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انس طال         1.213.93

مثقال طال       12.130.000

گرم طالی 18  2.789.192

گرم طالی 2۴ 3.730.785

انس نقره             15.۴۴

انس پالتین        832.000

انس پاالدیوم       905.000

بهار آزادی        33.510.000

امامی           36.380.000

نیم             17.600.000

ربع              9.200.000

گرمی           5.000.000

دالر                       ؟

یورو                  112.910

پوند                 126.0۴0    

درهم امارات          26.900

لیر ترکیه              19.670

یوان چین            1۴.۴60

ین ژاپن               8.630    

دالر کانادا            75.7۴0

دالر استرالیا          72.۴10 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
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غروب آفتاب 
20:04

تهران

28  تا  40

کالنتری :
عراق باید بیشتر برای 
مهار آتش هورالعظیم 
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کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
پاسخ کرباسیان به صادقی 

روزانهم صبح اریاندرباره حساب های قوه قضاییه

در 14 ماه گذشته تنها 33 درصد دستگاه های دولتی و غیردولتی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پیوسته اند

سامانه بی سامان شفافیت
2

3

وزیـر  سـفر  جریـان  در  شـنبه  شـامگاه 
صنعـت بـه کرمـان، پـس از جلسـه سـتاد 
تـا  داد  دسـت  فرصتـی  بـازار،  تنظیـم 
نکـردن  عمـل  دربـاره  شـریعتمداری  از 
وزارتخانـه متبـوع او بـه مصوبـات کارگـروه 
ملـی کاهش آلودگی هوا بپرسـم. در همین 
حیـن که وزیـر قصد داشـت از صندلی اش 
بلنـد شـود، سـوال خـود را مطـرح کـردم، 
یکـی از همراهـان شـریعتمداری امـا گفت 
کـه وزیـر فرصـت پاسـخ دادن بـه سـوال 
برسـد.  پـرواز  بـه  بایـد  نـدارد چـرا کـه  را 
شـریعتمداری کـه نزدیـک شـد، بـاز هـم 
شـاید  تـا  کـردم  تکـرار  را  خـود  سـوال 
دربـاره  پاسـخی  حرکـت کـردن  حیـن  در 
بدهـد.  محیط زیسـت  حـوزه  در  کـم کاری 

ادامه در صفحه 12

کاش همیشه حرف 
دنده ماشین های گوش کن بودید آقای وزیر

هیبریدی جا نرفت

وزارت صنعت زیر بار
 اجرای مصوبه کارگروه 

آلودگی هوا  ملی کاهش 
تولید  افزایش  در خصوص 

و واردات خودروهای 
است نرفته  هیبریدی 

گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد که 

از سال 96 واردات این 
خودروها کاهش یافته است
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آگهي مزایده )مجدد(     
شماره 96/8/ز

آگهي مناقصه عمومي      
شماره 97/12/ع

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد " دو دسـتگاه حفاری مدل 
CS14 سـاخت شـرکت اطلـس کوپکـو " را از طریـق مزایـده بـه فروش رسـاند ، لـذا كلیه 
متقاضیـان مـی تواننـد جهت اخـذ مدارك مزایـده بـه  سـایت WWW.GEG.IR مراجعه 
و مـدارک مذکـور را از قسـمت تامیـن کننـدگان و مشـتریان )بخـش مزایـده هـا( دانلود 
نماینـد . بازدیـد از محـل اسـتقرار دو دسـتگاه در محـل مجتمـع ، سـاعت 10 صبـح روز 
یکشـنبه مـورخ 97/5/21 بـرای متقاضیـان بالمانـع اسـت. مهلـت تحویل پاكات سـاعت 
9 الی 14 روز شـنبه مـــورخ 97/5/27 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و 

دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران می باشـد.

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " اجـرای سـاختمان 
پاسـگاه ناریـه واقع در سـایت اموالیـت" را از طریق مناقصـه عمومی بـه پیمانكار واجد 
شـرایط  واگـذار نمایـد ، لـذا كلیـه متقاضیـان مـی تواننـد جهت اخـذ مـدارك مناقصه 
بـه  سـایت WWW.GEG.IR مراجعـه و مـدارک مذکـور را از قسـمت مناقصـه هـا و 
مزایـده هـا دانلـود نماینـد . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز شـنبه مـــورخ 
97/5/27 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و دبیرخانـه دفتـر مرکـزی 
تهـران مـی باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل سـاعت 10 صبح روز یکشـنبه مـورخ 97/5/21 

بـرای متقاضیـان بالمانع اسـت.

شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه پیــاده روســازی خیابــان مــدرس اقــدام نمایــد لذا از شــرکتهای واجد شــرایط درخواســت میشــود 
ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ  97/06/03  جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارایــه پیشــنهادات خــود بــه نشــانی :بــم 

بلــوار شــهید رجایــی- ســایت اداری، شــهرداری بــم، امــور قراردادهــا مراجعــه نمایند.
1-شــرکتهای واجــد شــرایط میتواننــد بــا پرداخــت مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب ســیبا شــماره 0105659390003 بنــام شــهرداری بــم 

نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه فــوق اقــدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 318/000/000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3-مدت اجرای کار 4 ماه می باشد.
4-براورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای ابنیه سال 97 مبلغ 6/349/224/000 ریال می باشد..
5-ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

6- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها ضبط خواهد شد
7- ارایه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی میباشد.

8- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03444345211 تماس حاصل نمایند.

شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه اســفالت بخشــی از معابــر ســطح شــهر )منطقــه 1( اقــدام نمایــد لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط 
درخواســت میشــود ضمــن بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ  97/06/03 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارایــه پیشــنهادات 

خــود بــه نشــانی :بــم بلــوار شــهید رجایــی- ســایت اداری، شــهرداری بــم، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
1-شــرکتهای واجــد شــرایط میتواننــد بــا پرداخــت مبلــغ 300/000 ریــال بــه حســاب ســیبا شــماره 0105659390003 بنــام شــهرداری بم 

نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه فــوق اقــدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 1/100/000/000 ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3-مدت اجرای کار 6 ماه می باشد.
4-براورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای راه و باند سال 97 به مبلغ 21/167/091/364 ریال می باشد..

5-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها ضبط خواهد شد
6-ارایه رزومه فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدراک شرکت الزامی است.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.

9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03444345211 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدیدمناقصه عمومی                    

آگهی تجدیدمناقصه عمومی                    

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

 )نوبت اول(
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سامانه بی سامان شفافیت
در 14 ماه گذشته تنها 33 درصد دستگاه های دولتی و غیردولتی 

به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پیوسته اند

ــون انتشــار  یــک ســال از اجــرای قان
اطالعــات  بــه  آزاد  دسترســی  و 
می گــذرد امــا تنهــا حــدود یــک ســوم 
آن  اجــرای  بــه  دســتگاه ها حاضــر 
هســتند.قانون انتشــار و دسترســی 
پــس   88 اطالعات ســال  بــه  آزاد 
شــورای  و  مجلــس  اختالف نظــر  از 
ــع تشــخیص  ــان، از ســوی مجم نگهب
ــید  ــب رس ــه تصوی ــام ب ــت نظ مصلح
گذشــته  ســال  خــرداد   تــا  امــا 
اجــرای آن معطــل مانــده بــود. در 
ــم  ــت یازده ــاه دول ــن م ــت در ای نهای
ــه  ســامانه انتشــار و دسترســی آزاد ب
اطالعــات را رونمایــی کــرد تــا گام 
جــدی بــه ســوی شــفافیت در ایــران 
البتــه  برداشــته شــود. گامــی کــه 
دســتگاه ها  برخــی  بی توجهــی  بــا 
و نهادهــا، بــا مانــع روبــرو شــده. 
براســاس قانــون یادشــده »اغلــب 
وابســته  نهادهــای  و  ســازمان ها 
ــام كلمــه  ــای ع ــه معن ــه حكومــت ب ب
شــامل تمــام اركان و اجزای آن كه در 
مجموعــه قوانيــن جمهــوری اســالمی 
ايــران آمــده اســت« مشــمول اجــرای 
آن می شــوند امــا اگــر ســری بــه 
ــار و دسترســی  ــامانه انتش ــایت س س
 foia.iran.govirآزاد به اطالعــات بــه آدرس

 399 تنهــا  کــه  می بینیــم  بزنیــم، 
دســتگاه از 1200 دســتگاه مشــمول 
ایــن قانــون بــه ســامانه یادشــده 

 . ند ســته ا پیو

حضور 50 درصدی دولتی ها
وضعیــت دســتگاه های زیرمجموعــه 
ــه ایــن ســامانه  دولــت در پیوســتن ب
خیلــی بــد نیســت، اگرچــه خــوب 
دســتگاهی   632 از  نیســت.  هــم 
قــوه  زیرمجموعــه  مســتقیما  کــه 
دســتگاه   313 هســتند،  مجریــه 
یعنــی ۴9.5 درصــد آن هــا به ســامانه 
پیوســته  اند. نهــاد ریاســت جمهــوری،  
ســازمان اســناد و کتابخانــه  ملــی 
معاونت هــای  اســالمی،   جمهــوری 
ــور،   ــس جمه ــی ریی ــی و حقوق اجرای
از  دفــاع  وزارت  و  اطالعــات  وزارت 
هســتند کــه  نهادهایــی  مهم تریــن 
تاکنــون زیربــار پیوســتن بــه ســامانه 
اگرچــه  میــان  ایــن   در  نرفته انــد. 
اداری  ســازمان  مرکــزی،   بانــک 
علمــی  معاونــت  اســتخدامی،   و 
خارجــه  وزارت  جمهــوری،  ریاســت 
ســامانه  بــه  بهداشــت  وزارت  و 
زیرمجموعه هــای  امــا  پیوســته اند 
آن هــا کمــاکان حاضــر بــه اجــرای 
ــات  ــه اطالع ــی آزاد ب ــون دسترس قان

نیســتند.

ورود مجلس
اردیبهشــت  تــا  کــه  حالــی  در 
از دســتگاه های  امســال هیچکــدام 

ــه ســامانه  ــه ب ــوه مقنن ــه ق زیرمجموع
ســایت  در  حــاال  بودنــد،  نپیوســته 
چشــم  بــه  دســتگاه  هشــت  نــام 
می خــورد. مجلــس شــورای اســالمی 
ــود  ــه خ ــت زیرمجموع ــراه هف ــه هم ب
تــن بــه اجــرای قانــون دسترســی 
ــوز  ــه هن ــات داده. البت ــه اطالع آزاد ب
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
نــدارد.  حضــور  ســامانه  ایــن  در 
همچنیــن شــورای نگهبــان بــه عنــوان 
ــه  ــوه مقنن ــه ق ــاد زیرمجموع ــر نه دیگ
همچنــان حاضــر بــه پیوســتن بــه 
تیــر   25 البتــه  نیســت.  ســامانه 
ســخنگوی  کدخدایــی،  امســال، 
خبرآنالیــن گفتــه  بــه  شــورا  ایــن 
بــود کــه شــورای نگهبــان مشــمول 
ــه  ــه ک ــود، اگرچ ــون نمی ش ــن قان ای
ــت  ــان در لیس ــاد همچن ــن نه ــام ای ن
دســتگاه های مشــمول ایــن قانــون 
مجمــوع  در  می خــورد.  چشــم  بــه 
ــدی در  ــور 80 درص ــه حض ــوه مقنن ق

دارد. ســامانه 

در انتظار دستگاه قضا
از 11 زیرمجموعــه قــوه قضاییــه، تنهــا 
ــه  ــم روزنام ــه آن ه ــتگاه ک ــک دس ی
رســمی جمهــوری اســالمی اســت، 
کمــاکان  و  پیوســته  ســامانه  بــه 
جــای دادســتانی ویــژه روحانیــت،  
دیــوان  دادگاه هــا،  و  دادســراها 
بازرســی  ســازمان  عالــی کشــور،  
زندان هــا،   ســازمان  کشــور،   کل 

ســازمان پزشــکی قانونــی، دادســتانی 
ــی  ــوم قضای ــکده عل ــور، دانش کل کش
ثبــت  ســازمان  اداری،  خدمــات  و 
اســناد و امــالک کشــور و ســازمان 
قضایــی نیروهــای مســلح در ســامانه 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات 
خالــی اســت. بدیــن ترتیــب 9 درصــد 
قــوه  زیرمجموعــه  دســتگاه های 
پیوســته اند. ســامانه  بــه  قضاییــه 

وضعیت استانداری ها و 
شهرداری ها

اســتان ها  اســتانداری   31 هــر 
پیوســته اند  یادشــده  ســامانه  بــه 
وابســته  دســتگاه های  جــزو  کــه 
می شــوند.  محســوب  دولــت  بــه 
اصــال  امــا  شــهرداری ها  وضعیــت 
ــا  ــه ت ــوری ک ــه ط ــت، ب ــب نیس جال
ــر  ــزارش )ظه ــن گ ــم ای ــه تنظی لحظ
شــهرداری های  تنهــا  مــرداد(   1۴
کــرج،  مشــهد،  رشــت،  تهــران، 
ــه اجــرای  ــزد حاضــر ب کرمانشــاه و ی
آزاد  دسترســی  و  انتشــار  قانــون 
 82 نــام  و  شــدند  اطالعــات  بــه 
مشــمول  کــه  دیگــر  شــهرداری 
ایــن قانــون می شــوند در ســامانه 
ــای  ــه معن ــتری )ب ــگ خاکس ــا رن ب

دارد. وجــود  نپیوســتن( 

دستگاه ها دیگر 
در بخــش ســایر ســامانه یادشــده، از 
ــام 39  ــا ن ــتگاه، تنه ــان ۴27 دس می
دســتگاه )یعنــی 9 درصــد( بــه عنــوان 
چشــم  بــه  فعــال  دســتگاه های 
ــن دســتگاه ها،  ــن ای می خــورد. در بی
و  دولتــی  بانک هــای  اغلــب 
اتــاق  امــداد،  کمیتــه  همچنیــن 
مرکــزی،  بیمــه  ایــران،  بازرگانــی 

ســازمان تبلیغــات اســالمی و شــورای 
عالــی آمــوزش و پــرورش هــم دیــده 
دســتگاه های  بیــن  در  می شــوند. 
ــب  ــه مرات ــای ب ــا نام ه ــال ام غیرفع
از جملــه  دارد.  وجــود  مشــهورتری 
بنیــاد  رضــوی،  قــدس  آســتان 
ســپاه  ارتــش،  مســتضعفان،  
مســتضعفان،  بنیــاد  پاســداران، 
ائمــه  سیاســت گذاری  شــورای 
انقــالب  عالــی  شــورای  جمعــه، 
صداوســیما،  ســازمان  فرهنگــی، 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و 

انتظامــی. نیــروی 
در حالــی مشــارکت دســتگاه ها در 
ــی  ــار و دسترس ــون انتش ــرای قان اج
ــی  ــدان تعریف ــات چن ــه اطالع آزاد ب
امســال  مــرداد  ســوم  نــدارد کــه 
دبیرکمیســیون  انتظامــی،  حســین 
آزاد  دسترســی  و  انتشــار  قانــون 
را  اطالعــات  بــه  آزاد  دسترســی 
حــق مــردم دانســت و گفتــه بــود 
ــب،  ــتگاه های غای ــتن دس ــه پیوس ک
رســیدن  تــا  امــا  ســرعت گرفتــه 
داریــم  فاصلــه  نهایــی  رقــم  بــه 
کــه نیازمنــد عــزم و اراده حضــور و 
ــتیم. ــگان هس ــدی هم ــارکت ج مش

ــات  ــرای دریافــت اطالع ــی ب هــر ایران
مــورد نیــاز خــود از دســتگاه هایی کــه 
ــه ایــن ســامانه پیوســته اند  تاکنــون ب
را  خــود  درخواســت  می توانــد 
در  ثبت نــام  بــا  آنالیــن  به صــورت 
ابتــدای  در  آن  آدرس  ســامانه کــه 
ــط  ــتگاه ذيرب ــه دس ــد، ب ــزارش آم گ
تســليم و كــد رهگيــری دريافــت كنــد.

ــرف  ــت ظ ــف اس ــم موظ ــتگاه ه دس
مــدت 10روز پاســخ وی را بدهــد.

پاسخ به 80 درصد درخواست ها
تــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش از دو هــزار و 731 
درخواســت اطالعاتــی که در ســامانه انتشــار و دسترســی 
آزاد بــه اطالعــات ثبــت شــده بــود بــه دو هــزار و 
186 درخواســت پاســخ داده شــده. بدیــن ترتیــب 
ــار  ــون انتش ــرای قان ــه اج ــن ب ــه ت ــتگاه هایی ک دس
اطالعــات داده انــد، بــه 80 درصــد درخواســت ها پاســخ 
ــا  ــور ب ــتگاه ها وزارت کش ــه دس ــان هم ــد. در می دادن
233 مــورد، بیشــترین درخواســت انتشــار اطالعــات را 
داشــته کــه بــه 232 مــورد پاســخ داده اســت. در میــان 
وزارت خانه هــا، وزارت نفــت، امــور خارجــه و جهــاد 
ــخ  ــت ها پاس ــی درخواس ــه تمام ــا ب ــاورزی تقریب کش
داده انــد. بدتریــن عملکــرد را هــم در ایــن بخــش وزارت 
ــه 33 درصــد درخواســت ها  ــا ب ــه تنه ورزش داشــته ک

ــت. ــخ داده اس پاس

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

شهردار تهران از مجلس استفساریه می گیردپیام خبر
در صورت ابالغ اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، محمدعلی افشانی، شهردار 
تهران ادامه فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسالمی خواند. 
گفته می شود با تصویب قانون یادشده،  شهردار تهران باید از سمت خود استعفا کند.

پایان رزمایش اقتدار دریایی 
سپاه در خلیج فارس

ــپاه  ــده کل س ــی فرمان ــریف از قدردان ــردار ش س
رزمایــش  در  کننــده  شــرکت  یگان هــای  از 
ــای  ــر ارتق ــد وی ب ــپاه و تاکی ــی س ــدار دریای اقت
بــا  مقابلــه  بــرای  دفاعــی  آمادگی هــای 
ــه گــزارش ایســنا، در پــی برگــزاری  ماجراجویی هــای دشــمنان خبــر داد. ب
ــون  ــای نیلگ ــه گذشــته در آب ه ــه هفت ــی ســپاه ک ــدار دریای ــش اقت رزمای
خلیــج همیشــه فــارس برگــزار شــد، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار رمضــان 
شــریف، ســخنگو و مســوول روابــط عمومــی کل ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی گفــت کــه ایــن رزمایــش بــا هــدف کنتــرل و مراقبــت از امنیــت 
ــراه بیــن المللــی و در چارچــوب برنامــه رزمایش هــای تقویمــی ســاالنه  آب

ــد.  ــزار ش ــپاه برگ س
وی افــزود کــه ایــن رزمایــش بــا قدردانــی ســردار سرلشــکر پاســدار محمــد 
علــی جعفــری، فرمانــده محتــرم کل ســپاه از یگان هــای نیروهــای دریایــی 

و هوافضــای ســپاه همــراه شــد.

