه محلـی اسـت بـرای جمـع آوری 
هـای  جریـان  و  سـطحی  هـای  آب 
سـیابی، او حتـی موضـوع انتقـال بار 
ترافیکـی خیابـان هایـی کـه آبشـوران 
از زیـر آنهـا مـی گـذرد را نیـز منتفـی 

اعـام کـرد.
سـاالری ادامـه داد: بـرای اینکه مردم 
نشـوند  مشـکل  دچـار  ترددشـان  در 
بخصـوص در قسـمت هایـی از خیابان 
حدادعـادل و داخـل بـازار قـرار اسـت 
بـاز  ترانشـه  صـورت  بـه  پـروژه  ایـن 
داخـل خیابـان  از  و  زیـر  از  و  نباشـد 

کار اجـرا شـود بـه ایـن صـورت کـه از 
بـاال سـطح را بـرای بتن ریزی سـوراخ 
و اسـکلت زیـر خیابـان فعلـی ایجـاد 

شـود. می 
او تاکیـد کـرد: اگـر پـروژه بـه صـورت 
بایـد کـف   ، شـود  اجـرا  بـاز  ترانشـه 
خیابـان را جمـع و دو طـرف نیز تملک 
شـود در حالـی که بخشـی از آبشـوران 
خیابـان  و  حدادعـادل  خیابـان  در 
کاشـانی رو بـه باال سرپوشـیده اسـت 
و بـه صـورت خیابـان از آن اسـتفاده 
مـی شـود و بـرای جلوگیـری از ایجاد 
مشـکل کار از داخـل پیـش مـی رود.

نیـز  آبشـوران  طـرح  مجـری  بیگونـد 
بـر ایـن نظر اسـت کـه چون آبشـوران 
پتانسـیلی ماننـد زاینـده رود اصفهـان 
نـدارد لذا بیـرون آوردن یـک رودخانه 
زیباسـازی  راسـتای  در  شـهر  دل  در 

کرمانشـاه منتفـی اسـت.
اما به باور کسـری آشـوری کارشـناس 
الیروبـی  بـا  تـوان  مـی  شهرسـازی 
آبشـوران رودخانـه زیبایی از دل شـهر 
در آورد کـه از مرکـز تاریخی شـهر عبور 
کنـد و ایـن موضـوع جلـوه زیبایـی به 

شـهر کرمانشـاه مـی دهـد.

او شـهر سـئول در کره جنوبـی را مثال 
مـی زنـد کـه بـا صـرف چهـار میلیـارد 
دالر عملیـات الیروبـی، رودخانـه ایـن 

شـهر را احیـا کرده اسـت.
نورایـی کارشـناس آب سـازمان  نـادر 
اسـتان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 
نیـز گـره کار پـروژه آبشـوران را ۲/۵ 
کیلومتـر حـد فاصـل سـه راه بـرق تـا 
میـدان وزیـری عنـوان کـرد و ادامـه 
داد: ایـن منطقـه با آسـفالت پوشـیده 
سـختی  بـه  بایـد  یـا  و  اسـت  شـده 
و  بـرود  پیـش  کار  آسـفالت  زیـر  از 
یـا اینکـه ایـن مسـیر شـکافته و بـه 
صـورت یـک رودخانه روبـاز کار انجام 
شـود بـه بـاور او در خصـوص بحـث 
طراحـی  تـوان  مـی  نیـز  ترافیکـی 
را  ترافیکـی  بـار  و  داشـت  ترافیکـی 
بـه خیابـان هـای دیگـر منتقـل کـرد.

نورایـی بـا اشـاره بـه اینکـه آبشـوران 
سـطحی  آبهـای  آوری  جمـع  محـل 
اسـت پیشـنهاد داد که اگـر آب داخل 
برگردانـده  و سـپس  پمپـاژ  آبشـوران 
شـود می توانـد باعث تحولی شـگرف 

بشـود.. کرمانشـاه  شـهر  چهـره  در 

خوزستان

موافقت اورژانس با اختصاص 
دومین بالگرد به ایالم

در دیــدار معــاون عمرانــی اســتاندار ایــام بــا 
رییــس ســازمان اورژانــس کشــور اختصــاص 
قطعــی بالگــرد دوم اورژانــس بــه اســتان 

ــی شــد. نهای
ــا  ــدار ب ــن دی ــام در ای ــتاندار ای ــی اس ــاون عمران ــی مع ــد کرم احم
تأکیــد بــر این کــه در ایــن زمینــه در اســتان هــم کارهــای خوبــی در 
جهــت فراهــم کــردن اســتقرار همیشــگی بالگردهــا در اســتان انجــام 
شــده اســت، تصریــح کــرد: احــداث آشــیانه و پدبالگــرد در زمینــی 
بــه وســعت دو هکتــار در مجــاورت فــرودگاه ایــام از اقدامــات 

ــن خصــوص اســت. ــم در ای ــی مه زیربنای
وی از توجــه ویــژه رییــس ســازمان اورژانــس کشــور بــه اســتان در 
ــر  ــه اختصــاص بالگــرد هم چنیــن 1۴ دســتگاه آمبوالنــس تقدی زمین

و تشــکر کــرد.

انتخاب مشاور جوان مدیرعامل 
برق منطقه ای خوزستان

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
ــاوران  ــبکه مش ــت ش ــعه و تقوی ــتای توس در راس
جــوان در صنعــت بــرق، طــی حکمــی قائــم 
آقایــی را بــه عنــوان مشــاور افتخــاری جــوان خــود 

ــرد. انتخــاب ک
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان، 
ــان جــوان و  ــا کارکن ــد ســازی و ارتق ــه جهــت توانمن ایجــاد بســتر الزم ب
ــای  ــازه ه ــوان در ب ــاور ج ــوزه مش ــه ح ــن برنام ــرکت، تدوی ــد ش توانمن
زمانــی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت، همــکاری بــا مشــاوران جــوان 
فرمانــداری در جهــت اجــرای برنامــه هــای مشــترک در ســطح شهرســتان 
هــا، فراهــم کــردن بســتر ارتبــاط بهینــه جوانــان و گــروه هــای مخاطــب 
ــات  ــتن تجربی ــتراک گذاش ــه اش ــت ب ــاش در جه ــه، ت ــر مجموع ــا زی ب
ــاور  ــه مش ــده ب ــول ش ــف مح ــرکت و .. وظای ــوان ش ــنل ج ــق پرس موف

ــل اســت. جــوان مدیرعام

معــاون حمــل و نقــل 
شــهردار  ترافیــک  و 
گفــت:  اصفهــان  
فصــل  پایــان  تــا 
تابســتان توافقــات بــرای احــداث ترامــوا 
در شــهر اصفهــان بــا ســه گزینــه چیــن، 
ــی  ــی نهای ــای داخل ــرکت مبن ــه و ش فرانس

. د می شــو
ــدود دو  ــرد: از ح ــار ک ــی اظه علیرضــا صلوات
ــرای  ــرات ب ــا و مذاک ســال گذشــته رایزنی ه
مختلــف  بــا کشــورهای  ترامــوا  احــداث 
چیــن، روســیه، ایتالیــا، چــک، فرانســه و ...  

