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انس طال         1.207.93

مثقال طال       12.350.000

گرم طالی 18  2.844.192

گرم طالی 24 3.792.785

انس نقره              15.30

انس پالتین         825.000

انس پاالدیوم       890.000

بهار آزادی       33.510.000

امامی           38.000.000

نیم           17.560.000

ربع             9.020.000

گرمی         4.800.000

دالر                       ؟

یورو                124.910

پوند                138.040    

درهم امارات          29.900

لیر ترکیه              20.670

یوان چین            15.460

ین ژاپن               9.630    

دالر کانادا             81.620

دالر استرالیا         79.245 @  p a y a m e m a
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رییس اداره محیط زیست آمل:

واحدهایی که رود »هراز« را 
روزانهم صبح اریانآلوده  کنند، تعطیل می شوند

  پورابراهیمی: وزیر کار خدای البی است       ربیعی: اگر فرد موردنظر شما را مدیر می کردم، مشکلتان حل می شد

بگم بگم های یک استیضاح
2

2

کـوه توچـال در شـمال تهران، آخرین سـنگر 
شـدن  امـا کشـیده  اسـت.  شـهر  طبیعـت 
تله کابیـن  توسـعه ٔ  قلـه،  نزدیـک  تـا  جـاده 
وسـایل  دادِن  راه  اسـکی،  پیسـت های  و 
موتـوری به ارتفاعات، و انواع ساخت وسـازها، 
می رونـد کـه ایـن آخریـن پنـاه را هـم از مـا 
بگیرنـد! ایـن روزها، صحبت از طرح سـاخت 
یـک سـاختمان دوطبقه )بـا عنـوان پناهگاه 
کوه نـوردی( بـر روی قلـه و کشـیدن جـاده 
تـا ایـن نقطـه اسـت، طرحـی کـه در صـورت 
اجـرا، بلندتریـن نقطـه در حـوزه ٔ تهـران را هم 
آلـوده بـه پلشـتی های سـازه ای خواهـد کرد. 
کوهسـتان توچـال یـک اندوختـگاه کم مانند 
تنـوع زیسـتی، و از نظـر تأمیـن آب، کمـک 
بـه پاالیـش هـوای شـهر، و فراهم سـاختن 
محیطـی بـرای ورزش طبیعـی کوه پیمایـی، 
نعمـت بـزرگ و بی بدیلی برای اَبرشـهر تهران 
اسـت. متأسـفانه امـا، ایـن کوهسـتان مانند 
دیگر زیسـت بوم های اطراف شـهر در معرض 
بی رویـه ٔ  سـاخت  اسـت.  آسـیب ها  انـواع 
جاده، توسـعه ی خط های باالبـر )تله کابین و 
تله سـیژ(، ساخت رسـتوران ها و پناهگاه های 
متعـدد، چرای دام، و چیدن انواع رسـتنی ها، 
از جملـه عامل هـای مخـرب توچال هسـتند. 
کـه  تله کابیـن  توسـعه ٔ  میـان،  ایـن  در 
همـراه بـا آن انـواع ساخت وسـازهای دیگـر 
شـکل می گیـرد، عامـل اصلـی تهدیدکننـده ٔ 
زیسـت بوم توچـال و نابودکننـده ٔ جاذبه هـای 
ایـن کوهسـتان اسـت. در خبرهـا  طبیعـی 
آمـده کـه قرار اسـت خـط تله کابیـن دیگری 
در منطقـه ٔ توچـال راه انـدازی، و در قله ٔ توچال 
پناهگاه دیگری سـاخته شـود. ایـن کارها که 
را »شهری سـازی« کوهسـتان  آن  می تـوان 
خوانـد، یک بارگذارِی بیش از ظرفیت تحمل 
بـه منطقه و برهـم زننـده ٔ یکپارچگی طبیعی 
آن اسـت. شـوربختانه بـه نظـر می رسـد کـه 
تشـکیالت تله کابیـن، توچـال را حیاط خلوت 
خـود فـرض کـرده و دسـت اندازی  بـر پیکـر 
این کوه را پیوسـته بیشـتر و بیشـتر می کند. 
در شـرایطی کـه عمـالً مدیریتـی بـر منابـع 
حاکـم  کشـور  زیسـت  محیـط  و  طبیعـی 
نیسـت، نه تنهـا شـرکت هـای بـزرِگ فـارغ 
از نظـارت، بلکـه فرصـت طلبـان کوچـک هم 
در کار تصـرف و دسـت اندازی بـه پهنه هـای 
طبیعـی کـه از ثروت هـای همگانی به شـمار 
می تـوان  نمونـه  بـرای  هسـتند.  مـی رود، 
همیـن پناهگاه سـازی بـر روی توچـال را نام 
بـرد کـه یک بار، در هفت هشـت سـال پیش 
عـده ای بـه آن اقدام کردنـد و پس از متوقف 
شـدن آن درپـی مخالفـت طبیعت دوسـتان، 
اخیـرًا بـار دیگـر بـه جریـان افتـاده اسـت. 
بـا  زیبایـی وحشـی اش،  بـا  توچـال، خـود 
چشـم انداز پیراسـته اش، با سـکوت دل انگیز 
بادهایـش...  هیاهـوی  و  زمزمه هـا  یـا 
باشـکوه ترین پنـاِه عاشـقان طبیعـت اسـت 
دوسـتداران  نـدارد.  پناهـگاه  بـه  نیـازی  و 
کوهسـتان، نگاهبانـان طبیعـت، و دل نگرانان 
حـال و آینـده ی این سـرزمین، نباید بگذارند 
کـه توچـال )و دیگـر کوه ها( که بـرای ما آب 
و نـان و آسـایش فراهـم می کننـد، بـه ملک 
خصوصـِی ساخت وسـازگرایان، برپاکننـدگان 
هتـل و رسـتوران، رانت خواران تله کابین سـاز، 
بـدل  اشـتغال زایی  دروغگـوی  مدعیـان  و 

خبرآنالین شـود./ 

توچال را تخریب نکنید
آب زودتر از 50 

سال دیگر تمام 

می شود

وضعیت آب در کشور از آنچه 
گفته می شود، بسیار بدتر است

با وجود کاهش بارندگی، 
مصرف آب روز به  روز بیشتر 

می شود

3

نا 
یر

: ا
س 

عک

https://ble.im/bmk8000  )آدرس ما در پیام رســان بله )کانال آموزش و اطالع رســانی بانک ملی کرمان
اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان

شــهرداری بــروات در نظــر دارد محصــول خرمــای 
ــه  ــماره ۷۵ مورخ ــه ش ــق مصوب ــر طب ــود را ب ــالت خ نخی
از  .لــذا  نمایــد  واگــذار  مزایــده  از طربــق   97/0۵/09
ــه  ــک هفت ــدت ی ــرف م ــود ظ ــوت میش ــان دع متقاضی
بعــد از چــاپ نوبــت دوم از تاریــخ نشــر آگهــی بــه واحــد 

ــد. ــه نماین ــهرداری مراجع ــد ش درام
مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات

آگهی مزایده

به چند نیرو ســاده ونیمه ماهرو نصاب جهت کار
      در کارگاه ام دی اف نیازمندیم

آگهی استخدام

0۹133۹۵20۷۵

رنا
 ای

ع:
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خصــوص  در  تهــران  دادســتان 
ــای  ــه پرونده ه ــیدگی ب ــت رس وضعی
ــژه  ــه شــعب بازپرســی وی ــی ب ارجاع
ارز و  رســیدگی بــه جرایــم حــوزه 
تلفــن  گوشــی  و  خــودرو  واردات 
بــه  و  کــرد  اطالع رســانی  همــراه 
شــرکت هــای تجــاری وارد کننــده 
کاال هشــدار داد. بــه گــزارش ایســنا، 
بــا  دولت آبــادی  جعفــری  عبــاس 
ــه  ــیدگی ب ــه »رس ــن ک ــر ای ــد ب تاکی
ویــژه  شــعب  در  پرونده هــا  ایــن 
در  دقــت  و  ســرعت  بــا  دادســرا 
حــال انجــام اســت«، از بازداشــت 
 106 ممنوع الخروجــی  و  نفــر   65
پرونده هــا  ایــن  متهمــان  از  نفــر 
خبــر داد و افــزود: از ایــن تعــداد 
و  ارزی  پرونده هــای  در  متهــم   53
واردات گوشــی تلفــن همــراه و 12 
اتومبیــل  واردات  پرونــده  در  نفــر 
افــزود:  وی  شــده اند.  بازداشــت 
پرونده هــای  در  تهــران  دادســتانی 
ــون 23  ــا کن ــراه ت ــن هم ارزی و تلف

فقــره کیفرخواســت صــادر کــرده کــه 
تحــت  متهــم   24 آن  موجــب  بــه 
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــب قضای تعقی
محاکمــه خواهنــد  دادگاه  در  زودی 
ــدار  ــا هش ــران ب ــتان ته ــد. دادس ش
در  کــه  تجــاری  شــرکت های  بــه 
امــر واردات کاال، ارز 4200 تومانــی از 
ــالف  ــر خ ــرده و ب ــت ک ــت دریاف دول
ــه واردات کاال  ــبت ب ــود نس ــد خ تعه
اقــدام نکــرده و یــا در صــورت انجــام 
واردات، کاالهــای وارده را به نرخ آزاد 
ــه فــروش رســانده اند، اظهــار کــرد:  ب
تصــور مدیــران ایــن شــرکت ها مبنــی 
ــرف  ــه ص ــد ب ــه می توانن ــن ک ــر ای ب
ــر  ــی ب ــه گران فروش ــت جریم پرداخ
ــی  ــرات حکومت ــون تعزی ــاس قان اس
در  خــود  خطیــر  مســوولیت  از 
ــوزه ارز  ــی در ح ــع بحران ــاد وض ایج
نماینــد،  خالــی  شــانه  واردات کاال 
بــه  و  اســت  بطــالن  بــه  محکــوم 
ــدار داده  ــرکت هش ــن ش ــران ای مدی
ارتکابــی  اقدامــات  کــه  می شــود 

ــون  ــب قان ــه موج ــان ب ــوی آن از س
نظــام  در  اخالل گــران  مجــازات 
اقتصــادی کشــور مصــوب 1369 و 
ــرار  ــیدگی ق ــورد رس ــات آن م اصالح
خواهــد گرفــت کــه وفــق بنــد ب 
»گران فروشــی  آن،  یــک  مــاده   از 
ــا  ــده« ارزاق ی ــکار عم کالن« و »احت
بــا  عمومــی  نیازمندی هــای  ســایر 
»میــزان  شــاخص های  بــه  توجــه 
خســارت وارده«، »مبالــغ مــورد ســوء 
ــب  ــاد مترت ــار فس ــتفاده« و »آث اس
ــوق  ــف ف ــا وص ــه ب ــر آن« چنان چ ب
رخ دهــد، اقــدام مجرمانــه محســوب 
تــا  پنــج  آن،  مجــازات  و   شــده 
ــوال  ــط ام بیســت ســال حبــس، ضب
حاصــل از اعمــال مجرمانــه و بیســت 
ــه شــالق در  ــار ضرب ــاد و چه ــا هفت ت
انظــار عمومــی اســت؛ و چنان چــه 
ــام  ــوب اته ــات در چهارچ ــن اقدام ای
افســاد فــی االرض باشــد، در صــورت 
اثبــات اتهــام متهــم بــا مجــازات 

ــد. ــد ش ــه خواه ــدام مواج اع

حبس در انتظار اخالل گران اقتصادی

رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست:
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــد  ــا تاکی ــوری ب ــاون اول رییــس جمه مع
ــر این کــه شــرایط خطیــری پیــش روی  ب
کشــور قــرار دارد، گفــت کــه بایــد بــا مــردم 
صــادق باشــیم. اســحاق جهانگیــری در 
ــع  ــت در جم ــات دول ــه هی ــیه جلس حاش

ــه شــرایط پیــش   ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
ــردم  ــا م ــد ب ــا بای ــت: م ــور گف روی کش
شــرایط  در  کــه  چــرا  باشــیم  صــادق 
پیــش روی کشــور وضعیــت خطیــر اســت 
ــد  ــی می گوی ــرده پوش ــدون پ ــکا ب و آمری

ــار  ــران را تحــت فش ــردم ای ــد م می خواه
قــرار دهــد تــا خواســته های 40 ســال 
ــزارش  ــه گ ــد.  ب ــق کن گذشــته اش را محق
ایســنا وی افــزود: مســیری کــه مــا دنبــال 
می کنیــم ایــن اســت کــه بــرای عبــور 
داشــته  برنامه ریــزی  شــرایط  ایــن  از 
ــه  ــی ک ــه واقعیت های ــه ب ــا توج باشــیم. ب
ــور از  ــرای عب ــت ب ــور اس ــش روی کش پی

ــیم. ــدی باش ــد ج ــرایط بای ــن ش ای

اسحاق جهانگیری:

باید با مردم صادق باشیم

بگم بگم های یک استیضاح
 پورابراهیمی: وزیر کار خدای البی است   

 ربیعی: اگر فرد موردنظر شما را مدیر می کردم، مشکلتان حل می شد

وزیر کار با رای مثبت 129 نماینده مجلس، برکنار شد

از  یکــی  بــه  کار  وزیــر  اســتیضاح 
جنجالی تریــن جلســات اســتیضاح در 

شــد. تبدیــل  اخیــر  ســال های 
علــی  اســتیضاح  طــرح  گذشــته  روز 
ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
در جلســه علنــی مجلــس مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و درنهایــت نماینــدگان با 129 
ــوع  ــی از مجم ــت و 111 رای منف رای مثب
243 رای، بــه برکنــاری او رای دادنــد.  این 
در حالــی اســت کــه ربیعــی اســفند ســال 
گذشــته بــا یــک رای توانســته بود از ســد 
اســتیضاح مجلــس بگــذرد. روز گذشــته 
ــه  ــتیضاح، ب ــق اس ــدگان مواف ــا نماین ام
هــرکاری بــرای برکنــاری وزیــر کار دســت 
زدنــد. از جملــه چندیــن مــورد افشــاگری 

ــا پاســخ هایی روبــرو شــد. کــه البتــه ب

پیشنهاد رشوه
ــان  ــده مــردم دلف ــی رســتمیان، نماین عل
ــن  ــتان( اولی ــتان لرس ــله )در اس و سلس
کســی بــود کــه بازار جنجــال را داغ کــرد. او 
کــه موافــق اســتیضاح ربیعــی بــود، گفت 
کــه »توســط یکــی از فرســتادگان جنــاب 
آقــای بندپــی، رییــس بهزیســتی کشــور 
ــد  ــه ش ــده گفت ــه بن ــی ب ــاون ربیع و مع
500 میلیــون تومــان بــه شــما می دهیــم 
ــام یــک خیریــه کــه هیــچ حرفــی  ــه ن ب
درخصــوص مشــکالت بهزیســتی مطــرح 
ــی،  ــنی بندپ ــیروان محس ــود.« انوش نش
رییــس ســازمان بهزیســتی در واکنــش 
ــه  ــت ک ــه ایســنا گف ــن موضــوع ب ــه ای ب
»علــت ایــن اتهــام ایــن اســت کــه فــردی 
را کــه آقــای رســتمیان بــه عنــوان مدیــر 
ــرده  ــی ک ــرای بهزیســتی اســتان معرف ب

بــود، انتخــاب نکردیــم.«

شرکت پسر وزیر
نــوروزی، نماینــده مــردم رباط کریــم و 
ــن  ــران( دومی ــتان ته ــتان )در اس بهارس
ــی  ــی جنجال ــه اظهارات ــود ک ــده ای ب نماین
بــه زبــان آورد. او خطــاب بــه ربیعــی 
ــا پســر  ــی ب ــه »پســر حضرتعال گفــت ک
ــی  ــما در دب ــاون ش ــی زاده مع ــای تق آق
ــن درســت اســت  ــا ای ــد، آی شــرکت دارن
عبدالناصــر  آقــای  هــم  رابط شــان  و 
موســوی الجزایــری اســت، اگــر ایــن 
موضــوع درســت نیســت حــرف شــما را 
قبــول می کنیــم ولــی دربــاره آن توضیــح 
ــه  ــخ داد ک ــم پاس ــر کار ه ــد.« وزی بدهی
ــدون  ــزی ب ــد چی ــاه ببری ــدا پن ــه خ »ب
تحقیــق در تریبون هــا اعــالم نکنیــد اگــر 
ــد  ــی را بگذاری ــما تیم ــوروزی ش ــای ن آق
ــت  ــد صح ــه گفتی ــزی را ک ــن چی و چنی
داشــته باشــد وهللا یــک روز درایــن وزارت 

ــد.« ــم مان ــه نخواه خان

درخواست پورابراهیمی از ربیعی
اظهــارات محمدرضاپورابراهیمــی، رییــس 
کــه  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
ــی دارد،  ــا ربیع ــت ب ــی در مخالف یدطوالی
ــاند.  ــه اوج رس ــس را ب ــال در مجل جنج
ــه  ــد ک ــی« نامی ــدای الب ــی را »خ او ربیع
بــرای جلوگیــری از اســتیضاح، بــا برخــی 
نماینــده  می کنــد.  البــی  نماینــدگان 
اصولگــرای مــردم کرمــان و راور در مجلس 
در عیــن حــال  خطــاب بــه مســعود 
ــس  ــس اول مجل ــب ریی ــکیان، نای پزش
ــود  ــان اســتیضاح ربیعــی ب کــه از مخالف
گفــت کــه »آقــای پزشــکیان شــما تقــوا 
را رعایــت کردیــد؟ آیــا شــما مطمئــن بــه 
روی نــدادن تخلــف در ایــن وزارتخانــه 
نیســتید؟ وزارت اطالعــات و اطالعــات 
ســپاه پرونــده عریــض و طویــل اطرافیان 
ــادی  ــادی زی ــکالت اقتص ــی و مش ربیع
ناشــی از این مســاله را بررســی کننــد و به 
ــد. آقــای پزشــکیان،  مــردم گــزارش دهن
فاینانــس  مســوول  پزشــکیان  زهــرا 
پتروشــیمی جــم چــه نســبتی بــا شــما 
دارد؟« 66 درصــد ســهام پتروشــیمی جم 
متعلــق بــه وزارت کار اســت. پزشــکیان در 
ــت  ــارات پورابراهیمــی گف ــه اظه پاســخ ب

کــه »دختــر مــن فوق لیســانس شــیمی 
از دانشــگاه شــریف دارد کــه قبــل از آنکــه 
آقایــان ســر کار آینــد در پتروشــیمی کار 
می کــرد. آیــا ایــن بــه آن معناســت 
ــرار  ــر ق ــن رانت خــوار هســتم؟ اگ ــه م ک
باشــد مــا هــم مثــل آقــای پورابراهیمــی 
ــه  ــم ک ــد بگویی ــم، می خواهی حــرف بزنی
بچه هــای آنهــا و دار و دسته شــان در 
ایــن سیســتم بیشــتر درگیــر هســتند یــا 
بچه هــای مــن؟ ایــن حرف هــا را کــه 
می زننــد چــه معنایــی دارد.« ربیعــی 
ــت  ــی گف ــه پورابراهیم ــخ ب ــم در پاس ه
کــه »آقــای پورابراهیمــی آقــای کهنوجــی 
را می شناســید شــما؟ اگــر ایشــان مدیــر 
مــس می شــد شــما مشــکلتان بــا مــن 
ــر  ــی ه ــای پورابراهیم حــل می شــد؟ آق
ــره  ــات مدی ــات هی ــا انتخاب ــتانی م اس
داریــم تــو مــن را بیچــاره می کنــی. آقــای 
ــن آنجــا  ــل از م ــرش قب پزشــکیان دخت
پــروژه داشــته چــرا اینطــوری می گوییــد؟ 
ــه شــما جــواب داد  ــوی آمــد ب ــای عل آق
نیســت.  درســت  حرف هایــت  گفــت 
رفتــی اطالعــات ســپاه آنجــا هم به شــما 
گفتنــد حرف هایــت درســت نیســت. بــاز 

ــی.« ــرار می کن ــا تک اینج

موافقان و مخالفان ربیعی چه گفتند؟
ــداد  ــد تع ــد بودن ــی معتق ــتیضاح ربیع ــان اس موافق
بیــکاران در کشــور افزایــش یافتــه و آمارهــای اشــتغال 
در ایــران دروغیــن اســت. همچنیــن آن هــا وزیــر کار را 
بــه بی توجهــی بــه کارگــران متهــم کردنــد و عامــل بــه 
ــان آمــدن آن هــا را عملکــرد وزارت کار دانســتند.  خیاب
ــتی  ــات بهزیس ــته از اقدام ــا آن دس ــردن ب ــورد نک برخ
ــد  ــی می خواندن ــدگان آن  را غیرقانون ــه برخــی نماین ک
از دیگــر مــوارد مطــرح شــده از ســوی مخالفــان بــود. 
در مقابــل ربیعــی در دفــاع از خــودش گفــت کــه اگــر 
امــروز آب باریکــه ای هــم در اشــتغال وجــود دارد 
ناشــی از عملکــرد وزارت کار اســت.  نماینــدگان موافــق 
ــی  ــور ناش ــکالت کش ــد مش ــد بودن ــم معتق ــی ه ربیع
ــا  ــر گره گش ــر وزی ــت و تغیی ــادی اس ــائل اقتص از مس

نیســت.