سوال مجلس فرصت خوبی 
برای گفتن حقایق به مردم است

رییــس جمهــور کشــورمان گفــت کــه ســوال 
بــرای گفتــن  خوبــی  فرصــت  او  از  مجلــس 
ــی در  ــن روحان ــت. حس ــردم اس ــه م ــق ب حقای
ــی،  ــه الریجان ــاب ب ــه روز گذشــته خط ــه ای ک نام
ــد ســؤال از رییــس  ــی تردی ــه »ب رییــس مجلــس نوشــت، اعــالم کــرد ک
ــد؛  ــارک باش ــد مب ــی توان ــه م ــل دو نکت ــات حداق ــا مراع ــور کشــور ب جمه
اوالً در چارچــوب قانــون اساســی باشــد، ثانیــًا در زمــان و شــرایط مناســب 
ــن دو حاصــل  ــدام از ای ــفانه هیچک ــه متاس ــد، ک ــدام شــده باش کشــور اق
نشــده اســت.« وی در ادامــه تاکیــد کــرده کــه »بــرای جلوگیــری از هــر نــوع 
اختــالف بیــن قــوا و احتــرام بــه مجلــس شــورای اســالمی انشــاء هللا در 
فرصــت مقــرر بــه مجلــس خواهــم آمــد و بــه ســواالت پاســخ خواهــم داد. 
ــا برخــی از حقایــق را  ــد فرصــت خوبــی باشــد ت البتــه ایــن امــر مــی توان
بــرای مــردم عزیــز کشــورم بازگــو نمایــم کــه آنهــا صاحــب واقعــی کشــورند 

ــت.« ــا اس ــز از آراء آنه ــما نی ــن و ش ــروعیت م و مش

ــردم نجــف  ــده م نماین
آبــاد در مجلــس گفتــه 
در حــال جمــع آوری 
امضــا بــرای طرحــی 
هســتیم کــه بــه موجــب آن تمامــی مســووالن 
و  اســتانداران  تــا ســطح  اول کشــور  طــراز 
همچنیــن نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی 
ــا  ــی شــوند ت ــوع الخــروج م ــا دو ســال ممن ت
ــد.  ــان را رســیدگی کن قــوه قضاییــه عملکــرد آن
ــه  ــی اضاف ــا، ابوالفضــل ابوتراب ــزارش ایرن ــه گ ب
کــرده کــه در حــال جمــع آوری امضا بــرای طرح 
ــی هســتیم  ــری اجتماع ــون جــذب حداکث قان
کــه براســاس ایــن طــرح مســووالنی کــه قانــون 
را اجــرا نمــی کننــد مجــازات مــی شــوند، ولــی 
ــن  ــرای ای ــی ب ــورت قانون ــه ص ــون ب ــم اکن ه

ــف نشــده اســت. وی  ــاده ای تعری موضــوع م
همچنیــن گفتــه بــر اســاس ایــن طــرح، همــه 
ــتانداران، از  ــطح اس ــا س ــراز اول ت ــووالن ط مس
جملــه نماینــگان مجلــس بعــد از رفتــن از محل 
ــتعفا،  ــه اس ــو از جمل ــر نح ــه ه ــان ب خدمتش
برکنــاری یــا اتمــام کارشــان، تــا دو ســال 
ــه  ــوه قضایی ــا ق ــوند ت ــی ش ــروج م ممنوع الخ
ــه وضعیــت  ــا ب فرصــت کافــی داشــته باشــد ت
ــد  ــد و مشــاهده کن ــا رســیدگی کن ــرد آنه عملک
ــا  ــود دارد ی ــان وج ــده آن ــادی در پرون ــه فس ک
خیــر.  متاســفانه برخــی از مســووالن قانــون را 
اجــرا نمــی کننــد یــا ایــن کــه مــی گوینــد اجــرا 
می کنیــم ولــی اجــرا نمــی کننــد، مجلــس بایــد 
عــدم اجــرای قانــون توســط مســووالن را تبدیــل 

ــد. ــگاری کن ــه جــرم ان ب

طرح ممنوع الخروجی مسووالن 
طراز اول کشور کلید خورد

مجلسسالمتسپاه

کارت زرد مجلس 
به وزیر اقتصاد

پاسخ کرباسیان به صادقی 
درباره حساب های قوه قضاییه

بــرای  گذشــته  روز  کــه  اقتصــاد  وزیــر 
ــه  ــس رفت ــه مجل ــوال ب ــه دو س ــخ ب پاس
ــا کارت زرد نماینــدگان مواجــه شــد.  بــود، ب
ــعود  ــخ مس ــت از پاس ــه مل ــدگان خان نماین
ــده بروجــن در  ــه ســوال نماین کرباســیان ب
ــدن  ــرا نش ــت اج ــوص عل ــس در خص مجل
پــروژه ملــی طــرح جامــع مالیاتــی و نقــش 
ایــن  در  خارجــی  مشــاور  شــرکت های 
ــه او کارت زرد  ــدند و ب ــع نش ــوص قان خص
ــی،  ــود صادق ــن حــال محم ــد. در همی دادن
ــوالش در  ــری س ــران از رای گی ــده ته نماین
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــرف ش ــی منص ــن علن صح
ایســنا و خانــه ملــت، او پرســیده بــود 
کــه »مبنــای قانونــی و شــرعی افتتــاح 
ــه  ــوه قضایی حســاب های ســپرده توســط ق
حســاب ها،  ایــن  تعــداد  چیســت؟ 
ــده  ــز ش ــغ واری ــاب ها، مبال ــان حس صاحب
ــه  ــرف آن از چ ــه ومواردمص ــود حاصل و س
قــرار اســت؟« ایــن نماینــده همچنیــن 
گفــت کــه تصــرف قــوه قضاییــه در وجوهــی 
شــامل وجوهــی کــه مــردم و اصحــاب دعــوا 
ــا در  ــد ی ــز می کنن ــن حســاب ها واری ــه ای ب
ــا اخــذ محکــوم،   قالــب قرارهــای کفایــت ی
تصــرف  حکــم  در  می شــود  پرداخــت 
ــت. وی  ــی اس ــوه عموم ــی در وج غیرقانون
اضافــه کــرد کــه »بــه یــاد دارم در مقطعــی 
ــاب های  ــه حس ــود ب ــت س ــان پرداخ از زم
شــخصی افــراد حــرام دانســته می شــد امــا 
ــردم ســود  ــوال م ــه از ام ــوه قضایی ــاال ق ح
ــت  ــرف پرداخ ــود را ص ــن س ــرد و ای می گی
ــد.  ــتری می کن ــات دادگس ــه قض ــوق ب حق
آیــا قاضــی کــه بــا مــال حــرام ارتــزاق 
حکــم  عدالــت  بــه  می توانــد  می کنــد 
بدهــد؟« ایــن اظهــارات نماینــده تهــران بــا 
ــرو شــد  ــدگان روب ــراض برخــی از نماین اعت
ــر  ــه »اگ ــت ک ــی گف ــت صادق ــه در نهای ک
بیانــم اهانت آمیــز بــود، از همــه قضــات 
پاکدســت عذرخواهــی می کنــم.« آنطــور 
کــه او مدعــی اســت، مامــوران ســازمان 
بازرســی در ســال 95 بــه صــورت تصادفــی 
در  مبلغــی  و  را کشــف  ایــن حســاب ها 
حــدود 200 میلیــون تومــان را شناســایی 
ایــن حساب هاســت.  کردنــد کــه ســود 
کرباســیان، وزیــر اقتصــاد در پاســخ بــه 
ادعاهــای صادقــی گفــت کــه مصوبــات 
شــورای پــول و اعتبــار در ســال 78 تــا 
95 مجــوز حســاب های قــوه قضاییــه را 

می دانــد.  قانونــی 

مجلس

دستگاه های زیرمجموعه شاخص فعال نشده  دستگاه های زیرمجموعه

فعال شده

 تعداد

 دستگاه های
زیرمجموعه

نام دستگاه

نهاد ریاست جمهوری، وزارت دفاع و وزارت اطالعات 313 632 قوه مجریه

شورای نگهبان 8 10 مقننه
 
قوه

دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور 1 11 قوه قضاییه

- 31 31 استانداری ها

شهرداری های تبریز، کرمان و شیراز 7 89 شهرداری ها

آستان قدس رضوی، صداوسیما و بنیاد مستضعفان 39 427 سایر
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فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان  
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــی  ــه اراضــی مرتع ــت: خســارت ب گف
هــر  در  آتش ســوزی  صــورت  در 
ــان و  ــون توم ــدود 17 میلی ــار ح هکت
ــی 56  ــار از مناطــق جنگل در هــر هکت
میلیــون تومــان اســت. ســرهنگ 
ســاالنه  افــزود:  ســبزعلی  قاســم 
هــزار   10 حــدود  میانگیــن  به طــور 

ــی  ــع طبیع ــای مناب ــار از عرصه ه هکت
ــن  ــه از ای ــق می شــوند ک ــه حری طعم
ــا  ــا 20 درصــد در جنگل ه ــدار 15 ت مق
و مابقــی در اراضــی مرتعــی اتفــاق 
حفاظــت  یــگان  می افتد.فرمانــده 
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  
آبخیــزداری بــا بیــان اینکــه از ابتــدای 
ســال تاکنــون 500 فقــره آتش ســوزی 
ــع طبیعــی کشــور  در عرصه هــای مناب

ــرد: وســعت  ــار ک رخ داده اســت، اظه
تــا 2000  ایــن آتش ســوزی ها 1500 
هکتــار اســت. وی بــا اشــاره بــه 
در  آتش ســوزی ها  میــزان  اینکــه 
طــی  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای 
ــن  ــابه همی ــه مش ــبت ب ــال نس امس
ســال گذشــته کاهــش  در  زمــان 
ــرد: بیشــتر  ــح ک ــه اســت، تصری یافت
آتش ســوزی ها در مناطــق مرتعــی 
فــارس،  اســتان های  در  زاگــرس 
خوزســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد، 
ــان،  ــاری، اصفه ــال و بختی ــار مح چه
ــق  ــدان رخ داد. در مناط ــان و هم کرم
شــمالی نیــز اســتان گلســتان یکــی از 
ــود. ــوزی ب ــی آتش س ــق بحران مناط

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه 
آتش ســوزی بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیــم پــس 
ــت،  ــده اس ــعله ور ش ــددا ش ــق مج ــای حری ــار اطف از دو ب
گفــت: احتمــاال هلیکوپترهــای آبپــاش دیگــر نتواننــد ایــن 
آتش ســوزی را مهــار کننــد و بایــد بــه صــورت زمینــی اقــدام 
شــود کــه در ایــن خصــوص باید کشــور عــراق رضایت داشــته 
باشــد. عیســی کالنتــری در حاشــیه بازدیــد هوایــی از تــاالب 
هورالعظیــم و کانون هــای ریزگــرد جنــوب شــرق اهــواز کــه 
روز )1۴ مردادمــاه( برگــزار شــد، اظهــار کــرد:در حــال حاضــر 
نهایــت تــالش در اســتان خوزســتان بــه کار گرفتــه شــده تــا 
آتش ســوزی هــور در کشــور عــراق مهــار شــود. بــا ایــن وجود 
ــار آتش ســوزی های رخ  ــد کشــور عــراق در خصــوص مه بای
ــس ســازمان  ــکاری بیشــتری داشــته باشــد. ریی داده هم
حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص احتمــال درخواســت 
آتش ســوزی  مهــار  بــرای  کشــورها  دیگــر  از  کمــک 
هورالعظیــم گفــت: بــه دلیــل اینکــه آتش ســوزی در بخــش 
عراقــی هــور رخ داده اســت، بایــد کشــور عــراق جهــت 
ــد.  ــک کن ــت کم ــر درخواس ــورهای دیگ ــش از کش ــار آت مه
وی افــزود: متاســفانه پــس ازدو مرحلــه اطفــای حریــق در 

بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیــم، مجــددا آتش ســوزی در 
ســطح گســترده ای در بخــش عراقــی تــاالب رخ داده اســت 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــوزی ها بررس ــن آتش س ــت ای ــه عل ک

راه های زمینی اطفای حریق در بخش عراقی 
هورالعظیم بررسی می شوند

آنطــور کــه ایســنا می نویســد اســتاندار خوزســتان بــا بیــان 
اینکــه آتــش پــس از دو بــار مهار مجــددا در بخــش عراقی 
تــاالب هورالعظیــم شــعله ور شــده اســت، گفــت: کانون های 
جدیــد آتش ســوزی در بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیــم 
وجــود دارنــد و بایــد ســریعا وارد عمــل شــویم و در ایــن 
خصــوص از روز دوشــنبه راه هــای اطفــای حریق بــه صورت 
زمینــی بررســی می شــوند. غالمرضــا شــریعتی افــزود: از 
طریــق ســفارت جمهــوری اســالمی در عراق، نخســت وزیر 
کشــور عــراق و سرکنســول بصــره و تیم هــای دیگــر کــه در 
کشــور عــراق نفــوذ دارنــد، تالش هــای زیــادی انجــام شــد 
تــا توانســتیم مجوزهــای الزم را از کشــور عــراق بــرای انجام 
عملیــات اطفــای حریــق توســط هلکوپترهــای آب پــاش 
ــه در  ــق در دو مرحل ــای حری ــات اطف ــم و عملی ــذ کنی اخ
بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیــم انجــام و آتــش مهــار 
شــد. وی افــزود: متاســفانه بــرای ســومین بــار آتــش در 
بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیم شــعله ور شــده اســت. از 
دولــت عــراق و اســتانداران میســان و بصــره خواســته ایم 

کــه مراقبــت بیشــتری داشــته باشــند و از نظــر امنیتــی 
و انتظامــی مواظبــت کننــد و اگــر ممکــن اســت کســانی 
کــه موجــب وقــوع چنیــن حوادثــی شــوند را کنتــرل کننــد. 
ــم  ــال فراه ــال در ح ــن ح ــرد: در عی ــان ک ــریعتی بی ش
آوردن تمهیــدات مجــدد هســتیم تــا دوبــاره بــرای اطفــای 
حریــق در بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیــم اقــدام کنیــم.

بــه گــزارش پیــام مــا، بخــش عراقــی تــاالب هورالعظیــم از 
حــدود 30 روز پیــش دچــار آتــش ســوزی وســیع شــده 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــار از آن را درگی ــزار هکت ــش از 16 ه و بی
دود غلیــظ ناشــی از آتــش ســوزی در هورالعظیــم، چندین 
شــهر و روســتای خوزســتان از جملــه هویــزه، سوســنگرد، 
رفیــع، بســتان و اهــواز را درگیــر کــرده و مشــکالتی بــرای 

شــهروندان ایجــاد کــرده اســت.

۵6 میلیون، خسارت آتش سوزی 

هر هکتار جنگل در کشور

متهم اصلی گرد و غبار

خشکی تاالب های تهران

ــت:  ــط زیســت گف ــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محی ــاون محی مع
ــار  ــرد و غب ــای گ ــن کانون ه ــای آب شــیرین خشــک شــده عمده تری تاالب ه
در اطــراف اســتان تهــران هستند.مســعود تجریشــی معــاون محیــط زیســت 
ــه  ــا خشــکی دریاچ ــه ب ــط زیســت؛ در رابط ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س انس
نمــک اســتان قــم اظهــار داشــت: دریاچــه قــم خــود کانــون گــردو غبــار نیســت، 
امــا چــون دارای کریســتال های نمــک اســت، ایــن کریســتا ل ها در برابــر بــاد 
مقــاوم هســتند.وی افــزود: تاالب هایــی در اطــراف تهــران و قــم وجــود دارنــد 
ــال  ــد از زهکشــی کام ــه بع ــد ک ــا دارای آب بودن ــا خشــک شــده اند و ی ــه ی ک
خشــک شــدند و امســال نیــز بــه دلیــل کمبــود بــارش پوشــش گیاهــی آن هــا 
از بیــن رفتــه اســت. معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت بــا بیــان اینکــه بــرای تــردد دام هــا در دشــت ها و مراتــع هیــچ قانونــی 
وجــود نــدارد، گفــت: افزایــش قیمــت گوشــت موجــب شــده تــا روزانــه تعــداد 
بســیاری دام  در ایــن مراتــع بــرای چــرا تــردد کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث از 
بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی منطقــه می شود.تجریشــی گفــت: در 31 اســتان 
ــه  ــدند ک ــایی ش ــک شناس ــای خش ــراف تاالب ه ــع اط ــا و مرات ــور پهنه ه کش
برنامــه اجرایــی دو ســاله  را بــه هرکــدام از ایــن اســتان ها ابــالغ کرده ایــم. وی 
ــان اینکــه برخــی از تاالب هــای اطــراف تهــران جــزء اولویــت عملیــات  ــا بی ب
ــون  ــی کــه کان ــد برخــی از تاالب های ــح کــرد: بای ــد، تصری ــرار گرفتن ــی ق اجرای
حــاد گــرد و غبــار هســتند را طــی 3 تــا ۴ ســال آینــده مدیریــت کنیــم، امــا بــه 
دلیــل گســتردگی وســعت 18 میلیــون هکتــاری ایــن کانون هــا شــاید اقدامــات 
الزم از جملــه قــرق کــردن، مالــچ پاشــی و یــا کاشــت گیــاه کــه فرآینــد طوالنــی 

دارنــد، ســال ها بــه طــول بیانجامــد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست: 

عراق باید بیشتر برای مهار آتش 
هورالعظیم کمک کند

 کالنتـری در حاشـیه بازدیـد هوایـی از 
تـاالب هورالعظیم  در روز )14 مردادماه( 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: آتش سـوزی تـاالب 
هورالعظیـم در بخـش کشـور عـراق رخ داده 
اسـت. در مرحلـه نخسـت آتش سـوزی بخش 
حفاظـت  سـازمان  بـا کمـک  تـاالب،  عراقـی 
محیط زیسـت و اسـتانداری خوزستان پس از 
10 روز موفق شـدیم مجوزهای الزم را از کشـور 
عـراق بـرای مهار آتـش بـا هلیکوپتـر آب پاش 
اخـذ کنیم که پـس از دو سـه روز تالش، آتش 
مهـار شـد. وی افـزود: احتمـاال هلیکوپترهـا 
دیگـر نتواننـد ایـن آتش سـوزی را مهـار کننـد

آخریــن  دیوانــدره،  چمــه  چــل  پیشــنهادی  منطقــه 
مراحــل اداری را جهــت ارتقــاء بــه منطقــه حفاظــت 
ــت اداره کل  ــت مدیری ــق تح ــه مناط ــتن ب ــده و پیوس ش
محیــط زیســت کردســتان طــی مــی کنــد. فریبــا رضائــی 
ایــن  اعــالم  بــا  مدیــرکل محیــط زیســت کردســتان 
ــت  ــای الزم را جه ــری ه ــن اداره کل پیگی ــت: ای خبرگف
ارتقــاء منطقــه پیشــنهادی چــل چمــه بــه حفاظــت شــده 

ــار  ــاحت 80000 هکت ــا مس ــوع و ب ــازمان متب ــق س از طری
ــاء  ــورت ارتق ــد: در ص ــادآور ش ــت. وی ی ــام داده اس انج
ــه منطقــه حفاظــت شــده ،ســطح مناطــق  منطقــه مذکورب
تحــت مدیریــت محیــط زیســت  اســتان از 6 درصــد 
ــورت  ــه در آن ص ــد ک ــی یاب ــش م ــد افزای ــه 8.8 درص ب
ــه خواهــد داشــت. ــا میانگیــن کشــوری فاصل 3 درصــد ب

مدیـر عامـل جمعیت هالل احمر سیسـتان و بلوچسـتان گفت: هزار 
و 270 تانکـر آب از یکشـنبه در قالـب طـرح نذر آب در منطقه شـمال 
سیسـتان و بلوچسـتان مستقر ميشـود .  راشـکی در این باره افزود: 
ایـن تانکرهـا ظرفیتهـای 1000، 2000 و 5000 لیتـری دارنـد و در 502 
روسـتا بـه آبرسـانی خواهنـد پرداخـت . وی اظهـار کـرد: همزمـان با 
طـرح نـذر آب و با وجود شـرایط نامناسـب بهداشـتی در روسـتاهای 
شـمال اسـتان ، داوطلبیـن سـالمت شـامل متخصصـان چشـم ، 
داخلـی ، عفونـی ، دندان و زنان از 19 اسـتان کشـور وارد سیسـتان و 

بلوچسـتان می شـوند و در 19 شهرسـتان استان به خدمات رسانی و 
ویزیـت رایـگان می پردازند . مدیرعامل هالل احمر اسـتان بیان کرد: 
در ادامـه ایـن طـرح  قـرار اسـت 50 هزار سـبد غذایی در روسـتاهای 
مختلـف بیـن مردم نیازمند عرضه شـود. همچنیـن رئیس جمعیت 
هـالل احمـر چنـدی قبل در سـفر به سیسـتان و بلوچسـتان در این 
بـاره گفـت: راه انـدازی کمپیـن نـذر آب، توزیع سـبدها و بسـته های 
غذایـی مـورد نیـاز مردم درگیر با خشکسـالی از جمله مواردی اسـت 

کـه در دسـتور کار جمعیت هـالل احمر قـرار دارد .