ــاز شــده اســت. آغ
وی ادامــه داد: پــس از بررســی بــه ســه 
مپنــا  شــرکت  و  فرانســه  چیــن،  گزینــه 

ــی  ــث فن ــه مباح ــر س ــیدیم، ه ــی رس داخل
را ارایــه کردنــد و اکنــون درحــال تکمیــل 
ــم  ــر داری ــتند. در نظ ــود هس ــتندات خ مس
ــا  ــی از گزینه ه ــا یک ــتان ب ــان تابس ــا پای ت
و یــا کنسرســیومی از ســه گزینــه بــه توافــق 

ــیم. برس
ــهردار  ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــوا  ــه ســه خــط ترام ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ــده  ــی ش ــش بین ــان پی ــهر اصفه ــرای ش ب
ــا  ــوری ت ــدان جمه ــط می ــت: خ ــت، گف اس
ــی)ره(،  ــام خمین ــان ام ــر خیاب ــهرک کوث ش
میــدان جمهــوری تــا میــدان آزادی، میــدان 
ــرای احــداث  ــدان شــهدا ب ــا می ــوری ت جمه

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوا در نظ ترام

توافقات احداث تراموا 
تا پایان تابستان نهایی می شود

اصفهانخوزستانایالم

بازسازی سیستم پمپاژ 
نفت نمكی واحد بهره 

برداری »پارسی دره نی«
ــره  ــد به ــی واح ــت نمك ــاژ نف ــتم پمپ سیس
ــركت  ــوی ش ــی از س ــی دره ن ــرداری پارس ب
بهــره بــرداری نفــت و گاز آغاجــاری بازســازی 
و راه انــدازی مجــدد شــد.این سیســتم كــه 
بدلیــل حادثــه بوجــود آمــده درپایــان ســال 
گذشــته آســیب كلــی دیــده بــود بــا همــت و 
تــاش شــبانه روزی كاركنــان بخــش هــای 
تعمیــرات ، عملیــات وهمــكاری بخش هــای 
ــی،  ــی، ایمن ــی فن ــد، بازرس ــی تولی مهندس
خدمــات  و  لولــه  خطــوط  و  ترابــری 
از  دركمتــر  آغاجــاری  شــركت  عملیــات 
باحضورمدیرعامــل  و  بازســازی  مــاه،   ۵
ــون  ــد. پیرام ــدد ش ــدازی مج شــركت راه ان
ــت و  ــرداری نف ــره ب ــركت به ــل ش مدیرعام
گاز آغاجــاری ضمــن بازدیــد از واحــد مذكــور 
اظهــار داشــت: بــا تكیــه بــر تــوان نیروهــای 
ــات  ــری ازامكان ــتفاده حداكث ــی و اس داخل
شــركت موفــق شــدیم سیســتم پمپــاژ 
ــرداری پارســی/  ــره ب نفــت نمكــی واحــد به
ــال  ــاه س ــن م ــر بهم ــه در اواخ ــی را ك دره ن
ــود بــه مــدار  گذشــته دچــار حادثــه شــده ب
عملیاتــی برگردانیــم .وی گفــت : ایــن واحــد 
كــه كار تفكیــك گاز از نفــت و جداســازی 
ــه  ــال آن ب ــیرین و انتق ــی از ش ــت نمك نف
واحــد نمكزدایــی كرنــج جهــت شــیرین 
ســازی را بــر عهــده دارد روزانــه 13.۵ هــزار 
ــًا  ــه تقریب ــد ك ــی كن ــد م ــت تولی ــكه نف بش
نصــف آن نفــت نمكــی بــوده و از حیــث 
ــز اهمیــت مــی باشــد  عملیاتــی بســیار حائ
.مدیرعامــل شــركت بهــره بــرداری نفــت 
ــاز  ــرداری از ف ــره ب ــت: به ــاری گف وگاز آغاج
اول ایــن سیســتم، بــا اســتفاده ازبازســازی 
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــپ ب ــتگاه پم ــك دس ی
رســیده و ان شــاءهللا بــا اســتفاده از ظرفیــت 
هــای موجــود و بــا تــوان نیروهــای داخلــی 
ــردر  ــف دیگ ــازی دوردی ــاده س ــركت ، آم ش
ــر  ــرار دارد .مدی ــركت ق ــن ش ــتور كار ای دس
عامــل شــركت بهــره بــرداری نفــت و گاز 
آغاجــاری در پایــان ضمــن تقدیــر و تشــكر از 
كلیــه همــكاران ادارات تعمیــرات، مهندســی 
  ،  HSE،فنــی بازرســی  تولیــد، عملیــات، 
ــه، خدمــات عملیــات ، حراســت و  خــط لول
ســایرهمكاران كــه در راه انــدازی ایــن پــروژه 
زحمــت كشــیدند افــزود: تعمیــر و بازســازی 
ــل  ــاژ صرفــه اقتصــادی قاب ایــن ردیــف پمپ
ــن شــركت در برخواهــد  ــرای ای ــی را ب توجه
ــت  ــت نف ــن كیفی ــاال رفت ــث ب داشــت و باع

ــد. ــه خواهدش ــن ناحی ــدی ای تولی
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این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران 3.5 میلیون تن کاال از استان سمنان جابجا شد
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان از جابجایی سه میلیون و ۵۰۰ تن کاال 

از استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بیش از 1۰ درصد افزایش یافت.
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در هفتــه اول مــرداد مــاه ســال 
ــرگ  ــزار ب ــش  از ۲7  ه ــاری بی ج
راننــدگان  بارنامــه صــادر شــد و 
تاشــگربخش حمــل و نقــل جــاده 
ای اســتان حــدود  ۵۸۰ هــزار  تــن 
بــار را از مبــادی اســتان كرمــان  
ــا  ــور جابج ــف كش ــاط مختل ــه نق ب

ــد. نمودن
ــی  ــی حــاج ســید علیخان ســید عل
ــل  ــل ونق ــداری و حم ــركل راه مدی

بــا  كرمــان  اســتان  ای  جــاده 
ــال  ــت: در س ــر گف ــن خب ــام ای اع
ــون و ۲۵3  ــك میلی ــدود ی 96  ح
ــركت ها  ــط ش ــه توس ــار نام ــزار ب ه
و موسســات حمــل ونقــل كاالی 
شــمال اســتان صــادر شــد وبــا 
حمــل  بخــش  فعــاالن  تــاش 
اســتان  ای کاالی  جــاده  نقــل  و 
شــمال  حــوزه  در  تنهــا  كرمــان 
ــن  ــون ت ــدود ۲7 میلی ــتان  ح اس

كاال در داخــل اســتان و بــه خــارج 
اســتان حمــل گردیدكــه ایــن آمــار 
نشــان دهنــده تاشــهای شــبانه 
مــی  ای  جــاده  راننــدگان  روزی 
باشــد كــه همــواره گرداننــده اصلــی 
ای   جــاده  ونقــل  حمــل  چرخــه 
محســوب مــی شــوند. مهنــدس 
افــزود:  علیخانــی  ســید  حــاج  
173  شــرکت حمــل و نقــل کاال 
بــا بیــش از 1۲  هــزار دســتگاه 
خــودروی ســنگین و نیمــه ســنگین 
وحــدود 17 هــزار نفــر راننــده حرفــه 
ــل کاالی  ــل و نق ای در بخــش حم
اســتان مشــغول فعالیــت هســتند.