معــاون اول رییــس جمهــور گفــت کــه مــن فکــر 
کــه  سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  می کنــم 
انجــام شــده متناســب بــا شــرایط کشــور اســت و 
حتمــا بخــش خصوصــی مــا بایــد از ایــن فرصــت 
اســتفاده کنــد کــه عالمــت می دهــد کــه صــادرات 
کشــور بــه شــدت اقتصــادی و مقــرون بــه صرفــه 
اســت و ایــن شــرایط بــه مــا می گویــد کــه بایــد 

بــه تولیــد توجــه بیشــتری کنیــم.

گزارش
پیام ما

فرصت دو ماهه الریجانی به هیات نظارت بر نمایندگانپیام خبر
علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی در خصوص اظهارات مطرح شده از 
سوی نمایندگان و وزیر کار در جلسه استیضاح روز گذشته و اسامی که اعالم شد به 
هیات نظارت بر نمایندگان مجلس فرصت داد ظرف مدت دو هفته موارد مطرح شده 
را بررسی کند و گزارشی ارائه دهد.
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تحویل سکه های پیش فروش، 
سکه را گران کرد

پیش فروشــی،  ســکه های  توزیــع  آغــاز  بــا   
قیمــت در بــازار رونــد صعــودی را در پیــش گرفت؛ 
چــرا کــه قــرارداد فــروش ایــن ســکه ها، بــا نــرخ 
غیرقطعــی و بــه قیمــت روز تحویــل بــوده اســت. 
بــه گــزارش مهــر،  بــازار ســکه بــا افزایــش 260 هــزار تومانــی مواجــه شــده 
ــرو  ــی روب ــاب باالی ــا حب ــروز ب ــح دی ــه معامــالت اول صب ــرخ نســبت ب و ن
ــون  ــه میلی ــه س ــکه ب ــرخ س ــالت ن ــاز معام ــن اســاس در آغ ــر ای ــد. ب ش
تومــان هــم کاهــش یافتــه بــود امــا در ســاعت 15 دیــروز در محــدود ســه 
ــر  ــا لحظــه تنظیــم ایــن خب ــی ســیر می کــرد. ت میلیــون و 300هــزار تومان
نــرخ هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد ســه میلیــون و 300 
هــزار تومــان، ســکه طــرح قدیــم بــا 130 هــزار تومــان بــا افزایــش بــه ســه 
میلیــون و 101 هــزار تومــان، نیــم ســکه بــا افزایــش 60 هــزار تومانــی 850 
هــزار تومــان، ربــع ســکه بــا افزایــش 30 هــزار تومانــی 85 هــزار تومــان و 

ســکه یــک گرمــی 470 هــزار تومــان بــود.

پایین ترین رقم صادرات نفت 
ایران در چهار ماه اخیر

برآوردهــای موسســه گلوبــال پالتــس نشــان 
مــاه  در  ایــران  نفــت  می دهــد کــه صــادرات 
جــوالی بــه پاییــن تریــن رقــم چهــار مــاه گذشــته 
رســیده اســت. بــه گــزارش خبرآنالیــن، آمارهــای 
موسســه اس انــد پــی گلوبــال پالتــس حاکــی اســت، میــزان کل صــادرات 
ــون  ــت درصــد کاهــش، از 2.49 میلی ــا هف ــاه جــوالی ب ــران در م ــت ای نف
ــوالی رســیده  ــاه ج ــون بشــکه در م ــه 2.32 میلی ــن ب ــاه ژوئ بشــکه در م
ــران از  ــت ای ــی صــادرات نف ــه متوال ــن ســومین کاهــش ماهیان اســت. ای
زمــان خــروج دولــت ترامــپ از توافــق برجــام اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــر آغــاز شــود،  ــران از اوایــل مــاه نوامب قــرار اســت تحریــم هــای نفتــی ای
انتظــار مــی رود صــادرات نفــت ایــران در ماه هــای آینــده بــه شــدت کاهــش 
یابــد. همچنیــن برآوردهــای پالتــس نشــان مــی دهــد کــه میــزان تولیــد 
ــه 2017  ــم از ژانوی ــن رق ــن تری ــه پایی ــوالی ب ــاه ج ــز در م ــران نی ــت ای نف

ــت. ــیده اس ــکه در روز رس ــون بش ــی 3.72 میلی یعن

کمیســیون  عضــو 
می گویــد  فرهنگــی 
دســتورالعملی بــرای 
دائمــی  حضــور 
نشــده  صــادر  ورزشــگاه ها  در  خانواده هــا 
اســت؛ اگرچــه ایــن کار نیــاز بــه دســتور 
وزارتخانه هــای  همراهــی  و  نــدارد  خاصــی 
آنطــور  می کنــد.  ورزش کفایــت  و  کشــور 
ــی،  ــه سیاوش ــته، طیب ــت نوش ــه مل ــه خان ک
عضــو فراکســیون زنــان مجلــس  دربــاره 
حضــور زنــان در ورزشــگاه ها اضافــه کــرده 
کــه معاونــت زنــان ریاســت جمهــوری در 
حــال تدویــن شــیوه نامه ای بــرای حضــور 
ایــن  اســت،  ورزشــگاه  در  خانواده هــا 
شــیوه نامه در صــورت تصویــب در هیــات 

دولــت بــه نوعــی همــکاری بیــن دســتگاهی را 
جهــت تســهیل ورود زنــان بــه ورزشــگاه هــا را 
بــه دنبــال دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولت 
ــی  ــور دائم ــن حض ــرای ای ــتوری ب ــوز دس هن
صــادر نکــرده اســت، خبــر داد که بــرای حضور 
خانواده هــا در مســابقات شــهریورماه میــان دو 
تیــم اســتقالل و پرســپولیس بــا دو تیم دیگر 
از کشــور قطــر بــا وزارت کشــور و ورزش مجددا 
ــا  ــه او از آنج ــه گفت ــرد. ب ــم ک ــت خواه صحب
کــه 40 ســال از حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها 
ممانعــت شــده اســت دریافــت موافقــت 
ــرد  ــان می ب ــا زم ــی آن ه ــور دائم ــرای حض ب
ــدا  ــری ابت ــارب آرا و هم فک ــا تض ــد ب ــذا بای ل
شــرایط را بــه مــرور بــرای بازی هــای خــاص 

ــرد. ــهیل ک تس

زنان همچنان در انتظار صدور مجوز 
دائمی ورود به ورزشگاه ها

جامعهتجارتبازار

استیضاح پرحاشیه
ســوی  از  ربیعــی  علــی  کــه  روزی  در 
ــرو  ــز روب ــا کارت قرم ــس ب ــدگان مجل نماین
ــد.  شــد، بهارســتان روز پرحاشــیه ای را گذران
را  حواشــی  ایــن  از  ادامــه گزیــده ای  در 

: نیــد ا می خو
* در حالــی جلســه اســتیضاح وزیــر کار آغاز 
ــه  ــده موافــق اســتیضاح ب شــد کــه 11 نماین
ایــن دلیــل کــه جلســه ای در ایــن خصــوص 
نشــده،  در کمیســیون مربوطــه تشــکیل 
حاضــر بــه صحبــت کــردن بــه عنــوان موافــق 
اســتیضاح نبودنــد. ایــن اتفــاق باعــث شــد 
تــا علــی الریجانــی، رییــس مجلــس در 
ــس  ــه تنف ــالم 30 دقیق ــه اع ــدای جلس ابت
بکنــد و ســپس جلســه از ســر گرفتــه شــد.
* بیــن میرزایــی نکــو، نماینــده اصالح طلــب 
و مقصــودی، نماینــده اصولگــرا درگیــری 
پیــش آمــد. خبرآنالیــن بــه نقــل از میرزایــی 
ــای  ــه آق ــت ک ــوص نوش ــن خص ــو در ای نک
در  آنکــه  از  پــس  مقصــودی  حســین 
مخالفــت بــا وزیــر تعــاون نطــق کــرد و نقطــه 
ــالم  ــن اع ــون صح ــود را از تریب ــرات خ نظ
ــود  ــی خ ــه صندل ــت ب ــگام بازگش ــرد هن ک
بــا ادبیاتــی نامتعــارف همــه نماینــدگان 
ــرار داد  ــدید ق ــت ش ــورد اهان ــس را م مجل
ــان  ــکان بی ــه ام ــتفاده از واژه ای ک ــا اس و ب
ــده در فضــای رســانه ای وجــود  ــرای بن آن ب
ــه تنهــا مــن بلکــه کل نماینــدگان را  ــدارد ن ن
مــورد اهانــت قــرار داد و گفــت کــه بایــد بــا 
ــدگان شــبیه یکــی از کشــورهای  ــن نماین ای
آســیای شــرقی برخــورد شــود و آنهــا را 

ــد. ــرون بیندازن بی
* خــدری، نماینــده مــردم بوشــهر بــه ایلنــا 
ــدگان  ــه یکــی از نماین ــه شــنیدم ک ــت ک گف
می گفــت اگــر می خواهیــد در انتخابــات 
دی مــاه 98 تاییــد صالحیــت شــوید، نبایــد 
پشــت تریبــون مجلــس حاضــر شــوید و در 

دفــاع از ربیعــی صحبــت کنیــد.
مجلــس  رییــس  الریجانــی،  علــی   *
در خصــوص ایــن اظهارنظــر ربیعــی کــه 
ــی  ــای کهنوج ــر آق ــی اگ ــای پورابراهیم »آق
مشــکل  می کــردم،  مــس  مدیرعامــل  را 
حــل می شــد« گفــت کــه آقــای ربیعــی 
ــوط  ــد مرب ــد و گفتن ــن دادن ــه م ــه ای ب نام
ــی  ــت در حال ــس اس ــی م ــرکت مل ــه ش ب
کــه مربــوط بــه ایــن شــرکت نیســت و 
ــده  ــت و در آن آم ــتی راور اس ــرای بهزیس ب
کــه آقــای پورابراهیمــی رایزنــی می کنــد کــه 
فــالن شــخص رییــس اداره بهزیســتی راور 
بشــود. مــن در ایــن مدتــی کــه بــا نمایندگان 
ــه ممکــن  ــده ام ک ــم، دی مجلــس کار می کن
اســت اینهــا رایزنــی داشــته باشــند کــه 
فــالن فــرد در فــالن جــا منصــوب شــود کــه 

ــت. ــارف اس متع

حاشیه
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ــزوم  ــران از ل ــهر ته ــورای ش عضــو ش
ــن  ــی آب در ای ــه آب چرخان ــه ب توج
وضعیــت کــم آبــی شــهر تهــران خبــر 
داد. احمــد مســجد جامعــی، با اشــاره 
بــه ایــن کــه ایــن روزهــا بحــث »آب« 
در تهــران بســیار جــدی اســت، گفــت : 
در حــال  حاضــر دامنه هــای شــمالی و 
جنوبــی البــرز کل آب خــود را به تهران 
می دهنــد ، امــا بــاز هــم عطــش تهران 

بــر طــرف نشــده اســت. وی گفــت: در 
حــال  حاضــر آب ســدهای الر، لتیــان، 
و ... بــه تهــران می آیــد و هــزاران چــاه 
عمیــق مجــاز و غیــر مجــاز آب تهــران 
را تامیــن می کننــد. مســجد جامعــی 
بــا بیــان ایــن کــه در تهــران بــه 
ــار  ــات توجهــی نمی شــود، اظه تجربی
کــرد: مثــال مــا ظرفیتــی بــه نــام »آب 
چرخانــی « داریــم کــه حــدود 200 

واحــد و مرکــز در تهــران وجــود دارنــد 
کــه آب چرخانــی را انجــام می دهنــد، 
امــا مــی بینیــم کــه عمــده ایــن مراکز 
تعطیــل هســتند چــرا کــه هزینــه بــر 
بــوده و یــا تکنســین ندارنــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه مــا فکــر مــی کردیم 
آب  اکباتــان سیســتم  در شــهرک 
ــا جدیــت  ــی وجــود دارد کــه ب چرخان
آب را تصفیــه کــرده و نســبت بــه 
آبیــاری فضــای ســبز اقــدام می شــود، 
امــا متاســفانه شــاهد بودیــم کــه ایــن 
ــا در  ــود، ام ــی می ش ــاز چرخان آب ب
نهــر فیروزآبــاد رهــا شــده و ایــن آب 
بــاز چرخانــی شــده بــه هــدر مــی رود.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر 
ــه می شــود،  ــت آب در کشــور از آنچــه گفت اینکــه وضعی
ــر از 50 ســال  ــه کمت ــرد ک ــالم ک ــر اســت، اع بســیار بدت
ــس  ــری )ریی ــود. عیســی کالنت ــام می ش ــده آب تم آین
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت( در واکنش بــه برخی 
اظهارنظرهــا مبنــی بــر اینکــه نفــت تــا 40 ســال آینــده و 
آب تــا 50 ســال دیگــر در ایــران تمــام می شــود، گفــت: 
وضعیــت آب کشــور از آنچــه کــه گفتــه می شــود، بســیار 
بدتــر اســت.وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه تغییــر اقلیــم و 
ــا مشــکالت بســیاری  ــا ب ــا م ــا مطمئن کاهــش بارش ه
ــی در  ــا بارندگ ــاس آماره ــد. براس ــم ش ــه خواهی مواج
ســال گذشــته 25 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت و به 
زیــر 200 میلیمتــر مکعــب رســیده اســت.معاون رییــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور و ریی جمه
ــود آب شــدید در کشــور خاطرنشــان  ــه کمب ــا اشــاره ب ب
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــارش کاه ــن ب ــه میانگی ــرد: اگرچ ک
بــا تغییــرات اقلیــم مواجــه هســتیم، امــا متاســفانه در 
مقابــل مصــرف آب روز بــه  روز بیشــتر می شــود. آب 
ماننــد نفــت نیســت کــه بــا توجــه بــه نیــاز مصــرف شــود 
و بــه انــدازه نیــاز و فــروش بــازار برداشــت شــود. آنطــور 
کــه ایلنــا می نویســد وی ادامــه داد: آب از حــد نیــاز مــا 

کمتــر اســت، امــا نفــت بیشــتر از حــد نیــاز ماســت، اگــر 
بیشــتر هــم تولیــد شــود، بــازار از مــا خریــداری نمی کند، 
از همیــن رو برداشــت و اســتخراج نفــت براســاس نیــاز 
اســت، چــرا کــه نمی توانیــم آن را بفروشــیم و بــازار خرید 
ــازار تقاضــای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــری ب ــود ندارند.کالنت وج
نفــت میــزان عرضــه آن را بــه تعــادل می رســاند، گفــت: 
ــه  ــت و هرچ ــه نیس ــوص آب اینگون ــفانه در خص متاس
ــا  ــاز م ــم و نی ــم مصــرف کنی داشــته باشــیم می خواهی
ــرد:  ــد ک ــه وجــود دارد.وی تاکی ــی اســت ک بیشــتر از آب
مــن معتقــدم دکتــر کردوانــی بســیار بســیار خوشــبینانه 
ــرده  ــت ک ــده صحب ــال آین ــا 50 س ــام آب ت ــاره اتم درب
ــی  ــا بی آب ــان ب ــن زم ــر از ای ــی زودت ــا خیل ــت و م اس

ــویم. ــه می ش مواج

کردوانی: ۵0 سال دیگر آب نداریم
ــط  ــاالن محی ــر فع ــری، دیگ ــش از هشــدارهای کالنت پی
ــه  ــبت ب ــز نس ــی نی ــور کردوان ــه پروفس ــت از جمل زیس
ایــن موضــوع هشــدار داده بــود . آنطــور کــه خبــر آنالیــن 
می نویســد  کردوانــی پــدر علــم کویرشناســی ایــران  
گفتــه بــود: بیچــاره کســی کــه 50 ســال دیگــر بــه دنیــا 
بیایــد، تــا آن زمــان دیگــر نــه آب ســطحی داریــم، نه آب 
زیرزمینــی. البتــه ایــن اتفــاق شــاید زودتــر هــم بیافتــد.

چراکــه در حــوزه آب زیرزمینــی حداقــل فاصلــه 2 چــاه 
بایــد 1 کیلومتــر باشــد، اگــر در یــک لیــوان به جــای یــک 
نــی، 3 نــی قــرار دهیــم آب بیشــتری نمی گیریــم فقــط 

زودتــر آن منبــع آب را از بیــن می بریــم. وزارت نیــرو هــم 
کــه دارد می گویــد چــاه بزنیــد، اتفاقــی کــه باعــث شــده 
دشــت تهــران هــم 36 ســانتی متر نشســت پیــدا کنــد.

بعــد از آن هــم دیگــر آبــی نیســت، اگــر هــم باشــد آب 
آلــوده اســت چراکــه آب توالــت هــم وارد می شــود. وی 
از راه حــل و برنامــه خــود را بــرای روبرویــی بــا مشــکل 
بی آبــی گفتــه بــود: »اگــر می خواهیــم مشــکل آب حــل 
شــود هــم دولــت و هــم مــردم بایــد اقــدام کننــد، امــا 
االن وزارت نیــرو فقــط آب روســتاها را قطــع می کنــد، از 
ســویی بــه گفتــه مدیرعامــل آب تهــران، مــا در ایــران در 
ــن  ــم، او ای ــرف می کنی ــادی مص ــهری آب زی ــوزه ش ح
حــرف را می زنــد تــا از طریــق آب پــول بیشــتری بگیــرد 

ــد.« ــدی کن ــه اینکــه آب را در شــهر جیره بن ن

بیشتر مراکز »آب چرخانی« 

در تهران تعطیلند

انتقاد از به نتیجه نرسیدن 

الیحه حمایت از محیط بانان

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره محیــط زیســت اســتان تهــران بــا اظهــار تاســف از 
اینکــه طــی یــک هفتــه دو محیــط بــان شــهید شــده اند، از بــه نتیجــه نرســیدن 
الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و ضعــف در آمــوزش محیــط بانــی انتقــاد کرد.نقــی 
میرزاکریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه محیــط بان علــی خواجویــی کــه در اســتان کرمان 
بــه شــهادت رســید، صــد و بیســت و دومیــن محیــط بانی اســت کــه بــرای حفاظت 
ــگان  ــرد: ی ــار ک ــت، اظه ــده اس ــهید ش ــور ش ــش کش ــاک و حیات وح از آب، خ
حفاظــت ســازمان محیــط زیســت بعــد از نیروهــای انتظامــی و نظامــی بیشــترین 
شــهید را تقدیــم عرصه هــای طبیعــی کشــور کــرده اســت.وی بــا اظهــار تاســف از 
ــا و  ــت: واقعیت ه ــده اند، گف ــهید ش ــان ش ــط ب ــه دو محی ــک هفت ــی ی ــه ط اینک
ســختی های شــغل محیــط بانــی بایــد بــدون چشم پوشــی بیــان شــود. تاســف بار 
اســت کــه پــس از ایــن اتفاقــات و ایــن تعداد شــهید هنــوز الیحه حمایــت از محیط 
بانــان بــه نتیجــه نرســیده اســت و حمایــت الزم از یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
نمی شــود. فرمانــده یــگان حفاظــت اداره محیــط زیســت اســتان تهــران بــا اشــاره 
بــه اینکــه بایــد تیمــی تشــکیل شــود تــا علــت شــهادت محیــط بانــان را بررســی 
کنــد، تصریــح کــرد: در مناطــق تحــت نظــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، اعزام 
محیــط بــان بــرای دســتگیری شــکارچی تابــع اســتاندارهایی اســت.میرزاکریمی 
ادامــه داد: تعــداد نیروهایــی کــه بــرای دســتگیری شــکارچی اعــزام می شــوند بــه 
انــدازه کافــی نیســت. بــرای مثــال در اســتان تهــران در هــر شــیفت یــک محیــط 
ــد و یــک نفــر  ــه شــکار می آین ــان حضــور دارد. زمانی کــه شــکارچیان، گروهــی ب ب
محیــط بــان حیــن گشــت و کنتــرل بــا آن هــا روبــه رو می شــود جســارت و اقتــدار 
الزم را نــدارد. وی گفــت: وقتــی نیــروی محیــط بــان بــا اقتــدار کافــی ورود نکنــد و 
شــکارچی اطمینــان را داشــته باشــد کــه از محیــط بــان پشــتیبانی الزم نمی شــود به 

خــود جســارت می دهــد کــه بــرای فــرار ســمت محیــط بــان شــلیک کنــد.