پیشنهاد ارتقای منطقه چل چمه دیواندره 

به منطقه حفاظت شده

آغاز طرح »نذر آب« در ۵02 روستاي 

سیستان و بلوچستان

پیام زیست مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: با نظارت کامل بر مدیریت پسماندها با 
تخلفات این حوزه با قاطعانه برخورد می کنیم و اجازه نمی دهیم سالمت مردم استان 

به مخاطره بیفتد.

مفقودی گواهی کشف

ــدن  ــف مع ــی کش ــه گواه ــر باینک نظ
شــماره  بــه  ســیاهان  ده  مرمــر 
ــا کــد  46372 مــورخ 1393/10/29 ب
2091128 بنــام عــزت آبــادی پــور 
مفقــود گردیــده اســت لذا بدینوســیله 
باطــالع میرســاند کلیــه مفــاد مــدارک 
و  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  مزبــور 
مزبــور هیچگونــه  گواهــی کشــف 

ارزش و اعتبــار قانونــی نــدارد.

نوبت اول
غیــر  مــال  مزایــده  آگهــی 

اول نوبــت   – منقــول 
 930581 اجرائیــه  پرونــده  درخصــوص 
ــی دادگســتری  ــکام مدن ــرای اح ــه درشــعبه اج مطروح
شهرســتان تالــش موضــوع فــروش امــوال غیــر منقــول 
از ماتــرک مرحــوم محرمعلــی ظهیــری قطعــه اول: 
واقــع در تالــش – خیابــان بهــاران – ضلــع شــمالی 
خانــه و محوطــه بــه مشــخصات ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی 
بــا قدمــت بیــش از 35 ســال بمســاحت حــدود 90 
مترمربــع ) کلنگــی و غیرقابــل بهــره بــرداری( دارای 
پــاک ثبتــی بشــماره 1181 ســنگ اصلــی 9 بخــش 28 
گیــان مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 31 بمســاحت 
ششــدانگی 115/50 مترمربــع بــا حــدودات اربعــه شــماال 
پــی اســت بطــول 10/20 متــر بــه خیابــان بعــرض 8 متــر 
ــماره 9/31  ــه ش ــر ب ــول 9/80 مت ــت بط ــی اس ــرقا پ ش
جنوبــا در امتــداد نهــر بطــول 9/90 متــر بشــماره 9/1244 
ــماره 9/1589  ــر بش ــول 12/70 مت ــت بط ــی اس ــا پ غرب
قطعــه دوم واقــع در تالــش- خیابــان خرمشــهر )بعــد از 
بانــک مســکن( بــه مشــخصات ششــدانگ یــک قطعــه 
ــش  ــت بی ــا قدم ــازه ب ــاب مغ ــر دو ب ــن مشــتمل ب زمی
ــنگ  ــماره 1244 س ــی بش ــاک ثبت ــال دارای پ از 20 س
ــروز و مجــزی شــده از  ــان مف ــی 9 بخــش 28 گی اصل
پــاک 26 بمســاحت ششــدانگی 210/20 مترمربــع ) 
باســتثناء یــک بــاب مغــازه بمســاحت 22/90 مترمربــع( 
ــد.  ــی باش ــدان م ــاری جوکن ــده به ــه فری ــق ب ــه متعل ک
ــازه  ــی مغ ــع غرب ــازه در ضل ــاب مغ ــک ب ــن ی و همچنی

موصــوف بمســاحت حــدود 18 مترمربــع کــه دریــد 
ــره  ــال به ــد و در ح ــت ش ــری روی ــام ظهی ــار بهن اختی
ــدودات:  ــا ح ــد ب ــی باش ــوف م ــک موص ــرداری از مل ب
ــده  ــه باقیمان ــر ب ــر بطــول 9/90 مت ــداد نه شــماال در امت
ــماره  ــه ش ــر ب ــول 20/00 مت ــی اســت بط ــرقا پ 9/31 ش
9/1245 جنوبــا پــی اســت بطــول 10/00 متــر بــه خیابــان 
ــع  ــول 21/00 مترمرب ــی بط ــه پ ــی ب ــا پ ــهر غرب خرمش
ــت  ــن موقعی ــر گرفت ــا در نظ ــذا ب ــماره 9/1153 ل ــه ش ب
ــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات قطعــه اول:  ملــک و ب
شــامل عرصــه و اعیــان پــاک ثبتــی 9/1244 ارزش کل 
قطعــه بــه مبلــغ 9/360/000/000 ریــال توســط کارشــناس 
ــذا  ــردد ل ــی گ ــی م ــرآورد و ارزیاب رســمی دادگســتری ب
 11 ســاعت   97/5/28 یکشــنبه  روز  موصــوف  ملــک 
صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه 
از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه 
باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد 
فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی 
ــرده مکلــف  ــده دریافــت و نامب ــده مزای المجلــس از برن
اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه 
ــه  ــد اولی ــورت ده درص ــن ص ــر ای ــد در غی ــدام نماین اق
بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد متقاضیــان در صــورت 
تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه 
ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب آنــان از ملــک مــورد 

ــده داده شــود. مزای

دایره اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
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                  آگهی حصروراثت
4 کدملــی  شــماره  شناســنامه  دارای  حســینی  جمیــل  ســید  آقــای 
5589769248 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 8/970532 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید خبات 
حســینی بــه شناســنامه ـ کــد ملــی 3720308219 درتاریــخ 1397/03/24 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــه درود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
افــراد مشــروحه زیــر:1 ـ ســید جمیــل حســینی ش ش4 متولــد1334/02/10 کدملــی 
5589769248 پدرمتوفــی2 ـ صغــری ذوالفقــاری ش ش1260 متولــد1339/03/06 

ــدارد. ــری ن ــردگان وارث دیگ ــر از نامب ــه غی ــی. ب ــی 3730424912مادرمتوف کدمل
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مذبــور را در یــک مرتبــه آگهــی مینمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 6477/م الف

دادگستری کل استان کردستان
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم پیمان رشیدی
شــاکی: مظاهــر حســینی ســنبل آبــادی دادخواســتی بــه طرفیــت متهــم پیمــان رشــیدی 
ــده کاســه  ــه شــماره پرون ــاع و ب ــن شــعبه ارج ــه ای ــه ب ــرح ک ــرداری مط ــام کاهب ــه اته ب
9609982929600182 و شــماره بایگانــی 960199 شــعبه 102 دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگه 
ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/6/14 ســاعت 10 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد  کثیرالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف: 983
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه                                                  5562

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــی م آگه
وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
نظــر بــه اینکــه بــه اســناد مفــاد رای بشــماره 139760301022001600 
مــورخ 97/05/01 هیئــت رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره 
ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 
ــاختمانهای   ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف و ضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــات  ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ــمی منب ــند رس ــد س فاق
مالکانــه متقاضــی مصطفــی عیوضــی  فرزنــد نصــرت الــه بــه 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــار نس ــادره از بیج ــنامه 888 ص ــماره شناس ش
ــر  ــه مســاحت 75/46 مت ــی  ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
مربــع مفــروز و مجــزی شــده قســمتی از پــاک 110 فرعــی  مفــروز 
از قطعــه -- تفکیکــی از 115 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ربــاط کریــم مالکیــت رســمی ناصــر درخــت نشــان محــرز گردیــده 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ ــذا ب ل
ــا اشــخاص نســبت  ــه شــخص ی ــود در صورتیک ــی ش ــی م روز اگه
بــه صــدور ســند مــا لکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد تــا بــه داد گاه 
ــی دادگاه  ــم قط ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام ــه احال صالح
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــردد بدیه گ
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 
ــه  ــع از مراجع ــد مان ــت جدی ــند مالکی ــال صــدور س ــر ح و در در ه

ــف 1055 ــود. م /ال ــد ب ــه داد گاه نخواه متضــرر ب
تاریخ انتشار اولین اگهی : 97/05/15 
تاریخ انتشار دومین اگهی 97/5/30 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی              5584
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در حــال حاضــر ســازمان حفاظــت محیــط 
ــگاه ســازمان  زیســت، طــرح ارتقــای جای
مدیریــت ایــن پــارک ملــی را بــه ســازمان 
امــور اداری و اســتخدامی کشــور ارائــه 

ــت  ــب، مدیری ــورت تصوی ــه در ص داده ک
ایــن پــارک در قالــب یــک اداره کل و زیــر 
و  اســتانداری گلســتان  مســتقیم  نظــر 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه کار 

خــود ادامــه خواهــد داد و از بودجه هــای 
ــد  ــره خواه ــتانی به ــی و اس ــتقل مل مس
می نویســد  ایســنا  کــه  آنطــور  بــرد. 
تغییــرات بی ســابقه در نحــوه مدیریــت 
ــی گلســتان و تشــکیل شــورای  ــارک مل پ
ــه،  ــن منطق ــت ای ــرای مدیری ــورتی ب مش
وضعیــت  بهبــود  در  نویــن  تجربــه ای 
ــرد  ــر به ف ــن زیســتگاه منحص ــت ای حفاظ

ــت. ــور اس در کش

طرح ارتقا سازمان مدیریت پارک ملی 

گلستان به سازمان امور اداری

رییــس اداره حفاظت محیط زیســت لنجان از دســتگیری یــک متخلف زنده گیری 
پرنــدگان وحشــی همراه با یــک بهله عقاب صحرایی کمیاب در فوالد شــهر اصفهان 
خبر داد.

در حــال حاضــر ســازمان حفاظــت محیــط 
ســازمان  جایــگاه  ارتقــای  طــرح  زیســت، 
مدیریــت ایــن پــارک ملــی را بــه ســازمان امــور 
ــه در  ــه داده ک ــور ارائ ــتخدامی کش اداری و اس
صــورت تصویــب، مدیریــت ایــن پــارک در قالب 
ــر نظــر مســتقیم اســتانداری  یــک اداره کل و زی
گلســتان و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 

ــد داد . ــه خواه ــود ادام کار خ

گزیده ها

پیام زیست

دنده خودروهای هیبریدی جا نرفت
وزارت صنعت زیر بار اجرای مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا 

در خصوص افزایش تولید و واردات خودروهای هیبریدی نرفته است

خبری از تولید انبوه خودروهای برقی داخلی به گوش نمی رسد

ــروه  ــات کارگ ــی از مصوب ــه یک در حالیک
آلودگــی هــوا، حمایــت از تولیــد و واردات 
خودروهــای برقــی اســت، وزارت صنعــت 
برنامــه ای بــرای حمایــت از واردات و 

ــدارد. ــا ن ــن خودروه ــد ای تولی
مقابلــه بــا آلودگــی هــوا در حالــی یکــی 
ــوان  ــم عن ــت دوازده ــای دول از اولویت ه
شــده کــه برخــی وزارت خانه هــا زیــر بــار 
اجــرای مصوبــات ایــن حــوزه نمی رونــد. 
ــروه  ــه در کارگ ــتگاه هایی ک ــی از دس یک
ــرای  ــه اج ــزم ب ــوا مل ــی ه ــی آلودگ مل
مصوباتــی شــد، وزارت صنعــت معــدن و 
تجــارت بــود. ایــن وزارت خانــه باید هفت 
ــن  ــی از ای ــرد یک ــرا می ک ــه را اج مصوب
مصوبــات، »ارائــه برنامــه تولیــد و واردات 

خودروهــا و موتورســیکلت هــای برقــی و 
هیبریــدی در داخــل کشــور« اســت کــه 
ــال 93  ــاه س ــت م ــخ 10 اردیبهش در تاری
مصــوب شــد و مهلــت اجرایی آن شــش 
ماهــه بــود امــا در حــال حاضــر ۴ ســال 
از مهلــت مذکــور گذشــته اســت. همیــن 
موضــوع ســبب شــده اســت تــا مصوبات 
کارگــروه آلودگــی هــوا روی زمیــن بمانــد 
و وضعیــت آلودگــی کالنشــهرهای کشــور 
بهبــودی قابل مالحظه ای نداشــته باشــد. 
وزارت صنعــت در حالــی در اجــرای ایــن 
ــه  ــد ک ــف می کن ــل و تخل ــات تعل مصوب
ــروه  ــن کارگ ــات ای ــون ،مصوب ــق قان طب
ــی و  ــط الزام ــتگاه های ذی رب ــرای دس ب

قابــل اجراســت. 

خبری از تولید انبوه نیست
در مصوبــه »ارائــه برنامــه تولیــد و واردات 
ــی  ــای برق ــیکلت ه ــا و موتورس خودروه
داخــل کشــور« کــه  در  هیبریــدی  و 

ــر دوش وزارت  ــوا ب ــی ه ــروه آلودگ کارگ
ایــن وزارت خانــه  صنعــت گذاشــت، 
ــای  ــه حضــور خوردروه ــزم شــد زمین مل
ــل و  ــوزه حم ــدی را در ح ــی و هیبری برق
نقــل کشــور فراهــم کنــد. امــا بــا نگاهــی 
ایــن  انجــام شــده در  اقدامــات  بــه 
ــل مشــاهده  ــه نتیجــه خاصــی قاب زمین
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــت. مرک نیس
ــرد  ــالم ک ــی اع ــته در گزارش ــال گذش س
طــرح  همچــون  مزیت هایــی  وجــود 
ترافیــک رایــگان و حقــوق ورودی پاییــن 
ــه  ــل ب ــده را متمای گمرکــی، مصــرف کنن
اســتفاده از فناوری هــای جدیــد کــرده 
ــد  ــبب ش ــوع س ــن موض ــود و و همی ب
از خودروهــای  از ســال 93 اســتقبال 
ــد و  ــش یاب ــدت افزای ــه ش ــدی ب هیبری
ــهم  ــه س ــال 1393 ب ــد در س از 0.1 درص
8.6 درصــدی در ســال 1395 برســد امــا 
ــی همچــون حــذف  ــا اتخــاذ تصمیمات ب

ــگان از ابتــدای ســال  طــرح ترافیــک رای
1396 و دریافــت 50 درصــد هزینــه طــرح 
ترافیــک بــرای خودروهــای هیبریــدی و 
ــت در  همچنیــن زمزمــه تصمیمــات دول
ارتبــاط بــا افزایــش تعرفــه وارداتــی ایــن 
خودروهــا کــه در دســتورالعمل جدیــد 
واردات خــودرو بــه واقعیــت پیوســت، 
ــد واردات  ــش رون ــب کاه ــی موج همگ
ایــن نــوع خودروهــای کم مصــرف از 
ســال 95 شــد. عــالوه بــر ایــن) تســهیل 
وزارت  برقــی(،  خودروهــای  واردات 
صنعــت موظــف بــود زمینــه تولیــد انبــوه 
خودروهــای برقــی داخلــی را فراهــم کند. 
موضوعــی کــه تبلیغــات زیــادی روی آن 
صــورت گرفــت و حتــی حســن روحانــی 
در روز هــوای پــاک از رونــد تولیــد یکــی 
از ایــن خودروهــای برقــی تولیــد داخلــی 
ــد کــرد و  ــر صنعــت بازدی ــه همــراه وزی ب
وزیــر صنعــت نیــز از همــت برای ســاخت 
ــت  ــخن گف ــی س ــای برق ــن خودروه ای
امــا تاکنــون خبــری از تولیــد انبــوه ایــن 
ــه گــوش نمی رســد و امثــال  خودروهــا ب
ایــن پروژه هــا در حــد حــرف و رونمایــی 
ــن اســاس  ــر ای ــده اســت و ب ــی مان باق
تولیــد  و  نمونه ســازی  از  بایــد گفــت 

اولیــه خودروهــای برقــی که در ســال 93 
ــد و  ــر جدی ــوز خب ــد هن ــت می ش صحب

ــت. ــت نیس ــازه ای در دس ت

عدم پاسخگویی شریعتمداری
ــزار  ــاالنه ه ــود، س ــای موج ــق آماره طب
نفــر در کشــور بــر اثــر آلودگــی هــوا جــان 
ــن  ــد؛ از همی ــت می دهن ــود را از دس خ
رو نیــاز اســت دولــت بــرای تولیــد و 
ــور،  ــی در کش ــای برق ــعه خودروه توس
حمایت هایــی را انجــام دهــد و با توســعه 
ــتگاه های  ــاد ایس ــاخت  ها و ایج ــر س زی
را  خودروهــا  ایــن  پیشــرفت  شــارژ، 
ســرعت بخشــد، بــه طــور مثــال یکــی از 
ــن  ــد در ای ــه بای ــی ک ــن کارهای اصلی تری
زمینــه انجــام می شــد احــداث، تجهیــز و 
گســترش ایســتگاه های برقــی بــود کــه 
ــهرها  ــیاری از ش ــر در بس ــال حاض در ح
نشــانی از ایــن ایســتگاه ها وجــود نــدارد، 
ــی کــه  همچنیــن یکــی دیگــر از اقدامات
وزارت خانــه می توانســت در ایــن زمینــه 
ــازان،  ــت از خودروس ــد حمای ــام ده انج
قطعه ســازان و حتــی مصرف کننــدگان 
داخلــی و کاهــش تعرفــه واردات بــود کــه 
ــن  ــت در ای ــد وزارت صنع ــر می رس بنظ

ــت.  ــرده اس ــم کاری ک ــا ک زمینه ه

در  نفــر  هــزار  ســاالنه  موجــود،  آمارهــای  طبــق 
کشــور بــر اثــر آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت 
ــرای  ــت ب ــت دول ــاز اس ــن رو نی ــد؛ از همی می دهن
کشــور،  در  برقــی  خودروهــای  توســعه  و  تولیــد 
حمایت هایــی را انجــام دهــد و بــا توســعه زیــر 
ــرفت  ــارژ، پیش ــتگاه های ش ــاد ایس ــاخت  ها و ایج س
ایــن خودروهــا را ســرعت بخشــد، خبرنــگار پیــام مــا، 
در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان کرمــان کــه بــا 
ــریعتمداری  ــد، از ش ــزار ش ــت برگ ــر صنع ــور وزی حض
ــه  ــر ب ــه وی حاض ــرد ک ــوال ک ــوص س ــن خص در ای
ــان  ــاید نش ــوع ش ــن موض ــد و همی ــخگویی نش پاس
ــتن  ــت از نداش ــر صنع ــود وزی ــه خ ــد ک ــن باش از ای
ــخن  ــت و س ــه آگاه اس ــن زمین ــق در ای ــه موف کارنام
ــدارد. ــه ن ــن زمین ــن در ای ــرای گفت ــی ب ــل دفاع قاب
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سرشماری تابستانه حیات 
وحش کردستان آغاز شد