صدور  27 هزار بارنامه و 
حمل 580 هزار تن 

اقداماتشركتزامیادبرای

ازبینبردنواسطههای

بازارقطعاتیدكی

مدیرعامــل شــركت زامیــاد بــه تشــریح برنامه هــای ایــن شــركت در راســتای 
عرضــه مســتقیم قطعــات اصلــی خــودرو پرداخــت. محمــد زارع پوراشــکذری 
ــازار  ــوب در ب ــر مرغ ــی و غی ــی تقلب ــات یدک ــور قطع ــفانه وف ــت: متأس گف
ــده  ــازار ش ــن ب ــودجو در ای ــراد س ــدام اف ــث عرض ان ــودرو، باع ــات خ قطع
ــه از  ــر مرحل ــازار را در ه ــف ب ــاط ضع ــراد، نق ــن اف ــه ای ــت؛ به طوری ک اس
ــعی در  ــوان س ــام ت ــا تم ــرده و ب ــایی ک ــه شناس ــا عرض ــن ت ــره تأمی زنجی

ــد.  تســخیر آن دارن
ــش  ــاد در راســتای افزای ــور شــرکت زامی ــن منظ ــه همی ــرد: ب ــه ك وی اضاف
رضایــت مشــتریان خــود ســعی دارد بــا گســترش شــبكه خدمــات و فــروش 
قطعــات اصلــی در سراســر كشــور، ســفارش گــذاری و تأمیــن انــواع قطعــات 
ــت و  ــا قیم ــات ب ــه قطع ــز  ارائ ــازار و نی ــع در ب ــت توزی ــی جه ــی اصل یدك
ــیر  ــطه ها، مس ــردن واس ــن ب ــن  از بی ــازار، ضم ــه ب ــب ب ــهیات مناس تس
ــد. ــر كن ــن شــركت را کوتاه ت ــی محصــوالت ای ــات اصل ــه قطع دسترســی ب

ــن راســتا، عرضــه  ــرد: در ای ــد ك ــن تأکی ــاد همچنی مدیرعامــل شــركت زامی
ــر  ــا در سراس ــدگان و عاملیت ه ــق نماین ــی از طری ــات اصل ــتقیم قطع مس
كشــور بــا قیمتــی واحــد و مناســب در دســتور كار قرارگرفتــه اســت و 
امیدواریــم بعــد از ایــن شــاهد حضــور افــراد ســودجو عرضه کننــده قطعــات 
ــکذری در  ــیم.زارع پور اش ــدگان نباش ــه مصرف کنن ــی ب ــر اصل ــی و غی تقلب
ادامــه بــا اشــاره بــه اقــدام شــركت زامیــاد بــرای ســفارش گــذاری و تأمیــن 
قطعــات مــورد نیــاز مصرف کننــدگان و عرضــه از طریــق طرح هــای فــروش 
ــه  ــرد: ب ــن شــركت تقاضــا ك ــازار، از مشــتریان ای ــا ب ــی ب ــی رقابت ــا قیمت ب
ــدم  ــر، ضمــن ع ــی جبران ناپذی ــی و مال ــری از ضررهــای جان منظــور جلوگی
اســتفاده از قطعــات غیــر اصلــی، نیازهــای خــود را در ایــن بخــش از طریــق 

ــد. ــع كنن ــن شــرکت مرتف ــاز ای ــای مج ــدگان و عاملیت ه نماین

جلسه هماهنگی مدیریت بحران شهر 
هشتگرد برگزار شد

گفـت:  هشـتگرد  شـهردار 
در  بحـران  مدیریـت 
محلهـای  عنـوان  بـه  شـهرها 
مهـم  بسـیار  جمعیـت  تراکـم 
بـا  بـوده و تصمیـم داریـم تـا 
دسـتگاههای  سـایر  همـکاری 
از  امـدادی  و  رسـان  خدمـات 
قبیـل گاز ، بـرق و .. اطالعـات 
جامعـی را جمـع آوری کـرده و 
بـا تدویـن آن و اطـالع رسـانی 
به شـهروندان، شـهری آماده در 
زمـان بحـران فراهـم نماییـم .

بحــران  مدیریــت  هماهنگــی  جلســه 
امیــر  ریاســت  بــه  هشــتگرد  شــهر 
ادارات  مســوولین  حضــور  و  بهمنــی 
ــی  ــوع بررس ــا موض ــان ب ــات رس خدم
و  دســتگاه ها  آمادگــی  و  وضعیــت 
ــور مشــترک برگــزار شــد . برگــزاری مان
مدیریــت  جلســه  ایــن  در  بهمنــی 
بحــران در شــهرها را از جملــه مــوارد 
مهــم مدیریــت شــهری دانســت کــه 
بــه  ریــزی  برنامــه  بــا  اســت  نیــاز 
ــه  ــرای مواجه ــی الزم را ب ــع، آمادگ موق
نماییــم  طبیعــی کســب  بایــای  بــا 
.تهیــه نقشــه راههــای تخلیــه اضطــراری 
تهیــه  و  بحــران  مواقــع  در  محــات 
نقشــه جیبــی حــاوی اطاعــات الزم 
ــان  ــهروندان در زم ــی ش ــت راهنمای جه
بحــران از جملــه برنامــه هــای آتــی 
شــهرداری هشــتگرد مــی باشــد کــه در 
ــد . ــد ش ــل خواه ــک تکمی ــده نزدی آین
شــهردار هشــتگرد از رویکــرد نویــن ایــن 
شــهرداری در مدیریــت بحــران خبــر داد 
ــهرها  ــران در ش ــت بح ــت : مدیری و گف
ــت  ــم جمعی ــای تراک ــوان محل ه ــه عن ب

بســیار مهــم بــوده و تصمیــم داریــم 
تــا بــا همــکاری ســایر دســتگاههای 
خدمــات رســان و امــدادی از قبیــل 
را  اطاعــات جامعــی   .. و  بــرق   ، گاز 
جمــع آوری کــرده و بــا تدویــن آن و 
اطــاع رســانی بــه شــهروندان ، شــهری 
آمــاده در زمــان بحــران فراهــم نماییــم.
ــتگرد  ــهر هش ــران ش ــتاد بح ــس س ریی
بــا اشــاره بــه متوســط زمــان وقــوع 
ــرای  ــزی خــاص ب ــه ری ــه برنام ــه ب زلزل
ــزود :  ــرد و اف ــاره ک ــا آن اش ــه ب مواجه
زمــان وقــوع زلزلــه بطــور متوســط 1:3۰ 
دقیقــه اســت و نیــاز اســت تــا مــا قبــل 
از وقــوع آموزشــها و تمهیــدات الزم را 
ــاق  ــورت اتف ــا در ص ــم ت ــر بگیری در نظ
بتوانیــم ســریع عمــل نمــوده و عملیــات 
قطــع گاز ، بــرق ، آبرســانی ، اســکان 
 ، بــرداری  آوار   ، اضطــراری  و  موقــت 
اســتفاده از تجهیــزات زنــده یــاب و 
کمتریــن  در  را  مصدومیــن  انتقــال 

ــم . ــام دهی ــن انج ــان ممک زم
ــس  ــورا و ریی ــو ش ــوادی عض ــی ج عل
کمیســیون عمــران شــورای اســامی 

ــن  ــه تدوی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــهر نی ش
ســناریو و برنامــه ای خــاص بــرای مانور 
اشــاره کــرد .جــوادی  اســتمرار آن  و 
اهــداف مختلفــی از قبیــل شناســایی 
و  شــهروندان  آمــوزش   ، خطــرات 
ــر  ــور ب ــرای مان ــات را ب ســنجیدن امکان
شــمرد کــه مــی بایســت در تدویــن 
قــرار  توجــه  مــورد  مانــور  ســناریوی 
ــرد .وی گفــت : مانورهــا می بایســت  گی
ــی  ــایی توانای ــند و شناس ــد باش هدفمن
دســتگاهها مــی توانــد نقــش مهمــی در 
ــت بحــران داشــته باشــد.رییس  مدیری
از شــهردار  کمیســیون عمــران شــورا 
ــرد و  ــکر ک ــه تش ــکیل جلس ــت تش جه
رویکــرد جلســات را مفیــد دانســت.