آب زودتر از 50سال دیگر تمام می شود 
وضعیت آب در کشور از آنچه گفته می شود، بسیار بدتر است

محیـط  حفاظـت  سـازمان  رییـس 
زیسـت بـا تاکیـد بـر اینکـه وضعیت 
می شـود،  گفتـه  آنچـه  از  کشـور  در  آب 
بسـیار بدتـر اسـت، اعالم کـرد کـه کمتر از 
۵0 سـال آینـده دیگـر آب تمام می شـود. 
سـازمان  )رییـس  کالنتـری  عیسـی 
حفاظـت محیـط زیسـت( در واکنـش بـه 
برخـی اظهارنظرهـا مبنـی بـر اینکـه نفت تا 
۴0 سـال آینـده و آب تـا ۵0 سـال دیگـر 
در ایـران تمـام می شـود، گفـت: وضعیت 
می شـود،  گفتـه  کـه  آنچـه  از  کشـور  آب 

بسـیار بدتـر اسـت.

ــه  ــت: تهی ــار گف ــرد و غب ــا گ ــه ب ــروه مقابل ــی کارگ ــر مل مدی
ــارج از  ــا خ ــا منش ــار ب ــرد و غب ــا گ ــه ب ــع مقابل ــه جام برنام
کشــور بــا همــکاری ایــران، ســوریه و عــراق و زیرنظــر برنامــه 
عمــران ســازمان ملــل متحد )UNDP( در دســتور کار امســال 
ــن  ــدف از ای ــی، ه ــبی بیرگان ــد طهماس ــی محم ــت. عل اس
تفاهــم نامــه چهارجانبــه را مهــار کانــون هــای گــرد و غبــار بــا 
منشــا خارجــی بیــان کــرد و افــزود: تفاهمنامــه بیــن المللــی 

ــد آنهــا را مجــاب کنــد کــه  ــا کشــورهای همســایه مــی توان ب
عملیــات مقابلــه بــا گــرد و غبــار را شــروع کننــد و گامــی در 
مهــار کانــون هایــی کــه کشــور مــا را تحــت تاثیــر قــرار مــی 
دهــد، بردارنــد. طهماســبی بیرگانــی ادامــه داد: اعتبــار مــورد 
نیــاز بــرای ایــن اجــرای ایــن توافــق از هــر ســه کشــور تامیــن 
مــی شــود کــه ســهم مربــوط بــه خوزســتان از محــل اعتبــارات 

گــرد و غبــار خوزســتان خواهــد بــود.

ــب رییــس شــورای اســالمی ســاری، صــدور مجــوز زیســت   نای
ــای  ــن ســاخت بن ــان نیافت ــی و پای ــع مال ــود مناب ــی، کمب محیط
نیــروگاه را علــت اصلــی تاخیــر در راه انــدازی پــروژه نیــروگاه زبالــه 
ســوز ایــن شــهر دانســت. علــی اکبرزلیکانــی در بیســت و هفتمین 
نشســت شــوری اســالمی شــهر ســاری میانگیــن پیشــرفت 
فیزیکــی ایــن پــروژه را در حــوزه ابنیــه 44 درصــد و خرید تجهیزات 
ــی از  ــزات اصل ــه وی تجهی ــه گفت ــان کرد.ب را حــدود 65 درصــد بی
ــدران  ــز اســتان مازن ــروژه در مرک ــه محــل پ ــداری و ب خــارج خری
حمــل شــده اســت. زلیکانــی افــزود: براســاس برنامــه زمــان بندی 

تــا اســفندماه ســال جــاری ســاخت ابنیــه و خریــد تجهیــزات در 
صــورت تامیــن اعتبــار بــه اتمــام مــی رســد. وی بــدون اشــاره بــه 
زمــان دقیــق افتتــاح نیــروگاه زباله ســوز شــهر ســاری اظهارداشــت: 
بــا تکمیــل ابنیــه ،نصــب تجهیــزات خریــداری در کمتریــن زمــان 
نصــب و فعالیــت آزمایشــی آن شــروع مــی شــود. نایــب رییــس 
ــورد  ــی م ــار ارزی و ریال ــزان اعتب شــورای اســالمی شهرســاری می
نیــاز بــرای تکمیــل نیــروگاه زبالــه ســوز ایــن شــهر را افــزون بــر 4 
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــار ارزی و 500 میلی میلیــون و 200 هــزار دالر اعتب

ریالــی اعــالم کــرده اســت.

ایران، عراق و سوریه تفاهمنامه مقابله 
باگردوغبار امضا می کنند

راه اندازی نیروگاه زباله سوز ساری، شاید وقتی دیگر

پیام زیست دبیر کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران 
گفت: وجود حریم های ساحلی آزاد نشده دولتی و خصوصی مهم ترین چالش 

گردشگری دریایی مازندران است.

خبر

بهینه سازی تصفیه 
پساب با غشای مایع

محققــان دانشــگاه علــم و صنعــت 
موفــق شــدند بــا بهره گیــری از 
فنــاوری نانــو، فراینــد غشــای مایع 
ــای  ــد غش ــد. فراین ــازی کنن ــاب بهینه س ــه پس ــرای تصفی را ب
مایــع یکــی از پربازده تریــن و ارزان تریــن فرایندهــا در تصفیــه 
پســاب و فاضــالب بــه شــمار مــی رود. تــورج محمــدی محقــق 
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران فنــاوری غشــای مایــع را یکــی 
از مقرون به صرفه تریــن فناوری هــای غشــایی خوانــد و افــزود: 
در طــرح حاضــر به منظــور بهینه ســازی هرچــه بیشــتر فنــاوری 
غشــای مایــع، از دو نــوع نانوذره آب دوســت و آب گریز اســتفاده 
شــد و نتایــج مربــوط بــه هرکــدام مــورد مقایســه قــرار گرفــت.

         دادنامه
پرونــده کالســه 9709981825100240 
– شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان تالــش تصمیــم نهایــی 
ــقایق  ــان: ش ــماره 9709971825100528 – خواه ش
ــالن  ــه نشــانی اســتان گی ــد ســعید ب ــان فرزن مزین
شــهر تالــش – بســیجیان فــاز 2 بلــوک 12 – 
خوانــدگان: 1- حســین مزینــان فرزنــد علــی اکبــر 
ــه  ــی ب ــین همگ ــد حس ــان فرزن ــعید مزین 2- س
نشــانی – خواســته: اذن در ازدواج و ســقوط اجــازه 
پــدر – دادگاه بــا مداقــه در اوراق پرونــده ختــم 
رســیدگی را اعــالم وبــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
ــد ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــل مب بشــرح ذی

رای دادگاه
درخصــوص دعــوی شــقایق مزینــان فرزنــد ســعید 
19 ســاله بــه طرفیــت پــرد و پدربــزرگ پــدری اش 
بــه اســامی 1- حســین مزینــان فرزنــد علــی اکبــر 
ــته  ــه خواس ــین ب ــد حس ــان فرزن ــعید مزین 2- س
اذن در ازدواج و ســقوط اجــازه پــدری بدیــن شــرح 
ــه دارای  ــح داده ک ــته اش را توضی ــان خواس خواه
ــوده و  ــم ب 19 ســال ســن و مــدرک تحصیلــی دیپل
حــدود ســه ســال اســت کــه بــا مــادرش زندگــی می 
ــکان اســت و از محــل  ــول الم ــدرش مجه ــد و پ کن
زندگــی پدربزرگــش نیــز بــی اطــالع اســت مــادرش 
بــه صــورت غیابــی طــالق گرفتــه پــدرش اهــل تهران 
ــا  ــه آنه ــش از ســه ســال اســت ک ــوده حــدود بی ب
ــری از او  ــچ خب ــرده و هی ــا ک ــدا ره ــام خ ــه ام را ب

ــتگار دارد و  ــه خواس ــده ک ــی ش ــد مدع ــی باش نم
او و مــادر و دایــی اش تحقیــق نمودنــد از همــه 
نظــر خواســتگار مــورد تاییــد مــی باشــد و در مغــازه 
ــه  ــد متوســطی هــم دارد و ب ــد درآم ای کار مــی کن
ــت  ــه محرمی ــتهار دارد و صیغ ــم اش ــنامی ه خوش
نیــز فیمابیــن حــدود چهارمــاه پیــش جــاری شــده 
لــذا چــون بــه پــدر و پدربزرگــش دسترســی نــدارد 
ــقوط  ــازه ازدواج و س ــه اج ــم ب ــدور حک از دادگاه ص
دادگاه  اســت  شــده  خواســتا  را  پــدری  والیــت 
ــود او  ــتماع نم ــز اس ــان را نی ــادر خواه ــارات م اظه
هــم توضیــح داده کــه از شــوهرش بصــورت غیابــی 
طــالق گرفتــه و شــوهرش معلــوم نیســت کجــا 
زندگــی مــی کنــد و از پــدر شــوهرش نیــز اطالعــی 
ــدگان حاضــر  ــدارد در ادامــه رســیدگی دادگاه خوان ن
ــال  ــی ارس ــذر موجه ــا ع ــه ی ــه دفاعی ــدند الیح نش
ننمودنــد خواهــان در ادامــه رســیدگی توضیــح داده 
کــه توافــق شــد کــه مهریــه از 150 میلیــون تومــان 
ــغ  ــن مبل ــه از ای ــد ک ــه باش ــد عندالمطالب ــه نق وج
یــک قطعــه 300 متــری و مقادیــری کاال و وســایل 
منــزل قــرار شــد کــه شــوهرش و پــدر شــوهرش بــه 
او بدهنــد کــه پــس از کســر قیمــت آنهــا باقیمانــده 
ــی  ــان م ــون توم ــه 80 میلی ــی الذم ــا ف ــه م مهری
ــت  ــده اس ــق گردی ــدار تواف ــن مق ــه ای ــه ب ــد ک باش
دادگاه اظهــارات پــدرو مــادر محســن بخــت شــاهی 
ــارات  ــته اظه ــروری دانس ــان را ض ــتگار خواه خواس
آنــان را اســتماع نمــود کــه جملگــی اظهــار داشــتند 
ــام  ــه ن ــرای پسرشــان ب ــه خواســتگاری شــقایق ب ب
محســن رفتنــد و خواســتگاری نمودنــد و توافقــات 

اولیــه انجــام شــد و صیغــه محرمیــت نیــز جــاری 
گردیــد از خواســتگار مــورد نظــر بنــام محســن بخــت 
ــود  ــار نم ــه او اظه ــد ک ــق گردی ــز تحقی ــاهی نی ش
خواهــان را دوســت دارد و تمامــی تــالش خویــش 
ــرد از  ــکار مــی گی ــت خوشــبخت نمــودن او ب را جه
مرجــع انتظامــی نیــز خواســته شــد کــه در خصــوص 
وضعیــت اخالقــی و رفتــاری و کاری محســن بخــت 
ــه  ــخ واصل ــه پاس ــد ک ــل آورن ــق بعم ــاهی تحقی ش
داللــت بــر ایــن دارد کــه محســن بخــت شــاهی بــه 
کاســبی مشــغول بــوده و از اخــالق و رفتــار خوبی در 
محــل کار و نــزد همســایگان برخــوردار اســت اینــک 
ایــن دادگاه بــا نگــرش در اوراق پرونــده و اقدامــات 
ــر  ــان و نظ ــارات خواه ــاظ اظه ــده و لح ــام ش انج
بــه ســن و ســالش و عنایــت بــه مجهــول المــکان 
بــودن خوانــدگان و توجهــا بــه اظهــارات پــدر و مــادر 
ــه از  ــتعالم واصل ــخ اس ــان و پاس ــتگار خواه خواس
مرجــع انتظامــی خواســته خواهــان را قابــل اجابــت 
ــون  ــواد 1257 – 1044 – 1043  قان ــه م ــتندا ب مس
مدنــی و حکــم بــه اجــازه ازدواج دائــم خواهــان بــا 
ــه  ــا مهری ــر ب ــد منوچه محســن بخــت شــاهی فرزن
ــی دارد رای  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــون توم 150 میلی
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ 
ــت 20  ــرف مهل ــن دادگاه و ظ ــی درای ــل واخواه قاب
روز پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد 
نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر 

اســتان گیــالن اســت.

رئیس شعبه اول حقوقی تالش    5715

       آگهی مزایده اموال غیر منقول 
ــی  ــاه ملک ــی ش ــه میرزای ــرض ال ــه 970177 ف ــده کالس در پرون
ــر مطالبــه ایــن اجــرا قصــد  و علیــه علــی مــراد صدیقــی دایــر ب
ــاده 137  ــق م ــوری وف ــده حض ــق مزای ــل را از طری ــال ذی دارد م
ــالک  ــال :پ ــه فــروش برســاند مشــخصات م ــی ب ــون اجــرای احــکام مدن قان
ثبتــی 5174 فرعــی از 94اصلــی مــورد ثبــت شــماره 58149صفحــه 324 دفتــر 
290بخــش یــک حومــه ملــک متنــازع فــی بــه صــورت یکبــاب مغــازه همکــف 
ــه ادرس کرمانشــاه شــهرک  ــا درب کرکــره ای ب ــع ب ــه مســاحت ده متــر مرب ب
دادگســتری –بلــوار محمــد نیــک پــور – جنــب ســوپر مارکــت رضــا – روبــروی 
ــورد  ــک م ــگ مل ــش دان ــا.ارزش ش ــت  کاوی ــات دول ــخوان خدم ــر پیش دفت
ــه مبلــغ  مزایــده در تاریــخ 97/2/18 توســط کارشــناس رســمی دادگســتری ب
ــرای روز ســه شــنبه  ــده آن ب ــه مزای ــی شــده اســت ک ــال ارزیاب 55/000/0000ری
1397/5/30 ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده خریــداران مــی تواننــد بــه ایــن 
اجــرا واقــع در چهــار راه بنــت الهــدی طبقــه همکــف شــعبه دوم اجــرا ســاختمان 
مرکــزی دادگســتری مراجعــه تــا ترتیــب مالحظــه آنهــا از مــال موضــوع آگهــی 
فراهــم شــود مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــروع میشــود هــر کــس کــه باالتریــن 
قیمــت را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده شــناخته و مکلــف اســت 10 درصــد 
ــپرده  ــاب س ــه حس ــپرده ب ــوان س ــس بعن ــی المجل ــنهادی را ف ــای پیش به
دادگســتری تودیــع ورســید دریافــت وباقیمانــده آنــرا حداکثــر ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ مزایــده بــه حســاب مزبــور واریــز کنــد در صــورت عــدم پرداخــت بقیــه 
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن ــق مــاده 129 قان بهــای مــال در موعــد مقــرر مطاب
ســپرده فــوق الذکــر پــس از کســر هزینــه بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد 
ــل از شــروع  ــده موظــف هســتند قب ــد گان در مزای ــه شــرکت کنن ــا کلی . ضمن
مزایــده مبلــغ ده درصــد ملــک مــورد ارزیابــی شــده بــه ســپرده  دادگســتری 

واریــز واصــل قبــوض را بــه شــعبه تحویــل نماییــد .

اجرای احکام شعبه دوازده دادگاه حقوقی کرمانشاه – محسن کنجوری 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرمانــدار فریدونکنــار بــا اشــاره بــه جنــگل 
اوجاکلــه و چالش هــای آن گفــت: متاســفانه 
دو  بــه  را  جنــگل  شــمال،  انتقــال گاز  خــط 
ــاری تبدیــل کــرده کــه  قســمت 2 و دوازده هکت
اگــر بــرای آنــان مدیریــت مناســبی صــورت 
ــر  ــه خط ــده ب ــی آن در آین ــا و پایندگ ــرد بق نگی
نصیری کنــاری  محمدمهــدی  افتــاد.  خواهــد 

اشــاره  فریدونکنــار  کمربنــدی  مشــکل  بــه 
ــان  ــار همچن ــدی فریدونکن ــت: کمربن ــرد و گف ک
در مســیر تکمیــل قــرار دارد. مشــکل اصلــی 
کمربنــدی ایــن شهرســتان تقاطعــی اســت کــه 
در دو میــدان شــرق و غــرب آن وجــود دارد. 
در میــدان شــرقی بــا مشــارکت مدیــرکل بنــادر 
ــاد  ــک نم ــرر شــد ی ــدران مق ــوردی مازن و دریان

المــان هــای  بــا  ورودی مناســب و مطابــق 
ــا بیــان اینکــه دو گــره  بنــدر نصــب شــود. وی ب
گاه دیگــر یعنــی تقاطــع ولیعصــر بــه بهشــتی و 
تقاطــع ســوته بــا کمربنــدی، بــار اصلــی ترافیــک 
شهرســتان را دارنــد، گفــت: در تقاطــع ولیعصــر 
ــام  ــه اتم ــی ب ــای غرب ــواره ه ــه اساســی دی پای
ــد  ــکالتی مانن ــرقی مش ــواره ش ــیده و در دی رس
ــن  ــای بت ــتگاه ه ــرها و دس ــاماندهی میکس س

ــت. ــام اس ــال انج ــز در ح ری

جنگل اوجاکله با خط گاز دو نصف می شود

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
ازنا از کشف و ضبط تعداد 18 قطعه پرنده وحشی 
زنده گیری شده خبر داد ه و خواسته هرگونه تخلف را بشماره 1540 اطالع دهند.

ــگل  ــه جن ــاره ب ــا اش ــار ب ــدار فریدونکن فرمان
گفــت:  آن  چالش هــای  و  اوجاکلــه 
ــگل  ــمال، جن ــال گاز ش ــط انتق ــفانه خ متاس
هکتــاری  دوازده  و   2 قســمت  دو  بــه  را 
تبدیــل کــرده کــه اگــر بــرای آنــان مدیریــت 
ــی آن  ــا و پایندگ ــرد بق ــورت نگی ــبی ص مناس

ــاد. ــد افت ــر خواه ــه خط ــده ب در آین

گزیده ها

پیام زیست

رییس اداره محیط زیست آمل:

واحدهایی که رود »هراز« را آلوده  کنند، 
تعطیل می شوند

به گفته رییس اداره محیط زیست آمل، وضعیت هراز نسبتا خوب است

آمـل،  زیسـت  محیـط  اداره  رییـس 
نسـبتا  وضعیـت  و  آلودگـی  رفـع  از 
می گویـد،  هـراز  رودخانـه  خـوب 
کـه  مدتهاسـت  هـراز  رودخانـه 
اسـت.  شـده  خبرسـاز  آن  آلودگـی 
رودخانـه هـراز یکـی از رودخانه های 
شـمار  بـه  کشـور  شـمالی  مهـم 
مـی رود. طـول ایـن رودخانـه حدود 
125 کیلومتـر و از دامنه های شـمالی 
می گیـرد  منشـأ  مرکـزی  البـرز 
کـه صـدور مجـوز و احـداث مـزارع 
و کارگاه هـای شـن  ماهـی  پـرورش 
و ماسـه در سـال های اخیـر حیـات 
ایـن رودخانـه را در معـرض تهدیـد 
صادق نـژاد  امـا  اسـت.  داده  قـرار 

آمـل  زیسـت  محیـط  اداره  رییـس 
ایـن  مطلـوب  وضعیـت  از  اکنـون 
رودخانـه سـخن می گویـد. بـه گفتـه 
هـراز  رودخانـه  وضعیـت  اواکنـون 
نمونـه  در  و  اسـت  خـوب  نسـبتا 
گیـری کـه حـدود سـه روز پیـش از 
ناحیـه پلـور تـا سـد انحرافـی آمـل 
نقطـه  شـش  از  شـد،  انجـام  هـراز 
اسـت  قـرار  و  بـرداری شـده  نمونـه 
آلودگـی فیزیکـی و شـیمیایی آن هـا 

شـود. سـنجیده 

هراز آالینده های 
انجمـن  مدیرعامـل  ایـن ،  از  پیـش 
یکـی  و  کـوه  دماونـد  دوسـتداران 
محیطـی  زیسـت  عرصـه  فعـاالن  از 
از  چنـدی  تشـریح  در  مازنـدران 
محیطـی  زیسـت  بـزرگ  مشـکالت 
رودخانـه هـراز گفتـه بـود:  فاضالب 
و  بهداشـتی  هـای  سـرویس 

بیـن  هـای  رسـتوران  ظرفشـویی 
راهـی بـه ویژه در مسـیر جـاده هراز 
بـدون واسـطه وارد رودخانه شـده و 
در پاییـن دسـت، ماهیـان سـرد آبی 
ایـن آب هـا پـرورش  بـا  اسـتخرها 
یافتـه کـه بـه انـواع میکـروب آلـوده 
مـی شـوند.آنطور کـه مهر می نویسـد 
علیرضـا طاهـری وجـود معادن شـن 
و ماسـه در بسـتر و حاشـیه رودخانه 
جـدی  تهدیـدات  از  یکـی  را  هـراز 
بـود: ماشـین  عنـوان کـرده و گفتـه 
شسـتن  بـا  هـا  کارگاه  ایـن  آالت 
شـن و ماسـه، خـاک آن هـا را وارد 
سـبب  و  کـرده  رودخانـه  زالل  آب 
آلودگـی آن مـی شـوند که متاسـفانه 
طـی دو  سـال گذشـته تعـداد ایـن 
هـراز  رودخانـه  بسـتر  در  معـادن 
بـه  و  داشـته  چمشـگیری  افزایـش 
زیسـت  محیـط  مسـووالن  اعتـراف 

هـا  آن  از  زیـادی  تعـداد  مازنـدران 
فاقـد مجـوز بهره برداری هسـتند. او 
اضافـه کـرده بود:میلیـون ها مسـافر 
در حیـن عبـور از جـاده هـراز از گـرد 
و غبـار ایجـاده شـده توسـط معـدن 
کاوان بـی نصیـب نمـی ماننـد و این 
مهـم یکـی دیگـر از مشـکالت معدن 

هـای فاقـد پروانـه اسـت.