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
برنامــه  آغــاز  از  کردســتان  اســتان 
تابســتانه حیــات وحــش  سرشــماری 
ــن  ــت ای ــق تحــت مدیری در ســطح مناط
ــت:  ــی گف ــا رضائ ــر داد. فریب ــتان خب اس
ــات وحــش و  هــر ســاله سرشــماری حی
پســتانداران شــاخص مناطــق مختلــف 
ــت  ــتان در دو نوب ــت کردس ــت مدیری تح
مــی  انجــام  زمســتان  و  تابســتان  
شــود. در ســال جــاری نیــز براســاس 
برنامــه زمانبنــدی تعییــن شــده، ایــن 
سرشــماری از منطقــه حفاظــت شــده 
»بــدر وپریشــان« شهرســتان قــروه و 
ــت  ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــا حضورمحی ب
وکارشناســان بخــش محیــط طبیعــی اداره 
کل محیــط زیســت کردســتان آغــاز و بــه 
ــان  ــا پای ــام مناطــق اســتان ت ــج تم تدری
مــرداد مــاه ســال جــاری سرشــماری 
ــدف از  ــزود: ه ــی اف ــد. رضائ ــد ش خواهن
انجــام ایــن سرشــماری ، بررســی واطــالع 
از وضعیــت زاد و ولــد و مــرگ و میــر 
ــات وحــش مناطــق، بررســی عوامــل  حی
تهدیــد و نقــاط قــوت مناطــق بــه منظــور 
اســتفاده در سیاســت گــذاری و مدیریــت 
ــه  کل  ــتان از جمل ــاخص اس ــوش ش وح
و بــز و ســیاه گــوش در منطقــه حفاظــت 
شــده بــدر و پریشــان ،پلنــگ ،ســیاه 
ــوه  ــرس قه ــی ، خ ــه وحش ــوش ،گرب گ
ــده   ــت ش ــه حفاظ ــز در منطق ای و کل وب
ــی  ــش ارمن ــوچ ومی کوســاالن وشــاهو، ق
وگــراز وحشــی  در منطقــه حفاظــت شــده 
بیجــار وعبدالــرزاق ســقز ودیگــر گونــه 

ــت.  ــتان اس ــوری  اس ــای جان ه

تعطیلی پنج واحد آالینده 
زیست محیطی در آمل

پنــج واحــد معدنــی شــن و ماســه در حــوزه 
هــراز آمــل بــه دلیــل عــدم رعایــت مالحظات 
زیســت محیطــی تعطیل شــد. در پــی بازدید 
ــرکل  ــن اســتان، مدی مشــترک دادســتان ای
ــش  ــارت و پای ــاون نظ ــتان، مع بازرســی اس
ــتان،  ــت اس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
دادســتان آمــل و رییــس ادراه حفاظــت 
محیــط زیســت از معــادن شــن و ماســه 
حــوزه هــراز 5  واحدمعدنــی بدلیــل  آلودگــی 
ــج  ــن پن ــل شــد. ای زیســت محیطــی تعطی
ــردن  ــت نک ــل رعای ــه دلی ــده  ب ــد آالین واح
ــواد  ــق م ــی مطاب ــت  محیط ــات زیس مالحظ
ــون حفاظــت و بهســازی محیــط   11 و 12 قان

ــل شــده اســت. زیســت تعطی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه 
قانــون تعییــن وتکلیــف و ضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق س
برابــر آراء صــادره هیات/هیاتهــاي موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات 
ــذا مشــخصات متقاضیــان  ــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت ل مالکان
و امــالك مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه 
هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود . در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ انتشــار اولیــن  ــد از تاری ــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن ســند مالکیــت متقاضی
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك محــل تســلیم و 
پــس از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت 

مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد .
ــد هدایــت بصــورت ششــدانگ عرصــه یکقطعــه  ــم فاطمــه مجــدر نالکیاشــری فرزن 1– خان
ــی  ــالک 35 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 573/59 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش زمی
ــالن از  ــش 15 گی ــرود بخ ــهر لنگ ــع در ش ــی واق ــک فرع ــالك ی ــروز از پ ــی مف از 934 اصل
مالکیــت آقــای اســماعیل عبــادی2– آقــای داود عدیلــی فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ 
ــالک 2350  ــه پ ــع ب ــر مرب ــاحت 300 مت ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش ــه زمی یکقطع
ــش  ــرود بخ ــوه لنگ ــه لیالک ــع در قری ــی 71 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 7 اصل فرع
ــای  ــالکویه3– آق ــدی س ــل محم ــای ابوالفض ــق آق ــب نس ــت زارع صاح ــالن از مالکی 15 گی
عبــاس آقائــی فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 230/43 متــر مربــع بــه پــالک 2721 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 
ــب  ــت زارع صاح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــرک حوم ــه دکان ب ــع درقری 5 واق
ــورت  ــن بص ــد غالمحس ــری فرزن ــیروس صف ــای س ــی4– آق ــین خموش ــای حس ــق آق نس
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 170/79 مت ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ششــدانگ یکقطعــه زمی
پــالک 2722 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 5 واقــع درقریــه دکان بــرک حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت زارع صاحــب نســق وراث مرحــوم غالمحســن صفــری 
درویشــانبری5– آقــای حمیــد اســماعیل زاده طوالزدهــی فرزنــد هــادی بصــورت ششــدانگ 

ــالک 532  ــه پ ــع ب ــاحت 552/43 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــاغ مش ــه ب یکقطع
فرعــی از 9 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 470 واقــع درقریــه مــالط حومــه لنگــرود بخــش 
15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم غــالم نویــدی مالطــی6– آقــای محمــود بختیــاری فرزنــد 
ــه مســاحت 365/05  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــر بصــورت ششــدانگ یکقطع اکب
ــه  ــع درقری ــی 910 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 14 اصل ــالک 5176 فرع ــه پ ــع ب مترمرب
ــد هــادی  ــی فرزن ــی چاف ــای حســین فدائ ــالن7– آق ــه لنگــرود بخــش 15 گی ــه حوم کومل
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 108/04 مترمربــع 
بــه پــالک 7736 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 69 واقــع درقریــه چالکیاســر 
ــای  ــی8– آق ــاس پورحاج ــوم عب ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ حوم
احمــد خجســته لیالکــوه فرزنــد محمــود بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
ســاختمان بــه مســاحت 241 مترمربــع بــه پــالک 7737 فرعــی از 54 اصلــی مفــروز از پــالك 
ــان  ــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقای فرعــی 77 واقــع درقری
ــی  ــوری جملگ ــذرا و ح ــری و ع ــوک و فخ ــوان نورالمل ــن و بان ــن و ضیاءالدی ــمس الدی ش
ابوالهــدی لنگــرودی9– خانــم فاطمــه پوررجبــی فرزنــد عبــاس بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 184/98 مترمربــع بــه پــالک 4183 فرعــی از 56 
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 9 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــازارده فرزنــد  از مالکیــت وراث مرحــوم علــی محمــد علــی پــور10– آقــای موســی اســدی ب
ذکریــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 223/13 بــه پــالک 4184 فرعــی از 
56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 11 واقــع درقریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــوک و فخــری و عــذرا و  ــوان نورالمل ــن و بان ــن و ضیاءالدی ــان شــمس الدی از مالکیــت آقای
ــد علــی  حــوری جملگــی ابوالهــدی لنگــرودی11– آقــای ابوالحســن دلشــاد لنگــرودی فرزن
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 172/45 مترمربــع 
ــدان  ــه موبن ــع درقری ــی 39 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 56 اصل ــالک 4185 فرع ــه پ ب
حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن زارع صاحــب نســق غالمحســن جمشــیدی پاپکیــاده 12– 
آقــای ســلیمان نیرومنــدی ســادات محلــه فرزنــد ابوالحســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــه پــالک 931 فرعــی از 57  ــع ب ــه مســاحت 200/96 مترمرب زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 330 واقــع درقریــه بــازارده حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
از مالکیــت زارع صاحــب نســق وراث مرحــوم محمدحســن گلباغــی13– آقــای ناصــر نبــوی 
ــه  ــد اســماعیل بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب ــی زاده فرزن نب

مســاحت 147 مترمربــع بــه پــالک 1453فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 13واقــع 
درقریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 14– آقــای حســن ابراهیمــی خراطی 
فرزنــد غالمرضــا بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 120 
مترمربــع بــه پــالک 1454فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 73و72و71و70 واقــع 
ــت زارع صاحــب نســق  ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــه حوم ــق محل ــه متعل درقری
آقــای حســن چهارگــوش15– خانــم فاطمــه امیــری درویشــانه بــری فرزنــد علیجــان بصــورت 
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 158/53 مترمربــع بــه پــالک 
ــه  ــه درویشــانبر حوم ــع درقری ــک واق ــی ی ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 65 اصل 3652 فرع
ــان  ــرزا علیج ــوم می ــق وراث مرح ــب نس ــت زارع صاح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
ــن  ــه زمی ــدانگ یکقطع ــورت شش ــی بص ــد مرادعل ــور فرزن ــی پ ــی نب ــای عل ــری16– آق امی
ــی از 184  ــالک 5185 فرع ــه پ ــع ب ــه مســاحت 253/23 مترمرب ــر ســاختمان ب مشــتمل ب
اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از 
ــد ســیدابوطالب  ــم افخــم ســالمی فرزن مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی17– خان
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 267/32 مترمربــع 
ــاف  ــه چ ــع درقری ــی واق ــالك 30 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــالک 5186 فرع ــه پ ب
ــم  ــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی18– خان ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ حوم
ــر ســاختمان  ــد حبیــب بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل ب طاهــره کامــور فرزن
ــالك  ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــالک 5187 فرع ــه پ ــع ب ــاحت 361/84 مترمرب ــه مس ب
30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم 
محســن جورابچــی19– آقــای حمیدرضــا قادرانــی فرزنــد عطاءاله بصــورت ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 457/56 مترمربــع بــه پــالک 5188 فرعــی از 
184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
ــد حســین  ــم فاطمــه عیــن خــواه فرزن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی20–خان
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 522/76 مترمربــع 
بــه پــالک 5189 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
ــی  ــای عل ــی21– آق ــن جورابچ ــوم محس ــت وراث مرح ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ لنگ
طبعــه خلیلیــان فرزنــد اصغــر بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 652/69 مترمربــع بــه پــالک 5190 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی 
ــت وراث مرحــوم محســن  ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــه چــاف حوم ــع درقری واق

جورابچــی22– آقــای حســن شــعبان زاده درویشــانه بــری فرزنــد تقــی بصــورت ششــدانگ 
ــه پــالک 5191 فرعــی از  ــع ب ــه مســاحت مترمرب ــر ســاختمان ب یکقطعــه زمیــن مشــتمل ب
184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن 
از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی23– خانــم طاهــره پورحســینی فرزنــد احمــد 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 1083/03 مترمربــع 
بــه پــالک 5192 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی24– آقــای حســین 
خدایــار پــور فرزنــد مســلم و خانــم نرگــس شــکوهی فرزنــد ســیروس بصــورت ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــه مســاحت ششــدانگ 428/52 مترمرب ــاختمان ب ــر س ــن مشــتمل ب ــه زمی یکقطع
ــه چــاف حومــه  ــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقری پــالک 5193 فرعــی از 184 اصل
لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی25– 
ــد  ــی فرزن ــه کیاب ــم هدی ــد سیدابوالقاســم و خان ــدم فرزن ــای مق ــای ســیدمحمد میرصف آق
حســن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 
1675/23مترمربــع بــه پــالک 5194 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع 
درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم 
محســن جورابچــی26– خانــم ثریــا ســرودی فرزنــد هوشــنگ بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 279/11 مترمربــع بــه پــالک 5195 فرعــی از 184 
اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از 
مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی27– آقــای محمــد حاجــی زاده فرزنــد تاریویــردی 
بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 388 مترمربــع بــه 
ــه چــاف حومــه  ــع درقری ــالك 30 فرعــی واق ــروز از پ ــی مف پــالک 5196 فرعــی از 184 اصل
لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی28– آقایــان حســین 
ــدان بهمــن بصــورت ششــدانگ یکقطعــه  ــام خانوادگــی گل آور فرزن ــا ن و هاتــف جملگــی ب
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 330/49 مترمربــع بــه پــالک 5197 
فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك 30 فرعــی واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 

15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز    سه شنبه  مورخ     1397/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  روز    سه شنبه  مورخ    1397/05/30
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عراقی هـا بهـار امسـال 75 درصـد بیشـتر 
بـه ایـران سـفر کردنـد، آن هـم بـه انگیزه  
تجـارت، درمـان و زیارت. به نظر می رسـد 
بی ثباتـی بـازار ارز در ایـران دسـت کم بـه 
مـذاق همسـایه غربی خوش آمده اسـت. 
محمدمحـب خدایـی، معاون گردشـگری 

مسـافران  ورود  آمـار  مـا  گفـت:  کشـور 
اتبـاع  و  مهاجـرت  پلیـس  از  را  خارجـی 
خارجـی می گیریـم، ایـن آمارهـا اصال در 
اختیـار مـا نیسـت کـه بخواهیم بسـازیم.  
پلیـس  کـه  آمارهایـی  داد:  ادامـه  او 
اختیـار  در  خارجـی  اتبـاع  و  مهاجـرت 

سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری قـرار داده نشـان می دهـد 
عراقی هـا  امسـال  نخسـت  مـاه  سـه  در 
و  آذربایجـان  جمهـوری  از  درصـد،   75
افغانسـتان بـه ترتیـب 30 و 28 درصـد و 
از ترکیـه 2۴ درصد نسـبت بـه مدت زمان 
ایـران  مشـابه سـال گذشـته بیشـتر بـه 

سـفر کردنـد.
معـاون گردشـگری در عیـن حـال گفـت: 
سـفر اروپایی هـا در ایـن مـدت بـه ایـران 
اسـت کـه  شـده  درصـد کمتـر   2۴ نیـز 
بـه  مسـافران  ایـن  بیمـه  در  مشـکالتی 

دنبـال  دارد کـه  خاطـر تحریم هـا وجـود 
هسـتیم.  مشـکل  ایـن  بـرای  راه حلـی 
غیرواقعـی  بـه  واکنـش  در  خدایـی 
دانسـتن رشـد سـفر خارجی هـا در بهـار 
امسـال، اظهـار کـرد: بـا وجود آن که سـال 
95 سـفر گردشـگران خارجـی بـه ایـران 
منفـی بـود،   امـا در پایـان سـال 96 چهار 
داشـتیم کـه سـه  رشـد  ورود  در  درصـد 
مـاه ابتـدای امسـال بـه 30 درصد رسـید. 
درمـان و تجـارت همچنـان جذاب تریـن 
شـاخص برای کشـورهای همسـایه است.

بــه نظــر مــی رســد در بســته جدیــد ارزی دولــت 
پرداخــت  ارز مســافرتی  متوقــف شــده و ارز مســافرتی 
بــه بــازار ثانــوی مــی رود.ایــن خبــری بــود کــه فاطمــه 
ذوالقــدر نماینــده مجلــس بــه نقــل از علــی الریجانــی 

ــه ایســنا داده اســت. رییــس مجلــس ب
روز  شــنبه 12 مــرداد کلیــات سیاســت های جدیــد ارزی 
دولــت بــا حضــور ســران ســه قــوا در نشســت شــورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی بررســی و تصویــب شــد و 
روز یــک شــنبه در جلســه غیرعلنــی مجلــس شــورای 
ــیده فاطمه  ــید. س ــدگان رس ــالع نماین ــه اط ــالمی ب اس
ــت  ــی  گف ــه غیرعلن ــن جلس ــوص ای ــدر در خص ذوالق
کــه ضمــن تشــریح سیاســت های جدیــد ارزی اعــالم 
شــد کــه براســاس ایــن سیاســت ها ارز ۴200 تومانــی 
ــات اختصــاص  ــای اساســی و ضروری ــه کااله ــا ب صرف
می یابــد و نــرخ ارز مســافرتی نیــز تغییــر خواهــد 
ــر  ــود. ب ــن می ش ــرای آن تعیی ــد ب ــم جدی ــرد و رق ک
ــن  ــه از 21 فروردی ــت ک ــی دول ــه سیاســت های قبل پای
ــای  ــه به ــود، پرداخــت ارز ب ــه اجــرا گذاشــته شــده ب ب
ــر هــزار  ــار و حداکث ــه مســافران ســالی یک ب رســمی ب

ــدان  ــه منتق ــه گفت ــی ب ــده بود.روش ــن ش ــورو تعیی ی
باعــث ایجــاد رانــت در کشــور شــده  اســت.

بیــن  بــازاری کــه  در  نــرخ دالر   ثانویــه  بــازار  در 
ــن  ــرد، تعیی ــی گی ــکل م ــده ش ــده و واردکنن صادرکنن
ــی  ــن رو بــه آن نــرخ دالر توافق ــود و از ای ــی ش م
مــی گوینــد. قطعــا ایــن نــرخ توافقــی باالتــر از 
نــرخ دالر دولتــی )۴۴00 تومــان( و پاییــن تــر از 
ــود. ــد ب ــان( خواه ــازار آزاد )1000 توم ــرخ دالر در ب ن

البتــه مجلــس بــرای تاییــد ایــن بســته ارزی دولــت 
ــای  ــی از بنده ــه یک ــته ک ــه ای گذاش ــروط 12 گان ش
اســت. مســافرتی  ارز  و  بــه گردشــگری  مربــوط 

پورابراهیمی،رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در 
ــه   ــت ک ــت گف ــرای دول ــس ب ــروط مجل ــوص ش خص
ــرار  ــه ق ــازار ثانوی ــوزه ب ــد در ح ــم بای ــگری ه گردش
گیــرد، مگــر اســتثنائاتی هماننــد ارز مســافرتی بــرای 
و...  دانشــجویی  بورســیه  تعهــدات  ارز  و  بیمــاران 
ــود. ــن ش ــد تعیی ــز بای ــتثنائات نی ــق اس ــه مصادی ک

اگرچــه هنــوز  از جزییــات ایــن اقــدام دولــت بــرای 
حــذف ارز مســافرتی صحبتــی نشــده امــا فــارس در 
ــافرتی  ــت ارز مس ــه  پرداخ ــده ک ــی ش ــری مدع خب
ــف شــده و پرداخــت  ــل متوق توســط بانک هــای عام
ــرخ ارز  ــه ن ــد ارزی ب ــرای بســته جدی ــا اج ــد ب جدی

ــت  ــر پرداخ ــود و دیگ ــت می ش ــه پرداخ ــازار ثانوی ب
ارز مســافرتی توســط بانک هــای عامــل پرداخــت 
نمی شــود. بــا توجــه بــه اینکــه از سیاســت های 
ــت  ــود، پرداخ ــی می ش ــالم و اجرای ــد ارزی اع جدی
ارز مســافرتی بــا نــرخ رســمی )هم اکنــون ۴۴00 
تومــان( دیگــر انجــام نمی شــود و پرداخــت  بــه 
ــد ارزی  ــازوکار جدی ــالم س ــس از اع ــد پ روش جدی
ــکا  ــر دالر آمری ــمی ه ــای رس ــود. به ــی می ش عملیات
در حــال حاضــر اندکــی بیــش از ۴۴00 تومــان اســت 
ــم  ــدود دو و نی ــه ح ــازار آزاد ب ــت دالر در ب ــا قیم ام

ــد. ــم می رس ــن رق ــر ای براب

سفر عراقی ها به ایران
7۵ درصد رشد یافت

نجات عبا بافی 

در آخرین رمق ها

 در حالی کـه عبابافـی بوشـهر تـا چنـد سـال پیـش آخریـن نفـس هـای خـود را 
مـی کشـید و در آسـتانه منسـوخ شـدن بـود، امـا امـروز این هنـر جانی تـازه گرفته 
اسـت و عالقـه منـدان در حـال فراگیـری ایـن صنعـت هسـتند. هنر عبـا بافی یکی 
از صنایـع دسـتی دیرینـه، زیبـا و ظریـف ایـران زمیـن منحصـر به دو منطقه کشـور 
شـامل شهرسـتان های دشـتی در اسـتان بوشـهر و نائین اصفهان  اسـت. عبا یکی 
از محصوالت منحصر به فرد نسـاجی سـنتی در اسـتان بوشـهر با قدمتی 300 سـاله 
اسـت کـه بـرای بافـت آن از پشـم و کـرک شـتر در رنـگ های سـیاه، قهـوه ای تیره، 
حنایـی و سـفید اسـتفاده مـی  شـود. سرپرسـت معاونـت صنایـع دسـتی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان بوشـهر گفت: عبا نوعی دسـت 
بافتـه از پشـم شـتر اسـت کـه توسـط زنان روسـتایی کـردوان سـفلی ریسـیده و با 
همـت مـردان بافنـده کـردوان علیـا از توابع شهرسـتان دشـتی بافته می شـود. لیال 
رحیمی افزود: رشـته عبابافی از جمله رشـته های بومی و مزیت دار اسـتان بوشـهر 
اسـت کـه در زمـان حاضر در روسـتای کردوان علیا چهـار کارگاه فعـال عبابافی وجود 
دارد که در سـال 1395 این کارگاه ها با همت معاونت صنایع دسـتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری احیا شـد. وی اظهار داشـت: در گذشـته عباها 
بـه طـول هفـت متـر و عـرض 70، 80 و 90 سـانتی متر بافته می شـد ولی بـا آوردن 
کارگاه های جدید و تغییر شـانه ها برای اسـتفاده بیشـتر از پارچه، بافندگان عبا در 
اسـتان بوشـهر توانسـتند پارچـه هایـی با عرض 150 سـانتی متـر وطول 4 تـا 5 متر 
ببافنـد. رحیمـی بیـان کرد: پارچه عبای بوشـهر بـه دلیل کیفیت باال در بافت و پشـم 
نـژاد کـم یـاب شـتر ذبه دشـتی از مرغوبیـت باالیـی برخـوردار اسـت و در رنگ های 
متفاوت سـفید، مشـکی، حنایی و قهوه ای بافته می شـود که پارچه های مشـکی و 

سـفید بـه دلیـل کم بـودن این نـوع پشـم از قیمت باالیـی برخوردار اسـت.