از تفاوت هــای برگــزاری ایــن مانــور، 
فرهنــگ  رویکــرد  و  ســازی  واقــع 
ابعــاد  در  بــود کــه  خواهــد  ســازی 
مختلــف از قبیــل فرهنــگ ســازی بــرای 
ــای  ــت ورود خودروه ــک جه ــع ترافی رف
ــکاری شــهروندان،  ــات رســان ،هم خدم
 ... عــدم تجمــع در محــل حادثــه و 
ــل  ــن فاض ــد .محس ــد ش ــزار خواه برگ

دبیــر  و  آتشنشــانی  فرمانــده  فــرد 
ــز  ــتگرد نی ــهر هش ــران ش ــت بح مدیری
ــی  ــن ، گزارش ــکر از حاضری ــن تش ضم
ــای  ــج مانوره ــزاری و نتای ــوه برگ از نح
ــات و تجهیــزات موجــود و  قبــل ، امکان
دوره هــای آموزشــی برگــزار شــده ارائــه 
کــرد .فاضــل فــرد افــزود : آموزشــهای 
شــهروندی کــه طــی ماههــای اخیــر 
ــی  ــزار شــده موجــب آگاه ــهر برگ در ش
ــا  شــهروندان و بویــژه دانــش آمــوزان ب
خطــرات آتــش ســوزی و نحــوه اطفــاء 
حریــق گردیــده و در کاهــش حجــم 
ــوده  ــر ب ــی موث ــی و مال ــارات جان خس

ــت . اس

محمــد رحیــم رحیمــی در ایــن خصــوص گفــت:در 
ــد جــذب مشــترکین گاز طبیعــی تــاش  راســتای فرآین
داریــم تــا همچنــان  رونــد جــذب را در بخشــهای 
مختلــف مصــرف ســرعت داده تــا هموطنــان فاقــد 
ــوند. ــد ش ــره من ــی به ــت اله ــن نعم ــد  از ای گاز بتوانن

ــداد 3۴۵۰  ــاری تع ــال ج ــه س ــه ماه وی  افزود:درس
ــی  ــات گاز طبیع ــذب و از خدم ــد گاز  ج ــترک جدی مش
بهــره منــد شــده انــد کــه از ایــن تعــداد 1۸6۰  مشــترک 
روســتایی  نیــز  مشــترک    1۵9۰ تعــداد  و  شــهری 

هســتندرحیمی در ادامــه تصریــح کرد:بــا احتســاب 
ایــن تعــداد مشــترک در حــال حاضــر  در اســتان 
از  6۰۰ مشــترک   و  هــزار    ۵۴9 تعــداد   گلســتان  
انــرژی گاز بهــره منــد هســتند. کــه از ایــن میــزان  3۲۲  
هــزار و ۴۵۰  مــورد  شــهری و تعــداد ۲17 هــزار و 1۵۰   
ــت:  ــار داش ــتند. وی اظه ــتایی هس ــز روس ــترک نی مش
ــتا، 6۲9  ــهر، ۸۴۰ روس ــامل 3۰ ش ــا ش ــروژه ه ــن پ ای
ــی  ــگاه  س ــن ٦4 جای ــده و همچنی ــی عم ــد صنعت واح

ــد. ــی باش ــی م ان ج

ــه ای خوزســتان اوج  ــرق منطق ــل شــرکت ب ــر عام مدی
مصــرف بــرق در ) یکشــنبه 7 مــرداد ( را هفــت هــزار 
ــدت  ــه م ــه در مقایس ــرد ک ــام ک ــگاوات اع و 6۲7 م
ــی  ــان م ــش نش ــد کاه ــل ۴ درص ــال قب ــابه در س مش
ــنبه را  ــی روز یکش ــزرگ تعطیل ــت ب ــود دش دهد.محم
ــه ای خوزســتان  ــرق منطق ــه پیشــنهاد شــرکت ب ــه ب ک
ــه  ــورت گرفت ــوا ص ــای ه ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ب
بــود را باعــث کاهــش مصــرف بــرق دانســت و افــزود: 
ــا هفــت هــزار و  میــزان مصــرف یکشــنبه در مقایســه ب

9۵۰ مــگاوات ســال قبــل چهــار درصــد کاهــش نشــان 
ــتان  ــرق خوزس ــد ب ــه داد: کل تولی ــد.وی ادام ــی ده م
) نیــروگاه هــای بــرق آبــی و حرارتــی( در ۲۴ ســاعت 
اســت.  بــوده  مــگاوات   ۲ و  هــزار  هفــت  گذشــته 
ــار  ــه ای خوزســتان اظه ــرق منطق مدیرعامــل شــرکت ب
ــوط  ــتفاده از خط ــا اس ــی ب ــازه زمان ــن ب ــرد: در همی ک
بــرق  سراســری  شــبکه  از  مــگاوات   7۰۵ تبادلــی 
ــورت  ــار ص ــت ب ــز مدیری ــگاوات نی ــم و ۵۰ م گرفته ای

ــت. ــه اس گرفت

تاثیر محسوس تعطیلی خوزستان در کاهش مصرف برقشمار مشترکان گاز گلستان  از 549 هزار گذشت

گلستانفردیسخوزستان بیرجند

افزایش قیمت لبنیات 
غیر قانونی است

رییـس انجمـن حمایت از حقوق 
خوزسـتان  مصرف کننـدگان 
شـبه  یـک  افزایـش  گفـت: 
قیمـت محصـوالت لبنـی در بـازار غیـر قانونـی اسـت و بـا 
متخلفـان بایـد برخـورد شـود.علی محمد رحمانـی زاده اظهار 
کـرد: افزایـش قیمـت محصـوالت لبنـی تحـت تاثیـر جـو 
روانـی ایجـاد شـده در بـازار غیـر قانونی اسـت و محصوالت 
بایـد براسـاس تعرفه هـای وضـع شـده بـه فروش برسـند.

وی افـزود: برخـی از واسـطه ها در بـازار در حـال حاضـر بـا 
توجـه بـه شـرایط فعلی بـازار، تحـت تاثیـر جو روانـی قرار 
گرفته انـد و قیمـت محصـوالت را روزانه افزایـش می دهند.

قرارگاه لشکری ارتش در 
بیرجند مستقر می شود

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش 
جمهـوری اسـامی ایـران گفت: 
را  ارتـش  لشـکری  قـرارگاه 
مسـتقر  زودی  بـه  بیرجنـد  در 
خواهیـم کـرد. امیـر کیومـرث حیدری صبح سـه شـنبه 
کـرد:  اظهـار  بیرجنـد،   ۰۴ آمـوزش  مرکـز  از  بازدیـد  در 
اسـتان خراسـان جنوبـی یکـی از اسـتان هایـی اسـت 
کـه در دفـاع مقدس سـهم بسـزایی داشـته اسـت. وی 
یکـی  بیرجنـد  شهرسـتان   ۰۴ آمـوزش  مرکـز  افـزود: 
ارتـش  زمینـی  نیـروی  در  و کاربـردی  مهـم  مراکـز  از 

محسـوب مـی شـود.