منابـع آلوده کننده هزار
پیـام  بـا  گفت وگـو  در  صادق نـژاد 
پذیرایـی  واحدهـای  می گویـد:  مـا 
بیـن راهـی، مـزارع پـرورش ماهـی 
جملـه  از  ماسـه  و  شـن  معـادن  و 
هـراز  رودخانـه  کننده هـای  آلـوده 
هسـتند که از سـال گذشـته تـا کنون 
بـا حمایـت قضایی بـا آن هـا برخورد 
جـدی کرده ایـم. به گفتـه صادق نژاد، 
تذکـر  پذیرایـی  واحـد   30 اکنـون 
ایـن  از  و  دریافـت کرده انـد  کتبـی 
دادگاه معرفـی  بـه  6 واحـد  تعـداد، 
تعطیـل  روز شـنبه  واحـد   4 شـدند، 
خواهنـد شـد و بقیـه نیز بـه تذکرات 
داده شـده عمـل کردنـد. صادق نـژاد 
در خصـوص مـزارع پـرورش ماهـی 
مکـرری  جلسـات  می گویـد:  آلـوده 

جهـاد  شـیالت،  دامپزشـکی،  بـا 
کشـاورزی و محیـط زیسـت برگـزار 
مـواد  یکسـری  مـزارع  ایـن  شـد. 
پـرورش  بـرای  کنه کـش  همچـون 
کـه  می کننـد  اسـتفاده  ماهـی 
دارد  پـی  در  را  رودخانـه  آلودگـی 
کـه البتـه بـه دالیـل اقتصـادی ایـن 
مـزارع به زیـر 50درصد تقلیـل یافته 
زیسـت  محیـط  اداره  اسـت.رییس 
آمـل در خصـوص تخلفـات معـادن 
رودخانـه  اطـراف  در  ماسـه  و  شـن 
معـادن  ایـن  از  برخـی  می گویـد: 
حوضچه هـا را بـدون الیروبـی تخلیه 
می کردنـد و همیـن موضـوع سـبب 
آلودگـی رودخانـه می شـد کـه اکنون 
بـه هفتـه ای  نظارت هـا  افزایـش  بـا 
رسـیدگی  وضعیـت  ایـن  بـر  دوبـار 
نـژاد  صـادق  گفتـه  بـه  می شـود. 
بـا  بازدیـدی کـه  در  هفتـه گذشـته 
حضـور دادسـتان انجـام شـد حدود 
آلودگـی  دلیـل  بـه  معـادن  شـش 
شـدند  شـناخته  متخلـف  فنـی 
در  و  شـد  تشـکیل  پرونـده   4 و 
حـال حاضـر پیگیـر وضعیـت آن هـا 

. هسـتیم

رودخانــه هــراز یکــی از رودخانه هــای مهــم شــمالی 
ــه  ــن رودخان ــول ای ــی رود. ط ــمار م ــه ش ــور ب کش
شــمالی  دامنه هــای  از  و  کیلومتــر   12۵ حــدود 
ــوز  ــدور مج ــه ص ــرد ک ــأ می گی ــزی منش ــرز مرک لب ا
و احــداث مــزارع پــرورش ماهــی و کارگاه هــای 
شــن و ماســه در ســال های اخیــر حیــات ایــن 
ــت.  ــرار داده اس ــد ق ــرض تهدی ــه را در مع رودخان
زیســت  محیــط  اداره  رییــس  صادق نــژاد  امــا 
ــه  ــن رودخان ــوب ای ــت مطل ــون از وضعی ــل اکن آم
ســخن می گویــد. بــه گفتــه اواکنــون وضعیــت 
ــه  ــت و در نمون ــوب اس ــبتا خ ــراز نس ــه ه رودخان
ــور  ــه پل ــش از ناحی ــه روز پی ــدود س ــه ح ــری ک گی
ــا ســد انحرافــی آمــل هــراز انجــام شــد، از شــش  ت
ــرار اســت آلودگــی  ــرداری شــده و ق ــه ب نقطــه نمون

ــود. ــنجیده ش ــا س ــیمیایی آن ه ــی و ش فیزیک

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

سنا
 ای

س:
عک

آغاز عملیات اطفای حریق 
مجدد در هورالعظیم

ــتان  ــت خوزس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
بخــش  در  حریــق  اطفــای  عملیــات  گفــت: 
ــم مجــددا از پنجشــنبه  ــاالب هورالعظی ــی ت عراق
در  الهیجــان زاده  احمدرضــا  می شــود.  آغــاز 
خصــوص آخریــن وضعیــت آتش ســوزی در بخــش عراقــی تــاالب 
هورالعظیــم اظهــار کــرد: آتــش در نقــاط مختلــف و عمــق بخــش 
عراقــی تــاالب هورالعظیــم مشــتعل اســت امــا در حــال حاضــر حریــق 
بــه بخــش ایرانــی ســرایت نکــرده اســت. وی تصریــح کــرد: چهارشــنبه 
ــق  ــای حری ــات اطف ــام عملی ــرای انج ــاش ب ــرد آب پ ــد بالگ ــک فرون ی
ایــن  می رســد.  اهــواز  بــه  هورالعظیــم  تــاالب  عراقــی  بخــش  در 
ــار  ــاط دچ ــا نق ــد ت ــت زنی می کن ــم گش ــنبه در هورالعظی ــرد چهارش بالگ
ــق را انجــام  ــای حری ــات اطف ــردا عملی آتش ســوزی را شناســایی و از ف
دهــد. وی اظهــار کــرد: همچنیــن مقــرر شــده اســت کــه پنجشــنبه یــک 

ــود. ــزام ش ــواز اع ــه اه ــر ب ــاش دیگ ــرد آب پ ــد بالگ فرون

»درنای طناز« در تاالب 
گندمان فرود آمد

ــال  ــت چهارمح ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
و بختیــاری از دیــده شــدن دو قطعــه پرنــده 
کمیــاب »درنــای طنــاز« نخســتین بــار در تــاالب 
ــن  ــن ای ــتان بروج ــان شهرس ــی گندم ــن الملل بی
ــت  ــه حمای ــن گون ــدن ای ــزود: دی ــدی اف ــهرام احم ــر داد. ش ــتان خب اس
شــده در تــاالب گندمــان و در فصــل گــرم تابســتان نشــان دهنــده وضعیــت 
مناســب و اهمیــت ایــن زیســتگاه بیــن المللــی اســت.به گفتــه وی، امســال 
النــه گزینــی و تابســتان گذرانــی پرنــدگان در تــاالب هــای اســتان افزایــش 
داشــته اســت و اکنــون بیــش از 30 هــزار قطعــه پرنــده از خانــواده کشــیم 
هــا، چنگــر، حواصیــل، لــک لــک، اگــرت، مرغابــی، اردک از گونــه پرنــدگان 
آبــزی و کنارآبــزی در تــاالب گندمــان تابســتانی گذرانــی مــی کننــد. درنــای 
ــه از  ــد و ســفید ک ــول و کاکل بلن ــر ط ــا 95 ســانتی مت ــده ای ب ــاز پرن طن
پشــت چشــم آغــاز مــی شــود و در پــس گردنــش آویــزان اســت، منقــار 
خیلــی کوچکــی دارد کــه بــه آســانی از دیگــر درناهــا قابــل تشــخیص اســت.

دانشــکده   رییــس 
علــوم جنگل دانشــگاه 
و  کشــاورزی  علــوم 
منابــع طبیعــی گــرگان 
گفــت: حفاظــت از جنــگل نیاز بــه برنامــه و بودجه 
ــد آن  کالن و همچنیــن اجــرای طرحــی کــه بتوان
ــد کــه در حــال حاضــر هیــچ  جنــگل را حفــظ کن
ــی مشــاهده  ــع طبیع ــوارد در مناب ــن م ــک از ای ی
نمی شــود. شــعبان شــتائی جویبــاری افــزود: 
ــرر شــد  ــده تنفــس جنگل هــای شــمال مق در ای
کــه بهــره بــرداری از جنگل هــای شــمال متوقــف 
شــود. ایــده تنفس را نخســتین بــار مرحــوم دکتر 
ــه  ــره ای کــه در واقــع یکــی از متخصصــان ب جزی
نــام جنــگل و تنهــا چهــره مانــدگار در حــوزه منابــع 
طبیعــی کشــور اســت، مطــرح کــرد و البتــه آنچــه 

را کــه وی دربــاره تنفــس جنــگل مطــرح کــرد بــه 
ایــن شــکل مطــرح شــده فعلــی نبــود. وی ادامــه 
ــت  ــازمان حفاظ ــده س ــن ای ــه پشــت ای داد: البت
محیــط زیســت قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه وظیفه 
ــب  ــه تخری ــرر ک ــات مک ــا بیان ــود ب ــازمانی خ س
جنــگل در حــال رخ دادن اســت بــه ایــن مســاله 
دامــن زد. توقــف بهــره بــرداری از جنــگل از ســال 
ــازمان  ــال س ــان س ــه در هم ــد ک ــرح ش 82 مط
جنگل هــا طــرح صیانــت از جنــگل را مصــوب کــرد 
و دولــت بــرای آن بودجــه تعریــف کــرد. در آنجــا 
ــن  ــا تامی ــت از جنگل ه ــث حفاظ ــی بح ــه نوع ب
ــا  ــا از جنگل ه ــرح خــروج دام ه ــار شــد و ط اعتب
مطــرح و تــا حــد زیــادی هــم اجــرا و دام هــا نیــز 
در برخــی مناطــق از جمله اســتان گلســتان خروج 

پیــدا کردنــد.

اجرای طرح تنفس جنگل های شمال 
در هاله ای از ابهام

خبرخبرخبر

کاهش منابع آب حوضه 
آبریز هلیل رود وتاالب 

جازموریان
کاهــش منابــع آب ســطحی و زیــر زمینــی 
ــان  ــاالب جازموری ــل رود و ت ــز هلی ــه آبری حوض
بــر  بســزایی  تأثیــر  ســال های گذشــته  در 
افزایــش مشــکالت اقتصــادی مــردم و ناتوانــی 
ــه  آن  در تأمیــن معــاش خــود داشــته و از جمل
شهرســتان هایی کــه در ایــن مســیر بــا تنــش و 
بحــران رو بــه رو شــد بایــد بــه شهرســتان قلعــه 
ــتان  ــش اس ــن بخ ــی تری ــع در جنوب ــج واق گن
کرمــان اشــاره کــرد. تــاالب جازموریــان در جنوب 
اســتان کرمــان، از جملــه تــاالب هایــی اســت که 
در دهه هــای گذشــته بــه علــت کاهــش شــدید 
منابــع آب و عــدم تأمیــن حقابــه، بــه مــرز 
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــید ای ــل رس ــکی کام خش
بــر اســاس آمــار موجــود در حاشــیه ایــن تــاالب 
ــال  ــاز فع ــر مج ــاه آب غی ــزار چ ــش از 12 ه بی
اســت؛ چــاه هــای غیــر مجــازی کــه نزدیــک بــه 
3000 مــورد آن در شهرســتان قلعــه گنــج فعــال 
اســت و حــاال امیدهــا بــرای پایــان کار آنهــا بــاال 
گرفتــه اســت. آنطــور کــه ایســنا می نویســد حفر 
چــاه غیرمجــاز در حاشــیه رودخانــه و تاالب هــای 
کشــور همــواره یکــی از معضــالت بــزرگ زیســت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــور ب ــی کش محیط
ــورد  ــون برخ ــی تاکن ــات اجتماع ــی مالحظ برخ
قاطــع و راســخی بــا آن صــورت نگرفتــه اســت. 
مثــل اتفاقــی کــه در حاشــیه تــاالب جازموریــان 
و در شهرســتان هــای جنوبــی اســتان کرمــان رخ 
ــای  ــاه ه ــر چ ــای گذشــته حف ــه ه داد و در ده
غیــر مجــاز در ایــن منطقــه بــه شــدت افزایــش 
ــر عامــل  یافــت. محمــد رضــا بختیــاری - مدی
شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمان - پیشــتر 
دربــاره خســارت  هایی کــه حفــر چــاه هــای 
غیــر مجــاز بــه جنــوب اســتان کرمــان وارد کــرده 
اســت و نیــز آمــار دقیــق ایــن چــاه هــا به رســانه 
هــا گفــت: در حاشــیه تــاالب جازموریــان بیــش 
ــه از  ــود دارد ک ــاز وج ــر مج ــاه غی ــزار چ از 19 ه
ــورد آن  ــزار م ــزی حــدود 14 ه ــداد چی ــن تع ای
در اســتان کرمــان و مابقــی در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان اســت. همچنیــن یحیــی کمالــی 
پــور، نماینــده جیرفــت گفــت: در جنــوب کرمــان 
نزدیــک بــه 12 هــزار چــاه غیرمجــاز وجــود دارد. 
ــداد  ــان تع ــوب کرم ــه در جن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
زیــادی زمیــن و بــاغ کشــاورزی وجــود دارد 
و خشکســالی شــدیدی در منطقــه رخ داده 
اســت، هــر چــاه آبــی کــه خشــک مــی شــود، 
شــهروندان بــه جــای آن چــاه آب غیــر مجــاز و 
جدیــدی حفــر مــی کننــد کــه معنــای دیگــر آن 

ســوراخ ســوراخ کــردن زمیــن اســت.
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ــری بررســی در  نخســتین  فصــل بازنگ
ــرا(   ــت )ش ــتان شوردش ــدوده دهس مح
منجــر بــه شناســایی 73 محوطــه و 
ــای تاریخــی شــامل مســجد،  هشــت بن

ــد. ــام ش ــه و حم قلع
هیــات  سرپرســت  قاســمی  زینــب 

باســتان شناســی گفــت: »نخســتین 
فصــل بررســی هــای باســتان شــناختی 
دشــت شــراء، شهرســتان قهاونــد همدان 
ــگاه، توســط   ــت پژوهش ــوز ریاس ــا مج ب
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره 
دســتی و گردشــگری اســتان همــدان 

انجــام شــد.«او افزود:»بررســی صــورت 
گرفتــه بــا هــدف بازنگــری بررســی هــای 
تحلیــل  پیشــین،  باســتان شــناختی 
الگوهــای اســتقراری، بررســی نقــش 
عوامــل زیســت محیطــی بــر شــکل 
ــف و  ــتقرارها در دوران مختل ــری اس گی
ــت  ــت، در فهرس ــز اهمی ــار حائ ــت آث ثب

ــت.« ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــار مل آث
ــه  ــود رودخان ــن باســتان شــناس وج ای
ــز در  ــای حاصلخی ــای و زمین ه ــره چ ق
ــرای  ایــن دشــت را  بســتری مناســب ب
ــای  ــتقرارها در دوره ه ــری اس ــکل گی ش

ــتین   ــت: »نخس ــت و گف ــف دانس مختل
فصــل بازنگــری بررســی در محــدوده 
ــورت  ــرا(  بص ــت )ش ــتان شوردش دهس
و منجــر  پیمایشــی صــورت گرفــت  
ــای  ــه و 8 بن ــایی 73 محوط ــه شناس ب
تاریخــی شــامل مســجد، قلعــه و حمــام 
شــد.«به گفتــه او، در ایــن میــان 19 
محوطــه پیــش از ایــن ثبــت آثــار ملــی 
شــده و در حاضــر پرونــده ثبتــی 62 
ــرای  ــازی ب ــاده س ــال آم ــه در ح محوط
ــازمان  ــار س ــت آث ــه اداره کل ثب ــه ب ارائ

ــت. ــی اس ــراث فرهنگ می

هتلــداران از یــک ســو مــی خواهنــد نــرخ ارزی 
ــوی  ــا از س ــد ام ــبه کنن ــی محاس ــگر خارج ــا گردش ب
دیگــر نمــی داننــد کــدام نــرخ را در نظــر بگیرنــد بــه 
همیــن دلیــل اکنــون هــر هتلــی قانــون خــودش در 

ــد. ــا اجــرا مــی کن ــا خارجــی ه ــه ب مواجه
رییــس  زاده  حمــزه  جمشــید  پیــش  روز  چنــد 
ــد  ــه قصــد دارن ــود ک ــه ب ــداران ایران گفت ــه هتل جامع
ــا  ــه هتل ه ــه هم ــای الزم ب ــی ه ــس از بررس ــا پ ت
ــرخ ارزی  ــی ن ــه از گردشــگران خارج ــد ک ــالم کنن اع
ــا  ــر. ام ــد همــه کشــورهای دیگ دریافــت شــود. مانن
ــداران  ــت هتل ــی اس ــه از مدت ــود ک ــی ب ــن اقدام ای
ــاز و کار  ــا س ــدام ب ــر ک ــد ه ــی دهن ــام م آن را انج
خودشــان. ایــن روزهــا کــه خریــد و فــروش ارز بــه 
ــالم  ــی اع ــر قانون ــان غی ــزار توم ــاالی ده ه ــرخ ب ن
شــده و نــرخ رســمی کــه دولــت تعییــن کــرده همــان 
دالر چهــار و هــزار و 400 تومــان اســت و کســی نمــی 
ــی  ــد و صراف ــروش کن ــد و ف ــی خری ــه راحت ــد ب توان
هــا بــا تعطیــل مواجــه هســتند و ایــن بــازار آشــفته 

ــد  ــی خواهن ــه م ــد ک ــالم کردن ــداران اع ــت، هتل اس
ــوز  ــا هن ــی بگیرند.ام ــافران خارج ــرخ ارزی از مس ن
اجــرای ایــن تصمیــم بــه صــورت قانونــی در نیامــده 
ــتند  ــی آن هس ــال بررس ــان در ح ــت و کارشناس اس
امــا برخــی از هتلــداران کــه همیشــه مهمــان خارجــی 
مــی گیرنــد همچنــان اعــالم مــی کننــد کــه از مهمــان 
ــر  ــه مه ــد. آن طــور ک ــت مــی کنن خارجــی ارز دریاف
ــه  ــی جامع ــاور اجرای ــی مش ــاس بیدگل ــته  عب نوش
ــا  ــدام آن ه ــن اق ــه ای ــد ک ــران می گوی ــداران ای هتل
ــای  ــذاری واحده ــرخ گ ــتورالعمل ن ــاس دس ــر اس ب
اقامتــی اســت کــه دو ســال پیــش ســازمان میــراث 
فرهنگــی آن را ابــالغ کــرد. در ایــن دســتورالعمل 
ــرخ ارزی  ــر ن ــد اگ ــی توانن ــداران م ــه هتل ــده ک آم
ــبه  ــع آن را محاس ــرخ مرج ــاس ن ــد براس ــی گیرن م
کننــد. امــا بررســی هــا حاکــی از آن اســت کــه 
همــه ایــن هتلــداران  نــرخ را براســاس نــرخ مرجــع 
حســاب نمــی کننــد بلکــه برخــی از آن هــا بــه قیمــت 
بــازار آزاد نیــز دالر و یــا یــورو را بــا گردشــگر خارجــی 
ــی  ــز بیدگل ــاره نی ــن ب ــه در ای ــد ک ــی کنن محاســبه م
مــی گویــد در ایــن دســتورالعمل الزامــی وجــود 
ــد  ــی توان ــدار م ــه هتل ــده ک ــه ش ــه گفت ــدارد بلک ن
ــا  ــبه کند.ب ــت را محاس ــع، قیم ــرخ مرج ــاس ن براس

ــداران در  ــرد هتل ــی عملک ــون بررس ــود اکن ــن وج ای
محاســبه قیمــت بــا گردشــگران خارجــی ایــن گونــه 
ــون را  ــن قان ــدا ای ــان ابت ــا از هم ــا آنه ــه ی ــت ک اس
ــگر  ــر گردش ــه ه ــد ک ــی کنن ــرا م ــود اج ــل خ در هت
ــر ارزی  ــه پرداخــت ارز اســت و اگ ــزم ب خارجــی مل
در اختیــار نــدارد بایــد آن را بــه ریــال تبدیــل کــرده 
و بپــردازد و یــا اینکــه مــی توانــد از ابتــدا بــه نــرخ 
ریــال بپــردازد ماننــد همــان مســافر ایرانــی. آن هــم 
ــی  ــن م ــش تعیی ــل برای ــیون هت ــه رزواس ــی ک نرخ
کنــد کــه ممکــن اســت براســاس نــرخ مرجــع باشــد 