خداحافظی  متقاضیان سفر خارجی با  ارز دولتی
نماینده مجلس: نرخ ارز مسافرتی به نرخ ارز آزاد نزدیک می شود

فروردیـن   21 طـول  در  مرکـزی  بانـک 
 312 حـدود  مـاه  تیـر   23 تـا  مـاه 
کـرده  پرداخـت  مسـافرتی  ارز  دالر  میلیـون 
می شـود  مشـخص  سـاده  حسـاب  یـک  بـا 
مابه التفـاوت ارز بـازار و ارز رسـمی )در صورتی 
 7500 را  غیررسـمی  ارز  نـرخ  متوسـط  کـه 
تومـان در نظـر بگیریـم( 1029 میلیـارد تومان 
اسـت.به عبـارت دیگـر بانک مرکـزی و دولت 
بـه  یارانـه  تومـان   میلیـارد   1029 معـادل 
مسـافران پرداخـت کـرده اسـت کـه بـا توقف 
بانـک  جدیـد  برنامـه  اجـرای  و  اقـدام  ایـن 
مرکـزی، ایـن یارانـه دیگر پرداخت نمی شـود.

ــا تاکیــد بــر وجــود ظرفیــت هــای  فرمانــدار شهرســتان ری ب
ــا وجــود قدمــت و  گشــترده شــهر ری در حــوزه گردشــگری ب
ظرفیت هــای تاریخــی و مذهبــی افــزود: متاســفانه شــهر ری 
ــای حــوزه گردشــگری و جــذب گردشــگر محــروم  از درآمده
ــه  ــور  گفــت: در شهرســتان ری ب ــی پ اســت.هدایت هللا جمال
واســطه وجــود ظرفیــت هایــی چــون قدمــت تاریخــی، مذهبی 
و کشــاورزی درآمــدی حتــی باالتــر از برخــی اســتان های 
کشــور وجــود دارد امــا بــه دلیــل همســایگی بــا تهــران و بــه 
نوعــی در حاشــیه مانــدن بــا مشــکالت بســیاری روبــرو شــده 

ــترده ای از  ــش گس ــر بخ ــال حاض ــزود: در ح ــت.وی اف اس
منابــع درآمــدی کشــورها از محــل جــذب صنعــت گردشــگری 
تامیــن مــی شــود درحالــی کــه ری از ظرفیــت هــای گســترده 
ــروم  ــد آن مح ــا از درآم ــت ام ــوردار اس ــش برخ ــن بخ در ای
ــا  ــران ب ــا ته ــواری ب ــل همج ــه دلی ــده اســت. شــهرری ب مان
قدمــت تاریخــی کــه دارد امــا مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه 
ــی  ــذاران داخل ــرمایه گ ــه س ــگاه ب ــرز ن ــت: ط ــت. وی گف اس
بایــد کامــال اصــالح شــود و قوانیــن بــه نفــع ایــن افــراد تغییــر 

کننــد تــا شــاهد رونــق کســب و کار در کشــور باشــیم.

محرومیت »شهرری« از درآمدهای گردشگری 

کشف و ضبط 12 قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی در کازرون
با هوشیاری و اقدام بموقع نیروهای یگان حفاظت استان فارس، اشیای تاریخی 

با قدمت دوره ساسانی کشف و ضبط شد.
پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملی شهداد   
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
آگهـی  رسـمی-  فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
مـورخ   1397603190050001۴3 شـماره  رای  برابـر  رسـمی-  سـند 
1397/0۴/05هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای رحمن قلی بگلو فرزند رحیم بشـماره شناسـنامه 1886 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴66 مترمربع 
پـالک 1562 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از 68۴ فرعـی از ۴7- 
اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ - خیابـان امام 
خمینـی آخـر خیابـان بعد از کوچـه رشـیدفرخی خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمد گواشـیری محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م الـف 508
تاریخ انتشار نوبت اول :97/۴/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/5/15

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی    
و  رسـیدگی   وقـت  ابـالغ  آگهـی 
خانـم  بـه  ضمائـم  و  دادخواسـت 
فاطمـه حقگوئـی  فرزنـد محمـد- 
ایـران  صـادرات  بانـک  خواهـان 
دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده خانـم فاطمـه 
حقگوئـی  فرزنـد محمد به خواسـته مطالبه وجه   
مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه شـماره 
پرونـده کالسـه 9609983۴27200722 شـعبه 2 
دادگاه عمومـی حقوقـی دادگسـتری  شهرسـتان 
مـورخ  رسـیدگی  وقـت  و  ثبـت  رفسـنجان 
حسـب  کـه  تعییـن   10:00 1397.6.27سـاعت 

قانـون  مـاده 73  دادگاه طبـق موضـوع  دسـتور 
ائیـن دادرسـی مدنـی بـه علـت مجهـول المـکان 
بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتـب یک 
نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهی می 
گـردد تـا خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن 
اعالم نشـانی کامل خود نسـخه ثانی دادخواسـت 
و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهت 
گردد.م-الـف3933 حاضـر  دادگاه  در  رسـیدگی 
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی(دادگستری شهرستان رفسنجان
رضوان کربالئی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
    139704019063000227.1
کریمـی  مجتبـی  بدینوسـیله 
افشـار  نـام پـدر محمد رضـا   به 
شـماره ملی 3111382109بدهکار 
پرونـده کالسـه 13970۴019063000227.1 کـه 
برابـر گـزارش مامـور ابـالغ در محـل اقامـت 
شـما به شـرح متـن سـند  شـناخته نگردیده 
ایـد  ابـالغ میگـردد که برابـر قـرارداد بانکی به 
شـماره 31.00089 بیـن شـما و بانـک تجـارت 
مبلـغ 33۴630220 ریـال بدهـکار و روزانـه از 
تاریـخ 1397.۴.5  مبلـغ 65.676 ریـال بـه 
بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد که بـر اثرعدم 
درخواسـت صـدور  بسـتانکار  وجـه  پرداخـت 

اجرائیـه نمـوده  پـس از تشـریفات قانونـی 
اجرائیـه صـادر و بـه کالسـه 9700237 در این 
اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18 
آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه 
ایـن  انتشـار  تاریـخ  از  میگـردد  ابـالغ  شـما 
محسـوب  اجرائیـه  ابـالغ  تاریـخ  آگهـی کـه 
اسـت فقـط یـک نوبـت در  روزنامـه چـاپ و 
منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر این 
صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیات 
تعقیـب  علیـه شـما  مقـررات  طبـق  اجرائـی 

شـد.م-الف3935 خواهـد 
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علیرضا محمدی کیا

آگهی رویت ابالغ رای قابل پژوهش هیات بدوی

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ــه شــماره  ــور ب ــرزاد دری پ ــر ف ــای دکت بدینوســیله آق
شناســنامه 11583 صــادره از مشــهد مســتخدم پیمانی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت اعــالم مــی گــردد از 
ــه مــدت یــک مــاه فرصــت دارد  تاریــخ درج آگهــی ب
ــه آدرس  ــت و دریافــت رای صــادره ب ــه روی نســبت ب
جیرفــت میــدان شــاهد دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مدیریــت توســعه و ســرمایه انســانی دانشــگاه مراجعــه 
نمایــد. در غیــر اینصــورت دانشــگاه ملــزم بــه اجــرای 

م الف 220208رای صــادره خواهــد بــود.

ی بگیریم
ب را جد

ن آ
بحرا
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

در تابستان گرم قشم، شترها هم به آب زده اند و خودشان را خنک می کنند /   مهر قاسم آباد در فاصله 11 کیلومتری از جنوب شرقی تهران /  باشگاه خبرنگاران جوان

تداوم ساخت و ساز غیر مجاز در روستاهای استان گلستان  /   مهرآب بازی کودکان در نقش جهان – اصفهان  /    تسنیم 14 مرداد 1360 - ترور سید حسن آیت/ ایرنا
عکس نشنال جئوگرافیک کارگران را در حال برداشت نمک استان 

باک لیئو ویتنام نشان می دهد.

روزنامه اصفهان زیبا نوشت : زندان 
اصفهان در بند بودجه، تراکم و بی پولی، نگهداری 

زندانیان را دشوار کرده است.

روزنامه مهدتمدن تیتر خود را به 
خداحافظی مدیران بازنشسته شاغل در آذربایجان 

شرقی اختصاص داده است.

روزنامه افسانه به نقل از عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب مجلس نوشت: باغ ویالهایی که 
در اطراف شهر ها ایجاد شده هرکدام مجهز به 

چاه است.

روزنامه خبر شمال  به نقل از مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای مازندران نوشت: ذخایر 
سدهای مازندران به پایین ترین حد ممکن 

رسید.

روزنامه دریا به نقل از امام جمعه قشم نوشت: 
ناکارآمدی برخی مدیران داخلی عامل مشکالت 

اقتصادی کشور است.

روزنامه کاغذ وطن از عذر خواهی و قول 
نوربخش برای جبران کم کاری تامین اجتماعی در 

جنوب خبر داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1232| دوشنبه 15 مرداد1397

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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.

دامپروری در ارتفاعات هزار مسجد – کالت / میزان در تابستان گرم قشم، شترها هم به آب زده اند و خودشان را خنک می کنند /   مهر

پارکور در روستای ماسوله / تسنیم تحویل پنج فروند هواپیمای ATR به ایران  /  میزان تداوم ساخت و ساز غیر مجاز در روستاهای استان گلستان  /   مهر

خبرگزاری سـی ان ان از تابسـتان امسـال 
و  بـرده  نـام  مرگ بـار«  »تابسـتان  عنـوان  بـا 

نوشـته: تابسـتانی پـر از خشـکی و آتـش.

روزنامـه نیویـورک تایمـز در ارتبـاط بـا 
گزارشـی که درباره مسـائل زیسـت محیطی منتشر 

کـرده، تیتـر زده: نتیجـه بی عملـی!

خبرگـزاری اسـپوتنیک از فعالیـت دوبـاره 
داعـش در سـوریه و اعـدام گروگان هایـش خبـر 

داده.

روزنامـه هرالد، چاپ لنـدن از بـه آب انداختن 
دوبـاره کشـتی ای به نـام »پرنده آبی« پـس از 17 

سـال خبر داده.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
تشـدید درگیری هـا در پی اعتراضـات در بنگالدش 

داده. خبر 

خبرگـزاری یورونیوز از نجات یافتن نیکالس 
مـادورو، رییـس جمهـوری ونزوئـال در یـک تـالش 

بـرای ترور توسـط انفجـار درون خبـر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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تبعه آذربایجانی به مرگ عادی فوت کرده استپیام ایران
فرماندار شهرستان جلفا با اشاره به فوت یک تبعه جمهوری آذربایجان در این شهر 
گفت: تبعه آذربایجانی به مرگ عادی مرده است.

جلسـه سـتاد برق اسـتان کرمـان با حضـور معاون 
وزیر نیرو، سرپرسـت اسـتانداری کرمـان، تنی چند 
از نماینـدگان مجلـس و مدیـران عامل صنعت برق 
اسـتان کرمـان در محل سـالن پیامبـر اعظم )ص( 

حائـری  شـد.همایون  برگـزار  اسـتانداری کرمـان 
معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق در ایـن نشسـت  
ضمـن تقدیـر از مـردم در مصـرف بهینـه انـرژی  و 
حمایـت اسـتانداری هـا در تغییـر سـاعات کاری 

اظهـار داشـت: بـا این تغییر سـاعات به میـزان2000 
مگاوات صرفه جویی انجام شـده اسـت.وی افزود:  
با توجه به تجربه امسـال و شـرایط اقلیمی کشـور 
مـا نبایـد متکـی بـه واحدهـای آبـی باشـیم، بلکه 
نیروگاه هـای آبـی را بایـد بـه عنـوان ذخیـره شـبکه 
داشـته باشـیم نه تامین کننده زیرسـاخت شـبکه، 
ضمـن اینکـه بـرای سـال های آینـده بـرای احداث 
نیـروگاه حرارتـی باید زمان و وقـت خاصی بگذاریم 

کـه دچار مشـکل امسـال نشـویم.

لزوم پیگیری احداث نیروگاه های حرارتی 
برای تامین برق مورد نیاز کشور

وضعیت بهداشتی اتباع خارجی ساکن 
حاشیه اصفهان نگران کننده است

سکونتگاه اتباع خارجی اصفهان  بیشتر در اطراف کوره های آجرپزی در شرق و جنوب شرق است

معاونت بهداشـتی و مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان نیز در 
پایـگاه اینترنتـی خود با اشـاره به این موضـوع، اعالم کرده 
اسـت: وضعیـت غیـر بهداشـتی محل زیسـت شـماری از 
اتبـاع خارجـی به خصوص در ناحیه شـرق و جنوب شـرق 
شـهر اصفهـان، زمینـه را بـرای بـروز اپیدمی بیمـاری های 
واگیر مسـتعد کـرده اسـت.در این گـزارش آمده اسـت: به 
دنبـال بحـران کم آبی در سـال جـاری، وضعیت اسـفبار و 
غیـر بهداشـتی محل زیسـت اتبـاع خارجـی در اسـتان به 
خصـوص در ناحیـه شـرق و جنـوب شـرق شـهر اصفهان، 
اسـتفاده از آب شـرب ناسـالم توسـط این گروه و عدم بهره 
منـدی از حمام و توالت بهداشـتی، می توانـد زمینه را برای 
بـروز اپیدمـی بیمـاری هـای واگیر در بیـن این گـروه و به 
دنبـال آن در سـایر نقـاط اصفهان مهیا کند ؛ کمـا اینکه در 
سـال جـاری بیماری هپاتیـت A تعدادی از افاغنـه در این 

مناطـق را گرفتار کرده اسـت.

حائـری ابراز امیدواری کرد: سـال آینـده اولین واحد 
بخـش گاز نیـروگاه 500 مگاواتی سـیکل ترکیبی زرند 
را در مـدار خواهیـم داشـت. وی تاکید کـرد: با توجه 
بـه ایـن مسـاله کـه نیـروگاه هـای جدیدی بـه مدار 
خواهنـد آمد اسـتان کرمـان باید از زیر سـاخت های 
الزم برخـوردار باشـد و  احـداث خـط 400 کیلوواتـی 
کهنـوج – جیرفـت - بـم بـه زاهـدان نیـز در الویـت 

اسـت کـه باید هرچه سـریعتر بـه اتمام برسـد.

هـای  بیمـاری  مسـوول  کارشـناس 
بهداشـت  مرکـز  آِب  و  غـذا  از  منتقلـه 
اسـتان اصفهـان گفـت: گسـترش انواع 
بیمـاری هـای واگیـر در محل سـکونت 
اتباع خارجی در نقاط حاشـیه ای شـرق 
و جنـوب شـرق شهرسـتان اصفهـان به 
مرحلـه نگـران کننده ای رسـیده اسـت. 
قابـل  تعـداد  افـزود:  فارسـی  مهـدی 
توجهـی از اتبـاع خارجـی به ویـژه اتباع 
افغانسـتان در کارگاه هـای مختلفـی از 
جملـه کـوره پـزی در حاشـیه شـرق و 
جنـوب شـرق کالنشـهر اصفهـان کار و 
زندگـی مـی کننـد امـا محـل سـکونت 
آنها از شـرایط مناسـبی برخوردار نیست.
ایـن  بیشـتر  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـالم  آشـامیدنی  آب  سـکونتگاه  ها 
ندارنـد  بهداشـتی  هـای  سـرویس  و 
مرکـز  کارشناسـان  بررسـی  گفـت:   ،
اصفهـان مشـخص کـرد کـه  بهداشـت 
بیمـاری هایـی ماننـد »هپاتیـت آ« در 
بـه گسـترش  رو  هـا  سـکونتگاه  ایـن 

اسـت.
هپاتیـت نـوع آ از بیمـاری هـای عفونی 
محسـوب و بیشـتر از وارد شدن آلودگی 
بـه  سـبزیجات  و  غذایـی  مـواد  آب، 

انسـان منتقـل می شـود.
فارسـی تاکیـد کـرد: کارشناسـان مرکـز 
بهداشـت اصفهـان بـه طـور مرتـب بـه 
ایـن مناطـق مراجعـه کـرده و عـالوه بـر 
بررسـی شـرایط زندگـی این سـکونتگاه 
هـا، مشـاوره هـا و خدمـات بهداشـتی 
مـی کننـد.وی  ارائـه  را  الزم  درمانـی  و 
بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن بازدیدهـا، 
بیمـاری هایی مانند سـل و حتی جذام 
اتبـاع خارجـی سـاکن مشـاهده  بیـن 
بهداشـت  شـبکه  اسـت، گفـت:  شـده 
متولـی اسـکان ایـن افـراد نیسـت امـا 
ماننـد  بهداشـتی  و  درمانـی  خدمـات 
واکسیناسـیون را مانند همه شـهروندان 

بـه آنهـا ارائـه مـی کنـد.
بهداشـت  مرکـز  مسـوول  کارشـناس 
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  اصفهـان  اسـتان 

مـوارد بـه اسـتانداری و اداره امـور اتبـاع 
خارجـی اصفهـان گـزارش شـده اسـت، 
گفـت: مـا از مسـئوالن اجرایـی اسـتان 
نسـبت  زودتـر  هرچـه  تـا  خواسـتیم 
هـا  سـکونتگاه  ایـن  سـاماندهی  بـه 
اقـدام کننـد تـا از گسـترش تهدیدهـای 
احتمالـی از جملـه بیمـاری هـای واگیر 

شـود. جلوگیـری 
اینکـه در زمـان  بـر  تاکیـد  بـا  فارسـی 
حاضـر مرکز بهداشـت برای رسـیدگی به 
ایـن وضعیت تنهاسـت، گفـت: جمعیت 
بسـیاری در این مناطق و حتی کالنشهر 
اصفهـان در معـرض خطـر اشـاعه ایـن 
بیمـاری ها هسـتند و الزم اسـت هرچه 
اقـدام  آن  سـاماندهی  بـرای  سـریعتر 

شود.
وی افـزود: ایـن سـکونتگاه هـا بیشـتر 
در اطـراف کـوره های آجرپزی در شـرق 
و جنـوب شـرق اصفهـان از گَـَورت بـه 
سـمت سـگزی و نرسـیده بـه تصفیـه 
خانـه فاضـالب و از خیابـان آبشـار بـه 

سـمت زیـار و روسـتاهای اطـراف واقـع 
شـده اسـت.