بیمارستانی 
که خریداری ندارد

کــرج،  مــردم  نماینــده 
آســارا  و  اشــتهارد  فردیــس، 
ــامی  ــورای اس ــس ش در مجل
گفــت: بــرای نجــات بیمارســتان از ایــن وضــع دو 
ــق  ــه از طری ــن مجموع ــا ای ــدارد ی ــود ن ــتر وج راه بیش
ــات  ــورت هی ــه ص ــا ب ــد و ی ــروش برس ــه ف ــده ب مزای

شــود. اداره  امنایــی 
ــام  ــتان ام ــرد: بیمارس ــار ک ــد اظه ــواد کولیون ــد ج محم
خمینــی )ره( قبــا در مالکیــت بنیــاد شــهید بــود ولــی 
ــت و  ــهرداری فروخ ــه ش ــود را ب ــهم خ ــاد س ــن نه ای

ــه داشــت. ــگ از آن را نگ ــا دو دان تنه

افزون بر 10 تن مواد مخدر 
در گلستان کشف شد

اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بانـد   ۲1 انهـدام  از  گلسـتان 
تهیـه و توزیـع و قاچـاق مـواد 
افیونـی از ابتـدای سـال جـاری تاکنون خبـر داد و گفت: 
در ایـن پیونـد 1۰ تـن و ۲۰۰ کیلوگـرم انـواع موادمخـدر 
کشـف شـده اسـت. سـردار علـی اکبـر جاویـدان اظهـار 
داشـت: در ایـن مـدت ۴۸ قاچاقچـی و عناصـر اصلـی 
تهیـه و توزیـع مـواد نیـز شناسـایی و دسـتگیر شـدند. 
وی بـا اشـاره بـه افزایـش 7۸ درصـدی تعـداد دسـتگیر 
مـواد مخـدر کشـف  بیشـترین  شـدگان، تصریـح کـرد: 
شـده شـامل شـش تـن و ۵۵۰ کیلوگـرم تریـاک اسـت.
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این صفحه می خوانیم

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

 سرگرمی

سـبحانی سـال 1396 را درخشـان تریـن سـال 
شـرکت بـه لحـاظ تولیـد و سـودآوری از زمـان 
بهـره بـرداری تاکنـون برشـمرد و گفت: بـا توجه 
بـه بهبود تقاضـای داخلی محصـوالت و افزایش 
و   1396 سـال  در  فـوالد  جهانـی  قیمتهـای 
افزایـش فـروش شـرکت در بخـش تختـال و 
هـای  سـرمایه گـذاری  از  حاصـل  سـود  رشـد 
درسـت شـرکت، نهایتـًا درآمـد شـرکت از رشـد 
۵6 درصـدی برخـوردار بـود؛ این در حالی اسـت 
کـه در پـی اجـرای سیاسـتهای کاهـش هزینـه، 
رشـد  از  سـودآوری  هـای  نسـبت  درنهایـت 
چشـمگیری نسـبت بـه سـال 139۵ برخـوردار 
بـوده اسـت. عـاوه بـر ایـن، مقایسـۀ عملکـرد 
شـرکت با سـایر رقبا، سـودآوری بیشـتر شـرکت 

را نشان میدهد.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال 1396 میـزان تولید 
شـرکت از 6 میلیـون و ۸۴1 هزار تـن فراتر رفت 
و نسـبت بـه سـال 139۵ رشـد 1۲.7 درصـدی 

داشـت، افـزود: بـا راه اندازی فاز جدیـد مجتمع 
فـوالد سـبا، ظرفیـت تولیـد فـوالد خـام در گروه 
افزایـش  تـن  1۰.3میلیـون  بـه  مبارکـه  فـوالد 
یافتـه اسـت. گـروه فـوالد مبارکـه با ایـن میزان 
ظرفیـت تولیـد، بزرگتریـن مجموعۀ فوالدسـازی 
کشـور اسـت که در سـال 96 با تولید ۸ میلیون 
و 667 هـزار تـن بالـغ بر ۵۴ درصـد از کل تولید 
فـوالد خـام کشـور را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت. همچنیـن بـا رعایـت اصـول بهـره وری، 
میـزان بهـره وری نیـروی انسـانی در شـرکت به 
ازای هـر نفـر در فوالد مبارکه از ۴۰1 تن در سـال 
9۴ بـه ۵3۸ تـن در سـال 1396 افزایـش یافته 

است.
ترکیـب  تشـریح  در  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل 
سـهامداران فـوالد مبارکـه گفـت: 3۰.19 درصـد 
سـهام فـوالد مبارکـه مربوط به شـرکت سـرمایه 
بـه  مربـوط  درصـد   17.۲ اسـتانی؛  گـذاری 
رفـاه  بانـک  اختیـار  ایمیـدرو، 6.۵۸ درصـد در 

کارگـران؛ 6.1۲ درصد مربوط به شـرکت سـرمایه 
گـذاری صـدر تأمیـن؛ ۲.7۵ درصـد در اختیـار 
بانـک تجـارت و 37.16 درصـد آن مربـوط بـه 
سـایر سـهامداران اسـت. وی با اشـاره بـه اینکه 
در سـال 1396 میـزان فـروش شـرکت به حدود 
7 میلیـون تـن رسـید، خاطرنشـان کـرد: از این 
میـزان سـهم بـازار داخل نسـبت به سـال 139۵ 

افزایش محسوسی داشته است.

سال 1396 درخشان ترین سال 
مالی شرکت فوالد مبارکه

اسالمشهرسوژه

اجرای عملیات اصالح 
شبکه آبرسانی در شهرستان 

اسالمشهر
بــا هــدف بــه روز رســانی خطــوط و انشــعابات ، بخشــی 
از شــبکه آبرســانی فرســوده در اسامشــهر اصــاح و 

بازسازی می گردد.
ــرد و  ــام ک ــای شهرســتان اسامشــهر اع ــور آبف ــر ام مدی
گفــت : وجــود شــبکه و انشــعابات قدیمــی در بخشــی از 
ــدی  ــتگی و ناکارآم ــر شکس ــاوه ب ــه ع ــهر ک ــق ش مناط
موجــب ایجــاد حــوادث مختلــف و تقلیــل کمــی و کیفــی 
آب شــرب نیــز مــی گــردد . لــذا در همیــن راســتا و بــه 
منظــور بــه روزرســانی خطــوط و انشــعابات فرســوده 
عملیــات اصــاح و بــه روز رســانی ایــن پــروژه هــا از اول 
ســال جــاری در دســتور کار قــرار گرفتــه و مطابــق برنامــه 
زمانبنــدی شــده و اولویــت بنــدی صــورت گرفتــه در حــال 

انجام می باشد . 
ــه در  ــات صــورت گرفت ــه عملی ــا اشــاره ب ــور ب شــفا نظرپ
ــول  ــه ط ــروژه ب ــن پ ــت : کل ای ــار داش ــتا اظه ــن راس ای
ــاز  ــالجاری آغ ــاه س ــت م ــل اردیبهش ــر واز اوای 1۵۰۰ مت
ــی 7۵  ــرفت فیزیک ــا پیش ــال ب ــه تابح ــت . ک ــده اس ش
درصــدی عملیــات اصــاح شــبکه بــا لــغ بــر 11۰۰ متــر در 
ــد و  ــی ، توحی ــه جنوب ــان ، مهدی ــای زرافش ــان ه خیاب
الهیــه  اسامشــهر بــا اســتفاده از لولــه هــای پلــی اتیلــن 
ســایز 16۰ و 11۰ میلــی متــری و از محــل اعتبــارات 
ــی  ــار م ــت و انتظ ــام اس ــال انج ــی در ح ــاری و داخل ج
رود مطابــق رونــد فعلــی کل پــروژه مذکــور ظــرف مــرداد 

ماه جاری به اتمام و بهره برداری برســد . 
مهنــدس نظرپــور یــادآور شــد : در همیــن راســتا و 
ــه ، انشــعابات  ــا اصــاح شــبکه صــورت گرفت ــان ب همزم
ــازی  ــاح و بهس ــز اص ــا نی ــبکه ه ــن ش ــه ای ــوط ب مرب
ــن انشــعابات  مجــدد میگــردد کــه تابحــال بخشــی از ای
بــه تعــداد ۲۵۰ مــورد اصــاح شــده و اصــاح و بازســازی 
ــه شــبکه هــای مذکــور نیــز  ــوط ب الباقــی انشــعابات مرب
آبفــای  امــور  . مدیــر  باشــد  انجــام مــی  در دســت 
ــات  ــاخت : مطالع ــان س ــهر خاطرنش ــتان اسامش شهرس
الزم در خصــوص شناســائی و خــارج ســازی شــبکه هــای 
قدیمــی و فرســوده ایــن شــهر انجــام شــده و در دســتور 
کار قــرار گرفتــه اســت . کــه بــه محــض تامیــن اعتبــارات 
ــدی  ــت بن ــده و اولوی ــدی ش ــه زمانبن ــق برنام الزم مطاب

صورت گرفته اجرایی خواهد شــد .