ــه. ــا ن و ی

73 محوطه باستانی در همدان 
شناسایی شد

اجرای پنج طرح مرمتی 

در مسجد عتیق اصفهان

مدیــرکل میراث فرهنگــی اصفهــان از اجــرای عملیــات هم زمــان پنــج 
طــرح مرمتــی در مســجد جامــع عتیــق اصفهــان خبــر داد و افــزود: 
»مرمتگــران بــا بررســی محــراب اولیــه و بســیار نفیــس ایــن مســجد کــه 
در حــدود 1300 ســال قدمــت دارد، احتمــال خطــر نشــت رطوبــت بــه ایــن 

ــد.« ــع کرده ان ــی را دف ــراب تاریخ مح
ــالم  ــا اع ــتان، ب ــن اس ــی ای ــراث فرهنگ ــرکل می ــاری مدی ــدون هللا ی  فری
ایــن مطلــب افــزود: »در ادامــه شــش طــرح مرمتــی در مجموعــه جهانــی 
مســجد جامــع عتیــق اصفهــان کــه در ســال 1396 انجــام شــد، بــا برنامــه 
ریــزی هــای بــه عمــل آمــده، در نیمــه اول ســال جــاری نیــز پنــج طــرح 
ــن مســجد تاریخــی در حــال انجــام  ــان در ای ــز بصــورت همزم ــی نی مرمت

اســت.«
او در رابطــه بــا ایــن طــرح هــا عنــوان کــرد: »در اولیــن مرحلــه مرمتگــران 
ــق  ــع عتی ــجد جام ــه مس ــای 11 گان ــت ورودی ه ــاماندهی و مرم ــرح س ط

ــد.« ــان را در دســت اجــرا دارن اصفه
ــرد  ــاره ک ــجد اش ــی مس ــای مرمت ــایر طرحه ــه س ــن ب ــاری همچنی هللا ی
ــه 700  ــت مدرس ــل مرم ــرح تکمی ــر از ط ــه دیگ ــرای مرحل ــزود: »اج و اف
ســاله مظفــری در ضلــع شــمال شــرقی مســجد جامــع عتیــق اصفهــان و 
همچنیــن مرمــت موضعــی کاشــی هــای بدنــه غربــی و پاکســازی تزئینــات 

ــی اســت.« ــای مرمت ــر طرحه ــی )اســتاد( مســجد از دیگ ــوان غرب ای
ــن راســتا  ــن در همی ــان همچنی ــی اســتان اصفه ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
تصریــح کــرد: »مرمــت موضعــی کاشــی کاری صحــن اصلــی نیــز از دیگــر 

برنامــه هــای مرمتــی در ایــن مســجد عظیــم تاریخــی اســت.«

شیفت پولی هتل ها از ریال به دالر
دریافت ارز توسط هتل ها از مهمانان خارجی مطابق قانون است

ارزی هتل هـا در  نـرخ  بررسـی وضعیـت 
ایـن روزها نشـان مـی دهـد که آنهـا هنوز 
نمـی داننـد کـه باید نـرخ ریالـی را بـه دالر تبدیل 
کننـد و یا نـرخ ارزی را بـه ریال. ایـن موضوع نیز 
بـرای آنهـا دردسـر دیگری اسـت چون اگر مسـافر 
خارجـی بـا نـرخ مرجـع ، قیمـت ریالی را بـه دالر 
تبدیـل کند مسـلما دالر کمتری را می پـردازد و در 
ایـن صـورت نیز هتلدار مـی بیند که با نـرخ دالری 
ارزش اتاقش در مقایسـه با اتاق و سـتاره هتل های 
کشـورهای دیگر افت شـدیدی پیدا کرده اسـت. به 
همیـن دلیل اسـت که هتلـداران قصـد دارند روی 

ایـن موضوع بیشـتر بررسـی می کنند.

اولیـن تـور شـمیران گردی بـا اتوبوس هـای گردشـگری هاپ 
آن هـاپ آف بـا حضـور اصحـاب رسـانه در رینـگ و محورهای 

گردشـگری شـمال تهـران افتتاح می شـود. 
مجیـد صالحـی فیـروز آبـادی مدیـر روابـط عمومی شـهرداری 
ایـن منطقـه در مراسـم گرامیداشـت روز خبرنـگار کـه با حضور 
علـی اصغـر خرمی شـریف قائـم مقـام شـهردار منطقه،محمود 
منیعـی مشـاور عالـی شـهردار منطقـه ، خبرنـگاران و اصحـاب 
رسـانه در سـالن اجتماعـات شـهرداری منطقـه یک برگزار شـد 
بـا تبریـک 17مـرداد - روز خبرنـگار- بـه اصحـاب رسـانه کـه 

مصـادف با سـالروز شـهادت محمود صارمـی و 8 نفر از اعضای 
کنسـولگری ایـران در افغانسـتان بـه دسـت طالبـان اسـت ، با 
بیـان خبـر فـوق اظهـار داشـت : اصحاب رسـانه اولین شـرکت 
کننـدگان تـور شـمیران گـردی بـا اتوبـوس هـای گردشـگری 
هـاپ آن هـاپ آف خواهنـد بـود کـه بـه زودی برگـزار خواهـد 
شـد. وی گفـت: در ایـن رینگ گردشـگری در حـدود 100جاذبه 
میـراث  و  ،هنـری  فرهنگـی  مذهبـی،  گردشـگری،تاریخی، 
طبیعـی و اماکـن تفریحـی در نظر گرفته شـده اسـت که دارای 

10 ایسـتگاه در سـطح منطقـه اسـت.

و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان  سرپرســت 
ــد احــداث  ــورد نیازمن گردشــگری خراسان شــمالی گفــت: بجن
بازارچــه صنایع دســتی بــه کمــک اســتانداری اســت و در ایــن 
ــن مناســب،  ــت اختصــاص زمی ــا شــورای شــهر جه ــه ب زمین

ــی شــده اســت. رایزن
ــگاه  ــتمین نمایش ــاح هش ــن افتت ــاه در آdی ــب یزدان پن حبی
ــاره  ــا اش ــارداش، ب ــش ق ــل ب ــتان در مح ــتی اس صنایع دس
محــل  در  صنایع دســتی کشــور  فعــال   132 حضــور  بــه 
ــرد: 27 اســتان در هشــتمین نمایشــگاه  ــار ک نمایشــگاه، اظه

ــار هشــت  ــن آم ــه ای ــد ک صنایع دســتی اســتان شــرکت کردن
ــوده اســت. ــه ب ــط 17 غرف ــل فق ــال قب س

وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب غرفــه داران و فعــاالن 
ــورد،  ــگاه بجن ــرکت در نمایش ــت ش ــور جه ــتی کش صنایع دس
ــد توجــه جــدی  ــر صنایع دســتی نیازمن ــرد: هن خاطرنشــان ک
ــیله اقتصــاد کشــورمان  ــون ســهل الوصول ترین وس اســت، چ
اســت. وی تصریــح کــرد: امــروز برجــام بــا تکیــه بــر اقتصــاد 
نفتــی نشــان داد کــه بایــد بیــش از پیــش بــه بحث توریســت 

ــود. ــه ش ــتی توج و صنایع دس

بجنورد نیازمند احداث بازارچه صنایع دستی اتوبوس های گردشگری شمیران افتتاح می شود

برگزاری شب فرهنگی هرمزگان با استقبال مردم در برج میالد
شب فرهنگی هرمزگان تحت عنوان جشنواره ملی چارسوق در راستای شناسناندن 

استان هرمزگان و همچنین معرفی استان و جاذبه های گردشگری و فرهنگی، 
استاندار هرمزگان، سرپرست میراث فرهنگی هرمزگان  و جمعی از مسئوالن در 

برج میالد تهران برگزار شد..
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001964 مــورخ 1397/4/19 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــه  ــای رســتم عباســی درخان ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد بیــژن بشــماره شناســنامه 8 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 307 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب انباری 
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 25 مترمربــع پــالک 6051 فرعــی از 23 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 16 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه 
چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ممتــاز نصرتــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/3             

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/18  
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022001909 مــورخ 1397/4/13 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای نصــرت نصیــری فرزن تصرفــات مالکان
ــک  ــال در ششــدانگ ی ــنامه 3 صــادره از ماس ــی بشــماره شناس غالمعل
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1575 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان احداثــی 
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــالک 6050 فرعــی از 23 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 16 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه 
چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ممتــاز نصرتــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/5/3          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/5/18  
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رونوشت آگهی حصروراثت
ــل  ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970278 ح ــه پرون در کالس
اختــالف تالــش آقــای بهــرام مهریــار طــوالرود فرزنــد 
ــورا  ــن ش ــنامه 9 از ای ــماره شناس ــرافیل دارای ش اس
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه 
مرحــوم روح انگیــز عســکری در تاریــخ 97/5/6 در شهرســتان 
ــه آن  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت تال
ــوالرود دارای  ــار ط ــرافیل مهری ــه: 1- اس ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
نســبت همســر  تالــش  از  ســند ســجلی شــماره 30 صــادره 
2-ابراهیــم مهریــار طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 18 صــادره 
ــار طــوالرود دارای ســند  از تالــش نســبت پســر 3- مرتضــی مهری
ــد  ــش نســبت پســر  4- احم ســجلی شــماره 3069 صــادره از تال
مهریــار طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 190 صــادره از تالــش 
نســبت پســر 5- بهنــام مهریــار طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 
ــوالرود  ــار ط ــن مهری ــر6- معی ــبت پس ــش نس ــادره از تال 195 ص
دارای ســند ســجلی شــماره 868 صــادره از تالــش نســبت پســر 7- 
کــورش مهریــار طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 2620094763 
ــوالرود دارای  ــار ط ــرام مهری ــش نســبت پســر 8- به ــادره از تال ص
ســند ســجلی شــماره 9 صــادره از تالــش نســبت پســر  اینــک بــا 
ــه  ــت ب ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات قانون
مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا 
ــرف  ــی ظ ــر اگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع 
ــی  ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی ــتری س ــی – دادگس ــان طالقان خیاب
صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 

ــود. ــر خواهــد ب ــار ســاقط و بالاث ــراز شــود از درجــه اعتب اب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش            5713

                                                            اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: گلــزار مردوانــی ریــک – نــام پــدر: چنگیــز بــه آدرس تالــش خ تیــالر نرســیده بــه جــاده ریــک – مشــخصات محکــوم علیــه: جــواد 
پیــری – آدرس گیــالن – تالــش – محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9610095258200914 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9609975258200185 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه حکــم برمحکومیــت خوانــده  دعــوی بــه پرداخــت مبلغ یکصد و بیســت میلیــون ریــال) 120/000/000 
ریــال( بابــت اصــل خواســته و از بابــت قاعــده فقهــی ســبیب مبلــغ ســه میلیــون و یکصــد و چهــل و پنــج هــزار ریــال ) 3/145/000 ریــال( هزینــه دادرســی و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 96/3/2 لغایــت اجــرای حکــم کــه در اجــرای احــکام مدنــی محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان را صــادر وا عالم مــی نماید
5719 رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف تالش    

رونوشت آگهی حصروراثت
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970276 ح ــه پرون در کالس
ــماره  ــلمان دارای ش ــد س ــی فرزن ــمانه الیاس ــای س ــش آق تال
ــت  ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 2630855309 از ای شناس
نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم ســلمان الیاســی میانکــوه در 
تاریــخ 97/5/2 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- زهــرا بخــت رضــی ابــادی 
ــر  ــبت همس ــش نس ــوزه 3تال ــادره از ح ــماره 61 ص ــجلی ش ــند س دارای س
2-رویــا الیاســی میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 182 صــادره از حــوزه 1 
تالــش نســبت دختــر 3- شــیوا الیاســی میانکوه دارای ســند ســجلی شــماره 
181 صــادره از حــوزه 1 تالــش نســبت دختــر 4- ســمانه الیاســی دارای ســند 
ســجلی شــماره 2630855309 صــادره از حــوزه 1 تالــش نســبت دختــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت 
ــه از  ــا وصیتنام ــراض  دارد و ی ــا کســی اعت ــد ت ــی نمای ــی م ــاه آگه ــک م ی
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه به شــورای 
حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق 
ــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه  تقدی
بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش            5714

                آگهی ابالغ 
 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست

                  وضمائم 
خواهــان مهــر اقتصــاد بــا وکالــت لیــال فصیــح دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــدگان :1- رســول رضائــی 2- میــالد امینــی ســرخه لیــژه فرزنــد : 
غالمرضــا بــه خواســته مطالبــه وجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
ــی  ــعبه 14 حقوق ــه 9609988601400474 ش ــده کالس ــماره پرون ــه ش وب
شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــهید مطهــری ) بانــک هــا و تصادفــات 
( شهرســتان کرمانشــاه ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ 1397/6/25 
ــاده  ــق موضــوع م ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک ســاعت 10:00 تعیی
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــد  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی ــان مرات ــده و درخواســت خواه خوان
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم نشــانی  تاریــخ انتشــار آگهــی ب
کامــل خــود ، نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودر وقــت 

مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
دبیر شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری ) بانک ها 
و تصادفات ( شهرستان کرمانشاه – بهاره فخری – کرمانشاه – 22 بهمن – 
خیابان تعزیرات – کوچه 205      5743
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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. 

مزرعه آفتابگردان - خراسان شمالی    / تسنیم اسباب کشی با خسته ترین ماشین سواری!

علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد و دارایی برای حج تمتع وارد
تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر  / مهرمکه شد.  /    مشرق نیوز عکس هوایی قدیمی از شهر بیت المقدس پیش از جنگ

عکس نشنال جئوگرافیک یک ساختمان بلند مدرن را در کنار مجتمع های 
مسکونی قدیمی در ناحیه مرکزی و غربی هنگ کنگ نشان می دهد.

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از معاون 
عمران شهری شهردار اصفهان نوشت: باید کار 

کنیم تا پول بیاید. 

روزنامه مهدتمدن به نقل از معصومه ابتکار 
معاون رییس جمهور در امور زنان وخانواده نوشت: 

مشکالت زنان استان تبریز روی میز دولت

روزنامه افسانه از اجرای طرح گز کاری در 
2هزار هکتار ار اراضی بیابانی فارس خبر داد.

روزنامه بشارت یزد  به نقل از استاندار یزد 
بمناسب روز خبرنگار نوشت: رسالت خبرنگاران، 

نشر حقیقت وگسترش آگاهی های عمومی است.

روزنامه دریا به نقل از مدیرکل امور مالیاتی 
هرمزگان نوشت: رشد 84درصدی توزیع عوارض 

ارزش افزوده در هرمزگان

روزنامه کاغذ وطن نوشت: اغلب کهنوجی ها  
توان پرداخت هزینه کنتور گاز را ندارند.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

یزد

هرمزگان

جنوب کرمان
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

دردسری که شن های روان برای ساکنان سیستان درست کرده اند /   ایرنا مزرعه آفتابگردان - خراسان شمالی    / تسنیم

استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی   /  تسنیم
اكتشاف شركت ملی نفت ايران در نقطه صفر مرزی

در جزيره مينو  / باشگاه خبرنگاران جوان تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر  / مهر

خبرگـزاری سـی ان ان تیتر یک وبسـایت 
آمریـکا  میـان دوره ای  انتخابـات  بـه  را  خـود 
اختصـاص و وضعیـت ترامـپ در ایـن انتخابات 

را شـرح داده.

ژورنـال گـزارش  روزنامـه وال اسـتریت 
داده ایـالن ماسـک می خواهـد خودروهـای تسـال را 

خصوصـی کند.

رییـس  داده  اسـپوتنیکخبر  خبرگـزاری 
جمهـوری اکـوادر بـرای تضمین ترک سـفارت این 

کشـور در لنـدن شـرایطی را اعـالم کـرده.

روزنامـه گاردیـن از قـول تـرزا مـی، نخسـت 
بایـد  جانسـون  بوریـس  نوشـته:  بریتانیـا  وزیـر 
بابـت اظهـارات توهیـن آمیـزش به زنان مسـلمان 

عذرخواهـی کنـد.

الجزیـره  خبـری  شـبکه  اینترنتـی  پایـگاه 
سـخنان وزیر امور خارجه کشـورمان را بازتاب داده 
کـه گفته: جهان از اسـتبداد آمریکا خسـته اسـت.

خبرگـزاری یورونیـوز خالصـه خبرهـای 24 
سـاعت گذشته اش را به مسـائل طبیعی اختصاص 
داده: زلزلـه در اندونـزی، آتش سـوزی در آمریـکا و 

مـوج گرمـا در بریتانیا.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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سطح زیرکشت گلخانه های لرستان به 130 هکتار می رسدپیام ایران
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان گفت: سطح زیر کشت گلخانه های استان 
لرستان در برنامه ششم به 130 هکتار می رسد.

مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان سـمنان گفـت: بـه 
همت متخصصان بومی هم اکنون هشـت قلم از 
داروهـای دامی کشـور به صورت انحصـاری در این 
اسـتان تولید و توزیع می شـود. محمد سـعیدی 

ضمن بیان اینکه هشـت قلـم داروی موردنیاز دام 
کشـور انحصاراً در اسـتان سـمنان تولید می شـود، 
تأکیـد کـرد: بیـش از 40 درصـد داروهـای دامـی 
کشـور در اسـتان تولیـد می شـود کـه ایـن امـر 

خـوب  قابلیت هـای  و  ظرفیت هـا  نشـان دهنده 
سـمنان در حـوزه درمـان و بهداشـت دامی اسـت.
داروسـازی دامـی کشـور  را قطـب  وی سـمنان 
دانسـت و بـا تأکیـد بـر ضـرورت برنـد سـازی در 
حـوزه تولیـدات دامـی، افـزود: داروهایـی کـه در 
شـرکت ها و کارخانه هـای دارویی اسـتان سـمنان 
تولیـد می شـود قابلیت رقابت با داروهـای وارداتی 
ازلحـاظ کیفـی خوشـبختانه  و  رادارنـد  خارجـی 

شـاهد تولیـدات خوبی در اسـتان هسـتیم.

تولید ۸ قلم داروی دامپزشکی 

در انحصار استان سمنان است

ساحل مازندران در حبس خانگی

حریم های ساحلی آزاد نشده مهم ترین چالش سواحل مازندران است

تبریـزی، ایـراد اساسـی گردشـگری دریایـی کشـور را فقدان 
مطالعـات مـدون و مناسـب در این زمینه دانسـت و تصریح 
کـرد: هیـچ کشـوری در دنیـا وجـود ندارد کـه بـدون مطالعه 
پیشـرفته در زمینه گردشـگری توانسـته باشـد به بهـره وری از 
ایـن صنعت دسـت پیـدا کنـد.وی خاطرنشـان کـرد: مطالعه 
مناسـب، صرفا نوشـتن شـرح خدمات نیسـت که عـده ای با 
نگارش متون و اسـتفاده از منابع سـایر کشـو رها آن را تنظیم 
کننـد کـه نهایتـا تبدیل به مجلـدی زیبا بـرای قـرار گرفتن در 
کتابخانه سـازمانها شـود.عضو هیئت علمی گروه گردشـگری 
دانشـگاه مازنـدران با اشـاره به ایـن که مطالعه بایـد در عرصه 
صـورت گیـرد، گفـت: در مطالعـات بایـد تمامـی آیتـم های 
مـورد نظـر در حوزه های طبیعی، محیط زیسـتی و جغرافیایی 
بـرای دریـای خزر لحاظ شـده و این مطالعات بسـتری باشـد 
بـرای برنامه ریـزی دقیق تا بدانیم در چـه مناطقی می توانیم 

بهتریـن بازدهی را از صنعت گردشـگری داشـته باشـیم.

مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان سـمنان در ادامـه 
میانـه  آسـیای  افغانسـتان،  عـراق،  بیـان کـرد: 
مشـتری های داروهـای تولیدی اسـتان در حوزه 
دامپزشـکی هسـتند و امیدواریـم بـا تمهیـدات 
صـورت گرفتـه تعداد این کشـورها افزایـش یابد. 
قلـم   200 تولیـد  پروانـه  تأکیـد کـرد:  سـعیدی 
داروی دامـی باهدف جلوگیـری از واردات داروی 

دامـی در سـطح اسـتان صادرشـده  اسـت.  

گفـت:  گردشـگری  کارشـناس  یـک 
آزاد  سـاحلی  هـای  حریـم  وجـود 
مهـم  خصوصـی  و  دولتـی  نشـده 
دریایـی  گردشـگری  چالـش  تریـن 

اسـت. مازنـدران 
نازنیـن تبریـزی، عضـو هیـات علمـی 
گـروه گردشـگری دانشـگاه مازنـدران 
از دو چالـش و مانـع دیگر بر سـر راه 
توسـعه گردشـگری دریایـی نام برد و 
اظهارکـرد: وجـود حریم های سـاحلی 
آزاد نشـده دولتـی و خصوصـی مهـم 
دریایـی  گردشـگری  چالـش  تریـن 
مازنـدران اسـت، زمانی که در سـاحل 
قطعـا  باشـد،  نداشـته  وجـود  آزادی 
گردشـگری دریایـی شـکل نگرفتـه و 

گسـترش نخواهـد یافـت.
در  قوانیـن  موجـود  تناقـض  از  وی 
بیـن سـازمان هـای مختلـف و مرتبط 
بـه عنـوان یکـی دیگـر از چالش های 
تاثیرگـذار بـر گردشـگری دریایـی یاد 
کـرد و افـزود: سـازمان هایـی وجـود 
دارنـد کـه ظاهـرا بایـد در یـک راسـتا 
و  منافـع  تضـاد  امـا  کننـد  حرکـت 

قوانیـن دارنـد.