ایـن کارشـناس بهتریـن و سـریع ترین 
راهـکار را در زمـان حاضـر، ملـزم کـردن 
شـرایط  فراهـم کـردن  بـه  کارفرمایـان 
بهداشـتی در محـل کار و زندگـی ایـن 
افـراد عنـوان و اضافـه کـرد: بهتـر اسـت 
سـالم  آشـامیدنی  آب  کارفرمایـان 
و  اسـتاندارد  تانکرهـای  طریـق  از 
محـل  در  را  بهداشـتی  سـرویس های 
کار و زندگـی ایـن افـراد فراهـم کننـد.

بهداشـت  مرکـز  و  بهداشـتی  معاونـت 
اسـتان اصفهان نیـز در پایـگاه اینترنتی 
خـود بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع، اعالم 
کـرده اسـت: وضعیـت غیـر بهداشـتی 
محـل زیسـت شـماری از اتبـاع خارجی 
بـه خصـوص در ناحیـه شـرق و جنـوب 
شـرق شـهر اصفهان، زمینـه را برای بروز 
اپیدمـی بیمـاری هـای واگیـر مسـتعد 
کـرده اسـت.در این گزارش آمده اسـت: 
سـال  در  آبـی  بحـران کـم  دنبـال  بـه 
جاری، وضعیت اسـفبار و غیر بهداشـتی 
محـل زیسـت اتبـاع خارجی در اسـتان 
بـه خصـوص در ناحیـه شـرق و جنـوب 
آب  از  اسـتفاده  اصفهـان،  شـرق شـهر 

شـرب ناسـالم توسـط این گروه و عدم 
بهـره مندی از حمام و توالت بهداشـتی، 
مـی توانـد زمینـه را بـرای بـروز اپیدمی 
بیمـاری هـای واگیـر در بین ایـن گروه 
و بـه دنبـال آن در سـایر نقـاط اصفهـان 
مهیـا کنـد ؛ کمـا اینکـه در سـال جـاری 
بیمـاری هپاتیـت A تعـدادی از افاغنـه 
در ایـن مناطـق را گرفتـار کـرده اسـت.

ایـن  در  اصفهـان  بهداشـت  مرکـز 
گـزارش اعـالم کـرده اسـت: بـه همیـن 
منظـور گـروه مبـارزه بـا بیمـاری هـای 
جلسـه  در  بهداشـتی  معاونـت  واگیـر 
اتبـاع  اداره  مسـئوالن  حضـور  بـا  ای 
مدیـران  و  درمـان  معاونـت  بیگانـه، 
اصفهـان  شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز 
موضـوع فـوق را بررسـی کردنـد و درباره 
پیشـگیری از بروز بیماری های واگیر و 
سـاماندهی محـل های سـکونت افاغنه 

شـد. اتخـاذ  الزم  تصمیم هـای 
بـر اسـاس نتایج سرشـماری سـال 95 
از جمعیـت پنـج میلیـون و 120 هـزاری 
نفری اسـتان اصفهان حـدود 183 هزار 
تبعـه کشـور افغانسـتان و حـدود سـه 
هـزار نفـر عراقی هسـتند که بیشـتر آنها 
در شهرسـتان اصفهـان زندگی می کنند.

اصفهان

کاروان سالمت 
در سیستان و بلوچستان

و  سیسـتان  وارد  احمـر  هـالل  سـالمت  کاروان 
بلوچسـتان شـد و رسـما اجرای برنامه های تیم های 
مختلـف آن در اسـتان آغـاز شـد.مدیرعامل جمعیت 
هـالل احمـر اسـتان در این رابطـه افزود: هـزار و 270 
تانکر آب از امروز در قالب طرح نذر آب در منطقه شـمال سیسـتان و بلوچسـتان 
مسـتقر می شود .راشـکی گفـت: ایـن تانکرهـا ظرفیت هـای 1000، 2000 و 5000 
لیتـری دارنـد و در 502 روسـتا به آبرسـانی خواهنـد پرداخـت. وی تصریح کرد: 
همزمـان بـا طرح نذر آب و با وجود شـرایط نامناسـب بهداشـتی در روسـتاهای 
شـمال اسـتان ، داوطلبین سـالمت شـامل متخصصان چشـم ، داخلی ، عفونی ، 
دنـدان و زنـان از 19 اسـتان کشـور وارد سیسـتان و بلوچسـتان می شـوند و در 
19 شهرسـتان اسـتان بـه خدمات رسـانی و ویزیت رایـگان می پردازند.همچنین 
در غالـب کاروان سـالمت،  علـی اصغـر پیونـدی رئیـس جمعیـت هـالل احمـر 
جمهـوری اسـالمی ایـران به منظور افتتاح طرح »پوشـش نـذر آب« وارد زاهدان 

مرکـز این اسـتان شـد .

نشت یابی 6 هزار و 300 کیلومتر 
شبکه گازرسانی در کرمانشاه

کرمانشـاه – حسـنا فخارزاده/ مدیرعامل شـرکت گاز 
اسـتان کرمانشـاه از نشـت یابـی شـش هـزار و 300 
کیلومتـر خطـوط و شـبکه های گازرسـانی اسـتان در 
سـال گذشـته  خبر داد. شـهبازی با بیـان این مطلب 
اظهـار کـرد: نشـت یابـی خطـوط و شـبکه هـا از فاکتورهـای مهـم و ضـروری در 
زمینه نگه داشـت تاسیسـات گازرسـانی و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در 
ایـن حـوزه اسـت.وی افـزود: پـس از وقوع زمیـن لرزه شـدید در آبان ماه سـال 
گذشـته که هفت شهرسـتان اسـتان را تحت تاثیر قرار داد کار وسـیعی در زمینه 
نشـت یابـی شـبکه های گازرسـانی انجـام گرفت و تاسیسـات گازرسـانی مناطق 
زلزلـه زده سـه بـار مـورد نشـت یابـی قـرار گرفت.مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
کرمانشـاه در تشـریح سـایر اقدامات انجام گرفته در راسـتای اطمینان از عملکرد 
مطلـوب تاسیسـات گازرسـانی اظهـار کـرد: در سـال گذشـته بـا برنامـه ریـزی و 
تـالش همـکاران واحـد بازرسـی فنـی ایـن شـرکت، 173 ایسـتگاه تقلیل فشـار 

درون شـهری در سـطح اسـتان مـورد بازرسـی و پایـش قـرار گرفت.

شـرکت  عامـل  مدیـر 
ای  منطقـه  بـرق 
 13 خوزسـتان گفـت: 
ای  توسـعه  پـروژه 
شـبکه بـرق بـا هزینـه ای بالـغ بر چهـار هزار و 
700 میلیـارد ریـال ظـرف چهـار سـال آینده در 
شهرسـتان دزفول راه انـدازی و به بهره برداری 
مـی رسـد.محمود دشـت بـزرگ در آییـن بهره 
بـرداری از پسـت موبیـل 33/132 کیلـو ولـت 
حضـور  بـا  دزفـول  چغامیـش  منطقـه  وفـا 
نماینـده ایـن شهرسـتان در مجلـس شـورای 
اسـالمی و مقامـات محلـی، اظهـار کـرد: ایـن 
پسـت 30 مـگا ولت آمپر ظرفیـت دارد و برای 
تامیـن بـار قابـل توجهـی از منطقـه و پایداری 
اسـت. شـده  انـدازی  راه  و  طراحـی  شـبکه 

وی مـدت زمـان برقـدار شـدن پسـت وفـا را 
هشـت ماه اعـالم کرد و افزود: هزینه سـرمایه 
گـذاری شـده در این پـروژه 35 میلیـارد ریال 
بـوده که از محـل اعتبارات شـرکت برق منطقه 
ای خوزسـتان پرداخـت شـده و کلیـه مراحـل 
توسـط شـرکت هـای  نیـز  نصـب  و  طراحـی 
داخلـی انجام گرفته اسـت.مدیرعامل شـرکت 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان به برنامـه های در 
دسـت اقدام شـرکت بـرای تقویت زیرسـاخت 
هـای شـبکه بـرق دزفـول نیـز اشـاره کـرد و 
تصریـح کـرد: بـه شـرط تامین منابـع مالی در 
چهـار سـال آینـده شـبکه انتقال و فـوق توزیع 
شهرسـتان دزفـول 100 و شـبکه خطـوط ایـن 

شهرسـتان 50 درصـد رشـد خواهـد داشـت.

سرمایه گذاری چهار هزار و 700 میلیارد 
ریالی در شبکه برق دزفول

خوزستانکرمانشاهسیستان

»ایمنی« اولویت 
نخست ابرپروژه 

قطارشهری اصفهان
در  هاشــمی  بنکــدار  محمدرضــا  ســید 
بازرســی  بازدیــد کارشناســان  حاشــیه 
اصفهــان  شــهری  قطــار  پــروژه  از  کار 
ــه  ــه ب ــرورت توج ــر ض ــد ب ــن تاکی ضم
ابرپــروژه  ایــن  در  ایمنــی  موضوعــات 
ایــن  بــر  ســازمان  تــالش  اظهارکــرد: 
ــران  ــام مدی ــش تم ــا کوش ــه ب ــت ک اس
ــزان  ــم می ــکاری اداره کار بتوانی ــا هم و ب
خطرهــا و ریســک پروژه هــا را بــه میــزان 

قابــل توجهــی کاهــش دهیــم.
ایمنــی  فعالیت هــای  اهمیــت  بــه  وی 
ــح  ــاره و تصری ــهری اش ــروژه قطارش در پ
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ابرپــروژه 
عمرانــی  فعالیــت  یــک  قطارشــهری 
مــی رود،  شــمار  بــه  شــهری  بــزرگ 
افزایــش ایمنــی در آن باعــث کاهــش 
بیشــتر  منــدی  رضایــت  و  حــوادث 

شــد. خواهــد  شــهروندان 
قطارشــهری  ســازمان  مدیرعامــل 
ــات  ــی از موضوع ــه داد: یک ــان ادام اصفه
مهــم در ایــن زمینــه، توجــه بــه تأثیــرات 
ــه  ــا ب ــی در ســرعت ســاخت پروژه ه ایمن
ــه  ــت آن، زمین ــا رعای ــی رود و ب ــمار م ش
ــروژه در کمتریــن  ــه پیشــرفت پ کمــک ب

ــد. ــد ش ــم خواه ــن فراه ــان ممک زم
ســازمان  ســالمت  و  ایمنــی  مدیــر 
جلســه  ایــن  در  اصفهــان  قطارشــهری 
و  مشــکالت  از  گزارشــی  ارایــه  بــا 
و  ایمنــی  اصــول  رعایــت  ســختی های 
ــت:  ــهری گف ــای ش ــت در پروژه ه بهداش
بــه  نســبت  حــوزه  ایــن  در  فعالیــت 
دیگــر پروژه هــای صنایــع و معــادن از 
ــت  ــوردار اس ــیاری برخ ــواری های بس دش
و بایــد در ایــن زمینــه نهایــت دقــت 

عمــل را بــه خــرج داد.
ــا بیــان اینکــه در حــال  مهــدی امیــری ب
ــه  ــه توج ــدی در زمین ــالش ج ــر ت حاض
در  بهداشــت  و  ایمنــی  موضــوع  بــه 
ابرپــروژه قطارشــهری اصفهــان وجــود 
دارد، ادامــه داد: بــا بررســی های صــورت 
گرفتــه، مشــخص شــده کــه حــوادث 
ــهری  ــای قطارش ــی پروژه ه ــی و مال جان
اصفهــان بــا شــاخص های FR و SR بــه 
میــزان قابــل توجهــی کاهــش پیــدا کــرده 
و می تــوان عنــوان کــرد کــه ســازمان 
ســازمان های  از  یکــی   HSE حــوزه  در 
شــمار  بــه  زمینــه  ایــن  در  پیــش رو 

ــی رود. م
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران بازدید مسووالن بانک صنعت و معدن از واحدهای صنعتی اردبیل
حسین عسکری عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران بانک صنعت و معدن ضمن سفر به 
استان اردبیل از چند واحد صنعتی بازدید كردند. وی در این سفر از شرکت های آذر ساروج 

سبالن، سبالن خودرو مایوان، انیکس سفال ، آرتاپان، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، رویای هفت 
آسمان و فرآورده های نوشیدنی تسنیم بازدید كرد.

ان
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عک
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س ت
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ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
مازنــدران از آغــاز خریــد توافقــی 
مازندرانــی  کشــاورزان  از  برنــج 
ــهیدی فر  ــا ش ــزهللا ب ــر داد. عزی خب
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــرد: ب ــار ک اظه
ــان تولیــد و  کشــاورزان، حفــظ جری
تجــارت و تنظیــم بــازار برنــج داخلی 
و تامیــن بخشــی از ذخایــر راهبردی 
برنــج از محــل تولیــد داخلــی، خرید 

تولیــد داخــل  برنــج هایــی کــه 
کشــور و تولیــد در ســال زراعــی 
وزیــر  بــا دســتور  باشــد  جــاری 

ــد. ــاز ش ــاورزی آغ ــاد کش جه
 وی ادامــه داد: خریــد انــواع برنــج 
صــدری هاشــمی و طــارم بــا هشــت 
ــر  ــت ه ــا قیم ــتگی ب ــد شکس درص
کیلوگــرم 9 هــزار و 828 تومــان، 
شــیرودی پنــج هــزار و 886 تومــان 

ــزار و 238  ــج ه ــت پن ــدا و نعم و ن
شــود.  مــی  خریــداری  تومــان 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
هــر  ازای  بــه  افــزود:  مازنــدران 
درصــد شکســتگی بیــش از هشــت 
ــداری  ــج خری ــت برن ــد از قیم درص
ــر از  ــتگی کمت ــر و شکس ــده کس ش
هشــت درصــد ) حداکثــر تــا هفــت 
و نیــم درصــد( بــه نرخ هــای اعــالم 

شــده اضافــه می شــود.
ــتگی  ــر شکس ــوول حداکث ــن مس ای
قابــل قبــول را 15 درصــد و حداقــل 
بــرای  قبــول  قابــل  شکســتگی 
پرداخــت جایــزه را هفــت و نیــم 

ــرد. ــالم ک ــد اع درص

آغاز خرید توافقی برنج 

از کشاورزان مازندرانی

آب رسانی به روستاهای اصفهان 

با ۴۹ تانکر انجام می شود

ــران  ــت بح ــی مدیری ــورای هماهنگ ــه ش ــی در جلس ــین قرائت محمدحس
اســتان اصفهــان کــه بــا حضــور رییــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
ــبانه  ــالش ش ــا ت ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــان برگ ــتانداری اصفه در اس
روزی و جهــادی دســتگاه های اجرایــی اســتان مشــکلی در ارتبــاط بــا آب 

ــت. ــوده اس ــور نب ــز کش ــه مرک ــته متوج ــای گذش ــول ماه ه در ط
وی افــزود: تاثیــرات خشکســالی در ســطح اســتان بســیار گســترده اســت 
ــات تعــداد  ــع تامیــن آب از چشــمه، چــاه و قن ــه نوعــی کــه از 980 منب ب

100 چــاه بــا دبــی 50 لیتــر خشــک شــده اســت.
مدیرعامــل آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــر 
ــراز داشــت:  ــم، اب ــه آب را از دســت دادی ــر ثانی ــر ب ــن اســاس ۴00 لیت ای
پیــش بینی هایــی از ســال گذشــته در ارتبــاط بــا تامیــن آب انجــام 
ــه عملــی را تنهــا شــاهد  شــد و گرچــه در عمــل حمایت هــای کاغــذی و ن

ــم.   ــا همــت مضاعــف کار را پیــش بردی ــم ب بودی
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس تعــداد 100 حلقــه چــاه بــرای کمبودهــای 
ــاره ای  ــی اج ــد و مابق ــورد جدی ــه 60 م ــم ک ــه کردی ــه شــبکه اضاف ــی ب آب

بــوده اســت.
قرائتــی تاکیــد کــرد: یــک میلیــون و 500 راس دام ســبک و ســنگین در 
ــام  ــتایی انج ــع آب روس ــا از مناب ــن آب آنه ــار تامی ــه ب ــم ک ــتان داری اس

می شــود.
ــه 360  ــته از ۴30 ب ــال گذش ــیار در س ــانی س ــه آبرس ــان اینک ــا بی وی ب
ــتا  ــه ۴50 روس ــر ب ــال حاض ــت: در ح ــراز داش ــود، اب ــیده ب ــتا رس روس
آبرســانی ســیار داریــم و پیــش بینــی مــا رســیدن بــه 600 روســتا اســت 

ــود. ــتفاده می ش ــتان اس ــن و اردس ــم آب در نایی ــترین حج ــه بیش ک

ــرق منطقــه ای خوزســتان  عملکــرد ســال 1396 شــرکت ب
در امــر نمــاز از ســوی هیــات ارزیابــی و داوری نمــاز 
تحقــق  در  امتیازهــا  از  درصــد   95 بــا کســب  اســتان 
همیــن  شــد.به  شــناخته  تقدیــر  شایســته  برنامه هــا، 
ــتان از  ــتان خوزس ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــر س مناســبت مدی
ــر و  ــتان، دبی ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام

ــه  ــر انجــام مجموع ــه خاط ــاز شــرکت ب ــه نم شــورای اقام
برنامــه هــا و فعالیت هــای توســعه و ترویــج نمــاز تقدیــر 
ــر نامــه  ــان در ایــن تقدی و تشــکر کرد.ســید موســی بالدی
ــه و  ــک گفت ــوی را تبری ــت معن ــن موفقی ــت: ای آورده اس
ــان در مســیر پیشــرفت  ــی همچن ــق اله ــا توفی ــدوارم ب امی

ــد،  ــاز گام برداری ــتر نم ــی بیش و تعال

شـرکت  از  سـایپا  خودروسـازی  گـروه  مدیرعامـل 
ساالرگسـتر، تولیـد کننـده برخـی از قطعـات تیبـا و پراید 
بازدیـد کـرد.در جریـان ایـن بازدیـد مهنـدس جهـرودی 
باالبـر،  شیشـه  آزمایشـگاه،  هـای  سـالن  در  حضـور  بـا 
 ، کـن  پـاک  بـرف  موتـور  پـرس،  تزریـق،  گیربکـس، 
شـرکت  مختلـف  هـای  بخـش  و  رلـه  کابـل،  مـدوالر، 
مـورد  را  شـرکت  ایـن  مختلـف  فرایندهـای  ساالرگسـتر 
بازیـد قـرار داد. شـرکت ساالرگسـتر تامین کننـده قطعات 
گـروه خودروسـازی سـایپا، گـروه صنعتـی ایـران خـودرو 

و گـروه بهمـن اسـت و قطعاتـی همچـون: شیشـه باالبـر، 
محـرک قفـل جانبـی درب هـا، شـیلنگ ترمـز، رلـه هـای 
20،30و ۴0 آمپـر، موتـور بـرف پـاک کـن عقـب و  جلـو، 
ریمـوت رسـيور، بـوق و برخی دیگـر از قطعات خودروهای 
تیبـا و  پرایـد را تولیـد مـی کند.براسـاس ايـن گـزارش، 
قفـل  تولیـد محـرک   1380 از سـال  شـرکت ساالرگسـتر 
پیـکان و مـدوالر پرایـد را شـروع كـرد و در ادامـه از سـال 
در  پرایـد  باالبـر  تایمـر و شیشـه  رلـه  138۴ محصـوالت 

سـبد کاالیـی ایـن شـرکت قـرار گرفـت.