منطقه آزاد اردبیل در 
آستانه تصویب نهایی

مجلـس  در  اردبیـل  مـردم  نماینـده 
گفـت: بـا پیگیری های مسـتمر مجمع 
نماینـدگان اسـتان و تصویـب منطقـه 
اقتصـادی  کمیسـیون  در  اردبیـل  آزاد 
تصویـب  آسـتانه  در  الیحـه  مجلـس، 

نهایی قرار گرفت.
صدیـف بـدری بـا اشـاره بـه تصویـب 
ویـژه  و  آزاد  مناطـق  ایجـاد  الیحـه 
کمیسـیون  در  جدیـد  اقتصـادی 
اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی، 
اظهـار کـرد: تصویب الیحـه منطقه آزاد 
تجاری و صنعتی اردبیل در کمیسـیون 
بـزرگ  موفقیـت  مجلـس  اقتصـادی 
دیگـری بـود کـه در سـایه تاش هـا و 
مجمـع  مسـتمر  پیگیری هـای 
نمایندگان اسـتان میسـر شـد و الیحه 
را در آسـتانه تصویـب نهایـی قـرار داد. 
نهایـی  تصویـب  بـا  داد:  ادامـه  وی 
صنعتـی  تجـاری  آزاد  منطقـه  الیحـه 
منتفـع  اردبیـل  اسـتان  کل  اردبیـل 
خواهـد شـد و این امر در اسـتان هایی 
نظیـر آذربایجـان شـرقی کـه از مزایای 
منطقـه آزاد ارس بهـره منـد شـده، رخ 
مجمـع  افـزود:  بـدری  اسـت.  داده 
نماینـدگان اسـتان به دنبـال بهره مندی 
نمیـن،  نظیـر  اسـتان  نقـاط  سـایر 
مشـگین شـهر و خلخـال از این الیحه 
بود و در این راسـتا پیشـنهاداتی را هم 
اقتصـادی  کمیسـیون  و  دولـت  بـه 
مجلـس ارائـه کـرد ولـی بـا توجـه بـه 
حجـم بـاالی پیشـنهادات ارائـه شـده 
جهـت اضافـه شـدن بـه الیحـه از هـر 
هشـت اسـتانی کـه منطقـه آزاد جدید 
در آنهـا ایجـاد خواهد شـد، کمیسـیون 
تصمیـم  یـک  در  مجلـس  اقتصـادی 
شـهرهای  شـدن  افـزوده  بـا  واحـد، 
جدیـد به الیحـه در مناطـق آزاد و ویژه 
اقتصـادی جدیـد کل کشـور مخالفـت 

کرد.  

یم
سن

س:ت
عک

بازار کود گلستان در قبضه دالالن
بود نظارت کافی و ســوء مدیریت باعث شــده بازار کود اوره در گلســتان در دست 
دالالن بیافتد و هر پاکت کود با 1۰۰ درصد افزایش نســبت به قیمت واقعی به 
کشاورزان عرضه می شود.

افقی
1- رییس فدرال رزرو در سال 1٩7٩ - 

 ابزار اصلی تحلیلی در بازار سهام

2- مادر باران - حرف ندا - باوقار - 

 صدای گریه بچه

٣- توقف کوتاه مدت در ضمن سفر - 

 کسی را با سنگ زدن - از درنگان

4- میان تهی - بسته بندی استوانه ای - 

 صفت خط خوب - اثر چربی

 5- وسایل - مساعدت - قوه درک

٦- حقه و نیرنگ - با تدبیر - شبیه 

 مروارید

7- یکدست بازی تنیس - زن 

 اشک ریز - از هفت سین ها

8- چرک لباس - صاحب کار - موجب 

 و علت

 ٩- داخل - پسر مازندرانی - ماتیک

 10- همدم - دخول - دارای محاسن

11- دوستان - محل شهادت - سنگ 

 طلق

12- مخفف هوش - انسانی که به 

گروگان نگه داشته شده است - 

 خوردنی حرام - نقش هنری

1٣- شهر شرقی آلمان - عود - بیخ 

 ریواس

 14- صدا - قاتل - طرف - دوستی

15- میزان این مقوله اقتصادی بر 

میزان تقویت نرخ ارز یک کشور اثر 

می گذارد - از بازارهای بورس معروف 

دنیا

عمودی 
1- گام به گام - در نظر گرفتن این 

مقوله اقتصادی اولین قانون موردنظر در 

معامات و سرمایه گذاری های اقتصادی 

 است - کام صریح

 2- پدر تازی - بستری - نارسا

٣- آن طرف - واحد سطح - رییس 

 - بانگ

4- درجه و مقام - هادی جریان 

 الکتریسیته

5- پشت و عقب - پایتخت آذربایجان 

 - جدید و تازه - محل

٦- شب های تازی - از مقامات بلندپایه 

 بانک ژاپن - لحظات

 7- بزرگ - فرار کردن

8- پایتخت ایتالیا - این شاخص 

اقتصادی، کل مبلغ دریافتی از فروش 

در فروشگاه های خرد را در یک کشور 

 نشان می دهد - نیزه کوتاه

 ٩- پذیرش - سودوفایده

10- پدر شعر نو فارسی - قانونی - 

 نوعی کمد

11- ضمیر وزنی - عود - فریب دهنده 

 - محل خرید و فروش اوراق بهادار

 12- باغ انگلیسی - عقیده باطنی

1٣- بعید - کاال و مال التجاره - از 

 ضمایر انگلیسی - پست ولئیم

14- دومین کشور جهان با دیون ملی 

بزرگ در سطح بین المللی - کارگزار یا 

واسط بین مشتری و بازار فارکس - 

 جوال

15- مجرای خون - نام رسمی این 

کتاب »بررسی شرایط جاری اقتصادی« 

است - از اعضای گروه هفت

جدول شماره 1229

سودوکو شماره 1229

پاسخ سودوکو شماره 1228
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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

پیـام رسـان محبـوب واتـس اپ قابلیت 
بـه  فعـال کـرد کـه  را  تمـاس گروهـی 
کاربـران ایـن امـکان را می دهـد کـه تا ۴ 
نفـر به طـور همزمان به مکالمـه ویدیویی 

و صوتـی بپردازنـد.

مدیـر مارکتینگ بـازی: تصمیم داریم در 
چنـد کشـور خارجی با توجه بـه اطاعات 
و داشـته های بومـی آن کشـورها بـازی را 
اجـرا کنیـم. در کنـار آن دو پـروژه دیگـر 
را  آن  اخبـار  زودی  بـه  داریـم کـه  هـم 

منتشـر می کنیـم.