ریـزی  برنامـه  و  جغرافیـا  اسـتاد 
مدیریـت  یـک  لـزوم  گردشـگری 
برابـر و یکپارچـه بـرای سـازمان های 
دانسـت  را ضـروری  هـم  بـه  مرتبـط 
بـه  حرکـت  کـرد:  نشـان  خاطـر  و 
نیازمنـد  کلـی  هـدف  یـک  سـمت 
برنامـه و چشـم انـداز واحـد دارد تـا 
صـورت  قوانیـن  اصـالح  آن  کنـار  در 
بـه  جامـع  مدیریـت  یـک  و  گیـرد 
را  مازنـدران  تبریـزی،  آیـد.  دسـت 
جـز اسـتان هایـی دانسـت کـه طـرح 
اضافـه  و  نـدارد  گردشـگری  جامـع 
کـرد: اولیـن و بهتریـن راه برای طرح 
جامـع، مطالعـات بنیـادی و وسـیع و 
نـه جزئـی در حوزه گردشـگری اسـت 
گیـرد. قـرار  کار  در دسـتور  بایـد  کـه 

متاسـفانه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
از مـوارد معیـار تصمیـم  در بسـیاری 
مطالعـات  وسـعت  بـرای  مـا  گیـری 
کـرد  هزینـه  میـزان  تحقیقاتـی، 
اسـت، گفـت: بایـد یک بـار بـا هزینه 
ایـن  در  و  تنظیـم  راه  سـند  مناسـب 
جامـع  طـرح  یـا  گردشـگری  سـند 
پتانسـیل هـای متنـوع اسـتان دیـده 

شـود. بایـد در طـرح جامـع بـرای هر 
بخـش، اهداف و چشـم انـداز تعریف 
سـازوکار  سـپس  شـده  مشـخص  و 

شـود. اجـرا  مناسـب  اجرایـی 
تبریـزی بـا بیان اینکه بایـد افق های 
گردشـگری ترسـیم شـود، خاطرنشان 
نظـرات  و  تجـارب  از  تـوان  کرد:مـی 
علمـی  هـای  شـخصیت  و  کشـورها 
کـه صاحـب سـبک هسـتند اسـتفاده 
اراده  عـزم  بایـد  آن  کنـار  در  و  کـرد 
جـدی بـرای عملیاتـی کـردن اهـداف 
در مسـیر صحیـح بـرای نیـل بـه یک 
داشـته  وجـود  پایـدار  گردشـگری 
بسـیاری  کـرد:  تصریـح  باشـد.وی 
سـرانه  دنیـا  پیشـرفته  کشـورهای  از 
ملـی خـود را از طریـق ایـن صنعـت 
تامیـن کـرده و عمده اقتصـاد آنان بر 
اسـت.وی  اسـتوار  محـور گردشـگری 
بـا اشـاره بـه این کـه اکثر کشـورهای 
صاحـب صنایـع و بـزرگ در دنیا نظیر 
نیـز  غیـره  و  آلمـان  فرانسـه،  ژاپـن، 
بـوده  توانمنـد  زمینـه گردشـگری  در 
اول  هـای  ردیـف  در  صنعـت  ایـن  و 
دارد،  قـرار  هـا  آن  اقتصـاد  تـا سـوم 

خاطرنشـان کـرد: بـر این مبنـا امروزه 
گردشـگری  بـه  کشـورها  نگـرش 
بلکـه  بـوده  محـور  اقتصـاد  تنهـا  نـه 
در  مثبـت  ویژگـی  یـک  عنـوان  بـه 
اجتماعـی،  فرهنگـی،  توسـعه های 
توجـه  تولیـدی  حتـی  و  تبلیغـی 
خـاص به آن می شـود. اسـتاد رشـته 
جغرافیـا و برنامـه ریـزی گردشـگری 
دانشـگاه مازنـدران بـا اشـاره بـه این 
کـه کشـورهایی کـه ظرفیـت اسـتفاده 
بـر  حتـی  ندارنـد  را  گردشـگری  از 
و  آن سـرمایه گـذاری کـرده  اسـاس 
بـرای احـراز ایـن صنعـت درآمـدزا بـا 
برنامـه ریـزی اصولـی ظرفیت سـازی 
مـی کننـد کـه مصـداق عینی آن شـهر 
دبـی اسـت، تصریـح کـرد: ایـران در 
بـا وجـود داشـتن  حـوزه گردشـگری 
دچـار  هنـوز  بسـیار،  هـای  پتانسـیل 
ایـن  علـت  اسـت.  ماندگـی  عقـب 
بـه  هیـچ گاه  اسـت کـه گردشـگری 
عنـوان یـک دغدغـه بـرای مسـووالن 
نیـز  حسـابی  هیـچ  و  نبـوده  مطـرح 
بـرای آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت 
و مـی تـوان گفـت در ایـن زمینـه از 

و  همسـطح  کشـورهای  بسـیاری 
مانده ایم.تبریـزی،  عقـب  همسـایه 
پهنـه  شـامل  را  دریایـی  گردشـگری 
گفـت:  و  دانسـت  سـاحل  و  آب 
کشـورهای مجـاور  بـا پهنـه های آبی 
شـان پیشـرفت هایی چشـمگیری در 
داشـتند  دریایـی  گردشـگری  زمینـه 
دریـا  و  سـاحل  بخـش  دو  هـر  در 
آن  از  بودنـد کـه  موفـق  و  کـرده  کار 
جملـه مـی توان بـه کشـورهایی چون 
امـارات، تایلنـد، مالزی، هنـگ کنگ، 
اندونـزی تا کشـورهای اروپایـی نظیر 
غیـره  و  یونـان  اسـپانیا،  قبـرس، 
مبحـث گردشـگری  اشـاره کـرد.وی، 
دریایـی در کشـور را فقـط معطوف به 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد:  سـاحل 
بخشـی  دریایـی  مبحـث گردشـگری 
آن  از  بخشـی  و  سـاحل  بـه  مربـوط 
مربـوط بـه دریـا بـوده کـه سـفرهای 
دریایـی، غواصـی، ورزش هـای آبـی 
متنـوع و آکواریـوم هـای دریایـی را 
دربرمـی گیرد که متاسـفانه در کشـور 

کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت.

اصفهان

دو اقدام تروریستی در 
کردستان و خوزستان خنثی شد

 وزارت اطالعـات بـا انتشـار اطالعیـه ای از شناسـایی 
و خنثـی کـردن دو اقـدام تروریسـتی گروهـک هـای 
تجزیـه طلـب و تکفیـری در کردسـتان و خوزسـتان 
توسـط سـربازان گمنـام امام زمـان )عج( خبـر داد. در 
ایـن اطالعیـه آمده اسـت: سـربازان گمنـام امام زمان )عـج( دو اقدام تروریسـتی 
گروهـک هـای تجزیـه طلـب و تکفیری را در کردسـتان و خوزسـتان شناسـایی و 
خنثـی کردنـد.در ادامـه این اطالعیه آمده اسـت: یکی از این تیم های تروریسـتی 
در اقدامـی کـور بـه مقـر پلیس آگاهی شهرسـتان سـقز بـا نارنجکی حملـه کرد که 
با اطالع رسـانی به موقع و هوشـیاری نیروی انتظامی خسـارتی در بر نداشـت.در 
بخـش دیگـر ایـن اطالعیه آمده اسـت: سـربازان در ادارات کل اطالعات خوزسـتان 
و کردسـتان ضمـن دسـتگیری شـش نفـر از عناصر این تیـم های تروریسـتی از 
آنان 7 قبضه اسـلحه کالشـینکف، سـه قبضه سـالح یوزی، 17 قبضه کلت کمری 
و 8 عـدد نارنجـک، دوربیـن دیـد در شـب و مقادیـر قابل توجهی مهمات کشـف و 

ضبـط کردند.

مصرف آب ذوب آهن از 
کشاورزی کمتر است

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن بـا اشـاره بـه اینکه 
گفتـه می شـود ذوب آهـن صنعت آب بری اسـت، 
گفـت: مصـرف آب ایـن شـرکت از ثانیـه ای یـک 
متر مربع به 0.33 متر مربع رسـیده اسـت.منصور 
یـزدی زاده در مراسـم افتتاحیه دهمین نمایشـگاه متالـورژی، فوالد و ریخته 
گـری اظهـار کرد: امروز ذوب آهـن افتخار تولید ریل را دارد و اسـتانداردهای 
روز اروپـا را در سـاخت ایـن محصـول مدنظـر قـرار داده اسـت. وی افـزود: 
تـا بـه امـروز سـه هـزار تـن ریـل U33 بـه راه آهـن تحویـل داده شـده و 
بـرای توسـعه خطـوط متـرو اصفهـان هم صحبـت هایی شـده اسـت.وی با 
اشـاره بـه نگرانـی هـای تولیـد این محصـول گفت: مسـئوالن مربوطـه، بیمه 
و وزارت راه تولیـدات ریـل مـا را تاییـد کـرده انـد و هیـچ نگرانـی در اینبـاره 
نیسـت.مدیرعامل شـرکت ذوب آهـن بـا اشـاره بـه اقدامات محیط زیسـتی 
افـزود: در ایـن خصـوص اقدامـات الزم انجـام شـده تـا بتوانیـم از آخریـن 

تکنولوژی هـای کاهنـده آالیندگـی بهـره بریم.

و  آمــوزش  مدیــرکل 
ــود  ــم کمب ــرورش ق پ
ــکالت  ــار را از مش اعتب
ــز در  ــن مرک ــزرگ ای ب
قــم دانســت و گفــت: در ایــن زمینــه نیازمنــد 

ــتیم. ــتان هس ــووالن اس ــژه مس ــه وی توج
ــرورش اســتان قــم در   شــورای آمــوزش و پ
حالــی در ســالن امــام جــواد)ع( اســتانداری 
قــم برگــزار شــد کــه موضــوع اوقــات فراغــت 
ــزات  ــار تجهی ــن اعتب ــوزان و تأمی ــش آم دان
مهم تریــن  جملــه  از  قــم  هنرســتان های 
مباحــث مطــرح شــده بــود و در جریــان 
ــه ســوم کنکــور سراســری  ایــن جلســه از رتب
ریاضــی فیزیــک و خانــواده وی تجلیــل شــد.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان قــم 

صــورت  تالش هــای  بــه  جلســه  ایــن  در 
ــی  ــای فراغت ــعه برنامه ه ــرای توس ــه ب گرفت
دانــش آمــوزان اشــاره کــرد و افــزود: بیشــتر 
فعالیت هــا در ســال های گذشــته معرفتــی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــی ب و بصیرت
ــال  ــرد امس ــر نمی ک ــوز را پ ــش آم ــت دان وق
ــورد  ــز م ــادی نی ــی و اقتص ــای مهارت برنامه ه

ــت. ــرار گرف ــرورش ق ــوزش و پ ــه آم توج
حمیدرضــا شــیخ االســالم از همــکاری دانــش 
هــم  مــدارس  مهیــا ســاختن  در  آمــوزان 
ــز و  ســخن گفــت و تأکیــد کــرد: ســاخت می
نیمکــت تعــدادی از مــدارس اســتان توســط 
دانــش آمــوزان متوســطه دوم انجــام شــد و 
کارهایــی از قبیــل رنــگ کاری مــدارس را هــم 

ــده دار شــدند. عه

کمبود اعتبار بزرگ ترین مشکل 
آموزش و پرورش قم

قماصفهانکردستان

فرار سرمایه ها 
از اصفهان

رییــس کمیســیون ســرمایه گــذاری خارجــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ایجــاد  موجــب  اشــتباه  هــای  دیــدگاه 
مشــکالت موجــود شــده اســت در حالی کــه 
برخــی مبــادالت در اصــل جــرم نیســت، 
گفــت: بروکراســی اداری در اســتان اصفهــان 
عامــل فــرار ســرمایه هــا اســت و بایــد 
توجــه داشــت کــه فــرار ســرمایه هــا موجــب 
افزایــش نــرخ بیــکاری در اســتان شــده 

ــت. اس
خبــری  نشســت  در  جبــاری  قاســمعلی 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین هی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــگاران، ب ــع خبرن در جم
ــات  ــه اشــتباه دیگــران را عامــل جریان مــا ب
افــزود:  دانیــم،  مــی  امــروز  اقتصــادی 
متاســفانه ایــن شــرایط بــه ناکارآمــدی 
خودمــان برمــی گــردد و نبایــد گنــاه خــود را 

ــم. ــران بیندازی ــردن دیگ ــه گ ب
وی بــا انتقــاد از اینکــه متاســفانه امــروز بــه 
ــاق  ــوان قاچ ــور عن ــادالت در کش ــی مب برخ
زده مــی شــود، تصریــح کــرد: نمــی توانیــم 
کاالهــای اساســی مــردم را قاچــاق کنیــم و 
در عمــل قیمــت هــا بایــد براســاس عرضــه و 
تقاضــا تعییــن شــود، در حالیکــه بــه دلیــل 
ــیاری  ــروز در بس ــا ام ــه و تقاض ــدم عرض ع
ــی  ــه قاچــاق اســتفاده م ــادالت از کلم از مب
ــذاری  ــرمایه گ ــیون س ــس کمیس کنیم.ریی
ــان  ــا بی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان خارجــی ات
اینکــه کلمــه قاچــاق هزینــه هــا را افزایــش 
ــه  ــد هزین ــور بای ــزود: در کش ــد، اف ــی ده م
ــه  ــرا ک ــم چ ــایی کنی ــردم را شناس ــای م ه
ــود را  ــاد آزاد راه خ ــا و اقتص ــه و تقاض عرض
بــاز مــی کنــد و زمانــی کــه در کشــور احتــکار 
انجــام مــی شــود، تفکــر قاچــاق شــکل مــی 
گیــرد کــه در اصــل موجــب مــی شــود وجــه 
رایــج کشــور قــدرت خــود را از دســت دهــد.  
ــای اشــتباه  ــدگاه ه ــه دی ــان اینک ــا بی وی ب
موجــب ایجــاد مشــکالت موجــود شــده 
اســت در حالیکــه برخــی مبــادالت در اصــل 
جــرم نیســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــده  ــالم ش ــور اع ــم ارز اول و دوم در کش رق
ــه  ــک ب ــام کم ــن ارق ــه ای ــت در حالیک اس
مــردم و اقتصــاد کشــور نخواهــد کــرد و تنهــا 
راه را بــرای ایجــاد رانــت بــرای برخــی افــراد 

ایجــاد مــی کنــد.
را  ارز  نــرخ  اگــر  جبــاری تصریــح کــرد: 
جهانــی  ســاده  اســتانداردهای  براســاس 
شــرایط  اکنــون  مــی کردیــم،  مدیریــت 

داشــتیم. بهتــری 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران خارج کردن سوزن از کلیه چپ مرد ۴۴ ساله تبریزی
سوزن 6 سانتیمتری از کلیه مرد 44 ساله  تبریزی با روش عمل الپاراسکوپی با 

موفقیت خارج شد.
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مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان همـدان گفـت: رتبـه اول کشـور 
در بخـش جـذب تسـهیالت اشـتغال 
روسـتایی و اشـتغال فراگیـر را نسـبت 
را  شـده  گرفتـه  نظـر  در  سـهمیه  بـه 
توصیفیـان   کردیم.سـیداحمد  کسـب 
در کارگـروه اشـتغال و سـرمایه گـذاری 
اسـتان همـدان، بـا بیـان اینکـه نـرخ 
سود تسـهیالت سرمایه ثابت روستایی 

6 درصد و نرخ سـود تسهیالت سرمایه 
در گـردش  10 درصـد اسـت، اظهار کرد: 
نرخ سود تسـهیالت سرمایه در گردش 
درصـد   10 هـم  شـهرهای کوچـک  در 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکه مشـاغل 
خانگـی تـا سـقف 20 میلیـون تومـان 
قابـل  روسـتایی  تسـهیالت  محـل  از 
پرداخـت اسـت، افـزود:  بـرای طـرح 
هـای خـرد و خـود اشـتغالی تا سـقف 

50 میلیـون تومـان می تـوان از محـل 
پرداخـت کنیـم  روسـتایی  تسـهیالت 
کـه برای اسـتان تـا 26 میلیـارد تومان 
سـهمیه در نظر گرفته شـده اسـت.این 
مقـام مسـوول با اشـاره به اینکـه برای 
طـرح های زیر 250 میلیون تومان را در 
شهرسـتان ها مـی توان تصمیـم گیری 
کـرد، تصریـح کـرد: 250 میلیـون تـا 6 
میلیـارد تومـان هم توسـط کمیته فنی 
تصمیـم گیـری می شـود. وی با اشـاره 
بـه اینکـه سـهمیه تخصیصی اشـتغال 
روستایی در اسـتان 261 میلیارد تومان 
اسـت، ادامـه داد: از این محل سـهمیه 
 130 اسـتان  بانک هـای  بـه  ابالغـی 

میلیـارد تومـان بوده اسـت.

همدان رتبه اول در جذب 

تسهیالت اشتغال روستایی

فعالیت هزار واحد صنعتی 

در سیستان و بلوچستان

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت سیسـتان و بلوچسـتان گفت: در 
اسـتان هـزار و 119 واحـد صنعتـی و معدنـی فعال وجـود دارد کـه در مجموع 
بـا 10 هـزار و 422 میلیـارد ریال سـرمایه گذاری توانسـته اند برای بیش از 23 
هـزار نفـر اشـتغال ایجـاد کنند کـه اغلب ایـن واحدهـا در حوزه های سـیمان، 
سـوله و انـواع سـازه های فلـزی، انـواع بیسـکویت و دیگـر محصـوالت آردی 
و تولیـد انـواع نوشـابه گازدار غیرالکلـی فعالیـت دارنـد.  نـادر میرشـکار افزود: 
عـالوه بـر ایـن واحـد هـا در حـوزه هـای مختلفـی از قبیـل سـیمان، فـوالد، 
مـس، کاشـی، پنـل پلی اورتان، سـردخانه، آجر ماشـینی، پودر شـوینده، مواد 
غذایـی و پروفیـل آلومینیـوم در دسـت اجراسـت کـه در مجمـوع بالـغ بر 28 
هـزار و 82 میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری بـه همـراه داشـته اسـت و می تواند 
بـرای بیـش از 19 هـزار نفـر اشـتغال ایجـاد کند.بـه گفتـه وی، رونـق ایـن 
واحدهـا مـی تواند سـبب ایجاد اشـتغال پایـدار و تحول اقتصادی در اسـتان 
شـود کـه در ایـن بـاره اقدام هایـی انجـام شـده اسـت و واحدهـای مختلفـی 
در حـوزه هـای متعـدد مشـغول فعالیـت هسـتند و توانسـته اند حداقـل نیاز 

اسـتان بـه برخـی مـواد را تامیـن کنند  .
رییس سـازمان صنعت و معدن اسـتان خاطرنشـان کرد: با توجه به شـرایط 
کنونـی، مشـکالتی بـرای واحدهـای تولیـدی در کشـور ایجاد شـده اسـت که 
اسـتان هم از آن مسـتثنی نیسـت، طی سـال های گذشـته با تشـکیل ستاد 
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد اقـدام هـای مختلفـی در ایـن بـاره انجام شـد، 
ایـن اقدام هـا حضور بیشـتر واحدهـای تولیدی در سـتاد را به همراه داشـت.
وی افـزود: سـال گذشـته کارگـروه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 35 
جلسـه تشـکیل داد کـه حاصـل آن 327 مصوبه برای رفع مشـکل واحد های 
تولیـدی بـود و از ایـن تعـداد 166 مصوبـه اجـرا شـد و 159 مصوبه در دسـت 

اجراسـت و فقـط دو مصوبـه بـه دالیلی اجرا نشـده اسـت.