عملکرد برق منطقه ای خوزستان در توسعه و 

ترویج نماز شایسته تقدیر شناخته شد

بازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت ساالرگستر

و پلمب انبار برنج در تبریز به ظن احتکار نظــارت  معــاون 
صنعــت،  بازرســی 
تجــارت  و  معــدن 
در  نیــز  آذربایجان شــرقی 
در  ماجــرا  ایــن  حاشــیه 
ــد  ــنا تاکی ــا ایس ــو ب گفت وگ
بررســی های  طبــق  کــرد: 
اولیــه، حــدود 4000 تــن برنــج  
از اوایــل اردیبهشــت مــاه وارد 
ایــن انبــار شــده و تــا امــروز 
نیــز هیچگونــه خروجــی از 

اســت. نداشــته  انبــار 

ــتاهای  ــی روس ــی در یک ــار عموم ــک انب ی
تبریــز بــه علــت دپــوی حــدود » ۴000 تــن 
برنــج خارجــی« بــه ارزش بالــغ بــر 30 
میلیــارد تومــان، بــه ظــن احتــکار هم چنیــن 

ــه ظــن قاچــاق پلمــب شــد. ب
آگاهــی  پلیــس  مســووالن  از  جمعــی 
تبریــز، معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان 
صنعــت معــدن و تجــارت اســتان و جمعــی 
ــراه قاضــی  ــه هم ــی ب از مســووالن تعزیرات
تعزیــرات در یکــی از انبارهــای عمومــی 
تبریــز حضــور یافتنــد و در ادامــه، انبــار »بــه 
ظــن احتــکار و بــه ظــن قاچــاق« با دســتور 
قضایــی پلمــپ شــد تــا پرونــده ی قضایــی 
ــده و  ــکیل ش ــتر تش ــی بیش ــت بررس جه
مــدارک از ســوی واردکننــده برنج هــا ارائــه 

شــود.
رییــس پلیــس آگاهــی اســتان در جریــان 
ایــن پلمــب خاطرنشــان کــرد: از مــردم 
اســتان قدردانــی می کنیــم، چــون ایــن 
اخبــاری  و  اطالعــات  پــی  در  اقدامــات 
ــه آگاهــی اســتان  اســت از ســوی مــردم ب

می رســد.
ــا  ــه ب ــاس زاده در رابط ــر عب ــرهنگ صاب س
پلمــب ایــن انبــار نیــز گفــت: طبق اظهــارات 
صاحبــان و متولیــان انبــار، حــدود ۴000 تــن 
برنــج هنــدی از اردیبهشــت ماه در ایــن انبــار 

ــه  ــار هــم ب دپــو شــده اســت، از ایــن رو انب
ــه  ــه ی مــدارک مثبت ظــن قاچاق)عــدم ارای
بــرای کاالی خارجــی از ســوی متولیــان 
کاالهــا( و هــم بــه ظــن احتکار)انبــار کــردن 

ــود. ــب می ش ــج( پلم برن
اظهــارات  طبــق  این کــه  بیــان  بــا  وی 
متولیــان حتــی یــک کیلــو برنــج هــم 
از تاریــخ ورود کاالهــای برنــج بــه ایــن 
ــت  ــزود: جه ــار خــارج نشــده اســت، اف انب
بررســی انبــار بــا قاضــی تعزیــرات، عوامــل 
صنعــت، معــدن و تجــارت حضــور یافتیــم 
ــی ایــن  ــق دســتور مقــام قضای و فعــال طب
ــا مراحــل قضایــی  ــار پلمــپ می شــود ت انب

ــود. ــی ش ــدی ط بع
ــرقی  ــی آذربایجان ش ــس آگاه ــس پلی ریی
ــه برهم زننــدگان نظــم اقتصــادی  خطــاب ب
ــان و  ــا محتکــران، قاچاقچی ــادآور شــد: ب ی
ــی  ــر طریق ــه ه ــد ب ــه می خواهن کســانی ک
ــد،  ــر هــم بزنن نظــم اقتصــادی اســتان را ب
ــرد. ــم ک ــه خواهی ــه برخــورد و مقابل قاطعان

عبــاس زاده بــا تأکیــد بــر این کــه بــه شــدت 
بــا این گونــه مــوارد برخــورد می کنیــم، 
خواســتاریم  اســتان  مــردم  از  افــزود: 
هرگونــه اطالعــات و اخبــار مبنــی بــر احتکار 
ــا ارزاق و  ــاط ب ــژه در ارتب ــه وی ــاق ب و قاچ
کاالهــای اساســی مــردم را بــه پلیــس 

آگاهــی اســتان اطــالع دهند.معــاون نظارت 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  بازرســی  و 
ایــن  در حاشــیه  نیــز  آذربایجان شــرقی 
ماجــرا در گفت وگــو بــا ایســنا تاکیــد کــرد: 
طبــق بررســی های اولیــه، حــدود ۴000 تــن 
ــن  ــاه وارد ای ــت م ــل اردیبهش ــج  از اوای برن
انبــار شــده و تــا امــروز نیــز هیچگونــه 

ــت. ــته اس ــار نداش ــی از انب خروج
»اســماعیل عطاپــور« بــا بیــان این کــه 
شــرکت اصلــی وارد کننــده برنــج در تهــران 
ــی دال  ــچ مدرک ــون هی ــت: تاکن اســت، گف
بــر ورود ایــن کاالهــا بــه کمــرگ، ترخیــص 
از گمــرک و حمــل بــه اســتان توســط 
ارائــه نشــده و صرفــا  متولیــان کاالهــا 
یــک ســری بارنامــه  ارائــه کرده انــد کــه 
مقــرر شــده اســتاد مثبتــه را نشــان دهنــد.
ــن  ــه ای ــی ک ــزود: از زمان ــه اف وی در ادام
ــده  ــار شــده، بایــد وارد کنن اجنــاس وارد انب
اصلــی بــه ســازمان صنعــت و یــا حمایــت 
مراجعــه می کــرده و ضوابــط قیمت گــذاری 
روی کاالی وارد شــده را رعایــت می کــرد 
ــده  ــخص ش ــده مش ــام ش ــت تم ــا قیم ت
ــه  ــود، ک ــت ش ــع هدای ــبکه توزی ــه ش و ب
ایــن اقــدام تاکنــون انجــام نگرفتــه اســت.
معــاون نظــارت و بازرســی صنعــت، معدن و 
ــا بیــان این کــه  تجــارت آذربایجان شــرقی ب

در مــورد امــوال احتــکار شــده تشــکیل 
پرونــده داده و بــه تعزیــرات حکومتــی 
ــه  ــد از اینک ــت: بع ــوند، گف ــی می ش معرف
انجــام  الزم  رســیدگی های  و  بررســی ها 
ــد،  ــت ش ــکار ثاب ــخیص احت ــت و تش گرف
برابــر مقــررات، مجــازات اعمــال می شــود و 
در نهایــت توزیــع امــوال نیــز تحــت نظــارت 
صنعــت،  ســازمان  و  تعزیــرات  عوامــل 

ــود. ــام می ش ــارت انج ــدن و تج مع
ــه طــی ســالجاری  ــان این ک ــا بی ــور ب عطاپ
ــکار  ــا احت ــه ب ــده در رابط ــورد پرون ــد م چن
ــیدگی  ــه رس ــه در مرحل ــده ک ــکیل ش تش
در تعزیــرات و ســازمان صنعــت، معــدن و 

ــارت اســت. تج

سیستان و 
کرمانشاهلرستانبلوچستان صادرات

 3000 تن خرمای ارگانیک 
سیستان صادر شد

جهــاد  ســازمان  رییــس 
و  سیســتان  کشــاورزی 
ســال  گفــت:  بلوچســتان 
گذشــته 3 هــزار و 160 تــن خرمــای ارگانیــک ازنــوع ربــی 
ــت. مجتبی  ــده اس ــادر ش ــی ص ــای اروپای ــور ه ــه کش ب
پیــری در شــورای کشــاورزی ایــن ســازمان افــزود: 
ــتان در  ــم اس ــتانهای دی ــطح 3 هزارو300هکتارنخلس ازس
مناطــق مــک ســوخته ســراوان و روتــک خــاش ، 12 هــزار 
ــده  ــت ش ــک برداش ــای ارگانی ــول خرم ــن محص و25  ت
ــه ســم و مــاده شــیمیایی  ــا از هیچگون ــد آنه کــه در تولی

اســتفاده نشــده اســت.

سود آتی 11.2 هزار میلیارد 
ریالی بانک صادرات 

بانــک صــادرات ایــران جزئیــات 
 51 واگــذاری  از  بیشــتری 
درصــد از ســهام شــرکت انــرژی 
ــت. ــرده اس ــر ک ــپهر را منتش س

ــک  ــدال، بان ــده در ک ــر ش ــه منتش ــاس اطالعی ــر اس ب
صــادرات ایــران 51 درصــد از ســهام )حــدود پنــج 
میلیــارد ســهم( خــود را در شــرکت انــرژی ســپهر 
ــرو  ــه شــرکت پت ــال ب ــه قیمــت هــر ســهم 2700.4 ری ب
ــه ایــن ترتیــب درصــد  فرهنــگ واگــذار کــرده اســت. ب
مالکیــت ایــن بانــک از ســهام شــرکت یادشــده، از 97.6 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــه 46.6 درص ــد ب درص

فعالیت 50 کلینیک 
گیاه پزشکی در لرستان

مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد 
کشـاورزی لرسـتان از فعالیت 50 
کلینیـک گیاه پزشـکی در اسـتان 
خبـر داد. مجیـد جـوادی اظهـار کـرد: اسـتفاده از علـوم و 
فناوری هـای کشـاورزی در زمینه هـای مختلـف و بکارگیـری 
آن در شناسـایی و کنتـرل عوامـل خسـارتزا از اهمیت باالیی 
برخـوردار اسـت و لزوم ایجـاد مراکز مشـاوره و کلینیک های 
گیاه پزشـکی کامـالً احسـاس می شـود. جـوادی از وجـود 
50 کلینیـک فعـال در اسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن مراکـز 
خصوصـی هسـتند و در نسخه نویسـی، بازدیـد و مشـاوره به 

کشـاورزان فعالیـت می کننـد.

50 درصد معادن »سنگ 
الشه« کرمانشاه راکد است

ــه معــدن  ــب رییــس خان نای
از  انتقــاد  بــا  کرمانشــاه 
غیراصولــی  واگذاری هــای 
الشــه«  »ســنگ  معــادن 
کــه در ســال های گذشــته صــورت گرفتــه، گفــت: 
50 درصــد معــادن ســنگ الشــه کرمانشــاه راکــد 
تعــداد  کــرد:  اظهــار  هســتند.محمدرضا کارگــر   
معادنــی کــه در ایــن حــوزه پروانــه بهره بــرداری 
دارنــد 107 مــورد اســت، امــا از ایــن تعــداد فقــط 50 
ــد  ــی راک ــم و مابق ــال داری ــه فع ــنگ الش ــدن س مع

هســتند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی

اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 120 
روســتای اســتان بــا تانکــر آبرســانی مــی شــدند، 
اظهــار کــرد: برخــی از روســتاهایی کــه شــبکه آب 
رســانی هــم داشــتند نیــز بدلیــل خشــک شــدن 
چشــمه هــا بــا تانکــر آب رســانی مــی شــوند و در 
ایــن روزهــا 175 روســتا از مجمــوع بیــش از هــزار 

روستای گلستان با تانکر آبرسانی می شوند.
ــاح  ــاف هاشــمی در مراســم افتت ــر ســید من دکت
ــور در  ــمال کش ــن ش ــیرین ک ــن آب ش بزرگتری
بندرترکمــن کــه بــا حضــور وزیــر نیــرو و نمایندگان 
گلســتان در مجلــس شــورای اســالمی ، تصریــح 
کــرد: اســتان گلســتان عقــب ماندگــی طوالنــی در 
حــوزه وزارت نیــرو دارد و در حــوزه بــرق بــه اســتان 
همجــوار وابســتگی داریــم؛ هرچنــد مازنــدران 
ــرده  ــک ک ــا کم ــه م ــرق ب ــوع ب ــواره در موض هم
ــم  ــتان مه ــرق اس ــوزه ب ــتقالل ح ــا اس ــت ام اس
ــر  ــرو امکانپذی ــر نی ــای وزی ــا پیگیری ه ــوده و ب ب

است.
ــول و  ــی آبادکت ــروگاه عل ــعه نی ــزود: توس وی اف
همچنیــن احــداث نیــروگاه جدیــد توســط بخــش 
خصوصــی را در شــمال اســتان پیگیــری کردیــم و 
ــود  ــد بهب ــی توان ــه م ــای وزارت خان مســاعدت ه
ــرق اســتان را تســریع کند.اســتاندار در  شــرایط ب
مــورد ســهمیه قطعی هــای بــرق در ماه هــای 
اخیــر گفــت: بــا دســتور وزیــر نیــرو قطعــی 230 
مگاواتــی اســتان بــه 130 مــگاوات کاهــش یافــت 
زیــرا هــوای گــرم و شــرجی بــرای مــردم  و صنایع 

استان مشکل ساز شده بود.
ــن  ــروژه آب شــیرین ک ــاره پ ــر هاشــمی درب دکت
ــن  ــروژه بزرگتری ــن پ ــادآور شــد: ای بندرترکمــن ی
پــروژه در شــمال کشــور اســت و امیــدوارم پــروژه 
ــی  ــتان اجرای ــم در اس ــری ه ــابه دیگ ــای مش ه

شود.
ــتاییان  ــدی روس ــره من ــزان به ــه داد: می وی ادام

اســتان گلســتان از آب شــرب 70 درصــد بــوده در 
حالیکــه ایــن شــاخص در کشــور 7۴ درصد اســت 
و ایــن آمــار نشــان مــی دهــد در حــوزه روســتایی 

عقب افتادگی داریم.
شــهری  فاضــالب  طــرح  دربــاره  اســتاندار 
خاطرنشــان کــرد: متوســط ایــن شــاخص در 
ــط  ــا متوس ــت ام ــد اس ــش از ۴0 درص ــور بی کش
ــد در  ــت و هرچن ــد اس ــتان 16 درص ــتان گلس اس

گنبدکاووس و گرگان وضعیت بهتری داریم.

175 روستای گلستان 
با تانکر آبرسانی می شوند

کرمانشاهاصفهان

بازدید مدیر منابع انسانی 
شرکت نفت و گاز غرب

 از مناطق عملیاتی
ــع  ــان، مدیرمناب ــارزاده /كمری ــنا فخ ــاا- حس کرمانش
انســانی شــركت بهــره بــرداری نفــت و گاز غــرب  بــه 
ادامــه  در  تابعــه  هــای  واحــد  رؤســای  همــراه 
ــه  ــی ب ــق عملیات ــود از مناط ــای دوره ای خ بازدید ه
ــی و  ــای عملیات ــد ه ــق و واح ــدت 3 روز از مناط م
منطقــه چشــمه  در  رفاهــی  اماكــن  و  تاسیســات 

خــوش، دهلران و ســركان مالكوه بازدید نمودند.
ــای  ــان و رؤس ــع كاركن ــانی در جم ــع انس ــر مناب مدی
ناحیــه ســركان مالكــوه هــدف از ایــن بازدیــد را 
اطــالع از وضعیــت منابــع انســانی و ســطح خدمــات 
ارائــه شــده و پیگیــری پــروژه هــای مرتبــط بــا 
هــای  خواســته  بــه  رســیدگی  و  انســانی  منابــع 

بیان کرد. كاركنان 
در ایــن بازدیدهــا رؤســای واحــد هــای تابعــه منابــع 
انســانی)رییس امــور كاركنــان، رییــس آمــوزش، 
ــس  ــات، ریی ــس خدم ــزی، ریی ــه ری ــس برنام ریی
مــددكاری و ...( وی را همراهــی نمودنــد، بــا اســتماع 
ــن  ــان ضم ــای كاركن ــدی ه ــه من ــا و گل ــته ه خواس
ــوارد مطــرح شــده، دســتور  ــه پاســخ مناســب م ارائ
الزم جهــت پیگیــری و اعــالم آخریــن نتیجــه بــه 
گردید.مدیــر  صــادر  فرصــت  اولیــن  در  متقاضــی 
ــع انســانی و هیــات همــراه عصــر همــان روز در  مناب
ــر  ــان حاض ــرداری دان ــره ب ــد به ــان واح ــع كاركن جم
شــد، و ضمــن قدردانــی از زحمــات و تــالش جهــادی 
ــت و  ــد نف ــر تولی ــكاران در ام ــر هم ــتگی ناپذی وخس
ــد،  ــی كنن ــی كار م ــخت اقلیم ــرایط س ــه در ش گاز ك
ــات و  ــروز رســانی امكان ــز و ب خواســتار ایجــاد، تجهی
اماكــن رفاهــی و بهســازی فضــای كمــپ اســتراحت 
ــای  ــان را از اولویته ــت كاركن ــد.وی رضای ــان ش كاركن
كاری و یكــی از پــروژه هــای بهبــود برشــمردند و 
ــران و  ــور مدی ــا حض ــاتی را ب ــن جلس ــزاری چنی برگ
ــدون واســطه در جمــع  ــی شــركت كــه ب رؤســای عال
ــا خواســته  ــا هــدف آشــنایی ب ــان و ب صمیمــی كاركن
هــای برحــق منابــع انســانی دانســته كــه ســبب 
ارتقــای ســطح تعهــد ســازمانی و افزایــش انگیــزه در 

كاركنان خواهد شد.

توجه به فرهنگ و تولید 
دو بال حرکتی در فوالد 

مبارکه هستند
بســیج  مقاومــت  حــوزۀ  فرمانــده 
ــه در  ــوالد مبارک ــان ف ــهید موحدی ش
مراســم ســی امین دورۀ مســابقات 
ــه  ــوالد مبارک ــم شــرکت ف ــرآن کری ق
نیــز اظهــار کــرد: خداونــد متعــال 
ــی مســح  ــرآن را، حت ــاد ق ــۀ ابع هم
ــۀ برکــت قــرار داده  کــردن آن را مای
همایــش  برگــزاری  پــس  اســت؛ 
و  امتحــان  برگــزاری  و  خانوادگــی 
مســابقه از متــون آن بــه طــور حتــم 
ــگ  ــادی در فرهن ــیار زی ــری بس تأثی
ســازی و معنویــت افــراد دارد.وی 
مســابقات  اگرچــه  داد:  ادامــه 
قرآنــی خانــوادۀ فــوالد مبارکــه در 
یــک روز انجــام مــی شــود، امــا در 
و  کارکنــان  نیــز  ســال  طــول 
در  همچنــان  آنهــا  خانواده هــای 
و  فرهنگــی  مختلــف  برنامه هــای 
در  مــی کننــد.او  شــرکت  قرآنــی 
ــرکت  ــن ش ــه ای ــی توج ــورد چرای م
بــه برگــزاری مســابقات و برنامــه 
ــی  ــد م ــت: خداون ــی گف ــای قرآن ه
ــرآن  ــک ق ــما نزدی ــر ش ــد اگ فرمای
بنــده  بــرای  شــوید مــن چتــری 
ــر آن  خــود مــی گســترانم کــه در زی
بــرای  فــردی  هــر  باشــد.  ایمــن 
رشــد خــود نیازمنــد گســترش ابعــاد 
فرهنگــی  و  اقتصــادی  و  علمــی 
ــز  ــه نی ــوالد مبارک ــن ف اســت، بنابرای
و  نمــی کنــد  عمــل  بعــدی  تــک 
عــالوه بــر امــور اقتصــادی و صنعتــی 
و علمــی، توجــه بــه امــور فرهنگــی و 
در رأس آن قــرآن را ســرلوحۀ خــود 
قــرار داده اســت.از مجمــوع 6 هــزار 
ــده، دو هــزار  و 115 نفــر شــرکت کنن
و 981 نفــر در بخــش آقایــان و ســه 

هزار و 131 نفر از بانوان هســتند.