شـبکه اجتماعـی بومی »مهارت« توسـط 
سـازمان فنـی و حرفـه ای در نمایشـگاه 
شـبکه  ایـن  شـد.  رونمایـی  الکامـپ 
اشـتراک گذاری  هـدف  بـا  اجتماعـی 
رزومه سـازی  و  آموزشـی  مهارت هـای 
بـه  کسـب وکارها  بـرای  حرفـه ای 

رسـید. بهره بـرداری 

خبر
واتس اپ

خبر
Quiz of Kings

خبر
مهارت

احمد خمینی، از نوادگان امام خمینی )ره( 
تصاویری از حضور در مراسم بدرقه کاروان 
ورزشی ایران به بازی های آسیایی در کنار پدرش 
@ahmadkhomeini           .همرسانی کرده

محسن هاشمی رفسنجانی، رییس شورای 
شهر تهران تصویر زیر را از اهدای خون 

اعضای شورای شهر تهران به مناسبت هفته انتقال 
خون پست کرده.

@mohsen_hashemirafsanjani

نرگس محمدی، بازیگر تصویر زیر را در 
کنار خواهرش سارا به اشتراک گذاشته.

@nargesmohammadi_narges

اسحاق جهانگیری تصاویری از بازدید 
از روند بازسازی مناطق زلزله زده سرپل 

ذهاب به اشتراک گذاشته است.

@eshaqjahangiri

دو هفته است شهرداری شهر را پر کرده از این بیلبوردها با گرافیک 
و پیام های بچگانه. با یه سری جمله دم دستی که روی طرح های 
پیش فرِض پینت و پاورپوینت ریختن می خوان به شهروندان گفت وگو 

کردن را آموزش بدن!قبل تر هم ایده خوب حمایت کردن از کاالی ایرانی را 
@sadramohaqeq                     .با یکسری طرح مشابه سوزوندن

پس از همایون شجریان، سیروان خسروی نیز برای اجرای کنسرت 
خیابانی به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم خبر داده. این موضوع با 

استقبال کاربران فضای مجازی روبرو شده است.

فضای مجازی فرصتی را پیش آورده تا شهروندان هرگونه اقدام 
مسوولین را زیر ذره بین قرار داده و درباره آن صحبت کنند. در 
تازه ترین مورد نحوه نشستن کالنتری، رییس سازمان حفاظت 

محیط زیست کشور مورد انتقاد قرار گرفته.

شرکتی ادعا می کند تا ۲۰۲۰ موبایلی تاشو با دونمایشگر ارائه می کند.
دوربین این موبایل زوم 1۵ برابری و قابلیت های مختلفی دارد. 

قیمت دستگاه ۲7۵۰ دالر اعام شده است.
 این موبایل Turning HubblePhone نام گرفته که دارای یک نمایشگر اصلی همراه 

نمایشگر ثانویه است.

     

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در نظــر 
دارد از طریــق مناقصــه عمومــی نســبت بــه خریــد 

اقــام بــا مشــخصات عنــوان شــده در زیــر اقــدام نمایــد . لــذا 
از کلیــه شــرکتهای تولیــد کننــده و فروشــندگان در ایــن زمینــه 

دعــوت بعمــل مــی آیــد .
موضــوع مناقصــه : خریــد لولــه واتصــاالت انشــعابات فاضــاب 

ســایز 110 میلیمتــر جهــت آب و فاضــاب شــهر روانســر .
محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی 

مهلــت دریافــت اســناد : از تاریــخ چــاپ نوبــت دوم حدکثــر 10 
روز مــی باشــد .

ــهید  ــوار ش ــاه – بل ــناد : کرمانش ــل اس ــت وتحوی ــل دریاف مح
ــر  ــتان – دفت ــار راه گلس ــه چه ــیده ب ــی – نرس ــی امام مصطف

قراردادهــای شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه 
میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه : 93/500/000 ریــال ) نــود و 

ســه میلیــون و پانصــد هــزار ریــال ( 
برای کســب اطاعات بیشــتر با شــماره تلفــن : 08338233036 
ــاس  ــا تم ــر قرارداده ــی و 08338254930 دفت ــور بازرگان ام

حاصــل نماییــد .
ضمنــا متقاضیــان میتواننــد متــن آگهــی فــوق را پــس از چــاپ 
نوبــت دوم در پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی : 
ــایت   ــانی س ــن نش ــه و همچنی http:/iets.mporg.ir  ماحظ

ــد . ــه نماین www .abfaksh.ir   ماحض

5460   
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 1-17/خ 97
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استان کرمانشاه
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»همه چیز می گذرد 
تو نمی گذری« 

از 13 مرداد تا 3 شهریور در 
کرمان پاتو استاد علی کهن 

به صحنه می رود.

»ماه کرمو«
 

نوشته سالی گاردنر با ترجمه نسترن ظهیری از سوی 
انتشارات آفرینندگان منتشر شد.

آمارهای منفی در حوزه زنان 
بیشتر می شود. سال گذشته 

در چنین روزی اعام شد 
شیوع اعتیاد در میان زنان بیش از پیش شده. در 
روزهای گذشته هم میزان رشد مبتایان به ایدز در 

میان زنان بیش از مردان اعام شد.

ارکستر سمفونیک تهران 
روزهای پایانی مرداد ماه در 
تاالر وحدت به روی صحنه 

می رود.

فراخوان بخش های ده گانه پنجمین 
جشنواره هنر مقاومت منتشر شد.