ــف  ــی از وظای ــرد: یک ــار ک ــیرانی اظه ــاب  ش ــروز ارب به
مهــم ایــن ســازمان تأمیــن و نگهــداری تجهیــزات 
ســخت افزاری حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــت  ــتاندارد و کیفی ــن اس ــا باالتری ــان ب ــهرداری اصفه ش

ــت. اس
ــزات در  ــن تجهی ــف ای ــالم مختل ــه اق ــاره ب ــا اش وی ب
 ،)AVL( شــهرداری گفــت: تجهیــزات مدیریــت ناوبــری
دوربین هــای نظــارت تصویــری نیــز تحــت نظــارت 

ــد. ــرار دارن ــبکه ق ــن ش همی

سرپرســت ســازمان فــاوا شــهرداری اصفهــان در ادامــه 
ــز داده  ــش مرک ــت پوش ــزات تح ــه تجهی ــاره ب ــا اش ب
دارای  تجهیــزات  دیگــر  از  اضافــه کــرد:  شــهرداری 
ــوان  ــوزه ICT می ت ــان در ح ــهرداری اصفه ــت ش اهمی
و  پــی. اس هــا  یــو.  و  روِتــر  ِســرور، ســوئیچ،  بــه 
ســامانه های بــرق اضطــراری مجموعــه شــهرداری و 
تأسیســات مرکــز داده اشــاره کــرد کــه کوچکتریــن 
ــوزه  ــای ح ــانی آن، کل فعالیت ه ــات رس ــه در خدم وقف
ــرد. ــد ک ــل خواه ــان را مخت ــهرداری اصفه ــاوری ش فن

اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه لجــام  گســیختگی بــر 
فضــای مجــازی حاکــم اســت کــه راهــکار ایــن معضــل 
انتقــاد از مســئوالن در رســانه های رســمی اســت و مــا 
ــر انصــاف، آگاهــی و  ــی ب ــه مبتن ــگاه منتقدان ــن ن از ای
ــزود:  ــادار ف ــماعیل تب ــم. اس ــت می کنی ــت حمای صداق
ــت را  ــر حقیق ــی ب ــاد مبتن ــت انتق ــن اس ــی ممک برخ
برنتابنــد، بیــان واقعیت هــا و مشــکالت جامعــه بــه  
ــت. وی  ــوار اس ــری دش ــگاران ام ــالت خبرن ــه رس مثاب
بــا اشــاره بــه اینکــه بیــان حقیقــت شــرط  هایــی 

ــی  ــت دانای ــان حقیق ــه بی ــن مؤلف ــه کرد:اولی دارد،اضاف
و اشــراف بــه تمــام معنــا بــه یــک موضــوع اســت کــه 

ــت.  ــگاری اس ــه خبرن ــوع در عرص ــن موض مهم تری
ــل  ــه عوام ــت ک ــرف اس ــک ظ ــانه ی ــزود: رس ــادار اف تب
دیگــر  از  و  هســتند  خبرنــگاران  همیــن  آن  اصلــی 
ــت انصــاف اســت و  ــه رعای ــن زمین ــم در ای مواضــع مه
آن کــه می خواهــد حقایــق را بیــان کنــد، نمی توانــد 

ــد. ــر کن ــار نظ ــی اظه ــا بی انصاف ب

از انتقاد مبتنی بر انصاف حمایت می کنیمجلوگیری از اخالل در خدمت رسانی به شهر

مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه :

300 روستا از نعمت گازبهره مند می شوند
عامـل  مدیـر  گفتـه  بـه 
گاز  توزیـع  شـرکت 
کرمانشـاه ، از ابتدای سال جاری 
تومـان  میلیـارد   2۵0 تاکنـون 
تعهـد ایجاد کـرده و ایـن میزان 
تـا پایـان سـال ایـن میـزان بـه 
360 میلیـارد تومـان می  رسـد.

شـهبازی بـه بدهی مشـترکان به 
شـرکت گاز اشـاره کـرد و گفـت 
که مشـترکان شـرکت گاز استان 
کرمانشـاه 210 میلیـارد تومان به 

ایـن شـرکت بدهـی دارنـد.

فخــارزاده/ حســنا   – کرمانشــاه 
کرمانشــاه  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
اعــالم کــرد کــه امســال تــا پیــش از 
شــروع فصــل ســرما بیــش از 300 
دار  گاز  اســتان  ســطح  در  روســتا 

خواهنــد شــد.
نشســتی  در  شــهبازی  ســیروس 
روز  مناســبت  بــه  کــه  خبــری 
ــزار شــد،  ــگار در شــرکت گاز برگ خبرن
اظهــار داشــت: ســند راهبــردی در 
بــه  اســتان کرمانشــاه  شــرکت گاز 
ــانی  ــت گاز رس ــش کیفی ــور افزای منظ
تهیــه شــده و در حــال اجراســت.

درصــد   99 بیــان  اینکــه  بــا  وی 
درصــد   60 و  شــهری  جمعیــت 
گاز  از  اســتان  روســتایی  جمعیــت 
ــت:  ــد، گف ــی کنن ــی اســتفاده م طبیع
در 2 ســال گذشــته 548 روســتای 
تعــداد  و  شــدند  گازدار  کرمانشــاه 
روســتاهای گازدار اســتان بــه یــک 

هــزار و صــد روســتا رســید.
ــا  مدیرعامــل شــرکت گاز کرمانشــاه ب
ــزار و 533 روســتا  ــه 2 ه ــان اینک بی
و 33 شــهر در اســتان داریــم، گفــت: 

هســتند،  گازدار  شــهر   28 اکنــون 
عملیــات گاز رســانی بــه شــهرهای 
ــم در  ــاب ه ــه و ریج ــود، نودش نوس
ــه  حــال انجــام اســت و گازرســانی ب
نفــت  و  ســومار  ازگلــه،  شــهرهای 
ــود  ــی خ ــات مطالعات ــز عملی ــهر نی ش

ــد. ــی کن ــی م را ط
اکنــون  شــهبازی  اعــالم  براســاس 
546 هــزار مشــترک در بخــش هــای 
دارنــد  وجــود  اســتان  در  مختلــف 
بــه صــورت میانگیــن روزانــه  کــه 
11 میلیــون متــر مکعــب  از  بیــش 
گاز مصــرف می کننــد.وی بــا بیــان 
ــگاه ســی ان جــی در  اینکــه 74 جای
ــزار  ــه 700 ه ــت و روزان ــتان فعالی اس
ــت:  ــد، گف ــی کنن ــرف م ــر گاز مص لیت
19 شــهرک صنعتــی و 2 هــزار و 126 
ــی در اســتان کرمانشــاه  واحــد صنعت
از نعمــت گاز طبیعــی برخوردارنــد.

ــانی در  ــزان گاز رس ــه می ــهبازی ب ش
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــته اش ــال گذش س
ــبکه  ــر ش ــته 560  کیلومت ــال گذش س
هــزار   11 و  اجــرا  اســتان  در  گاز 

علمــک نصــب شــد.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال 97 هــر 
لولــه گاز  2 روســتا خطــوط  در  روز 
طبیعــی افتتــاح و یــا کلنــگ زنــی 
ــات  ــت: امســال عملی ــود، گف ــی ش م
گاز رســانی بــه 661 روســتا اجرایــی و 
در حــال پیمــان ســپاری مــی شــوند 
واحــد   156 بــه  رســانی  گاز  کار  و 
ــز در حــال انجــام اســت. صنعتــی نی
شــرکت  عامــل  مدیــر  گفتــه  بــه 
ابتــدای  از   ، کرمانشــاه  توزیــع گاز 
ــارد  ــون 250 میلی ــاری تاکن ــال ج س
تومــان تعهــد ایجــاد کــرده و ایــن 
ــان ســال ایــن میــزان  ــا پای میــزان ت
ــان مــی  رســد. ــارد توم ــه 360 میلی ب
ــه  ــترکان ب ــی مش ــه بده ــهبازی ب ش
گفــت  و  کــرد  اشــاره  گاز  شــرکت 
کــه مشــترکان شــرکت گاز اســتان 
کرمانشــاه 210 میلیــارد تومــان بــه 
ایــن شــرکت بدهــی دارنــد.وی در 
هــای  از صحبــت  دیگــری  بخــش 
خــود بــه وقــوع زلزلــه و خســارت 
و  اشــاره کــرد  آن  از  ناشــی  هــای 
ــاه  ــان م ــه آب ــت: در زلزل ــار داش اظه
ســال گذشــته 49 هــزار علمــک و دو 

رســانی  شــبکه گاز  کیلومتــر  هــزار 
قــرار  زلزلــه  تاثیــر  اســتان تحــت 
 500 و  میلیــارد  چهــار  و  گرفــت 
میلیــون خســارت بــه ایــن شــبکه 
گاز  شــرکت  شــد.مدیرعامل  وارد 
ــام  ــه گاز تم ــان اینک ــا بی کرمانشــاه ب
از  پــس  ســاعت   24 مشــترکان 
ــس از  ــت: پ ــد، گق ــل ش ــه وص زلزل
700 نیــروی شــرکت  وقــوع زلزلــه 
دیگــر  اســتان   20 و  کرمانشــاه  گاز 
ــه زده حاضــر شــدند. در مناطــق زلزل
اســتان کرمانشــاه بــا دو میلیــون نفــر 
ــتان ، 32  ــت دارای 14 شهرس جمعی
شــهر و 2 هــزار و 622 روســتا اســت.

خبرخراسانآذربایجان طبس

سیالب جاده ماکو - 
بازرگان را مسدود کرد

و  بـاران  شـدید  بـارش  پـی  در 
بزرگـراه  سـیالب  شـدن  جـاری 
 – ماکـو  رفسـنجانی  هللا  آیـت 
بـازرگان به مدت چند سـاعت مسـدود شـد. فرماندار ماکو 
بیـان کـرد: سـیالب در مسـیر روسـتای ›کوسـج‹ جریـان 
یافـت و در ادامـه بـا سـرازیر شـدن بـه ایـن جـاده بیـن 
المللـی، عبـور و مـرور را مختـل کـرد. شـاهین علیـزاده بـا 
اشـاره بـه اینکه بالفاصلـه راهداران، نیروهای آتش نشـانی 
و پلیـس راه وارد عمـل شـدند، ادامه داد: این مسـیر پس 
از چنـد سـاعت تـا حـدودی بازگشـایی شـد و در زمـان 
حاضـر خودروهـا بـا آرامـی و بدون توقـف تردد مـی کنند.

مجرم در طبس به جای 
حبس کتابچه تهیه می کند

یـک مجرم در بخش دسـتگردان 
حکـم  بـا  طبـس  شهرسـتان 
بـر  عـالوه  حبـس  جایگزیـن 
پرداخـت دیـه کامـل و جریمـه، 
ملـزم بـه تهیـه کتابچـه در حـوزه تولیـد و معـدن شـد. 
رییـس دادگاه عمومـی بخـش دسـتگردان طبـس گفـت: 
متهـم در حـوزه قضایـی بخـش دسـتگردان صاحـب یـک 
معـدن اسـت. علیرضـا حسـن زاده افـزود: عـدم رعایـت 
نظامات دولتی و نکات ایمنی و بهداشـتی اتهاماتی اسـت 

کـه متوجـه ایـن فـرد بـوده اسـت. 

مسیر ریلی مشهد- 
نخجوان مسافر ندارد

مدیــرکل راه آهــن خراســان 
گفــت: قطــار مســیر مشــهد 
- نخجــوان بــه علــت نبــود 
ضریــب  صورتــی کــه  در  و  شــده  متوقــف  مســافر 
ــی  ــل قبول ــد قاب ــه ح ــار ب ــن قط ــی ای ــغال صندل اش
ــد.  ــد ش ــدازی خواه ــددا راه ان ــار مج ــن قط ــد، ای برس
محمدهــادی ضیایــی مهــر افــزود: حرکــت ایــن قطــار 
از ابتــدای تابســتان متوقــف شــده و اگــر نیمــی از 
ــی  ــود، م ــن ش ــیر تامی ــن مس ــافری ای ــت مس ظرفی
تــوان نســبت بــه راه انــدازی قطــار بیــن مشــهد و 

منطقــه خودمختــار نخجــوان اقــدام کــرد.

دستگیر ی عامالن حمله 
به مقر پلیس در سقز

اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
کردسـتان گفت: دو تروریسـت 
آگاهـی  پلیـس  مقـر  بـه  کـه 
سـاعت  دو  از  پـس  بودنـد  کـرده  حملـه  سـقز  شـهر 
دسـتگیر شـدند. سـردار مسـعود خـرم نیـا افـزود: ایـن 
بـه مقـر پلیـس آگاهـی  از حملـه  دو تروریسـت پـس 
توسـط نارنجـک از محـل متـواری شـده بودنـد کـه بعـد 
از دو سـاعت توسـط نیروهـای اداره اطالعـات دسـتگیر 
شـدند. وی اضافـه کـرد: از ایـن تروریسـت هـا نارنجک، 
مسلسـل سـبک، کلـت کمری، انواع سـالح هـای دیگر و 

شـد. اسـلحه ها کشـف  ایـن  مهمـات 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی

بهــرام ســبحانی مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در 
بیســت و پنجمیــن همایــش بهــره وری شــرکت با 
ــره وری بیشــتر مســیر  ــر اینکــه کار و به ــد ب تأکی
بهــره وری  گفــت:  هاســت،  ســازمان  تعالــی 
ــه  ــت ک ــتمر اس ــدنی و مس ــه نش ــی کهن موضوع
ریشــۀ آن در رقابتهــای اقتصــادی بیــن بنگاه هــای 
کوچــک و بــزرگ اســت.وی  افــزود: در ایــن 
ــن  ــه ای ــره وری. ب ــز به ــت ج ــی نیس ــیر راه مس
ــد و چــه  ــزان داده ای ــد چــه می ــه بدانی ــی ک معن
ــوره  ــواد در ک ــدر م ــد؛ چق ــس گرفته ای ــزان پ می
شــارژ و بــه چــه میــزان فــوالد تولید شــده اســت؛ 
بــه چــه میــزان ســرمایه گذاری کرده ایــم و چقــدر 
ســود حاصــل شــده است.ســبحانی بــا تأکیــد بــر 
ــر یــک اصــل ثابــت شــده در تمامــی  اینکــه بناب
دنیــا چنانچــه در چهــار بخــش ســرمایه، ماشــین 
آالت و تجهیــزات، نیــروی انســانی و کاالهــا و 
مــواد، بهــره وری را افزایــش دهیــم، ســازمان بهــره 
ور و مطلوبــی خواهیم داشــت، گفت: خوشــبختانه 

بنابــر آمارهــا و مســتندات موجــود در فــوالد 
ــن  ــه ای ــروز ب ــا ام ــدازی ت ــدو راه ان ــه از ب مبارک
ــه  ــه توجــه شــده اســت.وی از دســتیابی ب مقول
بهــره وری در منابــع آبــی و کاهــش مصــرف آن در 
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
ــایر  ــه س ــبت ب ــه نس ــوالد مبارک ــای ف موفقیته
ــرف  ــرد: در مص ــار ک ــاد و اظه ــی ی ــای جهان رقب
ــا پروژه هــای  بهینــۀ آب، شــرکت فــوالد مبارکــه ب
خوبــی کــه کارکنــان ارائــه و اجــرا کرده انــد، بهترین 
ــا هشــت  ــت ی ــی هف ــه ط ــوی ک ــه نح اســت. ب
ــه رو  ــی روب ــل کمآب ــا معض ــه ب ــته ک ــال گذش س
بوده ایــم، نــه تنهــا تولیــد کاهــش نیافتــه، بلکــه 
روزبــه روز بیشــتر نیــز شــده اســت و ایــن همــان 
بهــره وری در مصــرف آب اســت.مدیرعامل فــوالد 
ــرکت در  ــرد ش ــتمر عملک ــۀ مس ــه مقایس مبارک
تمامــی شــاخصها بــا ســایر رقبــای جهانــی را یک 
ضــرورت دانســت و افــزود: ایــن تنهــا راهی اســت 
ــک شــرکت  ــوان ی ــه عن ــا را ب ــد م ــی توان ــه م ک

ــه  ــاند ک ــی برس ــای خوب ــه موقعیت ه ــره ور ب به
الحمــدهللا ایــن اتفــاق افتــاده اســت.او بــا تأکیــد 
ــا  ــق ب ــروی کار مطاب ــره وری نی ــه در به ــر اینک ب
ــا  ــود ب ــۀ خ ــد فاصل ــی بای ــتانداردهای جهان اس
ــدون افزایــش  ــم گفــت: ب ــا را کــم کنی ســایر رقب
نیــروی انســانی، تولیــد فــوالد مبارکــه نســبتبه 5 
ــه 7.5  ــن ب ــون ت ــدود 5 میلی ــل، از ح ــال قب س
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــش یافت ــن افزای ــون ت میلی

همان بهبود بهره وری و قابل تقدیر است.

کار و بهره وری بیشتر؛ مسیر 
تعالی سازمان ها

کرمانسوژه

جذب ۴2 درصد دانش آموزان 
استان کرمان در هنرستان های 

فنی و حرفه ای و کاردانش
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
اینکــه در کرمــان قریــب 42 درصــد دانش آمــوزان جــذب 
رشــته های فنــی و حرفــه ای و کاردانــش شــده اند، گفــت: 
مــدارس کرمــان در بحــث تجهیــزات ضعیــف بــوده و 

نیازمند کمک همه دستگاه ها هستیم.
ــر  ــن دفت ــاح دومی ــن افتت ــد اسکندری نســب در آئی  احم
همــکاری آموزشــی شــاخه کار دانــش و شــهرک های 
حضــور  بــا  اســتان کرمــان کــه  در  صنعتــی کشــور 
ســیدمصطفی آذرکیــش مدیــرکل دفتــر آموزش هــای 
ــرورش در شــهرک صنعتــی  کاردانــش وزارت آمــوزش و پ
از  یکــی  اظهارداشــت:  شــد،  برگــزار  خضــراء کرمــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــند بنیادی ــول س ــرای تح ــا ب انگیزه ه
شــرایط موجــود آمــوزش و پــرورش تامین کننــده جامعــه 
نبــوده اســت.وی بــا بیــان اینکــه قدم هــای کمــی در ایــن 
ــوده  ــی نب ــی کاف ــر کیف ــه از نظ ــده ک ــته ش ــتا برداش راس
ــرای اجــرای ســند تحــول بنیادیــن عــزم  اســت، گفــت: ب
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــه هم ــاز اســت و دغدغ ــی نی مل
بایــد اجــرای ســند تحــول بنیادیــن شــود.مدیرکل آمــوزش 
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســتان کرمــان  پــرورش  و 
کشــورهای توســعه یافتــه بــه نیــرو انســانی توجــه 
ــوزش و  ــه آم ــی ک ــزود: زمان ــت، اف ــده اس ــتری ش بیش
ــق  ــرد موف ــرار گی ــا ق ــه دولت ه ــت اول هم ــرورش اولوی پ
می شــویم.وی بــا بیــان اینکــه در کرمــان قریــب 42 
درصــد دانش آمــوزان جــذب رشــته های فنــی شــده و 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــدازی ش ــتان راه ان ــدود 406 هنرس ح
کــرد: در بحــث تجهیــزات ضعیــف هســتیم و از همــه 
بــه کمــک  امــر  ایــن  دســتگاه ها خواســتاریم تــا در 
ــه  ــا اشــاره ب ــرورش بیایند.اسکندری نســب ب ــوزش  و پ آم
ــا برنامه ریــزی  اینکــه بــرای موفقیــت در ایــن امــر بایــد ب
جلــو برویــم، گفــت: رویکــرد و نــگاه بــه رشــته هــای فنــی 
ــال  ــه همــه به دنب ــگاه امــروز جامعــه ک خــوب نیســت و ن
کار دفتــری و میزنشــینی هســتند اشــتباه اســت. وی بــا 
بیــان اینکــه قریــب بــه 802 رشــته فنــی داریــم کــه بســیار 
متنــوع هســتند و رشــته های فنــی نســبت بــه رشــته های 
نظــری مثــل تجربــی و ریاضــی از تنــوع بیشــتری برخوردار 
اســت، افــزود: آمــوزش و پــرورش تمــام تــوان و ظرفیــت 

خود را در این کار گذاشته است.

لزوم پیگیری سریع 
موضوع مرگ دانش آموزان 

یزدی در گرجستان
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
جمعه یزد در ارتباط با کشـته شـدن دو 
بـر  گرجسـتان  در  یـزدی  دانش آمـوز 
بـا  موضـوع  ایـن  پیگیـری  ضـرورت 
سـرعت و قاطعیـت تاکیـد کرد.آیت هللا 
تمـاس  در  ناصری یـزدی  محمدرضـا 
تلفنی با »مسـعود شـریعتی« مدیرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان یـزد، پیگیـر 
وضعیـت دانش آموزان یـزدی حاضر در 
تمـاس  ایـن  در  شـد.وی  گرجسـتان 
در  سـرعت  و  جدیـت  خواسـتار 
پیگیری هـای مسـووالن اسـتان شـد و 
چنیـن  از  پیشـگیری  ضـرورت  بـر 
مسـائلی در آینـده تاکیـد کـرد و ادامـه 
داد: ایـن حادثـه سـبب ناراحتـی همـه 
ایـن  مـرگ  و  شـد  یـزد  مـردم 
آنهـا  بـه خانواده هـای  را  دانش آمـوزان 
می کنم.مسـعود  عـرض  تسـلیت 
و جوانـان  شـریعتی، مدیـرکل ورزش 
اسـتان یزد هم در این تماس با اشـاره 
بـه اینکـه این گروه هیچ مجـوزی برای 
اعـزام دانش آمـوزان بـه خارج از کشـور 
نگرفتـه بـود تصریـح کـرد: ایـن اردو به 
و  نبـوده  ورزشـی  عنـوان  هیـچ 
اعـزام  بـرای  هـم  الزم  اسـتانداردهای 
دانـش آمـوزان را رعایـت نکـرده بودند.
وی بـا تاکیـد بـر این که پیـش از اعزام 
اطالعـی از ایـن سـفر وجـود نداشـت 
بیـان کـرد: بـه محـض دریافـت خبری 
بررسـی  موضـوع  ایـن  بـا  ارتبـاط  در 
وضعیـت دانش آمـوزان آغـاز شـد و بـا 
جدیـت دنبـال ایـن موضـوع هسـتیم. 
دادسـتانی اسـتان یـزد هـم بـه ایـن 
حـال  در  االن  و  شـده  وارد  موضـوع 
پیگیـری موضـوع اسـت تـا اطالعـات 
کامـل و مناسـبی از ایـن پرونـده بـرای 

تصمیم گیری به دست آید. 
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مرد اسید پاش در اردبیل خودکشی کرد
مردی در اردبیل پس از اسیدپاشی به صورت همسر سابق خود با خودکشی به زندگی 
خود پایان داد.