یم
سن

س:ت
عک

زمین لرزه 3.2 ریشتری شهرستان چرام را لرزاند
 زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 در مقیاس ریشتر شهرستان چرام در کهگیلویه و 
بویراحمد را لرزاند.

افقی
1- این شاخص اقتصادي، تغييرات به 

وجود آمده در توليدات کارخانه اي، معدني 

و تسهيالتي را در سطح کشور نشان 

 مي دهد - پشه بزرگ

2- حرف بيهوده - نيزه سرد و شاخ - 

 آرزو

3- تقاضا - ميداني در تهران - گذران 

 زندگي

۴- دد - مار سياه و سفيد - الزم و 

 ضروري - الفباي موسيقي

5- خط کش مهندسي - خويشتن داري 

 - پايگاه فرمانروايي

 6- گماشته - مال و دارايي - طناب

7- نام کشوري در بين النهرين - 

 بزرگ ترين قاره جهان - ناسازگار

8- زمينه - افراد مورد اعتماد - دلير - 

 عدد ماه

9- تاوان و جريمه - قدرت و توان - 

 جنگ و ستيز

10- سال ترکي - استاد در کار - داستان 

 بلند

 11- خاندان - احتمال - دشنام

12- خاک سرخ - سفره چرمي - آساني 

 - اتاق ترکي

 13- از انواع چسب - اجاره بها - کوزه

1۴- مسافر - ارز کشور سوئيس - قوم 

 ايراني

15- حمار - اولين نکته مورد توجه بانک 

مرکزي انگليس

عمودی 
1- نام کوچک نماينده بانک فدرال 

نيويورک - يکي از اصول مسلم تحليل 

 تکنيکال در بازار تبادالت ارزي

 2- گشوده - زنده - دستوري - راکب

3- از انواع نان هاي سنتي - عبارت 

است از سندي که به وسيله آن شخص 

صادرکننده تمام يا قسمتي از وجوهي را 

که نزد بانک دارد، مطالبه يا به ديگري 

 واگذار مي کند - وسيله - سوداي ناله

۴- زين پوش اسب - تا زماني که - از 

 عناصر

 5- محل خريد و فروش پول - طوالني

6- حرص و طمع - دوستان - حرف 

 تصديق - نت چهارم موسيقي

7- پيروان - تاريکي پشت جسم - تکرار 

 شونده

8- شکيبايي - موضوعي - عقايد 

 انتخاباتي - رمز

 -9

 خوب - ياري رسان - وسط

10- از حروف جر - وليکن - بازار تبادالت 

 ارزي - دهان

11- ارز اين کشور و آفريقاي جنوبي از 

ابتداي سال جاري 20درصد کاهش يافته 

 است - از ماه هاي ميالدي

12- ورمي که ستور را مي کشد - آرزوي 

 بزرگ - ارز کشور تايلند

13- تلخ عرب - محل ورود - رود 

اروپايي - اين ارز در سال 2002 رسما وارد 

 تجارت جهاني شد

 1۴- سخن - قانون مغولي - کله - برابر

15- از شاخص هاي تکنيکال - لبخند

جدول شماره 1232

سودوکو شماره 1232

پاسخ سودوکو شماره 1231
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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

گـوگل اسیسـتنت قابلیتـی را ارائـه کرده 
کـه توسـط آن می توانیـد تنهـا با دسـتور 
صوتـی بگویید خودرویتـان را اینجا پارک 
کردیـد و او محـل پارک خـودرو را ذخیره 
کافیسـت  برگشـت  هنـگام  و  می کنـد 
بپرسـید: خودرویـم کجاسـت؟ محـل آن 

را بـه شـما می گویـد.

با این اپلیکیشـن به بیـش از 2500 کلمه 
سـطح بنـدی شـده دسترسـی داریـد که 
بـا امکانـات گوناگونش می توانـد بهترین 
یارتـان بـرای آمـوزش زبـان انگلیسـی و 

آمادگـی تافل باشـد.

حرفـه ای  )مدیریـت  اپلیکیشـن کاردان 
کار و زمـان( دارای بخش هـای متنوعـی 
بـرای برنامه ریـزی روزانه اسـت که شـما 
را در هـر زمینه ای به موفقیت می رسـاند.

معرفی
گوگل اسیستنت

معرفی
کتاب آبی

معرفی
کاردان

شناسه خبرگزاری ایسنا تصویر خبری که می خواست از 
سخنان روسای جمهور کشورمان در مراسم تحلیفشان 

ضمیمه کند را اینگونه انتخاب کرد.
@isna.news

این عکاس حیات وحش، تصویر زیر را از شکار یک 
جغد همرسانی کرده.

@hv_Iran

معرفی محصوالت جایگزین برنج برای استانهای 
غیرشمالی در راستای کاهش مصرف آب.

@behzist-

رامبد جوان پوستر جشنواره »شش فیلم با یک 
بلیط« سینماهای هنر و تجربه را به اشتراک گذاشته 

است.
@rambodjavan1

آدم بن حوا می گوید:
تــوی افغانســتان 30 نفــر بــا عملیات تروریســتی کشــته شــدن اما متاســفانه چشــم آبی 
اروپایــی نبــودن و خبــر کشــته شدنشــون نــه تنهــا بازتــاب جهانــی نــداره، بلکــه کارایــی مثل روشــن 

کــردن شــمع جلــو سفارتشــون هــم کالس نــداره، بــرج ایفــل هــم براشــون خاموش نمیشــه!
اصال در دنیای ما اهمیتی ندارن دیگه…

شیلون می گوید:
تــوی کتابخونه هامــون تــار عنکبــوت بســته، نشــر کتــاب به واســطه کتاب هــای آموزشــی 
ــاد  ــرده ب ــاد ُم ــده ب ــیم و زن ــر می ش ــم جوگی ــوردن ه ــل آب خ ــده اس! مث ــدارس زن ــور و م کنک

می گیــم.

خلیل بلوچی می گوید:
در ایــن لحظــات حســاس و تاریخــی کــه کمــر مــردم از فشــار اقتصــادی خــم شــده، توی 
خبرهــا می خونیــم کــه بســیاری از هموطنــان در اقصــی نقــاط ایــران بــرای حــدود یــک هــزار کودک 
محــروم و مســتضعف اســتان سیستان وبلوچســان لبــاس و کفــش عیــدی تهیــه نمودنــد، ایــن 

حــس همــدردی شایســته باالتریــن تشــکر و قدردانی اســت. 

سام تمیز می گوید:
»ممکنــه چیــن بــه صــدر جهــان در تولیــد کاالهــای مصرفــی و صنعتی رســیده باشــه، اما 
آمریــکا همچنــان در صنعــت تولیــد اپوزوســیون سیاســی بــرای حریفــان خارجــی خــود در پیشــتاز 

دنیاست.«

سعید بربدی می گوید:
مــادر شــهید علیرضــا پســندیده اســت کــه در ســی امین ســالگرد شــهادت فرزنــدش، 
رفتــه و ســالنی را کرایــه کــرده تــا رضــا ســیدنیای عزیــز و گــروه دف نــوازان مهربانــو دارَوگ اجــرای 

کنســرت داشــته باشــند.

سروش می گوید:
وقتــی تنهــا ســوپرمارکت ســر کوچــه  ویالیــی کــه مــا ســاکنیم کــره ی پاســتوریزه ی 2300 
تومانــی رو مــی ده 5000 تومــان، چــون می دونــه مجبــوری، اگــه نخــوای بایــد ماشــین بــرداری بــری 
ســه چهــار کیلومتــر اونورتــر… چطــور توقــع داریــد دولــت بتونــه کاری کنــه؟ مــردم دارنــد همدیگــه 

ــد! رو می خورن
علی پورخیری می گوید:

بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش توســعه انســانی برنامــه توســعه ســازمان ملــل در ســال 
2016، بیــن 105 کشــور دنیــا کــه از ســال 1980 میالدی شــاخص توســعه انســانی برای آنها محاســبه 
شــده، #ایــران باالتریــن رشــد را در شــاخص توســعه انســانی داشــته اســت. رتبــه جهانــی ایــران در 

ایــن مــدت بــا ۴1 رده صعــود، از 110 بــه 69 ارتقــا یافتــه.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

کشتی هایی که روزگاری همراه با مردمان خوزستان بودند ،  
مدت هاست از کار افتاده و به گل نشسته اند. اروند رود آخرین 

ایستگاه این کشتی هاست…

در سفر همیشه موبایل به دست گاهی از سوژه ای ناگهانی عکس 
می گیرم و بعد تا کشفی دوباره فراموش می شود. این عکس را هم 
همین چند هفته پیش در تهران گرفتم و االن الی عکس های ندیده شده 

گالری ام پیدا کردم.عکسی دردناک از اختالف و پارادوکسی که همیشه 
@hosseinmadadih        …وجود داشته، کودک فقیر و متعجب و

طراحی یکی از بزرگ ترین مارپله های ایران به ابعاد 70 متر 
مربع توسط سازمان مردم نهاد بالدشاپور در شهر دهدشت استان 

کهگیلویه و بویراحمد   
@beladshapourngo 

شرکت تایوانی TSMC که سازنده تراشه های محصوالت اپل محسوب می شود، به 
دلیل حمله یک ویروس کامپیوتری تعدادی از کارخانه های خود را تعطیل کرده است. 

به غیر از گفته های مسووالن این شرکت، جزییات دیگری در مورد این حمله منتشر 
نشده است.
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گروه موسیقی »فاخته« به سرپرستی 
»رضا موسوی زاده« و خوانندگی »اشکان 

کمانگری« تازه ترین اثر خود را با عنوان عشق 
نواز ، 26 مرداد ماه ساعت 21:30 در تاالر وحدت روی صحنه می برد.

فراخوان فضای تئاتر بصری 
با نگاه ویژه به آثاری که به 

تلفیق تئاتر با هنرهای تجسمی، 
موسیقی معاصر و استفاده از تکنولوژی در راستای خلق 

تکنیک های بصری نوین می پردازند، توسط خانه نمایش 
مهرگان منتشر شد.

برنامه »اکسیر«
 

با رویکرد ارایه مشاوره در حوزه سرمایه گذاری و کسب و کار از رادیو فرهنگ 
پخش می شود.

پاتریک: زندگی مثل قوطی کره بادم زمینی میمونه 
تا میای درشو باز کنی میبینی تموم شد رفت...

باب اسفنجی

کنسرترادیو

فراخوان

دیالوگ

برون ز جام دمادم مجوی این دم هیچ
بجز صراحی و مطرب مخوا همدم هیچ
بیا و بادٔه نوشین روان بنوش که هست

بجنب جام می لعل ملکت جم هیچ
مجوی هیچ که دنیا طفیل همت اوست
که پیش همت او هست ملک عالم هیچ
غمست حاصلم از عشق و من بدین شادم

که گر چه هست غمم نیست از غمم غم هیچ
دلم ز عشق تو شد قطره ئی و آنهم خون

تنم ز مهر تو شد ذره ای و آنهم هیچ
غمم بخاک فرو برد و هست غمخور باد
دلم بکام فرو رفت و نیست همدم هیچ
تنم چوموی پر از تاب و رنج و دوری خم
ولی میان تو یک موی اندر و خم هیچ
از آن دوای دل خسته در جهان تنگست
که نیستش به جز از پستٔه تو مرهم هیچ
دم از جهان چه زنی همدمی طلب خواجو
بحکم آنکه جهان یکدمست و آندم هیچ

خواجوی کرمانی 

میان ماندن و رفتن 
همیشه حادثه جاری است 

سکوت تلخ بریدن 
صدای سرد شکستن

شاعر: برزگر

عکس نوشت

عکس: 
عکس: زینب آهنگر

طنزیمات

ضرغامـی؛ رییـس اسـبق صـدا و سـیما گفته:»معتقـدم بـا توجـه به 
تحول در تعریف موسـیقی در نمایش آالت موسـیقی در صدا و سـیما 

می تـوان بازنگـری کرد.«
طنزیماتچـی بـا خوانـدن ایـن خبـر، روی تغـار ضـرب گرفت:»تغـاران 
را ز اطرافـم برانیـد/ مـرا بـا کشـک اینـان وابسـابید/ ها هـوووو هوووو 
هوووو« یک شـاهد عینکی می گوید:»تقریبًا سـاعت یک بعد از نیمه 
شـب بـود کـه با صـدای طنزیماتچی از خـواب پریدم. صـدای تغارش 
فضـا را پـر کـرده بـود. آواز حزینش خبـر از دردی پنهـان در معده اش 
می داد. به او نزدیک شـدم. کشـک از چشـمانش جاری بود. پرسیدم 
ایـن چـه حالـی اسـت کـه داری، طنزیماتچـی؟ وی چشـم هایش را 
فـرو بسـت. گـردن بر کشـید و با صـدای بلنـد خواند:یاد ایامـی که در 
گلشـن تغـااااری داشـتیم....« این شـاهد عینکـی، افزود:»به محض 
این که مفسـر تغار بر کف از خواندن دسـت کشـید و خواسـت لیوان 
آب را سربکشـد، از او پرسـیدم این چه حالی اسـت؟ وی آب را قورت 
داد و بـا نالـه گفـت در حـال نـوازش تغـارم هسـتم. ایـن همـه سـال 
مـا تلـف شـدیم. ایـن همه سـال اجـازه پخش تصویـر تغارمـان را در 
تلویزیـون ندادنـد. گفتیـم حداقـل در رادیـو تصویـر ایـن تغـار سـتون 
فقـرات در رفتـه را نشـان بدهیـد. ندادند کـه ندادند؟ حـاال همان هایی 
کـه سـال ها اجـازه بروز اسـتعدادهای هنـری تغارمان را ندادنـد، آمده 
انـد، مـی گوینـد تعریـف تغار فـرق کرده بیاریـدش تـوی تلویزیون که 
فـالن و بهمـان! لغتنامـه دهخـدا را  نـگاه کـردم نوشـته تغـار یـا تاغار 
ظرف سـفالی نسـبتًا بزرگی بوده اسـت که در آن مایعاتی مانند آب و 
ماسـت یـا غالتی ماننـد گندم و جـو می ریختند. هنوز لغتنامـه هم در 
تعریـف ایـن بخـت برگشـته تجدید نظـری نکـرده. حاال دهخـدا  هم 
بـه کنـار! گیـرم کـه آوردنـد. جـواب عمر بـر باد رفتـه من بدبخـت را که 
مـی دهـد. مـن از همـان اول می خواسـتم نوازنده تغار بشـوم و بیایم 
تـوی تلویزیـون هنرنمایـی کنـم. اجـازه ندادند. از سـر ناچـاری رفتیم 
شـدیم طنزیماتچـی! تغارمـان را تغییر کاربـری دادیم. هی بـه این ور 
و آن ور تنظیمـش کردیـم. دیگـر انگشـت هایـم یـارای ضـرب گرفتن 
نـدارد. مـن مانده ام تنهای تنها/ من مانده ام تنها میان سـیل کشـک 
هـا... رییـس قبلی صدا و سـیما تغارمان را به این رییـس پاس داده، 
ایـن هـم بـه بعدی البد. شـاهد عینکی عزیـز! این روزها مد شـده هر 
مدیـری کـه کنـار می رود بـه مدیر بعدی مـی گوید باید ایـن کار کنی. 
آن کار کنـی! یکـی هـم نیسـت بگویـد روزی کـه خـودت بـودی چـرا 
این کار و آن کار نکردی!« شـاهد عینکی دسـتی بر سـر تغار کشـید و 

گفت:»تحـول در تعریـف ایجاد شـده عزیـزم، تحول!«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تحول در تعریف تغار

آگهی مناقصه عمومی شماره 97-13 مناقصه عمـومی شماره ۹7-1۴
دستگاه مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان دستگاه مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده برای ماموریت های درون شهری 
و برون شهری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نواحی 1،2 و شهرستانهای تابعه استان

مبلغ برآورد شده مناقصه : 24/508/800/000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/225/440/000 ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 مورخ 1397/05/19 از طریق سامانه 
ستاد ایران

جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس 
setadiran.ir مراجعه شود.

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی کلینیک فرهنگیان کرمان
مبلغ برآورد شده مناقصه : 18/000/000/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 900/000/000 ریال
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 مورخ 

1397/05/19 از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانبه آدرس setadiran.ir مراجعه شود. اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

ادامه یادداشت از صفحه 1
جــواب شــریعتمداری امــا ایــن بــود: »هرچــه 
بگویــد گــوش  وزارت  عمومــی  روابــط  رییــس 
می کنــم. پــس فعــال فرصــت پاســخ دادن بــه 
ایــن ســوال را نــدارم.« ایــن پاســخ وزیــر صنعــت 
ــاد روزی انداخــت کــه شــریعتمداری از  ــه ی مــرا ب
ــام کســانی  ــرای اعــالم ن ــور ب دســتور رییــس جمه
ــد،  ــی گرفته بودن ــرای واردات، ارز ۴200 تومان ــه ب ک
ــا  ــت ب ــر صنع ــرداد وزی ــم خ ــرد. نه ــرپیچی ک س
بــه جنــگ  نمی خواهیــم  ادعــا کــه »مــا  ایــن 
هــم  بــه  را  اقتصــاد  و  برویــم  اقتصــاد کشــور 
ــل  ــروی عق ــتفاده از نی ــا اس ــن ب ــم، بنابرای بریزی
ــه  ــه ب ــت ک ــم گرف ــی خواهی ــدادادی، تصمیمات خ
صــالح اقتصــاد باشــد« حاضــر بــه اعــالم نــام ایــن 
ــا فشــار رســانه ها  افــراد نشــد. اگرچــه در نهایــت ب
روحانــی  دســتور  شــد  مجبــور  صنعــت  وزارت 

ــار  ــت روزه در انتش ــر هف ــا تاخی ــد ام ــرا کن را اج
ــی خــودرو، نشــان  ــان واردات غیرقانون ــام متخلف ن
داد کــه کال شــریعتمداری چنــدان وزیــر حــرف 
ــتور داد  ــر دس ــی 10 تی ــت. روحان ــی نیس گوش کن
ــان  ــام متخلف ــرف 15 روز ن ــت ظ ــر صنع ــه وزی ک
واردات غیرقانونــی خــودرو را اعــالم کنــد، ایــن 
ــت. ای کاش  ــورت گرف ــرداد ص ــا در دوم م کار ام
ــان  ــه کرم ــرش ب ــفر اخی ــه در س ــریعتمداری ک ش
همــان حرف هــای همیشــگی را زد و انــگار کــه 
بــه معدنی تریــن اســتان  از ســر رفــع تکلیــف 
کشــور ســفر کــرده بــود، همانطــور کــه بــرای فــرار 
عملکــرد  دربــاره  رســانه ها  بــه  پاســخگویی  از 
ــرف  ــه ح ــه، ب ــن وزارت خان ــتی ای ــد محیط زیس ض
رییــس روابــط عمومــی خــود گــوش می کنــد، 
ــه  ــم ب ــفافیت ه ــه ش ــیدن ب ــرعت بخش ــرای س ب

حــرف رییــس جمهــور گــوش می کــرد. 