فامیل دور: خود اینکه بخوای به بقیه 
بفهمونی حوصله نداری 

حوصله می خواد

کاله قرمزی

تیاترفراخوان

کتاب

موسیقیسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

لشکرکشی نادرشاه 
به بین النهرین )عراق امروز(

نادرشــاه  امردادمــاه(،   11(17۴3 آگوســت  دوم 

ــگ  ــان جن ــران در جری ــور ای ــی کش ــس انتخاب ریی

بــا عثمانــی در بیــن النهریــن )عــراق امــروز(، 

ــردن  ــه کركــوك کُردنشــین و آزادک ــه ب دســتور حمل

ــرد و دو  ــت اســتانبول را صــادر ك آن از دســت دول

ــان  ــران مواضــع نظامی ــه ارتــش ای روز بعــد توپخان

ــه  ــی( در کرکــوک را گلول ــت )َعســاكر عثمان آن دول

ــادر در همیــن  ــاران كــرد. در طــول ایــن جنگهــا، ن ب

ســال بغــداد و بصــره را هــم متصــرف شــد. مــردم 

ــه  ــان ب ــرد و ُترکمــان همچن ســلیمانیه مرکــب از کُ

ــد.  ــادار بودن ــران وف ای

دولــت عثمانــی بــه پایتختــی اســتانبول کــه خــودرا 

ــین  ــود و جانش ــرده ب ــام ک ــلمین اع ــه مس خلیف

ــه  ــه ك ــر كار صفوی ــداد، اواخ ــق و بغ ــای دمش خلف

دولــت اصفهــان عمدتــا بــر اثــر فســاد اداری ناشــی 

ــه  ــان ب ــن دودم ــاهان ای ــار ش ــور درب ــادن ام از افت

دســت گُرجیــان و انتصابــات نادرســت، رو بــه 

ــه  ــّكام وابســته ب ــا اخــراج ُح ــود ب ــاده ب ــف نه ضع

ایــران در بیــن النهریــن، بســیاری از مناطــق عــراق 

امــروز را متصــرف شــده بــود و لشکرکشــی نادرشــاه 

ــی و  ــن آن اراض ــس گرفت ــرای پ ــه ب ــه آن منطق ب

شــهرها بــود. قبــا هــم شــاه طهماســب اول بغــدادرا 

ــاس  ــاه عب ــه ش ــود ک ــرده ب ــی واگذارک ــه عثمان ب

ــان  ــری ایرانی ــود. درگی ــه ب ــس گرفت ــم آن را پ یک

ــن، از  ــن النهری ــر بی ــر س ــت ب ــدرت وق ــر ق ــا ه ب

زمــان بپاخیــزی ایرانیــان بــرای کســب اســتقال و 

ــرن پــس از ســلطه عــرب(  ــی )دو ق حاکمیــت مل

ــک  ــا ی ــرن ه ــن ق ــن النهری ــاز شــده اســت. بی آغ

ــت  ــران در آن ایال ــود و پایتخــت ای ــران ب ــت ای ایال

ــی اســت. ــار آن باق ــه آث ــرار داشــت ک ق

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه سرزمین من منتشر شد. 
با مطالبی درباره تخت مرمر در کاخ گلستان، 

سفرهای جاده ای آنه ماری شوارتسنباخ در 
ايران،گزارش سفر به زنوز ،گزارش از ورود به 

غار سخت قلعه كرد و...

بحز از کمر ندیدم سر موئی از میانت
بجز از سخن نشانی نشنیدم از دهانت
تو چه معنی که هرگز نرسیده ام بکنهت
تو چه آیتی که هرگز نشنیده ام بیانت
تو کدام شاهبازی که ندانمت نشیمن
چه کنم که مرغ فکرت نرسد بشیانت

اگرم هزار جان هست فدای خاک پایت
که اگر دلت نجویم ندهد دلم بجانت

چه بود گرم بپرسش قدمی نهی ولیکن
تو که ناتوان نبودی چه خبر ز ناتوانت
چو کسی نمی تواند که ببوسد آستینت
برویم و رخت هستی ببریم از آستانت
چه گلی که بلبلی را نبود مجال با تو
که دمی برآرد از دل ز نهیب باغبانت

چه شود که بینوائی که زند دم از هوایت
دل خسته زنده دارد بنسیم بوستانت

بچه رو کناره گیری ز میان ما که خواجو
چو کمر شدست راضی بکناری از میانت

خواجوی کرمانی 

دل من باز چو نی می نالد
ای خدا خون 

کدامین عاشق 
باز در چاه چکید؟

امير هوشنگ ابتهاج 

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه یوسف زاده

طنزیمات

ــه  ــه چ ــم ک ــرایط بدانی ــن ش ــت:»در ای ــس گف ــس مجل ریی

می گوییــم.« چیزهایــی 

ــران  ــران و تحلیلگ ــوز« مفس ــزاری »تغارنی ــزارش خبرگ ــه گ ب

کــه گــوش بــه زنــگ صحبــت هــای رییــس مجلــس بودنــد، 

اظهــار داشــتند:»در ایــن شــرایطی کــه هــر روز قیمــت کشــک 

ــرف  ــت ح ــار، قیم ــن اعتب ــه همی ــی رود و ب ــر م ــاال و باالت ب

هــای کشــکی نیــز بــاال مــی رود مــا بایــد حواســمان باشــد کــه 

چــه چیزهایــی مــی گوییــم. چــون دیگــر حــرف مثــل قدیــم، 

ــن  ــد م ــل ص ــن تحلی ــا ضم ــد.« آنه ــی آی ــت از کار درنم مف

یــک کشــک خــود مبنــی بــر ایــن کــه نماینــدگان بایــد بداننــد 

کــه بابــت کشــک هــای خــود بایــد هزینــه بدهنــد و همچیــن 

ــد:»دوران  ــوری افزودن ــن ج ــد همی ــی آی ــت از  کار درنم مف

کشــک ارزان گذشــت. اآلن هــر کــی بخواهــد کشــک بســابد 

بایــد پــول بدهــد.« ایــن تحلیلگــران مجهــول الهویــه معلــوم 

الحــال کلــه کچلشــان را خاراندنــد و گفتند:»البتــه بــرای 

بســیاری ســخت اســت کــه در ایــن شــرایط بداننــد کــه چــه 

ــابیدن  ــت کشــید و س ــداری زحم ــد مق ــا بای ــابند. ام ــی س م

ــران تغارهــای  ــع آگاه، تحلیلگ ــه مناب ــه گفت ــت.« ب ــاد گرف را ی

خــود را بــه ســمت مجلــس متمایــل کردنــد و ضمــن انتقــاد 

از کســانی کــه در ایــن شــرایط نمــی داننــد کــه چــه چیزهایــی 

ــس  ــرم مجل ــس محت ــان کردند:»ریی ــابند، خاطرنش ــی س م

ــرایطی  ــر ش ــد در ه ــی دان ــه م ــرده ک ــت ک ــاز ثاب ــه از دیرب ک

چــه چیزهایــی بگویــد، بایــد بــرای نمایندگانــی کــه از قیمــت 

ــار  ــه تغ ــی هــوا کشــک هــا را روان ــد و ب کشــک اطــاع ندارن

ــد و مــی ســابند، کارگاه  ــد و پنجــه در آن مــی اندازن مــی کنن

ــد  ــکیل دهن ــاوت( تش ــرایط متف ــک در ش ــابیدن کش های)س

ــوری  ــن ط ــد. ای ــا کنن ــابی اعط ــدرک کشــک س ــا م ــه آنه و ب

هــر کســی در هــر شــرایطی کــه خواســت کشــک بســابد اول 

مــدرک خــود را ارائــه مــی دهــد و بعــد مــی ســابد. چــه قــدر 

ــه  ــو کمپین»چگون ــود عض ــه خ ــی ک ــی!« طنزیماتچ ــم عال ه

کشــک بمکیــم« خودمــان اســت تغــارش را زیــر بغــل 

ــا  ــید و ب ــاال کش ــلوارش را ب ــت ش ــت راس ــا دس ــپ زد. ب چ

ناراحتــی فریــاد زد:»خــب! اگــر  نماینــدگان بداننــد چــه 

ــم را از  ــوژه طنزیمات ــن س ــد(، م ــه بگوین ــید چ بسابند)ببخش

ــه  ــی ب ــاهدان عینک ــم؟« ش ــه کن ــم تهی ــداد و نیاکان ــار اج تغ

خبرگــزاری تغــار نیــوز گفتنــد کــه مأمــور حراســت مجلــس بــه 

طنزیماتچــی حملــه کــرده و گفتــه اســت:»برو مجهــول الهویــه 

تغــار بــر کــف! مگــر نمــی دانــی در ایــن شــرایط بایــد بدانــی 

ــس  ــای ریی ــم آق ــی بگوی ــی خواه ــی؟ م ــی گوی ــه م ــه چ ک

همیــن وســط مجلــس تــو را بــه تــوپ و تشــر  ببنــدد؟ 

ــن شــرایط چــه  ــه در ای ــد ک ــررو؟ ندانن ــدر پ ــن ق ــگار ای خبرن

بگویــد؟« شــاهدان عینکــی مــی گوینــد کــه طنزیماتچــی تغــار 

ــه و از در  ــلوارش را گرفت ــرف ش ــه، دو ط ــدان گرفت ــه دن را ب

ــوده اســت. ــت ننم ــون مراجع ــا کن ــرون زده و ت ــس بی مجل

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی
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در شرایط متفاوت