افقی
1 - از استان های ایران که در سال 1381 رتبه 

57 را از 100 به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی 

 کسب کرد.

 2 - زمین لرزه - گشادگی سر چاه - لحظه ای.

3 - خیمه - هوای بارانی - از مهم ترین ایرادات 

 دولت نهم تورم در این بازار است.

 4 - خطاب به دل - طرف - دور دهان - آینه ها.

5 - عود - فرار حیوانات - لحظات - افزونی 

 برنج.

6 - حرف درد - حس شده و آشکار - از میوه 

 های گرمسیری.

7 - سد جنوبی - ساز موالنا - خم پارچه - 

 غذای ساده.

8 - سمت راست - اقتصاددان ایتالیایی متولد 

1848 که در سال 1893 به پروفسوری اقتصاد 

 سیاسی دانشگاه لوزان منصوب شد - از اشکال.

 9 - دهان - رمق آخر - جانشین او - شر.

10 - گیاهی خوردنی - طبق ماده 21 قانون تجارت 

به شرکتی می گویند که برای امور تجارتی تشکیل 

و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت 

صاحبان سهام محدود به سهام آنها است - از 

 غالت.

11 - اثر رطوبت - ناشنوا و الل - رها و آزاد - 

 حرف صریح.

12 - سازش جمعی به ضرر دیگران - از حروف 

 اضافه - دست تازی - طاقت و تحمل.

13 - پارچه روپوشی - نماینده پاناما که در حال 

حاضر ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده 

 دارد - شکننده و قاطع.

14 - به رخ کشیدن نیکویی - شبیه ماه - 

 روپوش زنانه.

15 - نویسنده و اقتصاددان انگلیسی متولد 1883 

و صاحب کتاب و نظریه عمومی درباره اشتغال 

بهره و پول.

عمودی 
1 - تدوین قانون مادر که ساده و شفاف حریم 

دخالت دولت را در فعالیت های اقتصادی 

مشخص می کند - اقتصاددان آمریکایی متولد 

 1921 و برنده نوبل اقتصاد.

 2 - دست آموز و کارآمد - کافی - پاک از گناه.

3 - نگهبان تاکستان - کشوری که تا چندی 

پیش هدف تحریم های سازمان ملل بود - 

 هدف.

4 - حرف تصدیق - خشمگین - بازار خرید و 

 فروش پول.

5 - سودای ناله - آزاد مرد کربال - مربوط به 

 نسبت - سه کیلوگرم.

6 - محل خرید و فروش اوراق بهادار - ضدحمله 

 - مهم تر.

7 - مادربزرگ - معرفت به خدا - بندری در 

 فرانسه.

 8

 -

 صوت موافقت - کوروش کبیر - ضرر مالی.

 9 - کوتاه - از پرندگان - مادر آذری.

10 - ثروتمند - پیمان آتالنتیک شمالی - مسافر 

 سرزمین عجایب.

11 - راه کوتاه - شبیه و نظیر - صدای کلفت - 

 باال آمدن آب دریا.

12 - به ترتیب و منظم - رییس سازمان - نان 

 خشک غیر روغنی.

13 - قانون مغولی - بیماری سگی - نوعی 

 کفش ورزشی.

14 - فرشته سوال در قبر - روی تاریک زمین 

 - حالل الک.

15 - بصیرت - از قصه های رادیویی مرحوم 

»حمید عاملی« که در 16 دی 1386 دار فانی را 

وداع گفت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

اطالعـات  دارد  قصـد  فیس بـوک 
پیام رسـان  در  را  خـود  کاربـران  بانکـی 
مسـنجر ادغـام کنـد و بـه همیـن دلیـل 
 JPMorgan چـون  شـرکت هایی  بـا 
 Chase، Wells Fargo، Citigroup
و US Bancorp در طـول سـال گذشـته 

اسـت. داشـته  مذاکـره 

ایجـاد  را  لمسـی  مک بـوک  یـک  اپـل 
صفحـه کلیـد  یـک  امـا  نخواهـد کـرد، 
مجـازی ممکـن اسـت در آینـده در کنـار 

بیاینـد. شـما  بـه کمـک  مک بوک هـا 

 9 اندرویـد  به روزرسـانی  انتشـار  زمـان 
موسـوم بـه اندرویـد Pie )پـای( بـرای 
تحـت  کـه  نوکیـا  برنـد  گوشـی های 
پوشـش پـروژه اندرویـد وان قـرار دارند، 
بـه طور رسـمی مشـخص شـد: پاییز 97

خبر
فیس بوک

خبر
اپل

خبر
اندروید

اشکان دژاگه، ملی پوش و لژیونر کشورمان که به تازگی به 
تراکتورسازی تبریز پیوسته است با انتشار تصویر زیر این 

موضوع را اطالع رسانی کرد.
@ashkandejagah

شناسه به زیست به نقل از روزنامه شهروند نوشته: 
موج جدید مهاجرت بین شهرهای کشور آغاز شده و 

کارتون زیر را همرسانی کرده.
@behzist

شناسه سازمان حفاظت محیط زیست از آسیب دیدن 
یوزپلنگی در ناحیه توران به واسطه برخورد با خودرو 

نوشته. این یوز پس از اقدامات اولیه به هوش آمد.
@iew.ir

شناسه کمپین کاهش اثرات خشکسالی تصویر زیر را 
از آسیب های انسانی به حیات وحش همرسانی کرده.

 @campaign.khoshksali

نسرین وزیری می گوید:
چقدرگزارش هــای خبــری و تحلیلــی بی بی ســی و منوتــو کســل کننده و رو اعصابــه، 
ــه  ــا اســت کــه حکومتــش ب ــن کشــور دنی ــن و فالکت بارتری ــران، بدبختری تصویرشــون از ای

آخرمــاه نرســیده، ســاقط میشــه!
ــه  ــیاهی ک ــن س ــه ای ــی ب ــی داره ول ــا و فالکت های ــا ضعف ه ــته، قطع ــران بهش ــم ای نمی گ

اینــا میگــن نیســت واال.

مرجان لقایی می گوید:
ــره  ــز مذاک ــای می ــا پ ــد ت ــم کن ــران را تحری ــکا ای ــد آمری ــه می گفتی ــی ک آن های
بنشــیند، ایــران پــای مذاکــره نشســت امریــکا بــود کــه توافــق کــرد زیــرش زد و دســت مــا را 
بــرای اصــالح و تغییرکوتــاه کــرد. آمریــکا بودکــه دارو را تحریــم کــرد. می دانیــد بــرای یــک 
ــی چــه؟ ترامــپ دشــمن مــردم  قــرص معــده همــه داروخانه هــای شــهر را چرخیــدن یعن

ایــران اســت نــه حکومــت.

علیرضا می گوید:
ــادت داره  ــادا ع ــه... کان ــوع خــودش جالب ــرد در ن ــادا ک ــا کان ــه عربســتان ب کاری ک
ــا  ــب و کار ب ــی و کس ــع مال ــا از مناف ــره ام ــری بگی ــوق بش ــتانه و  حق ــان دوس ــت انس ژس
دیکتاتورهــا همزمــان بهــره ببــره... ایــن شــاید اولیــن بــاره کــه بــراش مشــخص میشــه ایــن 

ژســتها میتونــه هزینــه ســاز باشــه.

یغما می گوید:
ــگ  ــن هــى زن ــاد پايي ــه داره مي ــده االن ك ــاق دالر خري ــا خرتن يكــى از دوســتام ت
ميزنــه گريــه مي كنــه… كاش دالر بشــه 4000 تومــن دوبــاره، نــه واســه اينكــه رفيقــم ضــرر 

ــه. ــى ســود واســش نميشــه، ضــرر همــه مون ــه، واســه اينكــه نمی فهمــه اون گرون كن

راضی می گوید:
کــی بــاورش میشــه کــه یــه شــهر بــا جمعیتــی بــاالی هفــت هــزار نفــر یــه دونــه 

بانــک هــم نــداره؟ 
ــرا  ــاد جنــوب کرمــان فقــط یــه خودپــرداز داره، تــازه دلیــل میــارن کــه ب مردهــک در عنبرآب
بانــک صرفــه اقتصــادی نــداره، بابــا االن کوچکتریــن روســتا یــه باجــه داره، چــه برســه بــه 

اینجــا کــه 55 کیلومتــر بــا عنبرآبــاد فاصلــه داره!

کاربری به نام فیل برقی می گوید:
خیلــی بزرگــواری می خــواد کــه بگــی »بــه مــن کــه نرســید، حداقــل آیندگانــم خــوب 
زندگــی کنــن«. مــن هنــوز بــه ایــن رشــد شــخصیتی نرســیدم . مخصوصــا وقتــی جوون هــا 

بی احترامــی می کننــد خیلــی بــه ایــن جملــه و بلوغــی کــه الزم داره فکــر می کنــم.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

با آمریکایی جوان توی هاستل همصحبت شدم و قسمتی 
که سفارتشون گفته بود هرگز به ایران سفر نکنید رو نشونم 
داد. دلم سوخت؛ چون ما ایرانی ها مردم مهمون نواز و بی آزاری 

هستیم.
@roozbehdotnet

شبکه جهانی »آب وهوا« بر روی وبسایتش خبری قرار داده با 
عنوان: چهارهزار پنگوئن گم شده اند که کسی از محل آن ها اطالعی ندارد!

واکنش  گردشگر آمریکایی به تحریم های آمریکا علیه ایران.
گردشگر آمریکایی به تازگی این تصویر از تی شرت خود با مضمون 

»عذرخواهی بابت انتخاب ترامپ« را در صفحه شخصی اش به 
اشتراک گذاشته.

@girlwithkaleidoskopeeyez

ســامانه همتا، با انتشــار اطالعیه ای خبر داده اســت که افرادی اقدام به جعل 
شناســه IMEI و کپی کردن آن بر روی دســتگاه های دیگر کرده اند؛ اقدامی که در 
این دوره از اجرای طرح رجیســتری، تصور می شــد قابل انجام نیســت. همتا گفته 

ایــن اقــدام جــرم بوده و با افرادی که مبادرت به انجــام چنین کاری کرده اند برخورد 
قانونی خواهد شد.
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بیست و ششمین 
نمایشگاه تخصصی 

»هنر و ادبیات« 
با بیش از هزار جلد کتاب 

برگزار می شود.

فیلم مستند 

»فصل بادهای گرم«
از تولیدات مرکز گسترش  

سینمای مستند و تجربی موفق 
به دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه و نیمه بلند جشنواره 

حقوق بشر پرتغال شد.

سال گذشته بحث بر 
سر استخدام معلمان 

حق التدریسی داغ بود. 
دو روز پیش مجلس در این خصوص مصوبه ای را به 

شورای نگهبان فرستاد.

فیلم کوتاه »کل به جز« 
ساخته سیدوحید حسینی نامی 
برنده جایزه بهترین فیلم  کوتاه 

در بخش بین المللی جشنواره »لوکانیا« ایتالیا شد.

برنامه »پارسی گویان« از رادیو ایران جمعه 
19 مرداد روی آنتن می رود و به ارتباطات زبان 

فارسی با زبان های سامی می پردازد.

بابا ولم کنید با این مفهوم انتزاعی رفاقت هیچکس 
تو زندگی با من رفیق نبود هیچکس به من ارفاق 

نکرد!

فیلم : بی پولی

کتابرادیو

مستند

فیلمسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سالروز پیروزی ایرانیان و 
تصرف تنگه ترموپیل در سال 

۴80 پیش از میالد
نهـم آگوسـت سـال 480 پیـش ازمیـالد )مطابـق 18 

اَُمـرداد( واحدهـای كوهسـتانی ارتـش ایـران - تنها ابر 

قـدرت وقت بر روی کره زمین - در جریان لشكركشـی 

خشایارشـا بـه یونـان و اروپـای جنوبـی، پـس از یـک 

رشـته جنـگ شـدید در ارتفاعـات مشـرف بـر تنگـه 

در شـمال  واقـع   )Thermopylae Pass( ترموپیـل

یونـان، نظامیان اسـپارت، »تسـپی ان Thespian« ها 

و تبـان هـا Thebans از جملـه »لئونیـداس« پادشـاه 

اسـپارت را نابـود و راه را بـرای عبـور واحدهـای پیـاده و 

سـوار امپراتـوری بـاز و بـی خطر كردند تا به سـوی آتن 

به پیشـروی خود ادامه دهند. خشایارشـا كه در صحنه 

نبـرد ترموپیل بود پس از این كه واحدهای كوهسـتانی 

ارتـش ایـران از جملـه هـزار مـرد از منطقه پكتیـا )این 

ایالـت خـاوری ایرانزمیـن، هنـوز به همین نام اسـت و 

در مشرق افغانسـتان قراردارد( اسپارتی ها را درمحاصره 

گرفتنـد؛ بـه لئونیداس پیشـنهاد كرد كـه راه را برای فرار 

او و باقیمانـده افـرادش بـاز می گـذارد تـا بگریزند، ولی 

قانـون اسـپارت عقب نشـینی و تسـلیم نظامـی را منع 

كـرده بـود. بنابراین، اسـپارتی هـا به جنگ ادامـه دادند 

و همـه آنـان جـان سـپردند تـا بـه قانـون میهـن خـود 

وفـادار مانـده باشـند. نوشـته اند كه خشایارشـا ]پسـر 

و جانشـین داریـوش بـزرگ، نـوه دختـری كـوروش 

بنیادگذار كشـور ایران و شـوهر »اسـتر« كه این بانو در 

همـدان مدفـون اسـت[ از نظامیانـش خواسـته بود كه 

یكـی از اسـپارتی هـا را زنـده دسـتگیر كننـد تا بـرود و 

خبر این شكسـت را به آتنی ها بدهد. یونانیان در سـده 

گذشـته در نبـردگاه ترموپیـل یـک مـکان یادبـود برای 

لئونیـداس ایجـاد کـرده انـد کـه مجسـمه او و آخریـن 

اظهاراتش در آنجا قرار داده شـده اسـت و محلی اسـت 

بـرای بازدید گردشـگران.

رسانه در آینه تصویر
سردبیر ماهنامه ی داستان تغییر کرد. از این 
شماره آقای آرش صادق بیگی سردبیری این 

نشریه ادبی را برعهده گرفته است. پیش از او 
خانم مینا فرشیدنیک سردبیر داستان بود.

حیات بخش بود باده خاصه وقت صبوح
که راح را بود آندم خواص جوهر روح
فکنده مرغ صراحی خروش در مجلس
چو بلبالن سحر در چمن بوقت صبوح
مباش بی لب یاقوت و جام یاقوتی

که نیست بی می و معشوق در زمانه فتوح
مرا چو توبه گنه بود توبه کردم از آن
که گر نکرد گناه از چه توبه کرد نصوح

نوشته اند بر اوراق کارنامٔه عشق
که رند را نبود در صالح و توبه صلوح
مرا که از درت امید فتح بابی نیست

در دو لختی چشمست بر رهت مفتوح
خیال نرگس مستت چو در دلم گذرد
شود ز خنجر خونریز او دلم مجروح
فشاند برجگر ریش من غم تو نمک
نبشت دفتر حسن ترا خط تو شروح
گر آب دیده ز سر برگذشت خواجو را

گمان مبر که بطوفان هالک گردد نوح

خواجوی کرمانی 

گه گاه دلم می ترسد
 ترسی از جنس وجود 

مردمان این شهر 
سوغاتیشان یک ترس 

است
 ساقی شهر به غیر از می 

نا امیدی 
یک می دیگر دارد...

شاعر: مهدی اکبری

عکس نوشت

عکس: 
مریم اخالق پسند

طنزیمات

ســخنگوی کمیســیون شــوراهای مجلس:»وظایــف رســانه ملــی در 

زمــان برگــزاری انتخابــات مجلــس مشــخص شــد.«

ــب  ــف عق ــام وظای ــه انج ــه نخواســت از قافل ــار جســتجوگر ک تغ

ــرد: ــادر  ک ــون ص ــن مضم ــه ای ــی ب ــرح وظایف ــه ش ــد، بالفاصل بمان

1-حمایت از نامزدی طنزیماتچی در انتخابات

2- برنامــه تحلیــل اقتصــادی طنزیماتچــی در برنامه »رو به ســوی 

تغار«

3-مناظــره طنزیماتچــی بــا نامزدهــای درجــه2 در خصــوص واردات 

تغــار و مزایــای آن

4-حضــور شــاهد عینکــی بــرای حمایــت از طنزیماتچــی و 

ــان وی ــه رقیب ــف و خائنان ــای کثی ــت ه ــدید از سیاس ــاد ش  انتق

5-ســخنرانی پرشــور طنزیماتچــی در جمــع هــواداران تغــار برکف و 

افشــاگری هــای وی علیــه رقبای وابســته بــه جریانات بی ریشــه و 

 فرصــت 30 ثانیــه ای به همه رقبا برای دفاع از اقدامات کشــکی خود

6-پخــش ورزش صبحگاهــی در پــارک هــای اصلی شــهر بــا مربی 

گــری طنزیماتچــی بــا حضــور مخاطب خــاص )بدون سانســور!(

7-تشــکر از تغــار تحلیلگــر بــه دلیــل خدمــات بــی شــائبه وی بــه 

فرهنــگ و ادب و رســانه و اقتصــاد و سیاســت و چیزهــای دیگــر در 

برنامــه »تغــار آوران امــروز«

8- جلوگیــری از  پخــش ســخنرانی هــای رقبــای طنزیماتچــی بــه 

دلیــل حفــظ وحــدت ملــی

9-پخــش برنامــه »چگونــه کشــک بســابیم« بــه کارگردانــی 

طنزیماتچــی و تهیــه کنندگــی تغــار همــراه بــا گیتارنــوازی مخاطــب 

خــاص

10-شــب انتخابــات: بــه دلیــل ایــن کــه مهلــت تبلیغــات بــه پایــان 

رســیده، یــک قطعــه موســیقی همــراه بــا تغــار نــوازی طنزیماتچی 

از رســانه ملــی پخــش خواهــد شــد. )دقــت داشــته باشــید ایشــان 

در ایــن برنامــه ســخنی نخواهنــد گفــت. نیاییــد بگوییــد فــالن و 

بهمان(

ــه  ــروزی طنزیماتچــی علی ــات: اعــالم پی ــد از انتخاب 11- شــب بع

ــن  ــت و شــوت و خائ ــی تربی ــل و بداخــالق و ب ــای حســود و بخی رقب

پیــروزی  انتخابات:پخــش جشــن  از  بعــد  روز  دو  12-شــب 

طنزیماتچــی مظلــوم در انتخابــات کــه رقبــا در فضایــی نابرابــر بــه 

او مــی تاختنــد. )البتــه صحنــه هایــی کــه مخاطبــان خــاص گلولــه 

هــای کشــک مــی پاشــند، به دلیــل شــباهت به حــرکات مــوزون!!! 

سانســور خواهــد شــد.(

13-اعــالم پیــام تبریــک صنف شــکالت فــروش، ماتیــک فروش، 

آپاراتــی، جگرکــی ســر کوچــه، تغــار ســازان، کشــک ســابان، لبنیاتی 

حســن آقــا و فامیــل هــای وابســته بــه خاطــر پیــروزی قهرمانانــه 

طنزیماتچــی در انتخابات

14- پــس از آن هــم خدمــات طنزیماتچــی در مجلــس و شــرح 

ایــده هــای وی کــه در دوره هــای قبــل بــه عقــل جــن هــم نمــی 

رســیده بــه طــور مرتــب اطــالع رســانی خواهــد شــد. ایــن برنامــه 

چهــار ســال ادامــه دارد. البتــه اگــر ســطنزیماتچی بچه خوبی باشــد 

و موضــع گیــری هــای وی در تعــارض بــا سیاســت هــای تعییــن 

شــده نباشــد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

شرح وظایف انتخاباتی تغار


